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 کیدهچ

 شهرسیتان سیارانمهدش بخیش( واقیع در .Crocus sativus L) زعفیرانهیرز میزارع  یهاعلف کیستیفلور مطالعهمنظور تحقیقی به

 ۳ن با سط  زیر کشت بالغ بر برای این منظور، مزارع زعفراهرز انجام شد. های ای جمعیت علفجهت گزارش پراکنش و تنوع گونه آزادشهر

هرز در مرحلیه  هایبرداری از علفونهشناسایی و نم ایی قرار گرفت.مورد شناسآباد تیلدر سه منطقه شامل روستاهای نرآب، وامنان و هکتار 

سپس تعداد و نوع ر گرفت و کوآدرات برای هر مزرعه مورد برررسی قرا 45انجام شد. تعداد  ۱۳۹6رشد رویشی زعفران )بنه دختری( در سال 

 شیکل بیر ، مسییرنس، تییره، ام فارسی، نام علمی، جیهای هرز بر اساس نتفکیک شمارش گردید. گونههرز در هر کوآدرات بهگونه علف

های هرز در مزارع زعفران مناطق سه گانه نشیان داد ای علفنتایج ترکیب گونه بندی شدند.طبقهدرخه زندگی ، شکل رویشی و فتوسنتزی

های ب و سیزاب ایرانی در وامنان از علفهرز سیزاب ایرانی و گندمک در نرآعلف گونه از بیشترین تعداد برخوردار بود. 54که منطقه نرآب با 

آباد از لحیا  طقه تیلهرز جو موشی در منهرز غالب در این مناطق بوده که از بیشترین تراکم و فراوانی نسبی برخوردار بودند. در مقابل علف

 یهیامحل آب و هیوایی طیشیراییایی، مختصیات جغرافدر دلیل تفیاوت توانید بیهایین امیر می تراکم و فراوانی بیشترین میزان را دارا بود.

های هیرز نشیان ای علفنتایج تنوع گونه ها در مزارع زعفران باشد.های مدیریتی کنترل آنهای هرز و روشی، توان رقابتی علفبردارنمونه

د. در مقابیل، بیشیترین ر بودنیبرخیوردا 0۸/0و  ۱۳/0میزان ترتیب از بیشترین و کمترین شاخص غالبیت بهآباد و نرآب بهداد که مناطق تیل

دنین منیاطق اختصاص داشت. هم ۹7/0و  55/۲، 67/0ترتیب معادل های هرز به منطقه نرآب بهغنای منهینگ، مارگالف و یکنواختی علف

نتیایج نشیان برخوردار بودند. در مجموع  (64/۲وینر ) -( و شانون۹۲/0ترتیب از بیشترین مقدار عددی شاخص سیمپسون )نرآب و وامنان به

از بیشیترین تشیابه  هیای هیرزعلف های جمعیتییای و شاخصدو منطقه نرآب و وامنان از لحا  حضور تعداد گونهدر مزارع زعفران داد که 
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 مقدمه

اسیت دنید سیاله و  یاهییگ ،(.Crocus sativus Lران )زعفی

گیرم و خشیک  میاقلی یدارا یکشیورها که اغلب در اکثر یعلف

 ییفاقد ساقه هیوا اهیگ نی(. اAbdullaev, 2006) شودیم کاشت

کیه در تمیام فصیل  باشدیم کیو بار یسوزن یهابر  یو دارا

 بر آن هرز عمدتاً یهااند، لذا علفپخش شده نیزم یرشد بر رو

تراکم و  و بودهرشد آهسته  یدارا زعفران نیدنهمغالب هستند. 

کیه  باشیدیهرز در مزرعه زعفران نسبتاً باال م یهاعلف تیجمع

 Kafi) دنبال داردبر رشد و عملکرد را به یمنف اتتأثیر تیدر نها

et al., 2002) . 

کننده  هرز از جمله عوامل اصلی محدود هایعلفطورکلی به

رونید کیه بیر سیر رطوبیت، یشیمار مزراعی به تلید محصوالتو

پردازنید عناصر غذایی، نور و فضا به رقابت با گیاهان زراعیی می

(Williams & West, 2000موضیوع رقابیت علف .)هرز و هیای

باشیند ها در مزارع، از عوامل مهم کاهش محصیول میتراکم آن

سیازد کار میهرز را آشیکه این خود ضرورت پایش جوامع علیف

(Storky, 2006.) اسیتفاده کننیده از تنیوع  کشاورزی بزرگتیرین

امنییت غییذا در سیط   کیه زراعیت و شودزیستی محسوب می

زیستی کشاورزی آن بخیش از  تنیوع. جهان بیه آن وابسته است

بالفعیل بیر تولییدات  بیالقوه و طییورتنوع زیسیتی اسیت کیه به

تنوع، شیاخص (. Koocheki et al., 2006a)است  کشاورزی مؤثر

پیچیدگی یک نظام بوده و بیانگر توان آن در حفظ کارکرد پایدار 

-در واقع، کارکرد بیوم (.Nassiri Mahallati et al., 2009) است

دهی شییده و ناهای زراعی در راستای تولیدات زراعی سازمظامن

افزایش تنوع  است. اصوالًها مبتنی بر نهادهای خارجی تولیید آن

 دهید ومیهییای زراعیی را افیزایش نظام ها، پیچیدگی بومنهگو

شود. از بیین رفیتن بدین ترتیب موجب بهبود کارکردهای آن می

هیا های زراعی، تهدیدی برای بقیای آننظام تنوع زیستی در بوم

هرز  هایفتوان گفت که جایگاه علرود، بنابراین، میشمار میبه

هیای زراعیی رجی در بوم نظامهای مهاجم و خطرناك خایا گونه

هیای زراعیی متنیوع، نظام های مفید در بیوموسیله گونهرایج به

کیه آنجایی از(. Jahani Kondori et al., 2012) شیوداشیغال می

های کشیاورزی و هرز، یکی از اجزای مکمل بوم نظام هایعلف

آینید، بنیابراین شیناخت شیمار میها، بهجزء غیرقابل تفکیک آن

یات و پیراکنش مکیانی و زمیانی اجیزای تنیوع زیسیتی خصوص

بییرداری هییای کشییاورزی، در راسییتای حفاظییت و بهرهنظامبوم

 Koocheki et)باشد ها در همه سطوح ضروری میمطلیوب از آن

al., 2006b.) های مختلفی برای کمی کیردن بوم شناسان روش

ترکیبیی از ای که گونه عتنواند. تنیوع در ییک سیستم ارائه کرده

العات پوشش گیاهی و ططور وسیع در مغنا و یکنواختی است، به

های مهیم در صعنوان یکیی از شیاخی بیهطمحی ارزیابی زیست

گیییرد ها مییورد اسییتفاده قییرار میتعیییین وضییعیت اکوسیسییتم

(Goodman, 1987; Ma, 2005.) تنوع سیمپسون معییار  خصشا

که بر مبنیای آن، هیر  رودشمار میدیگری برای ارزیابی تنوع به

ها ها نسبت به سیایر گونیهیک از گونهسیستمی کیه در آن هیچ

بیشتری است و بنابراین در محاسیبه آن  غالب نباشد، دارای تنوع

 ,.Koocheki et al) شیده اسیت ای نیز توجیهبه یکنواختی گونه

2006bخص اترین شیکیاربردی ،شاخص تنوع شانوندنین (. هم

ها و یکنیواختی رود که تعداد گونیهشمار میع بهارزیابی تنو برای

در ایین  (.Smale et al., 2003)دهید میمد نظر قرار  هیا راگونه

 Heidar Nezhadنتییایج مطالعییه حیییدر نییژاد مقییدم )رابطییه، 

Moghaddam, 2011های هرز مزارع ( روی پویایی جمعیت علف

جو دره های هرز زعفران در شهرستان قاینات نشان داد که علف

(Hordum spontanum( شییاهی وحشییی ،)Cardaria draba ،)

 Malcolmia(، درشیییتوك )Achila wilhemssiبومیییادران )

africanaو هفت )( بنیییدPolygonum avicular از شیییاخص )



 187     ...زعفرانهرز مزارع  یهاعلف کیستیفلور مطالعهخرمالی و همکاران، 

هیرز برخیوردار بودنید. های غالبیت بیشتری نسبت به سایر علف

 خشییک وزن نیدنییهم و تنییوع یهاشییاخص زانیییم نیشییتریب

 خیرم. شد مشاهده اسفدن و نیقا منطقه دو یبرا هرز یهاعلف

سیاختار  ی( در بررسیKhorramdel et al., 2017) همکاران و دل

هرز در مزارع زعفیران خراسیان  یهاعلف یاجوامع و تنوع گونه

 ۱۹گونه و متعلق به  50 ،هرز غالب یهاکه گونه نمودند گزارش

و  یشیب بیو، کاسین غیالت، یهیاباشند که خیانوادهیخانواده م

 یهیاگونیه. بودنید غالب گونه 6 و ۸، ۹، ۱۱ با بیترتبقوالت به

 نیشیتریبودنید. ب کسیالهیدولپه، سه کربنیه، سیمج و  هرز عمدتاً

 یبرا بیترتزعفران به یرشد یهامرحله سهیثبات در مقا بیضر

 (Avena fatua) یوحش والفی، (Alhagi camelorum)  خارشتر

و  ۲4/۱۱، ۳0/۸۱بییا   (Achillea millefolium) و بومییادران

خارشیتر  ءجزههرز ب یهاگونه تمام نیدندست آمد. همبه ۱۲/۱4

به(، یعنوان گونه موقت)به یوحش والفی و( دارینوان گونه پاع)به

 یهیاشیاخص نیشناخته شیدند. بیاالتر یاتفاق یهاصورت گونه

بیود.  زعفیران یشییهرز مربوط به مرحله رشد رو یهاتنوع علف

هرز و درصد خسارت عملکرد  یهاعلف تراکم نیب نییتب بیضر

کالسیتر،  زیمحاسبه شد. بر اساس آنال  2R=0.98 زعفران برابر با

 ه،ییدریگناباد، تربت جام، تربت ح شابور،یمشهد، ن یهاشهرستان

هرز در  یهاعلف یستیتنوع ز یهااز نظر شاخص نیو قا رجندیب

 راشیدشیدند.  یبنیدگیروه طبقهدرصید در سیه  75سط  تشابه 

 هیرز یهیاعلف مطالعیه با( Rashed Mohassel, 1992) محصل

گونیه  ۱۸4کیه  دادنید گیزارش خراسیان جنیوب زعفیران مزارع

 اهیانیگ هیاآنگونه از  ۲0که  دهیهرز در مزارع زعفران روئعلف

 یکاسین رهییت به هرزعلف غالب گونه تعداد نیشتریب. بودند غالب

 ۱۹) بو شب(، گونه ۲۱) التغ(، گونه ۲4) نخود، (گونه گونه ۲۱)

( گونه ۱0) گاوزبان(، گونه ۱0) خکیم(، گونه ۱۲) اسفناج(، گونه

 شامل خراسان هرز یهاعلف عمده. داشت علقت( گونه 7) آالله و

 Hordeum) یموشیی جییو(، Cardaria draba) یوحشیی یشییاه

murinum ،)یپشییمک علییف (Bromus tomentolusپ ،)چییکی 

(Convolvulus arvensis ،)بومادران (Achillea millefolium )و 

 در شیده انجیام مطالعیات. بودنید( Veronica persica) زابیسی

 اهییگ نییا در اعیترهیرز تحیت ز یهاگونه از علف ۲۱ ر،یکشم

اسیاس اطالعیات  بیر(. Nehvi et al., 2008است ) شده گزارش

 دشیهرآزاحاصله از بانک اطالعات جهیاد کشیاورزی شهرسیتان 

از منیاطق  یکییعنیوان بیه آبادلیساران و منطقه تبخش دشمه

در استان محسوب شده و با دارا بودن حیدود  زعفران دیعمده تول

 .نیدینمایم دییتول زعفیرانتین  ۸/۱از  شیب ساالنه ،هکتار ۱۸0

 ریسیا و منطقیه نییا در کیارانزعفیران مدهاز مشکالت ع یکی

. با توجیه باشدیهرز م یهااز علف یمشکالت ناش ران،یا مناطق

و  رییاخ یهاسیاران در سیالبه کشت زعفیران در بخیش دشمه

هیرز،  یهیامبیارزه بیا علف ییایمیشی ریغ یهاتیریمد کردیرو

شیده اسیت. نانجیام  نیهیزم نییدر ا یدنیدان قاتیسفانه تحقأمت

 یهاو بیرآورد شیاخص ییشناسیا ق،ییتحق نیهدف از ا نیبنابرا

بخیش دشیمه منیاطق مختلیف در  هیرز یهاعلف یستیتنوع ز

 یاگونییه تنییوعپییراکنش و  ع،یییسییاران در جهییت گییزارش توز

 است.  بودهمزارع زعفران  هرز یهاعلف مختلف یهاتیجمع

 

 هاروش مواد و

میزارع  هرزیهیاعلف تییجمع یو بررسی ییشناسا منظوربه

 اسیتان آزادشیهرشهرسیتان  توابع از سارانبخش دشمه زعفران

 سیال دربخیش  نییا ازدر سیه منطقیه  یدانیه ممطالع ،گلستان

بیرداری اقتصیادی کیه دوره بهرهبا توجه به این. شد انجام ۱۳۹6

و از  (Behnia, 2005) باشیدسیال می 5طور مییانگین زعفران به

طرفی عملکرد آن در سال اول نادیز اسیت، لیذا جهیت ارزییابی 

منطقه هر مکان از های هرز، مزارع سه ساله در یک جامعه علف

میورد  منیاطق ییو آب و هیوا ییاییجغراف مختصاتانتخاب شد 

 (. ۱)جدول  باشدیم لیدشمه ساران به شرح ذ بخش یبررس
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 شهر آزاد ساران چشمه بخش زعفران مزارع هرز یهاعلف یبردارنمونه یهامحل ییهوا و آب یی وایجغراف مختصات -1 جدول
Table 1- Geographical coordinates and the climate of sampling locations of weeds of saffron fields of Cheshmesaran district 

in Azadshahr 

 درجه حرات ساالنه 
Annual 

)C°( temperature 

  انهیبارش سال
Annual 

rainfall (mm) 

ارتفاع از سطح 

 ایدر
Height 

above the sea 

level (m) 

 

  ییایعرض جغراف
Latitude (minute- 

degree- second) 

  ییایطول جغراف
Longitude (minute- 

degree- second) 

 یبردارنمونه یهامکان
Sampling locations 

 Tilabad آبادتیل °28′19′′55  °54′57′′36 1218 238 13.7

 Vamenanوامنان  °32′39′′55 °00′35′′37 1444 313 11.3

 Narabب آنر °34′13′′55 °54′36 26′′ 1363 348 10.8

 

 و آوری اطالعیاتجمیع در بیشیتر یکنیواختی ایجاد جهت

هیای هیرز ناشیی از میدیریت برداری علفنمونه خطای کاهش

در هیا کشیت آن ریکه سط  ز یمزارع زعفرانمتناسب با مکان، 

 شیامل منطقیه سیه در ،بیود هکتیار ۳حدوداً بالغ بر یک مکان 

در ضمن بخیش  .اب شدانتخآباد تیل و وامنان نرآب، یروستاها

ساران آزاد شهر دارای موقعیت دشتی و کوهستانی است، دشمه

لذا اراضی که در یک مکان در سط  بسیار وسیع مورد کشت و 

 کیه یهمیاهنگ بیا میزارع نیا درکار قرار گیرند، موجود نیست. 

هیرز  یهیاعلف نیوج یبرا یعلفکش ماریت چیاز ه آمده عملبه

 هیرزی هیااز علف یبردارنمونه و ییاشناساستفاده نشده است. 

 ۱۳۹6 سیال در( یدختیر)بنیه  زعفیران یشیرو رشد مرحلهدر 

 ییهیاهرز از کوآدرات یهااز علف یبردارنمونه یبرا. شد انجام

شد و فاصله دو  استفاده W یالگو طبق متر 5/0×  5/0به ابعاد 

 Hassan Nezhad et) شید گرفتهمتر در نظر  ۲0 ،ینقطه متوال

al., 2009 .)منطقیه کیی در مزرعه هر یبرا کوآدرات 45 تعداد 

اصوالً اندازه کیوآدرات و تعیداد آن بیه گرفت.  قرار یمورد بررس

ای بستگی دارد. انتخاب حیداقل نوع رویش گیاهی و تنوع گونه

 Ardakani etتعداد کوآدرات مطابق روش اردکانی و همکاران )

al., 2007ان داشتند کیه در محییط ( انجام شد. این محققین بی

کوآدرات بررسی و یک منحنیی بیین تعیداد  ۲5زار، حداقل علف

شیود، ( رسیم میyها )محیور ( و تعداد گونیهxکوآدرات )محور 

کند، تعداد حیداقل ای که نمودار شروع به مسط  شدن مینقطه

کوآدرات مورد نیاز برای بررسی مناسب رویش گیاهی را نشیان 

ای که نمیودار شیروع بیه مسیط  عه، نقطهدهد. در این مطالمی

ام بوده است. لذا جهت نشیان دادن  ۱5شدن نمود، در کوآدرات 

وضعیت کل مزرعه در یک منطقه )سه هکتار( و افزایش دقیت 

تعداد و  سپس کوآدرات مورد بررسی قرار گرفت. 45در مطالعه، 

. دیییشییمارش گرد کیتفکهرز در هییر کییوآدرات بییهنییوع علییف

شیکل بیر   ره،ییجینس، ت ،یعلمز بر اساس نام هر یهاگونه

دهیار ، بر (، مسیر فتوسنتزی )سیه کربنیهپهن  بر  و)باریک

( و یادو لپیه ایی یا)تیک لپیه یشییشکل رو ،(CAMو  کربنه

 یسیاله و دنید سیاله( طبقیه بنیدساله، دو درخه زندگی )یک 

 شدند.

 های هرزعلف ینسب یفراوان و یفراوان ،ینسب تراکم تراکم، یریگاندازه

 ،ینسیب تیراکم ،تیراکم صفات ۱0تا  ۱های معادله اساس بر

 یهیاعلفهای تنیوع زیسیتی و شاخص ینسب یفراوانی، فراوان

 .گرفت قرار محاسبه مورد هرز

ربیع افیراد تیک گونیه در هیر مترم تعداد(، بیانگر Dتراکم )

 .است

 (۱)                                              Dki= (∑Zj ⁄ mi ) 

،  Zj ام،i منطقیه  میزارعدر  k تراکم گونیه Dkiکه در آن، 

 پرتاب شده کوآدراتتعداد  ،j،m کوادراتتعداد گیاه در 

 ط سی واحید در هرزعلیف بوتیه انگرتعیدادیب ،ینسیب تراکم

 .باشدیم
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RDki= )k  نیانگی)مجموع م×  ۱00                         (۲)  

تراکم گونه  نینگایها/ متراکم تمام گونه             

کیه دارای گونیه  ییهیابیانگر نسیبت کوآدرات (،F) فراوانی

در  یمیورد بررسی یهیاکوادرات هرز خاص بیر تعیدادعلف

 صورت درصد بیان می شود. همنطقه مورد نظر که ب

  (۳)Fk=(∑Yi ⁄ n)×100                                          

ییا  (۱، حضیور )k ،Yi هفراوانیی گونیبیانگر  ، Fkکه در آن 

 در کیوآدرات،تعیداد  nام،  iدر منطقیه  kه ( گونی0عدم حضور )

  ،ام iه منطق

 Kگونه  ینسب یفراوان

RFk= k 4(      ۱00 × مجموع فراوانی گونهها /فراوانی گونه(  

 یستیز تنوع یهاشاخص

 نگیمنه و مارگالف ،یاگونه یغنا شاخص

  (Maguran, 1998)  (          S) یاگونه یغنا شاخص

(5)                                                                 R = S 

 نگیمنه یغنا شاخص            مارگالف        یغنا شاخص

 (6                               )                       R =     

 (7)                                                    = R 

    

Rیاگونه ی: غنا                                 S =گونه    تعداد 

S ها: تعداد گونه                  Nها در : تعداد افراد کل گونه 

N :نمونه در هاگونه کل تعداد 

 (لویپا ای تیپ شاخص)  یکنواختی شاخص

(۸)                                                      = E 

E :یکنواختی 

Hنریو -: شاخص شانون 

Sتعداد گونه : 

 

 یاگونه تنوع هایشاخص

تنیوع گونیه یهاتنوع از شاخص یهامقایسة شاخص یبرا

 استفاده شد.  نریو -شانون و مپسونیس یا

 مپسونیس تنوع شاخص

 (۹)                           

 مپسونیس شاخص:  

 ام i: تعداد افراد گونه 

 نمونه در هاگونه کل افراد تعداد: 

 نریو -شانون شاخص

(۱0)                                  

H :نریو شانون یستیز تنوع شاخص 

 ام iگونه  ینسب ی: فراوان

  یعیبط تمیلگار

 

 هاداده هیتجز

بیا اسیتفاده از  یاتنیوع گونیه های غنا، یکنواختی وشاخص

در هر یک از مزارع مناطق مورد محاسبه قیرار  PASTافزار نرم

غنا و تنیوع  یهاشاخص یهاداده انسیوار هیگرفت. سپس تجز

 سیهیانجام شید. مقا ۳/۹نسخه  SASافزار کمک نرمبه یاگونه

با کمک آزمون حیداقل اخیتالف  زیصفت ن هر یبرا هانیانگیم

سط  احتمیال پینج درصید  در( FLSD)شده  حفاظت داریمعن

 میترسی EXCEL ver. 2007انجام و نمودارها توسط نرم افیزار 

 شد.
 

 بحث و جیتان

 منیاق  زعفیران میزارع هیرز یهیاعلف یتیجمع ساختار و فلور جینتا

 شهر ادآز شهرستان سارانچشمه بخش مختلف

 زعفران مزارع هرز یهاعلف یتیجمع ساختار و فلور یبررس
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هیرز میزارع  یهیاعلف تییجمع یبررس یط در آبادلیت منطقه

مشیاهده و  یاهییگونه از خیانواده گ 4۲آباد، لیزعفران منطقه ت

 ۱0بیا دارا بیودن  Asteraceae رهییقرار گرفت. ت ییمورد شناسا

 نییا نید. در مقابیل کمتیرتعداد برخیوردار بیو نیشتریگونه از ب

، Amaryllidaceae، Apiaceae یهییارهیمربییوط بییه ت زانیییم

Chenopodiaceae،Convolvulaceae ،Geraniasecae 

،Malvaceae  ،Polygonaceae،Rubiaceae  و 

Scrophulariaceae  هابر پهن ج،ینتا مطابق. بود گونه کی با 

. دادنید اختصاص ودخ به را گونه ۱0 ،هابر نازك و گونه ۳۲با 

 نیوع از یفتوسنتز ریمس یدارا هرز یهاعلف درصد ۸5/۹۲ که

 عمیدتاً هاگونه که است شده مشاهده نیدنهم. بودند کربنه سه

 یموشی جو هرزعلف. بودند سالهکی نوع از یزندگ کلیس یدارا

 یفراوانی و یفراوان نیشتریب از بیترتبه درصد ۸۸/۸ و ۳۳/5۳ با

 04/7 و ۲۲/4۲ بیا تلخه هرزعلف نیدنهم. ودب برخوردار ینسب

 قیرار ینسیب یفراوانی و یفراوانی لحیا  از یبعد رتبه در درصد

 بیه مربیوط ینسیب یفراوانی و یفراوانی درصید نیکمتیر. گرفت

 ۳7/0 و ۲۲/۲ میزانترتیب بیهبیه اركیخ و گندم گل  هرزعلف

 واحید در هیرز یهیاعلف تیراکم نیشتریب نیدنهم .بود درصد

 مقابیل در. بود( مترمربع در بوته 7۱/5) یموش جو مربوط سط 

 تیراکم نیکمتیر از مربیعبوتیه در متر 0۲/0 با اركیخ هرزعلف

 بییترتبیه زیین ینسیب تیراکم نیشتریب و نیکمتر. بود برخوردار

 اركییخ و( مترمربع در بوته 77/۱5) یموش جو هرزعلف مربوط

 (.۲)جدول  بود( مترمربع در بوته 06/0)

 

 منطقیه زعفیران میزارع هیرز یهاعلف یتیجمع ساختار و فلور یسبرر

 وامنان

هرز مزارع زعفران منطقه وامنان،  یهافلور علف یبررس در

قرار گرفت که  ییخانواده مورد شناسا ۱4به  متعلقگونه  50

تعداد را دارا بود.  نیشتریب گونه ۱4با  Asteracae رهیت

 ،Rubiaceae، Ranunculaceae یهاخانواده

Primulaceae،Polygonaceae ، Malvaceae 

 نیا نیگونه از کمتر کیهر کدام با   Caryophyllaceaeو

ها درصد گونه ۹6و  7۸مطالعه  نیبرخوردار بودند. در ا زانیم

سه  یفتوسنز ریشکل بر  از نوع پهن و مس یدارا بیترتبه

 ۹و  هایاگونه دو لپه 4۱هرز،  یهاگونه نیکربنه بودند. از ب

 ۳5 ی،دادند. از لحا  درخه زندگ لیرا تشک هایاگونه تک لپه

 دو نوع از گونه 4 ساله،کی نوع از یزندگدرخه  یگونه دارا

 زابیبودند. گونه گندمک و س ساله دند نوع از گونه ۱۱ و ساله

درصد برخوردار  ۱۱/5۱ زانیمبه یفراوان نیشتریاز ب یرانیا

درصد در رتبه دوم  77/۳7 با یوحش یهرز کاهو. علفندبود

راخ،  یت یب یهابه گونه یفراوان نیقرار گرفت. در مقابل کمتر

 لیآج ،یاعشقه زابیسدار، بروموس،  ازیجو پ ،یاصخره اسمنی

 درصد ۲۲/۲ زانیمبه یمزرعه، گاوزبان کادب،کنگر بر  ابلق

 یهرز گندمک و کاهواختصاص داشت. در مورد تراکم، علف

بوته در مترمربع از  0۲/4و  46/4با  بیترتههر کدام ب یوحش

نشان  نیدنهم یدانیتراکم برخوردار بودند. مطالعات م نیشتریب

 ۲۲/۱0با  یوحش یدرصد و کاهو ۳4/۱۱داد که گندمک با 

 (.۳را دارا بودند )جدول  یتراکم نسب نیشتریدرصد ب

 

 منطقیه زعفیران میزارع هیرز یهاعلف یتیجمع ساختار و فلور یرسبر

 نرآب

 زارعم سط  در هرز یهاعلف از گونه 54 ج،ینتا اساس بر

 دهخانوا ۲0 به که گرفت قرار ییشناسا مورد نرآب زعفران

 هرز خانواده یهاعلف انی. در مداشتند تعلق یاهیگ

Asteraceae د و تعداد برخوردار بو نیشتریگونه از ب ۱۱ با

. گرفتگونه در رده دوم قرار  5با  Boroginaceaeخانواده 

، Amaranthaceae ،Asparagaceae یهاخانواده

Caryophyllaceae ،Convolvulaceae ،Euphorbiaceae ،

Lamiaceae ،Malvaceae ،Polygonaceae ،Rosaceae ،

Rubiaceae و Scrophulariaceae تعداد نیکمترگونه از  کی با 

 .بودند برخوردار



 191     ...زعفرانهرز مزارع  یهاعلف کیستیفلور مطالعهخرمالی و همکاران، 

  



 1399، تابستان 2، شماره8جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       192



 193     ...زعفرانهرز مزارع  یهاعلف کیستیفلور مطالعهخرمالی و همکاران، 

 



 1399، تابستان 2، شماره8جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       194



 195     ...زعفرانهرز مزارع  یهاعلف کیستیفلور مطالعهخرمالی و همکاران، 



 1399، تابستان 2، شماره8جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       196

 



 197     ...زعفرانهرز مزارع  یهاعلف کیستیفلور مطالعهخرمالی و همکاران، 



 1399، تابستان 2، شماره8جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       198



 199     ...زعفرانهرز مزارع  یهاعلف کیستیفلور مطالعهخرمالی و همکاران، 

 



 1399، تابستان 2، شماره8جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       200

 

 از بیر  شیکل یدارا هاگونه درصد 77/77 مطالعه، نیا در

 وعنی از یفتوسنتز ریمس یدارا درصد 74/۹0 که بودند پهن نوع

 یدارا زهر یهاگونه از درصد ۳۳/۸۳ نیدنهم. بودند کربنه سه

 4، ۳6 ،یزندگ کلیس مورد در. بودند لپه دو نوع از یشیرو شکل

دو  سیاله،کییاز نیوع  یزندگ کلیس یدارا بیترتبه گونه ۱4 و

و  ۸۹/4۸ بیا یرانییا زابیهرز سیدند ساله بودنید. علیفساله و 

. برخیوردار بودنید یفراوانی نیشیتریدرصید از ب 44/44گندمک 

هرز فوق اختصیاص به دو علف ینسب یفراوان نیشتریب نیدنهم

 زابیهرز مربیوط بیه سیتراکم تک بوته علیف نیشتریداشت. ب

ک بیا هرز گنیدمبوته در مترمربع بود. علیف 0۸/4معادل  یرانیا

ابیل صفت قرار گرفیت. در مق نیاز لحا  ا یدر رتبه بعد 5۳/۳

ل به گونه گل قاصدك و گل میاهور معیاد یتراکم نسب نیکمتر

 (.  4درصد اختصاص داشت )جدول  056/0

هیرز در میزارع زعفیران  یهیاعلف یاگونیه بییترک جینتا

 54نشان داد که منطقه نیرآب بیا  یمناطق سه گانه مورد بررس

 زابیسی هرزعلیف. بیود برخیوردار گونیهتعداد  نیشتریبگونه از 

 از وامنیان در یرانییا زابیس و نرآب منطقه در گندمک و یرانیا

 و تراکم نیشتریب از که بوده مناطق نیا در غالب هرز یهاعلف

 در یموشی جو هرزعلف مقابل در. بودند برخوردار ینسب یفراوان

 دارا را زانییم نیشیتریب یفراوان و تراکم لحا  ازآباد تیل منطقه

 تییجمع یتفیاوت در تیوان رقیابت لیدلبه تواندیم امر نیا. بود

مختصیات در  فاوتعالوه تو به هرز در مزارع زعفران یهاعلف

 ریینظی بردارنمونیه یهامحل آب و هوایی طیشراجغرافیایی و 

باشید. مطیابق  ایدر  درجه حرارت، ارتفاع از سط انه،یبارش سال

های هرز با افزایش ارتفاع از سط  های علفراوانی گونهنتایج، ف

( روند صعودی داشته ۱دریا و میزان بارش سالیانه )طبق جدول 

که مناطق مناطق نرآب و وامنان که در ارتفاعات طوریاست. به

ای انید از غنیای گونیهآبیاد قیرار گرفتهمیانی و بیاالتری از تیل

 Jiang etیانیگ و همکیاران ))تعداد( بیشتری برخوردار بودند. ج

al., 2007سیط  از توپوگرافی نظیر ارتفیاع ( در بررسی عوامل 

 در گییاهی زیستی تنوع بر جغرافیایی و جهت شیب مکان، دریا،

دریافتنید کیه غنیای  دیین ( درHelanهیالن ) هیایشرق کوه

هیی و . یافیت افیزایش درییا، سط  از افزایش ارتفاع با ایگونه

 ( اظهار نمودنید کیه تنیوع زیسیتیHe et al., 2007همکاران )

 فیزیوگرافیگ عوامل باشد ومی محیطی عوامل از متأثر رویشگاه

 از درییا سیط  از ارتفیاع دامنیه و جهیت شییب، از جمله زمین

 ,.Maranon et alباشید )ارتبیاط می ایین در مهیم فاکتورهیای

1999; Guerrero-Campo et al., 1999; Nantel & Gagnon, 

1999; Rong, 2001; Schmitt et al., 2010; Schuster & 

Diekmann, 2005   دال ) و (. تومیاسThomas & Dale, 

 زییادی میزانبیه را هرزعلف جوامع گیری ساختار(، شکل1985

 مییزان و درجه حیرارت و دانسته منطقه شرایط اقلیمی از متاثر

 میؤثر سیاختار ایین گیریشیکل در را و تابستانه بهاره بارندگی

 مصییرف ،یخییاکورز تیریمیید درتفییاوت  نیدنییدانسییتند. هم

تناوب  تیعدم رعا ایو  یتک کشت ،یآل ای و ییایمیش یهانهاده

منجر بیه های هرز ی، روش خاکورزی  و روش کنترل علفزراع

های هرز در مناطق مورد بررسیی در تراکم و فراوانی علف رییتغ

در ایین رابطیه،  د.خواهید شی یسیتیدر تنوع ز و در نتیجه تغییر

( گییزارش Matinzadeh et al., 2011زاده و همکییاران )متییین

 تیأثیرهیرز تحییت  هایای جوامع علفترکیب گونهنمودند که 

ماننید شییوه شییخم، انتخییاب  ع مدیریتنو تغیییرات فصیلی،

بوده که  هرز و روند تغذیه هایگونیه زراعی، روش کنترل علف

یی جوامییع گیییاهی و الگوهیییای بر فرآیندهای کلونی طبیعی

لت تفیاوت در قیدرت رقابییت باشد. عمؤثر می هاآن تخریییب

جوانییه سرعت مانند یمختلف عوامل بیه مربیوط اهیانیگ نیبی

 و یتییظرف ،یشیییرو رشد ستمیس اه،یگ اسیتقرار یزانیم ،یزنی

 ,.Lemerle et al., 1996; Dianat et alها )آن یزنپنجه تعیداد

 بییر  سط  شاخص ،یاهی(، ارتفاع بوته، حجم پوشش گ2005
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(Lindquist & Mortensen, 1998م ،)بیر  سیط  رشد یزانی 

(Kropff &Spitters, 1992; Begna et al., 2001 و سیرعت )

 زابیحضیور سی .باشیدیم( Ni et al., 2000هیا )شهیگسترش ر

وفور  لیدلهب تواندیدر دو منطقه نرآب و وامنان احتماالً م یرانیا

در و رطوبیت  یبودن نور کیاف ایمه ایو  یآل یاستفاده از کودها

نسیبت  (۱که در ارتفاعات میانی )جدول  مناطق نرآب و وامنان

تیوان اسیتباط نمیود بنابراین می ،اند، باشدآباد قرار گرفتهتیلبه 

شوند گیاهانی که نیازهای بوم شناسی عوامل محیطی سبب می

هم از لحا  شیرایط نواحی و مناطق نزدیک بهیکسانی دارند در 

آب و هوایی مشاهده شوند و تشکیل جوامع گیاهی با تشابه زیاد 

طور مکرر بیا همیدیگر در منیاطقی بیا را بدهند. گیاهانی که به

های مشابهی از رطوبت، نور، خاك، مواد غذایی و دیگیر ترکیب

مشیابهی  یابند، نیازهای اکولوژیک با بردباریعوامل حضور می

شوند که این گروه را گیروه بندی میدارند و تحت گروهی دسته

 یشییآزما در(. Barnes, 1998انید )های اکولوژییک نامیدهگونه

 در گلسییتان منطقیه در زابیهرز سگزارش شده است که علف

 است داده نشان شترییب یفراوان مرطوب میهین و مرطوب میاقل

(Jannati Ataie et al., 2017 .)کیه اسیت دنین بییان شیده هم

ممکن است تیا دو  یفصل زراع کیدر طیول  زابیهرز سعلف

( و رشد عادی آن در Kelley, 1953نسل داشته باشید ) دیبار تول

 ,.Grime et alکند )یم دایپ افت دییشد مقدار به هیسا طیشرا

 جیای بیه یآلی کودهیای از اسیتفاده بیه شی(. امروزه گرا1988

 نیوع ریییتغ .است گسترش حال در سرعت به ییایمیش کودهای

 قیرار تیأثیر تحت را اهانیکه رشد گنیای عالوه بر اهیتغذ منبع

 زییهای هرز نتراکم و فلور علفگذاری بر تأثیرقادر به  ،دهندیم

( Efthimiadou et al., 2012) همکیاران و ادوییمی. افتباشندمی

 وزن و کمترا شیسبب افزا یگزارش کردند که مصرف کود دام

 ینییگیردد. ایمی نیریهای هرز در مزارع ذرت شیعلف خشک

 سیرعت در عیتسیر سیبب یدام کود مصرف معتقدند محققیان

 Poggio)و همکاران   وگیشیود. پویهای هرز معلف یزنجوانه

et al., 2004) علیف تیینمودند که تفاوت در ساختار جمع انیب

از  یخیود ناشیجیو و ن نیدنیهمهرز در گنیدم و نخیود و  یها

. در باشیدیمهیرز دو محصیول  یهیاعلیف تیریتفاوت در مد

 (Soufizadeh et al., 2008) زاده و همکیارانصیوفی یقییتحق

 شییامل نهییرز عمییده در زعفییرا یهییاکییه علفاظهیار داشییتند 

Hordeum murinum ،Bromus tectorum ،Amaranthus 

retroflesxus  ،Cirsium arvense ، Poa bulbosa   و

Cardaria draba و  یباشی نیمی قاتی. بر اساس تحقباشندمی

کشیور  یدر مزارع گندم آب (Minbashi et al., 2008)همکاران 

وجود  یاهیخانواده گ 44هرز متعلق به گونه علف 400متجاوز از 

 .قیرار دارد یاهییخیانواده گ 7ها در گونه نیدرصد ا 74دارد که 

تییره  ، سییلمه(Polygonum aviculare)هفییت بنیید  یهاگونییه

(Chenopodium album)ی، خردل وحش (Sinapis arvensis) ،

، (Galium tricornatum) ریپن ری، ش(Cardaria draba)ازمک 

 Descurainia) ریو خاکشیی (Acroptilon repense)تلخییه 

sophia)بیر  میزارع پهین هیرز یهاعلف نیمهمتر بیترت، به

 Avena)زمسیتانه  یشیوح والفیی یهابودند. گونیه یگندم آب

ludoviciana)ی، دانه قنار (Phalaris minor) ،داودار (Secale 

cerealت(، دچییم سییخ (Lolium rigidum) ،یوحشیی والفییی 

 زین (Hordeums pontaneum)دره  و جو (Avena fatua)بهاره 

کشور  یبآ مزرعه بر  دهیکش هرز یهاعلف نیترمهم بیترتبه

 چیییکیپ یهاگونیییه ق،ییییتحق نیبودنییید. بیییر اسیییاس همییی

(Convolvulus arvensis) خارشیتر ،(Alhagi pesudal haji) ،

 Carthamus) ، گلرنییگ(Cirsium arvense) یکنگییر وحشیی

oxycanthus) انیب نیریو ش (Glycyrrhiza glabra) نیمهمتر 

در ایین  بودنید. یمزاحم قبل از برداشیت گنیدم آبی یهایرستن

گانیه ه در منیاطق سیهسیاله دولپیهیای هیرز یکمطالعه، علف

توانید ناشیی از بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند که می

هیای هیرز دو لپیه نوع مدیریت گیاه زعفران و سیازگاری علف

دلیل ایجاد پوشش گیاهی ضعیف زعفران و در نتیجیه قیدرت به
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هیای توان اسیتنباط نمیود علفرقابتی کم آن باشد، بنابراین می

روییش دو لپیه نقیش بیشیتر در ترکییب  ساله با فیرمهرز یک

های هرز موجیود در منیاطق میورد ای و تنوع زیستی علفگونه

 بررسی دارند. 

 

 تنوع یهاشاخص جینتا

هیرز در  یهیاعلف یتییجمع یهاشیاخص انسیوار هیتجز

هیرز از  یهیانشیان داد کیه علف یمناطق سه گانه مورد بررس

 در یداریعنیم اخیتالف مارگیالف و تییغالب یهالحا  شاخص

 یهیاعلف اخیتالف نیدنیهم. داشتند درصد کی احتمال سط 

 -شانون و مپسونیس ،یکنواختی نگ،یمنه شاخص لحا  از هرز

 (.5)جدول  بود داریمعن درصد 5 احتمال سط  در نریو

 

 

 آبادیلان و تب، وامنآهرز در مناطق نر یهاعلف یستیز تنوع و یکنواختی غنا، یهاشاخص انسیوار هیتجز -5 جدول
Table 5- Analysis of variance of richness, uniformity and biodiversity indices of weeds in the Narab, Vamenan and Tilabad 

regions 

 نریو -شانون
 ienerW-Shannon 

 مپسونیس
Simpson 

index 

 یکنواختی
Uniformity 

 گیمنهن
Menhinick 

 مارگالف
Margalev 

 تیغالب
Dominance 

 درجه

 یآزاد
df 

 منابع

 راتییتغ
S.O.V. 

 Replication بلوك 2 0.0005* 0.06 0.0007 0.001 0.0009 0.0008

 Treatment  ماریت 2 0.003** 0.76** 0.022* 0.04* 0.021* *0.049

  Erorr خطا 4 0.00003 0.02 0.001 0.003 0.002 0.007

2.21 5.29 5.60 6.35 6.74 5.52 - 
  راتییغت بیضر

C.V. (%) 
   .داریعدم اختالف معن :nsدرصد و  و پنج کیدر سط  احتمال  داریدهنده اختالف معننشانترتیب به *:، **

.Non significant difference ns:confidence level respectively  and  5%and  1indicate significant at *: ,** 
 

  تیغالب شاخص

 یهیاعلف تییشاخص غالب راتییتغ نزای، م۱شکل  مطابق

بیود.  ۱۳/0و  0۸/0 نیبی یدر مزارع زعفران مناطق مورد بررس

بیود. در مقابیل آبیاد تیلمربوط به منطقیه  زانیم نیا نیشتریب

شاخص برخوردار بود،. که از لحا   نیا نیمنطقه وامنان از کمتر

 یداریمعنی اختالف نرآبشاخص در منطقه  نیبا مقدار ا یآمار

دلییل افیزایش . گرفتنید قیرار گیروه کیی در لیذا نداد، نشان را

آباد این است که فراوانی گونه ییا شاخص غالبیت در منطقه تیل

که بیشیترین فراوانیی طوریهای خاص زیاد بوده است، بهگونه

هرز جوموشی بود. اما منیاطق وامنیان و ای مربوط به علفگونه

تر از مییزان غالبییت ای )تعیداد گونیه( بیشینرآب با غنای گونه

 دند به های هرزهای علفیتجمع تغییرکمتری برخوردار بودند. 

 ایین سیازش بیرای الزم شرایط شدن فراهم بیانگر غالب گونه

 و پورحییدر غفیاربی. باشیدیم راییج زراعیی عملیات به هانهگو

  نژادحسن

(Hassan Nezhad & Porheidar Ghafarbi, 2014 بییان )

 به تراکم بودن میانگین باال و گونه تعداد بودن نپایی داشتند که

 هرزلیفع یکسیری بیه شدید از آلودگی تواندمی بوته تک ازای

های علفها حاکی از آن است که جمعیت افتهی .دهد خبر خاص

ییدا عوامل مدیریتی یا شرایط محیطیی تغیییر پ تأثیرتحت هرز 

 ل کیهبه این دلیی(. Mohammaddoust et al., 2006کند )یم

الی واسطه تخریب دائم، حالت خاصی از تیوهیای زراعی بهزمین

هرز  هایثانویه محسیوب شده، از منظر تکاملی بسیاری از علف

 هیای راییج، خصوصییات مشیترك گیاهیان رقابیتمبیوم نظیا

 (.Koocheki et al., 1994) اندکننده و فرارکننده را کسب کرده
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  یبررس مورد مناطق درهرز  یهاعلف تیاخص غالبش نیانگیم سهیمقا -1 شکل

Figure 1- Mean comparison of Dominance index of weeds in studied regions.  
 

  نگیشاخص منه
هیرز  یهیاعلف تییجمع نگیمنه یشاخص غنا یریگاندازه

شیاخص  نیشیترینشیان داد کیه ب یمزارع زعفران میورد بررسی

بود، که از لحیا   67/0 زانیمبه مربوط به منطقه نرآب نگیمنه

 یداریشاخص در منطقه وامنان اختالف معنی نیبا مقدار ا یآمار

هیرز میزارع زعفیران در  یهیاعلف کیهیحال دررا نشان ندادند. 

برخوردار بودنید )شیکل  زانیم نی( از کمتر50/0) آبادتیلمنطقه 

۲ .) 
 

 
 یبررس مورد مناطق در هرز یهاعلف گیمنهن شاخص نیانگیم سهیمقا -2 شکل

 Figure 2- Mean comparison of Menhinick index of weeds in studied regions. 
 

  مارگالف شاخص

میزارع مختلیف زعفیران میورد  نینشان داد که در بی جینتا

هیرز  یهیاشیاخص مارگیالف علف نیانگییم نیشتریب ،یبررس

 داریمقیدار معنی نی( بیود. کمتیر55/۲مربوط به منطقه نیرآب )

 55/۱ زانیمبهآباد تیلهرز به منطقه  یهاشاخص مارگالف علف

 (. ۳اختصاص داشت )شکل 

 

 

 یکنواختیشاخص 

 لحیا  از زعفیران هیرز یهیاعلف تیجمع نیانگیم سهیمقا

آباد تیلنشان داد که مناطق نرآب و  نیدنهم یکنواختی شاخص

 زانییم نیکمتیر و نیشتریب از 77/0و  ۹7/0 ریبا مقاد بیترتبه

 تییجمع ج،ینتیا اسیاس بیر. بودنید برخوردار یکنواختی شاخص

 شیاخص یعیدد زانییم بیا وامنیان منطقیه در هیرز یهاعلف
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 شیاخص نییا یباال حد با یداریمعن اختالف، ۹5/0 یکنواختی

 (.4)شکل  ندادند نشان نرآب منطقه در

 

 

 
 ید بررسدر مناطق مور هرز یهاعلف شاخص مارگالف نیانگیم سهیمقا -3 شکل

Figure 3- Mean comparison of Margalev index of weeds in studied regions. 

 

 هییرز یهییاعلف تیییجمع داد نشییان جینتییا کیهیطورهمان

از بیشترین تشابه و مییزان  وامنان و نرآب منطقه دو در زعفران

افزایش شیاخص یکنیواختی بودند.  برخوردار یکنواختی شاخص

آبیاد طق نرآب و وامنان در مقایسیه بیا تیلهای هرز در مناعلف

ای تر، غنیای گونیهای یکنواخیتبیانگر توزیع و پیراکنش گونیه

بیشتر، غالبیت کمتر، پایداری و ثبات بیشیتر و در نتیجیه تنیوع 

توانید بیه باشد. نتایج مزبیور میهای هرز میزیستی بیشتر علف

نیوع یت تای و وضیعگاه از لحیا  ترکییب گونیهتشابه دو زیست

 (1999et al.,  Pourbabaeiپوربابیایی ) زیسیتی میرتبط باشید.

بیشیتری روی تنیوع  تیأثیریکنیواختی  مؤلفیهنمود که  گزارش

  .شودزیستی دارد و باعث افزایش آن می

 

 
  یدر مناطق مورد بررس هرز یهاعلف یکنواختیشاخص  نیانگیم سهیمقا -4 شکل

Figure 4- Mean comparison of Uniformity index of weeds in studied regions. 
 

  مپسونیس شاخص

 مزارع هرز یهاعلف تیجمع مپسونیس شاخص یعدد مقدار
، 77/0معادل  بیترتبه نرآب و وامنان ،آبادتیل مناطق در زعفران
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هر ده شاخص سیمپسون بیه عیدد  (.5بود )شکل  ۹۲/0و  ۹0/0

 .باشدیم بیشتر تنوع ،شودمی کینزد کی

 

 

 

 

 
  یبررس مورد مناطق درهرز  یهاعلف مپسونیشاخص س نیانگیم سهیمقا -5 شکل

Figure 5- Mean comparison of Simpson index of weeds in studied regions.  
 

 نریو -شاخص شانون

 نیریو -شیاخص شیانون راتییینشان داد که دامنیه تغ جینتا

 نیب یبررسهرز مزارع زعفران در مناطق مورد  یهاعلف تیجمع

مقدار و منطقیه  نیشتریبود، که منطقه وامنان از ب 64/۲و  4۱/۲

مییزان عیددی (. 6مقدار برخوردار بود )شکل  نیاز کمترآباد تیل

وینر در دو منطقه وامنان و نرآب نشان از  -باالتر شاخص شانون

پایداری بیشیتر ایین منیاطق از  نظیر وضیعیت تنیوع زیسیتی و 

هیای هیرز از نظر پراکنش و توزیع علفیکنواختی جامعه گیاهی 

هرز در  یهاعلف تیجمع نریو -بودن شاخص شانون نییپادارد. 

 نییا خیاك بیودن فیضیع لییدلاحتماالً بهآباد تیلمزارع منطقه 

کیه  باشدیم ییایمیش یاز کودها شتریاستفاده ب بمراتب و منطقه

نسیبت بیه  منطقیه نییدر ا نریو -موجب کاهش شاخص شانون

 نشیان مطالعیات برخیی جیشده است. نتیا وامناننرآب و  مناطق

 کمتیر زراعی نظام کی در یدستکار میزان ده هر که است داده

یطیورتر است، بهآن نظام باال نریو -شانون تنوع شاخص باشد،

دلییل بیه جییرا یکشیاورز یهیانظیام نریو -که شاخص شانون

با  سهیمقا در ییشیمیا یهاهنهاد یدنین بکارگیرو هم یدستکار

 به توجه با(. Izsak & Papp, 2000طبیعی کمتر است ) یهانظام

توانائی بیشیتری بیرای تشییخیص  نریو -شاخص شانون کهنیا

ای یکنیواختی ییا غنیای گونیه تأثیرای دارد و تحت تنیوع گونیه

(، لیذا بیرای تعییین تیوان Zare Chabouki et al., 2008اسیت )

هییا در مکییان و ابی و مقایسیة آنها، ارزیاکولوژیکی اکوسیستم

 ,.Ravanbakhsh et alگییرد )زمیان بیشیتر مید نظیر قیرار میی

2007 .) 

 

  یریگجهینت

 و نیرآب ن منیاطقزعفیرا میزارع کیه داد نشیان مطالعه نیا

 یتییجمع یهاو شیاخص هاگونیه تعیداد حضیور لحا  از وامنان

ند این امیر برخوردار بود تشابه و زانیم نیشتری ازهرز  یهاعلف

هیا در علت نزدیک بودن این مناطق و قرار گییری آنتواند بهمی

ارتفاعات میانی از بخش دشمه ساران که از لحا  شیرایط آب و 

تری در مقایسیه بیا هوایی و اقلیمی دارای تشابه بیشتر و مناسب

دنین نشیان نتایج این مطالعه هم. باشند، باشدآباد میمنطقه تیل

های هیرز نظییر سییزاب ایرانیی بیا غنیای ز علفداد که برخی ا

میورد مشیاهده قیرار  طق نرآب و وامنیانامنای باال تنها در گونه
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دلیل شرایط آب و هوایی مناسب نظیر تواند بهگرفت. این امر می

بارندگی، نور کافی و غیره بیا توجیه بیه نیازهیای بیوم شناسیی 

 هرز سیزاب ایرانی باشد.علف

 
 

 
  یدر مناطق مورد بررس هرز یهاعلف نریو -شاخص شانون نیانگیم سهیمقا -6 شکل

Figure 6- Mean comparison of Shannon- Wiener index of weeds in studied regions.  
 

دنین استفاده زیاد از کودهای آلیی، تیک کشیتی و عیدم هم

رعایت تناوب زراعی، بافت خیاك، نیوع عملییات زراعیی، زمیان 

توانید های هرز نیز میهای کنترل علفرکلی روشطووجین و به

های هرز در مناطق توام برخی از علف حضورموید این امر باشد. 

سه گانه میورد بررسیی بییانگر نیازهیای بیوم شناسیی مشیترك 

های هرز در منیاطق باشد. مطابق نتایج، جمعیت علفای میگونه

ترتیب از نوع رویش و درخه زندگی به سه گانه بیشتر دارای فرم

ساله دارای که گیاهان یکساله بودند. با توجه به ایندولپه و یک

ها ها و دنید سیالهپتانسیل تولیید بیذر بیاال نسیبت بیه دو سیاله

باشند، بنابراین قادر به تشکیل بانک بزرگی از بیذر در خیاك می

ای گونییه لییذا شناسییایی دقیییق فلییور و مطالعییه تنییوع باشیند.می

ها جهت میدیریت زمیانی کنتیرل ایویژه دولپههای هرز بهعلف

یابید. ها تا رسیدن به زیر سط  آسیتانه خسیارت ضیرورت میآن

های هرز بیشتر در دو منطقه نرآب و های علفاصوالً حضور گونه

های هرز این مناطق تری به جمعیت علفوامنان، ساختار پیچیده

هیای هیرز در پاسیخ بیه تغیییرات از فدهد، در نتیجه این علمی

که باشند. با توجه به اینتری برخوردار میتوانایی بیشتر و با ثبات

یابد، لذا شناخت های هرز خیلی زود تغییر میترکیب جوامع علف

 هیا و بررسییهای هرز، سنجش و پایش سط  آلیودگی آنگونه

ثر بیر میؤ یتیریو مد یزراع ،یطیعوامل مح ،کیاکولوژ یازهاین

ویژه در دو منطقیه بیههیرز  یهیاعلف جمعیتو پراکنش  عیتوز

باشیند، ای بیشتری برخوردار مینرآب و وامنان که از غنای گونه

هیای بنابراین بهتر است ترکییب جمعییت علف ،ابدییم ضرورت

هایی کیه های سمج غالب به نفع گونههرز مزارع مناطق از گونه

نمایند، تغییر یابد کیه ایین حمل میها را تگیاهان زراعی بهتر آن

امر در نتیجه فشارهای انتخاب نظیر تنیاوب زراعیی، خیاکورزی، 

های نامطلوب امکانپذیر است. با توجیه بیه وجین و غیره بر گونه

تحقیقییات انییدك و پراکنییده در زمینییه تنییوع زیسییتی جمعیییت 

های هرز مزارع زعفران در مناطق مختلیف بخیش دشیمه علف

ن آزاد شهر و عدم امکان مقایسه نتیایج، نیازمنید ساران شهرستا

هر ییک از عوامیل  تأثیرتحقیقات بیشتر با در نظر گرفتن میزان 

هییای مییدیریتی بییر روی پییراکنش و تنییوع محیطییی و یییا روش

 باشد. های هرز میعلف
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Abstract 

A research study was conducted to study floristic of weeds of saffron (Crocus sativus L.) fields located in 

the Cheshmesaran district in Azadshar to report distribution and species diversity of weeds population. For this 

purpose, over 3 hectares of saffron fields under cultivation were identified in three regions, including the Narab, 

Vamenan and Tillabad villages. Identification and sampling of weeds was done in vegetative growth stage of 

saffron (daughter corms) and 2017. 45 quadrates were used for each farm. Then, the number and type of weed 

species in each quadrat was counted separately. Weeds species were classified based on their Persian name, 

scientific name, genus, family, leaf shape, photosynthetic pathway, growth habit and life cycle. The results of 

species composition of weeds in saffron fields of triple regions showed that the Narab region with 54 species 

had the largest number of species. Veronica persica Poir weed and Stellaria media in the Narab and Veronica 

persica Poir in Vamenan were the dominant weeds in these regions which had the highest relative density and 

frequency. In return, Hordeum murinum has the greatest density and frequency in the Tillabad region. This 

could be due to the differences in geographical coordinates, climatic conditions of sampling locations, 

competitive ability of weeds and management methods to control them in saffron fields. The results of species 

diversity of weeds showed that Narab and Tillabad have the highest and lowest dominance index, which are 

about 0.13 and 0.08, respectively. In return, the highest Menhinick richness, Margalev and uniformiy of weeds 

were recorded in the Narab region which were about 0.67, 2.55 and 0.97, respectively. Narab and Vamenan 

regions also had maximum numerical value of Simpson (0.92) and Shannon-Wiener indices (2.64). Overall, 

the results show that saffron fields of both Narab and Vamenan regions were most similar in term of weed 

species, number and population indices. 

 

Keywords: Daughter corm, Species composition, Shannon and Simpson indices, Uniformity, Veronica 

persica Poir. 

. 

                                                           
1 -MSc.  in Identification and Weeds Control, Plant Production Department, College of Agriculture and Natural Resources, 

Gonbad Kavous University. 

2 - Assistance Professor of Plant Production Department, College of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous 

University  

(*- Corresponding author. Email: eg.alamdari@gonbad.ac.ir)  

DOI: 10.22048/jsat.2019.183023.1347 

 

mailto:eg.alamdari@gonbad.ac.ir

