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 مقدمه

اي محسوب هاي مهم تنوع گونههاي هرع یکی اع مؤلرهعلف

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

 پوگيززو(. Shrestha et al., 2002)اسززت  عوامزز  مهعززددي

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

هاي ل علفهاي هرع توسط عوام  محيوی و مدیریهی کنهر علف

هرع و گياها  عراعزی و رقابزت درو    هاي هرع، رقابت بين علف

 . شودهرع تعيين میهاي اي علفگونه

-انهخاب عمليات عراعی مانند خاکورعي، گونه عراعزی، رو  

خيزي خاک، اليوي هاي هرع و مدیریت حاص هاي کنهرل علف

امزر،  دهنزد کزه ایزن    طبيعی توعیع و دسهرسی منابع را تغيير می

فرآیندهاي طبيعی جوامع گياهی را تحت تزیثير قزرار داد  و ایزن    

هزاي هزرع   تغييرات منظم و مهوالی باعث ساعگاري و توابق علف

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

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

ثير روابط مهقابز  بزين   تحت تی ي هرعهاکه غالبيت و تنوع گونه

بلکشززاو و همکززارا  . رار داردهززا قززآ هززاي مززدیریهی برنامززه

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

هزاس و  . دهزد میهاي هرع را تحت تیثير قرار تراکم و تنوع علف

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

کننزد  ترکيزب و   ترین عام  تعيينرا مهمهاي هرع مدیریت علف

موالعات اخير نشا  داد  اسزت کزه   . اي معرفی نمودندتنوع گونه

تواند تیثير مثبهی بر کزارکرد بزوم   هاي هرع میافزایش تنوع علف

 ;Albrecht, 2003)هاي عراعی بزه همزرا  داشزهه باشزد     نظام

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

اي هسزهند  هاي تخریب شزد  هاي کشاورعي، محيطمنظابوم

که معموال  توسط کشاورعا  به منظور حرو نظام در مراح  اوليه 

هزا، صزدها   نظزام در این بزوم . شوندتوالی اکولو یکی مدیریت می

گياهی که اع خاسهيا  خود به منزاطق دیيزر جهزا  منهقز      گونه

(. Long et al., 2000)گيرنزد  اند مورد کشت و کار قرار میشد 

هززاي عراعززی، بززا تقليززد اع نظززامافزززایش تنززوع گيززاهی در بززوم

شناخهی طبيعی منجر به اسزهراد  مزؤثر اع منزابع،    یندهاي بومآفر

شزود  هزا مزی  افزایش تنوع عیسهی و در نهيجه پایداري این نظزام 

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

اي برخزوردار اسزت،   عي اع اهميت ویزژ  هاي کشاورنظامتنوع در 

عیرا بسياري اع گياها  عراعی رابوة خویشاوندي نزدیکی با ایزن  

اع طرف . گيردگياها  داشهه و تبادل  نهيکی بين آنها صورت می

هاي هرع میمن و جایيا  عنزدگی و تکثيزر   دیير، بسياري اع علف

ارا  شکارچيا  طبيعی آفات گياها  عراعزی، پرنزدگا  و پسزهاند   

 ;Adair & Groves, 1998)شزوند  حسزوب مزی  کوچزک م 

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

هاي هرع با فزراهم نمزود  گزرد  و شزهد،     بيا  داشهند که علف

باشزند، بنزابراین،   جایيا  مناسبی براي دشمنا  طبيعی آفات مزی 

و کزارکرد   هاي هرع باید بر اساس موجزودات عنزد   مدیریت علف

 . نظام انجام شودها در بومآ 

هاي هرع اظهار داشت که علف( Albrecht, 2003)آلبرشت 

هاي کليدي هسهند که عزدم حضزور آنهزا    هاي عراعی گونهعمين

هزاي  تغييرات جدي در عیسهيا  و روابزط عنجيزر   ایجاد منجر به 

هزاي هزرع در مززارع،    پایين علزف  حرو جمعيت. شودغذایی می

-هاي حيات وحش را بيشهر کرد  و تنوع کارکردي چشميا پناه

البهه باید ایزن سزودمندي بزا    . دهدانداعهاي عراعی را افزایش می

هاي هرع به خور کاهش توليد گيا  عراعی به علت رقابت با علف

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

ه و ادامزه حضزور   مخهلف گياهی به منظزور بررسزی جلزب توجز    

اي افشززا  اع اهميززت ویززژ شززکارگرها و حضززرات مريززد گززرد 

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

بر فراوانی و کزارایی جمعيزت شزکارگرهاي طبيعزی اثزر خواهزد       

 . گذاشت
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هزاي هزرع   تجزیه و تحلي  اثر حاشيه مزرعه بر تنزوع علزف  

هزاي هزرع در   وع مدیریت، تنوع علفنظر اع ننشا  داد که صرف

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

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

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

هزاي  نظزام هاي هرع در بزوم که ارعیابی و شناسایی جمعيت علف

هزا  اخت ما را به منظور مدیریت پایدار این گونهعراعی درک و شن

 ,.Koocheki et al)کزوچکی و همکزارا    . بخشزد بهبزود مزی  

مزارع گندم و در هاي هرع با ارعیابی تنوع کارکردي علف( 2006

هاي هرع موجود هاي کشور بيا  داشهند که گونهچغندرقند اسها 

باشند کزه  می گونه 10و  50ترتيب در مزارع گندم و چغندرقند به

تزرین خزانواد    ترتيب مهنوعدر مزارع گندم، گندميا  و کاسنی به

هاي هرع دو لپه و ترین خانواد  علفمهنوع. لپه و دو لپه بودندتک

بوئيا  و هاي شبترتيب خانواد لپه در مزارع چغندرقند نيز بهتک

 . گندميا  بودند

 Heidar Nezhad)نهززایج موالعززه حيززدرنژاد مقززدم    

Moghaddam, 2011 ) بررسزززی پویزززایی جمعيزززت   روي

نشزا  داد کزه   هرع مزارع ععررا  در شهرسها  قاینات  هاي علف

-، شزاهی (Hordeum spontaneum) هزاي هزرع جزودر    علف

 Achillea) بومززززادرا ، (Cardaria draba) وحشززززی

wilhemssi) ،کدرشهو (Malcolmia africana ) بنزد هرزت و 

(Polygonum aviculare )  اع شاخص غالبيت بيشهري نسزبت

-بيشهرین ميزا  شزاخص . هاي هرع برخوردار بودندبه سایر علف

دو منوقزه  براي هرع هايهاي تنوع و همچنين وع  خشک علف

 Matin)عاد  و همکزارا   مهزين . مشاهد  شدقاین و اسرد  دارا 

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

هاي سيب منوقه فریمزا  در  هاي هرع باغساخهاري جوامع علف

سه گرو ، پرنهاد ، مهوسط نهاد  و کم نهاد  گزار  نمودند کزه  

ها شزام   ايها غالت و دولپهايلپهترین خانواد  گرو  تکمهنوع

تنزوع شزانو     بيشهرین شزاخص . کاسنی، بقوالت و اسرنا  بودند

-چنين نشا نهایج این موالعه هم. هاي پرنهاد  بودمربوط به باغ

هرع تحت تیثير نوع سيسزهم  هاي مخهلف علفداد که تراکم گونه

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

al., 2013 ) هزاي   شناسایی تکميلی و تعيين پراکنش علزف روي

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

 بيشززهرین اهميززت را در رونززاس و بقززوالت، کاسززنی، گنززدميا 

شزاخص تنزوع   همچنزين  . هزاي گيزاهی داشزهند    خانواد  مقایسه

اي در کرمانشزا  و   بيشهرین تنوع گونهکه داد وینر نشا  -شانو 

  .مشاهد  شدترین تنوع در سنقر و سرپ   هاب کم

وع گياهی در مدیریت خاک سزبب تغييزر مزدیریت    ارعیابی تن

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

رسد که دسهيابی به تنوع گياهی مولزوب و حرزو آ  در   نظر می

راسهاي دسهيابی به عملکزرد کمزی و کيرزی مناسزب، اع طریزق      

 چو  تاری  کاشت و نوعگيري اع عمليات عراعی مخهلف همبهر 

کزاري اکولو یزک در   عنزوا  را  هاي هرع بزه و عما  کنهرل علف

 ,.Van Gessel et al)باشد هاي هرع قاب  اجرا میمدیریت علف

2004 .) 

گيزاهی چندسزاله و علرزی    ( .Crocus sativus L)ععرزرا   

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

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

دلي  خاصزي  آللوپزاتی،   است که ععررا  به ها نشا  داد بررسی

هزاي هزرع را دارد    عنزی بعضزی علزف   توانایی محدودکرد  جوانه

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

( Rashed Mohassel et al., 2006)محازز  و همکززارا  

عنزی،  بنه ععررا  درصد جوانزه  گزار  نمودند که عاار  برگ و

تود  گياهچه عنی، طول کلئوپهي  و کلئوریز و عیستسرعت جوانه

Rapistrum rugosum و Gypsophila pilosa را کاهش داد .

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

هاي داشهند تیثير منری عاار  برگ ععررا  بر کاهش رشد علف

وجود، بزا توجزه بزه    با این. بود پياعمراتب باالتر اع عاار  هرع به 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/553056
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/553056
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/553056
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هزاي سزوعنی و    اینکه این گيا  فاقد ساقه هزوایی و داراي بزرگ  

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

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

باشزد، تزراکم و جمعيزت    سهه میآنجا که این گيا  داراي رشد آه

 ،باشد که در نهایتهاي هرع در مزرعه ععررا  نسبها  باال میعلف

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

هاي هرع نيسزت، کنهزرل   آنجا که ععررا  رقيب قوي براي علف

تزرین مشزکالت مززارع ایزن گيزا        هاي هرع یکی اع بزرگ علف

 ,.Ghorbani et al)در این راسها، قربانی و همکزارا   . باشند می

هاي مخهلف علف هرع در مززارع   گزار  نمودند که گونه( 2008

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

هزاي   با موالعه علف( Rashed Mohassel, 1992)راشد . شوند

گونزه   900ت کزه  هرع مزارع ععررا  جنوب خراسا  بيزا  داشز  

هزا گياهزا     گونه اع آ  02هرع در مزارع ععررا  روئيد  که علف

هزاي کاسزنی   هرع به تيزر  بيشهرین تعداد گونه علف. غالب بودند

 91)بزو  ، شزب (گونزه  09)، غزالت  (گونزه  00)، نخزود  (گونه 90)

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

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

دم جزو  ، (Cardaria draba) خراسزا  شزام  شزاهی وحشزی    

 Bromus) ، علزف پشززمکی (Hordeum murinum) موشزی 

tomentolus)صزحرایی   ، پيچک(Convolvulus arvensis) ،

 Veronica)و سززيزاب ( Achillea millefolium)بومززادرا  

persica )09شد  در کشزمير نيزز وجزود     موالعات انجام. بودند 

هاي تحت عراعت این گيا  نشزا  داد   گونه گيا  هرع را در عمين

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

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

هزاي  گياهی و کاشت گياها  پوششی بر تراکم و جمعيزت علزف  

و کمهزرین  ه در سزال اول، بيشزهرین   هرع ععررا  بيا  داشهند ک

ک بزراي گز  قاصزد   به ترتيب هاي هرع دامنه تراکم نسبی علف

(Taraxacum officinale) (12-1 درصززد )تززا  خززروس   و

( درصززد Amaranthus retroflexus( )9/90-1/9) ایسززهاد 

ترین دامنزه  همچنين در سال دوم، باالترین و پایين. مشاهد  شد

رع به ترتيزب بزراي اویزار سزالم و تزا       هاي هتراکم نسبی علف

 .دست آمدهخروس ایسهاد  ب

بنابراین، با توجه به اهميت دارویی و اقهاادي باالي ععررا  

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

در راسهاي ني  به اهداف کشزاورعي پایزدار هميزام بزا کزاهش      

هاي هزرع  سایی گونههاي شيميایی با هدف شناکشمارف علف

اي و و بررسززی سززاخهار جوامززع و تنززوع گونززه مزززارع ععرززرا  

 .انجام شد مزارع اسها  خراسا ها در کارکردي این گونه
 

 هامواد و روش

گيري عناصر اصلی تنوع عیسزهی کشزاورعي،   به منظور انداع 

هاي کمی جهت ارعیابی آ  و بررسی رابوزه ثبزات،   ارائه شاخص

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

 هزاي مخهلزف اسزها    شهرسزها  مزرعزه در   12ميدانی اع سوح 

حيدریزه،  جام، تربزت شام  مشهد، نيشابور، گناباد، تربت) خراسا 

 . انجام شد 9910 و 9919هاي سالطی در ( بيرجند و قائن

طور هبرداري اقهاادي اع مزارع ععررا  باع آنجا که دور  بهر 

طور ، لذا به(Behbani et al., 2005)باشد ميانيين پنج سال می

. برداري مزارع چهزار سزاله انهخزاب شزدند    یکنواخت جهت نمونه

آوري العم به  کر است که جهت ایجاد یکنواخهی بيشهر در جمزع 

بزرداري اع هزر منوقزه مزارعزی     اطالعات و کاهش خواي نمونه

ع بزه صزورت مکزانيکی و    هاي هزر انهخاب شدند که حذف علف

-گرفت و هيچ نوع مدیریت شيميایی اعمال نمیدسهی انجام می

بزرداري شزد  در   ميانيين مشخاات جغرافيایی مزارع نمونه. شد

 . نشا  داد  شد  است 9مناطق مورد موالعه در جدول 
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 مختصات جغرافيایي مناطق مورد مطالعه -1جدول 
Table 1- Geographical coordinates of studied regions 

ارتفاع از سطح 

 دریا 
Altitude (m) 

 عرض جغرافيایي
Latitude 

 طول جغرافيایي
Longitude نام شهر 

Town name درجه 
Degree 

 دقيقه
Minute 

 درجه
Degree 

 دقيقه
Minute 

1459 32 87 58 12 
 بيرجند

Birjand 

1272 36 13 58 49 
 نيشابور

Neyshabur 

1342 35 17 59 13 
 حيدریهتربت

Torbat-e-Heydarieh 

895 35 14 69 37 
 جامتربت

Torbat-e-Jam 

1094 34 21 58 45 
 گناباد 

Gonabad 

1453 33 45 59 12 
 قائن

Ghaen 

 

هاي هرع در هشت نوبت اع مهر برداري اع جمعيت علفنمونه

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

بزرداري موزابق بزا    نمونه. ر مربع در هر مزرعه انجام شدمه 9×9

هاي هرع سپس علف. انجام شد( Randall, 2000) دبليواليوي 

پس . ندبر اساس نوع گونه ترکيک و سپس شمار  شدقاب هر 

هاي مربوطزه، ایزن   هرع و تعيين خانواد هاي علفاع بررسی گونه

چرخزه رویشزی   در چهزار گزرو    بر اساس تنوع کارکردي ها گونه

، (لپزه و دولپزه  تزک )، شک  رویشی (ساله، دوساله و چندسالهیک)

سزمج  )و درجه سماجت ( کربنه و چهارکربنهسه)مسير فهوسنهزي 

 ;Matin Zadeh et al., 2012)د دنبندي شز طبقه( و غيرسمج

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

Termeh, 1994 .)چنين تزراکم و وع  خشزک   در این عما  هم

اي است که حذف هرع سمج، گونهعلف. آنها نيز تعيين و ثبت شد

هاي هرع منظور تعيين سماجت علفبه. باشدآ  نسبها  مشک  می

-العم به  کر است محز  . شناسایی شد  اع منابع اسهراد  گردید

هزاي هزرع در نوبزت    برداري علفهاي انهخاب شد  جهت نمونه

گذاري شدند تا اي عالمتعه و هر منوقه به گونهاول در هر مزر

-در مراح  مخهلف رشدي ععررا  مجددا  اع هما  نقزاط نمونزه  

 .برداري انجام گيرد

به منظور بررسی ميزا  ثبات و اسزهقرار هزر گونزه، ضزریب     

 & Krohne)محاسززبه شززد  9بززا اسززهراد  اع معادلززة  0ثبززات

Brewer, 2000:) 

(9)                                                     Si = ρ/p×100 

هایی که گونة مورد موالعزه  تعداد نمونه: ρکه در این معادله، 

: Siهزاي برداشزت شزد  و      نمونهتعداد ک: Ρدر آ  وجود دارد، 

هزاي پایزدار در   بر اساس این معادله، گونه. باشدضریب ثبات می

درصزد   01-12هاي مزوقهی در  ها، گونهدرصد نمونه 12بيش اع 

 .شوندها دید  میدرصد نمونه 01هاي اتراقی در ها و گونهنمونه

هززاي تنززوع مززورد بررسززی شززام  سيمپسززو      شززاخص

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

و منهينيزززززک ( Margalef, 1958)، مارگزززززالف (1949

(Manhinick, 1963 )0ترتيب با اسهراد  اع معادالت بود که به 

 :محاسبه شد 1تا 

(0)                                                    D= ∑ni (ni-1)/N (N-1) 

                                                                                           
1- Stability 

http://www.barnesandnoble.com/c/david-t.-krohne
http://www.barnesandnoble.com/c/david-t.-krohne
http://www.barnesandnoble.com/c/richard-brewer
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(9)                                                               H'= -∑ pi × ln pi 

(0)                                                                     M= S-1/LnN 

(1)                                                                     Dmn= S / 

تعداد افراد در : ni شاخص سيمپسو ،: Dکه در این معادالت 

، ('H≥0)وینر -شاخص شانو  :'Hتعداد ک  افراد، : Nام،  iگونة 

n : تعدادi  ،امين گونهN : ،تعداد ک  افرادPi :  فراوانی نسبی یزک

: Nتعزداد گونزه،   : Sاي مارگزالف،  شاخص غناي گونه: Mگونه، 

تعزداد کز    : Sشاخص منهينيزک،  : Dmnها، تعداد ک  افراد گونه

 . باشدتعداد ک  افراد در نمونه می: Nو  هاگونه

هزاي  برداري اع جمعيزت علزف  موقعيت نقاط در هنيام نمونه

بزراي تعيزين ميززا     . شزد شناسایی و ثبت  GPSهرع با دسهيا  

هاي هزرع بزر عملکزرد، در عمزا  گلزدهی      خسارت ناشی اع علف

 9×9 برداري با اسهراد  اع قابععررا  اع هما  نقاط مجددا  نمونه

 .به منظور تعيين عملکرد گ  انجام گردید مهر مربع

بزه رو   ( CA)اي ها با اسهراد  اع تجزیزه خوشزه  شهرسها 

-سلسله مراتبی پيوسهه کام  بر اساس فواصز  اقليدسزی گزرو    

 Sigmaافزارهزاي  ها با اسزهراد  اع نزرم  رسم شک . بندي شدند

plot  وMinitab انجام شد . 

 

 نتایج و بحث

مززارع ععرزرا    غالزب در  هاي هرع رکردي علفهاي کاگرو 

نشزا  داد    0در جدول  به ترکيک گونه و خانواد اسها  خراسا  

 . شد  است

 

 مزارع زعفران به تفکيک گونه و خانوادهغالب در هاي هرز هاي کارکردي علفگروه -2جدول 

Table 2- Functional groups of dominant weeds in saffron fields based on species and family 

هاي کارکرديگروه  
 Functional groups خانواده گیاهی 

Plant family 
 نام علف هرز
Weed name 

 درجه سماجت
Degree of 

noxiousness 

 چرخه رویشي
Vegetative cycle 

 مسیر فتوسنتزی
Photosynthetic 

pathway 

 شكل رویشی
Vegetative form 

- 
 دوساله

Biennial 
 سه کربنه

C3 
لپهدو  

Dicotyledonous 
 كاسني

Asteraceae 
Achillea millefolium 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 كاسني
Asteraceae 

Acroptilon repens 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 سه کربنه
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 غالت
Poaceae 

Agropyron repens 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بقوالت
Fabaceae 

Alhagi camelorum  

- 
 یکساله

Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوشب  
Brassicaceae 

Alyssum hirsutum  

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

 چهار کربنه
C4 

 دولپه
Dicotyledonous 

 تاج خروس
Amaranthaceae 

Amaranthus retroflexus 

- 
 یکساله

Annual 

 سه کربنه
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 غالت
Poaceae 

Avena fatua 

- 
 یکساله

Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوشب  
Brassicaceae 

Capsella bursa-pastoris  

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

ربنهسه ک  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوشب  
Brassicaceae 

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

هاي کارکرديگروه  Functional groups 
 خانواده گیاهی
Plant family 

 نام علف هرز
Weed name 

 درجه سماجت
Degree of 

noxiousness 

 چرخه رویشي
Vegetative cycle 

 مسیر فتوسنتزی
Photosynthetic pathway 

 شكل رویشی
Vegetative form 

 یکساله  -
Annual  

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 كاسني
Asteraceae 

Cardus pycnocephalus 

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 اسفناج
Chenopodiaceae 

Chenopodium album 

- 
 چندساله

Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 كاسني
Asteraceae 

Cichorium intybus  

 سمج
Noxious 

یا چندساله یکساله   
Annual or 

perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 كاسني
Asteraceae 

Cirsium arvense 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 پيچک
Convolvulaceae 

Convolvulus arvensis  

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 پيچک
Convolvulaceae 

Cuscuta spp.  

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 چهار کربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 غالت
Poaceae 

Cynodon dactylon 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 چهار کربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 جگن
Cyperaceae 

Cyperus esculentus  

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 چهار کربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 جگن
Cyperaceae 

Cyperus rotundus 

- 
 یکساله

Annual 
 چهار کربنه

C4 
لپهتک  

Monocotyledonous 
 غالت

Poaceae 
Echinochloa crus-galli 

- 
 یکساله

Annual 
 سه کربنه

C3 
 دولپه

Dicotyledonous 
بوشب  

Brassicaceae 
Eruca sativa 

 یکساله  -
Annual  

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 شاهتره
Fumariaceae 

Fumaria officinalis 

- 
 چندساله

Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بقوالت
Fabaceae 

Glycyrrhiza glabra  

- 
 یکساله 

Annual  
 سه کربنه

C3 
 دولپه

Dicotyledonous 
بوشب  

Brassicaceae 
Goldbachia laevigata 

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

 چهار کربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 غالت
Poaceae 

Hordeum glaucum 

- 
 یکساله

Annual 
 سه کربنه

C3 
لپهتک  

Monocotyledonous 
 غالت

Poaceae 
Hordeum spontaneum  

 سمج
Noxious 

 یکساله 
Annual  

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 كاسني
Asteraceae 

Lactuca orientalis 

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 نعنا
Lamiaceae 

Lamium amplexicaule 

- 
 چندساله

Perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بقوالت
Fabaceae 

Latyrus aphaca 

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

کربنهسه   
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 غالت
Poaceae 

Lolium rigidum  

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

 سه کربنه
C3 

لپهتک  

Monocotyledonous 
 غالت

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

هاي کارکرديگروه  
 Functional groups خانواده گیاهی 

Plant family 
 نام علف هرز
Weed name درجه سماجت 

Degree of 

noxiousness 

 چرخه رویشي
Vegetative cycle 

وسنتزیمسیر فت  
Photosynthetic pathway 

 شكل رویشی
Vegetative form 

- 

 یکساله یا چندساله 
Annual or 

perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 ختمي
Malvaceae 

Malva montana 

- 
 یکساله

Annual 
 سه کربنه

C3 
لپهتک  

Monocotyledonous 
 غالت

Poaceae 
Phalaris minor 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بارهنگ
Plantaginaceae 

Plantago lanceolata 

- 
 چندساله

Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بارهنگ
Plantaginaceae 

Plantago major  

- 
 چندساله

Perennial 

کربنهسه  
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 غالت
Poaceae 

Poa annua  

- 
 یکساله

Annual 
 سه کربنه

C3 
 دولپه

Dicotyledonous 
 هفت بند

Polygonaceae 
Polyonum aviculare 

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

 اسيد کراسوالسه
CAM 

 دولپه
Dicotyledonous 

 خرفه
Portulacaceae 

Portulaca oleracea 

- 
 یکساله

Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوبش  
Brassicaceae 

Raphanus rephanistrum 

 سمج
Noxious 

 یکساله 
Annual  

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوشب  
Brassicaceae 

Rapistrum rugosum 

- 
 یکساله

Annual 
 چهار کربنه

C4 
لپهتک  

Monocotyledonous 
 غالت

Poaceae 
Setaria viridis  

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

بنهکرسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوشب  
Brassicaceae 

Sinapis arvensis 

- 

 یکساله یا دوساله
Annual or 

biennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوشب  
Brassicaceae 

Sisymbrium irio 

- 
 یکساله

Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 سيب زميني
Solanaceae 

Solanum nigrum 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 كاسني
Asteraceae 

Sonchus arvensis 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بقوالت
Fabaceae 

Sophora pachycarpa 

 سمج
Noxious 

 یکساله 
Annual  

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 ميخک
Caryophyllaceae 

Stellaria media 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 كاسني
Asteraceae 

Taraxacum officinale 

 سمج
Noxious 

 یکساله
Annual 

 چهار کربنه
C4 

 دولپه
Dicotyledonous 

 اسپند
Zygophyllaceae 

Tribulus terrestris 

 یکساله  -
Annual  

 سه کربنه
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 ميخک
Caryophyllaceae 

Vaccaria pyramidata 

- 
 یکساله

Annual 
 سه کربنه

C3 
 دولپه

Dicotyledonous 
 كاسني

Asteraceae 
Xanthium strumarium 
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نمزایش داد  شزد  اسزت، تعزداد      0گونه که در جدول هما 

 12ا  اسزها  خراسزا    هاي هرع ثبت شد  در مززارع ععرزر  گونه

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

، 1، 99ترتيب بزا  بو، کاسنی و بقوالت بههاي غالت، شبخانواد 

 50. هزاي مشزاهد  شزد  بودنزد    ترین خزانواد  گونه غالب 1و  0

-درصد گونه 00. لپه بودندهاي هرع دولپه و بقيه تکدرصد گونه

 91مشاهد  شد  داراي مسير فهوسزنهزي سزه کربنزه،     هاي هرع

درصززد داراي مسززير فهوسززنهزي اسززيد   0درصززد چهارکربنززه و 

هاي هرع مشزاهد  شزد    بيش اع نيمی اع گونه. کراسوالسه بودند

هزاي  عنوا  گونهدر گرو  بر اساس درجه سماجت به( درصد 10)

تيزب بزا   ترهاي چندساله و یکساله بهگونه. بندي شدندسمج طبقه

دو )هزاي دوسزاله   ها بودند و گونهترین گونهدرصد رایج 10و  90

هزا  البهزه درصزد کمزی اع گونزه    . ترین تنوع را داشزهند کم( درصد

سزاله، دوسزاله   نيز داراي چرخه رویشی مهنوع یک( هشت درصد)

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

 ,.Brainard et al)خروس چو  تا هاي نيهروفي  همهرع، گونه

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

(Gloser, 2002)تززر  ، سززلمه(Čiuberkis, 2001) شززلمی ،

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

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

هزا در مززارع   ترین عام  مدیریت فشرد  این گونزه تواند مهممی

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

-وجزود، مزی  ساعد، با اینگيري قوعی در این مورد را مشک  می

هزاي  هاي رایج مهکی بزر مازرف نهزاد    توا  گرت، تداوم نظام

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

هاي هرع و افززایش تزراکم   اي علفتنوع، فراوانی و ترکيب گونه

اي و تنوع کارکردي هاي غالب و سمج و کاهش غناي گونهگونه

هزاي هزرع را در آینزد  بزا     هاي هرع شد  و مزدیریت علزف  علف

رسزد کزه   ه نظزر مزی  چنزين بز  هزم . مشک  مواجه خواهد ساخت

هزاي هزرع   دسهکاري کمهر خاک یکی اع عوامز  غالبيزت علزف   

چندساله بود  که داراي اسهراتژي تکاملی رقابزت تحمز  تزنش    

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

ورعي طزی چنزدین سزال مهزوالی     واسوه کاهش شخم و خزاک 

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

ساله هاي یکهاي چندساله در مقایسه با گونهدرصد حضور گونه

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

هزاي هزرع   که کاهش خاکورعي محيط مناسزبی را بزراي علزف   

 ,.Singh et al)سزينگ و همکزارا    . نمایزد چندساله فراهم می

ورعي اع طریزق تزیثير   نهيجه گرفهند کزه مزدیریت خزاک   ( 2015

هاي هرع هاي هرع و اليوي سبز شد  تراکم گونهتوعیع بذر علف

بزر  . داري تحت تیثير قرار دادساله و چندساله را به طور معنییک

هزاي هزرع در مززارع    این اساس، با در نظر گزرفهن تنزوع گونزه   

رسد که تنوع آب و هوایی و سزوح عیرکشزت   ععررا  به نظر می

-ترین عام  غنزاي گونزه  ا  در منوقه خراسا  مهمباالي این گي

هاي غالب هرع مشاهد  شزد  در  در بين گونه. باشدهاي هرع می

تزر ، پيچزک   مزرعه ععرزرا  تنهزا پزنج گونزه شزيرتيغی، سزلمه      

، 12، 11، 10ترتيب بزا  به)مرغی و مرغ بند، پنجهصحرایی، هرت

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

ها کمهر اع ایزن ميززا  محاسزبه    بودند و درصد حضور سایر گونه

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

هاي عراعزی رایزج، یکزی اع    نظامویژ  نيهرو   در بومشيميایی به

هاي هزرع و گسزهر    اي علف عوام  اصلی مؤثر بر ترکيب گونه

هزا  بررسزی (. Haas & Streibig, 1982)باشزد  حضور آنها مزی 

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

هزاي گيزاهی بزود ؛    کنند  تنوع کارکردي گونهترین عام  تعيين

-هدف مزدیریت نظزام  )که در سووح باالي حاصلخيزي طوريبه

یابززد تنززوع کززارکردي بززه حززداق  کززاهش مززی  ( هززاي رایززج

(Koocheki et al., 2003 .)   هزاس و اسزهریبگ(Haas & 

https://is.muni.cz/person/2691?lang=en
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Streibig, 1982 )     نيز مارف عیاد نيهزرو   را یکزی اع عوامز

تر  چو  سلمههاي هرع نيهروفي  هماصلی افزایش جمعيت علف

 Dale)دال و همکارا  عالو  بر این، . بند معرفی نمودندو هرت

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

هاي مخهلف کشت مهراوت اممزارع، مناطق، شرایط اقليمی و نظ

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

هزا و  کزش هاي گياهی را ناشی اع تیثير شخم، کودها، علزف گونه

بنزابر نظزر   . هاي هرع معرفی نمودندهاي کنهرل علفسایر رو 

 Lemerle)، لمرل و همکزارا   (Blackshaw, 1994)شاو بلک

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

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

هاي شيميایی با یک مکانيسزم عمز ، عامز  افززایش     کشعلف

هزاي شزيميایی   کزش هاي هرع غيرحساس به علزف جمعيت علف

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

هاي با یزک مکانيسزم عمز  باعزث     کش  مهوالی اع علفاسهراد

هزاي  کزش هزاي هزرع حسزاس بزه علزف     تغيير در جمعيت علف

الل و . شزود تر مزی هاي هرع مهحم شيميایی در مقایسه با علف

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

ترین عوام  مزؤثر بزر ترکيزب    فسرر و مارف کود دامی را مهم

سزيررت و همکزارا    . هزاي هزرع معرفزی نمودنزد    اي علزف نهگو

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

هزاي گيزاهی شزام     عوام  مدیریت عراعی مؤثر بر تنزوع گونزه  

هاي شيميایی و تنزاوب  کشتاری  کاشت، کوددهی، مارف علف

رسزد کزه مازرف    بر این اسزاس، بزه نظزر مزی    . باشدعراعی می

-کزش ویژ  کودهاي نيهرو   و کاربرد علفدهاي شيميایی، بهکو

اي هاي شيميایی اع جمله عوام  مؤثر بزر ترکيزب و تنزوع گونزه    

-شزود، بزه  هاي عراعی محسزوب مزی  نظامهاي هرع در بومعلف

هزاي شزيميایی در دراعمزدت باعزث     که مارف این نهاد طوري

ه مازرف  پسند و غيرحساس نسبت بز هاي نيهرو  غالبيت گونه

 . هاي شيميایی با درجه سماجت باال خواهد شدکشعلف

هزاي هزرع مززارع ععرزرا  طزی مراحز        ضریب ثبات علف

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

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

ب که بيشهرین ضریطوريبه. هاي هرع مشاهد  شد  مهراوت بود

ترتيزب بزراي   هاي رکزود، گلزدهی و رویشزی بزه    ثبات در مرحله

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

 .دست آمدهب
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 مزارع زعفرانغالب در هاي هرز علفدرصد حضور  -1شکل 

Figure 1- Presence percentage of dominant weeds in saffron fields. 
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 هاي رکود، گلدهي و رویشيطي مرحلهمزارع زعفران در هاي هرز لفات عضریب ثب -3جدول 

Table 3- Stability coefficients for weeds in saffron fields at dormant, flowering and vegetative stages 
 مرحله رکود

Dormant stage 
 مرحله گلدهي

Flowering stage 
 مرحله رویشي

Vegetative stage 
 ثباتضریب 

Stability 

coefficient 

 نام علف هرز

Weed name 

 ضریب ثبات
Stability 

coefficient 

 نام علف هرز

Weed name 

 ضریب ثبات
Stability 

coefficient 

 نام علف هرز

Weed name 

52.81 Alhagi camelorum 25.11 Avena fatua 12.14 Achillea millefolium 

1.15 Alyssum hirsutum 22.18 
Chenopodium 

album 
9.18 Acroptilon repens 

1.15 Cardaria draba 9.15 Eruca sativa 10.05 Agropyron repense 

2.45 Cichorium intybus 12.08 Latyrus aphaca 4.04 
Amaranthus 

retroflexus 

3.18 Cuscuta spp. 14.05 Polyonum aviculare 2.08 
Capsella bursa-

pastoris 

1.15 
Echinochloa crus-

galli 
13.54 

Raphanus 

rephanistrum 
7.01 

Convolvulus 
arvensis 

2.63 Glycyrrhiza glabra 2.12 Sinapis arvensis 2.03 Cynodon dactylon 

3.94 Malva montana 1.77 Sisymbrium irio 4.03 Cyperus esculentus 

4.18 
Plantago 

lanceolata 
  4.02 Cyperus rotundus 

8.15 Plantago major   6.05 
Hordeum 

spontaneum 

7.18 
Sophora 

pachycarpa 
  4.03 

Lamium 

amplexicaule 

6.01 
Taraxacum 

officinale 
  2.11 Lolium temulentum 

5.04 Tribulus terrestris   3.21 Poa annua 

3.98 
Xanthium 

strumarium 
  10.17 Portulaca oleracea 

    4.51 Setaria viridis 

    7.78 Solanum nigrum 

    7.11 Sonchus arvensis 

 

هزاي  هاي هرع مشاهد  شد  در مرحلزه در مقایسه کليه گونه

عنزوا  گونزه پایزدار، یزوالف     مخهلف رشدي ععررا ، خارشهر به

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

هزاي اترزاقی   درصد اع لحاظ اکولو یکی بزه صزورت گونزه    01اع 

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

هاي هرع نسبت به سایر مراح  مزورد  دهی تعداد گونهمرحله گ 

. ها به صورت موقهی مشاهد  شدندموالعه کمهر بود و کليه گونه

ها در محيط، حضزور  رود با کاهش تعداد گونهبنابراین، انهظار می

ها و تمایز نيچ هاي باقيماند  اع طریق اخهااصی شد  گونهگونه

تر در آمد  که این امر منجر به کاهش تنوع و اع ربه صورت پایدا

هاي هرع شزود کزه ایزن امزر نيزاع بزه       طرفی غالبيت برخی گونه

 ،بزود  تنزوع   تربزاال اع طرفزی،  . کنزد مدیریت پایدار را آشکار می

خزوارا  و  امکا  برقراري انواع روابط مريزد بزين جمعيزت علزف    

 کنزد فزراهم مزی  بهبود کارایی اسزهراد  اع منزابع را   و  شکارچيا 

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

عیسهی خزاک شزام  ریزموجزودات مريزد     با مدیریت کمهر، تنوع

 ,Paoletti)باشزد  کنند  نيهرو   و فسزرر نيزز بزاالتر مزی    تثبيت

. هاي تنزوع عیسزهی شزد  اسزت    که باعث بهبود شاخص( 1997

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

اي و هاي عراعی را یکی اع عوام  اصلی کاهش غناي گونزه نظام



 6331، پاییز 3، شماره 5جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      222

موالعزات  نهایج برخی . هاي هرع معرفی نمودندتنوع عیسهی علف

ميزا  اسهقرار هر گونه را در که  ثباتضریب  است که نشا  داد 

. گيزرد قرار می یتحت تیثير عوام  مخهلر، دهدبيوسنوع نشا  می

 ثبزات روي  یتغييرات مخهلرز بروع عنوا  مثال، عما ، منجر به به

، در (krohne & Brewer, 2000)شزود  مزی هاي گيزاهی  گونه

 کنزد ایجزاد نمزی   ثباتکه نوع اقليم تغيير چندانی در ميزا  حالی

(Carruba et al., 2002) . 

هاي هرع مزارع ععرزرا  طزی   هاي تنوع عیسهی علفشاخص

 .ارائه شد  است 1دي در جدول مراح  مخهلف رش

 

 هاي رکود، گلدهي و رویشيطي مرحلههاي هرز مزارع زعفران لفهاي تنوع عشاخص -4جدول 

Table 4- Diversity indices for weeds in saffron fields at dormant, flowering and vegetative stages 

 مرحله رویشي
Vegetative stage 

 مرحله گلدهي
Flowering stage 

 مرحله رکود
Dormant stage 

 شاخص
Index 

0.941 0.641 0.870 
 سيمپسو 

Simpson 

0.898 0.745 0.860 
 وینر -شانو 

Shannon–Wiener 

1.745 1.508 1.620 
 مارگالف 

Margalef 

3.143 2.344 2.862 
 منهينيک 

Menhinick 
 

هزاي  با مقایسه نهایج مشخص است کزه بزاالترین شزاخص   

هاي هرع در مزرعه ععررا  مربوط بزه مرحلزه   عیسهی علفتنوع 

که شاخص سيمپسو  در ایزن مرحلزه   طوريبه. رشد رویشی بود

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

ترتيب وینر به -باالتر بود ميزا  این افزایش براي شاخص شانو 

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

و  0ترتيب برابزر بزا   درصد و براي شاخص منهينيک به 90و  92

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

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

-داري شزاخص طزور معنزی  ویژ  خاکورعي بهمدیریت عراعی و به

پالزا و همکزارا   . تحت تیثير قرار دادهاي هرع را هاي تنوع علف

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

هاي هرع را به جابجایی مح  قرارگيري بزذر علزف   جمعيت علف

چنين تغييزرات  هاي هرع و همدهی بذر علفهرع در خاک، خرا 

نهزایج برخزی   . دسهرسی به عناصر غذایی در خاک نسزبت دادنزد  

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

هزاي هزرع جوانزه عد     هاي مدیریت عراعزی و تعزداد علزف   رو 

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

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

هزاي  هاي هرع تحت تیثير بکزارگيري رو  عنی بذر علفاع جوانه

ها را تحت تیثير تواند ترکيب و تنوع این گونهیت عراعی، میمدیر

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

هاي هرع تحت تزیثير روابزط   نشا  دادند که غالبيت و تنوع گونه

هاي هرع و رشد و اسهقرار گيا  اصلی قزرار  مهقاب  مدیریهی علف

( Blackshow et al., 1998)شززاو و همکززارا   بلززک. دارد

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

. داري تحت تزیثير قزرار داد  طور معنیهاي هرع را بهو تنوع علف

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

کننزد   ترین عام  تعيزين هاي هرع را مهمعراعی و مدیریت علف

ناکزاموتو و همکزارا    . معرفزی نمودنزد  اي ترکيب و تنزوع گونزه  

(Nakamoto et al., 2006 )    عنزی  دليز  عمزد  کزاهش جوانزه

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

توا  اع راهکارهزاي  بنابراین می، تيمارهاي مدیریهی نسبت دادند

هاي هرع به ویژ  در مرحله رشد نظير وجين علف مدیریت عراعی

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

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

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

et al., 2006 )  اصزلی  که چيونيی توعیزع گيزا   نمودندگزار  

بررسزی   ،در واقزع . ثر باشزد ؤها مز تواند بر تنوع و ترکيب گونهمی

هزاي طبيعزی توسزط    هاي انسزانی در سيسزهم  عملکرد و دخالت

ثبزات  که طوريبه. شودها ارعیابی میتغييرات و ميزا  تنوع گونه

دهند  طزی  هاي تشکي د که گونهگردنظام عمانی حاص  میبوم

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

هاي مهکی بر هاي هرع و تداوم مدیریتاین، مدیریت مشابه علف

در  هزاي اي علفمارف سموم شيميایی باعث کاهش تنوع گونه

مزارع ععررا  در اسها  خراسا  هرع شد  اسزت کزه در صزورت    

هاي هزرع و تغييزر   ادامه مدیریت فعلی روند کنونی، انهخاب علف

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

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

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

هزا را بزه   تواند جمعيزت ایزن گونزه   هاي هرع میعلف در جمعيت

 . اي آنها را کاهش دهدحداق  رساند  و تراکم و ترکيب گونه

هزاي هزرع در مززارع    موالعه ميزا  خسزارت ناشزی اع علزف   

طزور ميزانيين موجزب    هزاي هزرع بزه   ععررا  نشا  داد که علف

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

هاي هرع و درصد بررسی رابوه همبسهيی بين تراکم علف. شوند

خسارت وارد  به ععررا  نشا  داد که این دو عامز  همبسزهيی   

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

 
 زارع زعفرانمدر هاي هرز علفهمبستگي خطي بين تراکم و درصد خسارت  -2شکل 

Figure 2- Linear correlation between density and damage percentage of weeds in saffron fields. 

 

-هاي هرع در شهرسها عالو  بر تراکم، ترکيب مهراوت گونه

ترین عوام  هاي مورد موالعه در اسها  خراسا  نيز یکی اع مهم

البهزه نقزش سزایر    . شزد بادر ميزا  خسارت وارد  به ععررا  مزی 

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

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

ميلبزرگ  . هاي هرع گزار  نمودندهاي تنوع علفبرنج و شاخص

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

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

هاي هرع، نوع خاک و نيز اخهالف در ساخهار جوامع و تراکم علف

هزاي  تراوت در شرایط اقليمی و تیثير آنها بر ميزا  رقابزت علزف  

http://www.barnesandnoble.com/c/richard-brewer
http://www.barnesandnoble.com/c/david-t.-krohne
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تزرین دالیز    هاي هرع را عمزد  هرع و نيز مدیریت مهراوت علف

 بزر ایزن  . هاي هرع معرفی نمودنزد تراوت در ميزا  خسارت علف

هزاي هزرع در شزرایط    رسد مدیریت پایدار علفنظر میاساس، به

حرو سوح عملکرد، منجر به افززایش ظهزور مزایزاي غيرقابز      

عزالو  بزر   . بينی به واسوه افزایش تنوع عیسهی خواهد شزد پيش

این، پيچيدگی و تنوع پوشش گياهی مزارع ععررا  کليزد ایجزاد   

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

ها نياعمند طراحی یک برنامه کنهرل عیسهی سزودمند بزراي   نظام

 . باشدها میهاي هرع، آفات و بيماريمدیریت پایدار علف

 در آنززاليز کالسززهر مزززارع ععرززرا  اسززها  خراسززا  اع نظززر

هزاي  هزاي هزرع شزام  شزاخص    هاي تنوع عیسهی علفشاخص

در سزوح تشزابه   ينيک منهوینر، مارگزالف و   -سيمپسو ، شانو 

هزاي  کزه شهرسزها   طزوري بزه . درصد سه گرو  مشاهد  شد 51

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

حيدریه نيز بزه علزت تشزابه کزم بزا سزایر       در یک گرو  و تربت

ها احهماال  تحت تیثير شزرایط مهرزاوت آب و هزوایی و    شهرسها 

شزک   )در شاخه مجزایی قرار گرفهند چنين خاوصيات خاک هم

9 .) 

 

 
 هاي هرز در مزارع زعفرانهاي تنوع زیستي علفهاي مختلف از نظر تشابه بر مبناي شاخصبندي شهرستانگروه -3شکل 

 Figure 3- Clusters of different provinces for similarity based on diversity indices of weeds in saffron fields. 
 . حيدریه هسهندجام و تربتهاي مشهد، نيشابور، بيرجند، قائن، گناباد، تربتدهند  شهرسها به ترتيب نشا  5تا  9هاي شمار 

Numbers from 1 to 7 indicate Mashhad, Neyshabur, Birjandn, Ghaen, Gonabad, Torbat-e Jam and Torbat-e Heydari counties, 

respectively.  

 

کلزی، ترزاوت در شزرایط اقليمزی، عمليزات عراعزی و       طوربه

کار گرفهه شزد  در مززارع ععرزرا  همچزو      مدیریت مهراوت به

هزاي هزرع و   ها، اخهالف در سزاخهار جوامزع علزف   مارف نهاد 

-هاي مورد بررسی را میخاوصيات مهراوت خاک در شهرسها 

هزاي  ديبنز توا  اع دالی  عمد  در قزرار گزرفهن آنهزا درخوشزه    

رسد تراوت در شرایط اقليمی نظر میبهالبهه . مهراوت عنوا  نمود

تزرین فزاکهور مزؤثر در ایزن     مهزم اي و خاکی در مقياس منوقزه 

هزاي  عالو  بر این، مناطقی کزه داراي ویژگزی  . دباشاخهالف می

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

هاي هاي ناشی اع فعاليتو آشرهيیدر معرض شرایط اکولو یک 

هاي مهحمز  و  دهد، داراي تعداد بيشهري اع گونهعراعی قرار می

-هاي تنوع عیسزهی مزی  به تبع آ  تشابه بيشهري اع نظر شاخص

si
m

il
a

ri
ty

 



 222     های هرز در مزارع زعفران خراسانعلفای گونهتنوع ساختار جوامع و بررسي 

با ارعیزابی  ( Thomas et al., 1991)توماس و همکارا  . باشند

نهيجزه   اقليمیهاي هرع در یک منوقه با تغييرات ساعگاري علف

تزرین عوامز    عنزوا  مهزم  رفهند که بارندگی و درجه حرارت بهگ

درکسو  و . باشندمیمورح هاي هرع تعيين اليوي پراکنش علف

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

هاي هزرع معرفزی   عنوا  یکی اع مهمهرین عوام  پراکنش علف

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

هزاي عراعزی مشزابه دو عامز      ساخهند که شرایط اقليمی و نظام

بنزابر  . باشزند مهم در تعيين درجه تشابه بين مناطق مخهلف مزی 

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

هاي هرع در مناطق مخهلف ناشزی اع اثزرات   فلور و فراوانی علف

هاي گياهی، نظزام  ليات عراعی، گونهمهقاب  و پيچيد  مهیثر اع عم

رو، اع ایزن . هاي هرع و شرایط محيوی استشخم، مدیریت علف

هزاي گيزاهی را   تشخيص دقيق عواملی که فراوانی نسبی گونزه 

این امر به خاوص در مورد تغييرات . دهد، مشک  استتغيير می

-بزه . شزود، صزادا اسزت   اي که در یک منوقه ایجاد میپيچيد 

تر مث  یک لکه یا مزرعه، تراوت ر، در مقياس کوچکعبارت دیي

توا  به تغييرات در محيط هاي گياهی را بههر میدر ترکيب گونه

شود، ارتبزاط  و عمليات عراعی که براي رشد محاول اسهراد  می

رغزم اینکزه سونسزو  و ویيزر      علزی . داد تا در مقيزاس وسزيع  

(Svensson & Wigren, 1982 )    اقليمزی  معهقدند کزه عوامز

رسزد کزه   نظزر مزی  هاي هرع ندارد، بزه تیثير چندانی بر فلور علف

هزاي  هاي هرع در شهرسها تراوت در فلور، تراکم و فراوانی علف

هزاي عراعزی نظزام    مخهلف تحت تیثير عمليزات عراعزی، تنزاوب   

کيريزت  اعزم اع  )هاي هرع و شرایط محيوی شخم، مدیریت علف

ویژ  اثرات مهقاب  این و به( خاک، درجه حرارت و ميزا  بارندگی

 .عوام  باشد

 

 گيرينتيجه

هرع در مززارع ععرزرا  تحزت تزیثير شزرایط      هاي علفگونه

هاي مخهلف اسها  خراسزا  شزام    مهراوت اقليمی در شهرسها 

 حيدریزه تربزت  و جزام تربت گناباد، قائن، بيرجند، نيشابور، مشهد،

هاي هرع در کم گونهعليرغم تراوت در تعداد و ترا. تراوت داشهند

رسد که اجراي خاکورعي و نظر میهاي مورد موالعه بهشهرسها 

خيززي خزاک در ایزن منزاطق ي باعزث      مدیریت مهراوت حاص 

هاي هرع شزد  اسزت کزه در صزورت     اي علفکاهش تنوع گونه

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

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

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

هزاي  علزف  تغيير در فشار انهخاب براي ایجاد تعادل در جمعيزت 

ها را به حداق  رساند  و تزراکم و  تواند جمعيت این گونههرع می

گيري اع  البهه در صورت بهر. اي آنها را کاهش دهدترکيب گونه

هاي هرع در شزرایط حرزو سزوح عملکزرد،     مدیریت پایدار علف

بينی به واسوه افزایش تنوع عیسهی ظهزور  مزایاي غيرقاب  پيش

هزاي مخهلزف   شزود اع رو  بنابراین، پيشزنهاد مزی  . خواهد نمود

هزاي هزرع در مززارع    مدیریت اکولو یک جهزت مزدیریت علزف   

 .گيري گرددععررا  بهر 
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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.  
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