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 چکیده

-9315ای طی سال زراعی های گندم استان قزوین، مطالعهنظامهای هرز بومهای تنوع زیستی علفبه منظور بررسی شاخص
 5/1 × متر5/1کوادرات  331متر، از حدود  91متر در  91ای و با ابعاد شبکه بندیها به روش شبکهاجرا گردید. نمونه 9314

زنی و دو مرحله )پنجه )آبی( و در )دیم( و پرنهاده نهادهکم هاینظام گندم تحت مدیریتمتر در سه مزرعه سه هکتاری، در بوم
غالبیت به تفکیک جنس و گونه شاخص و وف غنای مارگالوینر،  -ای شانوندست آمد. میزان تنوع گونهدهی( بهآخر ساقه

بود. شاخص غالبیت در مزراع دیم نسبت به مزارع آبی و در مزارع آبی نسبت به مزارع بدون شخم بیش تر تعیین گردید. 
ی باالترین شاخص غنا بود.تر از مزارع بدون شخم و در مزارع پر نهاده بیشتر از پر نهاده بیششاخص شانون در مزارع کم نهاده 

در دومین مرحله  9ترین آن در مزرعه ی بدون شخم بود و کم در مرحله ی اول نمونه برداری 9م مارگالف مربوط به زمین دی
د. شاخص غنای گونه ای در مزارع دیم بیش تر از مزارع آبی و در مزراع آبی بیش تر از مزارع بدون مشاهده شی نمونه برداری 

 بود.شخم 
 وینر، غنای مارگالف. -شانون شاخص، تنوع کلیدی: هایواژه
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Abstract 
To evaluate weed species diversity in wheat fields, a research project was conducted during 2015-2016 in 

Qazvin province, Iran. Samples were collected by networking method comprised of 10 m by 10 m mater plots 

and 330 Quadrat of 0.5 m × 0.5 m dimensions.  Sampling was conducted in three three-hectare farm size under 

low and high-input systems at two growing stages (tillering and late stem formation), respectively. The species 

diversity of Shanon- wiener Index, Margallof Index and dominance index were determined by plant genus and 

species. Dominance index in dryland farms compared to irrigated fields and irrigated fields compared to no-

tillage fields was higher. The highest and lowest Shannon index was observed in dryland 1 in first sampling 

stage and no-tillage farm, respectively. Richness index in dryland fields was higher than irrigated fields and in 

irrigated farms was higher than no-tillage farms. 

Keywords: Diversity, Margallof Index, Shanon- wiener Index. 
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 مقدمه
های هرز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل کاهش عملکرد در مزارع غالت مطرح می باشند. استفاده از بذور آلوده و علف

بوجاری نشده، مرسوم نبودن کنترل شیمیایی در میان کشاورزان منطقه و عدم رعایت تناوب زراعی، از عوامل مهم افزایش علف 
یابد. های هرز پویاست و در پاسخ به تاریخ کاشت و شرایط اکولوژیکی تغییر میباشد. جمعیت علفهای هرز در مزارع گندم می

هدف اصلی از مطالعات (. Morris et al., 2010ای دارد ) رویش نیازمندی های ویژه هر گونه علف هرز برای جوانه زنی و
ها و ارتباط این اگوها با تغییرات شناخته شده ی عوامل اکولوژیکی جوامع علف هرز، شناسایی الگوی ترکیب و توزیع گونه

غیرزنده از قبیل اقلیم و خصوصیات خاک و عوامل های هرز، شامل عوامل باشد. عوامل مؤثر بر ساختار جوامع علفمحیطی می
 ,Chauhan and Johnsonباشد )های علف هرز و مدیریت کشاورزی میزنده از قبیل رقابت با گیاه زراعی یا سایر گونه

2009.) 
رز گندم به های ههای تنوع علفرسد بررسی شاخصهای هرز گندم در عملکرد بالفعل گندم، به نظر میبا توجه به اهمیت علف

های مورد استفاده، هر یک تأثیر جا که مدیریتهای هرز محسوب شود. از آنعنوان اقدامی اساسی در مدیریت تلفیقی علف
های هرز تحت تأثیر  های هرز خواهد گذاشت، این مطالعه به شناخت این اثرات و بررسی علفبر روی جمعیت علف یمتفاوت

های آینده از اطالعات قبلی استفاده شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق مدیریتدر د که کنها، پرداخته است و کمک میآن
نهاده با استفاده از های زراعی پرنهاده و کمهای مختلف علف هرز در مزارع گندم تحت نظامهای تنوع در گونهبررسی شاخص

 بندی بوده است.روش شبکه
 

 مواد و روشها
 های مدیریتی کم نهاده و پرنهاده در استانهای هرز مزارع گندم بر اساس نظامای علفهای تنوع گونهشاخص در این تحقیق

ها، مزارع به سه دسته تقسیم شدند. سه به دلیل بررسی روش سنتی )مرسوم( و مدرن در استفاده از نهاده .بررسی شد قزوین
-هکتار، سه تکرار یا مزرعه در نظام مدیریتی گندم دیم )کم 5 -3کدام تکرار یا مزرعه در نظام مدیریتی گندم آبی )پرنهاده( هر

 )کم نهاده( هرکدام سه هکتار no tillageیا شخم بدون نهاده( هرکدام سه هکتار و سه تکرار یا مزرعه در سیستم مدیریتی
گیری، شناسایی و حله رویشی نمونهحداقل در دو مراز علفهای هرز نهاده و پرنهاده، های کملحاظ گردید. در هر یک از سیستم

حدود یک ماه پس از ) 95/99/14 تاریخ آمارگیری از مزارع از. تعیین گردید آنها یالگوی رویششد.  سپس تعیین جمعیت 
 دهی(مرحله آخر ساقه) 36تا  33شروع شد و در زادوکس زنی( مرحله پنجهگندم ) 22تا  29های و در زادوکس گندم( کشت

یک در هر نمونه گیری،  به این صورت کهد. شبندی انجام برداری به روش شبکهها بر اساس نمونهنمونه گیریپایان پذیرفت. 
نقاط تقاطع شبکه ها مشخص و  شد.  متر تقسیم و طناب کشی 91متر در  91هکتاری از هر مزرعه به شبکه های  3قطعه 

نقطه در  331بنابراین در روش شبکه بندی حدود  .گرفت یان فصل از این نقاط انجامها تا پاعالمت گذاری و تمام نمونه برداری
های هرز هر کوادرات به تفکیک متر مربعی انداخته شد و علف 25/1گیری شدند. در هر نقطه تقاطع یک کادر هر قطعه نمونه

در وینر، یکنواختی، غنای مارگالوف(  -ای، شانونهای تنوع )تنوع گونهشاخصجنس و گونه دقیقًا شناسایی و شمارش گردید. 
 گیری شدند.این بررسی اندازه

 
 ایج و بحثنت

و دهد افزایش یا کاهش در شاخص غالبیت در بعضی گونه ها بیش تر به دلیل افزایش یا کاهش در فراوانی، نشان می 9جدول 
به یا تراکم گونه ها به دلیل افزایش یا کاهش فراوانی  در بعضی دیگر بیش تر به دلیل افزایش یا کاهش در تراکم و در بعضی

اظهار داشتند که میزان غالبیت در طول زمان متغیر است و نسبت این تغییر غیر قابل پیش بینی  محققانیک میزان است. 
کلی نتیجه های مشابه در یک مساحت یکسان، غالبیت محیط کاهش یافت ولی به طور است. آن ها مشاهده کردند که در زمان

افزایش  همچنین(. Eshaghi-Rad et al, 2009) ها بر هم دارداندازی گونهگرفتند که غالبیت همبستگی باالیی با میزان سایه
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. (Izsak and Papp, 2000) تعداد گونه در یک  نظام منجر به افزایش تراکم و به تبع آن افزایش شاخص های تنوع می شود
شاخص غالبیت در مزراع دیم نسبت به مزارع آبی و در مزارع آبی نسبت به مزارع بدون شخم  شودهمان طور که مشاهده می

علت این موضوع را می توان  . بیش تر است، که این امر به دلیل افزایش در فراوانی گونه ها و تراکم بوته در متر مربع می باشد
به دالیل مدیریتی دانست. از مهم ترین عوامل مدیریتی که مساعد شدن شرایط مزرعه و کاهش رقابت گیاه زراعی با علف هرز 

منجر به مساعد شدن شرایط غلبه ی علف های هرز در زمین های دیم شده است، عدم استفاده از علف کش، عدم آبیاری، عدم 
فصل زراعی  و هم چنین آیش گذاری زمین می باشد. به نظر می رسد اقلیم منطقه و میزان بارندگی در زراعیرعایت تناوب 

 مورد نظر و هم چنین نقش شیب زمین در غالبیت یک گونه )در جهت شیب زمین( نقش داشته باشند.
. واینر توسط شانون و واینر و بر اساس تئوری اطالعات مطرح و به عنوان شاخص تنوع شانون شناخته شد -شاخص شانون

)علف  تنش. با وجود تنها یک گونه در جامعه ای که تحت افزایش تعداد گونه های جامعه سبب افزایش این شاخص می گردند
هرز( باشد، مقدار این شاخص برابر صفر خواهد شد. حداکثر مقدار این شاخص نیز زمانی به دست می آید که همه ی گونه ها، 

مزارع کم به طور کلی شاخص شانون در  9با توجه به جدول  (.Baron and Kreps, 1999یکسانی داشته باشند ) فراوانی
اما در مزرعه ی  بود. ( 973/2( و در مزارع پر نهاده بیش تر از مزارع بدون شخم )396/2( بیش تر از پر نهاده )653/2نهاده )

شد. در نتیجه شاخص شانون در این مزرعه افزایش  ی مشاهدهبیشتر یگندم ، تنوع گونه ا–به دلیل تناوب آیش 3بدون شخم 
( گزارش دادند، اعمال مدیریت متوسط نهاده و کم نهاده بر پایه مصرف کود دامی و کمپوست 9312)دل و همکاران یافت. خرم

عنوان کردند تخریب و محققان شود. وینر در مقایسه با نظام پرنهاده می-درصدی شاخص شانن 911باعث بهبود بیش از 
. بدین ترتیب، مشخص (Izsak and Papp, 2000) دهای تنوع را به دنبال دارتر در نظام زراعی، بهبود شاخصکاری کمدست

نهاده با های کمهای شیمیایی در نظامکارگیری ماشین آالت برای آماده سازی زمین و عدم مصرف نهادهاست که حداقل به
عامل  شود. هرمی (موجب افزایش شاخص شانون)های هرز و بهبود آن در مقایسه با دو نظام دیگر کاهش تأثیر بر جمعیت علف

های زیرزمینی را اولیه اندام صنتیجه میزان تولید خال های زیرزمینی و درمدیریتی که بتواند میزان تسهیم کربن به اندام
های هرز، افزایش شاخص شانون را به دنبال دارد. از طرف دیگر، اعمال افزایش دهد، به دلیل بهبود جمعیت و تراکم علف

های هوایی را های هوایی و به تبع آن بهبود تولید خالص اولیه اندامیش تسهیم کربن به اندامهرگونه عملیات مدیریتی که افزا
 (.9312دل و همکاران، )خرمگردد های هرز، باعث کاهش شاخص تنوع شانون میموجب شود، با کاهش تراکم و جمعیت علف

( و کم ترین آن در مزرعه ی 912/2در مرحله ی اول نمونه برداری ) 9باالترین شاخص غنای مارگالف مربوط به زمین دیم 
( مشاهده شد. شاخص غنای گونه ای در مزارع دیم بیش تر از مزارع 2274/1در دومین مرحله ی نمونه برداری ) 9بدون شخم 

، میزان غنای گونه ای نیز کاهش پوشش علفهای هرز د. با کاهش تراکمبوخم آبی و در مزراع آبی بیش تر از مزارع بدون ش
 یجه ی باال بودن تراکم علفهای هرز بوده است.احتماال باال بودن شاخص غنای گونه ای در مزارع دیم در نت یافت. 

اما چون تعداد وابسته به اندازه ی قطعه ی نمونه  ،در مورد مؤلفه ی غنا، بهترین و آسان ترین شاخص، تعداد گونه ها می باشد
بنابراین از شاخص های  . و زمان صرف شده برای تحقیق است، این روش به عنوان یک شاخص مقایسه ای محدودیت دارد

مشاهده  اندازه گیری غنای گونه ای که مستقل از اندازه ی نمونه هستند و بر اساس رابطه ی بین تعداد گونه و تعداد کل افراد
 . (Menhinik, 1964)شده می باشد، استفاده می شود 

کش به دلیل الگوی انتخابیش های زراعی دارند. یک علفهای هرز در نظامها نقش مهمی در تعیین تنوع علفکشعلف
ها کشه طور کلی علفای ثانویه است. ببا این حال، این اثر در غنای گونه. ای تأثیرات متفاوتی بگذاردممکن است بر غنای گونه

 (.Derksen et al., 1995) گذارندتری میهای هرز تأثیر بیشای علفروی جمعیت علف هرز نسبت به ترکیب گونه
یکنواختی، چگونگی توزیع افراد را در بین گونه های موجود نشان می دهد و به عبارت دیگر بیانگر میزان تعادل در فراوانی 

یکنواختی جامعه ی علف هرز، هر چقدر عدد بدست آمده به صفر میل کند، نشان از شدت غیر  گونه ها است. در رابطه با
های خاص علف هرز در جامعه دارد و هر چقدر عدد بدست آمده به یک میل کند، یکنواختی یا غالب بودن یک گونه و یا گونه

 ای خاص می باشد.گونه و یا گونه هنشان دهنده ی یکنواختی باالی جامعه و عدم غالبیت یک 
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های زراعی متفاوت با استفاده از روش های مختلف علف هرز در مزارع گندم تحت مدیریتهای تنوع آلفا در گونهشاخص -1جدول 
 بندیشبکه

 نظام زراعی
(Ti) 

 مرحله ی نمونه

 (Si) برداری 

 شماره مزرعه

(Fi) 

 شاخص 

 غالبیت گونه

 -شاخص شانون
 وینر

 شاخص غنای

 مارگالف

 پر
اده

نه
 

T
1

 

 S1)پنجه زنی(

F1 7112/1  273/9  3764/1  

F2 7231/1  722/9  2619/1  

F3 7264/1  637/9  6215/1  

 S2)ساقه روی(

F1 611/1  224/9  4323/1  

F2 7772/1  736/9  1451/1  

F3 7221/1  426/9  7913/1  

تی
فاظ

 ح
T

2
 

 S1)پنجه زنی(

F1 4915/1  7352/1  2274/1  

F2 7454/1  479/9  5621/1  

F3 264/1  937/2  265/9  

 S2)ساقه روی(

F1 3522/1  6561/1  3262/1  

F2 7613/1  521/9  6716/1  

F3 2565/1  172/2  332/9  

اده
م نه

 ک
T

3
 

 S1)پنجه زنی(

F1 1274/1  729/2  912/2  

F2 1924/1  512/2  692/9  

F3 1964/1  529/2  695/9  

 S2)ساقه روی(

F1 133/1  232/2  952/2  

F2 1247/1  671/2  716/9  

F3 127/1  793/2  229/9  
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