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  چکیده

هـا از  هاي بابل و بابلسر انجام گردید. نمونهشهرستان )Oryza sativa L(هاي برنج نظامهرز بومهاياین تحقیق جهت مقایسه تنوع زیستی علف
هرز و فراوانی هر یک) هاي علفها (شامل تعداد گونهآوري شد. داده، جمع1390-91شش مزرعه دو نظام مدیریتی (ارگانیک و پرنهاده)، در سال زراعی 

هاي دست آمد. مقایسه میانگین شاخصروي، پرشدن دانه و پس از برداشت) بهنی، ساقهزیک متر) هر مزرعه، طی چهار مرحله (پنجه×از نُه کوادرات (یک
داري بین دو نظام قابل مشاهده هاي تنوع در نظام ارگانیک، اختالف معنیرغم افزایش مقادیر شاخصتنوع زیستی دو نظام مدیریتی، نشان داد که علی

هرز در مرحله چهارم (پس از برداشت) هايمیانگین دو نظام، حاکی از کاهش تنوع و یکنواختی علف برداري بر اساسنبود. مقایسه مراحل مختلف نمونه
هرز در مرحله چهارم هايهاي تنوع زیستی علفدار شاخصهاي تنوع زیستی دو نظام پرنهاده و ارگانیک نیز حاکی از کاهش معنیبود. ارزیابی شاخص

هاي برنج، ناشی از برداشت محصول و فراهم شدن زمینه براي ظهور نظامعلت تخریب ایجاد شده در بومتواند بهینسبت به مراحل قبلی بود. این نتیجه م
هاي واسطه وجود تنش خشکی در مرحله برداشت، گونهرود، اما بهرغم اینکه در این شرایط انتظار افزایش تنوع میهرز باشد. علیهاي مختلف علفگونه

هرز مقاوم به هايتوان به ظهور و استقرار علفویژه در مرحله چهارم را میشده و مستقر گردیدند. برتري تنوع در نظام ارگانیک، بهمقاوم به تنش ظاهر 
-) (گونه.Eclipta prostrata L) و اکلیپتا (.Xanthium strumarium L)، توق (.Digitaria sppشرایط تخریب و تنش مانند علف انگشتی (

) Echinochloa crussgalli P. Beauvنظام برنج مانند سوروف (هاي شرایط غرقاب) بومهرز رایج (گونههايغرقاب) عالوه بر علفهاي شرایط غیر
هـرز در نظـام   هـاي هاي تنوع زیستی (تنوع و یکنواختی) علفنسبت داد. نتیجه این که در مجموع، شاخص) .Cyperus sppهاي اویارسالم (و گونه

  به رایج برتري داشت. ارگانیک نسبت 
 

  ، مدیریت، یکنواختیاویارسالم، سوروف هاي کلیدي:واژه
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تنوع، شاخص پیچیدگی یک نظام بوده و بیانگر توان آن در حفظ 
-. در واقع، کارکرد بـوم )Nassiri et al., 2009(کارکرد پایدار است 
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ه و تولیـد  هاي زراعی در راستاي تولیدات زراعی سازماندهی شـد نظام
تنوع  ).Jahani et al., 2012(هاي خارجی است ها مبتنی بر نهادهآن

هـاي  امظـ زیستی از معیارهـاي مهـم ارزیـابی میـزان پایـداري، در ن     
توافـق  ). Hashemi et al., 2010( شـود کشـاورزي محسـوب مـی   

هـاي  نظامها، پیچیدگی بومعمومی بر آن است که افزایش تنوع گونه
-ش داده، بدین ترتیب موجب بهبود کارکردهاي آن میزراعی را افزای

هاي زراعی، تهدیدي براي نظامشود. از بین رفتن تنوع زیستی در بوم
-توان گفت که جایگاه علفمی ،رود، بنابراینها به شمار میبقاي آن
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هـاي  نظـام هاي مهاجم و خطرنـاك خـارجی در بـوم   هرز یا گونههاي
هـاي زراعـی متنـوع،    نظامي مفید در بومهاوسیله گونهزراعی رایج به

تـوان از  در این شـرایط مـی   ).Jahani et al., 2012(شود اشغال می
نظام استفاده کرد. از وري بومهاي مفید جهت ارتقاي بهرهکارکرد گونه

هـاي  نظـام هـرز، یکـی از اجـزاي مکمـل بـوم     هايجایی که علفآن
آینـد، بنـابراین   مار مـی ها، به شکشاورزي و جزء غیرقابل تفکیک آن

شناخت خصوصیات و پراکنش مکانی و زمانی اجـزاي تنـوع زیسـتی    
برداري مطلـوب از  هاي کشاورزي، در راستاي حفاظت و بهرهنظامبوم
). Koocheki et al., 2004( نمایـد ها در همه سطوح ضروري میآن

هـرز، تحـت تـأثیر تغییـرات فصـلی،      هاياي جوامع علفترکیب گونه
هاي زراعی و نوسانات بلندمدت محیطی (مانند فرسایش خاك و چرخه

باشد. نوع مدیریت، مانند شیوه شـخم، انتخـاب گونـه    تغییر اقلیم) می
بر فرآیندهاي کلونی  هرز و روند تغذیههايزراعی، روش کنترل علف

ــی     ــأثیر م ــب، ت ــاي تخری ــاهی و الگوه ــع گی ــی جوام ــذارد طبیع گ
)Matinzadeh et al., 2011(هاي زراعی، نظاما توجه به اینکه بوم. ب

 ,.Koocheki et alشوند (اي از توالی ثانویه محسوب میحالت ویژه

هـا، سـازگاري برخـی    )، بنابراین تخریب منظم و متوالی در آن1994
. استفاده )Elahi et al., 2010(شود هرز ویژه را موجب میهايعلف

هـرز را در پـی   هـاي لـف از یک الگوي توالی معین، بهبود مـدیریت ع 
). نتایج تحقیقات حاکی از آن اسـت  Douglas et al., 1993داشت (

هرز با توجه به نـوع عملیـات زراعـی و    هايکه ترکیب جمعیتی علف
 ,.Gabriel et alهـاي مختلـف، متفـاوت بـود (    نظام کاشت در سال

2006; Derksen et al., 1993   با توجه به اینکـه جمعیـت علـف .(-
تحت تأثیر عوامل مـدیریتی، از جملـه مصـرف نیتـروژن و      هرز،هاي

 Liها (کش)، مصرف آفتMohammaddoust et al., 2006فسفر (

& Qiang, 2009ها (کش) و علفKoocheki et al., 1994  تغییـر (
- هاي تحت مدیریتنظامرسد ساختار و کارکرد بومیابد. به نظر میمی

هرز، تحت تأثیر هايیتی علفهاي مختلف، متفاوت باشد. ترکیب جمع
یابد، بنـابراین انتظـار   مقادیر کودها و نیز نوع ترکیب کودي تغییر می

هرز خاصی مشهود باشـد؛  هايها غالبیت علفنظامرود در این بوممی
هاي رایج، تحت شرایط دریافت نیتروژن، جمعیت نظامکه در بومچنان
کاربرد فسفر و پتاسـیم،  اما  ،هرز برگ باریک، افزایش یافتهايعلف

 ,.Mohammaddoust et alهـا را در پـی داشـت (   پهنبرتري برگ

هـاي  نظامهرز در بومهايافزایش تنوع علف ،). به همین ترتیب2006
که شواهد حاکی از افـزایش  ارگانیک، مورد انتظار خواهد بود، همچنان

 ,.Romero et al., 2008; Salonen et alهـرز ( هـاي تنـوع علـف  

ــا ) و غنـــاي آنSalonen et al., 2001)، فراوانـــی (2001 هـ
)Hyvonen, 2004هرز در نظام ارگانیک هاي) و همچنین تراکم علف

باالتر از رایج بود، اما نتایج برخی مطالعات، عکس این حالت را نشان 
هـاي  ها حکایت از آن دارد که تعداد گونه). یافتهBuhler, 2005داد (

مگام با افزایش عملیات مدیریتی جایگزین افزایش موجود در مزارع، ه
کـه  طوريدار نبود، بهیافت، اما تأثیر آن بر ساختار جامعه چندان معنی

هاي غالـب قبلـی، در نظـام زراعـی جدیـد نیـز حضـور داشـتند         گونه
)Clements et al., 1994کنی هرز با هدف ریشههاي). مدیریت علف

هرز، هايهاي زراعی و علفبین گونه به علت اختالل در تعادل، هاآن
هـرز  هـاي ها، استقرار و توسعه بیشـتر علـف  واسطه کنترل شدید آنبه

هـا را  هرز، رقابت بـین آن هايسمج را در پی دارد. افزایش تنوع علف
تر بوده ها سادهدهد، که در این شرایط کنترل مکانیکی آنافزایش می

 Koocheki et( یابدز کاهش میها و گیاه زراعی نیو رقابت بین آن

al., 1994( سبب کاهش تنوع زیسـت  هاي هرزکنی علفاما ریشه؛-
گردد. ها میمندي از سایر مزایاي آنهرز و عدم بهرههايشناختی علف

) در طـول دوره  .Oryza sativa Lنظـام بـرنج (  با توجه به اینکه بوم
-تواند شامل زیریرشد و پس از آن، به تناسب نوع مدیریت و اقلیم، م

رو در هر زیرزیسـتگاه بـه تناسـب    هاي متعددي باشد، از اینزیستگاه
طـور کلـی سـه    شوند. بههاي سازگار ظاهر و مستقر میشرایط، گونه

خشک و خشک در یک فصل زراعی وجود دارد زیرزیستگاه آبی، نیمه
دهد هرز خاصی حضور دارند. شواهد نشان میهايکه در هر یک علف

هـرز  هـاي طی دوره زهکشی آخر فصل (هنگـام رسـیدگی) علـف   که 
تدریج همگام با خشـک شـدن   زي، بهپسند عالوه بر انواع آبرطوبت

آرامی پسند روي مرزها بههرز خشکیهايروند و علفخاك از بین می
). با توجه بـه  Bambaradeniya et al., 2004شوند (وارد مزرعه می

هاي بنـدپایان سـاکن   ن یکی از زیستگاهعنواهرز بههاياین که علف
شوند، بر این پایه عملیات زراعی مختلف از جمله شالیزار محسوب می

هرز یا حـذف  هايکش و غرقاب که کاهش جمعیت علفکاربرد علف
جمعیت فون و فلور شالیزار را نیز تحـت تـأثیر    دنبال دارد،ها را بهآن

بنابراین در راستاي ). Bambaradeniya et al., 1998( دهدقرار می
هرز، این مطالعه با هدف بررسـی  هايگیري از مزایاي تنوع علفبهره

-هاي مدیریتی (ارگانیک و پرنهاده) بر تنوع زیسـتی علـف  تأثیر نظام
هاي بابل و بابلسر (داراي اقلیم مشـابه)  هرز شالیزار در شهرستانهاي

  انجام گردید. 
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  خاك مزارع تحت مطالعهخصوصیات فیزیکوشیمیایی  - 1جدول 
Table 1- Soil physical and chemical characteristics of 

studying fields   
  مدیریت 

  Management  ویژگی  Characteristic   ارگانیک  
 Organic 

  پرنهاده  
 High input  

  رسی 
  Clay 

  لوم  سیلتی
 Silty loam 

  بافت 
  Texture  

 ماده آلی   2.49  3.06
  Organic matter  

34.4 27.78 
  ظرفیت تبادل کاتیونی  

 Cation exchange capacity 
)g. soil2-meq.10(    

  
  هامواد و روش

هـاي بـرنج بـر تنـوع و     نظامبه منظور بررسی نقش مدیریت بوم
نظـام  در دو بـوم  1391اي در سـال  هرز آن، مطالعههايجمعیت علف

هـاي  و پرنهاده) در شهرسـتان  برنج تحت مدیریت متفاوت (ارگانیک
). نکته قابل ذکر این که فاصله بین 1بابل و بابلسر انجام گردید (شکل

 15نظام رایج (بابل) و ارگانیک (بابلسر) از نظر مکـانی حـدود   دو بوم
کیلومتر بوده و داراي اقلیم مشابه هستند، بنابراین در واقع یک مکان 

از سه استان شـمالی کشـور   استان مازندران، یکی  شوند.محسوب می
باشـد.  هزار هکتار مـی  230است که سطح زیر کشت برنج آن بالغ بر 

واسطه وجود رشته کـوه  اقلیم منطقه از نوع معتدل خزري است، که به
درصـد) اسـت. متوسـط     80تـا   70البرز، داراي رطوبت باالیی (حدود 

ان گراد بـوده و متوسـط میـز   درجه سانتی 15-20دماي ساالنه حدود 
-متر است. با توجه به انتخاب بوممیلی 977بارش ساالنه آن بالغ بر 

ویژه نظام ارگانیک، ها بهها در شرایط واقعی و نبود تکرار براي آننظام
نظام در نظر گرفته شد، به عبارت دیگر ناچار تکرار در داخل هر بومبه

و نظـام ارگانیـک در مجـاورت هـم     سه مزرعه ارگانیک در داخل بوم
نظام رایج در کنار یکدیگر تحت همچنین سه مزرعه رایج در داخل بوم

در هر شهرستان از هر شـیوه مـدیریتی،    بررسی قرار گرفتند. بنابراین
 5/0تـا   3/0هـا از  سه مزرعه برنج، انتخاب شد که دامنه مساحت آن

ها و بررسی نظامتعیین خصوصیات خاك بوممنظور هکتار متغیر بود. به
 ها،نظامهاي خاك و تنوع زیستی بوموجود ارتباط بین ویژگی احتمال
- سانتی 25-30برداري خاك، طی زمستان از الیه زراعی (عمق نمونه

ها جهت تعیین خصوصیات خاك متر)، به روش زیگزاگ انجام و نمونه
 1×1کوادرات ( 9). در هر مزرعه 1به آزمایشگاه ارسال گردید (جدول 

هـرز در هـر کـادر،    هايمشخص شده و علف صورت تصادفیمتر) به
االمکـان بـه تفکیـک گونـه     شمارش و با استفاده از منابع معتبر، حتی

روي، پرشدن زنی، ساقهاین روند در چهار مرحله (پنجه شناسایی شدند.
دانه و پس از برداشت) انجام شـد. تیمارهـا شـامل دو نـوع مـدیریت      

و نظـام ارگانیـک و پرنهـاده    ها دها بود که مبتنی بر آنمصرف نهاده
هـرز در  هـاي ). میزان تنوع و یکنـواختی علـف  2تعریف گردید (جدول

هاي مدیریتی، با استفاده از مزارع تحت مطالعه و میانگین آن در نظام
هـا از  ). تجزیـه و تحلیـل داده  3هاي مربوط تعیین شد (جدولشاخص

ر قالـب  هاي تنوع زیستی دو جامعـه د طریق مقایسه میانگین شاخص
و  SAS 19.افـزار  بـه کمـک نـرم    1طرفهآزمون تجزیه واریانس یک

 SPSS 16.0افزار ) با استفاده از نرم2(مقایسه میانگین مستقل tآزمون 
  افزار انجام شد.انجام گردید، رسم نمودارها نیز با همین نرم

  
  نتایج و بحث 

 هرز مشاهده شدههايبر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علف
بود، از  6و کاسنی 5، بارهنگ4ها، جگن3متعلق به چهار خانواده گرامینه
هـا و  هـاي گرامینـه، جگـن   لپه (خانوادهاین مجموعه هشت گونه تک

گونـه موجـود،    10بارهنگ) و دو گونه دولپه (خانواده کاسنی) بود. از 
) .Cyperus sppو جگـن (  علف انگشتی ،هرز توق، اکلیپتاچهار علف
ــه قاشــق تنهــا در ن ــدیریتی ارگانیــک و گون  Alismaواش (ظــام م

Plantago aquatica L.    تنها در نظام مدیریتی پرنهـاده مشـاهده (
  ).4شد (جدول 

) تـأثیر  Salonen et al., 2005در مطالعه سـالونن و همکـاران (  
هرز نشـان داد کـه تعـداد گونـه     هاياي علفمدیریت بر ترکیب گونه

- بود. همچنین برخی گونه 10ر روند رایج و د 18هرز در ارگانیک علف
هرز در هر دو نظام فراوانی باالیی داشتند. از نظر تعداد گونه هاي علف

هرز، خانواده جگن با چهار گونـه، فراوانـی بیشـتري نسـبت بـه      علف
هرز، هاياي ترکیب جامعه علفخانواده گرامینه داشت. بررسی مقایسه

 Bhatteه مشابهی را در پی داشت (در دو شرایط آبی و دیم، نیز نتیج

                                                        
1- One-Way classification Anova 
2- Independent-Sample t-test 
3- Poaceae 
4- Cyperaceae 
5- Plantaginaceae 
6- Asteraceae 
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et al., 2009.(     
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  هاي برنج تحت بررسی، سمت راست نظام ارگانیک (بابلسر) و سمت چپ نظام پرنهاده (بابل)نظامنقشه هوایی بوم - 1شکل 

Fig. 1- The map of studying rice agroecosystems, right: organic field (Babolsar) and left: high Input field (Babol)   
  

  هرزهايتنوع زیستی علف
  هاي مدیریتی) الف. مقایسه مکانی (نظام

هاي تنوع زیستی، در دو میانگین شاخص tنتایج حاصل از آزمون 
دار نظام مدیریتی ارگانیک و پرنهاده، نشان از فقـدان اخـتالف معنـی   

ر نظام ارگانیک از ). با این وجود مقادیر تنوع زیستی د5داشت (جدول 
). نتیجه 2هاي تنوع و یکنواختی باالتر بود (شکل منظر تمام شاخص

 7هـاي تواند به تشابه خصوصیات دو زیستگاه و زیرزیسـتگاه مزبور می
  ها مربوط باشد.ایجاد شده در آن

دهد که ترکیب جوامع گیاهی و جانوري و ساختار شواهد نشان می
ـ  بومهاي غذایی کشتشبکه رنج، در نقـاط مختلـف، شـباهت    هـاي ب

). نتیجـه  Bambaradeniya et al., 2004بسیاري با یکدیگر دارنـد ( 
داري از نظـر  یک تحقیق در فنالند نشان داد که هیچ اختالف معنـی 

هاي ارگانیک و رایج هرز در نظامهايهاي غالب علفآلودگی به گونه
ی ). بررســSalonen et al., 2001تحـت بررسـی وجـود نداشـت (    

هـاي تحـت   نظـام هرز در جوامع رایج و بومهاياي تنوع علفمقایسه
هـرز در  هاي علـف مدیریت جایگزین نشان داد که اگر چه تنوع گونه

این روند سیر صعودي داشت، اما افزایش تنوع بر ساختار جامعه چندان 
هاي غالب نظام رایج در نظام جدید نیز که گونهطوريدار نبود، بهمعنی

داري آماري تنـوع  . معنی)Clementes et al., 1994داشتند (حضور 
                                                        
7- Sub-habitates 

هاي مختلف، اعم از تنوع یا یکنواختی، زیستی یا فقدان آن در شاخص
اي ها از فراوانی یا غناي گونهتواند مربوط به میزان تأثیرپذیري آنمی

هـا  ها به فراوانی گونـه عبارت دیگر به میزان حساسیت آنبوده، یا به
عنوان مثـال شـاخص   ي نادر یا غالب) بستگی داشته باشد. بهها(گونه

اي قرار نداشته و همچنین ، تحت تأثیر غناي گونه8یکنواختی کامارگو
کـه شـاخص یکنـواختی    هاي نادر بر آن اثري ندارنـد، در حـالی  گونه

اي اسـت، تقریبـاً   رغم اینکه تحت تأثیر غنـاي گونـه  علی 9سیمپسون
گیرد. از طرفی شاخص یکنـواختی  قرار نمی هاي نادرتحت تأثیر گونه

اي ، هر دو مستقل از غناي گونه11شده نیو اصالح 10ویلسون-اسمیت
 Ejtahadiهاي نادر و معمول در جامعه حساس هستند (بوده و به گونه

et al., 2009; Krebs, 1999.(  
-هاي تنوع نیز چنین خصوصیتی مصداق دارد، بهدر مورد شاخص

هـاي غالـب در   شدت متوجه گونهص سیمپسون، بهعنوان مثال، شاخ
  اي حساسیت کمی دارد.غناي گونهنمونه است، اما به

  
  

                                                        
8- Kamargo 
9- Simpson 
10- Smith-Wilson 
11- Modified Ni 
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  برداريهاي مدیریتی طی مراحل نمونههاي هرز در نظامهاي علفپراکنش گونه - 4جدول 

Table 4- Weed species dispersion in agro-ecosystems management in sampling stages  
  نظام   یریت بوممد

 Agroecosystem management  

  خانواده
Family 

  هرزگونه علفجنس یا 
Weed genus/species 

   پرنهاده
  High input 

    ارگانیک
  Organic 

  برداريمرحله نمونه
Sampling stage 

  برداريمرحله نمونه
 Sampling stage 

پس از 
  برداشت
After 

harvest 

پرشدن 
  دانه

Grain 
filling 

  رويساقه
Stem 

elongation 

  زنیپنجه
Tillering 

پس از 
  برداشت
After 

harvest 

پرشدن 
  دانه

Grain 
filling 

  رويساقه
Stem 

elongation 

  زنیپنجه
Tillering 

  غالت  +  +  +    +  +  +  +
Poaceae 

  بندواش
Paspalum 

distichum L.  
1 

  غالت  +  +  +  + +  +  +  +
Poaceae 

  سوروف
Echinochloa 
crussgalli  P. 

Beauv 

2 

 غالت        +        
Poaceae 

  علف انگشتی
Digitaria spp.  

3 

 هاجگن  + + +   + +    
Cyperaceae 

  اویارسالم بذري 
Cyperus difformis 

L.   
4 

 هاجگن        +       +
Cyperaceae 

  اویارسالم ارغوانی
Cyperus rotundus 

L. 
5 

 هاجگن       +       
Cyperaceae 

  سالماویار
Cyperus spp.  

6 

 هاجگن  +       + + + +
Cyperaceae 

  پیزر
Scirpus juncoides 

Roxb.  
7 

 کاسنی        +        
Asteraceae 

  اکلیپتا
Eclipta prostrata 

L.  
8 

 کاسنی        +        
Asteraceae 

  توق
Xanthium 

strumarium L. 
9 

 بارهنگ           +    
Alismaceae 

  واشقاشق
Alisma plantago 

aquatic L. 
10 

  

  هاي تنوع زیستی در دو نظام مدیریتیشاخص tنتایج آزمون  - 5جدول 
Table 5- T-test results of weed species indices on mean of two management systems 

  سیمپسون
 Simpson  

  واینر-شانون
 Shannon-Wiener 

  کامارگو 
 Kamargo 

  ویلسون  -اسمیت
Smith-Wilson  

  

ns301.1  ns 982.0  0.447ns ns381.0 مقدار t     
   t value 

  

هاي نادر به گونه 1و بریلوئین 1واینر-هاي شانوندر مقابل شاخص
                                                                          

1- Shanon-Winer 
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هـاي  ) گونهN1( 2که شاخص تنوع هیلنادر حساس هستند، در حالی
). Ejtahadi et al., 2009گیـرد ( داراي فراوانی متوسط را در نظر می

فرد خـود را داشـته و   منحصر به با توجه به اینکه هر شاخصی ویژگی
بخشی از خصوصیت یک زیستگاه را مبتنی بر برخی صـفات معـین،   

هاي متعدد براي بیـان یـک   کند، ینابراین استفاده از شاخصبیان می
یابد. از این منظر در این مطالعه براي نظام توجیه میویژگی از یک بوم

  بیان میزان 
اینر و جهت نشان دادن و-تنوع از دو شاخص سیمپسون و شانون

ویلسـون بهـره   -هـاي کامـارگو و اسـمیت   مقدار یکنواختی از شاخص
  گرفته شده است. 

  
  برداري) ب. مقایسه زمانی (مراحل نمونه

  . میانگین دو نظام مدیریتی1
طرفـه میـانگین   نتایج حاصـل از آزمـون تجزیـه واریـانس یـک     

طی مراحل هرز دو نظام مدیریتی هايهاي تنوع زیستی علفشاخص
ها حاکی از وجود اختالف برداري، بر اساس کلیه شاخصمختلف نمونه

). نتایج حاصل از مقایسه میانگین 6دار بین دو نظام بود (جدول معنی
بـرداري  هاي تنوع زیستی دو نظام طی مراحل مختلف نمونـه شاخص

هـاي تنـوع و یکنـواختی در مرحلـه پـس از      نشان از کاهش شاخص
). کاهش تنوع و یکنواختی طی مرحله پس از 7جدول برداشت داشت (

تواند حمل بر غالبیت باشد. این برداشت در مقایسه با سایر مراحل، می
واسطه برداشت برنج و ایجاد شرایط تخریب و تـنش  تواند بهیافته می

-هاي برنج حاصل شود. با توجه به اینکه شواهد نشان مینظامدر بوم
ها (به ویژه انواع ب و تنش) تنها برخی گونهدهد در این شرایط (تخری

). مضاف بر اینکه در Romero et al., 2008یابند (مقاوم) غالبیت می
رغم وجود پایین) علی 3توقع (داراي آر استارهاي کممدل تحمل، گونه

تر واسطه تحمل سطوح پایینطلب، هجوم آورده و بههاي فرصتگونه
هـاي  شوند. با توجه به اینکه معمـوالً گونـه  منابع، رشد کرده، بالغ می

هرز در یـک شـرایط محیطـی معـین غالبیـت      هايمشخصی از علف
-ها کم شده و یا ناپدید میداشت، در صورت تغییر شرایط، تراکم آن

                                                                          

1- Briluine 
2- Hill 
3- R star: سترس این ویژگی بیانگر میزان توقع موجود زنده از منظر منابع در د
 است. 

مخلـوط  توان گفت که فراوانی نسبی هر گونـه در  شوند، بنابراین می
هرز ممکن است به تناسب نوع گیاه زراعی یا محیط کشـت  هايعلف

  ).Koocheki et al., 1994( تغییر نماید
  

  . نظام مدیریتی پرنهاده2
طرفـه نشـان از   دست آمده از آزمون تجزیه واریانس یکنتایج به

). بـدین ترتیـب   6دار در تمام موارد داشت (جدول وجود اختالف معنی
هـرز در مرحلـه پـس از    هـاي نوع و یکنواختی علفهاي تکه شاخص
). این نتیجه نشان از 7داري کاهش یافت (جدول طور معنیبرداشت به

هرز به تناسب زیسـتگاه  هاي علفشرایطی دارد که در آن برخی گونه
- ها حاکی از آن است که جمعیت علفآیند. یافتهصورت غالب درمیبه

- یا شرایط محیطی تغییر پیدا می هرز تحت تأثیر عوامل مدیریتیهاي
هـاي  به این دلیل که زمین). Mohammadoust et al., 2006( کند

واسطه تخریب دائم، حالت خاصی از توالی ثانویه محسـوب  زراعی، به
هـاي رایـج،   نظـام هرز بـوم هايشده، از منظر تکاملی بسیاري از علف

 اندکسب کردهکننده و فرارکننده را خصوصیات مشترك گیاهان رقابت
)Koocheki et al., 1994.(  

  
  . نظام مدیریتی ارگانیک3

طرفـه، هـر دو گـروه    نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس یک
هرز در نظام ارگانیک، نشان از هايهاي تنوع و یکنواختی علفشاخص

). 6برداري داشت (جـدول  دار بین مراحل مختلف نمونهاختالف معنی
ند نظام پرنهاده در مرحله پس از برداشت، تنوع و بدین ترتیب که همان

). نتـایج برخـی   7یکنواختی کاهش قابل توجهی را نشان داد (جدول 
) و Salonen et al., 2001ها از جملـه سـالونن و همکـاران (   بررسی

باشد. ) مؤید این نتیجه میGabriel et al., 2006گابریل و همکاران (
عنـوان یـک   رغم وجود اردك بـه علیافزایش تنوع در نظام ارگانیک، 

 ,.Mohammadi et al(هـرز  هـاي عامل قدرتمنـد در کنتـرل علـف   

واسطه تعداد کم آن در نظام توان به کارایی کم اردك بهرا می )2012
قطعه در هر هکتار) در قیاس بـا حالـت معمـول     100ارگانیک (حدود 

تخریـب و  قطعه در هکتار) نسبت داد. با این توجه که شـرایط   250(
ویژه هرز، بههاي مقاوم علفتنش، زمینه را براي حضور و استقرار گونه

) عـالوه  4انواع شرایط دیم مانند علف انگشتی، توق و اکلیپتا (جدول 
 Cyperusهرز شرایط غرقاب ((اویارسـالم بـذري (  هاي علفبر گونه

difformis L.) اویارســالم ارغــوانی ،(Cyperus rotundus L. و (
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  )) فراهم نمود.E. crussgalli  P. Beauvف (سورو
  

  
  

  برداري بر اساس میانگین دو نظام مدیریتی، نظام پرنهاده و ارگانیکطرفه مراحل نمونهتجزیه واریانس یک - 6جدول 
Table 6- One-way anova of sampling stages on mean of two systems, high input and organic 

   Fمقدار 
 F value  درجه آزادي  

Degree of freedom  
  شاخص
Index   میانگین دو نظام  

 Mean of two systems 
  نظام پرنهاده

High input system   
  نظام ارگانیک

Organic system    
 سیمپسون 3 6.46** 69.47** 16.82**

Simpson 
  واینر- شانون 3  4.90** 28.42** 7.83*

Shannon-Wiener 
  کامارگو 3 55.72** 30.70** 74.43**

Kamargo 
 ویلسون-اسمیت 3 87.28** 60.09** 137.11**

Smith-Wilson 
ns ،*  دار، اختالف در سطح پنج و یک درصد است. ترتیب به مفهوم فقدان اختالف معنی:  به**و  

ns, *, **: are no significant, significantly at 5 and 1 percent, respectively. 

  
  ویلسون) در دو نظام مدیریتی (ارگانیک و پرنهاده)-واینر) و یکنواختی (کامارگو و اسمیت-هاي تنوع (سیمپسون و شانونمقایسه شاخص - 2شکل 

Fig. 2- Comparison of diversity indices, (Simpson and Shannon-Wiener) and evenness indices (Kamargo and Smith-Wilson), 
in two agro-ecosystems (AES) management (organic and high input) 

Simpson Shannon-Wiener 

Kamargo Smith-Wilson 

2 1 

2 1 

High-input Organic 

High-input Organic 

High-input Organic 

High-input Organic 
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  گیرينتیجه

هاي تنوع زیستی نتایج نشان داد که در مقایسه میانگین شاخص
رغم افزایش تنوع در نظام ارگانیـک، اخـتالف   دو نظام مدیریتی، علی

انه دار نبود. اگرچه در روند مقایسه دو نظام و بررسی جداگموجود معنی
بـرداري،  هاي ارگانیک و پرنهاده مبتنی بر میانگین مراحل نمونهنظام

کاهش تنوع و یکنواختی در مرحله پس از برداشت، نسـبت بـه سـایر    
علت تخریـب ایجـاد   مراحل بارز بود. کاهش تنوع در مرحله چهارم به

هاي برنج در اثر برداشت برنج و فراهم شـدن زمینـه   نظامشده در بوم
رود هرز بود که البته تحت این شرایط انتظار مـی هاي علفبراي گونه

تنوع افزایش یابد، اما بـا توجـه بـه وجـود تـنش خشـکی در مرحلـه        

هاي مقاوم به تنش ظاهر شـده و مسـتقر گردیدنـد. در    برداشت، گونه
-نظام ارگانیک میزان تنوع بیشتر از نظام پرنهاده بود که در واقع بـه 

ومی چون علـف انگشـتی، تـوق و اکلیپتـا     هاي مقاواسطه ظهور گونه
هـاي  هرز رایج (گونههايهاي شرایط غیرغرقاب) عالوه بر علف(گونه

هـاي اویارسـالم   نظام برنج مانند سوروف و گونـه شرایط غرقاب) بوم
هـاي  توان گفت پایداري بیشـتر نظـام  عارض گردید. از این منظر می

ها است؛ تنوع بیشتر آن طور عمده ناشی ازارگانیک نسبت به رایج، به
هرز، تنوع سایر موجودات ساکن شالیزار از جمله هايچراکه تنوع علف

  آید.  بندپایان را نیز در پی دارد، که خود معیاري از پایداري به شمار می
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Introduction 

 Weeds are one of the complementary components of agricultural ecosystems and inseparable part of them. 
So, it is essential to understand the composition and structure of them in agricultural ecosystems, to conservation 
and optimal utilization of ecosystems components. The agro-ecosystems are special case of secondary 
succession, so regular and consecutive disturbance to them, causing the compatibility of specific weeds. This 
study was conducted to comparison the biodiversity of rice agro-ecosystems' weeds in Mazandaran province. 

Material and Methods 
 Three fields inside the ecosystems (range from 0.30 to 0.50 ha) were replications of the experiment. In each 

field nine quadrates (1m ×1m) was randomly determined. The weeds species and their frequency in each 
quadrate were counted in four phases (tillering, stem elongation, grain filling and post-harvest).Identification 
was performed using reliable sources, as much as possible at the species level. The diversity and evenness of 
weeds in the studied fields and its average in management systems were determined using relevant indicators. 
Data analysis was performed by comparing the mean of biodiversity indices of the two communities with 
method of one-way ANOVA using SAS 9.1 software. 

Results and Discussion 
 Based on the results of this study, weed species belong to four plant families (Poaceae, Cyperaceae, 

Plantaginaceae and Asteraceae). From this collection, there were eight weed species which belong to 
monocotyledone (Gramineae, Cyperaceae and Plantaginaceae) and two dycotyledone (Asteraceae). Of the 10 
species available, four weed species (Xanthium strumarium, Eclipta prostrata, Digitaria spp., and Cyperus spp.) 
only exist in the organic management system and the Alisma plantagoaquatica species only in the high input 
system was observed. Comparison of the mean of biodiversity indicators of the two management systems 
showed that despite increasing the amount of diversity indices in the organic system, there was no significant 
difference between the two systems. Confirmations suggest that the combination of plant and animal 
communities and the structure of food webs in rice agro-ecosystems are very similar in different parts of the 
world. Comparison of different stages of sampling based on the average of the two systems revealed a decline in 
diversity and evenness of weeds in the fourth stage (after harvest). The evaluation of biodiversity indicators of 
both organic and high input systems also showed a significant reduction in weed biodiversity indices in the 
fourth stage compared to the previous stages. This result could be due to the disturbance of rice agro-ecosystems 
affected by harvesting and soil preparation for the emergence of various weed species. As regards that evidences 
suggest that in these conditions (disturbance and stress) only certain species (especially resistant species) are 
dominant. Despite the anticipation of increasing diversity in these conditions, because of drought stress at the 
harvesting stage, resistant species to stress emerged and established. In the tolerance model, despite the existence 
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of opportunistic species, low-expected species (low R star1) are grown and mature at lower resource levels. The 
superiority of diversity in the organic system, especially in the fourth stage, can be related to the emergence and 
establishment of resistant weeds to disturbance and stress conditions such as Digitaria spp. X. strumarium, and 
E. prostrata (species of non-flooding conditions) in addition to common weeds of the rice agro-ecosystems, such 
as Echinochloacrussgulli and Cyperus spp. (species of flooding conditions). 

Conclusion 
 The results showed that in general, biodiversity (diversity and evenness) indices of weeds were higher in the 

organic system compared to the conventional one. From this viewpoint, it can be said that the sustainability of 
organic systems rather than the conventional ones is mainly due to their greater diversity. Because of the greater 
diversity of weeds, the higher the diversity of other living organisms, including arthropods, is also a measure of 
sustainability. 
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1- This feature represents the expectation of the living creature from the perspective of available resources. 


