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خرم دل ،س ،.رضوانی مقدم ،پ ،.مالفيالبی ،ع ،.و ولی عاد  ،س .9911 .بررسی ساخهار جوامع و تنزوع گونزهاي علزفهزاي هزرع در
مزارع ععررا خراسا  .عراعت و فناوري ععررا .099-001 :)9(1 ،
چکيده
پوششهاي گياهی علفهاي هرع در بومنظامهاي عراعی اع تعداد عیادي گونه تشکي شد اند که در واکنش به عمليات عراعی ظهور پيدا
کرد اند .به منظور بررسی ساخهار جوامع و تنوع گونهاي علفهاي هرع مزارع ععررا اسزها خراسزا  ،جمعيزت علزفهزاي هزرع در هرزت
شهرسها (شام مشهد ،نيشابور ،گناباد ،تربتجام ،تربتحيدریه ،بيرجند و قائن) در سالهاي  9919و  9910مورد بررسی قرار گرفت .جهزت
بررسی اع مرحلههاي رشد رویشی ،رکود تا گلدهی ععررا در مجموع  12مزرعه به صورت تاادفی انهخاب و نمونهبرداري اع علفهاي هرع
به رو

سيسهماتيک و موابق اليوي دبليو و با اسهراد اع قاب  9×9مهر مربعی انجام شد .گرو بنزدي شهرسزها هزا بزا اسزهراد اع تجزیزه

خوشهاي به رو

سلسله مراتبی پيوسهه کام بر اساس فواص اقليدسی انجزام شزد .شزاخصهزاي مزورد بررسزی شزام ضزریب ثبزات،

سيمپسو  ،شانو وینر ،مارگالف و منهينيک بودند .نهایج نشا داد که گونههاي هرع غالب  12گونه و مهعلق به  91خزانواد مزیباشزند کزه
خانواد هاي غالت ،شببو ،کاسنی و بقوالت بهترتيب با  0 ،1 ،99و  1گونه غالب بودند .گونههاي هرع عمزدتا دولپزه ،سزه کربنزه ،سزمج و
یکساله بودند .بيشهرین ضریب ثبات در مقایسه مرحلههاي رشدي ععررا به ترتيب بزراي خارشزهر ( ،)Alhagi camelorumیزوالف وحشزی
(fatua

 )Avenaو بومادرا

(millefolium

 )Achilleaبا  00/99 ،92/09و  90/90بهدست آمد .همچنين تمام گونههاي هرع بجز خارشهر (بزه

عنوا گونه پایدار) و یوالف وحشی (بهعنوا گونه موقهی) ،بهصورت گونههاي اتراقی شناخهه شدند .باالترین شاخصهاي تنوع علزفهزاي
هرع مربوط بهمرحله رشد رویشی ععررا بود .ضریب همبسهيی بين تراکم علزفهزاي هزرع و درصزد خسزارت عملکزرد ععرزرا برابزر بزا
 R2=2/10محاسبه شد .بر اساس آناليز کالسهر ،شهرسها هاي مورد موالعه اع نظر شاخصهاي تنوع عیسهی علفهاي هرع در سوح تشزابه
 51درصد در سه گرو طبقهبندي شدند.
کلمات کليدي :سوح تشابه ،سمج ،شاخص تنوع عیسهی ،ضریب ثبات ،گونه موقهی.

 -9دانشيار گرو عراعت ،دانشکد کشاورعي ،دانشيا فردوسی مشهد
 -0اسهاد گرو عراعت ،دانشکد کشاورعي ،دانشيا فردوسی مشهد
 -9اسهادیار پژوهشکد علوم و صنایع غذایی ،گرو عیست فناوري مواد غذایی
 -0دانشجوي کارشناسی ارشد اگرواکولو ي ،گرو عراعت ،دانشکد کشاورعي ،دانشيا فردوسی مشهد
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مقدمه

شد اند مورد کشت و کار قرار میگيرنزد (.)Long et al., 2000

علفهاي هرع یکی اع مؤلرههاي مهم تنوع گونهاي محسوب

افزززایش تنززوع گيززاهی در بززومنظززامهززاي عراعززی ،بززا تقليززد اع

میشوند ( )Magurran, 1988که تنوع جمعيت آ هزا مهزیثر اع

فرآیندهاي بومشناخهی طبيعی منجر به اسزهراد مزؤثر اع منزابع،

عوام ز مهعززددي اسززت ( .)Shrestha et al., 2002پوگيززو

افزایش تنوع عیسهی و در نهيجه پایداري این نظزامهزا مزیشزود

( )Poggio, 2005اظهار داشت که ساخهار جوامع و تنوع گونهاي

( .)Gliessman, 1995نقش علفهاي هرع در ایجزاد و توسزعه

علفهاي هرع توسط عوام محيوی و مدیریهی کنهرل علفهاي

تنوع در نظامهاي کشاورعي اع اهميت ویزژ اي برخزوردار اسزت،

هرع ،رقابت بين علفهاي هرع و گياها عراعزی و رقابزت درو

عیرا بسياري اع گياها عراعی رابوة خویشاوندي نزدیکی با ایزن

گونهاي علفهاي هرع تعيين میشود.

گياها داشهه و تبادل نهيکی بين آنها صورت میگيرد .اع طرف

انهخاب عمليات عراعی مانند خاکورعي ،گونه عراعزی ،رو -

دیير ،بسياري اع علفهاي هرع میمن و جایيا عنزدگی و تکثيزر

هاي کنهرل علفهاي هرع و مدیریت حاص خيزي خاک ،اليوي

شکارچيا طبيعی آفات گياها عراعزی ،پرنزدگا و پسزهاندارا

طبيعی توعیع و دسهرسی منابع را تغيير میدهنزد کزه ایزن امزر،

کوچزک محسزوب مزیشزوند ( ;Adair & Groves, 1998

فرآیندهاي طبيعی جوامع گياهی را تحت تزیثير قزرار داد و ایزن

 .)Altieri, 1999حسين و همکارا ()Hossain et al., 2002

تغييرات منظم و مهوالی باعث ساعگاري و توابق علفهزاي هزرع

بيا داشهند که علفهاي هرع با فزراهم نمزود گزرد و شزهد،

میشود ( .)Martinez-Ghersa et al., 2000در همين رابوزه،

جایيا مناسبی براي دشمنا طبيعی آفات مزیباشزند ،بنزابراین،

ليري و سامسو ( )Legere & Samson, 1999نشزا دادنزد

مدیریت علفهاي هرع باید بر اساس موجزودات عنزد و کزارکرد

که غالبيت و تنوع گونههاي هرع تحت تیثير روابط مهقابز بزين

آ ها در بومنظام انجام شود.

برنامززههززاي مززدیریهی آ هززا قززرار دارد .بلکشززاو و همکززارا

آلبرشت ( )Albrecht, 2003اظهار داشت که علفهاي هرع

( )Blackshow et al., 1998دریافهند که رو هاي مزدیریهی،

عمينهاي عراعی گونههاي کليدي هسهند که عزدم حضزور آنهزا

تراکم و تنوع علفهاي هرع را تحت تیثير قرار میدهزد .هزاس و

منجر به ایجاد تغييرات جدي در عیسهيا و روابزط عنجيزر هزاي

اسهریبيگ ( )Haas & Streibig, 1982نيزز عمليزات عراعزی و

غذایی میشود .حرو جمعيت پایين علزفهزاي هزرع در مززارع،

مدیریت علفهاي هرع را مهمترین عام تعيينکننزد ترکيزب و

پناهيا هاي حيات وحش را بيشهر کرد و تنوع کارکردي چشم-

تنوع گونهاي معرفی نمودند .موالعات اخير نشا داد اسزت کزه

انداعهاي عراعی را افزایش میدهد .البهه باید ایزن سزودمندي بزا

افزایش تنوع علفهاي هرع میتواند تیثير مثبهی بر کزارکرد بزوم

خور کاهش توليد گيا عراعی به علت رقابت با علفهاي هرع به

نظامهاي عراعی بزه همزرا داشزهه باشزد ( ;Albrecht, 2003

تعادل برسد ( .)Storkey, 2006عالو بر ایزن ،ارعیزابی جوامزع

.)Franke et al., 2009; Norris & Kogan, 2005

مخهلف گياهی به منظزور بررسزی جلزب توجزه و ادامزه حضزور

بومنظامهاي کشاورعي ،محيطهاي تخریب شزد اي هسزهند

شززکارگرها و حضززرات مريززد گززرد افشززا اع اهميززت ویززژ اي

که معموال توسط کشاورعا به منظور حرو نظام در مراح اوليه

برخوردار است ،عیرا پيچيدگی و تنوع پوشش گياهی و خرد اقليم

توالی اکولو یکی مدیریت میشوند .در این بزومنظزامهزا ،صزدها

بر فراوانی و کزارایی جمعيزت شزکارگرهاي طبيعزی اثزر خواهزد

گونه گياهی که اع خاسهيا خود به منزاطق دیيزر جهزا منهقز

گذاشت.
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تجزیه و تحلي اثر حاشيه مزرعه بر تنزوع علزفهزاي هزرع

مربوط به باغهاي پرنهاد بود .نهایج این موالعه همچنين نشا -

نشا داد که صرفنظر اع نوع مدیریت ،تنوع علفهزاي هزرع در

داد که تراکم گونههاي مخهلف علفهرع تحت تیثير نوع سيسزهم

حاشيه مززارع بيشزهر اع داخز مزرعزه بزود ( Romero et al.,

مدیریهی قرار گرفت .نهایج موالعه ویسی و همکارا ( Vassi et

 .)2007پاکمن و همکزارا ( )Pakeman et al., 2015و هزم-

 )al., 2013روي شناسایی تکميلی و تعيين پراکنش علزفهزاي

چنين سينگ و همکزارا ( )Singh et al., 2015بيزا داشزهند

هرع مزارع گندم دیم اسها کرمانشا  ،نشا داد که خزانواد هزاي

که ارعیابی و شناسایی جمعيت علفهاي هرع در بزومنظزامهزاي

گنززدميا  ،بقززوالت ،کاسززنی و رونززاس بيشززهرین اهميززت را در

عراعی درک و شناخت ما را به منظور مدیریت پایدار این گونههزا

مقایسه خانواد هزاي گيزاهی داشزهند .همچنزين شزاخص تنزوع

بهبزود مزیبخشزد .کزوچکی و همکزارا ( Koocheki et al.,

شانو  -وینر نشا داد که بيشهرین تنوع گونهاي در کرمانشزا و

 )2006با ارعیابی تنوع کارکردي علفهاي هرع در مزارع گندم و

کمترین تنوع در سنقر و سرپ

هاب مشاهد شد.

چغندرقند اسها هاي کشور بيا داشهند که گونههاي هرع موجود

ارعیابی تنوع گياهی در مدیریت خاک سزبب تغييزر مزدیریت

در مزارع گندم و چغندرقند بهترتيب  50و  10گونه میباشند کزه

گياها هرع شد است ( ،)Delaquis et al., 2002بنابراین بزه

در مزارع گندم ،گندميا و کاسنی بهترتيب مهنوعتزرین خزانواد

نظر میرسد که دسهيابی به تنوع گياهی مولزوب و حرزو آ در

تکلپه و دو لپه بودند .مهنوعترین خانواد علفهاي هرع دو لپه و

راسهاي دسهيابی به عملکزرد کمزی و کيرزی مناسزب ،اع طریزق

تکلپه در مزارع چغندرقند نيز بهترتيب خانواد هاي شببوئيا و

بهر گيري اع عمليات عراعی مخهلف همچو تاری کاشت و نوع

گندميا بودند.

و عما کنهرل علفهاي هرع بزهعنزوا را کزاري اکولو یزک در

نهززایج موالعززه حيززدرنژاد مقززدم ( Heidar Nezhad

 )Moghaddam, 2011روي بررسزززی پویزززایی جمعيزززت

مدیریت علفهاي هرع قاب اجرا میباشد ( Van Gessel et al.,

.)2004

علفهاي هرع مزارع ععررا در شهرسها قاینات نشزا داد کزه

ععرزرا ( )Crocus sativus L.گيزاهی چندسزاله و علرزی

علفهزاي هزرع جزودر ( ،)Hordeum spontaneumشزاهی-

بود ( )Koocheki et al., 2006که در اغلب کشزورهاي داراي

Achillea

اقليم گرم و خشک کاشهه میشود ( .)Abdullaev, 2006برخی

 ،)wilhemssiدرشهوک ( )Malcolmia africanaو هرزتبنزد

بررسیها نشا داد است که ععررا بهدلي خاصزي آللوپزاتی،

( )Polygonum aviculareاع شاخص غالبيت بيشهري نسزبت

توانایی محدودکرد جوانهعنزی بعضزی علزف هزاي هزرع را دارد

به سایر علفهاي هرع برخوردار بودند .بيشهرین ميزا شزاخص-

( .)Rashed Mohassel et al., 2006در همزين راسزها ،راشزد

هاي تنوع و همچنين وع خشک علفهايهرع براي دو منوقزه

محا ز و همکززارا ()Rashed Mohassel et al., 2006

قاین و اسرد دارا مشاهد شد .مهزينعاد و همکزارا ( Matin

گزار

نمودند که عاار برگ و بنه ععررا درصد جوانزهعنزی،

 )Zadeh et al., 2012با بررسزی تنزوع گونزهاي ،کزارکردي و

سرعت جوانهعنی ،طول کلئوپهي و کلئوریز و عیستتود گياهچه

ساخهاري جوامع علفهاي هرع باغهاي سيب منوقه فریمزا در

 Rapistrum rugosumو  Gypsophila pilosaرا کاهش داد.

وحشززززی ( ،)Cardaria drabaبومززززادرا (

سه گرو  ،پرنهاد  ،مهوسط نهاد و کم نهاد گزار

نمودند کزه

البهه صوفیعاد و همکارا ( )Soufizadeh et al., 2008بيزا

مهنوعترین خانواد گرو تکلپهايها غالت و دولپهايها شزام

داشهند تیثير منری عاار برگ ععررا بر کاهش رشد علفهاي

کاسنی ،بقوالت و اسرنا بودند .بيشهرین شزاخص تنزوع شزانو

هرع به مراتب باالتر اع عاار پياع بود .با اینوجود ،بزا توجزه بزه
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اینکه این گيا فاقد ساقه هزوایی و داراي بزرگهزاي سزوعنی و

( 1-12( )Taraxacum officinaleدرصززد) و تززا خززروس

باریک میباشد که در تمام فا رشد بر روي عمين پخش شد -

ایسززهاد ( 9/1-90/9( )Amaranthus retroflexusدرصززد)

اند ،لذا علفهاي هرع عمدتا بر آ غالب هسهند .عالو بر این ،اع

مشاهد شد .همچنين در سال دوم ،باالترین و پایينترین دامنزه

آنجا که این گيا داراي رشد آهسهه میباشزد ،تزراکم و جمعيزت

تراکم نسبی علفهاي هرع به ترتيزب بزراي اویزار سزالم و تزا

علفهاي هرع در مزرعه ععررا نسبها باال میباشد که در نهایت،

خروس ایسهاد بهدست آمد.

تیثيرات منری بر رشد و عملکرد را به دنبال دارد .بدین ترتيب ،اع

بنابراین ،با توجه به اهميت دارویی و اقهاادي باالي ععررا

آنجا که ععررا رقيب قوي براي علفهاي هرع نيسزت ،کنهزرل

و همچنين توجه به حرو کيريت و سوح توليد آ  ،ایزن موالعزه

علف هاي هرع یکی اع بزرگ تزرین مشزکالت مززارع ایزن گيزا

در راسهاي ني به اهداف کشزاورعي پایزدار هميزام بزا کزاهش

میباشند .در این راسها ،قربانی و همکزارا ( Ghorbani et al.,

مارف علفکشهاي شيميایی با هدف شناسایی گونههاي هزرع

نمودند که گونههاي مخهلف علف هرع در مززارع

مزززارع ععرززرا و بررسززی سززاخهار جوامززع و تنززوع گونززهاي و

 )2008گزار

این گيا وجود دارند که منجر به کاهش رشد و عملکرد آ می-

کارکردي این گونهها در مزارع اسها خراسا انجام شد.

شوند .راشد ( )Rashed Mohassel, 1992با موالعه علفهزاي
هرع مزارع ععررا جنوب خراسا بيزا داشزت کزه  900گونزه
علفهرع در مزارع ععررا روئيد که  02گونه اع آ هزا گياهزا

مواد و روشها
به منظور انداع گيري عناصر اصلی تنوع عیسزهی کشزاورعي،

غالب بودند .بيشهرین تعداد گونه علفهرع به تيزر هزاي کاسزنی

ارائه شاخصهاي کمی جهت ارعیابی آ و بررسی رابوزه ثبزات،

( 90گونه) ،نخزود ( 00گونزه) ،غزالت ( 09گونزه) ،شزببزو (91

عملکرد و تنوع عیسهی در مزارع ععررا  ،این موالعه به صزورت

گونه) ،اسرنا ( 90گونه) ،ميخک ( 92گونه) ،گاوعبا ( 92گونه)

ميدانی اع سوح  12مزرعزه در شهرسزها هزاي مخهلزف اسزها

و آالله ( 5گونه) تعلق داشت .عمد علفهاي هرع غالزب جنزوب

خراسا (شام مشهد ،نيشابور ،گناباد ،تربتجام ،تربزتحيدریزه،

خراسزا شزام شزاهی وحشزی ( ،)Cardaria drabaجزو دم

بيرجند و قائن) در طی سالهاي  9919و  9910انجام شد.

موشزی ( ،)Hordeum murinumعلزف پشززمکی ( Bromus

اع آنجا که دور بهر برداري اقهاادي اع مزارع ععررا بهطور

 ،)tomentolusپيچک صزحرایی (،)Convolvulus arvensis

ميانيين پنج سال میباشد ( ،)Behbani et al., 2005لذا بهطور

بومززادرا ( )Achillea millefoliumو سززيزاب ( Veronica

یکنواخت جهت نمونهبرداري مزارع چهزار سزاله انهخزاب شزدند.

 )persicaبودند .موالعات انجام شد در کشزمير نيزز وجزود 09

العم به کر است که جهت ایجاد یکنواخهی بيشهر در جمزعآوري

گونه گيا هرع را در عمينهاي تحت عراعت این گيا نشزا داد

اطالعات و کاهش خواي نمونهبزرداري اع هزر منوقزه مزارعزی

اسزززت ( .)Nehvi et al., 2008شزززباهنگ و همکزززارا

انهخاب شدند که حذف علفهاي هزرع بزه صزورت مکزانيکی و

( )Shabahang et al., 2013با ارعیزابی اثزر مزدیریت بقایزاي

دسهی انجام میگرفت و هيچ نوع مدیریت شيميایی اعمال نمی-

گياهی و کاشت گياها پوششی بر تراکم و جمعيزت علزفهزاي

شد .ميانيين مشخاات جغرافيایی مزارع نمونهبزرداري شزد در

هرع ععررا بيا داشهند که در سزال اول ،بيشزهرین و کمهزرین

مناطق مورد موالعه در جدول  9نشا داد شد است.

دامنه تراکم نسبی علفهاي هرع به ترتيب بزراي گز قاصزدک

بررسي ساختار جوامع و تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع زعفران خراسان

262

جدول  -1مختصات جغرافيایي مناطق مورد مطالعه
Table 1- Geographical coordinates of studied regions

ارتفاع از سطح
دریا

عرض جغرافيایي

طول جغرافيایي

Latitude

Longitude

درجه

دقيقه

درجه

دقيقه

Degree

Minute

Degree

Minute

1459

32

87

58

12

1272

36

13

58

49

1342

35

17

59

13

895

35

14

69

37

1094

34

21

58

45

1453

33

45

59

12

)Altitude (m

نمونهبرداري اع جمعيت علفهاي هرع در هشت نوبت اع مهر

نام شهر
Town name

بيرجند
Birjand

نيشابور
Neyshabur

تربتحيدریه
Torbat-e-Heydarieh

تربتجام
Torbat-e-Jam

گناباد
Gonabad

قائن
Ghaen

برداري انجام گيرد.
به منظور بررسی ميزا ثبات و اسزهقرار هزر گونزه ،ضزریب

ما تا اردیبهشت ما به صورت ماهيانه با اسزهراد اع پزنج قزاب

0

 9×9مهر مربع در هر مزرعه انجام شد .نمونهبزرداري موزابق بزا

ثبززات بززا اسززهراد اع معادلززة  9محاسززبه شززد ( & Krohne

اليوي دبليو ( )Randall, 2000انجام شد .سپس علفهاي هرع

:)Brewer, 2000

هر قاب بر اساس نوع گونه ترکيک و سپس شمار

شدند .پس

Si = ρ/p×100

()9

اع بررسی گونههاي علفهرع و تعيين خانواد هاي مربوطزه ،ایزن

که در این معادله :ρ ،تعداد نمونههایی که گونة مورد موالعزه

گونهها بر اساس تنوع کارکردي در چهزار گزرو چرخزه رویشزی

در آ وجود دارد :Ρ ،تعداد ک نمونههزاي برداشزت شزد و :Si

(یکساله ،دوساله و چندساله) ،شک رویشی (تزکلپزه و دولپزه)،

ضریب ثبات میباشد .بر اساس این معادله ،گونههزاي پایزدار در

مسير فهوسنهزي (سهکربنه و چهارکربنه) و درجه سماجت (سزمج

بيش اع  12درصد نمونهها ،گونههاي مزوقهی در  01-12درصزد

و غيرسمج) طبقهبندي شزدند ( ;Matin Zadeh et al., 2012

نمونهها و گونههاي اتراقی در  01درصد نمونهها دید میشوند.

& Koocheki et al., 2001; Poggio et al., 2004; Shimi

شززاخصهززاي تنززوع مززورد بررسززی شززام سيمپسززو

 .)Termeh, 1994در این عما همچنين تزراکم و وع خشزک
آنها نيز تعيين و ثبت شد .علفهرع سمج ،گونهاي است که حذف
آ نسبها مشک میباشد .بهمنظور تعيين سماجت علفهاي هرع
شناسایی شد اع منابع اسهراد گردید .العم به کر است محز -
هاي انهخاب شد جهت نمونهبرداري علفهزاي هزرع در نوبزت
اول در هر مزرعه و هر منوقه به گونهاي عالمتگذاري شدند تا
در مراح مخهلف رشدي ععررا مجددا اع هما نقزاط نمونزه-

( ،)Margalef, 1958شانو  -وینزر ( Shannon & Weaver,
 ،)1949مارگزززززالف (1958

 )Margalef,و منهينيزززززک

( )Manhinick, 1963بود که بهترتيب با اسهراد اع معادالت 0
تا  1محاسبه شد:
()0

)D= ∑ni (ni-1)/N (N-1

1- Stability

261

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،5شماره  ،3پاییز 6331

()9

H'= -∑ pi × ln pi

()0

M= S-1/LnN

()1

Dmn= S /

سلسله مراتبی پيوسهه کام بر اساس فواصز اقليدسزی گزرو -

که در این معادالت  :Dشاخص سيمپسو  :ni ،تعداد افراد در

بندي شدند .رسم شک ها با اسزهراد اع نزرمافزارهزاي Sigma

گونة  iام :N ،تعداد ک افراد :H' ،شاخص شانو  -وینر)'،(0≤H

مهر مربع به منظور تعيين عملکرد گ انجام گردید.
شهرسها ها با اسهراد اع تجزیزه خوشزهاي ( )CAبزه رو

 plotو  Minitabانجام شد.

 :nتعداد  iامين گونه :N ،تعداد ک افراد :Pi ،فراوانی نسبی یزک
گونه :M ،شاخص غناي گونهاي مارگزالف :S ،تعزداد گونزه:N ،
تعداد ک افراد گونهها :Dmn ،شاخص منهينيزک :S ،تعزداد کز
گونهها و  :Nتعداد ک افراد در نمونه میباشد.

نتایج و بحث
گرو هاي کارکردي علفهاي هرع غالزب در مززارع ععرزرا
اسها خراسا به ترکيک گونه و خانواد در جدول  0نشزا داد

موقعيت نقاط در هنيام نمونهبرداري اع جمعيزت علزفهزاي

شد است.

هرع با دسهيا  GPSشناسایی و ثبت شزد .بزراي تعيزين ميززا
خسارت ناشی اع علفهاي هزرع بزر عملکزرد ،در عمزا گلزدهی
ععررا اع هما نقاط مجددا نمونهبرداري با اسهراد اع قاب 9×9
جدول  -2گروههاي کارکردي علفهاي هرز غالب در مزارع زعفران به تفکيک گونه و خانواده
Table 2- Functional groups of dominant weeds in saffron fields based on species and family

گروههاي کارکردي
Functional groups

درجه سماجت
Degree of
noxiousness

چرخه رویشي

مسیر فتوسنتزی

شكل رویشی

خانواده گیاهی

نام علف هرز

Plant family

Weed name

Photosynthetic
pathway

Vegetative form

دوساله

سه کربنه

دولپه

كاسني

Biennial

C3

Dicotyledonous

Asteraceae

سمج

چندساله

سه کربنه

دولپه

كاسني

Noxious

Perennial

C3

Dicotyledonous

Asteraceae

سمج

چندساله

سه کربنه

تکلپه

غالت

Noxious

Perennial

C3

Monocotyledonous

Poaceae

سمج

چندساله

سه کربنه

دولپه

بقوالت

Noxious

Perennial

C3

Dicotyledonous

Fabaceae

یکساله

سهکربنه

دولپه

شببو

Annual

C3

Dicotyledonous

Brassicaceae

سمج

یکساله

چهار کربنه

دولپه

تاج خروس

Noxious

Annual

C4

Dicotyledonous

Amaranthaceae

-

یکساله

سه کربنه

تکلپه

غالت

Annual

C3

Monocotyledonous

Poaceae

یکساله

سهکربنه

دولپه

شببو

Annual

C3

Dicotyledonous

Brassicaceae

سمج

چندساله

سه کربنه

دولپه

شببو

Noxious

Perennial

C3

Dicotyledonous

Brassicaceae

-

-

-

Vegetative cycle

Achillea millefolium
Acroptilon repens
Agropyron repens
Alhagi camelorum
Alyssum hirsutum
Amaranthus retroflexus
Avena fatua
Capsella bursa-pastoris
Cardaria draba
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Continue the table 2- Functional groups of dominant weeds in saffron fields based on species and family
 گروههاي کارکرديFunctional groups

نام علف هرز

خانواده گیاهی

Weed name

Plant family

Cardus pycnocephalus
Chenopodium album
Cichorium intybus

Cirsium arvense

Convolvulus arvensis
Cuscuta spp.
Cynodon dactylon
Cyperus esculentus
Cyperus rotundus
Echinochloa crus-galli
Eruca sativa
Fumaria officinalis
Glycyrrhiza glabra
Goldbachia laevigata
Hordeum glaucum
Hordeum spontaneum
Lactuca orientalis
Lamium amplexicaule
Latyrus aphaca
Lolium rigidum
Lolium temulentum

شكل رویشی

مسیر فتوسنتزی

چرخه رویشي

Vegetative form

Photosynthetic pathway

Vegetative cycle

كاسني

دولپه

سه کربنه

یکساله

Asteraceae

Dicotyledonous

C3

Annual

درجه سماجت
Degree of
noxiousness

-

اسفناج

دولپه

سه کربنه

یکساله

سمج

Chenopodiaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

Noxious

كاسني

دولپه

سهکربنه

چندساله

Asteraceae

Dicotyledonous

C3

Perennial

كاسني

دولپه

سه کربنه

Asteraceae

Dicotyledonous

C3

پيچک

دولپه

سه کربنه

چندساله

سمج

Convolvulaceae

Dicotyledonous

C3

Perennial

Noxious

پيچک

دولپه

سه کربنه

یکساله

سمج

Convolvulaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

Noxious

غالت

تکلپه

چهار کربنه

چندساله

سمج

Poaceae

Monocotyledonous

C4

Perennial

Noxious

جگن

تکلپه

چهار کربنه

چندساله

سمج

Cyperaceae

Monocotyledonous

C4

Perennial

Noxious

جگن

تکلپه

چهار کربنه

چندساله

سمج

Cyperaceae

Monocotyledonous

C4

Perennial

Noxious

غالت

تکلپه

چهار کربنه

یکساله

Monocotyledonous

C4

Annual

-

Poaceae

شببو

دولپه

سه کربنه

یکساله

Brassicaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

شاهتره

دولپه

سه کربنه

یکساله

Fumariaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

بقوالت

دولپه

سهکربنه

چندساله

Fabaceae

Dicotyledonous

C3

Perennial

شببو

دولپه

سه کربنه

یکساله

Brassicaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

غالت

تکلپه

چهار کربنه

یکساله

سمج

Poaceae

Monocotyledonous

C4

Annual

Noxious

غالت

تکلپه

سه کربنه

یکساله

Monocotyledonous

C3

Annual

-

Poaceae

كاسني

دولپه

سه کربنه

یکساله

سمج

Asteraceae

Dicotyledonous

C3

Annual

Noxious

نعنا

دولپه

سه کربنه

یکساله

سمج

Lamiaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

Noxious

بقوالت

دولپه

سه کربنه

چندساله

Fabaceae

Dicotyledonous

C3

Perennial

غالت

تکلپه

سه کربنه

یکساله

سمج

Poaceae

Monocotyledonous

C3

Annual

Noxious

غالت

تکلپه

سه کربنه

یکساله

سمج

Poaceae

Monocotyledonous

C3

Annual

Noxious

یکساله یا چندساله
Annual or
perennial

سمج
Noxious

-

-

-
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Continue the table 2- Functional groups of dominant weeds in saffron fields based on species and family

گروههاي کارکردي
نام علف هرز

خانواده گیاهی

Weed name

Plant family

Malva montana

Phalaris minor
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Polyonum aviculare
Portulaca oleracea
Raphanus rephanistrum
Rapistrum rugosum
Setaria viridis
Sinapis arvensis

Sisymbrium irio

Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Sophora pachycarpa
Stellaria media
Taraxacum officinale
Tribulus terrestris
Vaccaria pyramidata
Xanthium strumarium

Functional groups

درجه سماجت

شكل رویشی

مسیر فتوسنتزی

چرخه رویشي

Vegetative form

Photosynthetic pathway

Vegetative cycle

ختمي

دولپه

سه کربنه

Malvaceae

Dicotyledonous

C3

غالت

تکلپه

سه کربنه

یکساله

Poaceae

Monocotyledonous

C3

Annual

بارهنگ

دولپه

سه کربنه

چندساله

سمج

Plantaginaceae

Dicotyledonous

C3

Perennial

Noxious

Degree of
noxiousness

یکساله یا چندساله
Annual or
perennial

-

-

بارهنگ

دولپه

سهکربنه

چندساله

Plantaginaceae

Dicotyledonous

C3

Perennial

غالت

تکلپه

سهکربنه

چندساله

Poaceae

Monocotyledonous

C3

Perennial

هفت بند

دولپه

سه کربنه

یکساله

Polygonaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

خرفه

دولپه

اسيد کراسوالسه

یکساله

سمج

Portulacaceae

Dicotyledonous

CAM

Annual

Noxious

-

شببو

دولپه

سهکربنه

یکساله

Brassicaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

شببو

دولپه

سه کربنه

یکساله

سمج

Brassicaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

Noxious

غالت

تکلپه

چهار کربنه

یکساله

Monocotyledonous

C4

Annual

-

Poaceae

شببو

دولپه

سهکربنه

یکساله

سمج

Brassicaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

Noxious

شببو

دولپه

سه کربنه

Brassicaceae

Dicotyledonous

C3

Annual or
biennial

سيب زميني

دولپه

سهکربنه

یکساله

Solanaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

كاسني

دولپه

سه کربنه

چندساله

سمج

Asteraceae

Dicotyledonous

C3

Perennial

Noxious

بقوالت

دولپه

سه کربنه

چندساله

سمج

Fabaceae

Dicotyledonous

C3

Perennial

Noxious

ميخک

دولپه

سه کربنه

یکساله

سمج

Caryophyllaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

Noxious

كاسني

دولپه

سه کربنه

چندساله

سمج

Asteraceae

Dicotyledonous

C3

Perennial

Noxious

اسپند

دولپه

چهار کربنه

یکساله

سمج

Zygophyllaceae

Dicotyledonous

C4

Annual

Noxious

ميخک

دولپه

سه کربنه

یکساله

Caryophyllaceae

Dicotyledonous

C3

Annual

كاسني

دولپه

سه کربنه

یکساله

Asteraceae

Dicotyledonous

C3

Annual

-

یکساله یا دوساله
-

-

-
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هما گونه که در جدول  0نمزایش داد شزد اسزت ،تعزداد

دسهکاري کمهر خاک یکی اع عوامز غالبيزت علزفهزاي هزرع

گونههاي هرع ثبت شد در مززارع ععرزرا اسزها خراسزا 12

چندساله بود که داراي اسهراتژي تکاملی رقابزت تحمز تزنش

گونه و مهعلق به  91خانواد مهراوت میباشند که در ایزن ميزا ،

میباشند .عالو بر این ،عزدم تخریزب و بزرهم عد خزاک بزه

خانواد هاي غالت ،شببو ،کاسنی و بقوالت بهترتيب بزا ،1 ،99

واسوه کاهش شخم و خزاکورعي طزی چنزدین سزال مهزوالی

 0و  1گونه غالبترین خزانواد هزاي مشزاهد شزد بودنزد50 .

( )Lososova et al., 2008در مزرعه ععرزرا باعزث افززایش

درصد گونههاي هرع دولپه و بقيه تکلپه بودند 00 .درصد گونه-

درصد حضور گونههاي چندساله در مقایسه با گونههاي یکساله

هاي هرع مشاهد شد داراي مسير فهوسزنهزي سزه کربنزه91 ،

شد است .ویکس و همکارا ( )Wicks et al., 2000معهقدنزد

درصززد چهارکربنززه و  0درصززد داراي مسززير فهوسززنهزي اسززيد

که کاهش خاکورعي محيط مناسزبی را بزراي علزفهزاي هزرع

کراسوالسه بودند .بيش اع نيمی اع گونههاي هرع مشزاهد شزد

چندساله فراهم مینمایزد .سزينگ و همکزارا ( Singh et al.,

( 10درصد) در گرو بر اساس درجه سماجت بهعنوا گونههزاي

 )2015نهيجه گرفهند کزه مزدیریت خزاکورعي اع طریزق تزیثير

سمج طبقهبندي شدند .گونههاي چندساله و یکساله بهترتيزب بزا

توعیع بذر علفهاي هرع و اليوي سبز شد تراکم گونههاي هرع

 90و  10درصد رایجترین گونهها بودند و گونههزاي دوسزاله (دو

یکساله و چندساله را به طور معنیداري تحت تیثير قرار داد .بزر

درصد) کمترین تنوع را داشزهند .البهزه درصزد کمزی اع گونزههزا

این اساس ،با در نظر گزرفهن تنزوع گونزههزاي هزرع در مززارع

(هشت درصد) نيز داراي چرخه رویشی مهنوع یکسزاله ،دوسزاله

ععررا به نظر میرسد که تنوع آب و هوایی و سزوح عیرکشزت

یا چندساله بودند (جدول  .)0حضور درصد بزاالیی اع علزفهزاي

باالي این گيا در منوقه خراسا مهمترین عام غنزاي گونزه-

هرع ،گونههاي نيهروفي همچو تا خروس ( Brainard et al.,

هاي هرع میباشد .در بين گونههاي غالب هرع مشاهد شزد در

 ،)2006تزا ریزززي سزيا ( ،)Ogg & Rogers, 1989چچززم

مزرعه ععرزرا تنهزا پزنج گونزه شزيرتيغی ،سزلمهتزر  ،پيچزک

( ،)Gloser, 2002سززلمهتززر ( ،)Čiuberkis, 2001شززلمی

صحرایی ،هرتبند ،پنجهمرغی و مرغ (بهترتيب بزا ،12 ،11 ،10

( ،)Lambdon et al., 2008سوروف و هرتبند ( Moreau et

 01 ،51و  19درصززد) داراي درصززد حضززور بززيش اع  12درصززد

 ،)al., 2014با قدرت رقابت باال که قابليت تکثير بزاالیی دارنزد،

بودند و درصد حضور سایر گونهها کمهر اع ایزن ميززا محاسزبه

میتواند مهمترین عام مدیریت فشرد این گونزههزا در مززارع

گردیززد (شززک  .)9همچنززين ماززرف قابز توجززه نهززاد هززاي

ععررا باشد .اگرچه اثرات مهقاب و پيچيد این عوامز نهيجزه-

شيميایی بهویژ نيهرو

در بومنظامهاي عراعزی رایزج ،یکزی اع

گيري قوعی در این مورد را مشک میساعد ،با اینوجزود ،مزی-

عوام اصلی مؤثر بر ترکيب گونهاي علفهاي هزرع و گسزهر

توا گرت ،تداوم نظامهاي رایج مهکی بزر مازرف نهزاد هزاي

حضور آنها مزیباشزد ( .)Haas & Streibig, 1982بررسزیهزا

شيميایی ،تنوع ساد و تخریب مکرر خاک موجب تغيير بيشهر در

همچنين نشا می دهد که باال بود حاصلخيزي خزاک ،مهزم-

تنوع ،فراوانی و ترکيب گونهاي علفهاي هرع و افززایش تزراکم

ترین عام تعيينکنند تنوع کارکردي گونههزاي گيزاهی بزود ؛

گونههاي غالب و سمج و کاهش غناي گونهاي و تنوع کارکردي

بهطوريکه در سووح باالي حاصلخيزي (هدف مزدیریت نظزام-

علفهاي هرع شد و مزدیریت علزفهزاي هزرع را در آینزد بزا

هززاي رایززج) تنززوع کززارکردي بززه حززداق کززاهش مززییابززد

مشک مواجه خواهد ساخت .هزمچنزين بزه نظزر مزیرسزد کزه

( .)Koocheki et al., 2003هزاس و اسزهریبگ ( & Haas
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 )Streibig, 1982نيز مارف عیاد نيهزرو

گونهاي علزفهزاي هزرع معرفزی نمودنزد .سزيررت و همکزارا

را یکزی اع عوامز

اصلی افزایش جمعيت علفهاي هرع نيهروفي همچو سلمهتر

( )Seifert et al., 2015خاطر نشزا سزاخهند کزه مهزمتزرین

و هرتبند معرفی نمودند .عالو بر این ،دال و همکارا ( Dale

عوام مدیریت عراعی مؤثر بر تنزوع گونزههزاي گيزاهی شزام

 )et al., 1992معهقد هسهند که فلزور علزفهزاي هزرع در بزين

تاری کاشت ،کوددهی ،مارف علفکشهاي شيميایی و تنزاوب

مزارع ،مناطق ،شرایط اقليمی و نظامهاي مخهلف کشت مهراوت

عراعی میباشد .بر این اسزاس ،بزه نظزر مزیرسزد کزه مازرف

میباشد .منالد و همکارا ( )Menalled et al., 2001تراوت در

کودهاي شيميایی ،بهویژ کودهاي نيهرو

و کاربرد علفکزش-

گونههاي گياهی را ناشی اع تیثير شخم ،کودها ،علزفکزشهزا و

هاي شيميایی اع جمله عوام مؤثر بزر ترکيزب و تنزوع گونزهاي

سایر رو هاي کنهرل علفهاي هرع معرفی نمودند .بنزابر نظزر

علفهاي هرع در بومنظامهاي عراعی محسزوب مزیشزود ،بزه-

بلکشاو ( ،)Blackshaw, 1994لمرل و همکزارا ( Lemerle

طوريکه مارف این نهاد هزاي شزيميایی در دراعمزدت باعزث

 )et al., 2001و رادوسویچ و همکزارا ( Radosevich et al.,

غالبيت گونههاي نيهرو پسند و غيرحساس نسبت بزه مازرف

 )1997کشت مهوالی یک گيا براي چنزدین سزال و اسزهراد اع

علفکشهاي شيميایی با درجه سماجت باال خواهد شد.

علفکشهاي شيميایی با یک مکانيسزم عمز  ،عامز افززایش

ضریب ثبات علفهزاي هزرع مززارع ععرزرا طزی مراحز

جمعيت علفهاي هرع غيرحساس به علزفکزشهزاي شزيميایی

مخهلف رشدي در جدول  9نشزا داد شزد اسزت .در مراحز

میباشد .الیر و وردنت ( )Lair & Redente, 2004معهقدند که

مخهلف رشد رویشی ،گلدهی و رکود ععررا ضرایب ثبات گونه-

اسهراد مهوالی اع علفکشهاي با یزک مکانيسزم عمز باعزث

هاي هرع مشاهد شد مهراوت بود .بهطوريکه بيشهرین ضریب

تغيير در جمعيت علفهزاي هزرع حسزاس بزه علزفکزشهزاي

ثبات در مرحلههاي رکزود ،گلزدهی و رویشزی بزهترتيزب بزراي

شيميایی در مقایسه با علفهاي هرع مهحم تر مزیشزود .الل و

خارشهر ،یوالف وحشی و بومزادرا بزا  01/99 ،10/09و 90/90

همکارا ( )Lal et al., 2014مدیریت حاص خيزي و کزوددهی

بهدست آمد.

فسرر و مارف کود دامی را مهمترین عوام مزؤثر بزر ترکيزب
Agropyron repense
Cynodon dactylon
Polyonum aviculare
Convolvulus arvensis
Chenopodium album
Sonchus arvensis
Tribulus terrestris
Amaranthus retroflexus
Poa annua
Achillea millefolium
Avena fatua
Cichorium intybus
Cuscuta spp.
Capsella bursa-pastoris
Acroptilon repens
Glycyrrhiza glabra
Sisymbrium irio
Taraxacum officinale
Eruca sativa
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Presence percentage

شکل  -1درصد حضور علفهاي هرز غالب در مزارع زعفران
Figure 1- Presence percentage of dominant weeds in saffron fields.
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جدول  -3ضریب ثبات علفهاي هرز در مزارع زعفران طي مرحلههاي رکود ،گلدهي و رویشي
Table 3- Stability coefficients for weeds in saffron fields at dormant, flowering and vegetative stages

مرحله رکود

مرحله گلدهي

مرحله رویشي

Dormant stage

Flowering stage

Vegetative stage

ضریب ثبات

نام علف هرز

ضریب ثبات

Stability
coefficient

Weed name

Stability
coefficient

52.81

Alhagi camelorum

25.11

1.15

Alyssum hirsutum

22.18

1.15

Cardaria draba

9.15

نام علف هرز

ضریب ثبات

نام علف هرز

Stability
coefficient

Weed name

Avena fatua
Chenopodium
album
Eruca sativa

12.14

Achillea millefolium

9.18

Acroptilon repens

10.05

2.45

Cichorium intybus

12.08

Latyrus aphaca

4.04

3.18

Cuscuta spp.

14.05

Polyonum aviculare

2.08

Agropyron repense
Amaranthus
retroflexus
Capsella bursapastoris
Convolvulus
arvensis
Cynodon dactylon
Cyperus esculentus

4.02

Cyperus rotundus

1.15
2.63
3.94
4.18
8.15
7.18
6.01
5.04
3.98

Echinochloa crusgalli
Glycyrrhiza glabra
Malva montana
Plantago
lanceolata

13.54
2.12
1.77

Weed name

Raphanus
rephanistrum
Sinapis arvensis
Sisymbrium irio

Plantago major

7.01
2.03
4.03

6.05

Sophora
pachycarpa
Taraxacum
officinale
Tribulus terrestris
Xanthium
strumarium

4.03

Hordeum
spontaneum
Lamium
amplexicaule

2.11

Lolium temulentum

3.21

Poa annua

10.17

Portulaca oleracea

4.51
7.78
7.11

Setaria viridis
Solanum nigrum
Sonchus arvensis

در مقایسه کليه گونههاي هرع مشاهد شد در مرحلزههزاي

طرفی غالبيت برخی گونههاي هرع شزود کزه ایزن امزر نيزاع بزه

مخهلف رشدي ععررا  ،خارشهر بهعنزوا گونزه پایزدار ،یزوالف

مدیریت پایدار را آشکار میکنزد .اع طرفزی ،بزاالتر بزود تنزوع،

وحشی به عنوا گونه موقهی و سایر گونهها با ضریب ثبات کمهر

امکا برقراري انواع روابط مريزد بزين جمعيزت علزفخزوارا و

اع  01درصد اع لحاظ اکولو یکی بزه صزورت گونزههزاي اترزاقی

شکارچيا و بهبود کارایی اسزهراد اع منزابع را فزراهم مزیکنزد

شزناخهه شزدند (جزدول  .)Krohne & Brewer, 2000( )9در

( .)Singh et al., 2006عالو بر این ،به نظر میرسد در مناطق

مرحله گ دهی تعداد گونههاي هرع نسبت به سایر مراح مزورد

با مدیریت کمهر ،تنوععیسهی خزاک شزام ریزموجزودات مريزد

موالعه کمهر بود و کليه گونهها به صورت موقهی مشاهد شدند.

تثبيتکنند نيهرو

و فسزرر نيزز بزاالتر مزیباشزد ( Paoletti,

بنابراین ،انهظار میرود با کاهش تعداد گونهها در محيط ،حضزور

 )1997که باعث بهبود شاخصهاي تنزوع عیسزهی شزد اسزت.

گونههاي باقيماند اع طریق اخهااصی شد گونهها و تمایز نيچ

گوئررو و همکارا ( )Bostrom et al., 2014فشرد ساعي بوم-

به صورت پایدارتر در آمد که این امر منجر به کاهش تنوع و اع

نظامهاي عراعی را یکی اع عوام اصلی کاهش غناي گونزهاي و
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تنوع عیسهی علفهاي هرع معرفی نمودند .نهایج برخی موالعزات

حالیکه نوع اقليم تغيير چندانی در ميزا ثبات ایجزاد نمزیکنزد

نشا داد است که ضریب ثبات که ميزا اسهقرار هر گونه را در

(.)Carruba et al., 2002

بيوسنوع نشا میدهد ،تحت تیثير عوام مخهلری قرار میگيزرد.
بهعنوا مثال ،عما  ،منجر به بروع تغييرات مخهلرزی روي ثبزات

شاخصهاي تنوع عیسهی علفهاي هرع مزارع ععرزرا طزی
مراح مخهلف رشدي در جدول  1ارائه شد است.

گونههاي گيزاهی مزیشزود ( ،)krohne & Brewer, 2000در
جدول  -4شاخصهاي تنوع علفهاي هرز مزارع زعفران طي مرحلههاي رکود ،گلدهي و رویشي
Table 4- Diversity indices for weeds in saffron fields at dormant, flowering and vegetative stages

مرحله رویشي

مرحله گلدهي

مرحله رکود

شاخص

Vegetative stage

Flowering stage

Dormant stage

Index

0.941

0.641

0.870

0.898

0.745

0.860

1.745

1.508

1.620

3.143

2.344

2.862

سيمپسو
Simpson

شانو  -وینر
Shannon–Wiener

مارگالف
Margalef

منهينيک
Menhinick

با مقایسه نهایج مشخص است کزه بزاالترین شزاخصهزاي

رو هاي مدیریت عراعزی و تعزداد علزفهزاي هزرع جوانزه عد

تنوع عیسهی علفهاي هرع در مزرعه ععررا مربوط بزه مرحلزه

همبسززهيی منرززی و خوززی وجززود دارد .قوشززه و ال-حجززا

رشد رویشی بود .بهطوريکه شاخص سيمپسو در ایزن مرحلزه

( )Ghosheh & Al-Hajaj, 2004نيز اظهار نمودند که ممانعت

نسبت به مراح رکود و گلدهی بهترتيب برابر بزا  0و  05درصزد

اع جوانهعنی بذر علفهاي هرع تحت تیثير بکزارگيري رو هزاي

باالتر بود ميزا این افزایش براي شاخص شانو  -وینر بهترتيب

مدیریت عراعی ،میتواند ترکيب و تنوع این گونهها را تحت تیثير

برابر با  0و  91درصد ،براي شاخص مارگالف بهترتيزب برابزر بزا

قرار دهزد .ليزري و سامسزو ()Legere & Samson, 1999

 92و  90درصد و براي شاخص منهينيک بهترتيب برابزر بزا  0و

نشا دادند که غالبيت و تنوع گونههاي هرع تحت تزیثير روابزط

 91درصد محاسبه شد (جدول  .)0سزانهين-مونهانيزا و همکزارا

مهقاب مدیریهی علفهاي هرع و رشد و اسهقرار گيا اصلی قزرار

( )Santin-Montanya et al., 2013خاطر نشا سزاخهند کزه

دارد .بلززکشززاو و همکززارا ()Blackshow et al., 1998

مدیریت عراعی و بهویژ خاکورعي بهطزور معنزیداري شزاخص-

دریافهند که مرحله رشدي گيا اصلی ،رو هاي مدیریهی ،تراکم

هاي تنوع علفهاي هرع را تحت تیثير قرار داد .پالزا و همکزارا

و تنوع علفهاي هرع را بهطور معنیداري تحت تزیثير قزرار داد.

( )Palza et al., 2015دلي تزیثير خزاکورعي بزر خاوصزيات

هاس و اسزهریبيگ ( )Haas & Streibig, 1982نيزز عمليزات

جمعيت علفهاي هرع را به جابجایی مح قرارگيري بزذر علزف

عراعی و مدیریت علفهاي هرع را مهمترین عام تعيزينکننزد

هرع در خاک ،خرا دهی بذر علفهاي هرع و همچنين تغييزرات

ترکيب و تنزوع گونزهاي معرفزی نمودنزد .ناکزاموتو و همکزارا

دسهرسی به عناصر غذایی در خاک نسزبت دادنزد .نهزایج برخزی

( )Nakamoto et al., 2006دليز عمزد کزاهش جوانزهعنزی

تحقيقات ( )Jensen, 1995مؤید این مولب است که بين اجراي

علفهاي هرع را تحت تیثير بهکارگيري رو هاي مزدیریهی بزه
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جلززوگيري اع دریافززت نززور و تعززدی درجززه حززرارت خززاک در

مزارع ععررا در اسها خراسا هرع شد اسزت کزه در صزورت

تيمارهاي مدیریهی نسبت دادند ،بنابراین میتوا اع راهکارهزاي

ادامه مدیریت فعلی روند کنونی ،انهخاب علفهاي هزرع و تغييزر

مدیریت عراعی نظير وجين علفهاي هرع به ویژ در مرحله رشد

در فلور و جمعيت آنها را موجب خواهد داشت .البهزه ميززا ایزن

رویشی به منظور حرو سوح توليد در این گيا بهزر جسزت تزا

تغيير بسهيی به نوع و ميزا فشار انهخاب و فراوانی فشار ناشزی

عالو بر حرو محيط عیست ،کميت و کيريت عملکرد این گيزا

اع این مدیریت دارد که تغيير در فشار انهخاب براي ایجاد تعزادل

ارعشمند نيز بهبود یابد .در این راسها ،سينگ و همکارا ( Singh

در جمعيت علفهاي هرع میتواند جمعيزت ایزن گونزههزا را بزه

 )et al., 2006گزار

نمودند که چيونيی توعیزع گيزا اصزلی

حداق رساند و تراکم و ترکيب گونهاي آنها را کاهش دهد.

میتواند بر تنوع و ترکيب گونهها مزؤثر باشزد .در واقزع ،بررسزی

موالعه ميزا خسزارت ناشزی اع علزفهزاي هزرع در مززارع

عملکرد و دخالتهاي انسزانی در سيسزهمهزاي طبيعزی توسزط

ععررا نشا داد که علفهزاي هزرع بزهطزور ميزانيين موجزب

تغييرات و ميزا تنوع گونهها ارعیابی میشود .بهطوريکه ثبزات

کاهش  02/15درصدي عملکرد ععررا در اسها خراسا مزی-

بومنظام عمانی حاص میگردد که گونههاي تشکي دهند طزی

شوند .بررسی رابوه همبسهيی بين تراکم علفهاي هرع و درصد

عما حرزو شزوند ( .)Krohne & Brewer, 2000عزالو بزر

خسارت وارد به ععررا نشا داد که این دو عامز همبسزهيی

این ،مدیریت مشابه علفهاي هرع و تداوم مدیریتهاي مهکی بر

بسيار باالیی ( )R2=2/10با یکدیير دارند (شک .)0

مارف سموم شيميایی باعث کاهش تنوع گونهاي علفهزاي در

شکل  -2همبستگي خطي بين تراکم و درصد خسارت علفهاي هرز در مزارع زعفران
Figure 2- Linear correlation between density and damage percentage of weeds in saffron fields.

عالو بر تراکم ،ترکيب مهراوت گونههاي هرع در شهرسها -

برنج و شاخصهاي تنوع علفهاي هرع گزار

نمودند .ميلبزرگ

هاي مورد موالعه در اسها خراسا نيز یکی اع مهمترین عوام

و هززالير ( )Milberg & Hallgren, 2004و بوسززهروم و

در ميزا خسارت وارد به ععررا مزیباشزد .البهزه نقزش سزایر

همکارا ( )Bostrom et al., 2003تراوت در عمليات عراعزی،

عوام عراعی و اقليم نيزز نبایسزهی نادیزد گرفهزه شزود .الل و

اخهالف در ساخهار جوامع و تراکم علفهاي هرع ،نوع خاک و نيز

همکارا ( )Lal et al., 2014ارتباط خوی منری را بين عملکرد

تراوت در شرایط اقليمی و تیثير آنها بر ميزا رقابزت علزفهزاي
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در آنززاليز کالسززهر مزززارع ععرززرا اسززها خراسززا اع نظززر

هرع و نيز مدیریت مهراوت علفهاي هرع را عمزد تزرین دالیز
تراوت در ميزا خسارت علفهاي هرع معرفی نمودنزد .بزر ایزن

شاخصهاي تنوع عیسهی علفهزاي هزرع شزام شزاخصهزاي

اساس ،بهنظر میرسد مدیریت پایدار علفهزاي هزرع در شزرایط

سيمپسو  ،شانو  -وینر ،مارگزالف و منهينيک در سزوح تشزابه

حرو سوح عملکرد ،منجر به افززایش ظهزور مزایزاي غيرقابز

 51درصد سه گرو مشاهد شد .بزهطزوريکزه شهرسزها هزاي

پيشبينی به واسوه افزایش تنوع عیسهی خواهد شزد .عزالو بزر

مشهد ،نيشابور ،بيرجند و قائن در یک گرو  ،گناباد و تربت جزام

این ،پيچيدگی و تنوع پوشش گياهی مزارع ععررا کليزد ایجزاد

در یک گرو و تربتحيدریه نيز بزه علزت تشزابه کزم بزا سزایر

تعادل بين شکارچيا و آفات است و مدیریت مناسب ایزن بزوم-

شهرسها ها احهماال تحت تیثير شزرایط مهرزاوت آب و هزوایی و

نظامها نياعمند طراحی یک برنامه کنهرل عیسهی سزودمند بزراي

همچنين خاوصيات خاک در شاخه مجزایی قرار گرفهند (شزک

مدیریت پایدار علفهاي هرع ،آفات و بيماريها میباشد.

.)9

similarity
شکل  -3گروهبندي شهرستانهاي مختلف از نظر تشابه بر مبناي شاخصهاي تنوع زیستي علفهاي هرز در مزارع زعفران
Figure 3- Clusters of different provinces for similarity based on diversity indices of weeds in saffron fields.

شمار هاي  9تا  5به ترتيب نشا دهند شهرسها هاي مشهد ،نيشابور ،بيرجند ،قائن ،گناباد ،تربتجام و تربتحيدریه هسهند.
Numbers from 1 to 7 indicate Mashhad, Neyshabur, Birjandn, Ghaen, Gonabad, Torbat-e Jam and Torbat-e Heydari counties,
respectively.

بهطورکلزی ،ترزاوت در شزرایط اقليمزی ،عمليزات عراعزی و

و خاکی در مقياس منوقزهاي مهزمتزرین فزاکهور مزؤثر در ایزن

مدیریت مهراوت بهکار گرفهه شزد در مززارع ععرزرا همچزو

اخهالف میباشد .عالو بر این ،مناطقی کزه داراي ویژگزیهزاي

مارف نهاد ها ،اخهالف در سزاخهار جوامزع علزفهزاي هزرع و

ساخهاري و موقعيت مکانی کم و بيش مشابهی هسهند که آنها را

خاوصيات مهراوت خاک در شهرسها هاي مورد بررسی را می-

در معرض شرایط اکولو یک و آشرهيیهاي ناشی اع فعاليتهاي

توا اع دالی عمد در قزرار گزرفهن آنهزا درخوشزهبنزديهزاي

عراعی قرار میدهد ،داراي تعداد بيشهري اع گونههاي مهحمز و

مهراوت عنوا نمود .البهه بهنظر میرسد تراوت در شرایط اقليمی

به تبع آ تشابه بيشهري اع نظر شاخصهاي تنوع عیسزهی مزی-
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باشند .توماس و همکارا ( )Thomas et al., 1991با ارعیزابی
ساعگاري علفهاي هرع در یک منوقه با تغييرات اقليمی نهيجزه
گرفهند که بارندگی و درجه حرارت بهعنزوا مهزمتزرین عوامز

نتيجهگيري
گونههاي علفهرع در مززارع ععرزرا تحزت تزیثير شزرایط

تعيين اليوي پراکنش علفهاي هرع مورح میباشند .درکسو و

مهراوت اقليمی در شهرسها هاي مخهلف اسها خراسزا شزام

همکارا ( )Derksen et al., 1995نيز شزرایط اقليمزی را بزه-

مشهد ،نيشابور ،بيرجند ،قائن ،گناباد ،تربتجزام و تربزتحيدریزه

عنوا یکی اع مهمهرین عوام پراکنش علفهاي هزرع معرفزی

تراوت داشهند .عليرغم تراوت در تعداد و تراکم گونههاي هرع در

نمودنزد .دیز و همکزارا ( )Dale et al., 1992خزاطر نشزا

شهرسها هاي مورد موالعه بهنظر میرسد که اجراي خاکورعي و

ساخهند که شرایط اقليمی و نظامهزاي عراعزی مشزابه دو عامز

مدیریت مهراوت حاص خيززي خزاک در ایزن منزاطق ي باعزث

مهم در تعيين درجه تشابه بين مناطق مخهلف مزیباشزند .بنزابر

کاهش تنوع گونهاي علفهاي هرع شزد اسزت کزه در صزورت

نظر درکسزن و همکزارا ( )Derksen et al., 2002ترزاوت در

ادامه مدیریت فعلی روند کنونی ،تغيير در فلور و جمعيزت آنهزا را

فلور و فراوانی علفهاي هرع در مناطق مخهلف ناشزی اع اثزرات

موجب خواهد داشت .البهه ميزا این تغييزر بسزهيی بزه نزوع و

مهقاب و پيچيد مهیثر اع عمليات عراعی ،گونههاي گياهی ،نظزام

ميزا فشار انهخاب و فراوانی فشار ناشی اع این مدیریت دارد که

شخم ،مدیریت علفهاي هرع و شرایط محيوی است .اع ایزنرو،

تغيير در فشار انهخاب براي ایجاد تعادل در جمعيزت علزفهزاي

تشخيص دقيق عواملی که فراوانی نسبی گونزههزاي گيزاهی را

هرع میتواند جمعيت این گونهها را به حداق رساند و تزراکم و

تغيير میدهد ،مشک است .این امر به خاوص در مورد تغييرات

ترکيب گونهاي آنها را کاهش دهد .البهه در صورت بهر گيري اع

پيچيد اي که در یک منوقه ایجاد میشزود ،صزادا اسزت .بزه-

مدیریت پایدار علفهاي هرع در شزرایط حرزو سزوح عملکزرد،

عبارت دیير ،در مقياس کوچکتر مث یک لکه یا مزرعه ،تراوت

مزایاي غيرقاب پيشبينی به واسوه افزایش تنوع عیسهی ظهزور

در ترکيب گونههاي گياهی را بههر میتوا به تغييرات در محيط

خواهد نمود .بنابراین ،پيشزنهاد مزیشزود اع رو هزاي مخهلزف

و عمليات عراعی که براي رشد محاول اسهراد میشود ،ارتبزاط

مدیریت اکولو یک جهزت مزدیریت علزفهزاي هزرع در مززارع

داد تا در مقيزاس وسزيع .علزیرغزم اینکزه سونسزو و ویيزر

ععررا بهر گيري گردد.

( )Svensson & Wigren, 1982معهقدند کزه عوامز اقليمزی
تیثير چندانی بر فلور علفهاي هرع ندارد ،بزهنظزر مزیرسزد کزه

سپاسگزاري

تراوت در فلور ،تراکم و فراوانی علفهاي هرع در شهرسها هزاي

اعهبار ایزن پزژوهش اع محز پژوهزه طزرح شزمار 95100

مخهلف تحت تیثير عمليزات عراعزی ،تنزاوبهزاي عراعزی نظزام

ماززوب  9910/20/20معاونززت محهززرم پژوهشززی و فنززاوري

شخم ،مدیریت علفهاي هرع و شرایط محيوی (اعزم اع کيريزت

دانشيا فردوسزی مشزهد تزیمين شزد اسزت کزه بزدینوسزيله

خاک ،درجه حرارت و ميزا بارندگی) و بهویژ اثرات مهقاب این

سپاسيزاري میشود.
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Abstract
Weedy flora of agroecosystems is composed of many species that have evolved in response to
cropping system practices by occupying the niches left available in agroecosystems. In order to study
weed species diversity and community structure in the saffron fields of Khorasan province, a survey
trial was carried out in seven counties (including Mashhad, Neyshabur, Birjandn, Ghaen, Gonabad,
Torbat-e Jam and Torbat-e Heydari) during 2014 and 2015 from vegetative growth, dormant to
flowering stages of saffron randomly dropped 1×1 m2 quadrates in 50 fields based on a systematic
method as W pattern. The counties were clustered by the hierarchical complete linkage method based
on Euclidean. Biodiversity indices such as stability coefficient, Simpson, Shannon–Wiener, Margalef
and Menhinick were computed. The results indicated that the dominant weeds in saffron fields belong
to 19 families and 50 species. Poaceae, Brassicaceae, Asteraceae and Fabaceae were dominant
families with 11, 9, 8 and 6 species, respectively. The majority of weed species were dicotyledonous,
C3, noxious and annual plants. The highest stability coefficients in the stages of growth of saffron
were calculated in Alhagi camelorum, Avena fatua and Achillea millefolium to be 30.81, 24.11 and
12.14, respectively. All weed species except for Alhagi camelorum (sustainable species) and Avena
fatua (temporary species) were recognized as causal species. The maximum diversity indices for weed
species were recorded at the vegetative phase of saffron. Correlation coefficient between weed density
and yield loss of saffron was computed as R2=0.98. Based on diversity indices for weed species,
different counties were clustered in three groups at 75% similarity level.
Keywords: Temporary species, Biodiversity index, Similarity level, Stability coefficient, Noxious.
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