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Bromus tectorumگیاه هرز علف پشمکی (. پراکنش 1396. ع.ق، اسديپارسا، م.، و ، ر.، قربانی.، ا، زیدعلی L.  و سایر گیاهان هرز مهم هـم (
Triticum aestivum(مزارع گندمخانواده آن در  L.( .9شناسی کشاورزي، بومغرب و شمال شرق ایران)342-359):2.

چکیده
Bromus tectorum(پشمکیعلف L. هرز مشکل ساز به ویژه در مـزارع گنـدم (  ) یکی از مهمترین گیاهانTriticum aestivum L.( و جـو

)Hordeum vulgare L.(مزرعـه از مـزارع   40گیـري تصـادفی در   وضعیت پراکنش  این گیاه هرز به روش نمونه،رورود. از اینزمستانه به شمار می
مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهاي مربوط به فراوانـی نسـبی،   1391ر در سال مزرعه در نیشابو28مزرعه در مشهد و 27آباد، گندم آبی شهرستان خرم

، نقشـه پـراکنش علـف    GISگیري شد. همچنین با اسـتفاده از تکنیـک   هاي تنوع و غالبیت اندازهاي، تراکم و یکنواختی نسبی و نیز شاخصغناي گونه
فراوانی نسبی علـف پشـمکی اکوتیـپ    مشاهده شد.هرز دیگر از خانواده گندمیان گونه علف16پشمکی در این مناطق رسم شد. عالوه بر علف پشمکی 

hirsotumدرصد بیشتر از اکوتیپ 76/8آباد با در خرمtectorum یوالف وحشی زمستانه(درصد بود.76/4با فراوانیAvena ludoviciana L.(  بـا
Hordeum spontaneumو پس از آن جو دره (56/19 C. Koch بیشترین در هر مزرعه گیرينمونهپنجاز میانگین نسبیدرصد فراوانی52/13) با

بـا  hirsotumدرصـد بیشـتر از اکوتیـپ    44/12بـا tectorumپشمکی اکوتیـپ  . در مزارع مشهد فراوانی نسبی علفددنفراوانی را به خود اختصاص دا
. در مـزارع  دنسبی بودنبیشترین فراوانی درصد داراي 95/12و پس از آن جو دره با درصد فراوانی 99/13با یوالف بهارهدرصد بود.25/7فراوانی نسبی 
Avena fatua(یوالف وحشی بهاره) بود.75/10فراوانی نسبی دو اکوتیپ علف پشمکی مشابه (گندم نیشابور L. ( و چـاودار  درصـد فراوانـی   52/14با

)Secale cereale L. قیـاق ( ،در ایـن بـین  داشـتند. بیشـترین فراوانـی را   درصـد فراوانـی  29/11) باSorghum halepense L. مرغـی  ) و پنجـه
)Cynodon dactylon L.(شود که ارتفـاع از سـطح دریـا    عالوه بر آن بر اساس مشاهدات اینگونه استنباط میساله بودند. چندساله بوده و مابقی یک

، در 24/2آباد به میزان وِینر در خرم-سایر گیاهان هرز گرامینه نداشته است. مقدار شاخص تنوع شانونپشمکی و هاي علفتأثیر چندانی در تراکم اکوتیپ
و شاخص غالبیت سیمپسـون مـزارع گنـدم    16/1و در نیشابور31/1، در مشهد 04/1آباد ،  شاخص تنوع سیمپسون خرم29/2و در نیشابور 16/2مشهد 

درمدیریتیعملیاتنوعومیزانباغالبیت احتماالًوايگونهتنوعهايشاخصدرمحاسبه شد. تفاوت862/0ابور و در نیش764/0، مشهد 960/0آباد خرم
دارد.ارتباطمزارع مورد پایش

گندمیان، نقشه پراکنش، یکنواختیعلف هرز،ع،وتنهاي کلیدي: واژه

1مقدمه

ثر در ؤعنوان یکی از مهمترین عوامل مـ هتنوع زیستی کشاورزي ب

زراعت و اصالح نباتـات، دانشـکده   گروه استادیار،آموخته (دانشبه ترتیب-3و 2، 1
دانشـکده کشـاورزي،   کشاورزي، دانشگاه ایـالم)، اسـتاد و دانشـیار، گـروه زراعـت،      

دانشگاه فردوسی مشهد
:Emailنویسنده مسئول:-(* rghorbani2@yahoo.com(

DOI: 10.22067/jag.v9i2.27817

Rajendraایجاد و افزایش پایداري در کشاورزي شناخته شده است (

et al., 2010زیســتی کشــاورزي بــه معنــی تنــوع و ). امــروزه تنــوع
طور مستقیم و ههاي که بگوناگونی حیوانات، گیاهان و میکروارگانیسم

-شوند، اطالق میمستقیم براي تولید غذا در کشاورزي استفاده میغیر
) بـا مطالعـه   Altieri, 1999(آلتیري ). Oldfield et al., 1987شود (

که اهمیت هعی، اظهار داشتهاي زرانظامنقش اکولوژیکی تنوع در بوم



343... گیاه هرز علف پشمکیپراکنش 

این تنوع فراتر از تولید مواد غذایی بوده و اثرات مثبتی نظیـر گـردش   
هرز را در بر دارد. تنـوع  گیاهانها و مواد غذایی، کنترل آفات، بیماري

هاي زراعی در وهله اول در راستاي تنوع اقلیمی بوده و پس از سیستم
-یثر از ویژگأه خود متشود کآن به تنوع خصوصیات خاك مربوط می

). Naeem, 1995باشد (هاي فیزیکی و شیمیایی خاك می
بسـیاري  توسطزراعیهاينظامبومدرتنوعاهمیتاینکهوجودبا

اثـر  مـورد درموجـود اطالعـات ولیگرفتهقرارتأییدموردمحققیناز
توافقالبته است،ناچیززراعیهاينظامبومکارکردوتنوعبینمتقابل
هـاي نظـام بـوم ذاتیپیچیدگیتنوع،افزایشکهاستاینبرعمومی
کندمیرا تقویتآنآیندهايفرطریق،اینازودادهافزایشرازراعی

)Koocheki et al., 2004ازمطلـوب برداريو بهرهحفاظت) براي
و پراکنـدگی هاویژگیشناختکشاورزي،هاياکوسیستمزیستیتنوع

-Aleباشـد ( مـی ضـروري سـطوح همهدرآن،اجزايزمانیمکانی و

ebrahim, 2008 .(
هاي کشاورزينظامبوممکملاجزايازیکیعنوانبههرزگیاهان

درومحسـوب شـده  کشـاورزي هايسیستماز ناپذیرجداییجزئیو
برخورداراياهمیت ویژهازکشاورزيهاينظامدرتنوعتوسعهوایجاد

گیاهـان ازبسـیاري زیرا،)Nowrooz Zadeh et al., 2008(هستند
تبـادل هـا آنبـین وداشتههاآنبانزدیکیرابطه خویشاونديزراعی

ومأمنهرزگیاهانازبسیاريدیگر،طرفازگیرد.صورت میژنتیکی
پرندگانزراعی،گیاهانآفاتطبیعیشکارچیانتکثیروجایگاه زندگی
دلیـل ). بهKoocheki et al., 2006باشند (میکوچکو پستانداران

بیشـتر زراعـی، محصـوالت بـر عملکـرد  رقابـت ازناشیمخربآثار
خسـارت رسـاندن حـداقل بـه مدیریتی برايراهبردهايازکشاورزان

آثـار توانـد مـی مدیریتیکنند. چنین اعمالمیاستفادههرزهايعلف
کشـاورزي هـاي نظامبومدرزیستیتنوعبرمستقیمیغیریامستقیم

).Nowrooz Zadeh et al., 2008(باشدداشته
زندهغیروزندهعواملازمتأثرهرزعلفهايجمعیتاندازهوتنوع
-علـف پـراکنش (Mohammadvand et al., 2009).است متعددي

ایـن کنتـرل عـدم عواملاز مهمترینهاآنتوسعهقدرتوهرزهاي
هـرز  ان علـف هـ معموالً ترکیب و تراکم گیا.شودمیمحسوب گیاهان

ار رفتـه اسـت. کـاهش    کننده نظام تولید و عملیات زراعی بهکمنعکس
نظام زراعی مخلوط و توجـه بـه تولیـد گسـترده غـالت بـا تکیـه بـر         

هاي انتخـابی، موجبـات نقصـان تنـوع     کشکودهاي مصنوعی و علف
هـرز بـه   هـاي لـف که تراکم عدر حالی،هرز را فراهم آوردان علفهگیا

). موضـوع  Fround–williams, 1988کـافی کـاهش نیافـت (   اندازه
ها در مـزارع، از عوامـل مهـم کـاهش     رقابت گیاهان هرز و تراکم آن

هـرز را  باشند که این خود ضـرورت پـایش جوامـع علـف    محصول می
شـک  ). بـی Storkey & Westbury, 2007سـازد ( تـر مـی  نمایـان 
هبردهــاي مــدیریتی مناســب بــراي مــدیریت ریــزي و ارائــه رابرنامــه

هرز است. در واقع گیاهانهرز نیازمند شناخت دقیق وضعیت هايعلف
هـرز و تعیـین وضـعیت فراوانـی و پـراکنش      گیاهـان با شناسایی فلور 

توان به اطالعـات زیربنـایی مهمـی بـراي     هرز میهايهاي علفگونه
Arun(هـرز دسـت یافـت   هـاي هـاي مـدیریت علـف   طراحی برنامه

Kumar et al., 2007 .(وسـال چنـدین غالت بـراي متوالیکشت
تغییرموجبتواندعمل مشابه میمکانیسمباهايکشعلفازاستفاده

,.Radosevich et al(هـاي گیـاهی شـود   گونـه ساختاروترکیبدر

1997; Lemerle & Murphy, 2001جمعیـت افزایشاز). مواردي
فورديتومتوالیمصرفسالچندینازپسبرگباریکگیاهان هرز

,.Anderson et alاسـت ( شـده گـزارش کشورهابرخیازغالتدر

2007; Santiago et al., 2004 ) پوگیـو .(Poggio, 2005 معتقـد (
عوامـل نتیجـه اي گیاهـان هـرز در  گونهتنوعوجوامعساختاراست،

گیاهـان وهـرز بین گیاهـان ايگونهبینرقابتومدیریتیمحیطی،
.گرددمیتعیینهرزبین گیاهانايگونهدرونرقابتوزراعی

ازوسیله برخیبهگیاهیجوامعکارکردوساختاربرمدیریتتأثیر
و همکـاران  عقیده دوتویـت به.استگرفتهقرارارزیابیموردمحققین

)Dutoit et al., 2003 (هرز شاخصیگیاهانجوامعساختاردرتنوع
-علـف جمعیتتغییرباشد.هرز میگیاهانمدیریتعملیاتموفقیتاز

بـراي الزمشـرایط شـدن فـراهم غالب بیانگرگونهچندبههرزهاي
.باشدمیرایجزراعیبه عملیاتهاگونهاینسازش

دانشـمندان  ازبسـیاري توسـط هـرز هـاي علـف پایشهايروش
تـراکم  ونسـبی یکنواختینسبی،فراوانیازاستفادهاست.شدهمعرفی
مختلـف هـاي جنبـه هـرز هـاي علـف خصوصبههرگونهبراينسبی

Keshavarzداد (را نشـان مختلفزراعیگیاهان هرز در محصوالت

et al., 2008 .(      یک سیستم اطالعـاتی صـحیح قـادر اسـت توانـایی
گیري را به نحو قابل مالحظهاي افزایش دهـد. در ایـن میـان    تصمیم

افزارهـاي مختلفـی   کـه بـه نـرم   )GIS١(ات جغرافیاییسیستم اطالع
تواند اطالعات  متفاوتی را به بهترین نحو ممکن  گردمتکی است، می

1- Geographic information system
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کاربردهــاي متعــددي در زیــر GISآوري، پــردازش و تلفیــق نمایــد. 
,Mitchell & Pike(سـاختارهاي بخـش کشـاورزي یافتـه اسـت     

1996.(
ــت   ــین موقعی ) و ســامانه ١GPSجهــانی (اســتفاده از ســامانه تعی

عنوان ابزاري کارآمد جهت تخمین نقاط ه) بGISاطالعات جغرافیایی (
هـا بـه اثبـات    آلوده به گیاهان هرز و همچنین تهیه نقشه پراکنش آن

).Lass & Callhan,1993رسیده است (
در ساسـکاچوان سـال چهارمدت) بهThomas, 1985توماس (

مختلـف زراعـی محصـوالت درهرز راگیاهانپراکنشنقشه(کانادا)
تراکم نسبیونسبییکنواختینسبی،فراوانیتعییننمود. وي باتهیه

درهرزگیاهانحضورهاي مختلفجنبههرزگیاهانازگونههربراي
.نمودبررسیرامختلفمحصوالت زراعی

در بـین خاصـی جایگـاه استراتژیکمحصولیکعنوانبهگندم
کشـور دررازیر کشتسطحبیشترینوداردکشورکشاورزيتولیدات

عوامـل مهمتـرین ازیکـی هرزهايعلف.استدادهاختصاصخودبه
). Salonen, 1993(شوندمیمحسوبگندمدر مزارععملکردکاهش
هـرز هـاي علفوکارکرديايگونهتنوعو مطالعهفلوردقیقشناخت

اولیه بـراي  نیازیکعنوانبهوداردگیاهاینمدیریتدراينقش ویژه
هرزهايعلفهاي کنترلبرنامهاجرايدرمؤثرروشیوتولیدمدیریت

).Santiago et al., 2004(استمطرحگیاهاینزراعتدر
Bromus tectorumعلف پشمکی ( L. (  سـاله  یـک گیاهی اسـت

؛ دگرگشنیکمی داراي و خودگشن ،2خانواده گرامینهزمستانه ازعمدتاً 
هـاي مختلـف ازنظـر خصوصـیات مرفولـوژي      داراي اکوتیپاین گیاه 
,.Rashedmohasel et al(باشـد  مـی وفنـوتیپی  داراي دو .)2001

که لماي آن بـدون پـرز بـوده و    tectorumاکوتیپ است. یکی گونه 
هـاي  که لماي آن پرزدار است و در نواحی تپهhirsutusدیگري گونه 

هـا  هاي شنی روییـده و در جنگـل  هاي گچی و زمینکم ارتفاع، بیابان
بـومی  ایـن گیـاه هـرز    ).Dezfooli, 1997شـود ( نیز بسیار دیده مـی 

آسیاي جنوب غربی است که توانایی بـاالیی در سـازگاري سـریع بـه     
گیرد شرایط اقلیمی جدید را دارد و به سرعت شکل مهاجم به خود می

)Menalled et al., 2008زنی باالیی سرعت جوانهپشمکی که). علف
Hordeum vulgare(نیز دارد؛ در گندم و جو  L. (  زمستانه به عنـوان

یک مشکل جدي محسوب شده و باعـث کـاهش محصـول و پـایین     

1- Global positioning system
2- Poaceae

هرز ). این علفHardegree et al., 2010شود (آوردن کیفیت آن می
) ولـی  Hunter, 1991کند (متري رشد می40000در امریکا تا ارتفاع 

).Upadhyaya et al., 1986شود (متري دیده می3000آسیا تا در 
و همچنـین کشوراقتصاددرآنجایگاهوگندماهمیتبهتوجهبا

کـه  ویژه علف پشمکی گرامینه بههاي هرز غالبیت و تنوع حضور گونه
ریـز و باغـات بـوده و    زا به مزارع غـالت دانـه  از جمله عوامل خسارت
حالت مهاجم به خود گرفته و باعـث تغییـر در   امروزه در برخی مناطق

هاي اکوسیستم شده که نیاز به کاستن از مشکل این گیاه هرز را توالی
پشـمکی و  علـف بـانی  ، هـدف از ایـن تحقیـق دیـده    سازدتر میروشن

آبـاد  شهرستان خـرم رع گندمااز سطح  مزگیاهان هرز هم خانواده آن
شـهد و نیشـابور بـه عنـوان     به عنوان شاخصی از غرب کشور و نیـز م 
نماینده و شاخص شمال شرق کشور بود.

هامواد و روش
27آبـاد و آبی شهرستان خرمگندمهمزرع40گیري از سطح نمونه

در طی بهار و1391مزرعه در نیشابور در سال 28مزرعه در مشهد و 
آباد به طول جغرافیـایی  خرمطول فصل رشد گیاه زراعی انجام گرفت. 

متر ارتفاع 1147دقیقه، 26درجه و 33دقیقه و عرض 17جه و در45
متر میانگین بارندگی سی ساله و داراي اقلیم میلی525از سطح دریا و 

15درجـه و  59طـول جغرافیـایی  باشد. مشهد بـا  خشک سرد مینیمه
43درجـه و  35عـرض جغرافیـایی  دقیقـه و  36درجه و 60دقیقه تا 

از سطح دریا با آب متر985دقیقه داراي ارتفاع 8درجه و 37قیقه تا د
59دقیقه تا 19درجه و 58و هواي معتدل و متغیر است. نیشابور بین 

درجه 36دقیقه تا 40درجه و 35دقیقه طول جغرافیایی و 30درجه و 
از سـطح دریـا در   متـر 1250دقیقه عرض جغرافیایی بـا ارتفـاع  39و 

,Anonumousحاشیه شرقی کویر مرکزي ایران واقـع شـده اسـت (   

2013.(
سـعی شـد   بـود. Wگیري در هر مزرعه به صـورت الگـوي  نمونه

ها در مرحله پس از بـه  گیريتقریباً در تمامی مزارع مورد پایش، نمونه
کار تـا  ها صورت بگیرد. با اینو پیش از پر شدن دانهساقه رفتن گندم

توان گیاهان هرز جوانه زده در اوایل و اواسط فصل رشـد را  حدي می
25/0پـس از پرتـاب هـر کـادر     طی یک مرحله مشاهده و ثبت نمود. 

هرز هر کادر به تفکیک جنس و گونـه دقیقـاً   هايمترمربعی انواع علف
هـرز هـر گونـه در هـر     هايین، تعداد علفگردید. عالوه بر اشناسایی 

هاي متعلـق بـه خـانواده    و تنها مشخصات گونهدشکادر هم مشخص 
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هـاي هـرز نـامبرده در    . براي تعیین اهمیت گونـه گندمیان ثبت گردید
هاي فراوانی گونه، یکنواختی پراکنش و سطح مزارع منطقه از شاخص

پسون استفاده شد. وِینر و سیم-تنوع شانونهايتراکم گونه و شاخص
صورت تصادفی و بر اسـاس فاریـاب   شود مزراع گندم بهیادآور می

اند. عالوه بر آن سعی شده تقریباً در جهات مختلف بودن انتخاب شده
جغرافیایی هر شهرستان تعدادي مزرعه انتخاب شود که نسبتاً نماینـده  

مزارع گندم منطقه مورد بررسی باشند.

فراوانی گونه  

)1        (100



n

Y
F i

K

F فراوانی گونه :k   بر اساس بود یا نبود آن در سطح مـزارع مـورد
نظر از سطح تراکم؛ گویاي درصد مزارعی که گونه مـورد  بازدید صرف

) 0) یـا عـدم حضـور (   1: حضـور ( Yiها مشاهده شده است، نظر در آن
باشـد : تعداد مزرعـه مـورد بازدیـد مـی    nو iر مزرعه شماره دkگونه 

)Thomas, 1985(.

فراوانی نسبی

)2       (100
F

F
RF K

K

RF فراوانی نسبی گونه :k  ؛ گویاي درصد فراوانی گونه مورد نظـر
مجمـوع  F∑و k: فراوانی گونه FKها، از مجموع فراوانی تمام گونه

.)Thomas, 1985(باشدها میفراوانی تمامی گونه

یکنواختی گونه در مزرعه

)3       (100



m

X
U i

k

Uk یکنواختی مزرعه براي گونه :k    بر اساس بـود یـا نبـود آن در
نظـر از سـطح تـراکم؛    مـزارع صـرف  هاي انداخته شده در سـطح کادر

ها مشـاهده  باشد که گونه هدف در آنهایی میگویاي درصد کوآدرات
در کـوآدرات  k) گونـه  0) یـا عـدم حضـور (   1: حضور (Xiشده است، 

,Thomas(باشـد : تعـداد کـوآدرات انداختـه شـده مـی     mو iشماره 

1985(.

میانگین تراکم گونه

)4             (4



m

Z
D i

k

Dkمربع) براي گونه : تراکم (تعداد بوته در مترk  ،در سطح مزرعـه
Zi تعداد بوته از گونه :kمتر و سانتی50در 50هاي در کادرm  تعـداد :

باشد.کادر انداخته شده می

اهمیت نسبی گونه
هـاي فراوانـی گونـه و    اهمیت نسـبی گونـه وابسـته بـه شـاخص     

یکنواختی گونه در سطح مزرعه است و از حاصل جمع این دو شاخص 
آید: دست میتقسیم بر دو به

)5       (
2

Kk RFU
Ris




١وِینر-شاخص تنوع شانون

.استايگونهتنوعگیرياندازهشاخصترینلمتداو
)6                (′ = −∑ ( )

فراوانـی  :iتعداد گونـه؛  S:: شاخص تنوع شانون؛ که ییدرجا
اي مشخص اسـت کـه از طریـق زیـر     : فراوانی نسبی گونهگونه و 

):Shanon, 1948شود (محاسبه می یا فراوانی هر گونۀ مشخص و تعداد افرادکه در آن =
هـــا تعــداد کــل افـــراد یــا مجمـــوع فراوانــی تمـــامی گونــه     

ها) کمتـر و  براي غناي (تعداد گونه5/1باشد. مقدار این شاخص از می
براي غناي بیشتر و فراوانی نسـبی کمتـر   5/3فراوانی نسبی بیشتر تا 

متغیر است.

٢سیمپسونشاخص غالبیت 

)7          (D=∑{[ni(ni-1)]/[N(n-1)]}

اي هرچه مقدار این شاخص بیشتر باشد تنـوع و یکنـواختی گونـه   
). Simpson, 1949اي افزایش می یابد (کاهش یافته و غالبیت گونه

:٣شاخص تنوع سیمپسون

)8(= 1 − ∑ ( )( )
1- Shannon-Wiener diversity index
2- Simpson dominance index
3- Simpsonʼs index of diversity
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و صـفر بـوده و عـدد یـک نمایـانگر      1مقدار ایـن شـاخص بـین    
هاي غالب کمتر و عدد صـفر  اي با تعداد گونهباالترین یکنواختی گونه

طـور  . ولـی بـه  )Simpson, 1949(باشد بیانگر کمترین یکنواختی می
آن شود که در ایـن حالـت دامنـه   قراردادي از معکوس آن استفاده می

). هرچه غلبه یـک  Bazoobandi et al., 2007باشد (می5تا 1بین 
گونه (یا تعداد اندکی) در جامعه ببیشتر باشد، تنوع کمتر خواهد بود.

اي)تجزیه کالستر (خوشه
7نسخه JMPدر نرم افزار ١اياي به روش دندانهاز تجزیه خوشه

و یکنـواختی  بر اساس فراوانی گونه در سـطح مزرعـه، تـراکم نسـبی    
هرز استفاده شد.هاي علفبندي گونهنسبی براي گروه

نقشه پراکنش
ثبـت و  GPSمختصات نقاط و مزارع مورد پـایش بـا اسـتفاده از    

نقشه پراکنش گیاه هرز علف پشمکی بـر اسـاس سیسـتم مختصـات     
UTM WGS84افـزار  هاي موجـود در نـرم  بر مبناي نقشهGoogle

Earth به کمک تکنیکGIS.ترسیم گردید
از دو مشخصه شـمالی و شـرقی جهـت    UTMسیستم مختصات 

ناحیه قـرار  هایی که در یکموقعیت. ندکنمایش مختصات استفاده می
دارنـد و  اصلی UTMدارند بر حسب فاصله شرقی یا غربی که از خط

گیـري  از خط استوا دارنـد انـدازه  همچنین فاصله شمالی یا جنوبی که
.شوندمی

هاشناسایی گونه
هاي گیاهـان هـرز گرامینـه پـس از     شود نمونهدر پایان یادآور می

گردآوري از سطح مزراع مورد پایش و خشک کردن، بـا قـرار دادن در   
هاي مخصوص، جهت شناسایی در حد جنس و گونه و همچنین پاکت
هـاي  جهت شناسایی در حد اکوتیپ، به بخش رسـتنی -پشمکی علف

گیاهپزشکی کشور ارسال گردید.مؤسسه تحقیقات 

نتایج و بحث
هـا در مـزارع گنـدم    پشمکی و سایر گرامینـه وضعیت علف

آبادخرم
گونـه  16پشـمکی  نتایج نشان داد که عالوه بر دو اکوتیپ علـف 

مشـاهده  هرز دیگر از خانواده گنـدمیان در مـزارع مـورد بررسـی     علف

1- Ward cluster analysis method

درصـد  76/8باhirsotumفراوانی نسبی علف پشمکی اکوتیپ .ندشد
بـا  tectorumبـرداري بیشـتر از اکوتیـپ    از میانگین پنج مرتبه نمونه

Avenaدر مجموع یوالف وحشی زمستانه (درصد بود.76/4فراوانی 

ludoviciana L. ( ــا ــو دره (65/19ب ــس از آن ج Hordeumو پ

spontaneum C. Koch را نسبیدرصد بیشترین فراوانی52/13) با
Secale cerealeچـاودار( د، دناص دابه خود اختص L.(  جـو  88/7بـا ،

Hordeum vulgare(زراعـی   L. (  3بـا  ) جـو موشـی ،Hordeum

murinum L یوالف وحشی بهـاره ( ،38/2) باAvena fatua L.  بـا (
Bromus japonicusپشمکی ژاپنی (، علف63/1 Thunb. 38/1) با،

Lolium temulentumچچم ( L. درشـت  واش دانـه ،  خونی25/1) با
)Phalaris brachystachys L. سـاله ( چمنـی یـک  ،13/1) بـاPoa

annua L. کــاه موشــک (1) بــا ،Bromus danthoniae Trin. ،(
Poa bulbosaچمنی پیازي ( L.) دم روباهی کشیده ،(Alopecurus

myosuroides Huds. (، قیاق 88/0) باSorghum halepense L. (
ــا  .Bم (پشــمکی عقــیعلــفو75/0ب sterilis L.مرغــی ) و پنجــه

)Cynodon dactylon L. هـاي  در رتبهدرصد فراوانی نسبی 5/0) با
چندسـاله و  مرغـی در این بین قیاق و پنجهبعدي فراوانی قرار داشتند. 

hirsotumاکوتیـپ  همچنین مشاهده شـد کـه   ساله بودند. مابقی یک

تريبـاال نسـبی  از تـراکم  tectorumپشمکی نسبت به اکوتیپ علف
وبازیابیساله توانیکگیاهانهايویژگیاز. )1(جدول برخوردار بود

-روي مـی در محیطکهاستهاییتخریبازپسسریعتکثیرقابلیت
بـا کشـاورزي کـه  اراضـی درهـا یکسالهفراوانی بیشتردهد. بنابراین

کشتدربرایننیست. عالوهانتظارازدورهستندهمراهمداومتخریب
اسـت طبیعـی وباشندساله مییکنوعاززراعیگیاهانلبغاها،بوم

زراعـی گیـاه بـا رشـدي مشـابه  احتیاجـات ازکهیکسالههرزگیاهان
Lososova et)باشـند  چندسـاله  هرزگیاهانازترفراوانبرخوردارند

al., 2008).و مشابه این نتایج در این مطالعه نیز بدست آمد
) بـا مطالعـه وضـعیت    Souri et al., 2008(همکـاران سـوري و  

پراکنش مزراع گندم آبی استان لرستان مشـاهده کردنـد کـه یـوالف     
وحشی بهاره، یوالف وحشی زمستانه ، چچـم ، جـودره و جـو موشـی     

دهنـد.  گیاهان هرز باریک برگ غالب مزارع این منطقه را تشکیل مـی 
Minbashi(باشی معینی و همکارانمین Moeini et al., 2009 نیز (

طی یک بررسی در مورد پراکنش گیاهـان هـرز مـزراع گنـدم اسـتان      
برگ غالب مـزراع شـامل   تهران مشاهده کردند که گیاهان هرز باریک

یوالف وحشی، جو دره و چاودار بودند.
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کنواختی نسبی، تراکم نسبی، غناي گونه، اهمیتیکنواختی گونه، میانگین تراکم بوته، ی-1جدول 
آبادهاي گرامینه در سطح مزارع گندم خرمنسبی و فراوانی نسبی گونه

Table 1- Uniformity, average density, relative uniformity, relative density, species richness, and
relative frequency of grass species in wheat farms of Khorramabad

هرزگونه علف
یکنواختی

گونه در 
سطح مزارع

نیانگیم
تراکم بوته 
درمتر مربع

یکنواختی
ینسب

تراکم 
ینسب

گونه فراوانی
در سطح 

مزرعه

ینسبتیاهم
گونه

فراوانی 
نسبی

Weed species
Uniformity
of species

in the field

Average
density
per m2

Relative
uniformity

Relative
density

Species
richness at

the field

Relative
importance
of species

Relative
frequency

دم روباهی باریک
Alopecurus myosuroides

یوالف وحشی زمستانه
3.5 0.3 1.23 0.53 15 9.25 0.88

Avena ludoviciana
هیوالف وحشی بهار 78.5 20.82 27.69 36.45 97.5 88 19.65

A. fatua
معلف پشمکی اکوتیپ هیرسوتو 6.5 1.18 2.29 2.07 17.5 12 1.63

Bromus tectorum/hirsotum
علف پشمکی اکوتیپ تکتوروم 35 4.66 12.35 8.16 70 52.5 8.76

B. tectorum/tectorum
کاه موشک 19 2.5 6.70 4.38 45 32 4.76

B. danthoniae
علف پشمکی ژاپنی 3.5 0.4 1.23 0.70 15 9.25 0.88

B. japonicus
علف پشمکی عقیم 5.5 0.7 1.94 1.23 22.5 14 1.38

B. sterilis
غیپنجه مر 2 0.42 0.71 0.74 10 6 0.50

Cynodon dactylon
جو دره 2 0.12 0.71 0.21 10 6 0.50

Hordeum spontaneum
جو موشی 54 12.72 19.05 22.27 87.5 70.75 13.52

H. murinum
جو زراعی 9.5 2.04 3.35 3.57 27.5 18.5 2.38

H.vulgare
چچم 12 1.72 4.23 3.01 35 23.5 3.00

Lolium sp.
خونی واش دانه درشت 5 0.46 1.76 0.81 20 12.5 1.25

Phalaris brachystachys
چمنی یکساله 4.5 0.58 1.59 1.02 17.5 11 1.13

Poa anua
پیازدارچمنی  4 0.52 1.41 0.91 12.5 8.25 1.00

P. bulbosa
چاودار 3.5 0.58 1.23 1.02 15 9.25 0.88

Secale cereale
قیاق 31.5 7.16 11.11 12.54 55 43.25 7.88

Sorghum halepens 4 0.24 1.41 0.42 12.5 8.25 0.75

هـا در مـزارع گنـدم    گرامینـه سایر پشمکی و وضعیت علف
مشهد

بر اساس مشاهده نتایج حاصل از این تحقیق عالوه بر دو اکوتیب 

tectorum وhirsotumهـرز دیگـر از   گونـه علـف  13پشمکی علف
فراوانی نسبی علـف پشـمکی (اکوتیـپ    مشاهده شد.خانواده گندمیان 

tectorumدرصد بیشتر از اکوتیـپ  44/12) باhirsotum   بـا فراوانـی
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درصـد از  99/13بـا  یـوالف وحشـی بهـاره   درصـد بـود.  25/7نسبی 
درصــد 95/12و پــس از آن جــو دره بــا گیــرينمونــهپــنجمیــانگین 

.ددنرا به خود اختصاص دانسبی بیشترین فراوانی 

هاي گرامینه در سطح نسبی، تراکم نسبی، غناي گونه، اهمیت نسبی و فراوانی نسبی گونهیکنواختی گونه، میانگین تراکم بوته، یکنواختی-2جدول 
مزارع گندم مشهد

Table 2- Uniformity, the average density, relative uniformity, relative density, species richness, and
relative frequency of grass species in wheat farms of Mashhad

هرزگونه علف گونه یکنواختی
در سطح مزارع

نیانگیم
تراکم بوته 
درمتر مربع

یکنواختی
ینسب

تراکم 
ینسب

گونه فراوانی
در سطح 

مزرعه

ینسبتیاهم
گونه فراوانی نسبی

Weed species
Uniformity
of species in

the field

Average
density
per m2

Relative
uniformity

Relative
density

Species
frequency
at the field

Relative
importance
of species

Relative
frequency

جودره
Hordeum

spontaneum
جو زراعی

74.81 19.61 20.91 25.80 92.59 83.70 12.95

H.vulgare
جو موشی 10.37 0.98 2.90 1.29 44.44 27.41 6.22

H.murinum
کبیردم روباهی  6.67 1.24 1.86 1.64 22.22 14.44 3.11

Setaria viridis
علف پشمکی اکوتیپ 

تکتوروم
26.67 2.73 7.45 3.59 74.07 50.37 10.36

Bromus
tectorum/tectorum

چاودار
42.96 5.69 12.01 7.48 88.89 65.93 12.44

Secale cereale
بهارهیوالف وحشی  49.63 13.84 13.87 18.20 77.78 63.70 10.88

Avena fatua
یوالف وحشی زمستانه 92.59 27.23 25.88 35.81 100 96.30 13.99

A. ludoviciana
چچم 13.33 1.60 3.73 2.10 40.74 27.04 5.70

Lolium sp.
پنجه مرغی 5.93 0.50 1.66 0.66 22.22 14.07 3.11

Cynodon dactylon
علف پشمکی چاوداري 3.70 0.24 1.04 0.31 18.52 11.11 2.59

B.secalinus
علف پشمکی اکوتیپ 

مهیرسوتو
2.22 0.27 0.62 0.35 11.11 6.67 1.55

B.
tectorum/hirsotum

علف پشمکی ژاپنی
10.37 1.16 2.90 1.52 51.85 31.11 7.25

B.japonicus
دم روباهی باریک 8.15 0.39 2.28 0.51 25.93 17.04 3.63

Alopecurus
myosuroides

خونی واش دانه درشت
3.70 0.21 1.04 0.27 14.81 9.26 2.07

Phalaris
brachystachys

6.67 0.36 1.86 0.47 29.63 18.15 4.15
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Setaria viridisروبـاهی کبیـر (  ، دم 88/10چـاودار بـا    L. بـا (
-خونی، 70/5یوالف وحشی زمستانه با ،22/6جو زراعی با ،36/10

، چچــم 63/3، علــف پشــمکی ژاپنــی بــا 15/4واش دانـه درشــت بــا  
(Lolium sp.) روبـاهی  دم، 59/2مرغی با ، پنجه11/3و جو موشی با

درصد فراوانی نسبی 55/1و علف پشمکی چاوداري با 07/2کشیده با 
مرغـی تنهـا پنجـه  در این بین هاي بعدي فراوانی قرار داشتند. در رتبه

.)2(جدول ساله بودندچندساله بوده و مابقی یک
) طـی  Nowrooz Zadeh et al., 2008نوروز زاده و همکـاران ( 

یک تحقیق در مـزارع گنـدم خراسـان مشـاهده کردنـد کـه خـانواده       
درلپـه تـک هـرز هـاي علفخانوادهترینگونه متنوع25باگندمیان

گندم بود.مزارع
بـا  )Jahani Kondori et al., 2012و همکاران (جهانی کندري 

گونـه  8اي گیاهان هرز مزارع گندم شـرق مشـهد،   بررسی تنوع گونه
باریک برگ از گیاهان هـرز متعلـق بـه خـانوده گنـدمیان را مشـاهده       

کردند.
) نیز با بررسی تنـوع و  Rassam et al., 2010رسام و همکاران (

مـزارع رم مشاهده کردند کـه در فراوانی گیاهان هرز مزراع گندم جاج
کـه در ایـن بـین    رسـید ثبتگونه گیاه هرز به23تعدادشدهپیمایش

Amaranthus retroflexus)خـروس  پشمکی، چچم، تـاج علف L.) ،
ــف ــتعل ــد هف Polygonum avicular)بن L.)ــرهو ســلمه ت

(Chenopodium album L.)برخـوردار تراکمبیشترینازترتیبهب
.بودند

ودهی(کودزراعیمدیریتشیوهدرباید اذعان داشت که اختالف
گیـاه هـاي گونهترکیبکنندهتعیینعاملترینمهماز سموم)استفاده

).Koocheki et al., 2006باشد (میهاآنتنوعدر نتیجهوهرز

هـا در مـزارع گنـدم   سایر گرامینـه پشمکی و وضعیت علف
نیشابور

بر اساس مشاهده نتایج حاصل از این تحقیق عالوه بر دو اکوتیب 
tectorum وhirsotumهـرز دیگـر از   گونه علـف 16پشمکی علف

فراوانی نسبی دو اکوتیپ علف پشـمکی  مشاهده شد.خانواده گندمیان 
درصد فراوانـی  52/14با یوالف بهارهو یکسان بود.75/10به میزان 

درصـد،  29/11و پـس از آن چـاودار بـا    گیـري نمونـه پنجاز میانگین 
ـ را به خود اختصاص دانسبی بیشترین فراوانی  ، 06/8جـو دره بـا   .ددن

، دم روبـاهی  38/5، جوموشی و جو زراعی بـا  45/6یوالف زمستانه با 
، علـف  76/3، چچم بـا  30/4واش دانه درشت با خونی، 48/4با کبیر 

Bromus madritensisپشمکی ژاپنی و اسـب علـف (   L.  23/3) بـا ،
61/1مرغی بـا  پنجه، علف پشمکی چاوداري و 69/2چمنی یکساله با 

Phalaris minorواش (دم روباهی کشیده و خونیو نهایتاً Retz. با (
.)3(جدول قرار داشتندنسبیهاي بعدي فراوانیرتبهدردرصد 08/1

) بـا بررسـی وضـعیت    Edim et al., 2010ادیـم و همکـاران (  
پراکنش گیاهان هرز مزراع گندم استان سیستان و بلوچستان مشـاهده  

هاي علف پشمکی ژاپنـی، یـوالف وحشـی زمسـتانه و     کردند که گونه
برگ غالب مزراع گندم این اسـتان بـه  خونی واش گیاهان هرز باریک

بـر متکـی گندممزارعدررایجمدیریتیروند. تداوم  سیستمشمار می
باگستردهشیمیاییمبارزهکشاورزي،هاياز نهادهحدازبیشاستفاده
تنـوع کـاهش موجـب تابسـتانه، گیاهانباگندمو تناوبهرزگیاهان

گیاهـان  تـراکم وفراوانـی افـزایش وهرزو کارکردي گیاهانايگونه
).Koocheki et al., 2006(استشدههرز خاصی

رغـم  علـی کته مهمی را که بایستی مد نظر داشت این است کـه  ن
هـاي موجـود   ولـی گونـه  ،هاي مورد پایشفاصله جغرافیایی شهرستان

داراي تشابه نسبتاً زیادي نسبت به هم بودند.

وینر در مزارع گندم -تنوع شانونشاخص
آباد، مشهد وینر براي مزراع گندم خرم-مقدار شاخص تنوع شانون
میـزان بـاالتر   بود. 29/2و 16/2، 24/2و نیشابور به ترتیب به میزان 

وینر در نیشابور بیانگر پایین بودن نسـبی غنـاي   -شاخص تنوع شانون
ع گندم مشهد نسبت به نیشـابور  رهاي مورد پایش در مزااي گونهگونه

آباد بود. و خرم
داشتندبیانآزمایشیدر)Meng et al., 1999همکاران (ومنگ

حـدود  دررایجزراعیهاينظامبومدرشانونمقدار شاخصحداکثرکه
مقـادیر سـنتی زراعـی هـاي نظامدرکهاستحالیاین درواستسه

,Sharifi niarag(شریفی نیارگاست.شدهنیز گزارشسهازباالتر

ومراتـع دررابیشترايغناي گونهوتنوعتحقیقیطیدر) نیز1995
کـه  استدادهنشانمطالعاتبرخینتایج.نمودمشاهدهسنتیارعمز
تنـوع  شاخصباشد،کمترزراعینظامیکدردستکاريمیزانچههر

هـاي  نظـام شـانون شـاخص کهطوريبهاست،باالترنظامآنشانون
هـاي  نهـاده کارگیريبههمچنینودستکاريدلیلبهرایج،کشاورزي
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).Izak & Papp,2000(استکمترطبیعیهاينظامبامقایسهدرشیمیایی
یکنواختی گونه، میانگین تراکم بوته، یکنواختی نسبی، تراکم نسبی، فراوانی گونه، اهمیت-3جدول 

نیشابورهاي گرامینه در سطح مزارع گندمنسبی و فراوانی نسبی گونه
Table 3- Uniformity, the average density, relative uniformity, relative density, species richness, and relative frequency of grass

species in wheat farms of Neyshaboor

هرزگونه علف گونه در یکنواختی
سطح مزارع

نیانگیم
تراکم بوته 
درمتر مربع

یکنواختی
ینسب

تراکم 
ینسب

گونه فراوانی
در سطح 

مزرعه

تیاهم
گونهینسب

فراوانی 
نسبی

Weed species
Uniformity

of species in the
field

Average
density
per m2

Relative
uniformity

Relative
density

Species
frequency

at the
field

Relative
importa

nce
of

species

Relative
frequency

چاودار
Secale cereale

جو زراعی
64.29 20.97 19.27 30.22 75.00 69.64 11.29

Hordeum vulgare
جو موشی 10.71 1.06 3.21 1.52 35.71 23.21 5.38

H.murinum
جودره 10.71 1.17 3.21 1.69 35.71 23.21 5.38

H. spontaneum
علف پشمکی اکوتیپ 

مهیرسوتو
27.14 5.17 8.14 7.45 53.57 40.36 8.06

Bromus
tectorum/hirsotum

متکتوروعلف پشمکی اکوتیپ 
39.29 5.06 11.78 7.29 71.43 55.36 10.75

B.tectorum
اسب علف 28.57 3.11 8.56 4.49 71.43 50.00 10.75

B.madritensis
یوالف وحشی بهاره 6.43 0.63 1.93 0.91 21.43 13.93 3.23

Avena fatua
یوالف وحشی زمستانه 86.43 26.63 25.91 38.37 96.43 91.43 14.52

A. ludoviciana
دم روباهی کبیر 17.86 1.74 5.35 2.51 42.86 30.36 6.45

Setaria viridis
علف پشمکی ژاپنی 7.86 0.91 2.36 1.32 32.14 20.00 4.84

B.japonicus
خونی واش دانه درشت 6.43 0.63 1.93 0.91 21.43 13.93 3.23

Phalaris
brachystachys
علف پشمکی چاوداري

7.86 0.66 2.36 0.95 28.57 18.21 4.30

B.secalinus
چچم 2.14 0.11 0.64 0.16 10.71 6.43 1.61

Lolium sp.
چمنی یکساله 5.71 0.40 1.71 0.58 25.00 15.36 3.76

Poa anua
پنجه مرغی 4.29 0.43 1.28 0.62 17.86 11.07 2.69

Cynodon dactylon
دم روباهی باریک 3.57 0.31 1.07 0.45 10.71 7.14 1.61

Alopecurus
myosuroides

خونی واش
2.86 0.29 0.86 0.41 7.14 5.00 1.08

Phalaris minor 1.43 0.11 0.43 0.16 7.14 4.29 1.08
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تنوع سیمپسون در مزارع گندم شاخص
مشـهد  ، در 04/1آباد شاخص تنوع سیمپسون در مزراع گندم خرم

محاسبه شد. باال بودن تنوع منجر به کاهش 16/1و در نیشابور 31/1
شـود. بـا توجـه بـه     رقابت در اثر تفکیک نیچ و آشیانه اکولوژیک مـی 
-گونه استنباط مـی میزان شاخص تنوع سیمپسون در این مناطق، این

هاي گیـاه هـرز مـزارع    طور نسبی یکنواختی کمی در بین گونهشود به
هـرز ضـمن نشـان    ایش وجود دارد. تنوع زیستی گیاهـان گندم مورد پ

ها و برتري و اهمیـت نسـبی   دادن درجه ناهمگونی جوامع، تعداد گونه
). باال بـودن  Legere & Derksen, 2000دهد (ها را نیز نشان میآن

تنوع سیمپسون در این تحقیق حاکی از باال بودن رقابت بـین  شاخص
اً باال بودن تنـوع بـود. همچنـین میـزان     ها و نهایتها و حضور آنگونه

دهنـده یکنـواختی و نیـز تنـوع متعـادل      شاخص تنوع سیمپسون نشان
. (Bazoobandi et al., 2007)باشد جامعه مورد بررسی می

شـود  گونه استنباط مـی دست آمده طی این تحقیق ایناز نتایج به
هـا  کشطبع استفاده از علفمحصولی طی سالیان متمادي و بهکه تک
هـرز  هاي مدیریتی یکسان باعث تغییر ترکیب جوامع گیاهـان  و روش
-که این خود نیازمند بازنگري در شیوههاي کشاورزي شدهنظامدر بوم

وتنـاوب تـأثیر رو با توجه به اینکه هاي مدیریت مزرعه است. از این
توسـط هـرز هاي(متأثر از تنوع) علففراوانی و تراکمبرهاکشعلف
Beck, 2007(اسـت گرفتـه قـرار مـورد تأییـد  نیـز محققینازیبرخ

Hyvonen et al., 2003; Anderson & مـدیریت  از)، اسـتفاده
ازاسـتفاده بهینـه  زارعـی، هـاي روشبرتاکیدباهرزگیاهانتلفیقی

ویـژه (بـه هـر منطقـه  غالـب هرزفلور گیاهانبامنطبقهاکشعلف
ازجلـوگیري منظـور (بـه هـا کـش در علفتناوبسمج)،گیاهان هرز

بـه مقاومتو بروزکشعلفیکبهغیر حساسهرزگیاهانغالبیت
بـرگ گیاهـان هـرز  و فراوانیجمعیتافزایشتوجه بهها)،کشعلف

مـواردي  مهمتـرین ازشـیمیایی کودهـاي ازمنطقـی و استفادهباریک
گیرد.نظر قرارمدگندمگیاهان هرزمدیریتدربایستمیکهاست

Izak(پـاپ وایـزاك  & Papp, 2000 کـه داشـتند بیـان ) نیـز
آنتبـع بـه وتـراکم افزایشبهمنجرنظامیکدرتعداد گونهافزایش

.شودمیتنوعهايافزایش شاخص

غالبیت سیمپسون شاخص
، در 960/0آبـاد  غالبیت سیمپسون در مـزارع گنـدم خـرم   شاخص 
محاسبه شد. با افـزایش ایـن   862/0و در نیشابور 764/0مزراع مشهد 

شاخص غالبیت بیشتر شده که در نتیجه از میزان تنوع و یکنواختی تـا  
و مـدیریت از کشـت زیـر سطحشود. شرایط اقلیمی،حدي کاسته می

ها در سطح مزارع تعیین میزان تنوع و غالبیت گونهدرعواملمهمترین
هـاي نظـام تـداوم کرد کهگیريتوان نتیجهمیاساساینهستند. بر

وفراوانـی تنـوع، دربیشترتغییرموجبهامصرف نهادهبرمتکیرایج
کـاهش  وغالبهايگونهتراکمافزایشوهرزگیاهانايگونهترکیب
Hyvonenاسـت ( شـده هرزگیاهانکارکرديتنوعوايگونهغناي

et al., 2003 مزرعـه درراگیاهـان هـرز  مـدیریت شـده ) و موجـب
.تر شودمشکل

نـوع ومیـزان بـا غالبیـت وايگونهتنوعهايشاخصدرتفاوت
رسد تداوم سیسـتم دارد. به نظر میارتباطمزارعدرعملیات مدیریتی

هاينهادهازحدبیش ازاستفادهبرمتکیگندممزارعدررایجمدیریتی
-بـرگ پهنویژههرز (بهبا گیاهانگستردهشیمیاییمبارزهکشاورزي،

و ايگونـه تنـوع کـاهش موجـب گیاهان تابستانهباگندمتناوبوها)
گیاهـان  تـراکم وفراوانـی افـزایش وشدههرزکارکردي گیاهانتنوع
هـرز گ، گیاهانبرباریکگیاهان هرزکش،علفبهغیرحساسهرز

هـرز  گیاهـان را دارنـد)، کـش فرار از علـف قابلیت(کهتابستانه-بهاره
است.شدهسالهچندگیاهان هرزونیتروفیل
یـا وو کوتـاه نامناسـب هـاي تناوبجملهاززراعیعملیاتسایر

هـاي تنـوع گونـه  کاهشبرمؤثرعواملجملهازنیزمداومهايکشت
).Koocheki et al., 2006باشند (میهرزگیاهان

خانواده گندم در این بررسی با توجه به اینکه تنها گیاهان هرز هم
اي در ها نیز به تنهـایی نقـش عمـده   ولی آن،پایش قرار گرفتندمورد

رسـد اسـتفاده مـداوم از     کاهش عملکرد گندم دارند. که بـه نظـر مـی   
ها طی چنـدین سـال گذشـته سـبب افـزایش جمعیـت       کشبرگپهن

ثیرأتـ همین امر سبب شده که ها در این مزارع شده است.برگباریک
ازبرخـی توسـط هرزگیاهانو تراکمبر فراوانیهاکشعلفوتناوب

;Lavorel et al., 1997گیـرد ( قـرار مـورد تأییـد  نیـز محققـین 

Hyvonen et al., 2003; Anderson et al., 2007  .(
بـاالتري ايگونـه تنـوع ازمشاهده شد مزارعـی کـه  ،در مجموع

حداقلدارايتر کهعملیات مدیریتی ضعیفبودند احتماالً بابرخوردار
ازشیمیاییهاينهادهکاربردعدموکشاورزيآالتکارگیري ماشینهب

آبـاد  (مانند مزارع گندم خرمشوندباشند، اداره میمیکودوقبیل سموم
افزایشنیزهانهادهمصرفمساحت،افزایشباکهطوريو نیشابور). به

میـزان ونـوع یافت (مزارع گندم مشـهد). تـأثیر  کاهشو تنوعیافته
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تنوع وتراکمجمعیت،برهرزگیاهاننحوه مدیریتوها نهادهمصرف
-بـین غالبیـت توزیعتنوع،افزایشباباشد.میقابل توجهگیاهان هرز

کـاهش خسـارت  باعثعاملاینوباشدمیبیشتري متمرکزايگونه
ازمعـدودي تعـداد تنـوع، کـاهش بـا کهحالیدرهرز گردیدهگیاهان
یابد.میافزایشو خسارتشدهغالبمزارعدر هرزگیاهان

اي)تجزیه کالستر (خوشه
آبادخرم

مزرعه مـورد پـایش مـزراع گنـدم     40در ،بر اساس آنالیز کالستر

آباد براي صفات فراوانی گونه در سطح مزرعـه، تـراکم   شهرستان خرم
هاي گیاه هـرز گرامینـه در   ، گونه2نسبی و یکنواختی نسبی در فاصله 

ه قرار گرفتند. در گروه اول گیاهان هرز با اهمیت مانند جو دره،دو گرو
در سـطح  و چـاودار  hirsotumیوالف زمستانه، علف پشمکی اکوتیپ 

قرار گرفتند و سایر گیاهان هرز گرامینه مـورد پـایش   درصد 10تشابه 
بندي شـدند کـه   درصد طبقه15در گروه کم اهمیت و در سطح تشابه 

-علـف tectorumاهمیت نسبی از جمله اکوتیپها بر اساس خود آن
).1هاي کوچکتر قرار گرفتند (شکل پشمکی در گروه

هاي فراوانی گونه در سطح آباد با استفاده از تجزیه کالستر دادهشایع در سطح مزارع گندم خرمهاي گیاه هرز گرامینهبندي گونهگروه- 1شکل
زرعه، تراکم نسبی و یکنواختی نسبیم

Fig. 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

,.Minbashi Moeini et alباشـی معینـی و همکـاران (   مـین 

ع بـرگ در مـزار  دیریت گیاهان هـرز پهـن  ) اذعان داشتند که م2012
بـرگ اسـت و   تر از مدیریت گیاهـان هـرز باریـک   گندم کشور مطلوب

پشمکی، چچم و فاالریس چنانچه نسبت به مدیریت گیاهان هرز علف
توانند مشکل ین گیاهان هرز میهاي آینده اتوجه کافی نشود، در سال

بیشتري نسبت به سایر گیاهان هرز ایجاد کنند.

مشهد
مزرعه مـورد پـایش مـزراع گنـدم     27بر اساس آنالیز کالستر در 

مشهد براي صفات فراوانی گونـه در سـطح مزرعـه، تـراکم نسـبی و      
هرز گرامینـه در دو گـروه   هاي علف، گونه2یکنواختی نسبی در فاصله 

هاي هرز با اهمیت مانند جـو  ). در گروه اول علف2گرفتند (شکل قرار 
پشــمکی، دم علــفtectorumدره، یــوالف وحشــی بهــاره، اکوتیــپ 
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درصد قرار گرفتند و سایر 10روباهی کبیر و نیز چاودار در سطح تشابه 
در گروه hirsotumگیاهان هرز گرامینه مورد پایش به همراه اکوتیپ 

بنـدي  اهمیت طبقهدرصد به عنوان گروه کم20دوم و در سطح تشابه 

هاي کوچکتر قرار ها بر اساس اهمیت نسبی در گروهشدند که خود آن
گرفتند.

هاي فراوانی گونه در سطح اده از تجزیه کالستر دادهشایع در سطح مزارع گندم مشهد با استفهاي گیاه هرز گرامینهبندي گونهگروه-٢شکل 
مزرعه، تراکم نسبی و یکنواختی نسبی

Fig. 2- Grouping of species of grasses are common weeds in wheat farms in Mashhad using cluster analysis of species
abundance at the farm level, relative density and relative uniformity

نیشابور
مزرعه مـورد پـایش مـزراع گنـدم     28بر اساس آنالیز کالستر در 

نیشابور براي صفات فراوانی گونه در سـطح مزرعـه، تـراکم نسـبی و     
هرز گرامینـه در دو گـروه   هاي علف، گونه2یکنواختی نسبی در فاصله 

. در گروه اول گیاهان هرز با اهمیت مانند چاودار )3قرار گرفتند (شکل 
درصـد قـرار گرفتنـد و دو اکوتیـپ     20و یوالف بهاره در سطح تشابه 

علف پشمکی و سایر گیاهان هرز گرامینه مورد پایش در گـروه نسـبتاً   
-بندي شدند که خود آندرصد طبقه10کم اهمیت و سطح تشابه زیر 

اي کوچکتر قرار گرفتند.هها بر اساس اهمیت نسبی در گروه
پشمکی و چـاودار در دره، یوالف زمستانه، علفجوبااليفراوانی

بـا باشـد، برداشت میهنگامدربذرریزشاز مناطق ناشی ازبسیاري
عـدم گنـدم، مداومکشتنظیرعوامل متعدديکهنکتهاینبرتأکید

بـودن پایینبذر، بسترنامطلوبتهیهزراعی،مؤثرهايرعایت تناوب
وتولیـد سـطح، واحـد درآنتوزیع یکنواختعدمویژهبهوبذرتراکم
بذورانتقالگندم و همچنینبرداشتازقبلهرزعلفبذور اینریزش
مزارع آلوده توسط جوي آب آبیاري باعـث گسـترش   ازهرزهايعلف

گردد.این گیاهان هرز می
هـاي روشبـر تاکیـد باهرزهايعلفمدیریت تلفیقیازاستفاده

غالـب فلورگیاهان هرزبامنطبقهاکشعلفازاستفاده بهینهزارعی،
منظور(بههاکشدر علفتناوبسمج)،هرزگیاهانویژهبه(هر مزرعه 
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و بـروز کشعلفیکبهحساسغیرهرزگیاهانغالبیتازجلوگیري
گیاهـان و فراوانـی جمعیتافزایشتوجه بهها)،کشعلفبهمقاومت

مهمتـرین ازشیمیاییهايکودازمنطقیو استفادهباریکبرگهرز

ویـژه  بـه گنـدم هـرز گیاهـان مدیریتدربایستمیکهمواردي است
.گیردنظر قرارپشمکی مدویژه علفها و بهبرگباریک

هاي فراوانی گونه در سطح شایع در سطح مزارع گندم نیشابور با استفاده از تجزیه کالستر دادههاي گیاه هرز گرامینه بندي گونهگروه- 3شکل 
مزرعه، تراکم نسبی و یکنواختی نسبی

Fig. 3- Grouping of species of grasses are common weeds in wheat farms in Neyshabour using cluster analysis of species
abundance at the farm level, relative density and relative uniformity

آباد که داراي ارتفـاع  در مناطق شمالی شهرستان خرم،در مجموع
باشند فراوانی و تراکم ایـن گیـاه هـرز در    بیشتر و نیز اقلیم سردتر می
تر تا حدي بیشتر اسـت. در  جنوبی و گرممزارع گندم به نسبت مناطق

مزارع گندم مشهد نیز مزارع شمالی و نواحی سـردتر داراي فراوانـی و   
ولـی در مـزراع گنـدم    پشمکی بودنـد، تراکم بیشتري از گیاه هرز علف

بدین صورت نیشابور وضع تا حدودي متفاوت از دو منطقه پیشین بود.
در مزارع اطراف شهر نیشـابور  tectorumکه بیشترین تراکم اکوتیپ 

که داراي اقلیم نسبتاً گرمتـر و ارتفـاع کمتـري بـود مشـاهده شـد. و       
تر و به طبع سـردتر داراي تـراکم   در مناطق مرتفعhirsotumاکوتیپ 

بیشتري بود.
البته باید این نکته را مد نظر داشت که دلیل پیروي نکردن تراکم 

ح دریـا ممکـن اسـت بـه عوامـل      گیاهان هرز گرامینه از ارتفاع از سط
مدیریتی در مزرعه نیز مرتبط باشد.

آباد داراي اقلیمی نیمـه سردسـیري   که شهرستان خرمبا وجود این
هرز سـرما دوسـت  در مـزارع    هاي علفرو حضور گونهباشد، از اینمی

).Ahmadi, 2011این شهرستان دور از انتظار نیست (

گیرينتیجه
وبازیـابی پشمکی توانساله مانند علفیکگیاهانهايویژگیاز
-روي مـی در محیطکهاستهاییتخریبازپسسریعتکثیرقابلیت

بـا کشـاورزي کـه  اراضـی درهاسالهیکفراوانی بیشتردهد. بنابراین
نیست.عالوه بر آن و با توجه انتظارازدورهستندهمراهمداومتخریب
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درشـود کـه تفـاوت   استنباط مـی گونه هاي این پژوهش، اینبه یافته
عملیـات نـوع ومیزانباغالبیت احتماالًوايگونهتنوعهايشاخص
تـوان گفـت  می،دارد. در مجموعارتباطمزارع مورد پایشدرمدیریتی

عملیـات  بودند احتماالً بابرخوردارباالتريايگونهتنوعازمزارعی که

کشاورزيآالتکارگیري ماشینهبحداقلدارايتر کهمدیریتی ضعیف
باشـند، اداره  میکودوقبیل سمومازشیمیاییهاينهادهکاربردعدمو
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Introduction
Undoubtedly, planning and providing appropriate management strategies for weed management requires

accurate understanding of plant growth. In fact, by identifying plant growth flora and determining the abundance
and distribution of weed species, we can obtain important background information for designing weed
management plans. Usually the composition and density of weed flora reflect the system of production and
agronomic operations. In fact, by identifying the weed flora and determining the abundance and distribution of
weed species, we can provide important background information for designing weed management plans. In this
case, Cheat grass is problematic weed in winter crops like wheat and barley.

Material and Methods
The distribution of this weed as random sampling method in 2012 was surveyed in 40 irrigated wheat farms

in Khorramabad, 27 farms in Mashhad and 28 farms in Neyshaboor. Factors related to relative abundance,
species richness, density and relative uniformity as well as variability and dominance indices were measured.
Sampling in each farm was a W pattern. At almost all fields monitored, sampling was done in the post-stemming
phase of the wheat before filling the seeds. Also, using the GIS technique, the distribution map of grass plots was
drawn in these areas.

Results and Discussion
Results showed that sixteen weed species from poaceae family other than cheat grass were observed. Relative

frequency of hirsotum ecotype of cheat grass (with 8.76%) was higher than tectorum ecotypes (with 4.76%) in
Khorramabad. The Animated animated oat with 19.65% and then Wild barley with 13.52% in mean of 5 samples
had the highest relative frequency. In Mashhad relative frequency of tectorum ecotype with 12.44% was higher
than of hirsotum ecotype with 7.25%. Common wild oat with 13.99 and then Wild barley with 12.95% had the
highest frequency. In wheat farms of Neyshaboor, two ecotypes had similar relative frequency with 10.75%.
Common wild oat with 14.52 and then Secale with 12.29% had the highest frequency. In this case only Johnson
grass and Bermuda grass were perennial and other weed species were annual. The properties of annual plants
are capable of retrieval and rapid reproduction after the destruction occurring in the environment. Therefore, the
abundance of more than one year in agricultural lands that are associated with continuous degradation is not
unexpected. Additionally, most of the crops are annual, and it is normal that annual crop rotations that have the
same growing needs as a crop are more abundant than perennial weeds Similar results were also obtained in thi
sstudy. Furthermore, it was shown that the latitude had no large effect on density of grasses and cheat grass
ecotypes. Shannon-Weiner diversity index in Khorramabad 2.24, in Mashhad 2.16, in Neyshaboor 2.29,
Simpson's diversity index 1.04, in Mashhad 1.31 and in Neyshabour 1.16 and Simpson dominance index in
khorramabad 0.960, in Mashhad 0.764 and in neyshaboor 0.862 was calculated. Also using GIS techniques
distribution map of cheat grass were drawn in these areas.

Conclusion
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The characteristics of annual plants such as grasshopper can be recovered and are capable of rapid replication
after the destruction occurring in the environment. Therefore, the abundance of more than one year in
agricultural lands that are associated with continuous degradation is not unexpected. In addition to theaccording
to the findings of this research, the difference in the indices of species diversity and dominance were associated
with the level and type of management practices on farms.

In general, farms with a higher diversity can be said to be managed with weaker management practices that
minimize the use of agricultural machinery and the inadequacy of chemical inputs such as pesticides and
fertilizers.
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