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مطالعه ویژگیهای جمعیتی و پراکنش بروموس پرزدار ( )Bromus tectorum L.به همراه
سایر علفهای هرز گندمیان در مزارع گندم خرمآباد
Study of population characteristics and distribution of cheat grass
(Bromus tectorum) with other grass weeds in wheat fields of Khorramabad

احساناله زیدعلي ،*1رضا قرباني ،1مهدی پارسا ،1قربانعلي

اسدی1

چكیده:
بروموس پرزدار یكی از مهمترین گیاهان هرز مشكل ساز به ویژه در مزارع گندم و جو زمستانه به شمار
میرود .از این رو وضعیت پراکنش این گیاه هرز به روش نمونهگیری تصادفی در سال  1931در  04مزرعه از
مزارع گندم آبی خرمآباد مورد بررسی قرار گرفت .فاکتورهای مربوط به فراوانی نسبی ،غنای گونهای ،تراکم و
یكنواختی نسبی و نیز شاخصهای تنوع و غالبیت اندازهگیری شد .همچنین با استفاده از تكنیک  ،GISنقشه
پراکنش بروموس پرزدار در این مناطق رسم شد .عالوه بر بروموس پرزدار  11گونه علف هرز دیگر از خانواده
گندمیان مشاهده شد .فراوانی نسبی بروموس پرزدار اکوتیپ  hirsotumبا 8/61درصد بیشتر از اکوتیپ
 tectorumبا فراوانی  0/61درصد بود .یوالف وحشی زمستانه با  13/61و پس از آن جودره با  19/65درصد
فراوانی نسبی از میانگین  6نمونهگیری در هر مزرعه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند .کمترین
فراوانی نسبی به بروموس پرزدار چاوداری و برموداگراس با  4/6درصد تعلق داشت .در میان علفهای هرز
جانسونگراس و برموداگراس چندساله بوده و مابقی گیاهان هرز مورد پایش یكساله بودند .عالوه بر آن نتایج پهنه
بندی نشان داد که ارتفاع از سطح دریا تاثیر چندانی در تراکم اکوتیپهای بروموس پرزدار و سایر گیاهان هرز
گرامینه نداشته است .مقدار شاخص تنوع شانون-وِ ینر به میزان  ،5/50شاخص تنوع سیمپسون  1/40و شاخص
غالبیت سیمپسون  4/314محاسبه شد .تفاوت در شاخص های تنوع گونه ای و غالبیت با میزان و نوع عملیات
مدیریتی در مزارع ارتباط داشت.
واژههای کلیدی :تنوع ،پراکندگی ،نقشه پراکنش ،یكنواختی.

مقدمه

تنوع زیستي کشاورزی به عنوان یکي از مهمترین

کشاورزی شناخته شده است (Rajendra et al.,

عوامل موثر در ایجاد و افزایش پایداری در

) .2010امروزه تنوع زیستي کشاورزی به معني تنوع
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و گوناگوني حيوانات ،گياهان و ميکروارگانيسم

یك سيستم اطالعاتي صحيح قادر است توانایي

های که به طور مستقيم و غير مستقيم برای توليد غذا

تصميم گيری را به نحو قابل مالحظهای افزایش دهد.

در کشاورزی استفاده مي شوند ،اطالق مي شود

در این ميان سيستم اطالعات جغرافيایي ( )GIS1که

( .)Oldfield et al., 1987آلتيری (Altieri,

به نرم افزارهای مختلفي متکي است ،ميتواند

) 1999با مطالعه نقش اکولوژیکي تنوع در بوم نظام

اطالعات متفاوتي را به بهترین نحو ممکن

های زراعي ،اظهار داشته که اهميت این تنوع فراتر

گردآوری ،پردازش و تلفيق نماید GIS .کاربردهای

از توليد مواد غذایي بوده و اثرات مثبتي نظير گردش

متعددی در زیر ساختارهای بخش کشاورزی یافته

مواد غذایي ،کنترل آفات ،بيماری ها و گياهان هرز

است (.)Mitchell and Pike, 1996

را در بر دارد .تنوع سيستم های زراعي در وهله اول

استفاده از سامانه تعيين موقعيت جهاني ()GPS1

در راستای تنوع اقليمي بوده و پس از آن به تنوع

و سامانه اطالعات جغرافيایي ( )GISبه عنوان ابزاری

خصوصيات خاک مربوط ميشود که خود متأثر از

کارآمد جهت تخمين نقاط آلوده به گياهان هرز و

ویژگي های فيزیکي و شيميایي خاک مي باشد

همچنين تهيه نقشه پراکنش آنها به اثبات رسيده

).(Naeem, 1995

است (.)Lass & Callhan,1993

گياهان هرز به عنوان یکي از اجزای مکمل

توماس ( )Thomas, 1985به مدت چهار سال

بوم نظام های کشاورزی و جزئي جدایي ناپذیر از

در ساسکاچوان (کانادا) نقشه پراکنش گياهان هرز

سيستمهای کشاورزی محسوب شده و در

را در محصوالت غالت و کلزا تهيه نمود .وی با

ایجاد و توسعه تنوع در نظامهای کشاورزی از

تعيين فراواني نسبي ،یکنواختي نسبي و تراکم نسبي

اهميت ویژهای برخوردار هستند (Nowrooz

برای هر گونه از گياهان هرز جنبههای مختلف

)  .Zadeh et al., 2008زیرا بسياری از گياهان

حضور گياهان هرز در محصوالت زراعي مختلف

زراعي رابطه خویشاوندی نزدیکي با آن ها داشته و

را بررسي نمود.

گندم به عنوان یك محصول استراتژیك جایگاه

بين آن ها تبادل ژنتيکي صورت ميگيرد.
موضوع رقابت گياهان هرز و تراکم آنها در

خاصي در بين توليدات کشاورزی کشور دارد و

مزارع ،از عوامل مهم کاهش محصول ميباشند که

بيشترین سطح زیر کشت را در کشور به خود

این خود ضرورت پایش جوامع علف هرز را

اختصاص داده است .علفهای هرز یکي از

نمایانتر ميسازد (Storkey & Westbury,

مهمترین عوامل کاهش عملکرد در مزارع گندم

) .2007با شناسایي فلور گياهانهرز و تعيين وضعيت

محسوب ميشوند ( .)Salonen, 1993شناخت

فراواني و پراکنش گونههای علفهایهرز ميتوان

دقيق فلور و مطالعه تنوع گونهای وکارکردی علف

به اطالعات زیربنایي مهمي برای طراحي برنامههای

های هرز نقش ویژهای در مدیریت این گياه دارد و

مدیریت علفهایهرز دست یافت (Arun Kumar

به عنوان یك نياز اوليه برای مدیریت توليد و روشي

).et al., 2007

1

Geographic Information System
2
Global Positioning System

11

"مجلۀ پژوهش علفهای هرز ،جلد  ،6شماره "1939 ،1

موثر در اجرای برنامه های کنترل علف های هرز در

اقليم نيمه خشك سرد ميباشد (Anonumous,

زراعت این گياه مطرح است (Santiago et al.

).2013
نمونهگيری در هر مزرعه به صورت الگویW

).2004
بروموس پرزدار گياهي است یکساله عمدتاً

بود .سعي شد تقریباً در تمامي مزارع مورد پایش،

زمستانه که سرعت جوانهزني باالیي دارد؛ در گندم

نمونهگيریها در مرحله پس از به ساقه رفتن گندم و

و جو زمستانه به عنوان یك مشکل جدی محسوب

پيش از پر شدن دانهها صورت بگيرد .با اینکار تا

شده و باعث کاهش محصول و پایين آوردن کيفيت

حدی ميتوان گياهان هرز جوانه زده در اوایل و

آن ميشود ( .)Hardegree et al. 2010این علف

اواسط فصل رشد را طي یك مرحله مشاهده و ثبت

هرز در امریکا تا ارتفاع  12222متری رشد ميکند

نمود .پس از پرتاب هر کادر  2/14مترمربعي انواع

( )Hunter, 1991ولي در آسيا تا  9222متری دیده

علفهایهرز هر کادر به تفکيك جنس و گونه

ميشود )(Upadhyaya et al., 1986

دقيقاً شناسایي گردید .عالوه بر این ،تعداد

با توجه به اهميت گندم و جایگاه آن در اقتصاد

علفهایهرز هر گونه در هر کادر هم مشخص شد

کشور و همچنين غالبيت و تنوع حضور گونههای

و تنها مشخصات گونههای متعلق به خانواده گندميان

هرز گرامينه به ویژه بروموس پرزدار که از جمله

ثبت گردید .برای تعيين اهميت گونههای هرز

عوامل خسارتزا به مزارع غالت دانهریز و باغات

نامبرده در سطح مزارع منطقه از شاخصهای فراواني

بوده و امروزه در برخي مناطق حالت مهاجم به خود

گونه ،یکنواختي پراکنش و تراکم گونه و

گرفته و باعث تغيير در تواليهای اکوسيستم شده که

شاخصهای تنوع شانون -وِینر و سيمپسون استفاده

نياز به کاستن از مشکل این گياه هرز را روشنتر

شد.)Thomas, 1985( .

ميسازد ،هدف از این تحقيق دیدهباني بروموس
فراوانی گونه

پرزدار و گياهان هرز هم خانواده آن از سطح مزارع

Yi
100
n

گندم شهرستان خرمآباد بود.

FK 

مواد و روشها

 :Fفراواني گونۀ  kبر اساس بود یا نبود آن در

مواد گیاهی

نمونهگيری در سال  1931از سطح  12مزرعه

سطح مزارع مورد بازدید صرفنظر از سطح تراکم؛

گندم آبي شهرستان خرمآباد طي بهار و در طول

گویای درصد مزارعي که گونۀ مورد نظر در آنها

فصل رشد گياه زراعي انجام گرفت .خرمآباد به

مشاهده شده است :Yi ،حضور ( )1یا عدم حضور

طول جغرافيایي  14درجه و  11دقيقه و عرض 99

( )2گونۀ  kدر مزرعۀ شمارة  iو  :nتعداد مزرعۀ

درجه و  16دقيقه 1111 ،متر ارتفاع از سطح دریا و

مورد بازدید ميباشد.

 414ميليمتر ميانگين بارندگي سي ساله و دارای

فراوانی نسبی
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FK
100
F

RFK 
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که در آن

 :RFفراواني نسبي گونۀ k؛ گویای درصد

گونه؛  :iفراواني گونه و

فراواني گونۀ مورد نظر از مجموع فراواني تمام
گونهها :FK ،فراواني گونۀ  kو

 :شاخص تنوع شانون؛  Sتعداد

مشخص است که از طریق زیر محاسبه ميشود:

مجموع فراواني

که در آن

تمامي گونهها ميباشد.

گونۀ مشخص و
یكنواختی مزرعه

X i
 100
m

 :فراواني نسبي گونهای
تعداد افراد یا فراواني هر

تعداد کل افراد یا مجموع فراواني

تمامي گونهها ميباشد .مقدار این شاخص از 1/4
Uk 

برای غنای (تعداد گونهها) کمتر و فراواني نسبي
بيشتر تا  9/4برای غنای بيشتر و فراواني نسبي کمتر

 :Ukیکنواختي مزرعه برای گونۀ  kبر اساس بود

متغير است.

یا نبود آن در کادرهای انداخته شده در سطح مزارع

شاخص غالبیت سیمپسون

صرفنظر از سطح تراکم؛ گویای درصد کوآدرات-

5

}])D=∑{[ni(ni-1)]/[N(n-1

هایي که گونۀ هدف در آنها مشاهده شده است:Xi ،
حضور ( )1یا عدم حضور ( )2گونۀ  kدر کوآدرات

هرچه مقدار این شاخص بيشتر باشد تنوع و

شمارة  iو  :mتعداد کوآدرات انداخته شده ميباشد.

یکنواختي گونهای بيشتر بوده و گونههای غالب

تراکم گونه

Z i
4
m

کمتر است.
Dk 

شاخص تنوع سیمپسون:9

 :Dkتراکم (تعداد بوته در متر مربع) برای گونۀ k

در سطح مزرعه :Zi ،تعداد بوته از گونۀ  kدر کادر-
مقدار این شاخص بين  1و صفر بوده و عدد 1

های  42در  42سانتيمتر و  :mتعداد کادر انداخته

نمایانگر باالترین یکنواختي گونهای با تعداد

شده ميباشد.
شاخص تنوع شانون-وِینر

گونههای غالب کمتر و عدد صفر بيانگر کمترین

1

یکنواختي ميباشد .ولي به طور قراردادی از معکوس

متداول ترین شاخص اندازه گيری تنوع گونه

آن استفاده ميشود که در این حالت دامنه آن بين 1

ای است

تا  4ميباشد ( .)Bazoobandi et al. 2007هرچه
غلبه یك گونه (یا تعداد اندکي) در جامعه ببيشتر
باشد ،تنوع کمتر خواهد بود.

Simpson dominance index
- Simpsonʼs Index of Diversity

1

-Shannon-Wiener Diversity Index

11

2
3

"مجلۀ پژوهش علفهای هرز ،جلد  ،6شماره "1939 ،1
تجزیه کالستر (خوشهای)

خود اختصاص دادند ،چاودار( )Secale cerealeبا

از آناليز کالستر به روش  Wardدر نرم افزار

 ،1/66جو زراعي ( )H. vulgareبا  ،9جو موشي

 JMPنسخۀ  1بر اساس فراواني گونه در سطح

( )H. murinumبا  ،1/96یوالف وحشي

مزرعه ،تراکم نسبي و یکنواختي نسبي برای

بهاره ( )A. fatuaبا  ،1/69بروموس ژاپني

گروهبندی گونههای علف هرز استفاده شد.

(japonicus

نقشه پراکنش

با

( )Lolium sp.با  ،1/14فاالریس کوتاه  -سنبله

مختصات نقاط و مزارع مورد پایش با استفاده از
 GPSو استفاده از سيستم مختصات

)B.

،1/96

لوليوم

( )Phalaris brachystachysبا ،1/19بلوگراس

UTM

یکساله

 WGS84نقشه پراکنش گياه هرز بروموس پرزدار

)Poa

(annua

(،)B.danthoniae

بر مبنای نقشههای موجود در نرمافزار Google

(bulbosa

 Earthترسيم گردید.
 UTMاز دو مشخصه شمالي و شرقي جهت

،1

بروموس

،)Poa

(myosuroides

با

بروموس

دم

پيازدار

روباهي

کشيده

با

،2/66

)Alopecurus

جانسونگراس ( )Sorghum halepensبا  2/14و

نمایش مختصات استفاده مي کند .موقعيتهایي که در

بروموس چاوداری ( )B.secalinusو برموداگراس

یك ناحيه قرار دارند بر حسب فاصله شرقي یا غربي

( )Cynodon dactylonبا  2/4درصد فراواني

که از خط UTMاصلي دارند و همچنين فاصله

نسبي در رتبههای بعدی فراواني قرار داشتند .در این

شمالي یا جنوبي که از خط استوا دارند اندازه گيری

بين جانسونگراس و برموداگراس چندساله بوده و

مي شوند.

مابقي یکساله بودند .همچنين مشاهده شد که
اکوتيپ  hirsotumبروموس پرزدار نسبت به

نتایج و بحث

اکوتيپ  tectorumاز تراکم نسبي باالتری

وضعیت بروموس پرزدار و سایر گرامینهها در

برخوردار بود (جدول  .)1از ویژگيهای گياهان

مزارع گندم خرمآباد

نتایج نشان داد که عالوه بر دو اکوتيپ

یکساله توان بازیابي و قابليت تکثير سریع پس از

بروموس پرزدار ( 16 )Bromus tectorumگونه

تخریبهایي است که در محيط روی ميدهد.

علف هرز دیگر از خانواده گرامينه در مزارع

بنابراین فراواني یکساله ها در اراضي کشاورزی که

مورد بررسي مشاهده شد .فراواني نسبي بروموس

با تخریب مداوم همراه هستند دور از انتظار نيست.

پرزدار اکوتيپ  hirsotumبا 6/16درصد از ميانگين

عالوه براین در کشت بوم ها ،غالب گياهان زراعي

 4مرتبه نمونهبرداری بيشتر از اکوتيپ  tectorumبا

از نوع یکساله ميباشند و طبيعي است گياهان هرز

فراواني  1/16درصد بود .در مجموع یوالف وحشي

یکساله که از احتياجات رشدی مشابه با گياه زراعي

زمستانه ( )Avena ludovicianaبا  13/64و

برخوردارند فراوانتر از گياهان هرز چندساله باشند

پس از آن جو دره ( )Hordeum spontaneumبا

) (Lososova et al. 2008و مشابه این نتایج طي

 19/41درصد بيشترین فراواني نسبي را به

این مطالعه نيز به دست آمد.
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) (Chenopodium album L.بوه ترتيوب از

سووری و همکواران ( )Souri et al., 2008بوا

بيشترین تراکم برخوردار بودند.

مطالعه وضعيت پوراکنش موزراع گنودم آبوي اسوتان
لرستان مشواهده کردنود کوه یووالف وحشوي بهواره،

باید اذعان داشت که اختالف در شيوه مدیریت

یوووالف وحشووي زمسووتانه  ،لوليوووم  ،جووودره و جووو

زراعي (کود دهي و اسوتفاده از سوموم) مهومتورین

غالوب موزارع ایون

عامل تعيين کننده ترکيب گونههای گياه هورز و در

موشي گياهان هرز باریك بور

نتيجوه تنووع آنهوا مويباشود (Kocheki et al.,

منطقه را تشکيل ميدهند.

).2006

مووينباشووي معينووي و همکوواران (Minbashi

) Moeini et al., 2009طي یك بررسي در مورد

ادیووم و همکوواران ( )Edim et al. 2010بووا

پووراکنش گياهووان هوورز مووزراع گنوودم اسووتان تهووران

بررسي وضعيت پراکنش گياهان هورز موزراع گنودم

غالوب

اسووتان سيسووتان و بلوچسووتان مشوواهده کردنوود کووه

مووزراع شووامل یوووالف وحشووي ،جووو دره و چوواودار

گونههای بروموس ژاپني ،یوالف وحشي زمسوتانه و

مشاهده کردند که گياهان هرز باریوكبور

فاالریس گياهوان هورز باریوكبور

بودند.
نوروز زاده و همکاران (Nowrooz Zadeh et

غالوب موزراع

گندم این استان به شمار ميروند.

) al., 2008طووي یووك تحقيووق در مووزارع گنوودم

تداوم سيستم مدیریتي رایوج در موزارع گنودم

خراسان مشاهده کردند که خانواده گنودميان بوا 14

متکوي بور اسوتفاده بويش از حود از نهوادههوای

گونه متنوع ترین خانواده علف های هورز توك لپوه

کشاورزی ،مبارزه شيميایي گسترده با گياهان هورز

در مزارع گندم بود.

و تناوب گندم با گياهان تابسوتانه ،موجوب کواهش

جهاني کُندری و همکاران (Jahani Kondori

تنوع گونهای و کارکردی گياهوان هورز و افوزایش

) et al., 2012با بررسي تنوع گونهای گياهان هورز

فراواني و تراکم گياهوان هورز خاصوي شوده اسوت

مزارع گندم شرق مشوهد 6 ،گونوه باریوك بور

(.)Koocheki et al. 2006

از

گياهان هرز متعلوق بوه خوانوده گنودميان را مشواهده

شاخص تنوع شانون-وینرر ،تنروع سیمپسرون و

کردند.

غالبیت سیمپسون در مزارع گندم خرم آباد

رسام و همکاران ( )Rassam et al. 2010نيوز

مقدار شاخص تنوع شانون-وِ ینر به ميوزان ،1/11

با بررسي تنوع و فراواني گياهان هورز موزراع گنودم

شوواخص تنوووع سيمپسووون  1/21و شوواخص غالبيووت

جاجرم مشاهده کردند که در مزارع پيموایش شوده

سيمپسون  2/362محاسبه شد .ميزان بواالی شواخص

تعداد  19گونه گياه هرز به ثبوت رسويد کوه در ایون

تنوووع شووانون-وینوور بيووانگر فراوانووي نسووبي بوواالی

بين برومووس پورزدار )،(Bromus tectorum L.

گونههای مورد پایش 1در مزارع گندم خرمآباد بود.

لوليووووم ) (Lolium sp.آموووارانتوس ریشوووه

ميزان شاخص تنوع شانون-وینور بيوانگر فراوانوي

قرموز ) ،(Amaranthus retroflexus L.علوف

نسبي باالی گونهها و ميزان شاخص تنووع سيمپسوون

هفت بند ) (Polygonum avicularو سلمه توره

Monitoring
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تاثير تناوب و علفکشها بر فراواني و توراکم

نشاندهنده یکنواختي و نيز تنوع متعادل جامعه مورد
بررسي ميباشد ).(Bazoobandi et al., 2007

(متاثر از تنووع) علوف هوای هورز توسوط برخوي از

منگ و همکواران ( )Meng et al., 1999در

محققووين نيووز مووورد تایيوود قوورار گرفتووه اسووت

آزمایشي بيان داشتند کوه حوداکثر مقودار شواخص

(Anderson & Beck, 2007; Hyvonen et
) .al., 2003اسوتفاده از مودیریت تلفيقوي گياهوان

شانون در بومنظامهوای زراعوي رایوج در حودود 9

هرز با تاکيد بر روشهای زارعي ،استفاده بهينوه از

است و این در حالي است که در نظام های زراعي

علفکشها منطبق با فلور گياهوان هورز غالوب هور

سنتي مقادیر بواالتر از  9نيوز گوزارش شوده اسوت.
شریفي نيار

منطقوه (بوه ویوژه گياهوان هورز سومج) ،تنواوب در

( )Sharifi niarag, 1995نيوز در

علوفکوش هوا (بوه منظوور جلووگيری از غالبيوت

طي تحقيقي تنوع و غنای گونهای بيشتر را در مراتع

گياهان هرز غير حساس به یك علفکش و بوروز

و مزارع سنتي مشاهده نمود .نتایج برخي مطالعوات

مقاومت به علفکش ها) ،توجه به افزایش جمعيت

نشان داده است که هر چه ميزان دستکاری در یك

و فراوانوي گياهوان هورز بور

نظام زراعي کمتر باشد ،شواخص تنووع شوانون آن

باریوك و اسوتفاده

منطقي از کودهوای شويميایي از مهمتورین موواردی

نظام باالتر اسوت ،بوه طووری کوه شواخص شوانون

است که مي بایست در مدیریت گياهان هرز گندم

نظامهای کشواورزی رایوج ،بوه دليول دسوتکاری و

مد نظر قرار گيرد.

همچنين به کارگيری نهادههای شيميایي در مقایسه

ایزاک و پاپ ( )Izak and Papp, 2000نيز

با نظامهای طبيعي کمتر است (Izak and Papp,

بيان داشتند که افزایش تعداد گونوه در یوك نظوام

).2000

منجر به افزایش تراکم و به تبع آن افزایش شاخص

باال بودن شاخص تنوع سيمپسوون حواکي از بواال

های تنوع مي شود.

بودن رقابت بين گونهها و حضور آنها بود .با توجوه

هرچه مقدار این شاخص غالبيت سيمپسون بيشتر

بووه ميووزان شوواخص تنوووع سيمپسووون در ایوون منوواطق،

باشوود تنوووع و یکنووواختي گونووهای بيشووتر بوووده و

اینگونه استنباط مويشوود بوه طوور نسوبي یکنوواختي

گونههای غالب کمتر است.

کمي در بين گونههای گياه هرز مزارع گنودم موورد

شرایط اقليمي ،سطح زیر کشوت و مودیریت از

پایش وجود دارد.

مهمتورین عوامول در تعيوين ميوزان تنووع و غالبيوت

تنوع زیستي گياهانهرز ضمن نشان دادن درجوه

گونوههوا در سوطح موزارع هسوتند .بور ایون اسواس

ناهمگوني جوامع ،تعداد گونهها و برتوری و اهميوت

ميتوان نتيجهگيری کرد که تداوم نظام های رایوج

نسوووووبي آنهوووووا را نيوووووز نشوووووان مووووويدهووووود

متکي بر مصرف نهوادههوا موجوب تغييور بيشوتر در

( .)Legere & Derksen, 2000بووواال بوووودن

تنوع ،فراوانوي و ترکيوب گونوهای گياهوان هورز و

شاخص تنوع سيمپسون در این تحقيق حاکي از بواال

افزایش تراکم گونوه هوای غالوب و کواهش غنوای

بودن رقابت بين گونهها و حضور آنها و نهایتواً بواال

گونهای و تنوع کارکردی گياهان هرز شوده اسوت

بودن تنوع بود.
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( )Hyvonen et al., 2003و موجوووب شوووده

در مجموع مشاهده شود مزارعوي کوه از تنووع

مدیریت گياهان هرز را در مزرعه مشکلتر شود.

گونهای باالتری برخوردار بودند احتماالً با عمليوات

ميزان شاخصهای تنووع گونوهای و غالبيوت بوا

موودیریتي ضووعيفتر کووه دارای حووداقل بکووارگيری

ميزان و نووع عمليوات مودیریتي در موزارع ارتبواط

ماشين آالت کشاورزی و عدم کواربرد نهوادههوای

دارد .به نظر ميرسد تداوم سيستم مدیریتي رایج در

شويميایي از قبيول سوموم و کوود مويباشوند ،اداره

موزارع گنودم متکوي بور اسوتفاده بويش از حود از

ميشوند .به طوری که با افزایش مساحت ،مصرف

نهادههای کشواورزی ،مبوارزه شويميایي گسوترده بوا

نهوادههوا نيوز افوزایش یافتوه و تنووع کواهش یافوت

ها) و تناوب گندم با

(مزارع گندم مشوهد) .تواثير نووع و ميوزان مصورف

گياهان تابستانه موجب کاهش تنوع گونهای و تنوع

نهادهها و نحوه مدیریت گياهان هرز بور جمعيوت،

کارکردی گياهان هرز شوده و افوزایش فراوانوي و

تراکم و تنوع گياهان هرز قابل توجوه مويباشود .بوا

توراکم گياهوان هورز غيرحسواس بوه علوفکوش،

افزایش تنوع ،توزیع غالبيوت بوين گونوهای بيشوتری

گياهان هرز(به ویژه پهن بر

 ،گياهوان هورز بهواره-

متمرکز ميباشد و این عامل باعث کاهش خسارت

گياهان هورز باریوك بور

تابستانه (که قابليت فورار از علوفکوش را دارنود)،

گياهان هرز گردیده در حالي که با کواهش تنووع،

گياهان هرز نيتروفيل و گياهان هرز چند ساله شوده

تعداد معدودی از گياهان هرز در مزارع غالب شده

است.

و خسارت افزایش ميیابد.

سوایر عمليوات زراعوي از جملوه تنواوب هوای

تجزیه کالستر (خوشهای)

نامناسب و کوتواه و یوا کشوت هوای موداوم نيوز از

بر اساس آناليز کالستر در  12مزرعۀ مورد پایش

جمله عوامل موثر بر کاهش تنوع گونههای گياهان

مزراع گندم شهرستان خرمآباد برای صفات فراواني

هرز ميباشند (.)Koocheki et al. 2006

گونووه در سووطح مزرعووه ،تووراکم نسووبي و یکنووواختي

در این بررسي با توجه به اینکه تنها گياهان هرز

نسبي در فاصلۀ  ،1گونههای گياه هرز گرامينه در دو

همخانواده گندم مورد پایش قرار گرفتند ولي آنهوا

گوروه قوورار گرفتنوود .در گوروه اول گياهووان هوورز بووا

نيووز بووه تنهووایي نقووش عموودهای در کوواهش عملکوورد

اهميووت ماننوود جووو دره ،یوووالف زمسووتانه ،بروموووس

گندم دارند .که به نظور مويرسود اسوتفاده موداوم از

پرزدار اکوتيپ  ،hirsotumو چاودار قورار گرفتنود

پهنبر کوشهوا طوي چنودین سوال گذشوته سوبب

و سایر گياهان هورز گرامينوه موورد پوایش در گوروه

افزایش جمعيت باریكبر ها در ایون موزارع شوده

کم اهميت طبقهبندی شدند که خود آنها بر اسواس

اسوت .هموين امور سوبب شوده کوه تواثير تنواوب و

اهميت نسبي از جمله اکوتيپ  tectorumبرومووس

علفکشها بر فراواني و تراکم گياهان هرز توسط

پرزدار در گروههای کوچکتر قورار گرفتنود (شوکل

برخوي از محققوين نيوز موورد تایيود قورار گيورد

.)1

(Lavorel et al., 1997; Hyvonen et al.,
).2003; Anderson et al., 2007

مووينباشووي معينووي و همکوواران (Minbashi

) Moeini et al., 2012اذعووان داشووتند کووه
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مودیریت گياهوان هوورز پهونبوور

نقشه پراکنش بروموس پرزدار در مزارع گندم

در موزراع گنوودم

کشوووور مطلووووبتووور از مووودیریت گياهوووان هووورز

پراکنوودگي اکوتيووپهووای بروموووس پوورزدار در

اسووت و چنانچووه نسووبت بووه موودیریت

نقاط و مزارع پایش شده شهرستانهای خرم آباد در

گياهووان هوورز بروموووس پوورزدار ،لوليوووم و فوواالریس

ذیوول ارائووه شووده اسووت .همووانگونووه کووه در شووکل

توجه کافي نشود ،در سوالهوای آینوده ایون گياهوان

مشاهده ميشوود ارتفواع تواثر چنودان محسوسوي در

هرز ميتوانند مشکل بيشتری نسبت به سوایر گياهوان

وضعيت پراکنش بروموس پرزدار نداشته است ولوي

هرز ایجاد کنند.

در مجموع در مناطق شمالي شهرستان خرمآبواد کوه

باریووكبوور

فراواني باالی جو دره ،یوالف زمستانه ،بروموس

دارای ارتفوواع بيشووتر و نيووز اقلوويم سووردتر موويباشووند

پوورزدار و چوواودار در بسووياری از منوواطق ناشووي از

فراواني و تراکم این گيواه هورز در موزارع گنودم بوه

ریزش بذر در هنگام برداشت ميباشد ،با تاکيود بور

نسبت مناطق جنوبي و گرمتر توا حودی بيشوتر اسوت

این نکته کوه عوامول متعوددی نظيور کشوت موداوم

(شووکل 1و .)9در مووزارع شوومالي و نووواحي سووردتر

گندم ،عدم رعایت تناوبهوای مووثر زراعوي ،تهيوه

دارای فراواني و تراکم بيشتری از گياه هرز بروموس

نامطلوب بستر بذر ،پایين بودن تراکم بذر و به ویژه

پرزدار بودند.

عدم توزیع یکنواخت آن در واحد سطح ،توليود و

بوودین صووورت کووه بيشووترین تووراکم اکوتيووپ

ریزش بذور این علف هرز قبل از برداشت گنودم و

 tectorumدر مزارع اطراف شوهر کوه دارای اقلويم

همچنين انتقال بذور علف های هرز از مزارع آلوده

نسبتاً گرمتور و ارتفواع کمتوری بوود مشواهده شود .و

توسط جوی آب آبياری باعث گسترش این گياهوان

اکوتيپ  hirsotumدر منواطق مرتفوعتور و بوه طبوع

هرز ميگردد.

سردتر دارای تراکم بيشتری بود (شکل 1و.)9

استفاده از مدیریت تلفيقوي علوفهوای هورز بوا

البته باید این نکتوه را مود نظور داشوت کوه دليول

تاکيد بر روش های زارعي ،اسوتفاده بهينوه از علوف

پيروی نکردن تراکم گياهان هرز گرامينوه از ارتفواع

کشها منطبق با فلورگياهان هرز غالوب هور مزرعوه

از سطح دریوا ممکون اسوت بوه عوامول مودیریتي در

)به ویژه گياهان هرز سمج) ،تناوب در علوفکوش

مزرعه نيز مرتبط باشد.

ها (به منظور جلوگيری از غالبيت گياهان هرز غير

بووا توجووه بووه دادههووای مشوواهده شووده در شووکل

حساس به یك علفکش و بروز مقاومت به علوف

(1و )9این گونه استنباط موي شوود کوه ارتفواع تواثير

کوش هوا) ،توجوه بوه افوزایش جمعيوت و فراوانوي

چنداني در تراکم اکوتيوپهوای برومووس پورزدار و

باریك و استفاده منطقي از کود

سایر گياهان هرز گرامينه در مزارع گندم نودارد .بوه

های شيميایي از مهمتورین موواردی اسوت کوه موي

طور مثوال منواطقي ماننود بيورانشوهر و شويرخاني بوا

بایسوت در مودیریت گياهوان هورز گنودم بوه ویوژه

ميووانگين ارتفوواع  1122متوور بوواالتر از سووطح دریووا از

باریكبر ها و به ویژه برومووس پورزدار مود نظور

تراکم کمتری گياه هرز نسبت بوه منواطق گولهوو و

قرار گيرد.

کاکارضا در شمال غرب خرمآباد با ارتفاع ميوانگين

گياهان هرز بر
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 1622متر بر خوردار است .الزم بوه یوادآوری اسوت

گرامينووه از ارتفوواع از سووطح دریووا ممکوون اسووت بووه

که هر دو منطقه کوهستاني و سرد ميباشوند .عوالوه

عوامل مدیریتي در مزرعه نيز مرتبط باشد.

بر آن کمترین تراکم گياه هرز را در منطقه روسوتای

بووا وجووود ایوون کووه شهرسووتان خوورم آبوواد دارای

سبزوار با ارتفاع  362متر و گریوت بوا ارتفواع 1622

اقليمي نيمه سردسيری مي باشود ،از ایون رو حضوور

نيز مشاهده ميکنيم .البته بایود ایون نکتوه را مود نظور

گونه های علف هورز سورما دوسوت در موزارع ایون

داشت که دليل پيروی نکوردن توراکم گياهوان هورز

شهرستان دور از انتظار نيست (.)Ahmadi, 2011

جدول  -1یکنواختي گونه ،ميانگين تراکم بوته ،یکنواختي نسبي ،تراکم نسبي ،غنای گونه ،اهميت نسبي و فراواني نسبي
گونههای گرامينه در سطح مزارع گندم خرمآباد
Table 1. Uniformity of the average density, relative uniformity, relative density, species richness, the
relative frequency of grass species in wheat farms of Khorramabad
ميانگين تراکم

یکنواختيگونه

بوته درمتر

درسطح

مربع

مزارع
Uniformity of
species in the
field

فراواني

اهميت نسبي

غنای گونه در

تراکم

یکنواختي

نسبي

گونه

سطح مزرعه

نسبي

نسبي

Relative
frequency

Relative
importance of
species

Species
richness at
the field

Relative
density

Relative
uniformity

Average
density per
m2

0.88

9.25

15

0.53

1.23

0.3

3.5

19.65

88

97.5

36.45

27.69

20.82

78.5

1.63

12

17.5

2.07

2.29

1.18

6.5

8.76

52.5

70

8.16

12.35

4.66

35

4.76

32

45

4.38

6.70

2.5

19

A.fatua
Bromus
tectorum/hirsotum
B.tectorum/tectorum

0.88

9.25

15

0.70

1.23

0.4

3.5

B.danthoniae

1.38

14

22.5

1.23

1.94

0.7

5.5

B.japonicus

0.50

6

10

0.74

0.71

0.42

2

B.secalinus

0.50

6

10

0.21

0.71

0.12

2

13.52

70.75

87.5

22.27

19.05

12.72

54

2.38

18.5

27.5

3.57

3.35

2.04

9.5

Cynodon dactylon
Hordeum
spontaneum
H.murinum

3.00

23.5

35

3.01

4.23

1.72

12

H.vulgare

1.25

12.5

20

0.81

1.76

0.46

5

1.13

11

17.5

1.02

1.59

0.58

4.5

1.00

8.25

12.5

0.91

1.41

0.52

4

Lolium sp.
Phalaris
brachystachys
Poa anua

0.88

9.25

15

1.02

1.23

0.58

3.5

P. bulbosa

7.88

43.25

55

12.54

11.11

7.16

31.5

Secale cereal

0.75

8.25

12.5

0.42

1.41

0.24

4

Sorghum halepens
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Weed species

Alopecurus
myosuroides
Avena ludoviciana
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Alopecurus myosuroides
B.danthoniae
P. bulbosa
Poa annua
Sorghum halepens
B.secalinus
Cynodon dactylon
A.fatua
B.japonicus
Lolium sp.
Phalaris brachystachys
B.tectorum/tectorum
H.murinum
H.vulgare
Avena ludoviciana

Hordeum spontaneum
Bromus tectorum/hirsotum

Secale cereale

 گروهبندی گونههای گياه هرز گرامينه شایع در سطح مزارع گندم خرمآباد با استفاده از تجزیه کالستر دادههای-1شکل
. تراکم نسبي و یکنواختي نسبي،فراواني گونه در سطح مزرعه
Figure 1. Grouping of species of grasses are common weeds in wheat farms in Khorramabad using cluster
analysis of species abundance at the farm level, relative density and relative uniformity.

) در محدوده شهرستان خرمآبادhirsotum & tectorum(  نقشه پراکنش اکوتيپهای بروموس پرزدار-1 شکل
Figure 2. Distribution map of Bromus tectorum ecotypes (hirsotum & tectorum) in Khorramabad
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 تراکم گياهان هرز گرامينه در مناطق مختلف شهرستان خرمآباد-9 شکل
Figure 3. Weed density of gramineae family in different regions of Khorramabad
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