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 چکیده
اجرا  9314-9315ای طی سال زراعی گندم استان قزوین، مطالعه رعمزاهای هرز های جمعیتی علفبه منظور بررسی شاخص

متر مزارع در 5/1 × متر5/1کوادرات  331متر، از حدود  91متر در  91ای بندی و با ابعاد شبکهها به روش شبکهگردید. نمونه
دست آمد. بهدر سه مزرعه زنی طی مرحله پنجه )بدون شخم( نهادهنظام گندم تحت مدیریت کمسه مزرعه سه هکتاری، در بوم

یافت شدند  9سه گونه علف هرز در مزرعه اشتباه معیار به تفکیک جنس و گونه تعیین گردید.  و معیارمیزان میانگین، انحراف
ترین هستند. بیش (Convolvulaceae)و پیچک  (Brassicaceae)بو ، شب(Poaceae)که متعلق به سه خانواده گرامینه 

 Bromus) ترین میانگین از آن علف پشمکیو کم (Convolvulus arvensis)میانگین متعلق به گونه پیچک صحرایی 

tectorum ).بو  متعلق به خانواده شب 2در مزرعه های هرز )سه گونه از پنج گونه( علفهای ترین تعداد از گونهبیش بود
(Brassicaceae) های . گونهبودSisymbrium irrio  وDescurainia sophia ترین میانگین و گونه گل آتشین دارای بیش

(Adonis aestivalis) آن،که نیمی از  داشتز وجود ده گونه علف هر، 3در زمین بدون شخم شتند. ترین میانگین را داکم 
و  (Bromus tectorum)پشمکی علف، (Cardaria draba)های ازمک . گونهبود (Brassicaceae)بو متعلق به خانواده شب

 .بودندترین میانگین به ترتیب دارای بیش (Convolvulus arvensis)پیچک 
 .بندیشبکهنظام، ، بومنهادهکمجمعیت، کلیدی:  هایواژه
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Abstract  
In order to evaluate weed species population indices of wheat fields, a study was conducted during the 2015-

2016 in Qazvin province. Samples was earn using networking and network with sizes of 10 m by 10 m, about 

330 Quadrat 0.5 m × 0.5 m farms in three hectares of farms, under low-input (no tillage) during tillering stage. 

The mean, standard deviation and standard error was determined for genius and species. Three weeds species 

were found in a field 1 that related to Gramineae, Brassicaceae and Convolvulaceae family. The highest and 

lowest mean related to Convolvulus arvensis and Bromus tectorum, respectively. The highest number of weed 

species (three of the five species) was related to Brassicaceae family in the field 2. Sisymbrium irrio and 

Descurainia sophia had the highest average and Adonis aestivalis had the lowest average. There are 10 weed 
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species hn the No-till field 3, that half of them belongs to the Brassicaceae family. Cardaria draba, Bromus 

tectorum and Convolvulus arvensis have the highest mean. 

Keywords: Ecosystem, Low input, Networking, Population. 

 

 

 مقدمه
روند، بنابراین شمار میها بههای کشاورزی و جزء جدانشدنی آنهرز به عنوان یکی از اجزاء مکمل بوم نظامهای امروزه علف

ها های هرز و به وجود آوردن تعادل در بوم نظامتواند نقش مؤثری در مدیریت علفها میای آنتنوع گونهو  بررسی جمعیت
اهمیت گندم این گیاه را به عنوان محصول استراتژیک ملی و جهانی معرفی کرده است. با  (.Flynn et al, 2009) داشته باشد

شود. در سال توجه به سطح باالی کشت گندم و نوع کاشت متفاوت از جمله دیم و آبی سطوح متفاوت مدیریتی هم اعمال می
 (.Meulen et al., 2017) میلیون هکتار رسیده است 221سطح زیر کشت گندم در جهان، به  2194

 هرز هایعلف دراز مدت و مدت کوتاه مدیریت در توانمنطقه می هر در هرز هایعلف پراکنش ینحوه و نوع تراکم، با شناخت

های هرز به تغییر جمعیت علف .(9319نمود )حسینی و همکاران،  جلوگیری هرز هایعلف گسترش از و بوده منطقه موفق آن
 ,Duroit et al) باشدها به عملیات زراعی رایج میفراهم شدن شرایط الزم برای سازش این گونهگر چند گونه غالب بیان

دهد به فشار انتخاب تحمیل شده به علف هرز، عوامل ژنتیکی، تنوع در میان تغییراتی که در جمعیت علف هرز رخ می(. 2003
 (. 9312، و همکاران ویسیهای علف هرز، خصوصیات گیاهی و عوامل محیطی بستگی دارد )جمعیت

های جمعیت )فراوانی گونه، رسد بررسی شاخصهای هرز گندم در عملکرد بالفعل گندم، به نظر میبا توجه به اهمیت علف
های های هرز گندم به عنوان اقدامی اساسی در مدیریت تلفیقی علفعلف، میانگین تراکم و غالبیت گونه(، یکنواختی، تراکم

های هرز خواهد گذاشت، های مورد استفاده، هر یک تأثیر متفاوت بر روی جمعیت علفجا که مدیریتاز آن هرز محسوب شود.
های مدیریت کند که روشها، پرداخته است و کمک میآن های هرز تحت تأثیراین مطالعه به شناخت این اثرات و بررسی علف

های بررسی شاخصاین تحقیق  هدف از انجامبنابراین ستفاده شود. های آینده از اطالعات قبلی اارزیابی شده و در مدیریت
 بوده است.بندی به روش شبکه های علف هرز مزارع گندم بدون شخمجمعیتی گونه

 

 مواد و روشها
در  9314-9315طی سال زراعی )بدون شخم( های مدیریتی کم نهاده نظام های هرز مزارع گندم درعلفهای جمعیت شاخص
 بررسی شدند. قزوین استان

سه هکتار لحاظ گردید. در هر یک از  به مساحت)کم نهاده(  no tillageشخم یا سه تکرار یا مزرعه در سیستم مدیریتی بدون
برداری ها بر اساس نمونههای هرز انجام شد. نمونه گیریتعیین جمعیت علفبه منظور  گیرینمونه پنجه زنی، در مرحله مزارع

هکتاری از هر مزرعه به  3ها، یک قطعه بندی انجام گردید. به این صورت که پس از آماده سازی نهایی زمینبه روش شبکه
. نقاط تقاطع شبکه ها مشخص و عالمت گذاری و تمام نمونه گرفتمتر تقسیم و طناب کشی  91متر در  91شبکه های 

گیری نقطه در هر قطعه نمونه 331ر روش شبکه بندی حدود شود. بنابراین دها تا پایان فصل از این نقاط انجام میبرداری
های هرز هر کوادرات به تفکیک جنس و گونه دقیقاً متر مربعی انداخته شد و علف 25/1شدند. در هر نقطه تقاطع یک کادر 
  گیری شدند.های هرز این بررسی اندازههای جمعیتی علفشناسایی و شمارش گردید. شاخص

های هرز هر کادر به تفکیک خانواده، جنس و گونه دقیقا شناسایی متر مربعی ابتدا انواع علف 25/1ر کادر ه استقرارپس از 
اتیکت گذاری و اتاله  ها،ندین نمونه هرباریومی برداشته شد. سپس نمونههایی که قابل شناسایی نبودند چشدند و از گونه

ها از هرباریوم گیاه شناسی پردیس کشاورزی و منابع گردید تا به صورت دقیق مورد شناسایی قرار گیرند. برای شناسایی گونه
 طبیعی دانشگاه تهران استفاده شد.
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مربع تخمین زده  ها در مترهای هرز، خصوصیات جمعیت از جمله میانگین و تراکم گیاهچههای جمعیت شناسی علفدر مدل
های های هرز در هر روش نمونه برداری محاسبه و میانگین و انحراف معیار و خطای معیار آن با فرمول. تعداد گونه علفشد

 مربوطه با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه گردید.
 

  ایج و بحثنت
سه گونه علف هرز در مرحله پنجه زنی در مزرعه یک یافت شدند که متعلق به سه خانواده گرامینه  9با توجه به جدول 

(Poaceae)بو ، شب(Brassicaceae)  و پیچک(Convolvulaceae) ترین میانگین متعلق به گونه پیچک هستند. بیش
می باشد. همان طور که  (Bromus tectorum)ترین میانگین از آن علف پشمکی و کم (Convolvulus arvensis)صحرایی 

تر است که مشاهده می شود تنوع گونه ای و تعداد بوته ها در متر مربع نسبت به مزارع دیم و آبی به طور قابل مالحظه ای کم
مناسب، آگاهی کشاورزان از تراکم پاشی در زمان ورزی به شیوه مرسوم، کوددهی و آبیاری و سمعلت اصلی آن عدم خاک

 باشد.و در نهایت مدیریت مناسب مزرعه می یمناسب گندم، استفاده از بذر مادر
 

 به روش شبکه بندی 1از مزرعه بدون شخم  پنجه زنیشاخص های جمعیتی گونه های مختلف علف هرز در مرحله  -1جدول 
 گونه علف هرز نام فارسی روش شبکه بندی

معیارانحراف     میانگین اشتباه معیار 

7443/9  

9219/9  

6443/3  

1145/1  

1574/1  

9176/1  

4192/1  

2124/1  

2124/2  

 خاکشیر

پشمکیعلف  

 پیچک صحرایی

Descurainia sophia 

Bromus tectorum  

Convolvulus arvensis 

 
ترین تعداد از زنی یافت شده است. بیشدر مرحله پنجه  2دهد پنج گونه علف هرز در مزرعه نشان می 2همان طور که جدول 

 Sisymbriumباشد. گونه های می (Brassicaceae)بو  های هرز )سه گونه از پنج گونه( متعلق به خانواده شبهای علفگونه

irrio  وDescurainia sophia ترین میانگین و گونه گل آتشین دارای بیش(Adonis aestivalis) دارد. ترین میانگین را کم
 باشد )سه گونه از پنج گونه(.می (Brassicaceae)بو  های هرز متعلق به خانواده شبهای علفترین تعداد از گونهبیش

 
 به روش شبکه بندی 2مزرعه بدون شخم  پنجه زنیشاخص های جمعیتی گونه های مختلف علف هرز در مرحله  -2جدول 

 گونه علف هرز نام فارسی روش شبکه بندی 

راشتباه معیا انحراف معیار    میانگین 

5667/2  

9591/2  

4131/9  

1571/9  

4519/9  

9341/1  

9931/1  

1745/1  

1555/1  

1767/1  

9641/9  

1934/9  

3167/1  

2755/1  

5161/1  

 خاکشیرتلخ

 خاکشیر

پشمکیعلف  

 گل آتشین

فامخردل آبی  

Sisymbrium irio   

Descurainia sophia  

Bromus tectorum 

Adonis aestivalis 

Chorispora tenella 

 
( ده گونه علف هرز وجود دارد که نیمی از این گونه متعلق به خانواده 3)جدول  3پنجه زنی در زمین بدون شخم در مرحله 

و پیچک  (Bromus tectorum)علف پشمکی ، (Cardaria draba)باشند. گونه های ازمک می (Brassicaceae)بو شب
(Convolvulus arvensis) باشند.ترین میانگین میبه ترتیب دارای بیش 
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 به روش شبکه بندی 3از مزرعه بدون شخم  پنجه زنیهای مختلف علف هرز در مرحله شاخص های جمعیتی گونه -3جدول 
 گونه علف هرز نام فارسی روش شبکه بندی 

راشتباه معیا انحراف معیار    میانگین 

1111/9  

6417/9  

9735/2  

6193/9  

9764/3  

5671/9  

3219/9  

9635/9  

6712/9  

6414/1  

1541/1  

1466/1  

9947/1  

1445/1  

9676/1  

1427/1  

1617/1  

1694/1  

1446/1  

1364/1  

2111/1  

4111/1  

6667/1  

2556/1  

7774/1  

3556/1  

2111/1  

9667/1  

2774/1  

9222/1  

 خاکشیر

 علف پشمکی
 پیچک صحرایی

 

 خاکشیر

 ازمک
 گوش خرگوشی

 شلمی

راختیبی  

 کنگروحشی

 شقایق گرزدار

Descurainia sophia 

Bromus tectorum  

Convolvulus arvensis  

Erysimum repandum 

Cardaria draba 

Conrigia orientalis 

Rapistrum rugosum 

Galium aparine 

Cirsium arvense 

Papaver dubium 
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