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 10.22092/IDAJ.2018.120282.195: (DOI) شناسه دیجیتال

  هرز مزارع گندم دیم شهرستان ایالم هايکنش علفبررسی پرا

  2روح اله مراديیاسر علی زاده، ، 1احسان اله زیدعلی

  ، ایرانکشاورزي، دانشگاه ایالم، ایالمگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده  -1

  ایرانکرمان،  ،، دانشکده کشاورزي بردسیر، دانشگاه شهید باهنرتولیدات گیاهیگروه  -2

  

  هچکید

- 94اي در سال زراعی مزارع گندم دیم شهرستان ایالم، مطالعههاي هرز  علفبه منظور مقایسه فلور 

هکتار از مزارع گندم شهرستان  50هرز در سطح هاي  علف بردارينمونه. در این شهرستان انجام شد 1393

گونه  51ط عدم کنترل، پس از  پایش مزارع گندم، در شرای. زنی گندم انجام گرفتایالم در مرحله پنجه

هاي هرز باریک برگ نسبت به  هرز  مشاهده شد که علفگونه علف 27هرز و در شرایط کنترل، علف

در شرایط عدم کنترل، یوالف وحشی . ها از فراوانی بیشتري در سطح این مزارع برخوردار بودندبرگ پهن

 5/30با فراوانی ) Hordeum spontaneum(و جو دره  5/38با فراوانی ) Avena ludoviciana(زمستانه 

، خارلته 37با فراوانی ) Sisymbrium irio(برگ و خاکشیر تلخ هاي هرز باریک درصد مهمترین علف

)Cirsium arvense ( برگ مزراع گندم دیم شهرستان ایالم هاي هرز پهن درصد مهمترین علف 33با فراوانی

درصد باالترین میزان فراوانی را  21یاه یوالف وحشی زمستانه با هاي هرز نیز، گدر شرایط کنترل علف. بودند

هرز را هاياي علفها، تنوع شانون و میزان غناي گونهاستفاده از علفکش نتایج بررسی نشان داد که. دارا بود

کنترل مزارع محدوده شهر در شرایط عدم. افزایش داد را کاهش داده و از طرفی شاخص غالبیت سیمپسون

- ترین میزان شاخص تنوع شانونو منطقه ریکا پایین) 52/2(وینر -م داراي باالترین شاخص تنوع شانونایال

وینر در - در شرایط کنترل نیز شاخص تنوع شانون. را نسبت به سایر نقاط مورد پایش دارا بودند) 82/1(وینر 

ناطقی که داراي شاخص تنوع م. بدست آمد 22/1مناطق مختلف نزدیک به هم بوده و باالترین میزان آن 

  . باالتري بودند، از شاخص غناي گونه بیشتر و غالبیت کمتري برخوردار بودند

پایش، شاخص تنوع، شاخص غالبیت، فراوانی :کلیدي يها هواژ

                                                              
   مسئولنگارنده  :r.moradi@uk.ac.ir        23/05/1397: تاریخ پذیرش         25/10/1396: تاریخ دریافت  



 7139 شهریور،  1ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

  

64  

      

  مقدمه

گیاهان هرز به عنوان بخش جدایی ناپذیر 

هاي زراعی و غیر زراعی و یکی از اکوسیستم

عملکرد محصوالت به مهمترین عوامل کاهنده 

به عقیده محققین خسارت گیاهان . روندشمار می

 100تا  10تواند بین هرز به محصوالت زراعی، می

درصد متغیر باشد و اگر این گیاهان کنترل و 

ها به تولیدات کشاورزي مدیریت نشوند، زیان آن

ها باشد تواند بیش از آفات و بیماريمی

)Shemdo et al., 2008 .(یت مؤثر مدیر

هاي هاي هرز امري حیاتی در سیستم علف

راشد محصل و ( کشاورزي سودآور هستند

هاي هرز مدیریت پیشرفته علف. )1380همکاران، 

ها در نیمه دوم قرن کشاز طریق مصرف علف

بیستم، منجر به تولید مقادیر قابل توجهی از 

محصوالت کشاورزي در کشورهاي پیشرفته شد 

)Krapf and lotz., 1992(.  با وجود این، مصرف

ها منجر به ظهور کشگسترده و تکراري علف

ها کشهاي گیاهان هرز مقاوم به علفبیوتیپ

اغلب باعث افزایش هزینه کنترل گردیده که 

در مقیاس وسیعتر، . )Roa et al., 2018( شود می

هایی را در ارتباط با ها نگرانیاین اتکا به علفکش

ها بر محیط زیست دامن کشاثرات منفی علف

هاي لذا در طول زمان استراتژي. زده است

جهت کاهش  هرزهايمدیریت تلفیقی علف

ها در محیط و همچنین افزایش کشمصرف علف

هاي در دسترس ابداع شدند  دوره مؤثر علفکش

)Stevenson et al., 1997; Borger et al., 

موثر مدیریت تلفیقی  به منظور اجراي). 2018

در گیاهان زراعی،  )IWM(هرز هايلفع

هرز رایج، امري هايشناخت بیولوژي علف

در واقع با شناسایی فلور  .باشد می ضروري

هرز و تعیین وضعیت فراوانی و پراکنش   هاي علف

توان به اطالعات  هرز می هاي هاي علف گونه

هاي مدیریت  زیربنایی مهمی براي طراحی برنامه

 ,.Arun kumar et al(فت هرز دست یا  هاي علف

2007; Derksen et al., 2002  .(  

تنوع زیستی کشاورزي بعنوان یکی از 

مهمترین عوامل موثر در ایجاد و افزایش پایداري 

 Rajendra et(در کشاورزي شناخته شده است 

al., 2010.(  آلتیري)با مطالعه نقش  )1999

هاي زراعی، اظهار اکولوژیکی تنوع در بوم نظام

اشت که اهمیت این تنوع فراتر از تولید مواد د

غذایی بوده و اثرات مثبتی نظیر گردش مواد 

هرز را هايها و علفغذایی، کنترل آفات، بیماري

 مطلوب برداريهو بهر حفاظت براي. در بر دارد

 کشاورزي، هاياکوسیستم زیستی تنوع از

 و زمانی مکانی و پراکندگی هاویژگی شناخت

باشد  می ضروري سطوح همه در ،آن اجزاي

 قدرت و هرزهايعلف پراکنش). 1395دیانت، (

 این کنترل عدم عوامل از مهمترین آنها توسعه

معموالً ترکیب و تراکم  .شودمحسوب می گیاهان

کننده نظام تولید و عملیات  هرز منعکس گیاهان 

کار رفته است و تغییرات ترکیب  زراعی به

رهاي انتخاب مربوط به هرز، ناشی از فشا علف

در . تغییرات و اصالحات عملیات کشاورزي است

هرز و تعیین  هاي واقع با شناسایی فلور علف

هاي  وضعیت فراوانی و پراکنش گونه

توان به اطالعات زیربنایی مهمی  هرز می هاي علف
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هرز  هاي هاي مدیریت علف براي طراحی برنامه

 ).Santiago et al., 2004( دست یافت

هاي هرز در  ا توجه به اهمیت پایش علفب

هاي زراعی و نیز به دلیل فقدان اکوسیستم

هاي  علفاي درباره وضعیت  اطالعات اولیه و پایه

هرز مزارع گندم در شهرستان ایالم، این پژوهش 

مزارع گندم  هاي هرز علفبه منظور مقایسه فلور 

به علت سطح زیر کشت (دیم شهرستان ایالم 

طراحی و اجرا شده ) به گندم آبیبیشتر نسبت 

  . است

 ها مواد و روش

 سطح :گیري و پایش مزارع گندمنحوه نمونه

 حدود المیا شهرستان در مید گندم کشت ریز

هاي هرز  برداري علفنمونه .باشد یم هکتار 6000

به دلیل (  هکتار 50زنی گندم از در مرحله پنجه

ک شیب دار بودن و کوهستانی بودن و نیز کوچ

زارهاي گندم شهرستان ایالم از  بودن بیشتر کشت

این میزان سطح زیر کشت که تا حد امکان هر 

مزرعه وسعتی بین یک تا دو هکتار داشته بود، 

 از سطح مزارع گندم )نمونه برداري انجام گرفت

 محدوده شهر ایالمشامل شهرستان ایالم  دیم

ارقام ( ، چووار)2ارقام کراس، سبالن و آذر (

 ، قنات آباد)رقم ساجی( ، سراب)او و سبالنریژ

، )2رقم آذر ( ، چشمه رشید)2ارقام سبالن و آذر (

رقم ( ، چشمه کبود)رقم کوهدشت( جعفرآباد

بر . به انجام رسید) رقم زاگرس( و ریکا )ساجی

هرز در  هاي علفاساس کنترل و عدم کنترل 

هریک از این مناطق مزارع به دو دسته تقسیم 

هرز از دو  هاي علفدیریت کنترل در م. شدند

) لیتر در هکتار D)5/1-2-2,4 هاي کشبرگپهن

و علفکش دو ) گرم در هکتار 50(و گرانستار 

منظوره شوالیه استفاده شده و در شرایط عدم 

هاي هرز گونه کنترل علف کنترل عمال هیچ

 46˚ایالم در طول جغرافیایی. صورت نگرفته بود

و ارتفاع  37'و  33˚و عرض جغرافیایی  28'و

میانگین . متر از سطح دریا واقع شده است 1174

متر بوده و میلی 525بارندگی در شهرستان ایالم 

الم داراي اقلیم نیمه خشک سرد همچنین ای

  . باشد می

گیري در هر مزرعه به صورت  نمونه

مطابق شکل . )Thomas, 1985( بود  Wالگوي

آن نقطه  یک گوشه از مزرعه انتخاب و از) 1(

قدم به موازات یکی از اضالع حرکت  20

درجه بیست  90شد، سپس با تشکیل زاویه  می

قدم به داخل مزرعه حرکت، نقطه شروع 

با توجه به الگوي . برداري از این مکان بود نمونه

شد،  نقطه روي آن انتخاب  W ،10شکل حرف 

هر (قدم  20بطوریکه فاصله هر دو نقطه متوالی 

بود و در هر نقطه یک کادر ) نیم مترقدم تقریبا 

مستقر شد ) متر 5/0در  5/0ابعاد (مترمربعی  25/0

  ). 1شکل(

مترمربعی  25/0پس از قرار دادن هر کادر 

هرز هر کادر به تفکیک جنس و  هاي انواع علف

در  .گردید گونه شناسایی و تراکم آنها یادداشت 

ها در گیريتمامی مزارع مورد پایش، نمونه

با اینکار تا . انجام شد زنی گندم پنجهله مرح

توان گیاهان هرز جوانه زده در اوایل و حدي می

اواسط فصل رشد را طی یک مرحله مشاهده و 

هاي هرز براي تعیین اهمیت گونه.  ثبت نمود
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هاي نامبرده در سطح مزارع منطقه از شاخص

فراوانی گونه، یکنواختی پراکنش، تراکم نسبی 

هاي نسبی گونه و همچنین شاخصگونه، اهمیت 

تنوع و غالبیت استفاده شد که براساس معادالت 

  .زیر محاسبه گردید

 
  مختصات جغرافیایی مناطق مورد پایش -1جدول 

تعداد مزارع   نام منطقه مورد پایش

  مورد پایش

ارتفاع از سطح دریا 

  )متر(

  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی

46°23  1310  6  حومه شهر ایالم ′ 83/22 ″ شرقی   35°33 ′ 75/14 ″ شمالی   

46°32  1250  5  جعفر آباد ′ 80/21 ″ شرقی   30°33 ′ 86/15 ″ شمالی   

46°31  1266  3  چشمه رشید ′ 66/39 ″ شرقی   43°33 ′ 15/50 ″ شمالی   

46°22  1303  3  سراب ′ 26/12 ″ شرقی   45°33 ′ 84/13 ″ شمالی   

46°29  1308  4  قنات آباد ′ 51/50 ″ شرقی   43°33 ′ 22/37 ″ شمالی   

46°24  1308  2  دچشمه کبو ′ 25/18 ″ شرقی   34°33 ′ 24/23 ″ شمالی   

46°17  986  4  چووار ′ 79/42 ″ شرقی   41°33 ′ 88/25 ″ شمالی   

46°10  661  3  ریکا ′ 26/24 ″ شرقی   30°33 ′ 73/16 ″ شمالی   

  

  

  

  

  

  

  

  گیري در هر مزرعهروش نمونه -1شکل 

 
  فراوانی گونه  -1معادله

100



n

Y
F i

K  

بر اساس بود یا نبود  kونۀ فراوانی گ: Fکه در آن

آن در سطح مزارع مورد بازدید صرفنظر از سطح 

تراکم؛ گویاي درصد مزارعی که گونۀ مورد نظر 

یا عدم ) 1(حضور : Yiدر آنها مشاهده شده است، 

تعداد : nو   iدر مزرعۀ شمارة kگونۀ ) 0(حضور 

  ).Thomas, 1985( باشدمزرعۀ مورد بازدید می

   های گونهیکنواخت -2معادله

100



m

X
U i

k  

Uk : یکنواختی مزرعه براي گونۀk  بر اساس بود

هاي قرار گرفته شده در سطح یا نبود آن در کادر

مزارع صرفنظر از سطح تراکم؛ گویاي درصد 
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باشد که گونۀ هدف در آنها هایی میکادر

یا عدم حضور ) 1(حضور : Xiمشاهده شده است، 

تعداد : mو  iدرات شمارة در کوآ kگونۀ ) 0(

 ,Thomas(باشد کوآدرات مستقر شده می

1985.(  

  تراکم گونه -3معادله   

4



m

Z
D i

k  

Dk : براي گونۀ ) تعداد بوته در متر مربع(تراکمk 

در  kتعداد بوته از گونۀ : Ziدر سطح مزرعه، 

تعداد : mسانتیمتر و  50در  50هاي کادر

  .باشدمی کوآدرات مستقر شده

  1وِینر-شاخص تنوع شانون  -4معادله

 iتعداد گونه؛  Sشاخص تنوع شانون؛  درجائیکه 

اي مشخص فراوانی نسبی گونه فراوانی گونه و 

شود است که از طریق زیر محاسبه می

)Shannon, 1948 :(  

  
فراد یا فراوانی هر گونۀ تعداد ا که در آن  

تعداد کل افراد یا مجموع فراوانی  مشخص و 

 5/1مقدار این شاخص از . ها می باشدتمامی گونه

اي و یکنواختی گونه) هاتعداد گونه(براي غنا 

) هاي مختلفیکنواختی توزیع افراد در بین گونه(

اي باال براي غنا و یکنواختی گونه 5/3پایین تا 

  .غیر استمت

     2غالبیت سیمپسون شاخص-5معادله

       D=∑{[ni(ni-1)]/[N(n-1)]}  

                                                              
1-Shannon-Wiener Diversity Index 
2- Simpson dominance index 

و صفر بوده و هرچه  1مقدار این شاخص بین 

اي مقدار این شاخص بیشتر باشد یکنواختی گونه

هاي غالب کمتر است بیشتر بوده و گونه

)Simpson, 1949 .( 

هاي گیاهان هرز پس از براي شناسایینمونه

ي از سطح مزراع مورد پایش و خشک آور جمع

هاي مخصوص، کردن، با قرار دادن در پاکت

جهت شناسایی در حد جنس و گونه، به بخش 

هاي مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور رستنی

هاي بندي گونهبه منظور گروه. ارسال گردید

در  Wardعلف هرز نیز از آنالیز کالستر به روش 

اس فراوانی گونه در بر اس 7نسخۀ  JMPنرم افزار 

سطح مزرعه، تراکم نسبی و یکنواختی نسبی 

  .استفاده شد

  نتایج و بحث

  :پایش مزارع گندم دیم شهرستان ایالم

هرزثبت شده پس از  هايي علفها کل گونه

گونه در  51پایش مزارع گندم شهرستان ایالم 

گونه در شرایط کنترل  27شرایط عدم کنترل و 

در شرایط عدم ). 2 جدول(هاي هرز بودعلف

 Avena(کنترل، یوالف وحشی زمستانه 

ludoviciana ( و جو دره  5/38با فراوانی

)Hordeum spontaneum ( 5/30با فراوانی 

برگ و هاي هرز باریک درصد مهمترین علف

، 37با فراوانی ) Sisymbrium irio(خاکشیر تلخ 

، 33با فراوانی ) Cirsium arvense(خارلته 

و  30با فراوانی ) Anthemis altisimma(بابونه

با ) Geranium tuberusom(شمعدانی وحشی

هاي هرز  درصد مهمترین علف 29فراوانی 
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برگ مزراع گندم دیم شهرستان ایالم بودند  نپه

هاي هرز نیز، در شرایط کنترل علف). 2جدول (

درصد باالترین  21گیاه یوالف وحشی زمستانه با 

بطورکلی در شرایط . بود میزان فراوانی را دارا

برگ هاي هرز پهنها علفاستفاده از علفکش

گونه  24بخوبی کنترل شده بودند و از 

هرزي که در شرایط کنترل حذف شده  علف

هرز پهن هايبودند، تعداد بیشتر آنها از علف

در شرایط کنترل ). 2جدول(برگ بودند 

هاي هرز فراوانی دو علف هرز یوالف  علف

 12و  21انه و جو دره به ترتیب وحشی زمست

درصدي  52و  37درصد مشاهده شد که کاهش 

در فراوانی این دو علف هرز نسبت به شرایط عدم 

در شرایط مدیریتی کنترل . کنترل مشاهده گردید

هرز خارلته هرز درصد فراوانی دو علفهايعلف

درصد کاهش یافته و  80و  78و بابونه به ترتیب 

تلخ و شمعدانی بصورت شیردو علف هرز خاک

 )2جدول( درصد حذف گردید 100

 
 

 در سطح مزارع گندم ایالم هرز علف میانگین تراکم بوته، یکنواختی نسبی و فراوانی گونه -2جدول 

  میانگین تراکم بوته  یکنواختی نسبی فراوانی گونه در سطح مزرعه

  در متر مربع
  گونه علف هرز

عدم   کنترل  عدم کنترل  کنترل  عدم کنترل

  کنترل

 کنترل

16 11 23/1 78/0 42/0 3/0 Alopecurus 
myosuroides 

 دم روباهی باریک

5/38 21  69/27 11/20  04/2 9/1 Avena ludoviciaana یوالف وحشی زمستانه 

16 9 23/1 82/0  6/0 38/0 A.fatua یوالف وحشی بهاره 

7/14 7 76/1 23/1  9/0 4/0 Bromus danthoniae شککاه مو 

5/19 10  29/2 76/1 18/1 9/0 B.japonicus علف پشمکی ژاپنی 

11 5 71/0 35/0 42/0 3/0  B.sterilis دم روباه سترون  

20 

11 

70/6 

41/4  5/2 

1/2 B.tectorum علف پشمکی کرك -

 دار

11 4 53/0 35/0 12/0 18/0 Cynodon dactylon پنجه مرغی 

5/30 12 05/21 12/13  72/14 12/10 Hordeum 
spontaneum 

 جو دره

5/8 8 35/3 17/3 04/2 01/2 H.murinum جو موشی 

15 12 23/4 46/3 72/1 1/1 H.vulgare جو زراعی 

5/2 1 76/1 88/0 46/0 2/0 Lolium rigidum چچم زبر 

15 7 23/4 71/0  72/1 1/1 L. temolentum دانهگیج 

5/7 3 09/1 53/0 58/0 3/0 Phalaris 
brachystachys 

 واش دانه درشتخونی

5/12 2 11/1 54/0  52/0 2/0 Poa anua چمنی یکساله 

5/7 2 39/1 53/0  58/0 4/0 Poa bulbosa چمنی پیاز دار 

19 9 01/6 5/5  16/7 6 Secale cereale چاودار 

37 0 01/1 0 18/0 0 Sisymberium irio خاکشیر تلخ 
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29 0 12/0 0 24/0 0 Geranium 
tuberusom 

 ی وحشیشمعدان

5 0 74/0 0  58/0 0 Lactuca serriola کاهو وحشی 

22 0 19/0 0 86/0 0 Lathyrus aphaca خلّر 

16 0 58/0 0 3/0 0 Allium 
atroviolaceum 

 پیاز منگوله

28 0 39/0 0 36/0 0 Malva parviflora پنیرك 

13 2 98/0 18/0 44/0 1/0 Sophora 
alopecuroides 

 بیانتلخ

19 0 16/1 0 44/0 0 Tragopogon 
graminifolies 

 شنگ

16 0 62/0 0 3/0 0 Muscaria neglecta کالغک 

26 6  69/1 88/0 58/0 3/0 Convolvulus 
arvensis 

 پیچک صحرایی

20 7  32/2 88/0 1 3/0 Sinapis arvensis خردل وحشی 

26 3 78/1 53/0 58/0 1/0 Scandix pecten-
veneris 

 شانه ونوس

26 3  69/1 18/0 58/0 2/0 Turgenia latifolia ماستونک 

33 7  37/3 12/1 84/1 7/0 Cirsium arvense خارلته 

26 0 79/1 0 58/0 0 Thlaspi arvense قدومه 

33 0 35/3 0 04/2 0 Falcaria vulgaris غازیاقی 

10 0 94/1 0 84/0 0 Adonis aestivalis گل آتشین 

12 0 41/1 0 52/0 0 Cerastium 
dichotomum 

 دانه مرغ

9 0 06/1 0 48/0 0 Euphorbia 
cyparissias 

 فرفیون

19 0 35/3 0 04/2 0 Cardaria draba اُزمک 

17 0 88/0 0 34/0 0 Silene conoidea کوزه قلیانی 

11 0 23/1 0 36/0 0 Neslia apiculata آجیل مزرعه 

19 0 76/1 0 7/0 0 Vicia narbonensis ماشک 

20 6 12/2 71/0 1 5/0 Carthamus 
oxyacanta 

 گلرنگ وحشی

8 0 71/0 0 32/0 0 Gladiolus segetum گالیول وحشی 

15 2  94/1 18/0 84/0 2/0 Ranunculus 
arvensis 

 آالله وحشی

29 0 00/3 0 76/1 0 Papaver dobium شقایق 

22 4 88/3 88/0 52/2 9/0 Capsella bursa-
pastoris 

 کیسه کشیش

8 0 59/1 0 58/0 0 Rapistrum rugosum شلمی 

6 0 88/0 0 34/0 0 Cephalaria syriaca زیرك 

30 6 70/3 06/1 26/2 7/0 Anthemis altisimma بابونه 

8 0 71/0 0 32/0 0 Consolida 
orientalis 

 زبان درقفا

8 0 71/0 0 32/0 0 Ixiliriun tataricum خیارك 

18 0  18/0 0  24/0 0 Vacaria 
pyramidata 

 جغجغک
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پراکنش مزراع گندم  پیراموندر تحقیقی 

که یوالف وحشی  مشاهده شدآبی استان لرستان، 

بهاره، یوالف وحشی زمستانه، چچم، جودره و 

جو موشی گیاهان هرز باریک برگ غالب مزارع 

و همکاران،  سوري( دهنداین منطقه را تشکیل می

همچنین طی یک بررسی در مورد ). 1387

کنش گیاهان هرز مزراع گندم استان تهران پرا

برگ گزارش گردید که گیاهان هرز باریک

غالب مزراع شامل یوالف وحشی، جو دره و 

همچنین ). 1387ی، نیمع یباش نیم( چاودار بود

آباد، گزارش شده است که در مزراع گندم خرم

یوالف وحشی زمستانه و جودره، و در مزراع 

هاره و جودره و در گندم مشهد، یوالف وحشی ب

مزراع گندم نیشابور، یوالف بهاره و چاودار 

هاي هرز  بیشترین فراوانی را در بین علف

ی و همکاران، دعلیز( خانواده گندم داشتند هم

دهنده  که نتایج این گزارشات نشان). 1396

هاي هرز باریک برگ در مزارع غالبیت علف

  .باشدغالت زمستانه می

زارع گندم دیم هاي هرز مپایش علف

شهرستان ایالم نشان داد که اگرچه استفاده از 

ها در مزارع گندم این شهرستان موجب علفکش

هرز هايکاهش فراوانی، تراکم و یکنواختی علف

 1هرز سمجهايعلفگردید ولی میزان کاهش در 

هرزي که در رده گونه علف 11و از  کمتر بود

ک در ی هاي هرز سمج قرار داشتند، هیچ علف

 51). 3و 2جدول(شرایط کنترل، حذف نگردید 

گونه علف هرز شناسایی شده در شرایط عدم 

خانواده مختلف بوده که بیشترین  16کنترل از 

                                                              
1- Noxious weed 

 Poaceaeمربوط به خانواده ) 17(ها تعداد گونه

گونه در رتبه  8با  Brasicaceaeبود و خانواده 

در شرایط مدیریتی ). 3جدول ( دوم قرار گرفت

 9هاي مشاهده شده به رل، تعداد خانوادهکنت

خانواده تقلیل یافت و در شرایطی که در خانواده  

Brasicaceae  تنها یک گونه مشاهده گردید

گونه از این  7نسبت به شرایط عدم کنترل (

گونه خانواده  17ولی هر ) خانواده حذف شد

Poaceae در شرایط کنترل نیز مشاهده گردیدند .

درصد  33کنترل، ر شرایط عدمبعبارت دیگر د

 Poaceaeهرز را خانواده هايهاي علفگونه

ولی در ) گونه 51گونه از  17(داد میتشکیل 

ها درصد گونه 63شرایط کنترل، این عدد به 

این نکته از ). گونه موجود 27گونه از  17(رسید

باشد که گیاه گندم خود آن نظر حائز اهمیت می

بوده وبیشترین میزان  Poaceaeنیز از خانواده 

هرز همین خانواده با هايخسارت را نیز علف

در . اي مشابه به همراه دارندتوجه به نیازه

 نوع از زراعی گیاهان غالب هاي زراعی،نظام بوم

هرز  هايعلف است طبیعی و باشندساله می یک

 گیاه با رشدي مشابه احتیاجات از که ساله یک

هرز  هايعلف از ترنفراوا برخوردارند زراعی

). Lososova et al., 2008(ساله باشند  چند

 ، بیشترین گونهPoaceaeهرز خانواده  هايعلف

علف هرز در غالت زمستانه بوده و از طرفی به 

هاي هرز به گیاه دلیل نزدیکی نیاز این علف

هاي مختلف موجب افزایش زراعی، مدیریت

غالت درصد مشاهده این گیاهان در مزارع 

). Romero et al., 2008(زمستانه گردیده است 

رسد مدیریت کنترلی حاصل از به نظر می ،بنابراین
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ها در دیمزارهاي گندم ایالم سهم علفکش

هاي هرز خانواده هاي هرز سمج و علف علف

Poaceae این  .را از کل افزایش داده است

موضوع در تحقیق دیگري در کشور زیمباوه نیز 

  ).Muoni et al., 2014(صادق بود 

  

 هاي هرز مزراع گندم دیم شهرستان ایالم به تفکیک گونه و خانواده هاي کارکردي علفگروه -3جدول 

 نحوه حضور  تیپ رشدي مسیر فتوسنتزي بذرنوع  خانواده گونه

Avena ludoviciaana Poaceae تک لپه  C3 سمج سالهیک 

Bromus .danthoniae Poaceae تک لپه C3 غیر سمج  سالهیک 

B.japonicus Poaceae تک لپه C3 غیر سمج سالهیک 

A.fatua Poaceae تک لپه C3 غیر سمج سالهیک 

B.secalinus Poaceae تک لپه C3 غیر سمج سالهیک 

B.tectorum Poaceae تک لپه C3 غیر سمج سالهیک 

Cynodon dactylon Poaceae تک لپه C4 سمج سالهچند 

Hordeum .murinum Poaceae تک لپه C3 غیر سمج سالهیک 

H.vulgare Poaceae تک لپه C3 غیر سمج سالهیک 

H. spontaneum Poaceae تک لپه C3 سمج سالهیک 

Lolium rigidum Poaceae تک لپه C3 سمج سالهیک 

Lolium temolentum Poaceae تک لپه C3 سمج سالهیک 

Phalaris brachystachys Poaceae تک لپه C4 سمج سالهیک 

Poa anua Poaceae تک لپه C4 غیر سمج سالهیک 

Poa bulbosa Poaceae تک لپه C4 غیر سمج سالهچند 

Secale cereale Poaceae تک لپه C3 سمج سالهیک 

Sisymberium irio Brassicaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Sinapis arvensis Brassicaceae پهدول C3 غیر سمج سالهیک 

Scandix pecten-veneris Brassicaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Cardaria draba Brassicaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Neslia apiculata Brassicaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Capsella bursa-pastoris Brassicaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Rapistrum rugosum Brassicaceae دولپه C3 سمج سالهیک 

Thlaspi arvense Brassicaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Tragopogon 
graminifolies 

Asteraceae دولپه C3 غیر سمج سالهدو 

Lactuca serriola Asteraceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Cirsium arvense Asteraceae پهدول C3 سمج سالهچند 

Carthamus oxyacanta Asteraceae دولپه C3 غیر سمج سالهچند 

Anthemis altisimma Asteraceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Centaura iberica Asteraceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Lathyrus aphaca Fabaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Vicia narbonensis Fabaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Sophora alopecuroides Fabaceae دولپه C3 غیر سمج سالهچند 
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Geranium tuberusom Ranunculaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Adonis aestivalis Ranunculaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Ranunculus arvensis Ranunculaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Consolida orientalis Ranunculaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Cerastium dichotomum Caryophylaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Silene conoidea Caryophylaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Vacaria pyramidata Caryophylaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Falcaria vulgaris Apiaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Turgenia latifolia Apiaceae دولپه C3 سمج سالهیک 

Allium atroviolaceum Alliaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Muscaria neglecta Liliaceae تک لپه C3 غیر سمج سالهیک 

Gladiolus segetum Iridaceae تک لپه C3 غیر سمج سالهچند 

Convolvulus arvensis Convolvulaceae دولپه C3 سمج سالهچند 

Papaver dobium Papaveraceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Malva parviflora Malvaceae دولپه C3 غیر سمج سالهچند 

Euphorbia cyparissias Euphorbiaceae دولپه C4 غیر سمج سالهچند 

Cephalaria syriaca Dipsaceae دولپه C3 غیر سمج سالهیک 

Ixiliriun tataricum Amaryllidaceae تک لپه C3 غیر سمج سالهیک 

  

 عملیات معتقدند )1996( نر و همکارانزای

هاي شیمیایی روش شخم، سیستم مانند زراعی

 در موجب تغییر وکوددهی هرزهايعلف کنترل

نتیجه  در و منابع دسترسی و توزیع طبیعی الگوي

 هايعلف هايگونه سازگاري و مسیر در تغییر

 بعضی حذف به منجر که به نحوي شده هرز

 در و دیگر هاياز گونه برخی معرفی و ها گونه

 گیاهی هايساختار گونه و ترکیب در تغییر نتیجه

 ). Eiszner et al., 1996( شود می

هاي هرز مزارع گندم تنوع و غالبیت علف

هاي حاصل با بررسی داده: ن ایالمدیم شهرستا

از پایش مزارع گندم شهرستان ایالم و نهایتاً 

وینر مشاهده شد که -محاسبه شاخص تنوع شانون

ها، تنوع شانون و در شرایط استفاده از علفکش

هرز کاهش یافته و هاياي علفمیزان غناي گونه

از طرفی شاخص غالبیت سیمپسون افزایش یافت 

عات در کشور اسپانیا نیز تایید مطال). 4جدول(

هاي هرز  ي مبارزه شیمیایی علفها نمود که روش

باعث از بین رفتن تنوع گونه اي آنها در مزارع 

این کشور شده است در حالیکه با غالبیت یک یا 

چند گونه در مزارع، همچنان مشکل علف هرز 

ایشان ). Chamorro et al., 2016(وجود دارد 

هاي هرز  مبارزه ارگانیک علفاظهار داشتند که 

تواند تنوع زیستی منطقه را حفظ نماید و  هم می

در . از خسارت به محصول جلوگیري کند هم

شرایط عدم کنترل، مزارع محدوده شهر ایالم 

) 52/2(وینر -داراي باالترین شاخص تنوع شانون

و  81/1بوده و منطقه ریکا و چووار به ترتیب با 

وینر  -ن شاخص تنوع شانونترین میزاپایین 91/1

را نسبت به سایر نقاط مورد پایش دارا بودند 

بطور کلی مناطقی که داراي شاخص ). 4جدول (

تنوع باالتري بودند، از غناي گونه بیشتري 
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برخوردار بودند، همچنین در شرایط عدم کنترل 

هرز، باالترین شاخص غالبیت سیمپسون، هايعلف

ایش در منطقه ریکا نسبت به سایر مناطق مورد پ

ترین صلیدر زراعت دیم ا. مشاهده شد) 706/0(

باشد رطوبت می عامل تاثیرگذار بر تنوع

)Darkoh and Kwesi, 2003; Nunes et al., 

از سوي دیگر نیز بیان شده است که در  ،)2017

هاي زاگرس با افزایش ارتفاع میزان بارندگی دامنه

  ).Erfanzadeh et al., 2015(یابد افزایش می

  

  وینر و سیمپسون در مناطق مختلف شهرستان ایالم-هاي شانونشاخص  -4جدول 

برداري منطقه نمونه

 شده

 شاخص غالبیت سیمپسون اي گونهغناي  وینر-شاخص تنوع شانون

 کنترل  عدم کنترل کنترل  عدم کنترل
عدم 

  کنترل
 کنترل

 705/0 605/0 20 37 22/1 52/2 محدوده شهر ایالم

 710/0 695/0 18 20 11/1 91/1 ووارچ

 720/0 630/0 18 28 22/1 32/2 سراب

 802/0 612/0 20 24 22/1 42/2 قنات آباد

 816/0 646/0 16 23 12/1 02/2 چشمه رشید

 770/0 670/0 15 22 08/1 12/2 جعفر آباد

 726/0 612/0 17 26 18/1 38/2 چشمه کبود

 794/0 706/0 14 18 2/1 81/1 ریکا

  

با توجه به این گزارشات باالتر بودن تنوع 

هرز در شرایط ارتفاع باالتر در این آزمایش علف

باشد بطوریکه محدوده شهر ایالم قابل توضیح می

و باالترین ) 1جدول (باالترین ارتفاع را داشته 

درحالیکه منطقه . تنوع نیز در این منطقه ثبت شد

تنوع کمتري  ریکا که داراي ارتفاع پایینی بود از

بنابراین در شرایط عدم کنترل، . نیز برخوردار بود

هرز در عامل اصلی تعیین کننده تنوع علف

دیمزارهاي گندم میزان رطوبت بوده که این عامل 

در شرایط . خود تحت تاثیر ارتفاع قرار دارد

هرز، بطورکلی میزان تنوع نسبت هايکنترل علف

داشت ولی به شرایط عدم کنترل کاهش ملموسی 

در بین مناطق مختلف از روند خاصی پیروي 

ي کنترل هاکرد و بطورکلی چون مدیریت نمی

ها و اندازه تنوع در مشابه بود در نتیجه تعداد گونه

مناطق مختلف پایش تحت شرایط کنترل 

  ).4جدول( هرز بسیار نزدیک بدست آمد علف

طور  هب غالبیت و ايگونه تنوع هايشاخص

هاي شیمیایی قرار تحت تاثیر علفکش توجهی قابل

 مدیریتی رسد تداوم سیستمبه نظر می. گرفت

از  استفاده گسترده بر متکی گندم مزارع در رایج

 هرز هاي علف جهت کنترل شیمیایی هايعلفکش

 تناوب از طرف دیگر  و )ها برگ پهن ویژه هب(

 تنوع کاهش موجب گیاهان تابستانه با گندم
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در این  هرز هاي علفارکردي ک و تنوع ايگونه

استفاده از  عالوه بر این، .است شدهمنطقه 

 فراوانی و افزایش ي مذکور منجر بهها کش علف

 هاي علف و برگ باریک هرز هاي علف تراکم

فرار از علفکش را  قابلیت که( تابستانه- بهاره هرز

، علفکش به مقاوم هرز هاي علف ،)دارند

 چند  هرز هاي علف و نیتروفیل هرز هاي علف

 در (Meng et al.,1999). شده است ساله

 مقدار شاخص حداکثر که داشتند بیان آزمایشی

 3 حدود در رایج زراعی هاينظامبوم در شانون

 زراعی يها نظام در که است حالی این در و است

 ..است شده نیز گزارش 3 از باالتر مقادیر سنتی

 چه هرکه  است داده نشان مطالعات برخی نتایج

 باشد، کمتر زراعی نظام یک در دستکاري میزان

 به است، باالتر نظام آن تنوع شانون شاخص

 هاي کشاورزينظام شانون شاخص که طوري

 بکارگیري همچنین و دستکاري دلیل به رایج،

 طبیعی هاي نظام با مقایسه در هاي شیمیایینهاده

 Izsak and Papp, 2000.( )Petit(  است کمتر

et al., 2016 (ي ها نیز گزارش کردند که روش

هاي هرز تنها غنا و تنوع گونه  رایج کنترل علف

اي آنها را در مزرعه کاهش داده است و در 

فراوانی علف هرز در مزرعه موفق نبوده و مزارع 

  .هاي هرز مواجه هستند هنوز با مشکل علف

تک محصولی طی سالیان متمادي و به طبع 

هاي مدیریتی یکسان و روشها استفاده از علفکش

-باعث تغییر ترکیب جوامع گیاهان هرز در بوم

هاي کشاورزي شده، که این خود نیازمند نظام

هاي مدیریت مزرعه بازنگري در شیوه

 Anderson and Beck, 2007; Hyvonen.(است

et al., 2003 .(که بیان شده است ،همچنین 

 ایشافز به منجر نظام یک در تعداد گونه افزایش

 می تنوع يها افزایش شاخص آن تبع به و تراکم

در این مطالعه . (Iszak and Papp, 2000) شود

 برخوردار باالتري ايگونه تنوع از مزارعی که

عملیات مدیریتی با فشردگی  بودند احتماالً با

 آالت بکارگیري ماشین حداقل داراي کمتر که

 از شیمیایی هاينهاده کاربرد عدم و کشاورزي

 به شوند باشند، اداره میمی کود و قبیل سموم

 نیز هانهاده مصرف مساحت، افزایش با که طوري

 و نوع تاثیر. یافت کاهش و تنوع یافته افزایش

 گیاهان نحوه مدیریت و ها نهاده مصرف میزان

قابل  تنوع گیاهان هرز و تراکم جمعیت، بر هرز

. توسط محققین مختلف گزارش شده است

Anderson and Beck, 2007; Hyvonen et 

al., 2003) .( تعداد تنوع، کاهش بطورکلی با 

و  شده غالب در مزارع هرز گیاهان از معدودي

 ,Izsak and Papp(یابدمی افزایش خسارت

2000.(  

ها اي  دادهبا انجام تجزیه خوشه :آنالیز کالستر

بر اساس فراوانی گونه در سطح مزرعه، تراکم 

  هاي بندي گونهی نسبی براي گروهنسبی و یکنواخت

هرز، مشاهده شد که سه گونه گیاه هرز علف

برگ یوالف وحشی زمستانه، جو دره و باریک

هاي هرز پر اهمیت قرار  چاودار در گروه علف

هاي هرز با  پس از آن در گروه علف. داشتند

هاي هرز  اهمیت کمتر از گروه پیشین، علف

اعی و باریک برگ علف پشمکی و جو زر

برگ بابونه و کیسه کشیش هاي هرز پهن علف

  ). 2شکل (قرار گرفتند 
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  )آنالیز کالستر(اي هاي هرز پایش شده در مزراع گندم شهرستان ایالم بر اساس تجزیه خوشه بندي علفگروه -2شکل 

  

اهمیت، سایر بر همین اساس و با توجه به درجه 

. فتندرار گرهاي بعدي ق هاي هرز در گروه علف

شرایط اقلیمی، ) 1387(وروز زاده و همکاران ن

هاي هرز را از سطح زیر کشت و  مدیریت علف

ي علف ها مهمترین عوامل موثر در تعداد گونه

اذعان  )1387(ی نیمع یباش نیم .ندهرز دانست

برگ در داشت که مدیریت گیاهان هرز پهن

تر از مدیریت گیاهان مزراع گندم کشور مطلوب

برگ است و چنانچه نسبت به  یکهرز بار

مدیریت گیاهان هرز علف پشمکی، چچم و 

هاي آینده این فاالریس توجه کافی نشود، در سال

توانند مشکل بیشتري نسبت به  گیاهان هرز می
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مدیریت  از استفاده .سایر گیاهان هرز ایجاد کنند

 هاي روش بر تاکید با هرز هايعلف تلفیقی

 فلور با منطبق ها علفکش زا استفاده بهینه زارعی،

ي ها علف بویژه(هر مزرعه  غالب هرزي ها علف

 منظور به(  ها در علفکش تناوب ،)سمج هرز

 غیر حساس هرزي ها علف  غالبیت از جلوگیري

 ،)ها علفکش به مقاومت و بروز علفکش یک به

 هرزي ها علف و فراوانی جمعیت افزایش توجه به

 کودهاي از منطقی و استفاده باریک برگ

 بایست می که مواردي است مهمترین از شیمیایی

 بویژه باریک گندم هرزي ها علفمدیریت  در

  .گیرد نظر قرار ها و بویژه علف پشمکی مدبرگ

  نتیجه گیري کلی

پس از  پایش مزارع گندم دیم شهرستان 

ایالم مشخص شد دو مدیریت اصلی در دیمزارها 

باشد که می هااستفاده و عدم استفاده از علفکش

گونه و در شرایط  51در شرایط عدم کنترل 

گونه  مشاهده شد که  27هرز هايکنترل علف

ها هرز باریک برگ نسبت به پهن برگهاي علف

از فراوانی بیشتري در سطح این مزارع برخوردار 

هاي هرز سمج در شرایط کنترل سهم علف. بودند

 هاي هرز خانواده غالت از کل افزایشو علف

هرز موجود در  هاياز بین علف. پیدا کرد

مرغی، فاالریس هاي پنجهدیمزارهاي گندم، گونه

ي مسیر ادانه درشت، چمنی یکساله و فرفیون دار

کربنه و مابقی گیاهان پایش شده  4فتوسنتزي 

در مجموع . کربنه بودند 3داري مسیر فتوسنتزي 

 ها میزان تنوع ومشاهده شد که استفاده از علفکش

اي را در مزارع کاهش داده و از طرفی غناي گونه

بر میزان غالبیت افزود و همچنین استفاده از 

ها در مزارع دیم گندم شهرستان ایالم، علفکش

پوشش علف هرزي را در این مزارع به سمت 

  .ه استهاي هرز سمج سوق دادعلف
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Abstract 

In order to compare the weed flora and determine the abundance and distribution of 

weed species in dryland wheat fields, a study was conducted in Ilam province in the spring 

of 2014. Sampling weeds in wheat farms of 50 ha at the tillering stage of wheat was done. 

After monitoring the wheat fields of Ilam, 51 weed species were observed in no control 

conditions and 27 weed species in control conditions, which the results showed that narrow 

leaves were more abundant compared to the broad-leaved weeds in the studied fields. 

Winter wild oat with frequency 38.5 and wild barley with frequency 30.5 were most 

important of narrow leave weed, and London rocket with frequency 37 and Canada thistle 

with frequency 33 were most important of broad leave weeds in wheat farms of Ilam. Also 

the species of bermudagrass, shortspike canarygrass, annual bluegrass, cypress spurge 

With C4 photosynthetic pathway and the remaining monitored plants have been C3 

photosynthetic pathway. Finally, it was observed that the Ilam farms have been highest 

diversity index of Shannon-Wiener (2.52) and Rika had the lowest rate Shannon-Wiener 

diversity index (1.81). In control conditions, areas with higher diversity index had most 

uniformity and species richness index. The areas with higher diversity index had a higher 

species abundance and richness. 

Keywords: Abundance, Diversity index, Dominance index, Monitoring 
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