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گیاگان و وضعیت پراکنش علفهایهرز در مزارع گندم ،گوجهفرنگی ،چغندرقند ،پیاز و
نخود منطقه مشهد
Flora and Distribution of Weeds in Wheat, Tomato, Sugar Beet, Onion and Chickpea
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چکیده
شناخت گیاگان علفهاي هرز موجود در مزارع میتواند در تصمیمگیري عملیات مدیریتی علفهاي هرز کمک شایانی کند .ویژگی
گیاگان علفهايهرز مزارع گندم پاییزه ،گوجهفرنگی ،چغندرقند ،پیاز و نخود منطقة ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه
فردوسی مشهد بهروش نمونهگیري تصادفی در سال  1386مورد بررسی قرار گرفت .طی تحقیق ،پنج نمونهگیري انجام شد که شامل
سه نمونهگیري 14 ،7 :و  21روز پس از سبز شدن گیاهان زراعی و دو نمونهگیري 60 :و  67روز پس از سبز شدن گیاهان زراعی بودند.
نمونهگیري از سطح مزارع بهصورت الگوي  Wبود 10 ،نقطه روي آن انتخاب شد و در هر نقطه یک کوآدرات  0/25مترمربعی انداخته
شد .تعداد و نوع علفهاي هرز به تفکیک جنس و گونه شناسایی شدند .نوزده گونه علفهرز بارز در پنج زراعت مورد بررسی از ابتدا تا
میانهي فصل رشد مشاهده شدند که علفهاي هرز پیچک صحرایی ،علف هفتبند ،شاهتره ،تاجخروس ریشه قرمز ،تاجخروس خوابیده،
تاجریزي سیاه ،سلمهتره و سوروف بیشترین فراوانی را داشتند .در بین علفهاي هرز ،پیچک صحرایی ،علف هفتبند ،سلمهتره و
سوروف داراي بیشترین یکنواختی در پراکنش در سطح مزارع مورد پایش بودند .توق ،دمروباهی سبز ،خاکشیر تلخ ،خردل وحشی و
کیسهکشیش در زراعت گندم پاییزه از تراکم باالیی برخوردار بودند .تراکم کل علفهاي هرز در زراعت گوجهفرنگی کمتر از سایر
گیاهان زراعی و در زراعت چغندرقند بیش از سایر گیاهان زراعی بود .غناي گونهاي در مزارع پیاز و نخود در مقایسه با حداکثر شاخص
تنوع شانون-وینر کمتر از سایر گیاهان زراعی بود ،بهطوريکه سلمهتره و علف هفتبند از گونههاي غالب این مزارع بودند.
واژههای کلیدی :غناي گونهاي ،یکنواختی در پراکنش علفهاي هرز ،الگوي  ،Wنمونهگیري تصادفی

 .1استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز
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کاهش نیافته است (فروند-ویلیامز .)1988 ،10امروزه ،ورود
گیاهان زراعی اصالح شده از نظر ژنتیکی ،متحمل یا مقاوم به
برخی از علفکشها منجر به کنترل بسیار مؤثر علفهايهرز و
در نتیجه کاهش برخی گونههاي علفهرز شده است .البته در
این صورت بهطور قطع ریسک انتخاب بیوتیپ علفهايهرز
مقاوم به علفکش نیز افزایش یافته و این امر موجبات بروز
مشکالت جدید خواهد شد (آندریسن 11و همکاران.)1996 ،
امروزه ،گونههاي بیگانه با قابلیت سازگاري باال نیز در حال ورود
به بوم نظامهاي زراعی هستند ،بهطوريکه توانایی آنها در
تقلید از الگوي رشد گیاهان زراعی میتواند در توسعه گیاگان
آنها سهیم باشد.
بیشک برنامهریزي و ارائه راهبردهاي مدیریتی مناسب براي
مدیریت علفهايهرز نیازمند شناخت دقیق وضعیت و نوع
علفهايهرز موجود در سطح منطقه است .در واقع با شناسایی
گیاگان علفهايهرز و تعیین وضعیت فراوانی و پراکنش
گونههاي علفهرز می توان به اطالعات زیربنایی مهمی براي
طراحی برنامههاي مدیریتی علفهايهرز آن منطقه دست یافت
(آرون کومار 12و همکاران2007 ،؛ درکسن 13و همکاران.)2002 ،
استفاده از شاخصهاي فراوانی نسبی ،یکنواختی نسبی و تراکم
نسبی براي هر گونه بهخصوص علفهرز ،جنبههاي مختلف
حضور علفهايهرز در محصوالت زراعی مختلف را نشان
میدهد (کشاورز و همکاران .)1387 ،استفاده از شاخص تنوع
شانون-وینر جهت اندازهگیري تنوع جوامع گیاهی و اندازهگیري
شاخص غالبیت سیمپسون براي برآورد تعداد افراد در هر گونه
مشخص بهکار میرود ،بهطوريکه هرچه غلبه گونه واحدي در
جامعه بیشتر باشد ،احتمال اینکه در نمونهبرداريها گونههاي
مشابه بیشتري مشاهده شوند بیشتر بوده و تنوع جامعه کمتر
خواهد بود (پادارلو و همکاران .)1387 ،با توجه به غالبیت و
تنوع حضور گونههاي علفهرز در مزارع و مناطق مختلف ،هدف
از این تحقیق دیدهبانی علفهايهرز از سطح مزارع بود تا
علفهايهرز در مراحل ابتدایی و میانی فصل رشد که گیاه
زراعی در این مراحل نسبت به فشار و تراکم علفهايهرز
حساس بوده و افت شدیدي در عملکرد آن حاصل میشود،
شناسایی شده و عملیات کنترلی به موقع ،درخور و در زمان
مناسب بر علیه آنها انجام گیرد تا از خسارت و کاهش عملکرد
محصول جلوگیري شود.

مقدمه
علفهايهرز ازجمله عوامل اصلی محدودکننده تولید محصوالت
زراعی به شمار میروند که بر سر نور ،رطوبت ،عناصر غذایی و
فضا با گیاه زراعی رقابت میکنند (ویلیامز و وست.)2000 ،1
موضوع رقابت گیاهانهرز و تراکم آنها در مزارع از عوامل مهم
کاهشدهندهي عملکرد محصول میباشند (استورکی.)2006 ،2
مطالعاتی که تاکنون در زمینه اثرات تداخلی یک گونه علفهرز
خاص در یک محصول زراعی انجام شده است ،بازتابی از شرایط
واقعی مزرعه نداشته است (برتی و زانین .)1994 ،3در شرایط
مزرعهاي عمالً ترکیبی از گونههاي مختلف علفهرز وجود دارند
(تولر 4و همکاران )1996 ،و لذا ضروري است که مطالعات
مربوط به تداخل علفهايهرز با گیاه زراعی بر این اساس
طراحی شوند.
یکی از اهداف عام کشاورزي ،کاهش رقابت بین علفهايهرز
و گیاه زراعی است .عملیات مدیریتی که این هدف را دنبال
میکنند در نهایت تعیینکننده نوع علفهايهرزي هستند که
در نظامهاي کشاورزي باقی میمانند (سوانتون 5و همکاران،
 .)1993بهعنوان مثال ،مطالعات نشان دادهاند که تحت شرایط
سیستم بدون شخم برخی از علفهايهرز چندساله توسعه
مییابند (بیاللیس 6و همکاران .)2001 ،همچنین ،با کاربرد
مکرّر علفکشهایی با نحوهي عمل یکسان در سطح مزارع،
گیاگان علفهايهرز تغییر مییابد (راماچاندرا پراساد 7و
همکاران .)2008 ،عالوه بر تفاوت در تأثیر علفکش ،پیشگویی
تغییر گیاگان علفهايهرز از پهنبرگ به باریک برگ ممکن
است براساس عوامل دیگري از قبیل نوع گیاه زراعی ،تناوب
زراعی ،نوع شخم یا طیف علفهايهرز موجود نیز صورت گیرد
که میبایست گیاگان علفهايهرز در سطح مزارع به طور
نظاممند مورد بررسی قرار گیرند (سوانتون و همکاران.)1993 ،
بهعبارت دیگر ،اختالف در شیوه مدیریت زراعی مهمترین عامل
تعیینکننده ترکیب و تراکم گونهاي گیاهانهرز و در نتیجه
تنوع آنها میباشد (آندرسون و میلبرگ1998 ،8؛ کارکانیس 9و
همکاران ،)2007 ،بهطوريکه کاهش نظام زراعی مخلوط در
اروپاي غربی و توجه به تولید گسترده غالت با تکیه بر کودهاي
شیمیایی و علفکشهاي انتخابی ،نقصان تنوع علفهرز را
فراهم آورده ،درحالیکه تراکم علفهايهرز به اندازه کافی
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 :Fفراوانی گونهي  kبراساس بود یا نبود آن در سطح مزرعه
صرفنظر از سطح تراکم؛ گویاي درصد مزارعی که گونهي مورد
نظر در آنها مشاهده شده است :Yi ،حضور (یک) یا عدم حضور
(صفر) گونهي  kدر مزرعهي شمارهي  iو  :nتعداد مزرعهي
مورد بازدید میباشد.

مواد و روشها
پاییزه1

(5
این تحقیق در سال  1386در سطح مزارع گندم
مزرعه با وسعت  8هکتار) ،گوجهفرنگی 3( 2مزرعه با وسعت 2
هکتار) ،چغندرقند 2( 3مزرعه با وسعت  1هکتار) ،پیاز2( 4
مزرعه با وسعت  0/5هکتار) و نخود 3( 5مزرعه با وسعت 1
هکتار) واقع در کیلومتر  5شرق مشهد با عرض جغرافیایی 36
درجه و  16دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  59درجه و 38
دقیقه شرقی و ارتفاع  985متر از سطح دریا به اجرا درآمد .در
این مزارع ،عملیات مدیریتی خاصّی نظیر کولتیواتورزنی یا
سمپاشی تا انتهاي فصل رشد انجام نشد و تنها در خالل
نمونهگیريهاي مربوط به اوایل و میانهي فصل رشد یکبار
وجین علفهايهرز از سطح مزارع صورت گرفت .وجین
علفهاي هرز از سطح مزارع گندم پاییزه در اوایل بهار صورت
گرفت .نمونهگیري از سطح مزارع طی پنج مرحله در طول فصل
رشد گیاهان زراعی انجام شد ،بهطوريکه سه نمونهگیري
مربوط به ابتداي فصل رشد ( 14 ،7و  21روز پس از سبز شدن
گیاه زراعی) و دو نمونهگیري نیز مربوط به میانهي فصل رشد
( 60و  67روز پس از سبز شدن گیاه زراعی) بودند .در زراعت
گندم پاییزه ،تنها دو نمونهگیري در میانهي فصل رشد انجام
گرفت و زمان نمونهگیريها بهترتیب  30و  37روز پس از رشد
مجدد بوتههاي گندم در اوایل بهار بودند .نمونهگیري از سطح
مزارع بهصورت الگوي  Wبود ،بهطوريکه گوشهاي از مزرعه
انتخاب و از آن نقطه  20قدم به موازات یکی از اضالع و سپس
با تشکیل زاویة  90درجه بیست قدم نیز به داخل مزرعه
حرکت شد ،بدین ترتیب نقطه شروع نمونهبرداري از این مکان
بود .با توجه به الگوي  10 ،Wنقطه روي آن انتخاب شد،
بهطوريکه فاصله هر دو نقطه متوالی  20قدم بود و در هر نقطه
یک کوآدرات  0/25مترمربعی ( 0/5 × 0/5متر) انداخته شد.
پس از پرتاب هر کوآدرات ،تعداد و نوع علفهايهرز به تفکیک
جنس و گونه دقیقاً شناسایی شدند .براي تعیین اهمیت
گونههاي علفهرز در سطح مزارع منطقه از معادالت شاخص
فراوانی گونهاي (معادلة  )1و نسبی (معادلة  ،)2یکنواختی در
پراکنش (معادلة  )3و تراکم گونه (معادلة  )4استفاده شد
(توماس:)1985 ،6
]معادله [1

Yi
 100
n

]معادله [2

FK
 100
F

RFK 

 :RFفراوانی نسبی گونهي k؛ گویاي درصد فراوانی گونهي مورد
نظر از مجموع فراوانی تمام گونهها :FK ،فراوانی گونهي  kو

F

مجموع فراوانی تمامی گونهها میباشد.

X i
]معادله [3
 100
m
 :Ukیکنواختی مزرعه براي گونهي  kبر اساس بود یا نبود آن در
Uk 

کوآدراتهاي انداخته شده در سطح مزرعه صرفنظر از سطح
تراکم؛ گویاي درصد کوآدراتهایی که گونهي هدف در آنها
مشاهده شده است :Xi ،حضور (یک) یا عدم حضور (صفر)
گونهي  kدر کوآدرات شمارة  iو  :mتعداد کوآدرات انداخته
شده میباشد.
Z
Dk  i  4
]معادله [4
m
 :Dkتراکم (تعداد بوته در مترمربع) براي گونهي  kدر سطح
مزرعه :Zi ،تعداد بوته از گونهي  kدر کوآدرات و  :mتعداد
کوآدرات میباشد .از معادلة  5براي تعیین معیار یکنواختی7
گونهاي استفاده شد:
H
J 
]معادله [5
H max
 : Jمعیار یکنواختی؛  : H شاخص تنوع شانون و H max
حداکثر شاخص تنوع شانون-وینر است که از طریق زیر
محاسبه میشود H max  ln(S ) :که در آن  Sتعداد گونه
است .مقدار این شاخص ( )Jبین صفر و یک بوده و مقادیر
نزدیک به یک بدین معنی است که افراد در بین گونهها بهطور
مساوي پخش شدهاند .از معادلة  6براي تعیین شاخص تنوع
شانون-وینر استفاده شد:
s

]معادله [6

FK 

) H '   ( p i ln p i
i 1

'  : Hشاخص تنوع شانون-وینر؛  sتعداد گونه؛  :iفراوانی گونه
و  : p iفراوانی گونهاي مشخص است که از طریق زیر محاسبه
ni
میشود:
N

1. Triticum aestivum L.
2. Lycopersicum esculentum Mill.
3. Beta vulgaris L.
4. Allium cepa L.
5. Cicer arietinum L.
6. Thomas

 p i که در آن  n iتعداد افراد یا فراوانی هر

گونهي مشخص و  Nتعداد کل افراد یا مجموع فراوانی تمامی
گونهها میباشد .مقدار این شاخص معمو ًال بین  1/5براي غنا
7. Evenness
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(تعداد گونهها) و یکنواختی گونهاي کمتر تا  3/5براي غنا و
یکنواختی گونهاي بیشتر متغیر است .از معادلة  7نیز براي
تعیین شاخص غالبیت سیمپسون استفاده شد:
) 1
]معادله [7

دارد .به دنبال آن علفهايهرزي چون سلمهتره ،شاهتره ،علف
هفتبند ،تاجریزي سیاه ،سوروف ،تاجخروس ریشه قرمز و
تاجخروس خوابیده نیز با فراوانی نسبی باال و تراکم باالي دو
بوته در مترمربع در تمامی مزارع مورد بازدید رتبهي دوم را به
خود اختصاص دادند .از اینرو ،میتوان این علفهايهرز را
بهعنوان علفهايهرز متداول در این منطقه دانست .کاهش
فراوانی نسبی علفهايهرزي نظیر توق ،کنگر شیردار،
کیسهکشیش ،خردل وحشی و خاکشیر تلخ با نزدیک شدن به
میانهي فصل رشد به خوبی نشان میدهد که این علفهايهرز
یا قدرت سازگاري با شرایط حاکم در زراعت این محصوالت را
نداشتهاند و یا چرخهي زندگی آنها با چرخهي زندگی گیاه
زراعی منطبق نبوده است .این علفهايهرز به همراه دمروباهی
سبز و پیچک صحرایی در زراعت گندم در تراکمهاي باال دیده
شدند .کوچکی و همکاران ( )1385طی مطالعهي تنوع گونهاي
و کارکردي جوامع علفهايهرز مزارع گندم کشور گزارش
کردند که علفهاي هرز تیرهي گندمیان و کاسنی در
کشتزارهاي گندم از تراکم و تنوع باالتري نسبت به سایر
گونههاي علفهرز برخوردارند .در مطالعهاي دیگر ،قریشی 1و
همکاران ( )2009نیز با بررسی جوامع علفهايهرز چند
مزرعهي گندم در پاکستان  38گونه از  17خانواده گیاهی را
شناسایی کردند که از بین آنها گیاهان هرز تیرهي گندمیان و
کاسنی بیشترین فراوانی را داشتند.
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بهطوريکه مقدار این شاخص بین صفر و یک بوده و اعداد
نزدیک به صفر بیانگر کمترین تعداد گونه با یک یا دو گونهي
غالب و اعداد نزدیک به یک بیانگر بیشترین تعداد گونه با
فراوانی برابر پایین میباشد.
نتایج و بحث
فراوانی نسبی گونههای علفهرز
نوزده گونه علفهرز بارز در مزارع مورد هدف از ابتدا تا میانهي
فصل رشد مشاهده شدند (جدول  .)1فراوانی نسبی برخی از
علفهايهرز نظیر پیچک صحرایی ،علف هفتبند ،خردل
وحشی ،شاهتره ،کنگر شیردار ،توق و خاکشیر تلخ با گذشت
زمان از ابتدا تا میانهي فصل رشد کاهش یافت .فراوانی نسبی
علفهايهرز تابستانهاي نظیر دمروباهی سبز ،سوروف ،خرفه،
شیرتیغی یکساله ،تاجریزي سیاه ،تاجخروس خوابیده،
تاجخروس ریشه قرمز ،سلمهتره و قیاق با گذشت زمان افزایش
و فراوانی نسبی کیسهکشیش ،سیزاب ایرانی و قیچ روند خاصی
را نشان نداد .در مجموع ،پیچک صحرایی با میانگین 8/51
درصد بیشترین فراوانی نسبی را در بین  8گونه علفهرز غالب
این مزارع به خود اختصاص داد ،بهطوريکه این علفهرز
چندساله و سمج در تمامی مزارع مورد بررسی و نمونهگیريها
حضور داشت .علف هفتبند با میانگین  7/79درصد و علفهرز
شاهتره با میانگین  7/09در رتبههاي بعدي از نظر فراوانی نسبی
قرار داشتند .در بین  19گونه علفهرز موجود در این مزارع،
کنگر شیردار و توق با میانگین  2/15درصد و علفهايهرزي
نظیر خردلوحشی و قیچ بهترتیب با میانگین  2/41و 2/81
درصد در رتبههاي بعدي کمترین فراوانی نسبی بودند (جدول
 .)1علفهرز پیچک صحرایی یکی از ده علفهرز مهم و
مسئلهساز دنیا میباشد و از گیاهانهرز خسارتزاي باغات،
مزارع گندم و محصوالت تابستانه در این منطقه نیز به شمار
میرود .این علفهرز از ابتدا تا میانهي فصل رشد در تمامی
مزارع مورد بازدید با تراکم باالي سه بوته در مترمربع مشاهده
شد که این موضوع نشان از قدرت و سازگاري باالي آن جهت
پراکنش ،استقرار و رشد مجدد دارد که با نتایج مطالعة موسوي
و همکاران ( )1389از سطح باغات شهرستان لرستان و سوري
و همکاران ( )1387از سطح باغات انار منطقه کوهدشت
لرستان در خصوص فراوانی نسبی این گونه علفهرز مطابقت

یکنواختی در پراکنش
در بین علفهايهرز زراعت گندم پاییزه در دو نمونهگیري
میانی فصل رشد ،علفهايهرز پیچک صحرایی ،دمروباهی سبز
و توق داراي یکنواختی در پراکنش بیش از  50درصد بودند.
علفهايهرزي چون خاکشیر تلخ ،کیسهکشیش ،خردل وحشی،
کنگر شیردار ،علف هفتبند و شاهتره بهترتیب در رتبههاي
بعدي یکنواختی در پراکنش بودند .در زراعت این محصول،
علفهايهرزي نظیر قیاق ،سوروف ،خرفه ،تاجریزي سیاه،
سیزاب ایرانی ،تاجخروس خوابیده ،تاجخروس ریشه قرمز،
سلمهتره و قیچ مشاهده نشدند (جدول .)2
هیچ کدام از علفهايهرز زراعت گوجهفرنگی در طی سه
نمونهگیري ابتدایی فصل رشد یکنواختی در پراکنش باالي 50
درصد را نشان ندادند .علفهايهرزي نظیر قیاق و پیچک
صحرایی بهترتیب با  46و  45درصد بیشترین یکنواختی در
پراکنش را در این زراعت به خود اختصاص دادند .کمترین
یکنواختی در پراکنش نیز مربوط به علفهايهرزي چون توق،
تاجخروس ریشه قرمز و شیرتیغی یکساله بهترتیب با  10 ،3و
1. Qureshi
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در زراعت پیاز در طی سه نمونهگیري ابتدایی و دو
نمونهگیري میانهي فصل رشد علفهايهرزي نظیر علف
هفتبند بهترتیب با  90و  80درصد و سلمهتره با  67و 52
درصد باالترین یکنواختی در پراکنش را به خود اختصاص
دادند .علفهايهرز پیچک صحرایی ،شاهتره ،سیزاب ایرانی،
سوروف و تاجریزي سیاه نیز در رتبههاي بعدي یکنواختی در
پراکنش قرار داشتند .در زراعت این محصول ،علفهايهرز
خرفه ،شیرتیغی یکساله ،خردل وحشی ،دمروباهی سبز و توق
در صورت وجود داراي کمترین یکنواختی در پراکنش بودند
(جدول  .)2در زراعت نخود نیز در طی سه نمونهگیري ابتدایی
و دو نمونهگیري میانهي فصل رشد ،علف هفتبند بهترتیب با
 100و  95درصد و سلمهتره با  96و  90درصد داراي
بیشترین یکنواختی در پراکنش بودند و علفهرز پیچک
صحرایی در رتبهي بعدي قرار داشت که با نزدیک شدن به
میانهي فصل رشد بر یکنواختی در پراکنش آن افزوده شد .در
زراعت این محصول ،علفهايهرز دمروباهی سبز ،کیسهکشیش،
خاکشیر تلخ و خردل وحشی کمترین یکنواختی در پراکنش را
دارا بودند .ضمن آنکه علفهايهرزي نظیر قیاق و کنگر
شیردار با نزدیک شدن به میانهي فصل رشد در نمونهگیريهاي
انجام گرفته حضور نداشتند و علفهرز خرفه که در
نمونهگیريهاي ابتدایی فصل رشد حضور نداشت ،با نزدیک
شدن به میانهي فصل رشد به یکنواختی در پراکنش  10درصد
رسید (جدول  .)2به دلیل عدم بسته شدن کانوپی این گیاهان
زراعی تا میانهي فصل رشد امکان سبز شدن یکنواخت به
گونههایی نظیر علف هفتبند و سلمهتره در زراعت این
محصوالت داده شده تا در شرایط عدم حضور گونههاي
علفهرزي با قدرت رقابت باال بتوانند در تمامی سطح مزرعه
حضور یابند .دلیل کاهش یکنواختی در پراکنش گونههایی نظیر
کیسهکشیش ،خردل وحشی ،خاکشیر تلخ ،دمروباهی سبز،
توق ،خرفه ،شیرتیغی یکساله ،قیاق و کنگر شیردار نیز میتوان
به عدم انطباق چرخه زندگی این گونههاي علفهرز و یا اتفاقی
بودن آنها در زراعت این محصوالت مرتبط دانست.

 12درصد بود .ضمن آنکه علفهايهرزي نظیر کیسهکشیش،
کنگر شیردار ،خردل وحشی ،خاکشیر تلخ و قیچ در طی سه
نمونهگیري ابتدایی و دو نمونهگیري میانهي فصل رشد در
زراعت گوجهفرنگی مشاهده نشدند .در زراعت این محصول ،با
نزدیک شدن به میانهي فصل رشد بر یکنواختی در پراکنش
علفهايهرز پیچک صحرایی و تاجخروس خوابیده افزوده و از
یکنواختی در پراکنش قیاق بیش از سایر گونهها کاسته شد که
دلیل این امر را میتوان بهترتیب به عدم حساسیت تاجخروس
خوابیده نسبت به شرایط سایه ،نحوة رشد ،استقرار و استفاده
موثر از منابع محیطی علفهرز پیچک صحرایی در شرایط
رقابتی و در نهایت رقابت موثر بوتههاي گوجهفرنگی با قیاق و
نیاز به شرایط نوري با شدت باال به لحاظ سیستم فتوسنتزي
این علفهرز مرتبط دانست .علفهرز تاجخروس ریشه قرمز و
شیرتیغی یکساله همانند ابتداي فصل رشد در این محصول
داراي کمترین یکنواختی در پراکنش بودند و علفهرز توق در
مزرعه مشاهده نشد.
تاجخروس ریشه قرمز ،تاجخروس خوابیده ،سوروف و پیچک
صحرایی یکنواختی در پراکنش باالي  70درصد را در سه
نمونهگیري ابتدایی فصل رشد مزرعهي چغندرقند نشان دادند و
علفهايهرزي نظیر تاجریزي سیاه ،سلمهتره ،خرفه و خاکشیر
تلخ داراي یکنواختی در پراکنش باالي  50درصد در سطح
مزارع چغندرقند بودند .در این زراعت ،علفهايهرز سیزاب
ایرانی ،کنگر شیردار و دمروباهی سبز کمترین یکنواختی در
پراکنش را داشتند .ضمن آنکه علفهايهرزي نظیر قیاق ،توق،
شیرتیغی یکساله ،قیچ و خردل وحشی در طی سه نمونهگیري
ابتدایی فصل رشد چغندرقند مشاهده نشدند (جدول  .)2با
گذشت زمان از ابتدا تا میانهي فصل رشد ،علفهرز پیچک
صحرایی با  100درصد بیشترین یکنواختی در پراکنش را
نشان داد و علفهايهرز سلمهتره ،تاجخروس خوابیده،
تاجخروس ریشه قرمز و سوروف بهترتیب با  72 ،85 ،90و 70
درصد در رتبههاي بعدي قرار داشتند .تاجریزي سیاه ،خرفه،
علف هفتبند ،قیاق و شیرتیغی یکساله در میانهي فصل رشد
داراي یکنواختی در پراکنش باالي  50درصد بودند و در مقابل
علفهرز خاکشیر تلخ در نمونهگیريهاي انجام گرفته در
میانهي فصل رشد دیده نشد .با توجه به نتایج بهدست آمده در
این تحقیق ،بهدلیل وجود فضاي کافی براي رشد علفهايهرز و
مقدار نور رسیده به سطح زمین حتی تا میانههاي فصل رشد،
این امکان براي علفهايهرز بهوجود آمده تا در فواصل موجود
در بین بوتههاي چغندرقند سبز شده و بر این اساس بر
یکنواختی در پراکنش خود بیافزایند.

تراکم بوته
در بین علفهايهرز زراعت گندم پاییزه در دو نمونهگیري
میانی فصل رشد ،علفهرز پیچک صحرایی ،دمروباهی سبز،
توق ،خاکشیر تلخ ،کیسهکشیش و خردل وحشی داراي تراکم
باالي سه بوته در مترمربع بودند و کمترین تراکم را علفهرز
شیرتیغی یکساله با  0/5بوته در مترمربع داشت .با توجه به
پاییزه بودن اکثر این گونههاي علفهرز و انطباق چرخهي
زندگی آنها با زراعت گندم یا سازگاري آنها به نحوهي مدیریت
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اعمال شده در مزارع گندم چنین گونههاي علفهرزي تراکم
باالیی را در زراعت این محصول نشان دادند .در سه نمونهگیري
ابتدایی فصل رشد زراعت گوجهفرنگی ،علفهايهرز قیاق و
پیچک صحرایی به ترتیب با  3/7و  3/6بوته در مترمربع
بیشترین تراکم را به خود اختصاص دادند .با نزدیک شدن به
میانهي فصل رشد از تراکم قیاق کاسته و بر تراکم علفهرز
پیچک صحرایی افزوده شد ،بهطوريکه در این مرحله از فصل
رشد ،قیاق داراي تراکم  2بوته در مترمربع و پیچک صحرایی
داراي تراکم  4/8بوته در مترمربع بود .ضمن آنکه علفهرز
اوایل فصل رشد
اواسط فصل رشد

تاجخروس خوابیده ،علف هفتبند ،سوروف و تاجریزي سیاه
بهترتیب با  2/6 ،3 ،3/6و  2/6بوته در مترمربع داراي بیشترین
تراکم پس از پیچک صحرایی بودند (جدول  .)3علفهايهرز در
زراعت گوجهفرنگی نسبت به دیگر مزارع مورد بازدید تراکم کل
پایینی داشتند (شکل  )1که دلیل این امر را میتوان به رقابت
مؤثر بوتههاي گوجهفرنگی از ابتداي فصل رشد مربوط دانست،
بهطوريکه احتمال میرود بهدلیل بسته شدن سریع کانوپی
بوتههاي گوجهفرنگی در کشت بهصورت نشاکاري از تراکم
علفهايهرز کاسته شده است.

Beginning of growing season
Middle of growing season

Total weed density

تراکم کل علفهاي هرز

محصوالت
Crops

شکل  :1تراکم کلی علفهايهرز در مزارع گندم ،گوجهفرنگی ،چغندرقند ،پیاز و نخود در ابتدا و میانهي فصل رشد .خطاهاي استاندارد
مربوط به نمونهگیريهاي انجام شده در هر مرحله از فصل رشد میباشند
Fig. 1: Total weed density in the fields of wheat, tomato, sugar beet, onion and chickpea at the beginning and middle of
the growing seasons. Error bars are related to samplings at each stage of the growing season

سریعتر این علفهايهرز در ابتداي فصل رشد تأثیر بهسزایی
داشته باشد .علفهايهرز در زراعت این محصول نسبت به دیگر
محصوالت کشاورزي در تراکم باالیی حضور داشتند .حتی
علفهايهرزي نظیر تاجخروس خوابیده و خرفه که بر روي
سطح زمین گسترده میشوند ،بیشترین تراکم را در مزارع
چغندرقند نشان دادند .با نزدیک شدن به میانهي فصل رشد بر
تراکم پیچک صحرایی و سلمهتره بیش از سایر گونهها افزوده
شد (جدول .)3
در زراعت پیاز بیشترین تراکم بوته مربوط به علفهايهرز
سلمهتره و علف هفتبند بود ،بهطوريکه این دو گونه علفهرز
در ابتدا و میانهي فصل رشد تراکم باالي  9بوته در مترمربع را
داشتند (جدول  .)3معینی 1و همکاران ( )2008بیان داشتند که
مقادیر باالي میانگین تراکم مزرعهاي براي برخی گونهها
نشاندهنده توانایی رقابت و تولیدمثل بیشتر آنها نسبت به

در زراعت چغندرقند بیشترین تراکم بوته مربوط به
علفهايهرزي چون تاجخروس ریشه قرمز ،تاجخروس خوابیده،
سلمهتره ،پیچک صحرایی ،سوروف و تاجریزي سیاه بود،
بهطوريکه این علفهايهرز داراي تراکم بیش از  5بوته در
مترمربع بودند .با توجه به فاصله زیاد ردیفها در زراعت
چغندرقند ،فضاهاي خالی بسیار زیادي بین ردیفهاي
چغندرقند بهخصوص در ابتداي فصل رشد وجود داشت که این
فضاها را بیشتر علفهايهرز فرصتطلب و سازگار به دامنه
وسیعی از شرایط محیطی یا مدیریتی اشغال کردند .درحالیکه،
در کشت متراکمی مانند گندم این حالت کمتر مشاهده شد .از
شش گونه علفهرز نامبرده 4 ،گونه داراي سیستم فتوسنتزي
 C4هستند که جزء گونههاي هرز کارآمد محسوب شده و در
رقابت گیاه زراعی-علفهرز یا علفهرز-علفهرز موفقتر عمل
میکنند .دو گونه دیگر از علفهايهرز نامبرده نیز سرعت رشد
نسبی باالیی دارند که این امر میتواند در رشد و استقرار بهتر و

1. Moeini
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نخود در فنالند مشاهده کردند که علفهايهرز سلمهتره،
گندمک و بنفشه بهترتیب از تراکم بیشتري نسبت به سایر
گونههاي علفهرز برخوردارند .با این وجود ،دیگر گونههاي
علفهرز نیز بهدلیل توانایی کم نخود در رقابت با علفهايهرز
داراي تراکمهاي نزدیک به تراکم حاضر در زراعت پیاز بودند.
نایتس )1991( 3و موسوي و همکاران ( )1386بیان داشتند که
ازجمله چالشهاي کشت نخود ،توانایی کم آن در رقابت با
علفهايهرز است ،بهطوريکه کاهش عملکرد ناشی از تداخل
علفهايهرز تا  90درصد نیز گزارش شده است .در مزارع
نخود ،علفهايهرز پیچک صحرایی و سوروف با تراکم باالي 3
بوته در مترمربع در رتبههاي بعدي اهمیت قرار داشتند.
علفهرز پیچک صحرایی در زراعت این محصول تراکم باالیی
نسبت به شرایط موجود در زراعت پیاز داشت که نشان از
سازگاري بیشتر این گونه علفهرز چندساله به شرایط حاکم در
زراعت نخود دارد .کمترین تراکم در زراعت این محصول مربوط
به علفهايهرز قیاق ،دمروباهی سبز ،کنگر شیردار ،خرفه،
کیسهکشیش ،خاکشیر تلخ و خردل وحشی بود .ضمن آنکه
تراکم علفهرز شاهتره در نمونهگیريهاي ابتدایی فصل رشد
باالي  4بوته در مترمربع بود ،ولی با نزدیک شدن به میانهي
فصل رشد از تراکم آن کاسته شد (جدول .)3

سایر گونههاست .علفهرز پیچک صحرایی با تراکم سه بوته در
مترمربع در زراعت این محصول نسبت به دیگر مزارع تراکم
پایینی داشت .احتمال میرود عدم سازگاري این علفهرز با
شرایط زراعت پیاز به دلیل عدم وجود قیّم مناسب براي رشد و
گسترش این علفهرز موجب این امر شده است ،بهطوريکه با
نزدیک شدن به میانهي فصل رشد از تراکم بوتههاي آن کاسته
شد .در مقابل ،علفهرز شاهتره با تراکم  4/8و  3/6بوته در
مترمربع بهترتیب در ابتدا و میانهي فصل رشد داراي بیشترین
تراکم نسبت به دیگر مزارع مورد پایش بود .علفهايهرزي
نظیر توق ،دمروباهی سبز ،خرفه ،خاکشیر تلخ ،شیرتیغی
یکساله ،قیچ و خردل وحشی کمترین تراکم را در زراعت این
محصول داشتند .تراکم کل علفهايهرز در زراعت پیاز با
رسیدن به میانهي فصل رشد به اندازهي تراکم کل آنها در
زراعت چغندرقند نبود (شکل  ،)1ولی علفهايهرز سلمهتره،
علف هفتبند و شاهتره تراکم باالیی داشتند .همچنین ،علفهرز
سیزاب ایرانی که در دیگر مزارع تراکم باالیی نداشت ،در زراعت
این محصول تراکم باالي  3بوته در مترمربع را نشان داد.
سازگاري چنین علفهايهرزي به شرایط موجود در کنار عدم
رقابت و سایه اندازي بوتههاي پیاز حتی در روي ردیفها تا
میانهي فصل رشد دلیل حضور این گونه علفهايهرز با تراکم
باال بود ،بهطوريکه باالترین تراکم علفهرز سلمهتره (11/3
بوته در مترمربع) در این زراعت مشاهده شد .از آنجاییکه سبز
شدن این علفهرز از اوایل بهار شروع شده و جوانهزنی آن
نسبت به بسیاري دیگر از علفهايهرز در دماهاي پایین انجام
میشود ،از اینرو این گونه علفهرز عالوه بر سرعت رشد نسبی
باال داراي برتري رقابتی به خاطر سبز شدن زودهنگام قبل از
سبز شدن سایر گونههاي علفهرزي در شروع فصل رشد نیز
میباشد (فیشر 1و همکاران .)2004 ،همچنین ،فرار بذور این
علفهرز از دفن شدن کمک میکند تا بتواند با اشغال فضاهاي
خالی م وجود و رقابت مؤثر براي نور ،آب و عناصر غذایی موجود
منجر به کاهش محسوس عملکرد محصول شود .از آن گذشته،
تراکم باالي این گونه علفهرز و علفهايهرزي که سریعتر در
مزرعه استقرار مییابند ،موجب ورود تعداد بیشماري بذر به
بانک بذر منطقه میشود که در سالهاي بعدي میتواند بسیار
مشکلساز باشد.
در زراعت نخود نیز بیشترین تراکم بوته مربوط به
علفهايهرز سلمهتره و علف هفتبند بود ،بهطوريکه این دو
گونه بهطور میانگین داراي تراکم باالي  7بوته در مترمربع
بودند .سالونِن 2و همکاران ( )2005نیز با مطالعة گیاگان مزارع
1. Fischer
2. Salonen

3. Knights
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 پیاز و نخود در مشهد، چغندرقند، گوجهفرنگی، درصد فراوانی نسبی گونههاي علفهرز در مزارع گندم:1 جدول
Table 1: Weed relative abundance (%) in wheat, tomato, sugar beet, onion and chickpea fields in Mashhad
فراوانی پنجم
فراوانی چهارم
فراوانی سوم
فراوانی دوم
فراوانی اول
گونهي علفهرز
5th abundance
7.46

4th abundance
7.04

3rd abundance
7.27

2nd abundance
7.01

1st abundance

Weed species

6.12

تاجخروس خوابیده
Amaranthus blitoides

7.46

7.04

7.27

7.01

6.12

تاجخروس ریشه قرمز
Amaranthus retroflexus

2.98

5.63

3.63

5.26

4.08

کیسهکشیش
Capsella bursa-pastoris

7.46

7.04

7.27

7.01

6.12

سلمهتره
Chenopodium album

7.46

7.04

9.09

8.77

10.2

پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis

7.46

7.04

7.27

7.01

6.12

سوروف
Echinochloa crus-galli

5.97

7.04

7.27

7.01

8.16

شاهتره
Fumaria officinalis

7.46

7.04

7.27

7.01

10.2

علف هفتبند
Polygonum aviculare

7.46

7.04

5.45

3.5

2.04

خرفه
Portulaca oleracea

4.47

5.22

5.45

5.26

2.04

دمروباهی سبز
Setaria viridis

1.49

-

1.81

1.75

6.12

کنگر شیردار
Silybum marianum

1.49

1.40

3.63

3.5

2.04

خردل وحشی
Sinapis arvensis

2.98

2.81

5.45

5.26

8.16

خاکشیر تلخ
Sisymbrium irio

7.46

7.04

7.27

7.01

6.12

تاجریزي سیاه
Solanum nigrum

7.46

7.04

5.45

1.75

4.08

شیرتیغی یکساله
Sonchus oleraceus

4.47

5.22

1.81

3.5

2.04

قیاق
Sorghum halepense

2.98

7.04

3.63

5.26

6.12

سیزاب ایرانی
Veronica persica

-

1.40

1.81

3.5

4.08

توق
Xanthium strumarium

5.97

2.81

1.81

3.5

-

قیچ
Zygophyllum fabago

. مربوط به اواسط فصل رشد گیاهان زراعی هستند5  و4  مربوط به اوایل رویش و نمونهگیريهاي3  و2 ،1 بهترتیب نمونهگیريهاي
 پیاز و نخود انجام شدهاند، چغندرقند،نمونهگیريهاي اول تا سوم از چهار مزرعه گوجهفرنگی
The first, second and third samplings are related to beginning of the growing season and the forth and fift samplings are related to
middle of the growing season. The first three primary samplings were undertaken from tomato, sugar beet, onion and chickpea fields
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 پیاز و نخود در سه نمونهگیري اوایل فصل رشد و دو نمونهگیري میانهي فصل رشد، چغندرقند، گوجهفرنگی، درصد یکنواختی در پراکنش گونههاي علفهرز در مزارع گندم:2 جدول
Table 2: Distribution uniformity percentage of weeds in the wheat, tomato, sugar beet, onion and chickpea fields from three samplings at the beginning and two samplings at the
middle of the growing season
نخود

پیاز

چغندرقند

گوجهفرنگی

گندم

Chickpea

Onion

Sugar beet

Tomato

Wheat

اواسط فصل رشد

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

Middle of the
growing season

Beginning of
growing season

Middle of the
growing season

Beginning of
growing season

Middle of the growing
season

Beginning of growing
season

Middle of the
growing season

Beginning of growing
season

Middle of the
growing season

27

16

45

15

85

75

45

25

-

15

13

15

17

72

80

17

10

-

5

3

5

17

25

8

-

-

43

90

96

52

67

90

65

27

37

-

67

48

37

40

100

71

60

45

75

40

50

22

30

70

73

32

17

-

35

53

32

48

25

33

25

22

30

95

100

80

90

57

38

37

35

33

10

-

5

3

60

50

25

20

-

5

3

5

-

-

17

-

33

60

-

3

-

3

25

17

-

-

35

2

3

-

3

25

-

-

-

40

5

5

5

10

-

50

-

-

47

30

18

25

26

60

66

32

35

-

5

11

5

3

50

-

17

12

6

-

3

-

-

50

-

25

46

-

12

11

27

36

25

16

25

37

-

-

-

-

3

25

-

-

3

58

12

6

12

3

37

-

-

-

-

175

گونه علف هرز
Weed species

تاجخروس خوابیده
Amaranthus blitoides

تاجخروس ریشه قرمز
Amaranthus retroflexus

کیسهکشیش
Capsella bursa-pastoris

سلمهتره
Chenopodium album

پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis

سوروف
Echinochloa crus-galli

شاهتره
Fumaria officinalis

علف هفتبند
Polygonum aviculare

خرفه
Portulaca oleracea

دمروباهی سبز
Setaria viridis

کنگر شیردار
Silybum marianum

خردل وحشی
Sinapis arvensis

خاکشیر تلخ
Sisymbrium irio

تاجریزي سیاه
Solanum nigrum

شیرتیغی یکساله
Sonchus oleraceus

قیاق
Sorghum halepense

سیزاب ایرانی
Veronica persica

توق
Xanthium strumarium

قیچ
Zygophyllum fabago

...گیاگان و وضعیت پراکنش علفهایهرز در مزارع گندم

 پیاز و نخود در سه نمونهگیري ابتدایی و دو نمونهگیري میانهي فصل رشد، چغندرقند، گوجهفرنگی، تراکم گونههاي علفهرز (بوته در مترمربع) در مزارع گندم:3 جدول
Table 3: Weed density (plant per m2) in wheat, tomato, sugar beet, onion and chickpea fields from three samplings at the beginning of growing season and two samplings at the
middle of the growing season
نخود

پیاز

چغندرقند

گوجه فرنگی

گندم

Chickpea

Onion

Sugar beet

Tomato

Wheat

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

اواسط فصل رشد

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

اوایل فصل رشد

اواسط فصل رشد

Beginning of growing
season

Middle of the growing
season

Beginning of growing
season

Middle of the growing
season

Middle of the growing
season

Beginning of growing
season

Middle of the growing
season

Beginning of growing
season

Middle of the growing
season

2.2

1.2

3.6

1.2

6.8

6

3.6

2

-

گونه علف هرز
Weed species

تاجخروس خوابیده
Amaranthus blitoides

1.2

0.9

1.2

1.2

5.8

6.4

1.4

0.8

-

تاجخروس ریشه قرمز
Amaranthus retroflexus

0.4

0.1

0.4

1.1

2

0.7

-

-

3.4

کیسهکشیش
Capsella bursa-pastoris

7.2

9.2

9.2

11.3

7.6

5.2

2.2

2.9

-

سلمهتره
Chenopodium album

5.4

3.7

3

3.2

8.4

5.7

4.8

3.6

6.7

پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis

3.2

4.1

1.8

2.4

5.6

5.8

2.6

1.3

-

سوروف
Echinochloa crus-galli

2.8

4.2

3.6

4.8

2

2.7

2

1.7

2.4

شاهتره
Fumaria officinalis

8.2

10.5

9.4

9.7

4.6

3.1

3

2.8

2.7

علف هفتبند
Polygonum aviculare

0.8

-

0.4

0.3

4.8

4

2

1.6

-

خرفه
Portulaca oleracea

0.4

0.1

0.4

-

-

1.3

-

2.7

4.8

دمروباهی سبز
Setaria viridis

-

0.3

-

0.1

2

1.3

-

-

2.8

کنگر شیردار
Silybum marianum

0.2

0.1

-

0.1

2

-

-

-

3.2

خردل وحشی
Sinapis arvensis

0.4

0.1

0.4

0.7

-

4

-

-

3.7

خاکشیر تلخ
Sisymbrium irio

2.4

1.3

2

2

4.8

5.5

2.6

2.8

-

تاجریزي سیاه
Solanum nigrum

0.4

0.8

0.4

0.1

4

-

1.4

0.9

0.5

شیرتیغی یکساله
Sonchus oleraceus

-

0.1

-

-

4

-

2

3.7

-

قیاق
Sorghum halepense

1

0.8

2.2

2.9

2

1.3

2

2.9

-

سیزاب ایرانی
Veronica persica

-

-

-

0.1

2

-

-

0.3

4.7

توق
Xanthium strumarium

1

0.4

1

0.3

3

-

-

-

-

قیچ
Zygophyllum fabago
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جدول  :4شاخص تنوع شانون-وینر ،حداکثر تنوع شانون-وینر ،معیار یکنواختی و شاخص غالبیت سیمپسون مربوط به علفهايهرز در
مزارع مورد پایش
Table 4: Shannon-wiener diversity index, Hmax, estimate of evenness and Simpson’s dominance index related to the
weeds in target crops
نخود
پیاز
چغندرقند
گوجهفرنگی
گندم
مرحله نمونهگیري
Sampling stage

اوایل فصل رشد
شاخص تنوع شانون-وینر

Beginning of the growing season

Shannon-wiener diversity index

اواسط فصل رشد

Wheat

Tomato

Sugar beet

Onion

Chickpea

-

2.13

2.31

2.31

1.93

2.11

2.33

2.55

2.33

2.23

Middle of the growing season

اوایل فصل رشد

-

حداکثر تنوع شانون-وینر

Beginning of the growing season

Hmax

اواسط فصل رشد

2.23

2.24
2.44

2.34
2.59

2.56
2.71

2.48
2.74

Middle of the growing season

اوایل فصل رشد

-

معیار یکنواختی

Beginning of the growing season

Estimate of evenness

اواسط فصل رشد

0.94

0.95
0.95

0.98
0.98

0.90
0.85

0.78
0.81

Middle of the growing season

اوایل فصل رشد
شاخص غالبیت سیمپسون

Simpson’s dominance index

-

0.92

0.97

0.86

0.87

Beginning of the growing season

اواسط فصل رشد

0.94

0.93

0.97

0.92

0.91

Middle of the growing season

پیاز یک یا دو گونة غالب وجود داشت که بر این اساس ،شاخص
غالبیت سیمپسون در این مزارع رقم کمتري را نسبت به دیگر
مزارع نشان داد (جدول  .)4موسوي و همکاران ( )1389بیان
داشتند که موضوع غالبیت علفهايهرز معینی در نظامهاي
زراعی خاص در هر محل ،به اثرات متقابل بین ویژگیهاي محل
و شکلهاي برهمزدگی بهوجود آمده بر اثر نظامهاي زراعی
مختلف مربوط میشود .در مزارع پیاز و نخود با گذشت زمان و
نزدیک شدن به میانهي فصل رشد به تعداد گونهها افزوده شد و
از فراوانی دو گونهي غالب این مزارع کاسته شد ،ولی حضور این
دو گونه ي غالب باعث شد تا شاخص غالبیت سیمپسون نسبت
به مزارع چغندرقند و گوجهفرنگی رقم کمتري را نشان دهد.

شاخص تنوع شانون-وِینر
غناي گونهاي و معیار یکنواختی در زراعت چغندرقند بیشترین
مقدار را نشان داد که در نتیجهي آن شاخص تنوع شانون-وینر
به حداکثر مقدار آن نزدیک شد .درحالیکه در زراعت پیاز و
نخود معیار یکنواختی و غناي گونهاي پایین بود و شاخص تنوع
شانون-وینر نتوانست به حداکثر مقدار آن نزدیک شود (جدول
 .)4نوع گیاه زراعی و سازگاري علفهايهرز به مدیریت اعمال
شده در زراعت مربوطه میتواند دلیلی بر حضور و تنوع
علفهايهرز در زراعت و یا منطقه موردنظر باشد .عالوهبر آن،
لگرر و سامسون )1999( 1بیان داشتند که در تشریح حضور و
غیاب گونههاي خاص علفهرز صرفنظر از مباحث مدیریتی،
جنبههاي زیستشناختی علفهايهرز (اندازه بذر ،پراکنش،
نیازهاي جوانهزنی ،طول عمر ،ذخیره بذر در خاک و غیره) نیز
حائز اهمیت هستند.

نتیجهگیری نهایی
علفهايهرزي نظیر تاجخروس خوابیده ،علف هفتبند ،خرفه،
سیزاب ایرانی و شاهتره به لحاظ ساختار رویشی از قدرت رقابت
پایینی نسبت به دیگر گونههاي علفهرزي برخوردار میباشند.
این گونه علفهايهرز بیشترین تراکم و یکنواختی در پراکنش
را در مزارعی نشان دادند که مدیریت ضعیفی در آنها اعمال
شده و فضاي کافی در بین بوتههاي گیاه زراعی براي رشد و
گسترش آنها وجود داشت و کانوپی گیاه زراعی تا میانهي
فصل رشد به خوبی بسته نشده بود ،بهطوريکه عالوهبر
علفهايهرز با قدرت رقابت باال نظیر سلمهتره ،تاجخروس
ریشه قرمز ،پیچک صحرایی ،سوروف و تاجریزي سیاه این گونه
علفهاي هرز نیز توانستند با تراکم باالیی حضور داشته باشند

شاخص غالبیت سیمپسون
مقدار این شاخص از اوایل فصل تا میانهي فصل رشد در تمامی
مزارع مورد بازدید افزایش یافت که نشان میدهد با نزدیک
شدن به میانهي فصل رشد در مزارع ،غالبیت گونهاي کاهش
یافته است .بیشترین مقدار این شاخص را میتوان در مزارع
چغندرقند و گوجهفرنگی مشاهده کرد ،بهطوريکه در این
مزارع گونههاي غالب کمتري وجود داشت و اکثر گونهها داراي
تعداد افراد نزدیک به هم بودند .درحالیکه در مزارع نخود و
1. Legrere and Samson
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همچنین تراکم برخی از علفهايهرز نظیر سلمهتره و علف
هفت بند در محصوالتی نظیر پیاز و نخود بیش از سایر گیاهان
زراعی بود که با توجه به قدرت کمتر این محصوالت در رقابت با
علفهايهرز امید آن است تا با کنترل موثر و به موقع آنها با
استفاده از روشهاي کارآمد از کاهش عملکرد این محصوالت
.جلوگیري بهعمل آید

که این امر متعاقباً موجبات خسارت بیشتر محصول زراعی را
 تراکم، با نزدیک شدن به میانهي فصل رشد.فراهم خواهد آورد
کل علفهايهرز در زراعت چغندرقند بیش از سایر محصوالت
زراعی تابستانه مورد پایش بود که این امر لزوم توجه بیشتر به
نوع عملیات مدیریتی اعمال شده جهت کنترل علفهايهرز در
.این محصول بهخصوص در بین ردیفها را نمایان میسازد
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Flora and Distribution of Weeds in Wheat, Tomato, Sugar Beet, Onion and Chickpea
Fields in Mashhad Region
Sarabi1*, V. and Zeidali2, E.
Abstract
Weed flora identification in the fields dramaticaly helps to you decide about weed management operations. Weed flora
characteristics in the fields of wheat, tomato, sugar beet, onion and chickpea were investigated by method of random
sampling on a area near research farm in the Ferdowsi University of Mashhad, Iran in 2007. In this experiment, five
weed sampling includings 7, 14, 21, 60 and 67 days after crop emergence were conducted. All weeds in 0.25 m2
samples from 10 points according to “W” method were identified and the weed species found in all samples counted.
Nineteen weed species were identified from the beginning to the middle of the growing season in these fields. Field
bindweed, prostrate knotweed, common fumitory, prostrate pigweed, redroot pigweed, black nightshade, common
lambsquarters and barnyardgrass were the most common weeds. Field bindweed, prostrate knotweed, common
lambsquarters and barnyardgrass had the highest level of distribution uniformity in these crops. Common cocklebur,
green foxtail, London rocket, wild mustard and shepherds purse reached to high densities in wheat. The lowest and the
highest weed densities were observed in the tomato and sugar beet fields, respectively. Weed species richness was less
than the other crops in onion and chickpea fields. Common lambsquarters and prostrate knotweed were dominant
species in these field crops.
Keywords: Species richness, Weed distribution uniformity, W method, Random sampling
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