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  چکیده
 هاي کامل تصادفی با سه تکرار، آزمایشی در قالب بلوكهاي هرزتعدادي از گیاهان دارویی بر تراکم و تنوع علف تنوع کارکردي منظور بررسی اثربه

 گونـه دارویـی   13در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل  1391-92و  1390-91در دو سال زراعی 
ــا ، )Origanum vulgar(مرزنجــوش  ــه، )Hyssopus officinalis(زوف ــرخارگل، )Tanacetum parthenium( بابون  Echinacea( س
purpurea( ،ســداب )Ruta graveolens( ،ــی ــل ختم ــی، )Althaea officinalis( گ ــل راع ــنبلیله، )Hypericum perforatum( گ  ش

)Trigonella foenum-graecum( ،گل مغربی )Oenothera erythrosepala( ،پنیرك )Malva sylvestris( ،عدس الملک )Securigera 
securidaca( ،بومادران)Achillea millefolium( انگشتانهگل  و )Digitalis purpurea( نتایج نشان داد که اثر گیاهان دارویی بر تراکم . بودند

هاي دارویی گل انگشـتانه  ترتیب در گونهبههاي هرز بیشترین و کمترین وزن خشک علفدار بود. هاي هرز از نظر آماري معنیو وزن خشک کل علف
هاي دارویـی پنیـرك، عـدس    هاي هرز نیز در گونهبیشترین تعداد کل علف آمد. دستبهگرم در مترمربع)  2/3) و بابونه گاوي (مترمربعگرم در  4/39(

داري گونه) بود که اختالف آماري معنی چهارهاي هرز (اي علفالملک، گل انگشتانه و زوفا مشاهده شد. گونه دارویی پنیرك داراي بیشترین غناي گونه
داراي بیشـترین شـاخص    هاي هرزاز نظر علف برداري مختلف، گونه دارویی بومادرانها و مراحل نمونهبا عدس الملک و بومادران نداشت. در طی سال

همچنین بیشترین  داري با پنیرك، عدس الملک، زوفا، گل راعی، گل انگشتانه و سرخارگل نداشت.بود که اختالف آماري معنی 48/0مقدار بهتنوع شانون 
هاي گونه آمد. دستبه 33/3و  03/4، 05/4ترتیب با مقادیر بههاي دارویی پنیرك، بومادران و زوفا هاي داراي گونهشاخص تنوع مارگالوف نیز در کرت

  گروه قرار گرفتند. پنجدرصد در  75هاي هرز در سطح تشابه دارویی مورد مطالعه از نظر تنوع علف
  

  ن خشکزو ،ايشاخص سیمپسون، شاخص شانون، شاخص مارگالوف، غناي گونه ي:کلید هايواژه
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کشاورزي کاهش یافتـه   هاي، دامنه تنوع ژنتیکی در اکوسیستمباغی
هـاي مـرتبط بـا    فعالیتحاصل  .)Koocheki et al., 2004 bاست (

ایجـاد   ،باشـد سازي تنوع زیستی میرایج که همراه با ساده کشاورزي
-شدت نسبت به مخاطرات محیطـی آسـیب  بههایی است که نظامبوم

-کـه در بـوم  شوند. در حالینوعی ناپایدار محسوب میبهپذیر بوده و 
حاصـل تنـوع گیـاهی موجـود      ،تنظیم داخلیهاي طبیعی پایدار، نظام
-تنظیمی بـوم  که قابلیت خوده به این). با توجAltieri, 1999( است
ها از بین رفته نظامسازي این بومدر نتیجه فشرده ،هاي کشاورزينظام
و پایـداري   ها در جهت احیـا لذا ارتقاء تنوع زیستی در این نظام ،است
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 ). Benton, 2003; Koocheki et al. 2011گذار است (تأثیرها آن
-پایدار، تلفیق اجزاي بوم هاي کشاورزينظامهدف از طراحی بوم

وري و ظرفیت نحوي است که ضمن بهبود تنوع زیستی، بهرهنظام به
نظام کشاورزي را حفظ و تقویت کنـد. در مطالعـات   خود تنظیمی بوم

هاي کارکردي تنوع زیستی و متعاقباً اجزاي ساختاري کاربردي، جنبه
ي متعددي یندهاآفر نظام حائز اهمیت هستند. کارکردهاي زیستیبوم

 شـود از جمله چرخه عناصر غذایی، آب، جریان انـرژي را شـامل مـی   
)Noss, 1990هـاي گیـاهی متنـوع    عبارت دیگر، مجموعه گونه). به

آورنـد  وجود مینظام کشاورزي بهها را در بوماغلب تنوعی از خرداقلیم
هاي جانوري مانند شـکارچیان  اي از گونهتواند توسط مجموعهکه می
ها و موجودات زنده خاك که براي نظام موجود افشانگردهآفات، مفید، 

  اند، اشغال شوند.حائز اهمیت
هـاي  ایجاد تنـوع کـارکردي و افـزایش آن بـا اسـتفاده از گونـه      
هـاي  کارکردي مختلف در یک جامعـه قابـل دسـتیابی اسـت. گونـه     

دارند. بـراي   نظامبومهاي کارکردي مختلف نقش متفاوتی در جریان
اي از تولید اولیـه  هاي چند ساله گیاهان دارویی سهم عمدهل بوتهمثا

هاي دهند و از نظر سایر ویژگیخالص هوایی را به خود اختصاص می
هاي زراعی یکساله نقش مـؤثرتري  نسبت به گونه نظامبومکارکردي 

بیشترین  نظامبومها در تعیین کارکرد این گروه از گونه ،دارند. بنابراین
 نظـام بـوم هـاي موجـود در   هر چه تعداد گونـه  را خواهند داشت. تأثیر

یابد. این خاصـیت  افزایش یابد، کارکرد آن اکوسیستم نیز افزایش می
 .)Altieri, 1999(شود باعث افزایش خوداتکایی سیستم می

افزایش تنـوع   هاي هرز دردهد که نقش علفتحقیقات نشان می
زیرا با بسیاري از  ،ئز اهمیت استهاي کشاورزي بسیار حانظامبومدر 

خویشاوندي نزدیکی دارند و تبادل ژنتیکی بـین   هگیاهان زراعی رابط
هـاي هـرز در   ). حضور علـف Poggio, 2004گیرد (صورت می هاآن
پذیري ژنتیکی را از طریق راهکار متنوع ساختن زراعی، آسیب نظامبوم

 Nassiriدهند (هاي مقاومت، کاهش میمسمحیط و نیز وقوع مکانی

Mahallati et al., 2001 .(  
با ارزیابی تنـوع  ) Koocheki et al., 2006کوچکی و همکاران (

 هـاي هـرز مـزارع گنـدم    اي، کارکردي و سـاختار جوامـع علـف   گونه
)Triticum aestivum L.(  و چغندرقند)Beta vulgaris L. (استان-

هان زراعی، تنوع هاي مختلف کشور اظهار داشتند که بسته به نوع گیا
هاي هرز متفاوت بود. در مـزارع گنـدم، دو خـانواده گنـدمیان و     علف

لپـه و دولپـه   هاي هرز تـک ترین خانواده علفنوعترتیب متبهکاسنی 
در مـزارع   لپـه تـک هاي هرز دولپـه و  ترین خانواده علفبودند. متنوع

ران عزیـزي و همکـا   یان و گندمیان بودند.یبوترتیب شببهچغندرقند 

)Azizi et al., 2009اي ) با بررسی اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه
هاي هرز اظهار داشتند که با افزایش تنوع بر تراکم و وزن خشک علف

هـاي هـرز کـاهش    هاي زراعی، وزن خشک و تراکم کل علـف گونه
هاي مورد بررسـی نیـز نـوع گونـه زراعـی، وزن      کشتییافت. در تک
قرار داد. همچنین با تغییر الگـوي   تأثیرا تحت هاي هرز رخشک علف

کشت در هر یک از دو سال زراعی مورد بررسی، شاخص تنوع شانون 
در  واقع شـد.  تأثیرداري تحت طور معنیهاي هرز بهو مارگالوف علف

 مارگالوف، تنوع يهاشاخص بر کاشت الگوي اثراي عنوان شد مطالعه
-نمونـه  سـوم  و دوم مراحـل  در فقط هرز هايعلف سیمپسون و شانون

 Spinaci( و اسـفناج  ).Allium sativum L( برداري در مزارع سـیر 

oleracea L.( دارمعنی آماري نظر از ) بودAsadi et al., 2013.( 
رابطـه بـین برخـی     )Naseri et al., 2009ناصري و همکاران (
 میایی خاك با جوامع گیاهی حاشیه پالیـا را یخصوصیات فیزیکی و ش

مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که ترکیب و تنوع پوشش گیاهی با 
عوامل خاکی نظیر کربنات، هدایت الکتریکی، نسبت پتاسیم به سدیم، 

  همبستگی نشان داد.  pHآهک، نسبت کلسیم به منیزیم، کلر و 
مطالعات متعددي در زمینـه بررسـی تنـوع و تـراکم      ،در مجموع

صورت گرفته است از جمله هاي مختلف باغ هاي هرز در مزارع وعلف
ــی    ــو آب ــزارع ج ــفهان   ).Hordeum vulgare L(م ــتان اص اس

)Esfandiari et al., 2013) مزارع گندم بندر گز ،(Nekahi et al., 

 ,.Edim et al)، مزارع گنـدم اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان (    2013

 Adineheiدر اسفراین () .Gossipium hirsutum L()، پنبه 2010

et al., 2012،(  بـاغ  ) هـاي مرکبـاتCitrus spp.   شـمال ایـران (
)Raheb et al., 2012) مزارع جو استان آذربایجان شرقی ،(Hassan 

Nezhad et al., 2009 ي سـیب ( هـا )، بـاغMalus domestica 

Borkh.  ) منطقـه فریمـان (Matinzadeh et al., 2011( مـزارع   و
 & Poorheidar Ghafarbiر () شبست.Medicago sativa Lیونجه (

Hassan Nezhad, 2013     که همگی بیـانگر تغییـر تنـوع و تـراکم (
هاي گیاهی مـورد کشـت و قابلیـت    هاي هرز بسته به نوع گونهعلف

  باشد. ها میرقابت آن
هـاي کشـاورزي،   نظـام با توجه به اهمیت تنوع کارکردي در بـوم 

گیاهان دارویی بر  ديکارکر هدف از اجراي این طرح، بررسی اثر تنوع
نظام تحت کشـت گیاهـان   بوم هاي هرز موجود درتراکم و تنوع علف

  بود. دارویی
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  روش پژوهش
منظور بررسی تنوع کارکردي برخی گیاهان دارویی که در ایران به

هاي ساختاري، شوند از نظر برخی ویژگیدر سطوح مختلف کشت می
ان و همچنین اثراتی که بر مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی این قبیل گیاه

در دو سـال   یآزمایشـ هاي هرز و حشـرات دارنـد،   تنوع زیستی علف
ــب طــرح بلــوك 1391-92و  1390-91زراعــی  هــاي کامــل در قال
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه  با سه تکرار تصادفی

 هاي متنوع از گیاهاناین منظور ابتدا گونه بهفردوسی مشهد اجرا شد. 
سـاختارهاي  هـاي متعـدد بـا    هـا و خـانواده  دارویی و معطر از جـنس 

در نظـر   ،که از تنوع فیتوشیمیایی نیز برخوردار بودند کارکردي متنوع
انتخاب هایی هاي گیاهی سعی شد گونهگرفته شدند. در انتخاب گونه

هـاي کـارکردي را   طیفی از گروه چند ساله بوده و ثانیاً که اوالً شوند
  . رندآوفراهم 

در هاي مختلف به خانوادهگونه گیاهی متعلق  13براي این منظور 
 Origanum)( عبـارت بودنـد از: مرزنجـوش    کـه  نظر گرفته شـدند 

vulgare زوفـا ، )(Hyssopus officinalis بابونـه ، )(Tanacetum 

partheniumسرخارگل ، (Echinacea purpurea)سداب ، (Ruta 
graveolens)ــی ــی(Althaea officinalis) ، گــل ختم ــل راع  ، گ

(Hypericum perforatum)ــنبلیله -Trigonella foenum) ، ش
graecum) مغربـی  ، گـل (Oenothera erythrosepala) پنیـرك ، 

(Malva sylvestris) عدس الملـک ، (Securigera securidaca)، 
 Digitalis) انگشـتانه  گـل  و (Achillea millefolium) بومـادران 

purpurea).   
سازي و تسطیح زمین، هر گونه ورزي و آمادهعملیات خاك پس از

متر کشـت شـد. پـس از اسـتقرار      310گیاهی در نوارهایی به ابعاد 
منظور حصول تراکم مورد نظر عملیات تنـک در هـر   هکامل گیاهان ب

، بابونه 7، زوفا 10تراکم مطلوب براي مرزنجوش  نوار صورت گرفت.
، 20، شـنبلیله  8، گل راعی 10 می، گل خت7، سداب 8، سرخارگل 20

و گـل   10، بومـادران  10، عـدس الملـک   7، پنیـرك  13 گل مغربی
نوارهـاي   فاصله بین در نظر گرفته شد. مترمربعبوته در  20انگشتانه 

کلیـه گیاهـان مـورد    متر بود. کشـت بـذور    5/0آزمایشی از یکدیگر 
براي  عیانجام شد. در هر دو سال زرا 1391در فروردین ماه بررسی، 

متـر   5/03بخشی از هر کرت به ابعاد  ،هاي هرزبررسی تنوع علف
 هاي گیاهان دارویی،جدا شد و بدون وجین باقی ماند و در کلیه کرت

در دو مرحله رشـد  تفکیک گونه به هاي هرزعلف تراکم و وزن خشک
همچنین خصوصیات فیزیولوژیکی و  .شد تعیینرویشی و رشد زایشی 

گیاهان موجود در  ظیر ارتفاع، سطح برگ و وزن خشکمورفولوژیکی ن
  .اندازه گیري شدند هر کرت

کـوادراتی بـه ابعـاد     هـرز در هـاي  منظور محاسبه تنـوع علـف  به
4040 هـا تعیـین شـد.    و تـراکم آن  ، نوع گونه علف هرزمترسانتی

تفکیک گونه برداشت و به بههاي هرز موجود در هر کرت سپس علف
درجه  70گردید و جهت تعیین وزن خشک در دماي  آزمایشگاه منتقل

هاي ساعت قرار داده شد. براي تعیین تنوع علف 48مدت بهسانتیگراد 
) و 2معادلـه  )، مارگـالف ( 1معادلـه  شانون ( تنوع هايهرز از شاخص

  ) استفاده شد:3معادله ( سیمپسون

ii LogPPH              
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: in تعداد کل افـراد،  :Nام، iفراوانی نسبی گونه  :iP ها،که در آن
 : شـاخص تنـوع  iS و هاي موجـود : تعداد گونهS ام،i عداد افراد گونهت

  .باشندمی سیمپسون
 Minitab، Mstatcافزارهاي با نرمم نمودارها رسو ها داده تجزیه

 5در سـطح احتمـال    LSDها با آزمـون  و مقایسه میانگین  Excelو
 .انجام شد درصد
  

  نتایج و بحث
اي گیاهان دارویـی مـورد   ههاي هرز مشاهده شده در کرتعلف
نشـان داده شـده    1هاي کارکردي در جـدول  تفکیک گروهبهبررسی 
هـاي موجـود در   هاي هرز در کـرت با بررسی علف ،طور کلیبهاست. 

گونه علف هرز متعلق  21ي، بردارنمونهها و مراحل مختلف طی سال
 درصد 71گونه یکساله ( 15خانواده گیاهی شناسایی شدند که  15به 
درصد) را شـامل   6/28ساله (معادل  گونه چند ششها) و کل گونه از

کربنـه و  شد. همچنین سهم گیاهان داراي مسـیر فتوسـنتزي سـه   می
درصـد از   3/33و  7/66گونه معـادل   هفتو  14ترتیب بهچهارکربنه 

درصـد   76هاي هرز موجود بود. از لحاظ شکل رویشی نیـز  کل گونه
این ارقام دور از انتظـار   بودند. لپهتکصد، در 24گیاهان هرز دولپه و 

 دهدو دولپه را نشان می لپهتکنیست و روند طبیعی فراوانی گیاهان 
)Koocheki et al., 2006; Norozzadeh et al., 2008.( 

هاي هرز غالب علف ،شودمشاهده می 2گونه که در جدول همان
ترتیـب  به ،کهاي مورد بررسی از نظر میانگین وزن خشدر کل کرت

گـرم در بوتـه    27) بـا مقـدار   .Convulvulus arvensis L( پیچـک 
 ، آناغـالیس هـاي هـرز  درصد از وزن خشک کـل علـف   20معادل با 

)Anagallis sp. درصد از وزن  18گرم در بوته معادل با  24) با مقدار
  ) .Chenopodium album L(تره ، سلمههاي هرزخشک کل علف
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 ها  هاي هرز و وزن خشک آنعلف کارکرديهاي گروه - 1جدول 

Table 1- Functional groups and dry weight of weeds  
هاي کارکرديگروه  

Functional groups خانواده گیاهی 
Plant family 

هاي هاي هرز کرتعلف
 گیاهان دارویی

Weeds of medicinal 
plants quadrates 

 درجه سماجت
Degree of 

noxiousness 

 چرخه رویشی
Vegetative 

cycle 

 مسیر فتوسنتزي
Photosynthetic 

pathway 
 شکل رویشی

Vegetative form 

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 اسفناج
Chenopodiaceae 

ترهسلمه Chenopodium album 
L. 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 پیچک
Convolvulaceae 

پیچک  Convulvulus arvensis 
L. 

 یکساله 
Annual 

 چهارکربنه
C4 

 دولپه
Dicotyledonous 

 خرفه
Portulacaceae 

خرفه  Portulaca oleracea L. 

 یکساله 
Annual 

 چهارکربنه
C4 

 دولپه
Dicotyledonous 

 تاج خروس
Amaranthaceae 

تاج خروس   
یدهبخوا Amaranthus blitoides 

 
 یکساله

Annual 
 چهارکربنه

C4 
 دولپه

Dicotyledonous 
 تاج خروس

Amaranthaceae 
تاج خروس ایستاده  Amaranthus 

retroflexus 

 یکساله 
Annual 

 چهارکربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

دم روباهی  Setaria viridis L. 

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

 چهارکربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

سوروف  Echinocloa crus-
galli 

 یکساله 
Annual 

 چهارکربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Digitaria sp. علف خرچنگ 

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بادنجانیان
Solanaceae 

ریزيتاج  Solanum nigrum L. 

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 کاسنی
Asreraceae 

شیرتیغی  Sonchus arvensis 

 چندساله 
Perennial 

 چهارکربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 جگنیان
Cyperaceae  اویارسالم Cyperus rotundus 

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 پامچال
Primulaceae Anagallis sp. آناغالیس 

 چندساله 
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بندیانعلف هفت  
Polygonaceae 

ساق ترشک  Rumex spp. 

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Malcolmia africana درشتوك 

 چندساله 
Perennial 

کربنهسه  
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

پوآ  Poa annua L. 

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بارهنگیان
Plantaginaceae 

Veronica sp. سیزاب 

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 گاوزبان
Boraginaceae 

Borago sp. گاوزبان 

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بندهفت  
Polygonaceae 

Polygonum aviculare هفت -
 بند

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

خاکشیر تلخ  Sisymbrium 
officinalis L. 

 چندساله 
Perennial 

کربنهسه  
C3 

- 
 دم اسبیان

Equisetaceae 
Equisetum arvense علف اسب 

 یکساله 
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Descurainia sophia  خاکشیر
 واقعی
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درصد از وزن خشـک کـل    12گرم در بوته معادل با  16با مقدار 
گرم  14) با مقدار .Solanum nigrum L(ریزي و تاج هاي هرزعلف

   بودند.هاي هرز درصد از وزن خشک کل علف 10ل با در بوته معاد
ترتیـب  لپه نیز دم روباهی و سوروف بههاي هرز تکدر بین گونه

گرم در بوته معادل هفت و چهـار درصـد بیشـترین     5و  10با مقادیر 
  سهم نسبی وزن خشک را دارا بودند. 

هـاي  هاي دارویی مختلف از نظر وزن خشک علـف بررسی گونه
هاي نشان داد که گل انگشتانه از قدرت رقابت کمتري با علفهرز نیز 

هاي هرز (حـدود  هرز برخوردار بود و بیشترین مقدار وزن خشک علف
  گرم در مترمربع) را نشان داد. 35

بـا   علف هرز پیچک شود،مشاهده می 3گونه که در جدول همان
هاي فدرصد از تراکم کل عل 23معادل با  مترمربعبوته در  13تراکم 

هاي گیاهان دارویی بود در کرت هرز غالب در زمینعنوان علفبههرز 
بوته در  پنجو  نههاي ترتیب با تراکمبه ریزيتاجو  ترهسلمهو دو گونه 

هـاي هـرز در طـی    درصد از تراکم کل علف 9و  16(معادل  مترمربع
را بـه خـود    و سـوم  دوم هـاي رتبـه  ي)بردارنمونههاي مراحل و سال

  تصاص دادند. اخ
نیز نتایج حاکی از آن بود  لپهتکهاي هرز در مقایسه تراکم علف

و  پنج ترتیب با درصد تراکم نسبیبهکه دو گونه دم روباهی و سوروف 
  مطرح بودند.  لپهتکهاي غالب عنوان گونهبهدرصد  چهار

هر ساله انتخاب عملیات زراعی مانند شخم، نـوع گونـه گیـاهی،    
دهـی، الگـوي طبیعـی توزیـع و     هاي هـرز و کـود  فروش کنترل عل

هاي طبیعی جوامع گیاهی را تحت فرآینددسترسی منابع و به تبع آن 
دهد و این تغییرات منظم و متـوالی باعـث سـازگاري و    قرار می تأثیر

-Martinezشـود ( هاي هرز خاصی به این سیسـتم مـی  تطابق علف

Ghersa et al., 2000.(  
 ،هاي هـرز در غالبیت علف مؤثرپارامترهاي  در این میان، یکی از

 هایی نظیـر گونهباشد. هاي زراعی مینظامبومها در حاصلخیزي خاك
داراي  بافـت  در کـه  هسـتند  هـایی گونه جمله از ترهریزي و سلمهتاج

 میـزان  بـه  یابند ومی حضور فراوان غذایی مواد و مناسب نفوذپذیري

 ,.Matinzadeh et alهنـد ( دمـی  نشـان  مثبت پاسخ خاك نیتروژن

2011 .(   
شود، در سال زراعی اول و مشاهده می 4گونه که در جدول همان

-برداري، اثر گونه بر وزن خشک و تراکم کل علـف مرحله اول نمونه
اي، شاخص تنـوع  دار بود. اما غناي گونههاي هرز از نظر آماري معنی

تأثیر نوع گونـه  هاي هرز تحت شانون و شاخص تنوع مارگالوف علف
  ). p≤0.05( دارویی کشت شده قرار نگرفت

- نتایج تجزیه واریانس اثر نوع گونه گیاهی بر تنوع و تراکم علف  
هاي هرز در سال زراعی دوم نشان داد کـه کلیـه پارامترهـاي مـورد     

-جز غناي گونه و شاخص تنوع شانون در مرحله اول نمونهبررسی به
  ).4گیاهی قرار گرفت (جدول برداري، تحت تأثیر نوع گونه 

-هاي هرز در کـرت هاي وزن خشک علفنتایج مقایسه میانگین
هاي دارویی مختلف نشان داد کـه بیشـترین وزن خشـک    هاي گونه

هاي هرز متعلق به گل انگشتانه و بومادران بود. یکی از دالیـل  علف
این امر، رشد کند این گیاهان در سال اول کشت و ابتداي دوره رشـد  

هـاي هـرز نیـز در پوشـش     باشد. کمترین مقدار وزن خشک علفیم
گیاهی شنبلیله، ختمی، زوفا، سداب، عدس الملک، گل مغربی، بابونه و 

داري گل راعی مشاهده شد که از نظر آماري با یکدیگر اختالف معنی
  ).5نداشتند (جدول 

هاي هرز با تغییـر نـوع گونـه    در سال زراعی اول تراکم کل علف
هـاي گـل انگشـتانه و پنیـرك داراي     دارویی تغییر کـرد. گونـه  گیاه 

هاي هرز در واحد سطح بودند. در این میـان  بیشترین تعداد کل علف
هاي دارویی مرزنجوش، بابونه، گل راعی، ختمی، شنبلیله، سداب، گونه

هـاي هـرز   تري با علفباالبومادران و گل مغربی داراي قدرت رقابت 
  ). 5هاي هرز را نشان دادند (جدول علفبوده و کمترین تعداد 

نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین مقدار شاخص تنوع سیمپسون 
-هاي هرز در گونه سرخارگل حاصل شد که اختالف آماري معنیعلف

داري با عدس الملک، پنیرك و گـل مغربـی نداشـت. در مرحلـه دوم     
هاي هـرز  برداري در سال زراعی اول، کمترین وزن خشک علفنمونه

هاي گل راعی، شنبلیله، بابونه و گل مغربی حاصل شد. ایـن  در گونه
امر نشانگر آن است که این گیاهان پوشـش مناسـبی را روي سـطح    

هـرز  که فضاي خـالی بـراي رشـد علـف    طوريزمین ایجاد کردند، به
 کاهش یافت.

 
  



  7     ...هاي تنوع بر ترکیب، تراکم و شاخصتأثیر تنوع کارکردي چند گیاه دارویی ان، کوچکی و همکار

 

 
 
 
 



  1400، بهار  1، شماره13، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     8

 
  



  9     ...هاي تنوع بر ترکیب، تراکم و شاخصتأثیر تنوع کارکردي چند گیاه دارویی ان، کوچکی و همکار

 
ـ  هاي گونـه هرز در کرتهايبا بررسی تراکم علف ف هـاي مختل

هاي هرز متعلـق بـه   دارویی نیز مشخص شد که کمترین تراکم علف
توان چنین استنباط هاي سرخارگل، مرزنجوش و شنبلیله بود. میگونه

توده بـاالي ایـن گیاهـان، منجـر بـه      کرد که درصد پوشش و زیست
هاي هرز شده است. بررسی افزایش قدرت رقابت این گیاهان با علف

ارگـالوف و سیمپسـون نشـان داد کـه     هـاي تنـوع شـانون، م   شاخص
ها متعلق به گیاه بومادران بود و کمتـرین  بیشترین مقدار این شاخص

  ). 5مقدار آن به شنبلیله تعلق داشت (جدول 
هاي موجـود (غنـاي   نظام تنها توسط تعداد گونهتنوع در یک بوم

ها نیز عامل مهمی بلکه فراوانی نسبی گونه ،شوداي) تعیین نمیگونه
). در 2004باشـد (کـوچکی و همکـاران،    بررسی تنوع زیستی مـی  در

-تنهایی نمیبهاي هاي مبتنی بر غناي گونهاستفاده از شاخص ،نتیجه
نظـام دیگـر باشـد.    به بـوم  نظامبومتواند گویاي تغییرات تنوع از یک 

بـا   )Jahani Kondori et al., 2012جهـانی کنـدري و همکـاران (   
اي هاي شیمیایی خاك بر شاخص تنوع گونهیبرخی ویژگ تأثیربررسی 

هـاي هـرز در مـزارع گنـدم شـرق مشـهد گـزارش کردنـد کـه          علف
داري بین کربن، فسفر، پتاسـیم، نیتـروژن، اسـیدیته    همبستگی معنی

کـه بـا   طـوري بـه هاي هرز وجود داشت. خاك و شاخص شانون علف
سیدیته افزایش میزان کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاك و کاهش ا

خاك، شاخص شانون افزایش یافت. همچنین میزان کربن و نیتروژن 
 اي نشان داد. داري با غناي گونهخاك نیز همبستگی مثبت معنی

هاي پارامترهاي مورد بررسی در سال زراعی دوم مقایسه میانگین
هرز در گونه هاينشان داد که کمترین مقدار وزن خشک و تراکم علف

داري با ختمی، گل راعی، شد که اختالف آماري معنیشنبلیله مشاهده 
هاي دارویـی  بابونه، سرخارگل، مرزنجوش و گل مغربی نداشت. گونه

زوفا، بومادران، عدس الملک، پنیرك، سداب، ختمی و بابونـه از نظـر   
داري نداشتند و شاخص تنوع مارگالوف با یکدیگر اختالف آماري معنی

ون را نشان دادنـد. بیشـترین مقـدار    بیشترین مقدار شاخص تنوع شان
شاخص سیمپسون نیز در گونه سرخارگل مشاهده شـد کـه اخـتالف    

داري با عدس الملک، زوفا، شـنبلیله، گـل راعـی، سـرخارگل و     معنی
برداري در سـال زراعـی دوم،   مرزنجوش نداشت. در مرحله دوم نمونه

 هـاي تنـوع  بیشترین و کمترین مقادیر وزن خشک، تراکم و شـاخص 
ترتیب در گونه گیاهی شنبلیله و بابونه حاصـل شـد   هاي هرز بهعلف

  ). 6(جدول 

هـا منجـر بـه    نظـام دهد که تنوع باال در بـوم مطالعات نشان می
هاي ها و منابع تولید شده و نظاموري در استفاده از نهادهافزایش بهره

 Koocheki et al., 2004سمت پایداري پیش خواهد رفت (تولید به

a(.  
با بررسی تنـوع   )Koocheki et al., 2006کوچکی و همکاران (

هرز در مزارع چغندرقند اظهـار داشـتند کـه تنـوع     هايکارکردي علف
هاي هـرز در نقـاط جغرافیـایی مختلـف متفـاوت بـود.       اي علفگونه

تـرین  نامبردگان اظهار داشتند که باال بودن حاصلخیزي محیط، مهم
کـه  طوريهاي گیاهی است، بهکردي گونهکننده تنوع کارعامل تعیین

هاي زراعی در سطوح باالي حاصلخیزي که هدف مدیریت رایج نظام
رسد. پوگیو و همکـاران  است، تنوع کارکردي به حداقل مقدار خود می

)Poggio et al., 2005هاي هرز مزارع نخود و گندم را ) جوامع علف
تر هاي هرز نخود متنوعبررسی کردند و دریافتند که تنوع جامعه علف

  از گندم بود.  
) با بررسی تنوع در محصوالت باغی، 2004کوچکی و همکاران (

هاي تولید محصـوالت  سبزي و صیفی ایران اظهار داشتند که سیستم
اي مناسـب، تنـوع   رغم غنـاي گونـه  باغی، سبزي و صیفی ایران علی

  اي نشان ندادند.متناسب با غناي گونه
شود، اثر نوع گونه دارویـی  مشاهده می 1ر شکل گونه که دهمان

دار بود. بیشترین هاي هرز از نظر آماري معنیبر وزن خشک کل علف
 4/39هاي هرز در کرت گونه دارویی گل انگشتانه (وزن خشک علف

شاید دلیـل ایـن امـر رشـد کنـد گـل       گرم در مترمربع) مشاهده شد. 
بله مناسـب ایـن گیـاه بـا     انگشتانه در سال اول و به تبع آن عدم مقا

کمترین مقدار این پارامتر نیز هاي هرز باشد. طبق نتایج حاصله، علف
دست آمد گرم در مترمربع به 2/3مقدار در گونه دارویی بابونه گاوي به

   داري با گل مغربی، شنبلیله و ختمی نداشت.که اختالف آماري معنی
نشان  2ز در شکل هاي هراثر نوع گونه دارویی بر تراکم کل علف

هاي دارویی هاي هرز در گونهداده شده است. بیشترین تعداد کل علف
که اختالف آمـاري   پنیرك، عدس الملک و گل انگشتانه مشاهده شد

هاي دارویی گـل مغربـی، بومـادران،    . گونهداري با زوفا نداشتمعنی
 شنبلیله، ختمی، گل راعی، بابونه، سرخارگل و مرزنجوش داراي قدرت

-هاي هرز بوده و کمترین تعداد کل علفباالي ممانعت از رشد علف
توده باال و توان با تولید زیستهاي هرز را نشان دادند. این امر را می

  پوشش گیاهی انبوه این گیاهان مرتبط دانست.
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   )LSD=2.434(  برداريهاي نمونههاي گیاهی مختلف مراحل و سالهاي هرز در پوششتغییرات میانگین وزن خشک کل علف - 1شکل 

Fig. 1- The variation of total weed weight in different plant vegetation during different sampling stages and years  

 
 برداريهاي نمونهگیاهی مختلف مراحل و سال هايهاي گیاهی مختلف در پوششهاي هرز در پوششتغییرات میانگین تراکم کل علف - 2 شکل

)LSD=1.174 ( 
Fig. 2- The variation of total weed density in different plant vegetation during different sampling stages and years 

 
هاي هرز اي علفگونه دارویی پنیرك داراي بیشترین غناي گونه

داري با عدس الملک و بومادران اري معنیگونه) بود که اختالف آم 4(
برداري در هـر سـال نیـز    سال و دو مرحله نمونه نداشت. میانگین دو

هاي گـل مغربـی، زوفـا، سـداب، گـل انگشـتانه،       که گونه نشان داد

شنبیلیله، ختمی، گل راعی، بابونـه، سـرخارگل و مرزنجـوش از نظـر     
ر گرفتنـد و  هاي هرز در یـک سـطح آمـاري قـرا    اي علفغناي گونه

  ). 3کمترین مقدار این پارامتر را نشان دادند (شکل
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 )LSD=0.727( برداريهاي نمونههاي گیاهی مختلف در طی مراحل و سالهاي هرز در پوششاي علفتغییرات میانگین غناي گونه - 3شکل 

Fig. 3- The variation of weed richness in different plant vegetation during different sampling stages and years 
 

 
 )LSD=0.114( برداريهاي نمونههاي گیاهی مختلف در طی مراحل و سالهاي هرز در پوششتغییرات میانگین شاخص تنوع شانون علف - 4شکل 

Fig. 4- The variation of weed shannon index in different plant vegetation during different sampling stages and years 
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 برداريهاي نمونههاي گیاهی مختلف در طی مراحل و سالهاي هرز در پوششتغییرات میانگین شاخص تنوع مارگالوف علف - 5شکل 

)LSD=0.886( 
Fig. 5- The variation of weed Margalef index in different plant vegetation during different sampling stages and years 

 

 
 برداريهاي نمونهطی مراحل و سال هاي گیاهی مختلف درهاي هرز در پوششتغییرات میانگین شاخص تنوع سیمپسون علف -6شکل

)LSD=1.766( 
Fig. 6- the variation of weed simpson index in different plant vegetation during different sampling stages and years  

  
هـاي دارویـی از   شود، گونهمشاهده می 4گونه که در شکل همان

بـرداري  ها و مراحـل نمونـه  نظر میانگین شاخص شانون در طی سال
که گونه دارویی بومادران داراي بیشترین طوريمتفاوت عمل کردند، به
داري با بود که اختالف آماري معنی 48/0مقدار شاخص تنوع شانون به

الملک، زوفا، گـل راعـی، گـل انگشـتانه و سـرخارگل      پنیرك، عدس 
  نداشت. 

با ارزیابی تنـوع   )Koocheki et al., 2013کوچکی و همکاران (
هاي زراعی ایـران گـزارش کردنـد کـه     نظامزیستی سبزیجات در بوم

هاي زراعی ایران، تنوع مناسبی نظامهاي تولید سبزیجات در بومنظام
دگان اظهار داشتند که ناحیه معتدل و دهند. همچنین نامبرنشان نمی

مرطوب شمالی بیشترین تنوع آلفا و ناحیـه گـرم و مرطـوب جنـوبی     
  بیشترین تنوع بتا را دارند.  
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-بیشترین شاخص تنوع مارگالوف نیز در کرتنتایج نشان داد که 
ترتیـب  هاي دارویـی پنیـرك، بومـادران و زوفـا بـه     هاي داراي گونه

). کمترین مقـدار  5دست آمد (شکل به 33/3 و 03/4، 05/4مقادیر به
این شاخص تنوع نیز در گونه شنبلیله مشاهده شد که اختالف آماري 

داري بـا سـداب، گـل انگشـتانه، ختمـی، بابونـه، سـرخارگل و        معنی
  مرزنجوش بستانی نداشت. 

مقایسه میانگین دوساله و دومرحله در هر سال شاخص سیمپسون 
هاي دارویـی مختلـف نشـان داد کـه     ونههاي هرز تحت تأثیر گعلف
 34/5، 43/5ترتیب با مقادیر هاي پنیرك، بومادران و سرخارگل بهگونه

بیشترین مقدار این شاخص را به خود اختصاص دادند (شـکل   74/4و 
6.(  

هاي گیاهان دارویی، هـر  یکنواخت کرت با توجه به شرایط تقریباً
ها حاصل شده در این زمین هاي هرزتغییري که در تنوع و تراکم علف

توان به نوع گونه دارویی و کارکردها و خصوصیات متفاوت است را می
هاي هرز که تنوع جوامع علف عنوان شده است این گیاهان نسبت داد.

ها در افزایش کـارایی اسـتفاده از مـواد غـذایی و     و روش مدیریت آن
 ). Maguran, 1988باشد (می مؤثرامکانات 

بـا بررسـی    )Norozzadeh et al., 2008و همکاران ( نوروززاده
هاي هرز مـزارع گنـدم   اي، کارکردي و ساختار جوامع علفتنوع گونه

هـاي هـرز   اي چهارساله دریافتند کـه علـف  استان خراسان در مطالعه
ترتیب بیشـترین غنـاي   بهگونه  هفتگونه و دوساله با  89یکساله با 

بـرداري  ا داشتند. همچنین محل نمونهلپه اي راي و تکاي دولپهگونه
هاي شانون، سیمپسون و غنـاي  داري در شاخصاوت معنیتفموجب 

  هرز شد. اي علفگونه
قابـل مشـاهده اسـت رابطـه      8و  7ي هاگونه که در شکلهمان

رگرسیونی منفی بین تغییرات شاخص سطح برگ گیاهان دارویـی بـا   
ات وزن خشـک کـل   ) و تغییـر 0.412R=هاي هـرز ( تراکم کل علف

  آمد.  دستبه) 452R=هاي هرز (گیاهان دارویی با تراکم کل علف
هاي دارویی مورد شود، گونهمشاهده می 9گونه که در شکل همان

درصد  75هاي هرز در سطح تشابه مطالعه از نظر تنوع کارکردي علف
در پنج گروه قرار گرفتند که عبارت بودند از گل مغربی، پنیرك، عدس 

ملک و بومادران در گروه اول، زوفا، سداب، گل انگشـتانه در گـروه   ال
دوم، شنبلیله و گل راعی در گروه سوم، ختمی و بابونه در گروه چهارم 

  و سرخارگل و مرزنجوش در گروه پنجم.
  

 
  هاي هرزرابطه رگرسیونی بین تغییرات سطح برگ گیاهان دارویی و تراکم کل علف - 7شکل 

Fig. 7- Regression between leaf area of medicinal plants and total weed density 
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  هاي هرزرابطه رگرسیونی بین تغییرات وزن خشک گیاهان دارویی و تراکم کل علف - 8شکل 

Fig. 8- Regression between dry weight of medicinal plants and total weed density 
 

  
  هاي هرزگیاهی دارویی از نظر تنوع کارکردي علف هايبندي گونهخوشه - 9 شکل

Fig. 9- The clustering of plant species for functional diversity of weeds 
  :مرزنجوش13 و خارگل: سر12: بابونه، 11: گل راعی، 10: ختمی، 9: شنبلیله، 8: گل انگشتانه، 7: سداب، 6: زوفا، 5: بومادران، 4: عدس الملک، 3: پنیرك، 2: گل مغربی، 1

1: Oenothera erythrosepala, 2: Malva sylvestris, 3: Securigera securidaca, 4: Achillea millefolium, 5: Hyssopus 
officinalis, 6: Ruta graveolens, 7: Digitalis purpurea, 8: Trigonella foenum-graecum, 9: Althea officinalis, 10: 
Hypericum perforatum, 11: Tanacetum parthenium, 12: Echinacea purpurea and 13: Origanum vulgar. 

 
دهد که با وجود اهمیت تنـوع زیسـتی جهـت    تحقیقات نشان می

هاي طبیعـی و زراعـی، بهبـود کـارکرد     نظامدستیابی به ثبات در بوم
ردي اي و تنـوع کـارک  مان تنوع گونـه أها، مستلزم افزایش تونظامبوم

). Diaz & Cabido, 1997; Dyer et al., 2001باشـد ( ها مـی گونه
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هـاي زراعـی   نظـام همچنین حفاظت از تنوع زیسـتی موجـود در بـوم   
 Koocheki etها و پراکندگی مکانی آن است (مستلزم شناخت ویژگی

al., 2004 a .(  
هـاي حیـات   هاي هرز در مزارع، پناهگاهپایین علف حفظ جمعیت

اندازهاي زراعی را افزایش شتر کرده و تنوع کارکردي چشموحش را بی
با ریسک کاهش   ) البته باید این سودمندAlbrecht, 2003دهد (می

هـاي هـرز بـه تعـادل برسـد      علت رقابت با علفبهتولید گیاه زراعی 
)Storkey & Cussans, 2007 .( 

افزایش تنوع گیـاهی   )،Glliessman, 1998طبق نظر گلیسمن (
طبیعی منجر  شناختیبومهاي فرآیندبا تقلید از هاي زراعی، نظامبومدر 

پایداري این  ،از منابع، افزایش تنوع زیستی و در نتیجه مؤثربه استفاده 
هـاي  شود. برخی تحقیقات نشان داده اسـت کـه پوشـش   ها مینظام

مهرگان باالیی گیاهی با تنوع ساختاري و گیاهی باال، داراي تنوع بی
 ,Lagerlof & Wallin, 1993; Thomas & Marshallشند (بامی

1999 .(  
  

  گیرينتیجه
هاي کلیدي هستند که عدم هاي زراعی گونههاي هرز زمینعلف

هـاي  ها منجر به تغییرات جدي در زیستگاه و روابط زنجیرهحضور آن
اي و کـارکردي گیاهـان در   بـا افـزایش تنـوع گونـه     شود.غذایی می

زیسـتی و  بـر کـاهش ریسـک، تنـوع     شاورزي عـالوه هاي کنظامبوم
 ،ایـن تحقیـق   با توجه به نتـایج یابد. نظام ها افزایش میپایداري بوم

ثیر بر تـراکم، وزن خشـک و   أهاي دارویی مورد مطالعه از نظر تگونه
که این گیاهان به طوري ،هاي هرز متفاوت بودندتنوع کارکردي علف

گروه قرار  پنجدرصد در  75تشابه  هاي هرز در سطحاز نظر تنوع علف
  .گرفتند
  

 سپاسگزاري

هاي مورد نیاز جهت انجام این طرح توسط معاونت پژوهش هزینه
و فناوري دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزي و در قالب طرح 

تـأمین شـده    08/06/1391مـورخ   23164/2تحقیقاتی مصوب با کد 
-مـی  اسـگزاري ی دانشگاه سپهاي مالاست که بدین وسیله از حمایت

 گردد.
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Introduction1 

 
Nowadays, with increasing tendency to monoculture of medicinal and horticultural plants, the 

range of genetic diversity in agricultural ecosystems has decreased. Conventional agricultural 
activities with simplification of ecosystems makes ecosystems more unstable and more sensitive to 
environmental hazards. Therefore, the promotion of biodiversity in these systems is effective for 
their recovery and sustainability. The purpose of designing sustainable agricultural ecosystems is to 
integrate ecosystem components in such a way that maintains and strengthens the biodiversity, 
productivity and self-regulatory capacity of the agricultural ecosystem. Functional diversity is 
achieved by using different functional species with different roles in agroecosystems. The role of 
weeds in increasing diversity in agroecosystems is very important because they are closely 
associated with many of the crops and genetic exchange between them. The presence of weeds in 
the crop ecosystem reduces genetic vulnerability through strategy of environmental diversification 
as well as the occurrence of resistance mechanisms. 
Materials and Methods 

In order to investigate the effect of some medicinal plants on weed density and diversity, an 
experiment was conducted based on a complete randomized block design with three replications at 
the agricultural research station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2012 and 2013. 
Treatments included 13 medicinal species (Origanum vulgar, Hyssopus officinalis, Tanacetum 
parthenium, Echinacea purpurea, Ruta graveolens, Althea officinalis, Hypericum 
perforatum,Trigonella foenum-graecum, Oenothera erythrosepala, Malva sylvestris, Securigera 
securidaca, Achillea millefolium and Digitalis purpurea).After tillage, land preparation and 
leveling, each plant was cultivated in strips of 10*3 meters. After complete establishment of the 
plants in order to achieve the desired density, thinning operations were performed on each strip. The 
distance between the test strips was 0.5 m. Seeds of all studied plants were sown in April 2012. In 
both cropping years to study the diversity of weeds, a part of each plot with dimensions of 0.5 m 
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was separated and remained without weeding and in all plots of medicinal plants, density and dry 
weight of weeds was determined at two stages of vegetative and reproductive growth of medicinal 
plants. Also, physiological and morphological characteristics such as height, leaf area and dry 
weight of plants in each plot were measured. In order to calculate the diversity of weeds, the type of 
weed species and their density were determined in quadrates with dimensions of 40*40 cm. Then 
the weeds in each plot were harvested separately and transferred to the laboratory and were placed 
at 70 °C for 48 hours to determine the dry weight. Shannon, Margalf and Simpson diversity indices 
were used to quantify weed diversity. 
 
Results and Discussion 

The results indicated that the effect of medicinal species on total weed density and weight was 
significant. The highest and the lowest dry weed weight was obtained in Digitalis purpurea (39.4 
g.m-2) and Tanacetum parthenium (3.2 g.m-2), respectively. The highest total weed density was 
observed in Malva sylvestris, Securigera securidaca, Digitalis purpurea and Hyssopus officinalis. 
Malva sylvestris had the highest weed richness (four species) that it was not significantly different 
with Securigera securidaca and Achillea millefolium. During different sampling years and stages, 
the highest Shannon index was obtained in Achillea millefolium (0.48) that it was not different with 
Malva sylvestris, Securigera securidaca, Hyssopus officinalis, Hypericum perforatum, Digitalis 
purpurea and Echinacea purpurea, significantly. Also, the highest margalof index was obtained in 
Malva sylvestris, Achillea millefolium and Hyssopus officinalis (4.05, 4.03 and 3.33, respectively). 
Studied medicinal species for weed diversity divided to 5 groups in 75% similarity level.  
Despite the importance of biodiversity for the stability of natural ecosystems and agroecosystems, 
increasing species and functional diversity, simultaneously, is necessary to improve 
agroecosystem’s function. Keep the limited weed population in field increase functional diversity of 
agricultural landscapes but, this profit must reach equilibrium with the risk of decreasing crop 
production due to competition with weeds.  
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