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 چکيده
ی سبب  اياباد   اگونهتواند با افزايش تنوع یمهای کشاورزی همیشه منفی نبوده و بوميستزدر  هرزهایعلفحضور 

بررسی روابط موجود در  هدف با 1394-95ای در سال زراعی رو مطالعهينازابوم و گیاه زراعی شود. يستزاثرات مثبت بر 
تراکم، ارتفباع و وز  خشبک    بر عملکرد عدس اناام شد. ی تنوعهاشاخصيک مزرعه عدس و نیز اثر  هرزهایعلفجوامع 
ببرداری در دو  و نمونبه  شبد گرفتبه متغیر وابسته در نظر  عنوا بهمتغیرهای مستقل و عملکرد عدس  عنوا به هرزهایعلف

 شبده ثبتهای با رسیدگی فیزيولوژيکی عدس( اناام شد. عالوه بر اين، با استفاده از داده همزما مرحله )قبل از گلدهی و 
 -های يکنبواختی اسبمی   ( و شاخبصD) ( و سیمپسو H'وينر )-های تنوع زيستی شانو ، شاخصهرزهایعلفمربوط به 
و  گبام ببه گبام و عبدس ببا اسبتفاده از رگرسبیو       هرزهای( محاسبه شدند. روابط بین علفE'( و کامارگو )Evarويلسو  )

يابی کرياینگ استخراج شدند. نتباي  مطالعبه   درو دس نیز با استفاده از روش و ع هرزهایی مربوط به تنوع علفهانقشه
گبرم   27/0و  83/0به مقدار  هرزعلف مترمربعنشا  داد که عملکرد دانه عدس با افزايش يک بوته و همچنین يک گرم در 

دار داشبت و  یمعنب ثببت و  ببر عملکبرد عبدس اثبر م     ،هرزهایعلفکه تنوع و يکنواختی یدرحال ؛کاهش يافت مترمربعدر 
ی يکنواختی اسمی  و ويلسو  و تنوع سیمپسو  منار به افزايش عملکرد دانه عبدس ببه   هاشاخصافزايش يک واحد در 

 هرزهایعلفی تنوع و يکنواختی هاشاخصی مکانی عملکرد عدس و هانقشهشد.  مترمربعگرم در  66/64و  48/76مقدار 
در مبزارع باعب  تقسبیم     هبرز هبای مثبت بود. در حقیقت افزايش تنوع و يکنبواختی علبف   ی نمايانگر اين رابطهخوببهنیز 

افزايش آگاهی دربباره اثبرات مثببت و     ،روينازاشود. می هرزهایهای علفزايی کمتر برخی گونهتر منابع و خسارتعادالنه
 واقع شود.مزارع مفید  هرزهایعلفتواند در مديريت بهتر یم هرزهایعلفمنفی تنوع 

 
 ی تنوع و يکنواختی، عملکرد دانههاشاخص، حبوبات، هرزهایعلفتوزيع مکانی  ی کليدی:هاواژه

 

   1 مقدمه

های کشت ديبم  یستمسترين حبوبات در عدس يکی از مهم
از ، (Mohamed et al., 1997)و آبی در مناطق مختلف جهبا   

محصبوالت ذبذايی در کشبورهای خاورمیانبه و      ينتبر جمله مهبم 
. سببط  (Sarker & Erskine, 2006) جنببوآ آسببیا اسببت 

زار هکتبار و میبزا  تولیبد آ     هب  129 در ايبرا   زيرکشت عبدس 
تن گزارش شده است که از نظر سط  زيرکشت در جها  هزار74

 ,FAO)در رتبه نهم و از نظر تولیبد در رتببه نبوزدهم قبرار دارد     

به دلیل تبراکم کبم کشبت عبدس )تبراکم      . عالوه بر اين، (2016
( و سبرعت  مترمرببع اسبت  بوتبه در   100تا  80 توصیه شده بین

اوايبل  تاج پوشش متراکمبی را در   ،رشد کند در مراحل اولیه رشد
. (Erman et al., 2008) کنبد زمبین اياباد نمبی   فصل رشد در 

                                                           
 gmail.comalireza884@ نویسنده مسئول: *

تبا   20در حبدود   هرزهایعلفکاهش عملکرد عدس در اثر رقابت 
که میبزا    (Yenish et al., 2009) زده شده یندرصد تخم 84

متفباوت اسبت    هبرز هایبسته به شدت نفوذ و گونه علف خسارت
(Knott & Halila, 1988) .عبدس   هرزهایکنترل علف روينازا

 اسبببت ضبببروریجهبببت جلبببوگیری از کببباهش محصبببول   
(Karimmojeni et al., 2015). 

، شدت آلبودگی،  هرزعلفبه گونه  هرزهایشدت رقابت علف
و گیباه   هبرز علبف دوره تداخل و شرايط اقلیمی تأثیرگذار بر رشد 

 مطالعبات  بیشبتر . (Erman et al., 2008)زراعبی بسبتگی دارد   
 رقابببت بببه زراعببی گیاهببا  و هببرزهببایعلببف رقابببت بببه مربببوط

 Abdollahi مثبال عنوا به. اندپرداخته هرزهایعلف 2یاگونهتک

& Mohammad Doost Chamanabad (2015)    ببه بررسبی

                                                           
2. Single-species competition 
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( ببا  .Triticum aestivum Lتوانايی رقبابتی ننبد رقبم گنبدم )    
ببه   Jafarizade & Modhej (2011)خبردل وحشبی،    هرزعلف

و  ( بر گنبدم .Malva Sppپنیرک ) هرزعلفبررسی اثرات رقابتی 
Baghestani & Atri (2003)   به ارزيابی رقابت گندم و نباودار

(Secale cereal L..پرداختند ) عمومبا    کبه  اسبت  حبالی  در اين
و  شودیدر مزارع کشاورزی ديده نم هرزعلف یاگونهجمعیت تک

اسبت  در اين ارتباط مهبم   یاهنندگون هاییتاثرات رقابتی جمع
(Toler et al., 1996) .     در مقیباس اقتصبادی تولیبد محصبوالت

کباهش   هرزعلفثیر تداخل نند أکشاورزی، عملکرد اذل  تحت ت
هبا ببه   . نتاي  تحقیقاتی کبه در آ  (Song et al., 2017)يابد یم

نشبا  از   شبده پرداختبه  هبرز هایای علفبررسی تداخل نندگونه
و گیباه زراعبی    هبرز علبف هبای  های مختلف میا  گونهبرهمکنش

-هبای علبف  خبی گونبه  کبه بر  شبده مشاهدهدارد. در بعضی موارد 

ی ديگر بر گیاه زراعی مقابله هاگونهتوانند با اثر منفی می هرزهای
در  Salehian et al, (2003)ای کبه توسبط   کننبد. در مطالعبه  

مزرعه گندم صورت  هرزهایای علفی رقابت نندگونهبررس مورد
( ببا  .Phalaris spp) واشخبونی  هرزعلفگرفت، گزارش شد که 

مقابلبه   ،های مهم عملکرد گندم ببود يوالف وحشی که از بازدارنده
 کرده و خود بر عملکبرد گنبدم تبأثیر مثببت نشبا  داد. بنبابراين      

 اطالعبات  توانبد مبی  هبرز هبای علبف  یانندگونبه  رقاببت  مطالعه
 همبراه  ببه  زراعبی  گیاه و هرزهایعلف رقابت مورد در را بیشتری
که گیاه زراعبی  یوقتبیشترين عملکرد محصول  لزوما . باشد داشته

يا در شرايط حضور انبدک   ،يی در مزرعه حضور داشته باشدتنهابه
. (Coulis et al., 2014)شود ینمی گیاهی ديگر، حاصل هاگونه
هبای  جذآ برخی عناصر ذبذايی محبدود در خباک    مثالعنوا به

فقیر شنی توسط گیاه زراعی نیاز به وجود تعبامالت مثببت میبا     
هبای  های مختلف گیاهی دارد. به اين صورت که برخی گونبه گونه
دسبترس  یرقابلذممکن است مواد ذذايی را از نقاط  هرزهایعلف

برای گیباه زراعبی اسبتخراج کبرده و در اختیبار آ  قبرار دهنبد.        
در کنبار گیباه    هبرز علبف های مختلبف  بنابراين حضور برخی گونه

 Cierjacks et)تواند سب  ايااد نرخه ذذايی شبوند  زراعی می

al., 2016) .در  هبرز هبای علبف رسبد وجبود   یمب رو به نظر ينازا
تواند منار ببه  یمهای کشاورزی همیشه منفی نبوده و بوميستز

 یاه ايااد اثرات مثبت شود.درنتی و اگونهافزايش تنوع 
ببا يکبديگر    هبرز علفتوده يستزمعموال  عملکرد محصول و 

 ازا هب گونبه  کبه  یزمبان رود همبستگی منفی دارند، اما انتظار مبی 
و گیباه   هبرز علبف جذآ منابع بسیار متنوع هستند، رقاببت   لحاظ

 هبرز علفبر اين اساس ممکن است تنوع  .زراعی کمتر مطرح شود
هم نداشته باشند و يبا حتبی دارای    ی باارابطهو عملکرد محصول 
در يبک جامعبه   . (Cierjacks et al., 2016) رابطه مثبت باشند

کبارکرد   یتواند منار به ارتقایم ءگیاهی روابط پیچیده بین اجزا

ی تحت اعمده طوربهبوم يستزها شود. کارکرد يک بوميستزاين 
 ,Altieri)یر سببط  تنببوع گیبباهی و جببانوری آ  قببرار دارد تببأث

 توافبق  يستیکشورها در مورد حفظ تنوع ز یتمام يبا تقر. (1999
 هستند يستیاز حافظا  تنوع ز یجزئ یزن هرزهایعلفدارند.  نظر
(Marshall et al., 2003). نقبش   هبرز هبای علبف تنبوع   روينازا

بوم کشاورزی ايفبا  يستزمهمی را در افزايش تنوع گیاهی در يک 
. ببا توجبه   (Fried et al., 2009; Plaza et al., 2011)کند یم

بررسی رواببط موجبود در    هدف بااين مطالعه  ذکرشدهبه مطال  
ی هاشاخصيک مزرعه عدس و همچنین اثر  رزههایعلفجوامع 

 .درآمدتنوع روی عملکرد عدس به اجرا 
 

 هامواد و روش
عبدس   همزرع يک در 1394-95 زراعی سال در تحقیق اين
 رازی دانشبگاه  طبیعبی  منبابع  و کشباورزی  پرديس در ديم، واقع

-هکتبار و بافبت خباک سبیلتی     5/1کرمانشاه با مساحت تقريبی 
ببه  خباک مزرعبه   درصد رس، سیلت و شن  آمد.رسی به اجرا در 

لی و نیتبروژ  کبل   آدرصد کربن درصد بود.  10و  46، 44ترتی  
درصد و همچنین فسبفر و پتاسبیم قاببل    15/0و  46/1به ترتی  
گبرم ببر کیلبوگرم    میلی211و  36/6به ترتی  معادل  جذآ خاک

 44/0و هبدايت الکتريکبی آ  معبادل     75/7اسیديته خباک   بود.
افیبايی مزرعبه مبورد    رمتر بود. مختصات جغموس بر سانتی میلی

 دقیقببه 23 و درجببه 34 و شبرقی  دقیقببه 3 و درجببه 47 مطالعبه 
 مبورد دريا بود. اقلیم منطقبه   سط  متر از 1374 ارتفاع و شمالی
و میانگین بارندگی سالیانه  4/13معتدل، با متوسط دمای  مطالعه
آزمايش، مزرعه به حالت  در سال قبل از اناام. بود مترمیلی 455

 تحت کشت گندم ديم قرار داشت. پیش از آ ،آيش و سال 
دار و ی زمین با استفاده از گاوآهن برگبردا  سازآمادهپس از 

کبار  يبف ردبا اسبتفاده از   1394اسفند سال  16ديسک، در تاريخ 
متر، بذور عدس رقم محلبی )دارای  یسانت 25ديم با فاصله رديف 

وسط، میزا  تحمل به سبرما متوسبط، رقبم محلبی     اندازه دانه مت
 ازمطالعبه   موردکرمانشاه، لرستا  و ايالم( کشت شدند. در مزرعه 

هبا  آفات، بیماری با مبارزه برای ديگری روش وکش آفت گونهیچه
 و هبرز هبای علف از بردارینمونه. بود نشده استفاده هرزهایو علف
 .گرفت صورت مرحله دو در زراعی گیاه

، برداری در مزرعه به صورت سیستماتیک اناام گرفتنمونه
ای از نقاط فرضبی  شبکهها برداریکه قبل از اناام نمونهصورتیبه

 صبورت ببه متر( در نظر گرفته شبد کبه    7در  7مربعی )با فواصل 
منظم در امتداد مسیر حرکت در مزرعه قرار داشته و در هريک از 

-گرفت. فاصبله ببین نقباط نمونبه    برداری صورت اين نقاط، نمونه

 یشبتر کبه در ب  هبرز هایعلف یمکان یرثأبا توجه به دامنه تبرداری 
 Bagheri et)متبر اسبت    هفتمهم مزارع کمتر از  هرزهایعلف
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al., 2010)، متر در نظر گرفته شبد و ببرای تعیبین سبط       هفت
ی اسبتفاده شبد.   مترمربعب ی نیز از کوآدرات يبک  بردارنمونهمحل 

-ی، در هر يک از نقباط نمونبه  بردارنمونهپس از اناام مرحله اول 

ثببت   GPS1برداری، مختصات جغرافیايی با اسبتفاده از دسبتگاه   
ببرای   قباط همچنین از يک میخ نوبی نیز جهت شناسبايی ن  .شد

 ی استفاده شد.بردارنمونهمرحله دوم 
ی که مصادف ببا مرحلبه قببل از    بردارنمونهدر اولین مرحله 

تخريببی  های ذیریبردارنمونهارديبهشت( بود،  14گلدهی عدس )
 به تفکیبک گونبه   هرزعلف مختلف یهاگونه شامل تراکم و ارتفاع

 گونبه  هر هایهبوت تعداد شمارش با هرزهایعلف تراکم. شد اناام
نیبز   هبرز علفهای آمد. ارتفاع بوته دست به بردارینمونه واحد در

یری شد. انتخباآ  گاندازهکش به تفکیک گونه و با استفاده از خط
برداری بر اسباس حساسبیت عبدس در مراحبل     اين مرحله نمونه

 صورت گرفت. هرزهایعلفاولیه رشد و قبل از گلدهی به حضور 
بببرداری، همزمببا  بببا رسببیدگی    ونببهدر مرحلببه دوم نم

خرداد(، دقیقبا    15فیزيولوژيک و قبل از برداشت محصول عدس )
 صورتبهی بردارنمونهاز مرحله اول،  شدهگذاریدر مناطق عالمت
هبای عبدس و مامبوع    ترتی  کبه بوتبه  ينابه .تخريبی اناام شد

ی و ببه آزمايشبگاه منتقبل شبدند. صبفات      آورجمع، هرزهایعلف
-ی در ايبن مرحلبه شبامل تبراکم و وز  خشبک علبف      دبررسمور

 به تفکیک گونه و عملکرد دانه عدس بود. هرزهای
 شبده ثببت هبای  ، با اسبتفاده از داده ذکرشدهعالوه بر موارد 

 2وينبر -های تنوع زيسبتی شبانو   ، شاخصهرزهایعلفمربوط به 
('Hو )  3سیمپسببو (Dو شاخبببص ) هببای يکنببواختی اسببمی- 

 3تبا   1ی هبا معادلبه ( بر اساس E') 5( و کامارگوvarE) 4ويلسو 
 محاسبه شدند:

 :1معادله   

   
ام iسهم افراد در گونه  piوينر، -شاخص تنوع شانو  H' که

 inشبود ) تعريف مبی  ni/Npi= صورتبهنسبت به کل جامعه که 
تعبداد   S( و هبرز هبای تعبداد کبل علبف    Nام و iتعداد افراد گونه 

 .(Shannon & Weaver, 1949)در کل جامعه است  هاگونه
 
 :2معادله   

   

                                                           
1. Global Positioning System 

2. Shannon weiner Index 

3. Simpson Index 

4. Smith and Wilson Index 

5. Camargo Index 

سهم افراد در  piسیمپسو ، شاخص تنوع  Dدر اين معادله 
تعريبف   pi=ni/N صبورت ببه ام نسبت به کبل جامعبه کبه    iگونه 
 ,Simpson)هبا در کبل جامعبه اسبت     تعبداد گونبه   Sشود و می

1949). 
 :3معادله  

 

 niويلسببو ،  -يکنببواختی اسببمی  شبباخص varEدر ايناببا 
تعداد افبراد   nj(، i=1, 2, 3, …, sام در نمونه )iتعداد افراد گونه 

هبا در کبل   تعداد گونه Sو ( j=1, 2, 3, …, sام در نمونه )jگونه 
 .(Smith & Wilson, 1996) باشدیمنمونه 

 4شبباخص يکنببواختی کارمبباگو نیببز بببا اسببتفاده از معادلببه 
 محاسبه شد.

 :4معادله 

   
ام در کل iسهم گونه  piشاخص يکنواختی کامارگو،  E'که 

ها در کل تعداد گونه Sام در کل نمونه و jسهم گونه  pjنمونه، 

 .(Camargo, 1993)جامعه است 

یبری از  گبهرهابتدا با  یآمار هایتحلیل و يهجهت اناام تاز
هببا بببود  توزيببع دادهمیرنوف از نرمببالآزمببو  کولموکببوروف اسبب

 يکبديگر با  هرزهایعلف ینارتباطات بسپس  .اطمینا  حاصل شد
ی تنبوع و يکنبواختی روی   هبا شباخص ، همچنبین اثبر   و با عدس

 توسبط  گبام ببه گبام  یو رگرسب  با استفاده از تازيه عملکرد عدس
مورد بررسی قرار گرفت. جهت  SPSS Statistics V.20افزار نرم
 ArcMap افبزار نبرم و عدس نیبز از   هرزهایعلفی هانقشهه تهی

ترتیب  کبه ببرای انتخباآ بهتبرين      يبن اببه استفاده شد.  10.2.2
 ،يبت نها درهای مختلف مورد بررسبی قبرار گرفبت و    مدل هانقشه

( را RMSEمدلی که کمترين ريشه دوم میانگین مربعبات خطبا )  
اسباس آ  تهیبه    بهترين مدل انتخاآ و نقشه ببر  عنوا بهداشت 
 شد.

 

 نتایج و بحث
در مرحلهه اول   موردمطالعهه مهم مزرعهه   هرزهایبررسی علف

 یبردارنمونه
در مزرعبه را طبی دو    شدهثبت هرزعلفی هاگونه ،1جدول 

 دهد.  یمی نشا  بردارنمونهمرحله 
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 یبردارنمونهم طی مراحل اول و دو مطالعه مورددر مزرعه عدس  شدهمشاهده هرزهایعلف -1جدول  

Table 1. Observed weeds in the studied lentil field during the first and second sampling stages 
 

 نام فارسی

Persian name 

 نام انگليسی

English name 

 نام علمی

Scientific name 

 خانواده

Family 

 دوره رویشی

Vegetative period 

 تراکم )بوته در مترمربع(

)2nsity (plant/mDe 

 1مرحله 

Stage 1 

 2مرحله 

Stage 2 

 1 1 )يکساله( Borage Anchusa italica Boraginaceae Annual گاوزبا  بدل

 Annual 82 10 )يکساله( Birthwort Aristolochia bottae Aristolochiaceae نپقک

 Annual 1 0 ه()يکسال Madwort Asperugo procumbens Boraginaceae علف نسبک

 Annual 1 3 )يکساله( Oat Avena sativa Poaceae يوالف زراعی

 Annual 1 0 )يکساله( Golden rod Bongardia chrysogonum Berberidaceae علف کبکی

 Annual 20 23 )يکساله( Hare's ear Bupleurum rotundifolium Apiaceae گوش خرگوش گرد

 Annual 28 27 )يکساله( Camelina Camelina sativa Brassicaceae کاملینا

 Perennial 226 227)نندساله(  Whitetop Cardaria draba Brassicaceae ازمک

 Annual 53 0 )يکساله( Safflower Carthamus tinctorius Asteraceae گلرنگ

 Annual 9 3 )يکساله( Cornflower Centaurea cyanus Asteraceae گل گندم

 Annual 2 0 )يکساله( Chickweed Cerastium inflatum Caryophyllaceae ه مرغ متورمدان

 Annual 33 37 )يکساله( Chickweed Cerastium perfoliatum Caryophyllaceae دانه مرغ

 Annual 232 0 )يکساله( Lamb's quarters Chenopodium album Chenopodiaceae سلمه تره

 Hare's ear گوش خرگوش

mustards 
Conringia orientalis Brassicaceae )يکساله( Annual 141 89 

  Bindweed پیچک صورتی
Convolvolus 

stachydifolium 
Convolvulaceae  )نندساله(Perennial 87 0 

 Perennial 157 110)نندساله(  Field bindweed Convolvulus arvensis Convolvulaceae پیچک

 Perennial 1 0)نندساله(  Bermuda grass Cynodon dactylon Cynodon dactylon پناه مرذی

 Annual 1 0 )يکساله( Thornapple Datura spp Solanaceae تاتوره

 Annual 5 5 )يکساله( Flixweed Descurainia sophia Brassicaceae خاکشیر

 Perennial 1158 483ندساله( )ن Gopher spurge Euphorbia rigida Euphorbiaceae فرفیو 

 Annual 1 0 )يکساله( Common fumitory Fumaria officinalis Papaveraceae شاهتره

 Annual 150 37 )يکساله( Cleavers Galium aparine Rubiaceae بی تی راخ

 Annual 222 0 )يکساله( Cranesbills Geranium tuberosum Geraniaceae شمعدانی ذده دار

 Perennial 32 25)نندساله(  Liquorice Glycyrrhiza glabra Fabaceae یرين بیا ش

 Annual 1 2 )يکساله( Cudweed  Goldbachia laevigata Brassicaceae ناخنک

 Annual 5 3 )يکساله( Barley Hordeum vulgare Poaceae جو زراعی

 11 22 )دوساله(Biennial )يکساله(/Prickly lettuce Lactuca orientalis Asteraceae Annual کاهوی خاردار

 Annual 9 2 )يکساله( Balangu Lallemantia spp Lamiaceae بالنگو

-Henbit Dead ذربیلک

Nettle 
Lamium amplexicaule Lamiaceae )يکساله( Annual 23 6 

 Annual 57 0 )يکساله( Peavines Lathyrus spp Fabaceae خلر

 Annual 142 104 )يکساله( Chamomile Matricaria chamomilla Asteraceae بابونه

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chamomile
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 یبردارنمونهمشاهده شده در مزرعه عدس مورد مطالعه طی مراحل اول و دوم  هرزهایعلف -1ادامه جدول 
Continue of table 1. Observed weeds in the studied lentil field during the first and second sampling stages 

 

 نام فارسی

Persian name 

 نام انگليسی
English name 

 نام علمی

Scientific name 

 خانواده

Family 

 دوره رویشی

Vegetative period 

 تراکم )بوته در متر مربع(

)2Density (plant/m 

 1له مرح

Stage 1 

 2مرحله 

Stage 2 

 Annual 1 0 )يکساله Alfalfa Medicago sativa Fabaceae يوناه

 Annual 93 69 )يکساله( Semitic poppy Papaver umbonatum Papaveraceae شقايق

 Annual 95 47 )يکساله( Picnomon acarna Asteraceae - خار زردک

 Annual 207 1 )يکساله( Common knotgrass Polygonum aviculare Polygonaceae علف هفت بند

 Annual 2 0 )يکساله( Common purslane Portulaca oleracea Portulacaceae خرفه

 Perennial 1 0)نندساله(  Creeping buttercup Ranunculus repens Ranunculaceae آالله

 Annual 203 82 )يکساله( Charlock mustard Sinapis arvensis Brassicaceae خردل وحشی

 Perennial 12 6)نندساله(  Johnson grass Sorghum halepense Poaceae قیاق

 Western salsify Tragopogon dubius Asteraceae شنگ
Biennial   )دوساله(

Perennial   )نندساله( 
21 10 

 Perennial 1 0)نندساله(  Clover Trifolium spp Fabaceae شبدر

 Annual 12 11 )يکساله( Cow soapwort Vaccaria pyramidata Caryophyllaceae جغاغک

 Annual 6 0 )يکساله( Birdeye speedwell Veronica persica Plantaginaceae سیزاآ

 Annual 39 20 )يکساله( Vetches Vicia spp Fabaceae ماشک

 Annual 21 0 )يکساله( Rough cocklebur Xanthium strumarium Asteraceae توق

 

طببی مرحلببه اول  هببرزعلببفهببای تببرين گونببهپرتببراکم
تبره   (، سبلمه Euphorbia rigidaی شامل فرفیو  )بردارنمونه

(Chenopodium album( ازمبببک ،)Cardaria draba ،)
بنبد  (، علبف هفبت  Geranium tuberosumدار )ذده شمعدانی

(Polygonum aviculareخبببردل وحشببب ،)( یSinapis 

arvensis ( پیچبک ،)Convolvulus arvensis   ببی تبی راخ ،)
(Galium aparine( بابونببه ،)Matricaria chamomilla ،)

زردک  (، خبببارConringia orientalisخرگبببوش ) گبببوش
(Picnomon acarna ( شبقايق ،)Papaver umbonatum ،)

( و نپقبک  Convolvulus stachydifoliumصبورتی )  پیچک
(Aristolochia bottaeبودند )  درصد  68حدود  درماموعکه

(. از 1را به خبود اختصباد دادنبد )جبدول      هرزهایاز کل علف
ی فرفیو ، ازمبک،  هاگونه، شدهثبت هرزهایعلفترين بین مهم

بنبد، خبردل وحشبی، پیچبک. ببی تبی راخ، گبوش        علف هفبت 
ی شبايع  هبا علبف خرگوش، خارزرد، شقايق و نپقک به عنبوا   

دس در ذرآ کشبور )اسبتا  لرسبتا ( مطبرح هسبتند      مزارع ع
(Ahmadi et al., 2013)هببای . خببانوادهBrassicaceae ،

Asteraceae و Convolvulaceae  هببا را در بیشببترين گونببه
ز حضبور پررنبگ علبف   . مطالعبات پیشبین نیب   دادنبد خود جای 

ها گزارش یادولپهرا در مزارع  Brassicaceaeخانواده  هرزهای
. (Cheam & Code, 1995; Whish et al., 2002)انبد  کرده

 هبرز هبای علبف روی فلور  Ahmadi et al, (2013)در مطالعه 
ی گیباهی ببه   هبا گونبه مزارع عدس استا  لرستا  نیز بیشترين 

تعلببق داشببتند.  Brassicaceae و Asteraceaeی هبباخببانواده
هبای  ی همه گونهطورکلبهدهد که یمنتاي  مطالعه حاضر نشا  

بودنبد. در   ببر  پهبن  هبرز هبای علبف  وجبز  ،شدهيیشناسامهم 
 هبرز هبای علبف نیبز در ببین    Ahmadi et al, (2013)مطالعه 
و تنهبا يبک خبانواده     ببر  پهبن خانواده  16 شدهمشاهدهشايع 

 Mousaviباريک بر  وجود داشتند. در مطالعه ديگری توسط 

& Ahmadi (2013)   مبزارع نخبود    هبرز هبای علبف روی فلبور
شايع با فراوانبی   هرزهایعلفدرصد از  7/86 آبادخرمشهرستا  
 ها تعلق داشتند.یادولپهدرصد، به گروه  10بیش از 

 

 بر عملکرد عدس هرزهایعلف تأثير

ی نشا  داد کبه ببر   بردارنمونهنتاي  مربوط به مرحله اول 
(، تبراکم علبف  ≥01/0p) داریمعنب اساس يک مدل رگرسبیونی  

عدس را تحبت تبأثیر    عملکرد دارییمعن طوربه مزرعه هرزهای
 اثبر  هبرز هبای علبف  ارتفاع اين در حالی بود که .خود قرار دادند

. تبراکم بباالی   (2 جبدول )نداشبت   عدس عملکرد بر دارییمعن
در اوايل فصل رشد که گیباه عبدس دارای قبدرت     هرزهایعلف

 و درشبده  ضبعیف گیباه   تتوانبد باعب    یمب  ،رقابت بااليی نیست
کاهش رشد بعدی در طی فصل رشد شبود. عبالوه   سب  نتیاه 

توانبد  یمب در اوايل فصل رشبد   هرزهایعلفبر اين، تراکم باالی 
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يت نها دردر ادامه فصل رشد و  هاآ  پرنقشحضور  دهندهنشا 
 Myers et al, (2005)ايااد اثر منفی بر عملکرد عدس باشد. 

طبی   در خصبود هبب  هبرز هایعلف باالی بیا  داشتند که تراکم
روی  رشد فصل طی بااليی را رقابتی فشار تواندیم بحرانی دوره

 هبرز علبف عبدم کنتبرل   ، هبا آ ذرت داشته باشبد. در آزمبايش   
Sorghum bicolor بوته در مترمرببع(،   سهکم ) یهادر تراکم

 بوتبه در مترمرببع(   66بوتبه در مترمرببع( و بباال )    14متوسط )

و  30±9، 10±5بببه ترتیبب   ذرت ش عملکببردمناببر بببه کبباه
مشباهده   Asghari & Armin (2014) درصبد شبد.   11±66

در طول دوره رويشی، سب   هرزهایعلفکردند که تراکم باالی 
کاهش عملکرد بیولوژيک نخود و به دنبال آ  کباهش عملکبرد   

درصبد نسبببت ببه شبباهد کنتبرل کامببل     6/80دانبه ببه مقببدار   
 گرديد. هرزهایعلف

 
 گامبهگاميون و عملکرد عدس با استفاده از رگرس هرزهایرابطه تراکم علف -2جدول 

Table 2. The relationship between weed density and lentil yield using stepwise regression 
 

 احتمالمقدار 

P value 

 ضریب بتا

Beta coefficient 
 خطای معيار

Standard error 
 ضریب رگرسيون

Regression coefficient 
 مدل

Model 

0.00 _ 4.41 218.30 
 ضري  ثابت

Constant coefficient 

0.00 -0.032 0.19 -0.83 
 هرزهایتراکم علف

Weed density 

 شدند.از مدل حذف  ينبنابرا ،بر عملکرد عدس نبود داریمعناثر  یدارا هرزهایعلفارتفاع 

 هاآ ی ریگاندازهر متغیر بر اساس واحد ضري  ه دهندهنشا ضري  رگرسیو : 

 در سطوح مختلف متغیر مستقل شدهینیبشیپخطای معیار: انحراف استاندارد مقدار 

 شده است. مستقلکه در آ  تفاوت اندازه اعداد مربوط به متغیرهای  استانداردشدهضري  بتا: ضري  

The weeds height did not have a significant effect on lentil yield, so removed from the model. 

Regression coefficient: represents the coefficient of each variable based on their unit of measurement. 
Standard error: The standard deviation of the predicted value at different levels of the independent variable 

Beta coefficient: Standardized coefficient where the difference in the size of the values of independent variables is modified. 
 

 هبرز هبای علبف  ی، وز  خشبک ببردار نمونهدر مرحله دوم 
 ؛قبرار داد  تبأثیر  عدس را تحت داری عملکردیمعن طوربهمزرعه 
 عبدس  بر عملکبرد  در اين مرحله هرزهایعلفکه تراکم یدرحال

دهد که یم. اين امر نشا  (3جدول ) داری نداشتیمعنتأثیری 
کبه   هرزلفعی و پرشد  دانه عدس، وز  خشک گلدهدر زما  

ببا گیباه    هبا آ و قدرت رقبابتی   هرزهایعلفاندازه  دهندهنشا 
کننده شدت خسارت بر گیاه زراعی است. یینتع ،باشدیمزراعی 

ی هبا گونبه  در حقیقت در طی فصل رشد و افزايش رقابت ببین 
يی کبه از قبدرت   هبا گونبه با يکديگر و گیاه زراعی،  هرزهایعلف

منابع بیشتری را جذآ کرده و وز   ،رقابت بیشتری برخوردارند
آورنبد.  یمب  به دسبت ی را تربزر خشک بیشتر، همچنین جثه 

توانبد  یمب  ،هرنه بیشبتر باشبد   هرزهایعلفرو حضور اين ينازا
اثرات منفی بیشتری را روی عملکرد گیاه زراعبی داشبته باشبد.    

هبای  های حاصل از مبوج چهیاهگدر اين مرحله ممکن است که 
امبا   ،نیز در مزرعه حضور داشبته باشبند   هرزهایعلف یزنجوانه
یر نانیزی روی گیاه زراعی تأثقدرت رقابت و جذآ منابع  ازنظر

رسد که به همین دلیبل اسبت   یمبنابراين به نظر  .داشته باشند
ی دارای ببردار نمونهدر مرحله دوم  هرزهایعلفکه وز  خشک 

اثبر   هبرز هبای علبف دار بر عملکرد عدس بوده و تبراکم  یمعناثر 
 هببرزهبای علبف داری را ببر عملکبرد عبدس نشببا  نبداد.     یمعنب 
توانند با افزايش سط  تاج پوشش خود رشد گیاهبا  زراعبی   یم

. سباختار  (Cressman et al., 2011)را تحت تأثیر قرار دهنبد  
 نبور،  رقاببت  در مهبم  عباملی عنبوا   به تواندمی هرزعلف کانوپی

 ,.Giambalvo et al)ع  کباهش تولیبد گیباه رقیب  شبود      با

2010) . 
 هبرز هبای ی، افبزايش درصبد تباج پوشبش علبف     طورکلبه

توانبد کباهش تشعشبعات فعبال فتوسبنتزی گیباه زراعبی و        یم
يت عملکرد را به دنبال داشته نها دریاه کاهش فتوسنتز و درنت
گزارش کردند که همبستگی  Cierjacks et al, (2016) .باشد
ی میا  عملکبرد محصبول و وز  خشبک علبف    توجهقابلمنفی 
 Esfandiari & Hashemi Jozi (2005)وجود دارد.  هرزهای

-تحبت رقاببت ببا علبف    درصد  70 را تانیز کاهش عملکرد لوبیا 

ببه ازای هبر   بیبا  داشبتند کبه     هبا آ نبد.  گزارش کرد هرزهای
گبرم از   380حبدود   هرز،هایکیلوگرم افزايش وز  خشک علف

 شد.  محصول در هکتار کاسته عملکرد 
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 گامبهگاميون با استفاده از رگرس و عملکرد عدس یبردارنمونهدر مرحله دوم  هرزهایعلف وزن خشکرابطه  -3 جدول
Table 3. The relationship between weed dry matter and lentil yield using stepwise regression in the second stage of 

sampling 
 احتمالمقدار 

P value 

 ضریب بتا

Beta coefficient 
 خطای معيار

Standard error 
 ضریب رگرسيون

Regression coefficient 
 مدل

Model 

0.00 _ 4.41 211.90 
 ضري  ثابت

Constant coefficient 

0.00 -0.021 0.09 -0.27 
 هرزهایوز  خشک علف

Weed dry matter 
 شدند.از مدل حذف  ينبنابرا ،بر عملکرد عدس نبود داریمعناثر  یدارا هرزهایعلفارتفاع 

 هاآ ی ریگاندازهضري  هر متغیر بر اساس واحد  دهندهنشا ضري  رگرسیو : 

 در سطوح مختلف متغیر مستقل شدهینیبشیپخطای معیار: انحراف استاندارد مقدار 

 شده است. مستقلکه در آ  تفاوت اندازه اعداد مربوط به متغیرهای  دهاستانداردشضري  بتا: ضري  

The weeds height did not have a significant effect on lentil yield, so removed from the model. 

Regression coefficient: represents the coefficient of each variable based on their unit of measurement. 
Standard error: The standard deviation of the predicted value at different levels of the independent variable 

Beta coefficient: Standardized coefficient where the difference in the size of the values of independent variables is modified. 

 

های تنوع و یکنواختی بر عملکرد عدس بر اساس خصتأثير شا
 یبردارنمونهدر مرحله اول  هرزهایتراکم علف

 مبورد در مزرعبه   هبرز هبای نتباي ، حضبور علبف   اساس  بر
در  کبه یطبور ببه  ؛منار به کاهش عملکبرد عبدس شبد    مطالعه

منابر ببه    مترمرببع ی حضور يک بوته در بردارنمونهمرحله اول 
گرم در مترمربع روی عملکبرد   83/0مقدار  دار بهیمعنکاهشی 
ی ببردار نمونه(. همچنین در مرحله دوم 2)جدول  گرديدعدس 

منابر ببه کاهشبی ببه مقبدار       هرزعلفنیز هر گرم وز  خشک 
(. در 3در عملکبرد عبدس شبد )جبدول      مترمربعگرم در  27/0

 هبرز هبای ی تنوع و يکنبواختی علبف  هاشاخصادامه رابطه بین 
ی قرار گرفت. نتاي  مربوط به بررس موردکرد عدس مزرعه با عمل
در  هبرز هبای های تنوع و يکنبواختی تبراکم علبف   تأثیر شاخص

 عملکبرد  ببر  مسبتقل(  متغیبر  عنوا )به برداریمرحله اول نمونه
 رگرسبیونی  مبدل  کبه  داد نشبا   وابسته( متغیر عنوا )به عدس
 بیبا   هب قادر و بوده دارمعنی ≥01/0p احتمال سط  با مربوطه

ی تنببوع و هبباشبباخص تببأثیر تحببت عملکببرد عببدس تغییببرات
از میا   آمدهدستبهبر اساس نتاي   .بود هرزهایعلفيکنواختی 
ی در ايبن مرحلبه شباخص يکنبواختی     موردبررسب هبای  شاخص

اسمی  و ويلسو  و شاخص تنوع سیمپسو  اثبر مثببت معنبی   
 (.4داری بر عملکرد عدس داشتند )جدول 

ی هبا سبال يک مزرعه ديم بوده که در  العهمط موردمزرعه 
در اين مزرعه  اصوال قبل تحت کشت گندم و مديريت آيش بود. 

، صبورت نگرفتبه و يبا در صبورت انابام      هبرز هبای علبف کنترل 
رسد عدم فشبار  یمرو به نظر ينازامکانیکی بوده است.  صورتبه

 کاهش ذالبیبت  بهمنار  هاکشعلفانتخاآ ناشی از استفاده از 
در مزرعبه   هرزهایعلفی هاگونهتر یاه حضور يکنواختنت درو 

ی اصبلی تنبوع   هبا مؤلفبه يکبی از   عنبوا  بهشده بود. يکنواختی 
 .سببهم گونبه در يبک اکوسیسبتم اسببت    دهنبده نشبا  زيسبتی،  

يببا  يکسبا    تقرهبا  هايی که فراوانی گونهبنابراين، در اکوسیستم
هبايی ببا   یسبتم است، شاخص يکنبواختی بباال اسبت و در اکوس   

 Ejtehadi)ياببد  یمی ذال ، شاخص يکنواختی کاهش هاگونه

et al., 2009)  یر شاخص يکنواختی اسبمی   تأث. بررسی ضري
یر شاخص تأثو ويلسو  و شاخص تنوع سیمپسو  نشا  داد که 

يکنببواختی اسببمی  و ويلسببو  روی عملکببرد نخببود بیشببتر از  
دهبد کبه   یمب شاخص تنبوع سیمپسبو  ببود. ايبن امبر نشبا        

اثبرات   درمامبوع توانبد  یمب و عبدم ذالبیبت    هاگونهيکنواختی 
بوم کشاورزی به همراه داشبته باشبد. در   يستزرا در اين  مثبتی

دار شاخص اسبمی  و ويلسبو  ببر    یمعنحقیقت تأثیر مثبت و 
تبر  عملکرد عدس نشا  داد که در نبواحی ببا حضبور يکنواخبت    

ی گیاهی، اثر مثبت بر عملکرد عبدس نسببت ببه سباير     هاگونه
اببت  رسبد رق یمب نقاط با يکنواختی کمتر، وجود داشت. به نظبر  

تواند از شدت تبأثیر منفبی يبک    می هرزهایهای علفبین گونه
سب  تبأثیر   ماموع درگونه خاد بر عملکرد محصول بکاهد و 

 Cierjacks et al, (2016)مثبت بر عملکرد شبود. در مطالعبه   
دار میببا  عملکببرد محصببول و یمعنببنیببز وجببود رابطببه مثبببت 

 گزارش شده است.  هرزهایهای تنوع علفشاخص
عببالوه بببر شبباخص اسببمی  و ويلسببو ، شبباخص تنببوع   
سیمپسبو  نیبز اثبر مثبتبی را روی عملکبرد عبدس نشببا  داد       

مبديريتی ايبن   تاريخچه  ،ذکر شد قبال که  طورهما (. 4)جدول 
 هبرز هبای علبف ی هبا گونهتواند منار به افزايش تنوع یممزرعه 

دار اين شاخص یمعنرسد دلیل اثر مثبت می به نظرشده باشد. 
ی اگونبه گونه توجیه شود که افزايش تنوع ينابر عملکرد عدس 
یر تبأث یابه افبزايش   نت دری مختلبف و  هبا گونبه منار به حضور 

ترتیب  کبه   يبن اببه يکبديگر گبردد.    روی هرزهایعلفی هاگونه
سبب  کباهش اثبر     هبرز علبف هبايی از  ممکن است گونه يا گونه

بر عملکرد عدس شوند. ببر   هرزعلفی ديگر هاگونهمنفی بعضی 
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تعدادی از گیاها  که  Radosevich et al, (2007)اساس نظر 
یرات مثبت تأثتوانند دارای یم ،مطرح هستند هرزعلف صورتبه

 باشند.   هرزهایعلفو روی ساير گیاها  زراعی 
Afshari (2010) خببود در مببورد رقابببت    در مطالعببه

قرمبز  ريشه خروستاجذرت، اثر مثبت  هرزهایای علفنندگونه
(Amaranthus retroflexusرا گزارش کرد )خبروس تاجزيرا  ؛ 

گونبه( اثبر   يک جزبههای موجود در مزرعه )وحشی بر تمام گونه
 عالوهبهها شده بود. منفی داشت و سب  کاهش وز  خشک آ 

( باعبب  Digitaria sanguinalis) علببف انگشببتی هببرزعلببف

 هبرز علبف یابه دو  نت دربوتبه سبوروف شبد.    کاهش تعداد تبک 
کبه   و علف انگشتی با اعمال تأثیر منفی ببر سبوروف   خروستاج

دارای بیشترين اثر منفی بر ذرت بود، بیشترين تأثیر مثبت را بر 
روی  Sohrabi et al, (2016)ذرت داشببتند. در مطالعببه  

بیبا   یرينشب  هرزعلفمزارع نخود در کرمانشاه نیز  هرزهایعلف
ين ترمهممنفی با  دار مثبت با عملکرد نخود ویمعندارای رابطه 

 Cichoriumيعنبی کاسبنی )   مطالعه موردمزارع  هرزهایعلف

intybus خرگوش بود. گوش(، گلرنگ وحشی و 

 
با استفاده از  یبردارنمونهدر مرحله اول  و عملکرد عدسیکنواختی اسميت و ویلسون و شاخص تنوع سيمپسون  شاخصرابطه  -4 جدول

 گامبهگام يونرگرس
Table 4. Relationship between Smith & Wilson evenness index and Simpson diversity index and lentil yield in the first 

stage of sampling using stepwise regression 
 

 احتمالمقدار 

P value 

 ضریب بتا

Beta coefficient 
 خطای معيار

Standard error 
 ضریب رگرسيون

Regression coefficient 
 مدل

Model 

0.000 _ 19.016 127.666 
 ضري  ثابت

Constant coefficient 

0.000 0.436 18.840 76.488 
 شاخص اسمیت و ويلسو 

Smith & Wilson index 

0.003 0.329 21.129 64.667 
 شاخص سیمپسو 

Simpson index 
 شدند.از مدل حذف  ينبرابنا ،بر عملکرد عدس نبود داریمعناثر  یدارا هرزهایعلفارتفاع 

 هاآ ی ریگاندازهضري  هر متغیر بر اساس واحد  دهندهنشا ضري  رگرسیو : 

 در سطوح مختلف متغیر مستقل شدهینیبشیپخطای معیار: انحراف استاندارد مقدار 

 شده است. مستقلکه در آ  تفاوت اندازه اعداد مربوط به متغیرهای  استانداردشدهضري  بتا: ضري  

The weeds height did not have a significant effect on lentil yield, so removed from the model. 

Regression coefficient: represents the coefficient of each variable based on their unit of measurement. 
Standard error: The standard deviation of the predicted value at different levels of the independent variable 

Beta coefficient: Standardized coefficient where the difference in the size of the values of independent variables is modified. 
 

ی مکانی مربوط به عملکرد عدس، شاخص هانقشهبررسی 
شاخص تنوع سیمپسبو  نشبا     ی  و ويلسو  واسميکنواختی 

مکبانی دارای همبسبتگی ببا دو     نظبر  از ،داد که عملکرد عبدس 
کبه در نبواحی ببا عملکبرد کبم      یطبور به ؛بود ذکرشدهشاخص 
ی يکنببواختی و تنببوع نیببز از مقببدار کمببی هبباشبباخصعببدس، 

 ،برخببوردار بودنببد و در نببواحی کببه عملکببرد عببدس ببباال بببود  
ز مقبدار بباالتری برخبوردار    نیز ا هرزهایعلفيکنواختی و تنوع 

دهبد کبه افبزايش تنبوع و     یمب (. اين امبر نشبا    1بودند )شکل 
يکنواختی در مزارع )به عنوا  مثال با افبزايش تنبوع کشبت در    

توانبد منابر ببه کباهش اثبرات منفبی       یمب بعد مکا  و زمبا (  
افبزايش   ،روی عملکرد محصول شود. عالوه بر ايبن  هرزهایعلف

کببارکردی  یتوانببد مناببر بببه ارتقببایمبب هببرزهببایعلببفتنببوع 
 Fried et al., 2009; Plaza et)های کشاورزی شود بوميستز

al., 2011) . 

تواند عالوه بر اياباد رواببط   یم هرزهایعلفحضور برخی 
پیچیده مثبت در مزرعه، منبع تغذيه پرندگا  و حشبرات مفیبد   

 & Cardwell et al., 1994; Moreby)نیببز باشببند  

Southway, 1999; Marshall et al., 2003)  ،عالوه بر ايبن .
توانبد منابر ببه    یمب بومی  هرزهایعلفکاهش جمعیت و تنوع 

 & Baessler)ی مهاجم پرخسارت شود هاگونهافزايش حضور 

Klotz, 2006; Simberloff, 2006; Downey et al., 

و همچنبین   هبرز هبای علبف رو، آگباهی از جوامبع   ينازا. (2009
ی مثببت حضبور   هبا جنببه توانبد  یمب با گیاه زراعی  هاآ روابط 
یابه مبديريت بهتبر    نت دررا نمايبا  و   مبزارع در  هبرز هایعلف
دانش در اين حبوزه ببه همبراه    مزارع را با افزايش  هرزهایعلف

 داشته باشد.  
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 شاخص تنوع سيمپسون -شاخص یکنواختی اسميث و ویلسون و ج -عملکرد عدس، ب -توزیع مکانی الف -1شکل 

Fig. 1. Spatial distribution; A. Lentil yield, B. Smith and Wilson evenness index and C. Simpson diversity index 
 

های تنوع و یکنهواختی بهر عملکهرد عهدس در     تأثير شاخص
 یبردارنمونهمرحله دوم 

های تنوع و يکنبواختی علبف  نتاي  مربوط به تأثیر شاخص
 ببر  مسبتقل  متغیبر  عنبوا  )بر اساس وز  خشبک( ببه   هرزهای

 مبدل  کبه  داد نشبا   وابسبته،  متغیبر  عنبوا  ببه  عبدس  عملکرد
 متغیر تغییرات بیا  به قادر و نبوده داریمعن مربوطه رگرسیونی

نیسبت. ببر ايبن اسباس      مسبتقل  متغیرهبای  تأثیر تحت وابسته
ی در ايبن مرحلبه تبأثیر    بررسب  مبورد هبای  يک از شباخص یچه

داری بر عملکرد عدس نداشتند. با توجه به نتباي  مرببوط   یمعن
توا  گفت در ( می1در مزرعه )جدول  شدهثبت هرزهایگونهبه 
بیشبتری در   هبرز علبف های برداری تعداد گونهله اول نمونهمرح

و  هرزهایهای علفمزرعه حضور داشتند و برهمکنش بین گونه

A 

B 

C 
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ببود    زيباد  و گیاه زراعی در بیشترين میبزا  خبود ببود و کبم    
ی ببر عملکبرد   تبوجه قاببل های تنوع و يکنواختی تبأثیر  شاخص

هبای کمبی   همحصول داشتند، اما در زما  برداشت محصول گون
 ها تأثیر نندانی بر عملکرد نداشتند.مانده و شاخصیباق

 

 یريگجهينت
ی کلی نتاي  حاصل از اين آزمبايش نشبا  داد کبه    طوربه

ی و ببردار نمونبه در مرحلبه اول   هبرز علبف گونبه   45 درماموع
ی مشاهده شد کبه اکثبر ايبن    بردارنمونهگونه در مرحله دوم 28
ها در ساير مزارع که حضور آ  ندبود بر ساله و پهنها يکگونه

در مرحله اول  هرزهایعلفعدس نیز گزارش شده است. حضور 
ی مناببر بببه کبباهش عملکببرد عببدس شببد.  بببردارنمونببهو دوم 

ببه تعبداد يبک بوتبه در      هبرز هبای علفترتی  که افزايش ينابه
گرم  83/0مقدار  بهمنار به کاهش عملکرد دانه عدس  مترمربع

شد. عالوه بر ايبن يبک گبرم افبزايش وز  خشبک       مترمربعدر 
گرمبی عملکبرد    27/0منار به کاهش  مترمربعدر  هرزهایعلف

گرديد. اين در حالی بود که تنوع و يکنبواختی   مترمربعدانه در 
دار روی عملکبرد عبدس   یمعنب دارای اثر مثببت و   هرزهایعلف

ی يکنبواختی  هاشاخصکه افزايش يک واحدی در یطوربه ،بود
اسمی  و ويلسو  و تنوع سیمپسو  منار به افبزايش عملکبرد   

شبد.   مترمرببع گبرم در   66/64و  48/76دانه عبدس ببه مقبدار    
و افبزايش   هبرز هبای علبف با افزايش تنبوع و يکنبواختی    درواقع

رسبد کبه اثبرات    یمب به نظر  هاآ تعامالت مثبت و منفی مابین 
ملکرد عدس مثبتی نیز روی عملکرد حاصل آمد. توزيع مکانی ع

در مزرعببه يکنواخببت نبببوده و در نقبباط مختلببف عملکردهببای  
ی مکانی عملکرد عبدس و  هانقشهآمد. بررسی  به دستمختلف 
نشبا  داد کبه در    هبرز هبای علفی تنوع و يکنواختی هاشاخص

بسیاری از نقاط مختلف مزرعبه ببا افبزايش تنبوع و يکنبواختی      
بت نشا  داده و عملکرد عدس نیز پاسخ مث هرزهایعلفجوامع 

مقادير ببااليی از عملکبرد در آ  نقباط ثببت شبد. در حقیقبت       
باعب   تواند میدر مزارع  هرزهایافزايش تنوع و يکنواختی علف

هبای  زايی کمتبر برخبی گونبه   تر منابع و خسارتتقسیم عادالنه
توجه ببه تنبوع زيسبتی مبزارع کبه       ،روينازاشود.  هرزهایعلف

توانبد  یمشود، یمین تأم هرزهایلفعبخش مهمی از آ  توسط 
 هبرز هبای علفبا افزايش آگاهی تصمیمات بهتری را در مديريت 

 مزارع به دنبال داشته باشد.
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Introduction 
Lentil is one of the most important legumes in rainfed and irrigated cultures, which is sensitive to weeds 

due to its low density and growth rate in early stages of growth. Therefore, lentil weed control is essential to 
prevent crop loss. Most studies of weed and crop competition have focused on mono-species competition, 
while generally there is not observed and the multispecies competition effects of weed populations are 
important. On the other hand, studies have shown that the presence of weeds in agricultural ecosystems is not 
always negative, even the presence of different weed species along the crop with increased diversity and 
nutrient cycling can lead to positive effects. Therefore, the knowledge of the effects of presence of different 
weed species on a field and the relationship between them is important. In this study, the relationships 
between weed communities in a lentil field and the effect of diversity indices on lentil yield were 
investigated. 

 
Material and Methods 

This experiment was conducted on one of rainfed lentil fields of the Agricultural and Natural 
Resources Campus of Razi University in Kermanshah during 2016 growing season. Systematic sampling 
was performed in two stages (before flowering and before physiologic maturity) to record weed density, 
height and dry matter as well as lentil grain yield. In addition, weed diversity and evenness indices (Shannon 
Weiner, Simpson, Smith and Wilson and Camargo Indices) were calculated using weed record data. The 
relationships between weeds and lentils were extracted by stepwise regression using SPSS statistical 
software V.20 and the spatial maps of weeds and lentil diversity were drawn using ArcGIS 10.2.2 software. 

 

Results and Discussion 
The results of this study showed that a total of 45 weed species were recorded in the first stage of 

sampling and 28 species in the second stage of sampling. Recorded weed species in the studied lentil field 
were according to the important weed species of lentil farms in the west of Iran. So that, Brassicaceae, 
Asteraceae and Convolvulaceae were most frequented families, in addition, the most of the recorded species 
were broadleaves and the narrow leaves did not have much frequency. The results also showed that lentil 
yield was significantly affected by weed density and dry matter in the first and second stages of sampling, 
respectively. It has been stated that the high density of weeds during the vegetative period decreases 
biological yield and subsequently grain yield of the crops. Researchers also reported a negative correlation 
between yield and dry weight of weeds. The results of the effect of weed population evenness and diversity 
on lentil yield in the first sampling stage showed that Smith and Wilson evenness index and Simpson 
diversity index had a significant positive effect on lentil yield. In the study of, also there was a significant 
positive relationship between yield and weed diversity indices. However, in the second stage of sampling 
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weed evenness and diversity did not have a significant effect on lentil yield. The study of spatial maps of 
lentil yield, Smith and Wilson evenness index and Simpson diversity index showed that the lentil yield was 
spatially correlated with weed evenness and diversity. In areas with low lentil yield, weed evenness and 
diversity were also low and in areas where lentil yield was high weed evenness and diversity were also high. 
This suggests that increased diversity and evenness in the fields can reduce the negative effects of weeds on 
crop yield.  

 

Conclusion 
It can be concluded that the presence of weeds in the first and second stages of sampling led to 

decreased lentil yield, while the weed diversity and evenness had a positive and significant effect on lentil 
yield. In fact, by increasing the diversity and evenness of weeds and increasing the positive and negative 
interactions between them with other organisms, it seems that there was a positive effect on the lentil yield. 
In fact, increasing the weed diversity and evenness in farms could results in a fairer division of resources and 
less damages of some weed species on yield. The spatial distribution of the weed diversity and evenness, and 
its comparison with lentil yield showed a positive spatial relationship between increasing the weed diversity 
and evenness and lentil yield. Hence, increasing knowledge about weeds as well as their relationship with 
crops can reveal the positive aspects of weed presence in farms and, consequently, better weed management 
by increasing awareness in this field. 
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