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  چکیده

و اسپرس  ).Trifolium sp(، شبدر ).Medicago sativa L(یونجه شامل  ايگیاهان علوفه هاي هرز مزارعبه منظور ارزیابی تنوع جوامع علف
)Onobrychis spp. (در سـال   اطالعات منتشر شده سازمان حفظ نباتات وزارت جهـاد کشـاورزي  از  اي با استفاده هاي مختلف کشور، مطالعهاستان

گروه چرخه رویشی، چهارها بر اساس تنوع کارکردي در زارع موجود، این گونهها در مهرز و تعیین خانوادههاي علفپس از بررسی گونه. انجام شد 1387
هاي کشور هرز موجود در مزارع یونجه استانهايتعداد گونه علف نتایج نشان داد که .شدند بنديطبقه شکل رویشی، مسیر فتوسنتزي و درجه سماجت

ترین خانواده به ترتیب متنوع) Asteraceae( کاسنیو ) Poaceae(گندمیان  دو خانوادة .دندخانواده متفاوت بو 18متعلق به  هاگونهکه این  گونه بود 37
 که در خانواده مختلف، در مزارع تحت کشت اسپرس مشاهده شد پنجهرز از گونه علف همچنین نه .لپه و دولپه در مزارع یونجه بودندهاي هرز تکعلف

 هرز علفگونه  20نیز  هاي مختلف کشوردر مزارع شبدر استان. بود اي مربوط به خانواده گندمیانتنوع گونه هرز، بیشترینهايهاي علفبین این خانواده
گونه، داراي بیشترین تنـوع  چهاربا  )Brassicaceae( بوئیانگونه و خانواده شب ششخانواده گیاهی مشاهده شد که خانواده گندمیان با  11مربوط به 

اردبیـل،   -هاي آذربایجـان غربـی  بین استان) درصد 100(هرز مزارع یونجه هايباالترین میزان شاخص تشابه از نظر علف .دهرز بودنهاياي علفگونه
گـیالن،   -گـیالن، کردسـتان   -کردسـتان، زنجـان   -کردستان، زنجان -کردستان، اردبیل -آذربایجان غربی زنجان، -زنجان، اردبیل -آذربایجان غربی
هاي آذربایجـان  بین استان) 60/0( هرز مزارع اسپرسهاياز نظر علف باالترین شاخص تشابه .گیالن، مشاهده شد -و اردبیل گیالن -آذربایجان غربی

هاي فارس و اصفهان بین استان مزارع شبدر نیز هرزهايباالترین شاخص تشابه علف. دست آمده ب فارس -آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی -غربی
  .دست آمده ب 50/0به مقدار 

  
  ، شاخص تشابه، شبدر، یونجهايگونهاسپرس، تنوع  :هاي کلیديواژه

  
   1 مقدمه
اي هسـتند کـه   هاي تخریب شدههاي کشاورزي، محیطنظامبوم
توسط کشاورزان به منظور حفظ نظام در مراحل اولیـه تـوالی    معموالً

یـاهی  ها، صدها گونـه گ نظامدر این بوم. شونداکولوژیکی مدیریت می
اند مورد کشت و که از خاستگاه خود به مناطق دیگر جهان منتقل شده

افـزایش تنـوع گیـاهی در     ).Long et al., 2000(گیرند کار قرار می
طبیعی منجـر   بوم شناختیبا تقلید از فرایندهاي هاي زراعی، نظامبوم

ن ز منابع، افزایش تنوع زیستی و در نتیجه پایداري ایمؤثر ابه استفاده 

                                                        
ستادیار گروه زراعت، ا، استادیار گروه زراعت، دانشگاه پیام نور به ترتیب -3و  2، 1

دانشگاه  دانشکده کشاورزي، گروه زراعت، استادو  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
  فردوسی مشهد

  Email: Azizi40760@gmail.com) :                     نویسنده مسئول -*( 

هرز در ایجاد و هاينقش علف ).Gliessman, 1995(شود ها مینظام
 ،اي برخوردار اسـت کشاورزي از اهمیت ویژه يهانظامتوسعه تنوع در 

زیرا بسیاري از گیاهان زراعی رابطـۀ خویشـاوندي نزدیکـی بـا ایـن      
از طـرف  . گیـرد ها صورت مـی گیاهان داشته و تبادل ژنتیکی بین آن

هـرز مـأمن و جایگـاه زنـدگی و تکثیـر      هـاي از علـف دیگر، بسیاري 
شکارچیان طبیعی آفات گیاهان زراعی، پرندگان و پستانداران کوچک 

حسـین و  ). Adair & Groves, 1998; Altieri, 1999(باشـند   مـی 
بـا   هرزهايبیان داشتند که علف) Hossain et al., 2002(همکاران 

براي دشمنان طبیعی آفات فراهم نمودن گرده، شهد، جایگاه مناسبی 
هرز باید بر اساس موجودات زنده يهابنابراین مدیریت علف ،باشندمی

 . ها در بوم نظام انجام شودو کارکرد آن
هرز به طور مستقیم از طریـق رقابـت بـراي نـور، آب،     هايعلف

عناصر غذایی و فضا باعث کاهش عملکرد شده و از طریـق آلـودگی   
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 نـد دهمـی شده، کیفیت محصـول را کـاهش    هاي بذر برداشتنمونه
)Rathke et al., 2006; Radosevich, 1997 .( البته درصد کمی از

-اي دارند و اغلب گونه، اثرات مخرب قابل مالحظههرز علفهاي گونه
اي ها به ندرت باعث کاهش عملکرد شده و در افـزایش تنـوع گونـه   

-فشـرده به علـت  هاي اخیر در دهه). Albercht, 2003(نقش دارند 
هـرز کـاهش   هـاي در کشاورزي و استفاده از سموم، تنوع علف سازي

 & Hyvönen & Salonen, 2002; Robinson( یافتـه اسـت  
William, 2002; Hakansson, 2003; Potts et al., 2010 .(  بـا

 هـاي علـف این وجود مطالعات اخیر نشان داده است که افزایش تنوع 
هاي زراعی داشته باشـد  بر کارکرد بوم نظام ثیر مثبتیأت ندتوامی هرز

)Albrecht, 2003; Norris & Kogan, 2005; Franke et al., 
2009.(  

-هرز زمینهاياظهار داشت که علف) Albercht, 2003(آلبرت 
ها منجـر بـه   هاي کلیدي هستند که عدم حضور آنهاي زراعی گونه

حفـظ   .شودذایی میهاي غتغییرات جدي در زیستگاه و روابط زنجیره
هـاي حیـات وحـش را     هرز در مزارع، پناهگاههاي پایین علف جمعیت

 .دهدبیشتر کرده و تنوع کارکردي چشم اندازهاي زراعی را افزایش می
با خطر کاهش تولید گیـاه زراعـی بـه علـت       البته باید این سودمندي

 ,Storkey & Cussans( هـرز بـه تعـادل برسـد    هاي رقابت با علف
اظهار داشـتند  ) Grice & Martin, 2005(گریک و مارتین  .)2007

اي در افـزایش تنـوع   هاي زیر کشت گیاهان علوفـه که مراتع و زمین
نامبردگان اظهار داشـتند  . باشدثر میمؤها گیاهی و جانوري بوم نظام

هاي گیاهی و جانوري مهاجم، تنوع زیستی مراتع اسـترالیا را   که گونه
تجزیه و تحلیل اثـر حاشـیه   . ثیر قرار داده استأت تتهدید کرده و تح

هرز نشان داد که صرف نظر از نوع مدیریت، هايمزرعه بر تنوع علف
داخـل مزرعـه بـود    هـرز در حاشـیه مـزارع بیشـتر از     هـاي تنوع علف

)Romero et al., 2007.(  
هرز در هايبا توجه به اهمیت شناخت و مقایسه تنوع جوامع علف

این مطالعه بـه منظـور بررسـی تنـوع     ي کشاورزي ایران هابوم نظام
هـاي  اي در اسـتان هرز در مزارع تحت کشت گیاهان علوفههايعلف

  .مختلف کشور صورت گرفت
 

  هامواد و روش
، ).Medicago sativa L(یونجـه  این مطالعـه در سـطح مـزارع    

هـاي  استان) .Onobrychis spp(و اسپرس  ).Trifolium sp(شبدر 
هاي حاصل از این تحقیـق از اطالعـات منتشـر     داده. انجام شدکشور 

کـد   .شده سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزي اسـتخراج شـد  
  .ذکر شده است 2و  1 هايلجدو هاي مورد بررسی دراستان

  
 هاي مزارع یونجه موجود در کشورراهنماي کد استان - 1جدول 

Table 1- Identification code for provinces in alfalfa fields 
 استان

Province 
کد   

Code 
استان   

Province 
کد   

Code 
استان   

Province 
کد   

Code 
 کهگیلویه و بویراحمد

Kohgiluyah-o-Boyerahmad 19 زنجان 
Zanjan 10 آذربایجان شرقی 

East Azerbaijan 1 
 گلستان

Golestan 20 سمنان 
Semnan 11 ربایجان غربیذآ  

West Azerbaijan 2 
 گیالن
Gilan 21 سیستان و بلوچستان 

Sistan-o-Baluchestan 12 اردبیل 
Ardabil 

3 
 لرستان

Lorestan 
 فارس 22

Fars 13 اصفهان 
Isfahan 

4 
 مازندران

Mazandaran 23 قم 
Qum 14 بوشهر 

Boushehr 5 
 مرکزي

Markazi 24 قزوین 
Qazvin 15 تهران 

Tehran 6 
 هرمزگان

Hormozgan 
ردستانک 25  

Kordestan 16 چهارمحال و بختیاري 
Chaharmahal-o-Bakhtiari 

7 

 همدان
Hamadan 

 کرمان 26
Kerman 17 خراسان 

Khorasan 8 
 یزد

Yazd 27 کرمانشاه 
Kermanshah 18 خوزستان 

Khuzestan 
9 
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 موجود در کشور هاي مزارع اسپرس و شبدرراهنماي کد استان - 2جدول 
Table 2- Identification code for provinces in sainfoin and clover fields 

 شبدر
Clover  

 اسپرس 
 Sainfoin 

استان   
Province 

کد   
Code 

استان   
Province 

کد   
Code 

اصفهان   
Isfahan 

آدربایجان شرقی  1  
East Azerbaijan 1 

خوزستان   
Khuzestan 

آذربایجان غربی  2  
West Azerbaijan 2 

فارس   
Fars 

اصفهان  3  
Isfahan 3 

کرمانشاه   
Kermanshah 4  چهارمحال و بختیاري  

Chaharmahal-o-Bakhtiari 4 
گلستان   

Golestan 5  فارس  
Fars 5 

همدان   
Hamadan 

کرمان  6  
Kerman 6 

  
هـا در مـزارع   هرز و تعیین خـانواده هاي علفپس از بررسی گونه

گـروه چرخـه    چهـار دي در ها بر اساس تنوع کـارکر موجود، این گونه
، )لپه و دولپهتک(، شکل رویشی )ساله، دوساله و چندسالهیک(رویشی 

سـمج و  ( و درجـه سـماجت  ) کربنه و چهارکربنهسه(مسیر فتوسنتزي 
 Koocheki et al., 2001; Poggio et)بندي شـدند طبقه) غیرسمج

al., 2004; Shimi & Termeh, 2000) . هـاي   پس از تعیین گـروه
-هرز موجود، به منظور تعیین درجه تشابه اسـتان هايردي علفکارک

ها در مـزارع اسـپرس، شـبدر و    هاي کشور از نظر تنوع کارکردي آن
ي هـا بـین اسـتان   1، آنالیز کالستر انجام شد و شاخص تشـابه یونجه

تعیین ) 1(با استفاده از معادله  هرز علفهاي از نظر گونه مختلف کشور
   )Poggio et al., 2004( گردید

                                                  )1(معادله 
CjCi

CijSI



2 

هـاي  تعـداد گونـه   Cij:تشـابه،   شـاخص : SIکه در این معادلـه،  
هـاي  تعـداد گونـه   Ci:، مشترك بین دو استان مورد مقایسه هرز علف
  .باشدمی ان دوماست هرز علفهاي تعداد گونه Cj:، استان اول هرز علف

و تعیین  Minitab Ver. 14.1 افزارآنالیز کالستر با استفاده از نرم
  .انجام شد Excel افزارشاخص تشابه با استفاده از نرم

  
 نتایج و بحث

تعـداد گونـه    ،نشـان داده شـده اسـت    3گونه که در جدول همان
گونـه   37هـاي کشـور   در مزارع یونجه استان ثبت شدههرز هايعلف

در . باشـند مـی خـانواده متفـاوت    18ها متعلق به که این گونه ستنده
بیشـتر از  ) گونه 26(برگ پهن هرز علفهاي مزارع یونجه، تعداد گونه

                                                        
1- Similarity Index  

 .spp ( و یک گونه انگل سـس  هبود) گونه 10(برگ هاي باریکگونه
Cuscuta (گونه موجود نه  ،از نظر مسیر فتوسنتزي. نیز شناسایی شد

همچنین نتـایج  . کربنه بودندگونه سه 29چهارکربنه و  این مزارع، در
 16و  20و چندسـاله بـه ترتیـب بـا      سالههاي یکنشان داد که گونه

هـاي دوسـاله   ها در ایـن مـزارع بودنـد و گونـه    ترین گونهرایجگونه، 
ـ . شـتند را دا) یـک گونـه  (کمترین تنـوع    دو خـانوادة  ،طـور کلـی  ه ب

)Poaceae ( و)Asteraceae (هـرز بـه   هـاي ترین خانواده علفمتنوع
رسد که چنین به نظر می .لپه و دولپه در مزارع یونجه بودندترتیب تک

هـرز داراي چرخـه   هايهرز به ویژه علفهايدلیل افزایش تنوع علف
رویشی چندساله به علت عدم تخریب و دستکاري خاك براي چندین 

  .سال متوالی بوده است
انواده مختلف، در مزارع تحـت کشـت   خ پنجاز  هرز علفگونه  نه

هـرز،  هـاي هـاي علـف  بین ایـن خـانواده   اسپرس مشاهده شد که در
 بـود  )Poaceae(اي مربوط به خـانواده گنـدمیان   بیشترین تنوع گونه

هـرز موجـود در مـزارع اسـپرس     هـاي همچنین اغلب علف. )4جدول(
داد  نتایج نشـان . بودند) گونه شش(کربنه داراي مسیر فتوسنتزي سه

 هرز موجود در مزارع، داراي چرخـه رویشـی یـک   گونه علف چهارکه 
   .گونه چندساله بودندپنج ساله و 

 هـرز  علـف گونـه   20هاي مختلـف کشـور،   در مزارع شبدر استان
 ششخانواده گیاهی مشاهده شد که خانواده گندمیان با  11مربوط به 

اي رین تنوع گونهگونه، داراي بیشت چهاربوئیان با گونه و خانواده شب
هـرز  گونه علـف  15از نظر مسیر فتوسنتزي نیز، . هرز بودندهايعلف

گونه مسـیر فتوسـنتزي چهارکربنـه    پنج کربنه و مسیر فتوسنتزي سه
گونه داراي چرخه  14هرز مزارع شبدر، هايدر بین کلیه علف. داشتند

  .ساله بودند گونه داراي چرخه رویشی چند ششساله و  رویشی یک
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 هاي هرز مزارع یونجه به تفکیک گونه و خانوادههاي کارکردي علفگروه - 3جدول 
Table 3- Functional groups of weed in alfalfa fields   

هاي کارکرديگروه  
 Functional groups خانواده گیاهی 

Plant family 
هاي هرز مزارع علف

 یونجه
Weeds of alfalfa fields 

 درجه سماجت
Degree of 

noxiousness 

 چرخه رویشی
Vegetative 

cycle 

 مسیر فتوسنتزي
Photosynthetic 

pathway 
 شکل رویشی

Vegetative form 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بقوالت
Fabaceae 

Alhagi persarm Boiss. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانبش  
Brassicaceae 

Alyssum hirsutum M. 
Bieb. 

سالهیک -   
Annual 

 چهارکربنه
C4 

 دولپه
Dicotyledonous 

خروستاج  
Amaranthaceae Amaranthus Spp. 

سالهیک -   
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 گاوزبان
Boraginaceae 

Anchusa sp. 

 سمج
Noxious 

سالهیک  
Annual 

کربنهسه  
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Avena fatua 
ludoviciana L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Capsella bursa-
pastoris L. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Cardaria draba L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 کاسنی
Asteraceae 

Centaurea depressa 
M.Bieb. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 اسفناج
Chenopodiaceae 

Chenopodium album L. 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 پیچک
Convolvulaceae 

Convolvulus arvensis 
L. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 کاسنی
Asreraceae 

Crepis sp. 

 سمج
Noxious 

سالهیک  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 سس
Cuscutaceae 

Cuscuta spp. 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 چهارکربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Cynodon dactylon L. 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

 چهارکربنه
C4 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 جگنیان
Cyperaceae 

Cyperus rotundus L. 

 سمج
Noxious 

سالهیک  
Annual 

کربنهسه  
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Echinocloa crus-galli 
L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 فرفیون
Euforbiaceae 

Euphorbia sp. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بقوالت
Fabaceae 

Glycyrrhiza glabra L. 

 یکساله -
Annual 

کربنهسه  
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Hordeum sp. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Lolium spp. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 پنیرك
Malvaceae 

Malva spp. 

 دوساله -
Biennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بقوالت
Fabaceae 

Melilotus officinalis L. 

 یکساله -
Annual 

کربنهسه  
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Phalaris spp. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بارهنگ
Plantaginaceae 

Plantago major L. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

لپهتک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Poa annua L. 
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سالهیک -  
Annual 

 چهارکربنه
C4 

 دولپه
Dicotyledonous 

 خرفه
Portulacaceae 

Portulaca oleracea L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

لپه تک  
Monocotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Raphanus 
rephanistrum L. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 گل سرخ
Rosaceae 

Rubus spp. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بندیانعلف هفت  
Polygonaceae 

Rumex spp. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بندیانعلف هفت  
Polygonaceae 

Rumex spp. 

سالهیک -  
Annual 

 چهارکربنه
C4 

 دولپه
Dicotyledonous 

 اسفناج
Chenopodiaceae 

Salsola kali L. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 نعناع
Labiatae 

Salvia sp. 

سالهیک -  
Annual 

 چهارکربنه
C4 

لپه تک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Setaria viridis L. 

 سمج
Noxious 

سالهیک  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Sinapis arvensis L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Sisymbrium officinalis 
L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

یانجانبادم  
Solanaceae 

Solanum nigrum L. 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

کربنهرچها  
C4 

لپه تک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Sorghum halopense L. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 کاسنی
Asteraceae 

Taraxacum syriacum 
Boiss 

 چندساله -
Perennial 

کربنههس  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 کاسنی
Asreraceae 

Tragopogon spp 
  

 هرز مزارع اسپرس به تفکیک گونه و خانوادههايهاي کارکردي علفگروه - 4جدول 
Table 4- Functional groups of weed in sainfoin fields 

هاي کارکرديگروه  
 Functional groups خانواده گیاهی 

Plant family 

علف هاي هرز مزراع 
 اسپرس

Weeds of sainfoin 
fields 

 درجه سماجت
Degree of 

noxiousness 

 چرخه رویشی
Vegetative 

cycle 

 مسیر فتوسنتزي
Photosynthetic 

pathway 
 شکل رویشی

Vegetative form 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

  لپه تک
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Bromus Spp. 
 سمج

Noxious 
سالهیک  

Annual 
کربنهسه  

C3 
 دولپه

Dicotyledonous 
سس   

Cuscutaceae 
Cuscuta campestris L. 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

پیچک   
Convolvulaceae 

Convolvulus arvensis 
L. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

کاسنی   
Asreraceae 

Crepis sp. 
 سمج

Noxious 
 چندساله

Perennial 
 چهارکربنه

C4 
لپه تک  

 onocotyledonous 
گندمیان   

Poaceae 
Cynodon dactylon L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

پنیرك   
Malvaceae 

Malva spp. 

هچندسال -  
Perennial 

کربنهسه  
C3 

ولپهد  
Dicotyledonous 

نعناع   
Labiatae 

Salvia sp. 

- 
سالهیک  

َnnual 
 چهارکربنه

C4 
  لپه تک

Monocotyledonous 
گندمیان   

Poaceae 
Setaria viridis L. 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

کربنهرچها  
C4 

لپه تک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Sorghum halopense 
L. 
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  هاي هرز مزارع شبدر به تفکیک گونه و خانوادههاي کارکردي علفهگرو - 5جدول 
Table 5- Functional groups of weed in clover fields  

هاي کارکرديگروه  
Functional groups خانواده گیاهی 

Plant family 

هاي هرز مزارع علف
 شبدر

Weeds of clover field 
 درجه سماجت

Degree of 
noxiousness 

ل رویشیشک  
Vegetative 

cycle 

 مسیر فتوسنتزي
Photosynthetic 

pathway 
 شکل رویشی

Vegetative form 

سالهیک -  
Annual 

 چهارکربنه
C4 

 دولپه
Dicotyledonous 

خروستاج  
Amaranthaceae Amaranthus spp. 

 سمج
Noxious 

سالهیک  
Annual 

کربنهسه  
C3 

لپه تک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Avena fatua 
ludoviciana L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Capsella bursa-
pastoris L. 

 سمج
Noxious 

سالهیک  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 سس
Cuscutaceae 

Cuscuta spp. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

هدولپ  
Dicotyledonous 

 اسفناج
Chenopodiaceae 

Chenopodium album 
L, 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 کاسنی
Asreraceae 

Cichorium intybus L. 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 پیچک
Convolvulaceae 

Convulvulus arvensis 
L. 

 سمج
Noxious 

 چندساله
Perennial 

کربنه چهار  
C4 

لپه تک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Cynodon dactylon L. 

 سمج
Noxious 

سالهیک  
Annual 

 چهارکربنه
C4 

لپه تک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Echinocloa crus-galli 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 بقوالت
Fabaceae 

Glycyrrhiza glabra L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

لپه تک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Lolium spp. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

كپنیر  
Malvaceae 

Malva spp. 

سالهیک -  
annual 

کربنهسه  
C3 

لپه تک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Phalaris spp. 

سالهیک -  
Annual 

 چهارکربنه
C4 

 دولپه
Dicotyledonous 

 خرفه
Portulacaceae 

Portulaca oleracea L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Rapistrum rogosum L. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 گل سرخ
Rosaceae 

Rubus spp. 

سالهیک -  
Annual 

 چهارکربنه
C4 

لپه تک  
Monocotyledonous 

 گندمیان
Poaceae 

Setaria viridis L. 

 سمج
Noxious 

سالهیک  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Sinapis arvensis L. 

سالهیک -  
Annual 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

بوئیانشب  
Brassicaceae 

Sisymbrium officinalis 
L. 

 چندساله -
Perennial 

کربنهسه  
C3 

 دولپه
Dicotyledonous 

 کاسنی
Asreraceae 

Tragopogon spp. 

  
هرز از نظر درجه سماجت نشان داد که هايهمچنین بررسی علف

چنین به ). 5جدول (رع شبدر سمج بودند گونه هرز موجود در مزا شش
ویژه کودهاي نیتروژن ه که مصرف کودهاي شیمیایی، ب رسدمینظر 

-در بـوم هرز هاياي علفثر بر ترکیب و تنوع گونهمؤعوامل جمله از 

در درازمدت  مصرف این کودها کهشود، به طوريمحسوب میها نظام
ه سماجت بـاال از قبیـل   با درجپسند هاي نیتروژن باعث غالبیت گونه

  ).Koocheki et al., 2006(خواهد شد ) .Avena fatua L(یوالف 
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هاي مشاهده شده گونه هرز و تعدادهايعلف مختلف هايخانواده

 6ختلف، در جـدول  م هاياستان از هر خانواده در سطح مزارع یونجه
ترین متنوع ،ندمیاننتایج نشان داد که خانواده گ .نشان داده شده است

هـاي  هاي علـف درصد از کل گونه 3/51هرز بود و هايخانواده علف
هـاي  هاي مختلـف، اسـتان  در مقایسه استان. هرز کشور را شامل شد

-گونه داراي بیشترین تنوع گونه 11و  13قزوین و فارس به ترتیب با 
ي هـا در بـین خـانواده  . هرز در سطح مزارع یونجه بودندهاياي علف

گونه  نهگیاهی مشاهده شده در این دو استان نیز، خانواده گندمیان با 
گونه در استان فارس داراي بیشـترین تنـوع    چهاردر استان قزوین و 

  . اي بودگونه
 شـش متعلق بـه   هرز علفگونه  19در مزارع اسپرس کل کشور، 

 9 ها خانواده گنـدمیان بـا  خانواده مختلف مشاهده شد که در بین آن
مشـاهده   هـرز  علفهاي درصد از کل گونه 4/47(هرز هاينه علفگو

هاي مختلـف  در بین استان. ، داراي بیشترین تنوع و فراوانی بود)شده
خانواده مختلـف،   چهاراز  هرز علفگونه  هفتنیز آذربایجان غربی با 

یـک  اي و استان چهارمحال و بختیاري بـا  داراي بیشترین تنوع گونه
  ).7جدول (هرز بود هايین تنوع علفگونه داراي کمتر

-مزارع شبدر استان هرز هاي علفو خانواده هامطالعه فراوانی گونه
اي بـه دو خـانواده   نشان داد که غالبیت گونهکشور نیز هاي مختلف 

 3/23و  30ترتیـب بـا    بـه ) Brassicaceae( بوئیـان گندمیان و شب
هـاي  بین استان در .هرز کشور اختصاص یافتهايدرصد از کل علف

درصد از کل  3/23( هرز علفگونه  هفتمورد بررسی، استان فارس با 
جـدول  (اي بود داراي بیشترین تنوع گونه) هرز مشاهده شدههايعلف

8.(   
، بـاالترین میـزان   شـود مشـاهده مـی   9طور که در جدول  همان

بـین  ) درصـد  100(هرز مزارع یونجـه  هايشاخص تشابه از نظر علف
زنجـان،   -اردبیـل، آذربایجـان غربـی    -هاي آذربایجان غربـی استان
کردسـتان،   -کردسـتان، اردبیـل   -آذربایجان غربـی  زنجان، -اردبیل
گـیالن، آذربایجـان    -گیالن، کردسـتان  -کردستان، زنجان -زنجان
درصد  67 سطح تشابه .گیالن، مشاهده شد -گیالن و اردبیل -غربی

خراسان، سمنان، بوشهر،  هاياناستدر استان آذربایجان شرقی با  نیز
هاي آذربایجان غربی، مازندران با استان لویه و بویراحمد و استانیکهگ

  . اردبیل، گیالن، کردستان و نیز استان خراسان با بوشهر مشاهده شد
  

  
  هاي کشوردر مزارع شبدر استان هرزهايهاي مختلف علفهاي خانوادهفراوانی گونه - 8جدول 

Table 8- Species number in different families of weeds in clover fields of Iran provinces 

  خانواده گیاهی
Plant family 
 

 استان
Province 

س
رو

ج خ
 تا

A
m

ar
an

th
ac

ea
e 

نی
اس

 ک
A

st
er

ac
ea

e 
ان

وئی
ب ب

 ش
B

ra
ss

ic
ac

ea
e 

س
 س

C
us

cu
ta

ce
ae

 

اج
سفن

 ا
C

he
no

po
di

ac
ea

e 

ک
یچ

 پ
C

on
vo

lv
ul

ac
ea

e 

الت
بقو

 
L

eg
om

in
os

ae
 

رك
پنی

 
M

al
va

ce
ae

 
ان

دمی
 گن

Po
ac

ea
e 

رفه
 خ

Po
rt

ul
ac

ac
ea

e 

رخ
 س

گل
 

R
os

ac
ea

e 

کل
 

T
ot

al
 

صد
 در

Pe
rc

en
ta

ge
 

 اصفهان
Isfahan  - - 1 1 - - - - 1 1 - 4 13.3 

  خوزستان
Khuzestan  - - 1 - - - - 1 2 - - 4 13.3 

  فارس
Fars  - - - 1 - 1 - - 2 - - 4 13.3 

  کرمانشاه
Kermanshah 

1 - 2 1 1 - - - 2 - - 7 23.3 

  گلستان
Golestan 

- - - 1 - - 1 - 2 - 1 5 16.7 

  همدان
Hamadan 

- 2 3 - 1 - - - - - - 6 20.0 

  کل
Total 

1 2 7 4 2 1 1 1 9 1 1 30 100.0 

 درصد
Percentage 

3.3 6.
7 

23.
3 13.3 6.7 3.

3 3.3 3.3 30.0 3.3 3.3 100.0  
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هـرز مـزارع   هـاي هاي مختلف از نظر علـف شاخص تشابه استان
باالترین شاخص تشابه . نمایش داده شده است 10در جدول  اسپرس

آذربایجــان شــرقی و  -هــاي آذربایجــان غربــیبــین اســتان) 60/0(
 -هاي آذربایجان غربـی استان. فارس مشاهده شد -آذربایجان غربی

ــرقی  ــد  -اصــفهان، آذربایجــان ش ــه و بویراحم  -اصــفهان، کهگیلوی
اصفهان،  -اصفهان ، فارس -آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد

 -آذربایجان شـرقی، کرمـان   -کرمان کهگیلویه و بویراحمد، -فارس
لویه و بویراحمد هیچ شباهتی از نظـر تنـوع   یکهگ -اصفهان و کرمان

  . هرز نداشته و داراي شاخص تشابه صفر بودندهايعلف

-بین استان مزارع شبدر نیز رزههايباالترین شاخص تشابه علف
هـاي  اسـتان . دست آمده ب درصد 50هاي فارس و اصفهان به مقدار 

بوده و از نظر تشابه، رتبه  36/0کرمانشاه و اصفهان نیز داراي شاخص 
خوزسـتان،   -هـاي اصـفهان  اسـتان . نـد دوم را به خود اختصـاص داد 

 -نخوزستان، همـدا  -خوزستان، همدان -خوزستان، گلستان -فارس
هـاي  هـاي علـف  گلستان هیچ شباهتی از نظر گونه -فارس و همدان

اسـتان خوزسـتان بـه    . هرز نداشته و داراي شاخص تشابه صفر بودند
در مقایسـه بـا سـایر    علت اقلیم متفاوت، داراي شاخص تشابه پایینی 

  .)11جدول (بود  کشور هاياستان
  

  هاي مختلف کشورنهرز مزارع اسپرس استاهايشاخص تشابه علف -10جدول
Table 10- Similarity Index for weeds in sainfoin fields of Iran provinces 

 استان
Province 
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  یجان شرقیآذربا
East Azerbaijan 

 0.60 0.00 0.00 0.33 0.00 

  آدربایجان غربی
west Azerbaijan 

  0.00 0.25 0.60 0.44 

  اصفهان
Isfahan  

   0.00 0.00 0.00 

  چهارمحال و بختیاري
Chaharmahal-o-Bakhtiari 

    0.00 0.00 

  فارس
Fars 

     0.40 

 کرمان
Kerman 

      

  
  ي مختلف کشورهااستان شبدر هرز مزارعهايابه علفشاخص تش -11جدول

Table 11- Similarity Index for weeds in clover fields of Iran provinces 
 استان

Province 
 اصفهان
Isfahan 

  خوزستان
Khuzestan 

  فارس
Fars 

 کرمانشاه
Kermanshah 

 گلستان
Golestan 

 همدان
Hamadan 

 اصفهان
Isfahan  0.00 0.50 0.36 0.22 0.20 
 خوزستان

Khuzestan   0.00 0.18 0.00 0.00 
 فارس
Fars 

   0.18 0.22 0.00 
 کرمانشاه

Kermanshah 
    0.17 0.15 

 گلستان
Golestan      0.00 

 همدان
Hamadan       
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هـاي  هاي مختلف کشـور از نظـر تشـابه گونـه    استاندر مقایسۀ 

گ مزارع یونجه، در سطح تشابه بربرگ و باریکپهن هرز علفمختلف 
-اول شامل استان گروهکه طوريه ب ،مشاهده شد گروه دودرصد،  75

هاي آذربایجان شرقی و غربـی، اردبیـل، اصـفهان، بوشـهر، تهـران،      
هـاي  اسـتان . چهارمحال و بختیاري، خراسان، خوزستان و زنجان بود

رمـان،  سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، قزوین، کردستان، ک
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن، لرستان، مازنـدران،  

عمـدة  . قـرار گرفتنـد   دوم گـروه مرکزي، هرمزگان، همدان و یـزد در 
ها بـود کـه بیشـترین تنـوع     برگهرز متعلق به پهنهايجمعیت علف

هاي فارس و برگ به ترتیب در استانبرگ و باریکهرز پهنهايعلف
 هاي کشور از نظـر مزارع یونجه استان). 1 شکل( ده شدقزوین مشاه

 75ساله در سطح تشابه  ساله و چند ساله، دو هرز یکهايعلف تشابه
هاي آذربایجان شرقی و غربی، استان. قرار گرفتندگروه  دودرصد، در 

اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهـران، چهارمحـال و بختیـاري، خراسـان،     
یستان و بلوچستان، فارس، قم، قزوین در خوزستان، زنجان، سمنان، س

بیشترین . قرار گرفتند هاي دیگر در یک گروه مجزایک گروه و استان
 ساله در استان فارس مشاهده شد ساله و چند هرز یکهايتنوع علف

درصـد،   75هاي کشور، در سطح تشابه مزارع یونجه استان). 2شکل (
قـرار   گـروه  دوهـرز در  هـاي علـف C 4و  3Cهاي از لحاظ تنوع گونه

هاي آذربایجان شـرقی و غربـی، اردبیـل،    استان کهبه طوري گرفتند
اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاري، خراسان، خوزستان و 
زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قـم و قـزوین در یـک    

سی در برر). 3 شکل(مجزا قرار گرفتند  گروهها در و دیگر استان گروه
هـرز  هـاي از نظر درجه تشـابه علـف   هاي مختلفاستان مزارع یونجه

هـاي  اول شـامل اسـتان  گروه . گروه مشاهده شدسمج و غیرسمج دو 
آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال 

هـاي دیگـر در   و بختیاري، خراسان، خوزستان و زنجان بود و اسـتان 
  ). 4شکل ( نددوم قرار گرفت گروه
هرز در هايهاي کارکردي علفدر مقایسه کلیۀ گروه ،طور کلیه ب

 سههاي کشور در درصد، کلیۀ استان 75مزارع یونجه، در سطح تشابه 
هاي آذربایجان شـرقی و  اول استان گروهدر . مجزا قرار گرفتند گروه

غربی، اردبیـل، اصـفهان، بوشـهر، تهـران، چهارمحـال و بختیـاري،       
ن، خوزستان و زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فـارس و  خراسا

هاي کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و دوم استان گروهقم و در 
بویراحمد، گلستان، گیالن، لرسـتان، مازنـدران، مرکـزي، هرمزگـان،     

مجزا قـرار   یک شاخهقزوین به تنهایی در . همدان و یزد قرار گرفتند
  . )5شکل ( گرفت

  

  
هرز هايهاي مختلف از نظر تشابه علفبندي استانگروه - 1 شکل

  برگ مزارع یونجه برگ و باریکپهن
Fig. 1- Clusters of different provinces for similarity of 

broad and narrow leave weeds in alfalfa fields     
  

  
رز ههايهاي مختلف از نظر تشابه علفبندي استانگروه -2شکل

  ساله، دوساله و چندساله مزارع یونجه یک
Fig. 2- Clusters of different provinces for similarity of 

annual, biennial and perennial weeds in alfalfa fields 
 

 
هرز هايتشابه علف هاي مختلف از نظربندي استانگروه -3شکل  

 کربنه و چهارکربنه مزارع یونجه سه
Fig. 3- Clusters different provinces for similarity in C3 and 

C4 weeds in alfalfa fields 
 



  1393ستان زم، 4، شماره 6، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     714

 

   

  
هرز هايهاي مختلف از نظر تشابه علفبندي استانگروه - 4 شکل

  سمج مزارع یونجه 
Fig. 4- Clusters of different provinces for similarity of 

weed noxiousity in alfalfa fields   
  

  
هرز مزارع هايهاي کارکردي علفدرصد تشابه کل گروه -5شکل

  یونجه 
  .مراجعه شود 1ها به جدول براي شناسایی کد استان

Fig. 5- Similarity level for weeds functional groups in 
alfalfa fields 

 See table 1 for identification code.  
  

اي مختلـف کشـور از نظـر    هـ بندي مزارع اسپرس استاندر گروه
. برگ، چهار گروه مشاهده شـد برگ و باریکهرز پهنهايتشابه علف

هـاي  هاي اصفهان و چهارمحال و بختیاري یک گروه و استاناستان
هـاي آذربایجـان   اسـتان  .فارس و کرمان گروه دیگر را تشکیل دادند

رسی در بر). 6شکل (غربی و شرقی نیز در دو شاخه مجزا قرار گرفتند 
هرز نیز سـه  هايهاي مختلف از نظر چرخه رویشی علفتشابه استان

هاي آذربایجان غربی و شـرقی، گـروه اول،   استان. گروه مشاهده شد
هـاي  هاي اصفهان و چهارمحال و بختیاري، گروه دوم و استاناستان

  ).7شکل (فارس و کرمان، گروه سوم را تشکیل دادند 
-هايتشابه مسیر فتوسنتري علف هاي مختلف از نظر درجهاستان

-هـاي از نظر سماجت علف). 8شکل (هرز در چهار گروه قرار گرفتند 
گروه اول شامل آذربایجـان  (هاي مختلف در دو گروه هرز نیز، استان

غربی و شرقی و گروه دوم شامل اصـفهان، چهارمحـال و بختیـاري،    
ـ   ). 9شـکل  (بندي شدند طبقه) فارس و کرمان ین بررسـی شـباهت ب

هـاي  اسـتان  هاي کارکردي نشـان داد کـه  ها از نظر کل گروهاستان
هرز هاياصفهان و چهارمحال و بختیاري از نظر تنوع کارکردي علف

هـاي  بسیار به هم شباهت داشته و در یک گروه قرار گرفتند و استان
هـاي  اسـتان . فارس و کرمـان نیـز گـروه دیگـري را تشـکیل دادنـد      

بایجان شرقی نیز به علت تشابه کم با هم و با آذربایجان غربی و آذر
بـه طـور    ).10شـکل  (هاي مجزا قرار گرفتند ها در شاخهدیگر استان

هـا،  تفاوت در عملیات زراعی و مدیریت متفاوت مصـرف نهـاده   ،کلی
هرز، خصوصیات متفاوت خاك در هاياختالف در ساختار جوامع علف

یـل عمـده در قـرار گـرفتن     توان از دالهاي مورد بررسی را میاستان
  . هاي متفاوت عنوان نمودها درخوشه بندياستان
  

  
هرز هايهاي مختلف از نظر تشابه علفبندي استانگروه - 6 شکل

  برگ مزارع اسپرس برگ و باریکپهن
Fig. 6- Clusters of different provinces for similarity of 

broad and narrow leave weeds in sainfoin fields  
  

    
هرز هايهاي مختلف از نظر تشابه علفبندي استانگروه - 7 شکل

  ساله، دوساله و چندساله مزارع اسپرسیک
Fig. 7- Clusters of different provinces for similarity of 

annual, biennial and perennial weeds in sainfoin fields  
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هرز هاياي مختلف از نظر تشابه علفهبندي استانگروه - 9 شکل

 سمج مزارع اسپرس
Fig. 9- Clusters of different provinces for similarity of 

weed noxiousity in sainfoin fields   
  

 
هرز هايهاي مختلف از نظر تشابه علفبندي استانگروه -8شکل  

  کربنه و چهارکربنه مزارع اسپرس سه
Fig. 8- Clusters of different provinces for similarity of C3 

and C4 weeds in sainfoin fields   
  

  
هرز مزارع هايهاي کارکردي علفابه کل گروهدرصد تش -10شکل

 اسپرس
.مراجعه شود 2براي شناسایی کد استان ها به جدول   

Fig. 10- Similarity level for weeds functional groups in 
sainfoin fields  

 See table 2 for identification code. 
  

 هاي مختلـف کشـور، از نظـر   در آنالیز کالستر مزارع شبدر استان
هاي اصـفهان، خوزسـتان،   استان. شکل رویشی دو گروه مشاهده شد

گلستان در یگ گروه قرار گرفتند و همدان در یک  فارس، کرمانشاه و
هاي کشور که از نظر چرخه ناستا). 11شکل ( شاخه مجزا جاي گرفت

گروه . موجود در مزارع شبدر در سه گروه قرار گرفتند هرز علفرویشی 
اول شامل اصفهان، خوزستان و فارس، گروه دوم شامل کرمانشـاه و  

هاي مختلف استان ).12شکل (گروه سوم شامل گلستان و همدان بود 
هـرز  ايههرز و مسیر فتوسنتزي علفهايکشور از نظر سماجت علف

و  13هاي شکل(درصد، در یک گروه جاي گرفتند  75در سطح تشابه 
14(.   

-هاي کارکردي علفهاي کشور از نظر کل گروهبندي استانگروه
هاي اصفهان، هاي هرز نیز سه گروه را نشان داد به طوري که استان

خوزستان، فارس و گلستان در یک گروه قرار گرفتنـد و کرمانشـاه و   
 ).15شکل (بندي شدند هاي مجزا طبقهیز در شاخههمدان ن

  

  
برگ مزارع برگ و باریکهرز پهنهايبندي علفگروه - 11 شکل

  شبدر 
Fig. 11- Clusters of broad and narrow leave weeds of 

clover fields 
 

توانـد در سـه سـطح    هاي طبیعی مینظامتنوع بیولوژیکی در بوم
. نظـام مالحظـه و بررسـی شـود    اي و بـوم اصلی تنوع ژنتیکی، گونـه 

هرز قادر به ایجاد اثر یا اثراتـی روي هـر یـک از    هايبسیاري از علف
بیان به ندرت به طور کمی  ،اثر این البته درجه ،دنباشسطوح تنوع می

  ). Adair & Groves, 1998(شود می
نتایج این تحقیق که با هدف تجزیه و تحلیـل تنـوع کـارکردي    

تولیـد   هاي مختلف زراعـی نظامبومهرز موجود در هايعلفهاي گونه
رغم غناي کشور انجام شد، نشان داد که علی ، اسپرس و شبدریونجه
ها از ، این گونههرز به ویژه در مزارع یونجه علفهاي باالي گونه نسبتاً

هاي مختلف کشور تشابه نظر مجموعه صفات کارکردي در بین استان
-گروه طبقههاي کشور در سه استان کهطوريه د، بشتنچشمگیري دا
  ).5شکل (بندي شدند 
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ساله، دوساله و چندساله هرز یکهايبندي علفگروه - 12 شکل

 مزارع شبدر 
  Fig. 12- Clusters of annual, biennial and perennial weeds 

of clover fields 
  

 

   
 در هرز سمج مزارع شبهايدرصد تشابه علف - 14 شکل

Fig. 14- Clusters of weed noxiousity of clover fields   
  

 
کربنه و چهارکربنه مزارع هرز سههايبندي علفگروه -13شکل  

  شبدر 
Fig. 13- Clusters of C3 and C4 weeds of clover fields   

 

 
هرز مزارع هايهاي کارکردي علفدرصد تشابه کل گروه - 15شکل 

  شبدر 
  .مراجعه شود 2ها به جدول ایی کد استانبراي شناس

Fig. 15- Similarity level for weeds functional groups of 
clover fields  

 See table 2 for identification code.  
  

طی تحقیقی ) Ahmadvand et al., 2005( احمدوند و همکاران
ـ    هـاي اي و تنوع زیستی علـف  ترکیب گونه ه هـرز باغـات میـوه منطق

گونـه   21 آبـاد همـدان را مـورد بررسـی قـرار داده و مجموعـاً      عباس
 12را شناسایی کردند که از این تعداد میانگین تراکم جمعیت  هرز علف

هاي شناسایی از کل گونه. هاي غالب معرفی شدندگونه به عنوان گونه
هرز یکساله هايگونه علف هفتهرز دائمی و هايگونه علف 14شده، 
ساله بودن گیاهان باغی و عدم  چندامبردگان دلیل این امر را ن. بودند

پوگیـو و همکـاران    .دستکاري خاك در طـی ایـن دوره ذکـر کردنـد    
)Poggio et al., 2004 ( هرز موجود در هايجوامع علفبا بررسی نیز

 Triticum aestivum(و گندم ) .Cicer arietinum L(مزارع نخود 
L.(  تر هرز مزارع نخود متنوعهايکه جوامع علفدر آرژانتین دریافتند

زراعی اعم از کاربرد  در مدیریت از گندم بود و دلیل این امر را تفاوت
نامبردگـان اظهـار   . ذکـر کردنـد  کودها، سموم و تناوب زراعی مزرعه 

لپه در هر  و دو لپه تکهرز هايداشتند که در این بررسی، نسبت علف
در ) Teresa et al., 2007(همکـاران  ترسـا و  . دو مزرعه یکسان بود

هرز در باغات تحت تأثیر مدیریت رایج هايبررسی ساختار جوامع علف
-هرز به طـور معنـی  هاياي علفو ارگانیک دریافتند که ترکیب گونه

  . هاي کاشت قرار گرفتداري تحت تأثیر مدیریت روي ردیف
فاده از دهـی و اسـت  کـود  از جمله اختالف در شیوه مدیریت زراعی

هرز و در هاياي علف کننده ترکیب گونهمهمترین عامل تعیین ،سموم
 & Koocheki et al., 2001; Faghih( باشند ها مینتیجه تنوع آن

Asadi, 1987 ( .اي ممکن است عوامل محیطی نیز در مقیاس منطقه
ده شـده بـین مـزارع موجـود از نظـر تنـوع       ههاي مشـا بیانگر تفاوت

). Nassiri-Mahallati et al., 2001(هرز باشند ايهکارکردي علف
-نظامبومدر به ویژه کود نیتروژن ها مصرف قابل توجه نهادههمچنین 

باشد،  هاي تولید کشور نیز متداول میهاي زراعی رایج که در سیستم
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باشـد  مـی هـرز  هـاي اي علـف  ترکیـب گونـه   ثر بـر یکی از عوامل مؤ
)Koocheki et al., 2001 .(دهـد کـه بـاال بـودن      د نشان مـی شواه

-کننده تنوع کارکردي گونه، مهمترین عامل تعیینخاكحاصلخیزي 
که هدف (که در سطوح باالي حاصلخیزي طوري ههاي گیاهی بوده ب
-میتنوع کارکردي به حداقل ) باشد هاي زراعی میمدیریت رایج نظام

  ). Koocheki et al., 2003(رسد 
با بررسی تنوع ) Armengot et al., 2012(آرمنگوت و همکاران 

در مزارع غالت ارگانیک و رایـج در دو منطقـه    هرز علفبتاي جوامع 
در دو منطقه مورد  هرز علفهاي مختلف اظهار داشتند که ترکیب گونه

گونـه   135گونه از  18که فقط به طوري ه،بررسی، بسیار متفاوت بود
امبردگان اظهار داشتند ن. شناسایی شده بین دو منطقه، مشترك بودند

هاي کارکردي ه گروهیکه در هر دو منطقه، تنوع آلفا، بتا و گاماي کل
 .در مزارع ارگانیک بیشتر از مزارع رایج بود

افشانی و کنتـرل آفـات داراي فوایـد    نظام نظیر گردهبوم خدمات
سـازي  باشـند امـا در قـرن اخیـر، فشـرده     اساسی براي کشاورزان می

. ه استه از دست دادن تنوع زیستی قابل توجهی شدکشاورزي منجر ب

هـاي  نظام ممکن اسـت بـا کمـک برنامـه    بوم خدماتتنوع زیستی و 
هاي موفق در ایـن  یکی از برنامه. دگردحفظ احیا و زراعی  -محیطی

کـراس و  ). Krauss et al., 2011( اسـت  ارگانیککشاورزي  ،زمینه
اظهار داشتند که در  ،طی تحقیقی) Krauss et al., 2011(همکاران 

توده گیاهـان  در مقایسه با نظام رایج کشاورزي، زیستارگانیک نظام 
نامبردگان گزارش . هاي کارکردي افزایش یافتکاهش ولی تنوع گروه
مـزارع   افشـان در هاي گـرده اي گیاهان و گونهکردند که غناي گونه

مزارع رایج  مورد بررسی به ترتیب پنج و بیست برابر بیشتر ازارگانیک 
هاي غالت در مزارع ارگانیک، یک پنجم مـزارع  بود ولی جمعیت شته
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