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Assessing the biodiversity of weed species in Pomegranate agroesystems of 1 

Mahriz, Taft and Yazd regions 2 

Introduction 3 

Agriculture systems are important sources of biodiversity that ensure food security of the world 4 

(Norozzadeh et al., 2008). However, nowadays farming systems are among the main causes of 5 

biodiversity loss which consequently threaten the sustainability and longivity of food 6 

production (Koocheki et al., 2004). Diversity and population size of weeds affected by several 7 

biotic and abiotic factors. Management techniques have a great impact on dynamics of weed 8 

populations in agroecosystems. Management practices such as tillage, crop varieties, type of 9 

fertilizer and methods of weed control all affect the amount and quality of the available 10 

resources as well as the amount of habitat destruction that lead to changes in weed populations 11 

(Kamoshita et al., 2014; Haliniarz et al., 2014; Gomaa, 2012).  The present work aims to 12 

recognize the diversity of weed species in pomegranate ecosystems and also the effect of 13 

agricultural activities on diversity of weed species. 14 

Materials and methods 15 

To understand the diversity of weed species in pomegranate ecosystems and also the impact of 16 

agricultural activities on diversity of weed species, a two years study was carried out 2013 and 17 

2014 at three regions of Yazd,Taft and Mehriz with different temperature and annual 18 

precipitation. In each region, two low-input and high-input management systems were studied. 19 

The amount of agricultural inputs was the most important criteria for distinguishing each of 20 

management systems. Therefore, low input and high input ecosystems in each region were 21 

selected based on the lowest and highest dosage of use inputs. For each of the management 22 

systems, 10 ecosystems (gardens) were selected, representing the replications for the study. The 23 

weeds species of ecosystems were sampled at two stages every year. The first stage was from 24 

mid-May and the second was from mid-August. Data (weed species and their frequency) were 25 

obtained from five quadrates (1×1m) in each garden. Data analysis was carried out using a 26 

general linear model 27 

Results and discussion 28 

In this study, 58 species from 18 families were identified. Gramineae and Asteraceae Families 29 

with 12 and 15, respectively, were the most diverse monocots and dicotyledonous groups. In 30 

addition, Convolvulus arvensis, Hordeum spp., Chenopodium album and Cynodon dactylon 31 

were the most frequent species. Several factors, such as management techniques, regional and 32 

seasonal changes, spring rainfall and irrigation system were the most important factors affecting 33 
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weed abundance and diversity. The amount of diversity indecies such as alpha, beta and gamma 34 

and also Shannon, Simpson and evenness indecies were larger in high input systems than low 35 

input ones. This result might be due to the consumption of fresh manure, livestock grazing and 36 

more light received by the canopy in high-input systems. 37 

 38 
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 58نهاده و پرنهاده انار در سه منطقه یزد، های کمنظامهرز در بومهایارزیابی تنوع زیستی علف

 59 مهریز و تفت

 60 چکیده

 61 هاینظامهای هرز بومهای هرز متاثر از عوامل زنده و غیرزنده متعددی است.  برای شناخت تنوع علفعلف تنوع و اندازه جمعیت

 62در سه منطقه یزد، مهریز و تفت  2939و  2931ای طی دو سال های کشاورزی بر تنوع آنها مطالعهانار استان یزد و بررسی اثر فعالیت

 63قه جهت نهاده و پرنهاده در هر منطرجه حرارت و بارندگی سالیانه متفاوت هستند انجام شد. دو نظام مدیریتی کمکه از نظر میانگین د
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 64های امنظهای مدیریتی بود، بطوریکه بومها در نظامنظامهای کشاورزی مالک تمایز بوممطالعه مدنظر قرار گرفت. مصرف نهاده

 65ریتی ها انتخاب گردید. برای هر نظام مدیترین مقدار مصرف نهادهترین و بیشب براساس کمترتینهاده و پرنهاده در هر منطقه بهکم

 66برداری شد، مرحله اول زمان نظام طی دو مرحله نمونههای هرز هر بومدر هر سال از علفنظام )باغ( بعنوان تکرار انتخاب شد. بوم 21

 67با استفاده از w برداری بصورت تصادفی با الگویز نیمه مرداد بود. نمونهگلدهی از نیمه اردیبهشت و مرحله دوم زمان رشد میوه ا

 68ا با هها از لحاظ تعداد و گونه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیز دادهمترمربعی انجام شد و گیاهان درون کوادرات 2×2کوادرات 

 69خانواده گیاهی شناسایی شد. خانواده گندمیان  25گونه علف هرز از  85انجام شد. در این بررسی استفاده از مدل خطی عمومی 

(gramineae( و کاسنی )Asteraceae با )70ای تک لپه و دو لپه را داشتند. در بین ترتیب بیشترین غنای گونهگونه به 28و  21 

 71مدیریت،  له نحوهتره و مرغ بیشترین فراوانی را داشتند. عوامل متعددی از جمهای علف هرز پیچک صحرایی، جووحشی و سلمهگونه

 72ذار بود. تنوع آلفا، های انار تاثیرگنظامهای هرز بوممنطقه، تغییرات فصلی، بارندگی بهاره و نوع سیستم آبیاری بر فراوانی و تنوع علف

 73ند ناشی از توانهاده بود که میهای تنوع شانون، سیمپسون و یکنواختی در نظام مدیریتی پرنهاده بیش از کمبتا و گاما و مقدار شاخص

 74 های پرنهاده باشد.نظامها و بیشتر بودن نور رسیده به کف زمین در بوممصرف کودهای دامی تازه، چرای آزادانه دام

 75 نهاده، پرنهادهکمهای کلیدی: تنوع، علف هرز، مدیریت، واژه

 76 مقدمه

 Khoocheki 77یرد)گنظام را در برمیژن تا بومزیستی بیانگر تنوع در کره زمین است و مجموعه کلیه تغییرات زیستی از سطح تنوع

et al., 2013 78وابط ها رشود که در آن گونهمی( و همچنین کلیه موجودات زنده و روابط متقابل بین آنها در یک سیستم را شامل 

 79ر سطح جهان به آن د شود که امنیت غذازیستی محسوب میای با هم دارند. کشاورزی بزرگترین استفاده کننده از تنوعبسیار پیچیده

 80نظام کشاورزی برپایه چهار عامل اصلی منابع ژنتیکی گیاهی، (. کارکرد یک بومNorozzadeh et al., 2008وابسته است)

 81ود در زیستی موجعملیات مدیریتی، عوامل زنده و عوامل غیر زنده محیطی استوار است. منابع ژنتیکی گیاهی نشان دهنده تنوع

 82تری یافته و با دربرگرفتن تنوع کلیه موجودات زنده اعم از گیاهان، جانوران و ی است، که امروزه معنای وسیعهای کشاورزنظامبوم

 83شود ناخته میزیستی کشاورزی شعنوان تنوعهای کشاورزی حائز اهمیت هستند، بههایی که جهت تولید غذا و فعالیتمیکروارگانیسم

(Koocheki et al., 2011از طرفی امروز .)84 زیستی دره عملیات کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده تنوع 

 85ها و نهایتا نظامهای کشاورزی، تهدیدی جدی برای بقای این بومنظامزیستی در بومسطح جهانی شناخته شده است و از بین رفتن تنوع
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 86زیستی کشاورزی و حفاظت از آن هت مطالعه تنوعبه همین ج.(Koocheki et al., 2004)شود امنیت غذایی جهان محسوب می

 Koocheki et al., 87شناسان کشاورزی بوده و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است )های اخیر مورد توجه بومدر سال

2011.) 88 

 89ی اجزای کانی و زمانها و پراگندکی مهای کشاورزی، شناخت ویژگینظامزیستی بومبرداری مطلوب از تنوعبرای حفاظت و بهره 

 90های علف هرز متاثر از عوامل زنده و غیرزنده (. تنوع و اندازه جمعیتElahi et al., 2010باشد )آن در همه سطوح ضروری می

 91های هرز دارد. عملیات مدیریتی مثل های کشاورزی نقش زیادی در پویایی جمعیت علفنظاممتعددی است.  نحوه مدیریت بوم

 92های هرز بر منابع دردسترس و میزان تخریب زیستگاه اثر گذاشته های کنترل علفراعی، نوع کود مصرفی و روشهای زشخم، گونه

 Gomaa, 93؛  Haliniarz et al., 2014؛  Kamoshita et al., 2014های هرز را بدنبال دارد )و تغییر در جمعیت علف

 94های عه علفزنی، رشد و توس(. شخم عامل مهمی در تغییر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک است که در جوانه2012

 95اثبات شد های اثر شخم کاهشی در افزایش تنوع علفروی مزارع نخود  ساله 7مطالعه  یک هرز بسیار حایز اهمیت است، طی

(Haliniarz et al., 2014)96 ،تواند متغیر باشدمی مصرفیی هرز در طوالنی مدت تحت تاثیر نوع کود ها.تنوع زیستی علف 

 97های ولی کاربرد کودهای آلی شاخص شانون علف شودآنها میمصرف کودهای شیمیایی با غلظت باال منجر کاهش تنوع بطوریکه 

 98رز های های بر علفمحدود کننده (. مصرف زیاد نیتروژن، فسفر و پتاسیم اثرLehoczky et al., 2006)دهد میهرز را افزایش 

 99(. طی Haliniarz et al., 2014های هرز مزاع گندم نداشت)داری بر علف، در حالیکه این سه عامل اثر معنیاردسیب زمینی د

100 های هرز بیشتر شد وکه تراکم علف یافت، مشاهده شدکیلوگرم در هکتار افزایش  965به  251 ای وقتی میزان نیتروژن راالعهمط  

101ها و کودهایی شیمیایی در آنها هایی که مصرف علفکشباغ.(Husseini et al., 2009) کاهش عملکرد ذرت را بدنبال داشت  

102. (Lindemann-Matthies & Marty, 2013)هستند تری های اکولوژیک دارای تنوع زیستی پاییننسبت به باغ استرایج   

103های زیتون و خرما بیش از مزارع گندم و هندوانه بود، درنتیجه به اهمیت نوع محصول و ای باغغنای گونه شدای مشاهده طی مطالعه  

104های های هرز باغای علف. بیشترین تنوع گونه(Gomaa, 2012) ددارهای هرز شمال عربستان اشاره عملیات مدیریتی در تنوع علف  

105استفاده از  ها،کشحد کودهای شیمیایی، شخم زدن با گاو آهن، عدم استفاده از علفهایی که، استفاده بیش از نظامپسته را در بوم  

106. عالوه بر موارد ذکر شده نوع آبیاری نیز از (Elahi et al., 2010) ها رایج بود، مشاهده کردندکودهای دامی نپوسیده در آن  

107 .(Riedener et al., 2013)ر گذار است ای گیاهان اثطریق توزیع و میزان دسترسی به آب بر ترکیب و غنای گونه  
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108ا های هرز خاصی در آنههای کشاورزی باعث سازگاری و تطابق علفنظامتغییرات منظم و متوالی طی عملیات مدیریتی در بوم  

109ین تراند. سادههای مختلفی برای کمی کردن تنوع در یک سیستم ارئه کردهشناسان روش(. بومNassiri et al., 2008شود )می  

110اخص تواند شای موسوم است و این معیار نمیباشد. این معیار به غنای گونههای موجود در یک منطقه میروش، شمارش تعداد گونه  

111شاخص تنوع سیمپسون (. Nassiri Mahallati et al., 2001دقیقی از تنوع باشد چون فراوانی هر گونه را درنظر نگرفته است)  

112ها سایر گونه ها نسبت بهرود که بر مبنای آن، هر سیستمی که در آن هیچ یک از گونهشمار مینوع بهمعیاری دیگری برای ارزیابی ت  

Koocheki et al., 113ای نیز توجه شده است)غالب نباشد، دارای تنوع بیشتری است بنابراین در محاسبه آن به یکنواختی گونه  

114ها را مدنظر ها و یکنواختی گونهرودکه تعدا گونهشمار میتنوع به ترین شاخص برای ارزیابی(. شاخص تنوع شانون کاربردی2011  

115. مقدار تئوریک Smal et al., 2003)؛Nassiri Mahallati et al., 2001؛Koocheki et al., 2011قرار داده است)  

116ای گیاهان زراعی نیز بودهو حداکثر مقدار گزارش شده این شاخص بر 8های طبیعی در محدوده صفر تا نظامشاخص شانون در بوم  

117های هرز (. بیشترین شاخص تنوع شانون علفKhoocheki et al., 2013 ;Nassiri Mahallati et al., 2005باشد)می 9  

118های لفتوان کنترل شیمیایی عکه دلیل آن را می شدنهاده بر پایه کود دامی و کمترین آن در نظام پرنهاده مشاهده ذرت را در نظام کم  

119 (Khorramdel et al., 2009). د ورزی فشرده ذکر کرهای خاکهرز در طول فصل رشد و اعمال سیستم  

120است که جزء درختان خزان کننده (Lythraceae) های درختی از خانواده حنائیانیکی از میوه( Punica granatumانار )  

121. با (Mohseni, 2010)تن در سال است  5116هکتار و میزان تولید آن  6619زیرکشت انار در استان یزد  ، میزان سطحباشدمی  

122هاده و پرنهاده نها در دو نظام مدیریتی کمنظامهای هرز این بومزیستی علفتوجه به اهمیت این محصول در استان یزد به بررسی تنوع  

123 پرداخته شد.  

124 هامواد و روش  

125های انار نظاممهای هرز بونهاده و پرنهاده بر تنوع و جمعیت علفمدیریتی کمدو سیستم منظور بررسی نقش به: مطالعاتیالف( منطقه   

126در سه شهرستان یزد، مهریز و تفت انجام شد. میانگین بارندگی و درجه حرارت  2939و  2931ای طی دو سال استان یزد، مطالعه  

127به همین دلیل  آیند.ایط مناسب برای رشد موجودات زنده بعبارتی تنوع زیستی هر منطقه بشمار میسالیانه، عوامل موثری در ایجاد شر  

128متر میلی 8/15سه منطقه با بارندگی سالیانه و میانگین درجه حرارت متفاوت از این استان انتخاب شد. یزد با میانگین بارندگی ساالنه   

129متر و متوسط حرارتی میلی 1/83بسیار خشک(، مهریز با میانگین بارندگی ساالنه گراد )درجه سانتی 9/11و متوسط حرارتی ساالنه   
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130گراد درجه سانتی 21متر و متوسط حرارتی ساالنه میلی 216گراد )خشک( تفت با میانگین بارندگی ساالنه درجه سانتی 1/23ساالنه   

131ده از های ثبت شهای تحقیق با اقتباس از دادهل ماه)نیمه خشک( در نظر گرفته شد. میانگین درجه حرارت و مجموع بارش در طو  

132 ( نشان داده شده است.2های هواشناسی یزد، مهریز و تفت در جدول )ایستگاه  

133 2939و  2931ی مورد مطالعه )یزد، مهریز و تفت( در دو سال در  سه منطقهمجموع بارندگی در شش ماه فروردین تا مرداد میانگین ماهیانه دما و  .2جدول   

Table 1. Monthly mean temperature and total rainfall over the six months from April to August in three studied 134  
region (Yazd, Mehriz and Taft) in 2013 and 2014 135  
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 136  

137نظام  های انار، دوهای کشاورزی بر تنوع زیستی بوم نظامبرای ارزیابی اثر فعالیت: ب( انتخاب واحدهای مطالعاتی در هر منطقه  

138ن هر منطقه ها دروهای مصرفی در تولید انار در نظر گرفته شد. برای بررسی هریک از نظامنهاده و پرنهاده براساس میانگین نهادهکم  

139مختلف اداره  هایهایی هستند که با مدیریتنظامنهاده  بومپرنهاده و کم های مدیریتیها در نظامانتخاب شد. باغ تکرارباغ بعنوان  21  

140ورزی کش، حداقل انجام عملیات خاککش، آفتنهاده براساس کمترین مصرف کود شیمیایی، علفها در سیستم کمشوند. باغمی  

141کش و رین مصرف کود شیمیایی، سموم علفهای پرنهاده نیز بشتو استفاده از کودهای دامی انتخاب گردید. مالک انتخاب سیستم  

142 (.1ورزی بود )جدول کش، حداکثر عملیات خاکآفت  
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143 های تحت بررسی در سه منطقه یزد، مهریز و تفتنظاممشخصات بوم1جدول   

Table 2. Characteristics of studies gardens in Yazd, Mehriz and Taft 144  

 Inpuها نهاده Yazdیزد  Mehrizمهریز  Taftتفت 

 Highپرنهاده   

Input 

 Lowنهاده کم

Inpu 

 Highپرنهاده   

Input 

 Lowنهاده کم

Inpu 

 Highپرنهاده   

Input 

 Lowنهاده کم

Inpu 

کود دامی )تن در  35 25 30 15 28 5

 cattelهکتار( 

manure(ton/h) 

 Fertilizers (kg/h)  کود شیمیایی )کیلوگرم در هکتار(  

 urea اوره  100 280 120 250 100 175

سولفات  0 120 0 0 0 150

 ammoniumآمونیوم

sulfate 

 Phosphateفسفات  0 232 75 160 50 220

 potassiumپتاس  0 345 100 230 0 270

 micro هاریز مغدی 0 30 0 0 0 0

fertilizer 

 Herbicide (L/h)کش )لیتر در هکتار( علف

گالیفوزیت  0 1 0 2/1 2/0 6/0

glyphosate 

 رانداپ 0 5/0 0 7/0 0 5/0

 145  

146متر(، به روش زیگزاگ سانتی 18-91برداری طی تابستان از الیه زراعی )عمق نمونها، هنظامتعیین خصوصیات خاک بومبه منظور   

147 (.9ها جهت تعیین خصوصیات خاک به آزمایشگاه ارسال گردید )جدول انجام و نمونه  

148 های مورد مطالعه نظامخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بوم. 3جدول  

Table 3. Soil physical and chemical characteristics in studies gardens  149  
 Regionمنطقه 

 Soilهای خاک   ویژگی

Characteristics 

 Yazdیزد  Mehrizمهریز  Taftتفت 

نهاده کم

Low 

Inpu 

پرنهاده   

High 

Input 

نهاده کم
Low Inpu 

پرنهاده   
High Input 

 Lowنهاده کم

Inpu 

پرنهاده   

High 

Input 
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clay 

loam 
silty clay 

loam 

silty clay 

loam-clay 

loam 

silty clay 

loam 

silty clay 

loam-clay 

loam 

silty clay 

loam 
 Textureبافت   

 Organic Matter ماده آلی     0.802 0.814 0.842 0.854 0.796 0.74

169.6 166.2 136.14 188.6 90.8 152.4 

 Cationظرفیت تبادل کاتیونی   

Exchange Capacity  
(meq/100g. soil) 

8.264 8.44 8.22 8.26 8.48 8.34 Ph 

 150  

151م های هرز و فراوانی آنها در واحدهای مورد بررسی، برای بوهای علفزیستی گونهبه منظور تعیین تنوع :گیری تنوع زیستیج( اندازه  

152های هرز نمونه برداری شد. در های انار طی دو مرحله زمان گلدهی از نیمه اردیبهشت و زمان رشد میوه از نیمه مرداد از علفنظام  

153ها کمتر برداری صورت گرفت. چون مساحت تمام باغنمونه wمترمربع مطابق الگوی  این مورد با استفاده از کوادرات با مساحت یک  

154آوری شده از هر . با استفاده از اطالعات جمع(Elahi et al., 2010)کوادرات انداخته شد  8هکتار بود در هر باغ   8از   

155های مورد مطالعه هر منطقه محاسبه نظام شاخص شانون، شاخص سیمپسون و شاخص یکنواختی برای ،ایواحدفراوانی، غنای گونه  

156 شد.  

157 ( : Sای )غنای گونه -2  

158راوانی نظام است که توجهی به فهای موجود در بومای ساده ترین شاخص ارزیابی تنوع است. این شاخص شامل تعداد گونهغنای گونه  

159های دیگری نیز هستند که (.شاخص1112آید )لورا و همکاران، ها ندارد و لذا شاخص دقیقی برای محاسبه تنوع بشمار نمیگونه  

Hill, 1997; Romero et at., 160) گیرندنظام بوده و توسط بوم شناسان مورد استفاده قرار میر بومد هاگونهمبنای آنها تعداد   

161 ها عبارتند از:. این شاخص(2008  

162 ای درون هر باغ مدنظر است و از مجموعتنوع درون زیستگاهی است، که در اینجا میانگین غنای گونه(: تنوع آلفا αالف( تنوع آلفا )  

163 آید.کوادرات تقسیم بر تعداد کوادرات بدست میای هر غنای گونه  

164 د.شوهر باغ، تنوع گاما نامیده می کل ای(: تنوع گاما، تنوع یک واحد بزرگ است. در واقع در اینجا غنای گونهɤب( تنوع گاما)  

165دهد و از معادله باغ نشان میای و تغییرات تنوع را درون یک (: تنوع بتا یا تنوع بین زیستگاهی، تفاوت ترکیب گونهβج( تنوع بتا)  

β(   1آید:)معادله ( بدست می1) = (
ɤ

α
) − 1 166  
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𝐷(   2( محاسبه شد:)معادله 2(: براساس معادله )Dشاخص سیمپسون ) -2 = ∑{[𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)]/[𝑁(𝑁 − 167در این {[(1  

168 باشد.ها میتعداد کل افراد تمام گونه  Nتعداد افراد در هر گونه مشخص و  inمعادله   

169ون است و های ناهمگنظامکه مقدار نزدیک به صفر نشان دهنده تنوع باال یا بوم کندبین صفر تا یک تغییر میمقدار این شاخص   

170 (.Ejtehadi et al., 2008ی همگون تعلق دارد )هانظامبوممقادیر نزدیک به یک به   

𝐻(   3( محاسبه گردید:)معادله 4و  3(: از معادله )H) شانونشاخص تنوع  -3 = −∑[𝑃𝑖(𝐿𝑛𝑃𝑖)] در این معادلهPi  171نسبت  

172لگاریتم طبیعی  Lnشود )فراوانی نسبی گونه مورد نظر( و ام که برحسب نسبتی از کل پوشش بیان می iافراد یا وفور گونه   

𝑃𝑖(   4باشد.)معادله می =
𝑛𝑖

𝑁
173 باشد.تعداد افراد در هر گونه مشخص می niتعداد کل افراد تمام گونه ها و  Nدر این معادله   

174( 2GLMبا استفاده از مدل خطی عمومی )انجام شد و سپس   Ecxelافزار های تنوع با استفاده از نرمتجزیه آماری: محاسبه شاخص  

175 انجام شد. LSDها با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل شدند و مقایسه میانگینminitab17افزار با نرم  

176 نتایج و بحث  

177های هرز موجود در باغات انار سه منطقه یزد، مهریز براساس نتایج حاصل از این تحقیق تعداد کل گونه علف:ای کلغنای گونه  

178گونه  6و  21ترتیب با ( بهBrassicaceaeبو )( و شبAsteraceaeخانواده بود. خانواده کاسنی ) 25گونه متعلق به  85و تفت   

179های هرز تک لپه ترین خانواده علفگونه متنوع 28( با gramineaeه گندمیان )های هرز دو لپه و خانوادترین خانواده علفمتنوع  

180که در مزارع گندم دو خانواده گندمیان و  مشاهده شد های علف هرز در مزارع گندم و چغندرقند کشوربود. با مطالعه تنوع گونه  

181دمیان و در مزارع چغندر قند به خانواده گن این ترتیب های هرز تک لپه و دو لپه بودند وترین خانواده علفکاسنی به ترتیب متنوع  

182های میبد و اردکان های هرز باغات انار شهرستانمطالعه پراکنش علف در. (Khoocheki et al., 2006) بوییان تعلق داشتشب  

183ده در باغات انار اردکان خانوا 29گونه از  13خانواده در باغات انار میبد و  11گونه علف هرز از  11که  مشاهده شداستان یزد   

184از کل  %88های گرامینه، کاسنی و بقوالت و در اردکان خانواده %12وجوددارد که در میبد خانواده کاسنی، غالت و بقوالت   

185های هرز انارستانبا بررسی فلور علف.(Fallah Mehrjardi et al., 2012) های علف هرز را بخود اختصاص داده بودندگونه  

186 دشهرز ثبت گونه علف 17و  12ترتیب های جدید و قدیم بهسیاب شهرستان کوهدشت، در انارستانمنطقه زیرتنگ جدید و قدیم  

                                                           
1General linear model 
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(Mousavi et al., 2010)187گونه علف هرز از  11های هرز باغات پسته بردسکن ای و ساختاری جوامع علف. با بررسی تنوع گونه  

188های ای را در بین خانوادهگونه بیشترین غنای گونه 3و  21گرامینه و اسفناجیان با  هایخانواده گیاهی شناسایی کردند که خانواده 28  

189های هرز مزارع گندم مشخص شد خانواده گندمیان، کاسنی، در بررسی علف(. Elahi et al., 2010) ای داشتندای و دولپهلپهتک  

190 (. Hosseini et al., 2011تشکیل دادند ) های هرز رابوییان و چغندریان به ترتیب بیشترین تعداد گونه علفشب  

191ای گونه است. غنای گونه98و  16، 18های هرز موجود در باغات انار سه منطقه یزد، مهریز و تفت به تفکیک ای علفغنای گونه  

192یزد، مهریز و تفت به نهاده گونه گیاهی و در نظام مدیریتی کم 99و  98، 95ترتیب کل در نظام مدیریتی پرنهاده یزد، مهریز و تفت به  

193 .(1)جدولگونه گیاهی مشاهده شد  16و  91، 97ترتیب   

194 های هرز درمناطق مختلف با نظام مدیریتی متفاوتهای علفپراکنش گونه. 1جدول  

Table 4.Dispersion of weed species otdifferent regions with different management systems 195  

 تفت مهریز یزد  
 هرزگونه علفجنس یا 

Weed 

genus/species 

 scientific nameنام علمی 
 خانواده

Family 

 Highپرنهاده

input 

 Lowنهادهکم

Inpu 

 Highپرنهاده

input 

 Lowنهادهکم

Inpu 

 Highپرنهاده

input 

 Lowنهادهکم

Inpu 

Harmel اسپند Peganum harmala Zygophyllaceae   *    

Fleabane پیر بهار Conyza canadensis Asteraceae  * *    

 Panecum ارزن

 وحشی
Setaria spp Geraminae  *     

Heart 

poddedازمک 
Cardaria draba Brassicaceae *  *  *  

Atriplex  اسفناج

 باغی
Atriplex Spp Amaranthaceae * * * * * * 

Kyllinga آبیار سالم Cyperus spp cyperaceae * * * * * * 

Chamomillaبابونه Anthemis spp. Asteraceae *      

Bold-Leaf 

Launaeae چرخه 
Launaea acanthodes Asteraceae   *    

 Plantago 

seedبارهنگ 
Plantago spp. plantaginaceae * * * * * * 

Crabgrass   علف

 انگشتی
Digitaria sanguinalis gramineae * * * * * * 

Common mallow 

 پنیرک
Malva neglecta Malvaceae * * * * * * 

Hedge bindweed 

 پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis Convulvulaceae * * * * * * 

Jimson weedتاتوره Datura stramonium L. Solanaceae     *  

Amaranth  تاج

 خروس
Amaranthus spp. Amaranthaceae * * * * * * 

Eastern تاج ریزی Solanum nigrum L. Solanaceae * * * * * * 

Horseradish  ترب

 وحشی
cochlearia armoracia Brassicaceae  *     

Sophoraتلخ بیان Sophora alopecuroides Fabaceae   *    

Russian 

knapweedتلخه 
Acroptilon repens Asteraceae     * * 
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Queensland 

hempیونجه ایرلندی 
Sida rhombifolia Malvaceae * *     

Spanish needles 

 دودندان
Bidens bipinnata Asteraceae * * * * * * 

Cowherb جغجغه Vaccaria grandiflora Caryophyllaceae * *  *   

 Wild 

Barleyجووحشی 
Hordeum spp. Geraminae * * * * * * 

Along-Along چچم Lolium ssp. Geraminae *  * * *  

Green 

foxtailچسبک 
Setaria viridis Geraminae * *  * *  

Kentucky 

bluegrass پوآ 
Poa spp. Geraminae *  

 

 
   

Tackweedخارخسک Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae * * * * * * 

Camelthornخارشتر Alhagi pseudalhagi Fabaceae * * * *   

Spiny cocklebur 

 خارمستونک
Xanthium spinosum L Asteraceae * *     

Flixweed خاکشیر 
Descurainia Sophia 

(L.) Brassicaceae * * * * *  

Common 

purslaneخرفه 
Portulaca oleracea L. Portulacaceae * * * * * * 

Foxtail دم روباهی Alopecurus spp. Geraminae  *     

Groundsel زلف پیر Senecio vulgaris Asteraceae *   * *  

Iambsquarter سلمه

 تره
Chenopodium album Chenopodiaceae * * * * * * 

Sandburs سنکروس cenchrus spp Geraminae * * *    

Cockspur سوروف Echinochloa crusgalli Geraminae   *    

 Wild 

garlicسیروحشی 
allium spp. Aliaceae *   * *  

Fumitory شاتره Fumaria spp. Fumariaceae   * * * * 

Common 

salsifyشنگ 
Tragopogon spp. Asteraceae * * * * * * 

Sow thistles شیر

 تیغک
Sonchus spp. Asteraceae * * * * * * 

Liquorice شیرین

 بیان
Glycyrrhiza glabra Fabaceae      * 

Horseweed  علف

 اسب
Conyza camadensis Asteraceae   *    

Orchard grass 

 علف باغی
Dactylis glomerata Geraminae    *   

Goosefoot  علف

 شور
Salsola kali Chenopodiaceae   *    

Small canary 

grass علف قناری 
Phalaris minor Geraminae * *  *  * 

Clasping 

pepperweed  علف

 مرچه

Lepidium perfoliatum L Brassicaceae  *     

Knotweed  علف

 هفت بند

Polygonum aviculare 

L. Polygonaceae  * *    

Common 

dandelionقاصدک 
Taraxacum spp. Asteraceae * * * * * * 

French weed قدومه

 کوهی
Alyssum spp. Brassicaceae  *  * * * 

Wild lettuce 

 کاهووحشی
Lactuca scariola Asteraceae * * * * * * 

Bladder weed کنف

 وحشی
Hibiscus trionum L. Malvaceae     *  
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Shepherd  کیسه

 کشیش

Capsella bursa-

pastoris Brassicaceae    * *  

Common needle 

grass مزج 
Aristida spp Geraminae *  *    

Common 

horehoundماربیوم 
Marrubium vulgare L Lamiaceae * * *  * * 

Bermudagrassمرغ Cynodon dactylon Geraminae * * * * * * 

European bur 

grass نرمگی   
Tragus racemosus Geraminae * *  *   

Hedge bindweed 

 نیلوفر پیچ
Ipomoea tricolor Convulvulaceae * * * * * * 

Wild oat یوالف

 وحشی
Avena fatua L. Geraminae * *  * * * 

Hyssopیونجه زرد Officinalis spp. Fabaceae *   *   

 تعداد گونه

The number of 

species 

  95 97 98 91 99 16 

  18 16 98 

 196  

197ار است دعلف هرز معنی تراکمبرداری بر دهد که اثر منطقه، مرحله نمونه برداری و سال نمونهنتایج نشان می: های هرزعلف تراکم  

198علف هرز در هر متر مربع بود که  53/21و  66/12، 13/91ترتیب (. میانگین این شاخص در سه منطقه یزد، مهریز و تفت به8)جدول  

199م داری بیش از  دوبرداری با تفاوت معنیهای هرز در مرحله اول نمونهعلف تراکمدار بود. میانگین تفاوت بین آنها نیز معنی  

200 تراکم(.در کل اثر نوع نظام مدیریتی بر 6برداری بیشتر از سال دوم بود )جدولخص در سال اول نمونهمیزان این شا و برداری بودنمونه  

201بر  دار است یعنی دو نظام مدیریتی در هر منطقه اثر متفاوتیدار نیست ولی اثر متقابل نظام مدیریتی و منطقه معنیهای هرز معنیعلف  

202نهاده دو منطقه مهریز و تفت بیشتر از هرز در هر متر مربع در نظام مدیریتی کم(. تراکم علف8های هرز دارد )جدولعلف تراکم  

203 (.2پرنهاده بود ولی در یزد عکس این حالت مشاهده شد )شکل   

204مراحل و ها، های هرز در سالیکنواختی علفشانون و سیمپسون، ، α ،ɤ ،βهای تنوع نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( فراوانی، شاخص -8جدول   

205 های مختلفهای با نهادهنظامبرداری در بوممناطق مختلف نمونه  

Table 5. Analysis of variance (mean square) abundance, diversity indices α ،ɤ ،β. Simpson, Shannon and 206  

evenness of weed species over studied years and sampling stages at different regions with different management 207  
systems 208  

evenness Shannon Simpson 
β ɤ α frequency 

درجه 

 dfآزادی
 منابع تغییرات

 yearسال 1 **2390 0.102 2.82 0.287 **0.131 *0.065 **0.034

 regionمنطقه  2 **4758 **6.59 *6.72 2.89 **0.194 **0.233 **0.042

 year*regionمنطقه ˣسال 2 19.3 0.393 0.617 0.153 0.015 0.007 0.003

0.003 0.011 0.012 0.302 1.71 0.182 91.5 9 
 تکرارˣسال

year*repeat 

 region*repeat تکرارˣ منطقه 18 108 **1.02 3.08 0.769 0.200 0.016 0.001
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0.0017 0.0105 0.0099 0.411 1.48 0.145 34 18 
 تکرارˣسالˣ منطقه

region*year*repeat 

 inputنهاده 1 122 0.944 **40.01 1.980 **0.185 **0.315 *0.015

0.006 0.003 0.023 1.01 0.6 2.14* 1.09 1 
 نهادهˣسال

year*input 

0.001 0.081** 0.004 1.87* 44.5** 6.93** 1383** 2 
 نهادهˣ منطقه

region*input 

0.000736 0.012 0.0204 3.73** 0.35 2.02** 61.7 2 
 نهادهˣسالˣ منطقه

region*year*input 

0.000 0.105** 0.027 0.053 45.1** 12.7** 4804** 1 
 مرحله نمونه برداری

stage 

0.005 0.000 0.029 3.56* 3.75 3.33* 7.85 1 
 نهادهˣمرحله نمونه برداری

stage*input 

0.001 0.012 0.018 3.65* 1.67 3.11** 975** 2 
 منطقه ˣمرحله نمونه برداری

 stage*region 

0.000 0.121** 0.038 0.008 43.3** 5.97** 247 1 
 مرحله نمونه برداریˣسال

year*stage 

0.000002 0.00121 0.00002 1.27 0.0667 0.137 318** 1 
 مرحله نمونه برداریˣنهادهˣسال

year*input*stage 

0.0285** 0.107** 0.1037** 0.571 9.95** 2.61** 636** 2 

 مرحله نمونه برداریˣنهادهˣ منطقه

region*input*stage 

 

0.00057 0.0133 0.010603 2.12* 4.47* 0.206 307** 2 

مرحله نمونه ˣنهادهˣسالˣ منطقه

 برداری

region*year*input*stage 

 

0.00212 0.010649 0.01097 0.525 0.948 0.233 20.64 18 
 خطا

error 

15.1 16.64 15.25 54.03 14.14 15.62 20.39  cv% 

209 دار در سطح پنج و یک درصد است. * و ** به ترتیب به مفهوم اختالف معنی  

*, ** are significantly at 5 and 1 percent, respectively. 210  

211، 16/6، 17/3ن ترتیب با میانگیتره، مرغ، خرفه، سنکروس و جووحشی  بهدر نظام مدیریتی پرنهاده یزد گیاهان پیچک صحرایی، سلمه  

212جووحشی،  نهاده یزد گیاهانبوته در مترمربع بیشترین فراوانی را بخود اختصاص داند. در نظام مدیریتی کم 26/2و  21/1، 27/1، 11/9  

213و  13/2، 69/2، 11/1، 12/9، 19/8، 97/8ترتیب با میانگین تره و اسفناج باغی بهپیچک صحرایی، دودندان، نیلوفرپیچ، ماربیوم، سلمه  

214بوته در مترمربع  91/9تراکممترمربع دارای بیشترین فراوانی بودند. در نظام مدیریتی پرنهاده مهریز جووحشی با میانگین بوته در  19/2  

215بوته در مترمربع در رتبه بعدی قرار داشتند.  61/2و  23/1تره به ترتیب با گونه غالب در باغات انار بود و پیچک صحرایی وسلمه  

216را بخود اختصاص داد و مرغ، آبیارسالم،  تراکمبوته در مترمربع بیشترین  18/3هاده این منطقه نیز با نجووحشی در نظام مدیریتی کم  

217های بوته در مترمربع در مرتبه بعدی جای گرفتند. ترتیب قرار گیری علف 71/2و  51/2، 21/1، 28/1ترتیب با دودندان و نرمگی به  

218 تراکمبوته در مترمربع دارای بیشترین  36/2صحرایی با این صورت بود که پیچکدر نظام مدیریتی پرنهاده تفت به تراکمهرز از نظر   
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219بوته در مترمربع قرار داشتند. این ترتیب  12/2و  91/2، 85/2ترتیب با میانگینهای  سلمه تره ، دودندان و مرغ بهبود و بعد از آن گونه  

220 82/2، 11/9، 11/1ترتیب با میانگین صحرایی، خرفه و مرغ بهجووحشی، پیچک که آن بدین صورت بودنهاده در نظام مدیریتی کم  

221ها و چچم، تره، خارشتر و بارهنگ از پهن برگصحرایی، سلمهبودند. پیچک تراکمهای با بیشترین بوته در مترمربع، گونه 28/2و   

222ک، ها و چسبتره، ازمک و خارشتر از پهن برگصحرایی، سلمهو پیچکها را در شهرستان میبد داش و مرغ از باریک برگخونی  

223شد های هرز غالب در باغات انار گزارش ها را در شهرستان اردکان بعنوان علفداش، مرغ و جووحشی از باریک برگخونی  

(Fallah Mehrjardi et al., 2012). 224ای، خردل وحشی، یونجه گل زرد، کاهو خوشهمرغی، گلرنگ وحشی، ماشک گلپنجه  

225سیاب شهرستان کوهدشت بود و در های جدید منطقه زیرتنکهای مهم ثبت شده در انارستانوحشی، یوالف وحشی و خلر از گونه  

Mousavi 226) های شایع بودندترین گونهمهمهای قدیم آن منطقه ارزنی، ساق ترشک، بارهنگ کبیر، گندمک و توت روباه انارستان  

et al., 2010). 227بوته در متر مربع  7/9و  1/8ترتیب با میانگین نهاده گناباد، گیاه چچم و یوالف وحشی بهدر نظام مدیریتی کم  

228 تراکمیشترین بصحرایی دارای بند، یوالف وحشی و پیچکرا داشتند و در نظام مدیریتی پرنهاده شیروان علف هفت تراکمبیشترین   

229 .(Khodashenas et al., 2013) بودند  

 230  

231 فراوانی علفهای هرز در واحد متر مربع. 2شکل  

Figure 1. Weed species abundance per square meter 232  

233 ایمیانگین غنای گونه  
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234بود، 2/7و  3/6،8/6ترتیب در سه منطقه یزد، مهریز و تفت بهباغای کل در هر میانگین غنای گونه (:ɤای گاما )میانگین غنای گونه  

235در دو نظام مدیریتی پرنهاده و  ɤداری بین یزد و تفت دیده نشد. میانگین دار بود ولی تفاوت معنیتفاوت مهریز با یزد و تفت معنی  

236دار های مدیریتی در هر منظقه معنی(. اختالف بین نظام6دار بود ).جدول بود که تفاوت بین آنها معنی 1/6و  1/7نهاده به ترتیب کم  

237نهاده داشت ولی در بیشتری نسبت به نظام مدیریتی کم ɤای بود و در دو منطقه یزد و تفت نظام مدیریتی پرنهاده میانگین غنای گونه  

238ری نداشت و این شاخص در مرحله دابرداری تفاوت معنیدر سال اول و دوم نمونه ɤ(. 7مهریز عکس این حالت مشاهده شد )جدول  

239 (.6)جدول داری بین آنها وجود داشت ( بود و تفاوت معنی1/6برداری )بیشتر از مرحله دوم نمونه( 9/7برداری )اول نمونه  

240 3/1، 1/9ترتیب ای گیاهان در هر مترمربع در سه منطقه یزد، مهریز و تفت بهمیانگین غنای گونه(:αای آلفا )میانگین غنای گونه  

241در  داری نداشتند. میانگین این شاخصبود، تفاوت منطقه یزد با مهریز و تفت معنی دار بود ولی تفت و مهریز تفاوت معنی 3/1و   

242نهاده (. تفاوت نظام مدیریتی کم6داری نداشتند )جدول بود که تفاوت معنی 9و  2/9نهاده به ترتیب های مدیریتی پرنهاده و کمنظام  

243ای دار شد. نظام مدیریتی پرنهاده یزد بیشترین میانگین غندار نبود ولی این تفاوت در مناطق یزد و مهریز معنیمعنیو پرنهاده تفت   

244خود اختصاص داد و کمترین آن مربوط به نظام مدیریتی پرنهاده مهریز بود های مدیریتی مورد مطالعه را بهای را در بین نظامگونه  

245بیشتر  ( 9/9برداری )در مرحله اول نمونه و داری نداشتبرداری تفاوت معنیسال اول و دوم نمونه در(. میانگین این شاخص 7)جدول  

246 (.6)جدول دار بود ( بود و تفاوت بین آنها معنی5/1برداری )از مرحله دوم نمونه  

247ها، مراحل و مناطق مختلف های هرز در سالعلف( J)یکنواختی ( و Hشانون )(، Dسیمپسون )، α ،ɤ ،βهای تنوع فراوانی، شاخصمقایسه میانگین . 6جدول  

248 های مختلفهای با نهادهنظامبرداری در بومنمونه  

Table 6. Mean comparison of frequency, biodiversity indices α ،ɤ ،β,Simpson, Shannon and evenness of weed 249  

species over studies years, sampling stages and different regions with different management systems 250  

evenness Shannon Simpson β ɤ α frequency   

0.338a 0.637a 0.710a 1.38a 6.99a 3.11a 25.44a 1392 سالyear 

0.314b 0.604b 0.663b 1.31a 6.78a 3.07a 19.13b 1393  

0.313b 0.600b 0.664b 1.13b 6.93a 3.42a 30.29a یزدYazd 

 Mehrizمهریز region 0.313b 0.579b 0.654b 1.39a 6.58b 2.91b 21.66b منطقه

0.353a 0.681a 0.743a 1.50a 7.15a 2.94b 14.89c تفتTaft 

0.334a 0.656a 0.715a 1.43a 7.29a 3.15a 22.99a 
 highپرنهاده

input 
نظام 

 managementمدیریتی

system 0.318b 0.584b 0.659b 1.25a 6.48b 3.03a 21.57 a 
 lowنهادهکم

input 
0.326a 0.641a 0.697a 1.36a 7.32a 3.32a 26.75a 1  مرحله نمونه

 stage 0.326a 0.599b 0.676a 1.33a 6.45b 2.86b 17.81b 2برداری

 251  
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252 های هرز در اثر متقابل منطقه و نظام مدیریتیعلف( J)یکنواختی ( و Hشانون )(، Dسیمپسون )، α ،ɤ ،βهای تنوع فراوانی، شاخصمیانگین مقایسه . 7جدول   

Table 7. Mean comparison of frequency, biodiversity indices α ،ɤ ،β,Simpson, Shannon and evenness of weed 253  

species at region and management systems interaction 254  

evenness Shannon Simpson 

β ɤ α frequency 

نظام 

 managementمدیریتی

system منطقه region 

0.320bc 0.651b 0.69b 1.05c 7.70a 3.77a 34.14a پرنهادهhigh input 
 Yazdیزد

0.307bc 0.550d 0.63c 1.21bc 6.15c 3.08bc 26.44b نهادهکمlow input 

0.325b 0.579cd 0.67bc 1.53ab 6.12c 2.67d 17.37c پرنهادهhigh input 
 Mehrizمهریز

0.300c 0.579cd 0.63c 1.26bc 7.03b 3.15b 25.95b نهادهکمlow input 

0.358a 0.740a 0.78a 1.71a 8.05a 3.03bc 13.19d پرنهادهhigh input 
 Taftتفت

0.348a 0.623bc 0.71b 1.28bc 6.25c 2.85cd 16.60c نهادهکمlow input 

255بود که تفاوت بین  81/2و  93/2، 29/2ترتیب میانگین این شاخص در مناطق یزد، مهریز و تفت به(:βای بتا )میانگین غنای گونه  

256دار بود. تفاوت این شاخص بین دو نظام مدیریتی، دو سال نمونهدار نبود ولی تفاوت یزد با تفت و مهریز معنیمهریز و تفت معنی  

257دار نبود ولی در تفت های مدیریتی در یزد و مهریز معنیاختالف بین نظام. ( 6)جدول دار نبودبرداری معنیبرداری و دو مرحله نمونه  

258ثر نهادهبود. این شاخص در نظام مدیریتی پرنهاده تفت حداکداری بیشتر از کماین شاخص در نظام مدیریتی پرنهاده با اختالف معنی  

259 .(7)جدول  یتی پرنهاده یزد حداقل بودو در نظام مدیر  

260نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس نشان داد اختالف این شاخص در سه منطقه یزد، مهریز و تفت : (Dشاخص سیمپسون )  

261بود که تفاوت بین یزد  719/1و  681/1، 661/1ترتیب میانگین این شاخص در مناطق یزد، مهریز و تفت به(.8دار است )جدول معنی  

262(. تجزیه واریانس نشان داد این شاخص در نظام6داری داشت ).جدول دار نبود ولی تفت با یزد و مهریز تفاوت معنیو مهریز معنی  

263(. میزان این شاخص در نظام مدیریتی پرنهاده بیشتر از 8داری است)جدولنهاده و پرنهاده دارای اختالف معنیهای مدیریتی کم  

264(. این شاخص در 8داری بین دوسال نمونه برداری داشت)جدولنهاده بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان از اختالف معنیکم  

265دار برداری بیش از مرحله دوم بود ولی این تفاوت معنیبرداری بیش از سال دوم بود. این شاخص در مرحله اول نمونهسال اول نمونه  

266نهادهآن منطقه بود که در دو منطقه یزد و تفت شاخص در نظام مدیریتی پرنهاده هر منطقه بیش از کم (. میزان این6نبود )جدول   

267 (.7دار نبود )جدول داری بود ولی در مهریز این تفاوت معنیتفاوت معنی  

268بود که تفاوت بین یزد و  65/1و  87/1، 6/1ترتیبمیانگین این شاخص در مناطق یزد، مهریز و تفت به:(H) شانونشاخص تنوع   

269نهاده داری داشت. میزان این شاخص در نظام مدیریتی پرنهاده بیشتر از کمدار نبود ولی تفت با یزد و مهریز تفاوت معنیمهریز معنی  
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270در مرحله ن همچنی داری بیش از سال دوم بودبرداری با تفاوت معنیدار بود. این شاخص در سال اول نمونهبود و تفاوت بین آنها معنی  

271های مدیریتی در یزد و تفت اختالف بین نظام(. 6دار بود )جدول برداری بیش از مرحله دوم بود که این تفاوت نیز معنیاول نمونه  

272 (. 7داری نداشتند )جدول نهاده بود ولی در مهریز این دو نظام مدیریتی تفاوت معنیدار بود و پرنهاده بیش از کممعنی  

273بود که یزد و  98/1و  92/1، 92/1ترتیبمیانگین این شاخص در مناطق یزد، مهریز و تفت به: (Jای )اختی گونهشاخص یکنو  

274دار است. تفت بیشترین میزان یکنواختی را داشت. میزان داری نداشتند ولی تفاوت تفت با یزد و مهریز معنیمهریز با هم تفاوت معنی  

275ری برداتفاوت این شاخص در سال اول نمونه .دار بودنهاده بود و تفاوت بین آنها معنیبیشتر از کمیکنواختی در نظام مدیریتی پرنهاده   

276برداری های هرز در سال اول بیش از سال دوم بود. این شاخص در مرحله اول نمونهدار است که میزان یکنواختی علفبا سال دوم معنی  

277نهاده و پرنهاده یزد و تفت از نظر این شاخص تفاوت مدیریتی کم (. دو نظام6ل داری بیش از مرحله دوم بود )جدوبا تفاوت معنی  

278 (.7نهاده بود )جدول دار بود و نظام مدیریتی پرنهاده بیش از کمداری نداشتند ولی در مهریز تفاوت این دو نظام معنیمعنی  

279نهاده نظام مدیریتی پرنهاده کمتر از کمهای هرز در انجام شد، مشاهده شد تنوع علفدر مطالعات  :نظام مدیریتی  

280ولی در این ( Lehoczky, 2006);Lindemann-Matthies & Marty, 2013;Khorramdel et al., 2009است  

281های مصرف شده در منابع توان ناشی از چند عامل دانست. اول اینکه نهادهدهد که علت آن را میمطالعه نتایج عکس آن را نشان می  

282والتی چون انار از جمله از محصهای مدیریتی پرنهاده پژوهش حاضر بوده است های مصرفی در نظاممورد بررسی بسیار بیشتراز نهاده  

283توان . دومین عامل را می (Mohseni, 2010)های شیمیایی در سطح وسیع کاربرد چندانی نداردآن مصرف نهاده است که در  

284ار های قدیمی بودند که ارتفاع درختان اننهاده دانست. چون اکثر آنها باغهای با مدیریت کمکمی نور در زیر تاج درختان انار در باغ  

285های انار با مدیریت پرنهاده که اکثرا تازه تاسیس بودند، ارتفاع و ار متراکم بود ولی در باغدر آنها زیاد و پوشش تاج درختان بسی  

286ای فاصله درختان در حد استاندارد بود درنتیجه میزان نور رسیده به کف زمین در زیر اشکوب آنها به مراتب بیشتر بود. در مطالعه  

287های قدیمی بود برابر بیشتر از میانگین باغ 9/8های جدید رختان انار در باغمشاهده شد میانگین نور رسیده به کف زمین در اشکوب د  

288های قدیمی گونه و در انارستان 12های جدید آن منطقه های قدیمی بود و در انارستانو دلیل آن متراکم بودن اشکوب درختان در باغ  

289 .(Mousavi et al., 2010) گونه علف هرز مشاهده شد 17تنها   

290شاهده شد، که در تفت م های هرزعلفبیشترین شاخص شانون و بیشترین یکنواختی در بین سه منطقه یزد، مهریز و تفت :منطقه  

291اعی در ایران با ای گیاهان زرغنای گونهتواند ناشی از باال بودن میانگین بارندگی سالیانه تفت نسبت به دو منطقه دیگر باشد. می  
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292لیمی های زراعی ایران بیش از هر عاملی تابع خصوصیات اقتنوع گونه و یابدمیسرعت افزایش افزایش میانگین بارندگی سالیانه به  

293های کم گونه. میانگین ترا(Koocheki and Jahanbin, 2003)نمایدداری از میزان بارش سالیانه تبعیت میبوده و بطور معنی  

294هرز و  هایتوان ناشی از مدیریت موثر علفعلف هرز در هر متر مربع در منطقه تفت از یزد و مهریز کمتر بود که دلیل آنرا را می  

295نتایج نشان ای طی مطالعه های هرز توسط این گیاه در این منطقه دانست.شناختی علفازطرفی کاشت گیاه یونجه و اشغال آشیان بوم  

296استفاده از گیاه . (Razavi, 2014)های هرز ذرت شدداری در وزن خشک علفگیاه پوششی یونجه باعث کاهش معنی کاشت داد  

297گزارش . (Takasi et al., 2008)های مرکبات مازندران استهای هرز در باغپوششی سویا روشی موثر جهت کاهش تراکم علف  

298شاهد به  های خوزستان، نسبتهای هرز نخلستانوششی جهت کنترل علفتعداد علف هرز در تیمار کشت یونجه بعنوان گیاه پ شده  

299. استفاده از گیاهان پوششی )سویا، یونجه یکساله وشبدر برسیم( بعنوان (Amani et al., 2013) داری کاهش یافته بودبطور معنی  

300های هرز شناختی علفاشغال آشیان بوم این گیاهان از طریق است،ها های هرز در باغیک راهکار مدیریتی مناسب جهت کنترل علف  

301های هرز را کاهش داده و با اضافه کردن نیتروژن آلی به خاک باعث افزایش و اختالل در چرخه زندگی آنها فراوانی علف  

302همچنین گیاهان .(Haidari Yazdi et al., 2011)حاصلخیزی خاک شده و بهبود خصوصیات فیزیکی خاک را بدنبال دارد  

303دنبال آن زنی و بانعت از رسیدن نور به سطح خاک و آزادسازی مواد دگرآسیب به محیط ریزوسفر باعث کاهش جوانهپوششی با مم  

304 (.Shabahang et al., 2013شود)کاهش تراکم و زیست توده علف هرز می  

305ه دلیل آنرا ای در هر متر مربع را دارد کگی را نسبت به دو منطقه دیگر دارد بیشترین تراکم گونهدیزد با اینکه کمترین میزان بارن  

306ها و مصرف کودهای دامی نپوسیده نسبت داد که خود عاملی برای افزایش علف هرز نظامها داخل بومتوان به چرای آزادانه داممی  

307.  یکی از دالیل (Olff & Ritchie, 1998)است هان در مناطق حاصلخیز دام عاملی برای افزایش تنوع گیاآزادانه است. چرای   

308. مصرف کود (Elahi et al., 2010است )استفاده از کودهای دامی نپوسیده  ،های هرز باغات پستهای علفافزایش تنوع گونه  

Maghsoudi & Maghsoudi Moud, 309باشد )های هرز به مزراع میدامی آلوده به بذور علف هرز یکی از راههای ورود علف  

2010 .) 310  

311، تنوع شانون، سیمپسون و تراکمهای ( مشخص شد تفاوت بین شاخص8از جدول تجزیه واریانس )جدول :برداریسال نمونه   

312 ،(6برداری بیشتر از سال دوم بود )جدول ها در سال اول نمونهدار بود. این شاخصبرداری معنییکنواختی در سال اول و دوم نمونه  

313(. با 2توان ناشی از بیشتر بودن مجموع بارش فروروین و اردیبهشت سال اول نسبت به سال دوم دانست )جدول دلیل آنرا را می که  
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314های علفی و که بارش فصل رویش موثرترین دوره بر میزان پوشش و تولید گونهانجام شد مشاهده شد در مراتع پلور که ای مطالعه  

315 های مهر وهای ماهدر ریزش ،بیشترین اثر مثبت بارندگی بر رویش درختان بلوط. (Akbarzadeh et al., 2007)ست گراس ا  

316نقش بارندگی بر غنای گونه ای بیش از سایر متغیرهای اقلیمی . (Radmehr et al., 2015)شد اردیبهشت مشاهده   

317 .(Fried et al., 2008)باشدمی  

318های تنوع شانون، تنوع آلفا و گاما و فراوانی علف هرز در هر متر مربع شاخص( 8دهد )جدول نتایج نشان می:برداریمرحله نمونه  

319( نشان 6داری دارند. نتایج حاصل از جدول )برداری اول )اواخر بهار( و دوم )اواخر تابستان( باهم اختالف معنیدر دو مرحله نمونه  

320تواند ناشی از بیشتر بودن مجموع برداری بیش از مرحله دوم است که دلیل آن میها در مرحله اول نمونهدهد تمام این شاخصمی  

321های هرز مزارع (. تنوع علف2برداری اول نسبت دوم باشد )جدول بارندگی و کمتر بودن میانگین درجه حرارت در مرحله نمونه  

322تغییر در شرایط محیطی  با. تغییرات فصلی (Bazoobandi et al., 2010)خر تابستان باالتر استچغندر در اواخر بهار نسبت به اوا  

323در بین متغیرهای اقلیمی اثر بارش از اهمیت بیشتری برخوردار ، ای علف های مزاع غالت داردنقش مهمی در تراکم و ترکیب گونه  

324عوامل محیطی از  شدسو مشاهده های هرز حوزه قره. طی مطالعه تنوع زیستی علف(Lososova & Cimalova, 2009)است  

325 . (Kamkar et al., 2008)داری بر شاخص شانون و یکنواختی دارندجمله بارش و دما اثر مثبت و معنی  

326نهاده دهد اثر نظام مدیریتی کم( نشان می8نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس )جدول : و منطقه نظام مدیریتیرابطه متقابل   

327است. تمام  های تنوع شانون، تنوع آلفا، بتا و گاما و تراکم علف هرز در سه منطقه مورد مطالعه متفاوت بودهشاخصنهاده بر روی و پر  

328نهاده آن بوده است ولی در مهریز عکس این حالت مشاهده شده است ها بجز شاخص بتا در پرنهاده یزد بیشتر از کماین شاخص  

Olff & 329)توان به چرای آزادانه دام نهاده آن را میها در نظام مدیریتی پرنهاده یزد نسبت به کماخص(. بیشتر بودن این ش7)جدول   

Ritchie, 1998مصرف کودهای دامی تازه  ( و(Elahi et al., 2010) 330کش و نسبت داد. در منطقه مهریز میزان مصرف علف  

331ر از بود در نتیجه تراکم علف هرز در مترمربع، تنوع آلفا و گاما آن کمتنهاده کودهای شیمیایی در نظام مدیریتی پرنهاده بیشتر از کم  

332دارای  های اکولوژیکنسبت به باغ استها و کودهایی شیمیایی در آنها رایج هایی که مصرف علفکشاغب(. 7نهاده است )جدول کم  

333ای که روی علفزارها انجام ساله 8. طی یک مطالعه (Lindemann-Matthies & Marty, 2013)هستند  تریتنوع زیستی پایین  

334د، زیست ها را کاهش داکه مصرف کودهای نیتروژن و فسفر منجر به افزایش زیست توده شد ولی تعداد گونه، نتایج نشان داد دش  

335ای نای گونهکه در نهایت غ شودهای خاصی میدهد و منجر به غالبیت گونهها را را افزایش میتوده بیشتر قدرت رقابتی برخی از گونه  
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336ای نشان داده شد که افزایش عناصر غذایی خاک از طریق در مطالعه. همچنین (Willems et al., 1993) دهدرا کاهش می  

337کمتر بودن (.Lehoczky et al., 2006های هرز شد )مصرف کودهای شیمیایی با غلظت باال منجر به کاهش تنوع زیستی علف  

338ثر خشکسالی اکش ناشی از عالوه بر مصرف کود شیمیایی و علفتوان نهاده در این منطقه را مینهاده نسبت به کمها در پراین شاخص  

339ای که نظام مدیریتی پرنهاده حاکم بود دانست. برطبق گفته های کشاورزی در منطقههای اخیر برروی دبی آب خروجی چاهسال  

340شود که خود عامل اصلی روز هم می 12ود ولی بدلیل کمبود آب دور آبیاری بیشتر از روز یکبار انجام ش 7کشاورزان باید آبیاری هر   

341هایی گونه وشود میای ای )تنوع آلفا و گاما( و تغییر ترکیب گونهها است. خشکسالی باعث کاهش غنای گونهکاهش این شاخص  

342و هوایی منجر به کاهش تعداد و وزن خشک خشک بودن شرایط آب .  (Mallekkian, 2009)مانندکه سازگارترند، باقی می  

343از طرفی سیستم آبیاری نیز تاثیر زیادی برروی توزیع آب و میزان دسترسی . (Haliniarz et al., 2014)شودهای هرز میعلف  

344ای اری قطرهیها از نوع آبنظامهای هرز داشته، نوع سیستم آبیاری در این نوع نظام مدیریتی این منطقه در بیشتر بومآب توسط علف  

345اشد. های هرز بتواند عامل مهمی بر کاهش فراوانی و تنوع علفهای هرز بود که خود میبود در نتیجه آب کمتری در دسترس علف  

346نوع سیستم آبیاری روی توزیع آب و میزان دسترسی به آب اثر گذار است در نتیجه از این طریق بر روی تنوع زیستی مراتع نیز تاثیر   

347د ها مورکنیم تمام شاخصنهاده و پرنهاده منطقه تفت مشاهده می. از مقایسه نظام مدیریتی کم(Riedener et al., 2013) دارد  

348کمی نور در زیر تاج درختان انار در نظام مدیریتی توان به نهاده است، دلیل آنرا میارزیابی بجز فراوانی در پرنهاده بیشتر از کم  

349ه کاشت گیاه یونجتوان ناشی از (. کمتر بودن فراوانی علف هرز در پرنهاده تفت را میMousavi et al., 2010نهاده دانست )کم  

350های هرز، اختالل در چرخه زندگی آنها، ممانعت از رسیدن نور به سطح خاک و آزادسازی مواد شناختی علفو اشغال آشیان بوم  

Razavi, 2014; Amani et al., 2013; Haidari Yazdi et al., 351دگرآسیب به محیط ریزوسفر توسط این گیاه دانست )  

2011; Shabahang et al., 2013 .) 352  

353ه در کنار سطح زیستی نخواهد شد بلکها الزاما باعث کاهش تنوعنظامسازی بومهای این تحقیق فشردهبراساس یافته: نتیجه گیری  

354گیری تنوع و ساختار جوامع علف هرز مدیریتی نیز بر شکلها عوامل دیگری نظیر متغیرهای اقلیمی و راهکارهای مصرف نهاده  

355ر ها، بیشتر بودن نونظامها درون بومتوان به مصرف کودهای دامی تازه، چرای آزادانه دامموثرند. از جمله راهکارهای مدیریتی را می  

356صول سال لی، بارندگی بهاره و فرسیده به کف زمین از طریق رعایت فاصله کاشت درختان و کشت گیاه یونجه ذکر کرد. خشکسا  

357باشد که برای شناسایی و بررسی دقیق نقش هرکدام از این عوامل به های هرز میعلف از جمله عوامل اقلیمی تاثیرگذار بر تنوع  

358 مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.  



 

21 
 

References: 359  

 Akbarzadeh. M., Moghadam, M.R., Jalili, A., Jafari, M. and Arzani, H. 2007. Effect of 360  
precipitation of rangeland plants in Polour. Journal of Iranian Nature Research. 60(1): 361  
307-322. (In Persian with English summary) 362  

 Amani, M., Rahnama, A., Latifian, M. and Aien, A. 2013. Integrated weed control of 363  
palm groves in Khozestan province. The third Iranian Weed Science Conference, Karag, 364  

Iran, 24-26 August, 2013.Available at http://www.civilica.com/paper-IRANWEED05-365  

IRANWEED05_219.html (accessed 5 January 2016).  (In Persian) 366  

 Bazoobandi, M., Nikkhah, M., Nabavi Kalat, M. and Akhavan, M. 2010. Floristic studies 367  
in weeds of sugar beet cropping in Shahrood. The third Iranian Weed Science Congress, 368  

Babolsar, Iran, 17-18 february 2010, p 64-66. (In Persian with English summary) 369  

 Ejtehadi, H., Sepehri, A. and Akkafi, H.R. 2008. Methods of measuring biodiversity. 370  

Ferdowsi University of Mashad Publication. (In Persian) 371  

 Elahi, S., Sadrabadi Haghighi, R. and Alimoradi, L. 2010. Evaluation species, structural 372  
and functional diversity for weed communities in Pistachio (Pistachia vera L.) orchards 373  
in Bardeskan. Journal of Agroecology. 2(4): 574-586. (In Persian) 374  

 Fallah Mehrjardi, H., Minbashi Moeini, M., Mirvakili, S.M. and Dianat, M. 2012. Weed 375  
mapping pomegranate and pistachio gardens by using Geographic Information System 376  

(GIS) in Meybod and Ardekan counties. Journal of Agroecology. 2(1): 89-103. (In 377  

Persian with English summary) 378  

 Fried, G., Norton, L. R., Rebout, X. 2008. Environmental and management factors 379  
determining weed species composition and diversity in France. Agriculture, 380  

Ecosystems& Environment. 128. 68–76. 381  

 Gomaa, N.H. 2012. Composition and diversity of weed communities in Al-Jouf 382  
province, northern Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences. 19: 369-376. 383  

 Haidari Yazdi, S.M., Alimoradi, L. and Bakhsh Kolarastaghi, K. 2011. Assessing of 384  
weed management strategies in citrus orchards. Journal of Weed Ecology. 1(2): 77-90. 385  
(In Persian) 386  

 Haliniarz, M., Gaweda, D., Kwiatkowski, C., Frant, M., Rozanska-boczula, M. 2014. 387  
Weed biodiversity in field pea under reduced tillage and different mineral fertilization 388  

conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 20 (6): 1340-1348. 389  

 Hill, M.O., 1973. Diversity and evenness: a unifying notation and its consequences. 390  
Ecology 54, 427–432. 391  

 Hosseini, S.A., Zamani, Gh., Zand, E. and Mahmoudi, S. 2013. . Evaluation of species 392  
structural and composition of weeds in wheat fields (Triticum aestivum L.) of Southern 393  

Khorasan. Journal of Agroecology. 4(4): 307-315. (In Persian) 394  

 Husseini, S.A., Rashed Mohassel, M.H., Nassiri Mahallati, M. and Hajmohammadnian 395  
Ghalibaf, K. 2009. The influence of nitrogen and weed interference periods on corn (Zea 396  
mays L.) yield and yield components. Journal of Plant Protection. 23(1): 97-105. (In 397  
Persian with English summary) 398  

 Kamkar, B., Bagherani Torshiz, N. and Razavi, S.E. 2014. Health assessment in wheat 399  
fields using weeds biodiversity, yield and pesticides application (A case study in Qaresoo 400  
basin-Gorgan country). Journal of Plant Production Research. 21(3). 97-115. (In Persian 401  
with English summary) 402  

 Kamoshita, A., Araki, Y., Nguyen, Y.T.B. 2014. Weed biodiversity and rice production 403  
during the irrigationrehabilitation process in Cambodia. Agriculture, Ecosystems and 404  

Environment. 194: 1-6. 405  

http://www.civilica.com/paper-IRANWEED05-IRANWEED05_219.html
http://www.civilica.com/paper-IRANWEED05-IRANWEED05_219.html


 

22 
 

 Khodashenas, A., Khodashenas, M., Koocheki, A. and Rezvani Moghadam, P. 2013. 406  
Impact of agricultural practices on plant diversity of wheat fields. Agronomi Journal 407  
(Pajouhesh & Sazandegi). 100: 140-155. (In Persian with English summary) 408  

 Khorramdel, S., Koocheki, A. and Nassiri Mahallati, M. 2009. Effect of different input 409  
management on weed composition, diversity and density of corn field. Journal of 410  
Agroecology. 1(2): 1-10. (In Persian with English summary) 411  

 Koocheki, A. and Jahanbin, Gh. 2003. Final report of research project on agriculture biodiversity 412  
in Iran. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian) 413  

 Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Asgharipour, M. and Khodashenas, A. 2004. 414  
Biodiversity of fruits and vegetables in Iran. Iranian Journal of Field Crops Research. 415  

2(1): 79-87.(In Persian with English summary) 416  

 Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Hasanzadeh Aval, F. and Mansouri. H. 417  
2013.Assessing of vegetabels biodiversity in Iran agroecosystems. Applied Ecology. 4: 418  
1-14. (In Persian) 419  

 Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Jahani Kondori, M. and Boromand Rezazadeh, Z. 420  
2011. The study of industrial plans biodiversity of Iran. Iranian Journal of Field Crops 421  
Research. 9(3): 301-309. (In Persian) 422  

 Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Tabrizi, L., Azizi, G. and Jahan, M. 2006. Assessing 423  
species and functional diversity and community structure for weeds in wheat and sugar 424  
beet in Iran. Iranian Journal of Field Crops Research. 4(1): 129-105. (In Persian with 425  

English summary) 426  

 Lehoczky, E., Tamas, J., Kismanyoky, A., Bural, P. 2006.Comparative study of 427  
fertilization effect on weed biodiversity of long term experiments with near field remote 428  

sensing methods. Plant Diseases and Protection. 801-807. 429  

 Lindemann-Matthies, P., Marty, T. 2013. Does ecological gardening increase species 430  
richness and aesthetic quality of a garden?. Biological Conservation. 159: 37-44. 431  

 Lososova, Z., Cimalova, S. 2009. Effects of different cultivation types on native and 432  
alien weed species richness and diversity in Moravia (Czech Republic). Basic and 433  

Applied Ecology. 10. 456-465. 434  

 Maghsoudi, K. and Maghsoudi Moud, A.A. 2007. Control and integrated weed 435  
management from agroecological viewpoint. The Second Iranian Agroecology 436  
Congress. Gorgan, Iran, 9-10 October 2007, p 2948-2956. (In Persian with English 437  
summeary) 438  

 Mallekkian, M. 2009. Effects of drought on biodiversity. In second national congress of 439  
The effects of drought and its management strategies, Esfahan, Iran, 30-31 may 2009, p. 440  

1-6. (In Persion) 441  

 Mohseni, A. 2010. Pomegranate. Nashre Akhar Publication. (In Persian) 442  

 Mousavi, S.K., Soori, N., Azadbakht, N., Zaidali, E and Ghiasvand, M. 2010. Weed flora 443  
study of new and old Pomegranate gardens of Zirtang Kohdasht. The third Iranian Weed 444  
Science Congress, Babolsar, Iran, 17-18 february 2010, p 25-28. (In Persian with English 445  
summary) 446  

 Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A. and Mazaheri, D. 2005. Diversity of crop Species 447  
in Iran. Journal of Desert. 10(1): 33-50. (In Persian with English summary) 448  

 Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Rezvani Moghadam, P. and Beheshti, A. 2001. 449  
Agroecology. Ferdowsi University of Mashad Publication. (In Persian) 450  

 Nassiri Mahallati, M., Tabrizi, L., Azizi, G. and Jahan, M. 2008. Assessing species and 451  
functional diversity and functional structure for weeds sugar beet in Iran. IN 2nd Iranian 452  

Weed Science Congress. Mashhad, Iran, 29-30 January 2008, p. 611-617.  (In Persian 453  
with English summary) 454  



 

23 
 

 Norozzadeh, Sh., Rashed Mohasel, M.H., Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A. and 455  
Abbaspour, M. 2008. Evaluation of species, functional and structural diversity of weeds 456  
in wheat fields of Northern, Southern and Razavi Khorasan provinces. Iranian Journal of 457  
Field Crops Research. 6(2): 471-487. (In Persian with English summary) 458  

 Olff, H., Ritchie. M.E. 1998. Effects of herbivores on grassland plant diversity. Trends 459  
in Ecology & Evolution. 13(7): 261-265. 460  

 Radmehr, A., Soosani, J., Balapour, Sh., Hisseini Ghaleh Bahmani, S.M. and Sepahvand, 461  
A. 2015. Effects of climate variables (temperature and precipitation) on the width of 462  
Rings-growth in Persian coppice oak in the central Zagros (Case study: Khoramabad). 463  
Journal of Wood & Forest Science and Technology. 22(1):93-110. (In Persian with 464  

English summary) 465  

 Razavi, A. 2014. Effect of hay cover crop and wheat residue on weeds and corn yield. 466  
MSc Dissertation. Faculty of Agriculture, University of Gorgan, Iran. (In Persian with 467  
English summary) 468  

 Riedener, E., Rusterholz, H.P. Baur, B. 2013. Effects of different irrigation systems on 469  
the biodiversity of species-rich hay meadows. Agriculture, Ecosystem and Environment. 470  
164: 62-69. 471  

 Riedener, E., Rusterholz, H.P., Baur, B. 2013. Effects of different irrigation systems on 472  
the biodiversity of species-rich hay meadows. Agriculture, Ecosystems and 473  
Environment. 164: 62-69. 474  

 Romero, A., Chamorro, L., Xavier Sans, F. 2008. Weed diversity in crop edges and inner 475  
fields of organic and conventional dryland winter cereal crops in NE Spain. Agriculture 476  

ecosystems and environment. 124: 97-104. 477  

 Shabahang, J., Khorramdel, S., Amin Ghafori, A. and Gheshm, R. 2013. Effects on 478  
management of crop residues and cover crop planting on density and population of weeds 479  
and agronomical characteristics of saffron (Crocus sativus L.). Journal Saffron Research. 480  

1(1): 57-72. (In Persian with English summary) 481  

 Smal, E., Meng, J.P., Brennan, N. and Hu. R. 2003. Determinants of spatial diversity in 482  
modern wheat: example from Australia and China. Agriculture Economics. 28: 13-26. 483  

 Takasi, s., Rashed Mohassel, M.H., Rezvani Moghaddam, P., Nassiri Mahallati, M., 484  
Aghajanzadeh, S. and Kazerooni Monfared, E. 2008. Orange orchard management using 485  
cover crops and rice mulch. Iranian Journal of Field Crops Research. 6(1): 49-57. (In 486  
Persian with English summary) 487  

 Willems, J.H., Peet, R.K., Bik, L. 1993. Changes in chalk-grassland structure and species 488  
richness resulting from selective nutrient additions. Journal of Vegetation Science. 4: 489  

203-212. 490  

 491  

Assessing the biodiversity of weed species in Pomegranate agro-systems of 492  

Mahriz, Taft and Yazd regions 493  

Abstract 494  

Weeddiversity and population are influenced by several biotic and abiotic factors. To 495  

understand the diversity of weed species in pomegranate ecosystems and also the impact of 496  

agricultural activities on diversity of weed species, a two years study was carried out 2013 and 497  

2014 at three regions of Yazd,Taft and Mehriz with different temperature and annual 498  

precipitation. In each region, two low-input and high-input management systems were studied. 499  

The amount of agricultural inputs was the most important criteria for distinguishing each of 500  
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management systems. Therefore, low input and high input ecosystems in each region were 501  

selected based on the lowest and highest dosage of use inputs. For each of the management 502  

systems, 10 ecosystems (gardens) were selected, representing the replications for the study. The 503  

weeds species of ecosystems were sampled at two stages every year. The first stage was from 504  

mid-May and the second was from mid-August. Data (weed species and their frequency) were 505  

obtained from five quadrates (1×1m) in each garden. Data analysis was carried out using a 506  

general linear model. In this study, 58 species from 18 families were identified. Gramineae and 507  

Asteraceae Families with 12 and 15, respectively, were the most diverse monocots and 508  

dicotyledonous groups. In addition, Convolvulus arvensis, Hordeum spp., Chenopodium album 509  

and Cynodon dactylon were the most frequent species. Several factors, such as management 510  

techniques, regional and seasonal changes, spring rainfall and irrigation system were the most 511  

important factors affecting weed abundance and diversity. The amount of diversity indecies 512  

such as alpha, beta and gamma and also Shannon, Simpson and evenness indecies were larger 513  

in high input systems than low input ones. This result might be due to the consumption of fresh 514  

manure, livestock grazing and more light received by the canopy in high-input systems. 515  

 516  


