
 

 

Investigating the Diversity and Flora of Weeds and the Distribution of Caspian Vetch 

(Vicia hyricania L.) in Comparison to other Weeds in Kermanshah Wheat and 

Chickpea Fields. 

Objectives: To determine the diversity, density and dominance of weeds and to prepare a map 

of contaminated areas and assess the risk of invasive weeds as management strategies, to 

prevent their increase in distribution and to spend the minimum costs were the objectives of 

this study. 

Materials and Methods: First, a list of important areas for growing wheat, chickpeas, rainfed 

and irrigated in Kuzran city was prepared, then the distribution of this weed by random 

sampling in one cropping years 2019-2020 in 300 farms of irrigated and rainfed wheat farms 

and chickpeas of Kermanshah province were selected for sampling. The fields were monitored 

in such a way as to cover all important areas of wheat and chickpea cultivation in Kuzran city. 

The selection of farms at a distance of approximately 3-5 km before the emergence of wheat 

spike gradually began in late April from different parts of the city and continued until late May. 

Sampling time in different parts of the province was from the beginning of stem emergence to 

the end of wheat clustering. In order to identify seedlings, they were labeled in the field and 

seedling identification keys were used to identify them. Factors related to relative abundance, 

species richness, density and relative uniformity as well as diversity and dominance indices 

were measured to determine the importance of the mentioned weed species at the farm level. 

Also, using GIS technique, the distribution map of yellow flower vetch in these areas was 

drawn. 

Results: In addition to yellow vetch, another 21 species of geraminae weeds were observed. 

The highest average species density with 35.2 plants per square meter and the highest relative 

abundance of 36.3% is related to Vicia. hyricania and two species Tragopogon major and 

Melilotus officinalis both with 0.27 and 0.26, respectively, had the lowest mean species density 

and relative abundance. Also, the most common broadleaf species included Catchweed 

bedstraw (Galium tricornutum Dandy), yellow vetch (V. hyricania), wild mustard (sinapis 

arvensis L.) and Makhobeli (Cephalaria syriaca (L) Roemer & Schultes). Uniformity index in 

irrigated and rainfed wheat fields of Kuzran city of Kermanshah province shows that the 

differences between species were very close in terms of uniformity and ranged from 0.53 

(Sinapis arvensis) to 95% (related to Silybum marianum). 

Conclusion: The highest prevalence index was related to the species (V. hyricania) and all 

other weed species had a dominance index of less than 100. Based on the results obtained, 

among the species identified in wheat and chickpea fields of Kuzran city, five species with the 

highest prevalence of Simpson species were introduced as the species with the highest relative 

importance. Differences in species diversity and dominance indices were related to the amount 

and type of management operations on farms. Caspian vetch and Catchweed bedstraw were 

identified as the main invasive species. 
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مورد  های هرزسایر علف در مقایسه با )(.Vicia hyricania L) ماشک خرزی پراکنش بررسی

 کرمانشاهاستان  و نخود مزارع گندم بررسی در

 

 بابایی سیروان؛ باقری علیرضا؛ محمدی غالمرضا؛ نصرتی ایرج؛ کرمی امین

  کرمانشاه رازی کشاورزی پردیس دانشکده
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 :چكیده

 برایینه به راهكارهای تعیین در تواند می کشاورزی،در مناطق مختلف  هرز هایعلف ترکیب و تنوع شناسايی وبررسی 

 (Vicia ماشک خرزی. گردد واقع مفید منطقه آن مزارع درهای هرز مهاجم و شناخت نوع علف هرز هایعلف مديريت

hyricania)  رود. از اين و نخود به شمار میزمستانه يكی از مهمترين گیاهان هرز مشكل ساز به ويژه در مزارع گندم

 مزرعه از مزارع گندم 933در  9988 -89رو وضعیت پراکنش اين گیاه هرز به روش نمونه گیری تصادفی در سال زراعی 

 ایهمولفهمورد بررسی قرار گرفت. استان کرمانشاه در شهرستان کوزران مزرعه(  53)ديم  و نخود مزرعه( 053)آبی و ديم 

های تنوع و غالبیت اندازه گیری شد. مربوط به فراوانی نسبی، غنای گونه ای، تراکم و يكنواختی نسبی و نیز شاخص

 ماشک خرزی درصد مربوط به 9/93بوته در متر مربع و بیشترين فراوانی نسبی  0/95با  ایبیشترين میانگین تراکم گونه

و  Tragopogon majorگونه  به متعلق به ترتیب( 03/3)و فراوانی نسبی ( 02/3)میانگین تراکم گونه ای  کمترين و

Melilotus albus Medic .پنیرشیرهای پهن برگ شامل غالب ترين گونههمچنین  بود (Galium tricornutum 

Dandy.)، خردل وحشی، ماشک خرزی (Sinapis arvensis L.)  و سرشكافته(Cephalaria syriaca (L) 

Roemer & Schultes)  بودند. شاخص يكنواختی در گندم زارهای آبی و ديم شهرستان کوزران استان کرمانشاه نشان

خار مريم   %85تا  خردل وحشی 59/3ها از نظر يكنواختی بسیار به هم نزديک و در دامنه دهد که اختالف بین گونهمی

(Silybum marianum) .متر نشان داد که ارتفاع از سطح  9333تا  9933عالوه بر آن نتايج پهنه بندی از  متغیر بود

 -و ساير گیاهان هرز گندمیان نداشته است. مقدار تنوع شانون ماشک خرزیدريا تاثیر چندانی در تراکم اکوتیپ های 

محاسبه شد. تفاوت در  92/3و شاخص غالبیت سیمپسون  88/3، و شاخص تنوع سیمپسون 38/4وِينر، به میزان 

 زیشاورهای کاستفاده بیش از حد از نهادهاز جمله عملیات مديريتی گونه ای و غالبیت با میزان و نوع های تنوع شاخص

به عنوان گونه غالب در شیر پنیر و  یزرماشک خاز اين رو در مزارع ارتباط داشت.  هاکشمشكالت مديريتی علفو 

  .عمده ترين گونه مهاجم تشخیص داده شدو مزارع کرمانشاه 

https://doi.org/10.22067/JPP.2023.73615.1110


 

 

 ماشک خرزیهرز، غالبیت، علف هرز مهاجم، واژه های کلیدی: تنوع، تراکم علف

 مقدمه

های هرز از مهمترين عوامل کاهش عملكرد علف 

که میزان محصوالت زراعی در ايران هستند؛ به نحوی

درصد برآورد  05 -93خسارت ناشی از آنها به طور متوسط 

اين گیاهان عالوه  (.Nosrati et al., 2020)شده است 

گیاهان زراعی و باغی در دريافت، مواد غذايی، بر رقابت با 

میزبان بسیاری (، MacLaren et al., 2014) آب و نور

 ,.Mousavi et al)باشند از عوامل بیماريزا و آفات نیز می

هرز و آگاهی از تراکم  هایعلفشناسايی علمی  . (2011

ها در مزارع گام اصلی و بنیادی در مديريت و غالبیت آن

هرز و افزايش عملكرد گیاه زراعی می باشد. با  هایعلف

هرز هر منطقه،  هایعلفشناخت نوع و چگونگی پراکنش 

ها از منطقه ای به منطقه ديگر توان از پراکنش آنمی

دهد که های محققین نشان میجلوگیری کرد. بررسی

به میزان زيادی به شرايط  هرزهای علف جامعهساختار 

 ، درجه حرارت و میزان بارندگی در بهار و تابستاناقلیمی

ين گیری انقش قابل توجهی در شكلو  بستگی داشته

 ;Thomas and M.R.T Dale., 1991) ساختار دارد

Thomas., 1985.)  

 هک استتت زيستتتی تنوع های مؤلفه از يكی ای گونه تنوع

 و محیطی نامساعد عوامل برابر در را اکوستیستم  پايداری

 که يیهااکوسیستم. کند می تضمین زيستتی  های تهديد

 وژيكیاکول پايداری باشند داشتته  بیشتتری  ای گونه تنوع

 اهندخو جديد هایگونه هجوم و تغییرات برابر در بیشتری

 دشون می محسوب پويا و پايدار هایاکوستیستم  و داشتت 

(James., 2010). 

ا توجه به اهمیت ويژه گندم در تغذيه انسان و زيان باالی ب

های هرز در کشتتت اين گیاه زراعی، شتتناستتايی و   علف

های علف هرز موجود بررستتتی نوع، تراکم و فراوانی گونه

 مديريت آنها در اين گیاه زراعی بسیار ضروری است.  برای

 مزارع در هرز هایعلف از ناشتتی عملكرد افت میانگین

 علیرغم 29-99 زراعی ستتال در کرمانشتتاه استتتان

 گرديده برآورد درصد 90/92 شتده،  اعمال هایمديريت

 در تحقیق بنابراين (.Sabeti et al., 2013) استتتت

 تعیین و هرز هتتایعلف فلور شتتتنتتاستتتايی  جهتتت

. باشدمی برخوردار خاصی اهمیت از جمعیتی هایشاخص

 مديريت برای مناستتب راهبردهای ارايه و ريزی برنامه

 هرز علف وضعیت دقیق شتناخت  نیازمند هرز هایعلف

 تعیین و هرزعلف فلور شتتناستتايی  با واقع در .استتت

 می هرز علف هایگونه پراکنش و فراوانی وضتتعیت

 مديريتی هایبرنامه طراحی برای مهمی اطالعات توان

 .(Arun Kumar et al., 2007) داد انجام هرز علف

 يک با یيهاکش علف از مداوم و متوالی استتتتفاده

 هرز هایعلف جمعیت در تغییر باعث عمل، مكانیستتم

 Lair) شتتود می تر متحمل هرز هایعلف به حستتا 

and Redente., 2004.) اطالعاتی داشتتتن دستتت در 

 و مزرعه ستتطح در هرز هایعلف توزيع چگونگی مانند

 مديريت در تواند می زراعی، گیاه با آنها مكانی ارتباط

 باعث و شده واقع مفید هرز هایعلف مكان با متناسب

 کنترل عملیات از ناشی محیطی زيست آلودگی کاهش

 Makarian) دشتتو آن های هزينه کاهش و شتتیمیايی

and Rohani, 2014.) های نظام بوم در انسان تداخل 

 ای گونه تهاجم و تنوع تغییر به منجر تواند می مختلف

 بوم مورد، اين در استتاستتی  اطالعات فقدان و شتتود

 گیاه ورود و معرفی. کند می تهديد را طبیعی هاینظام



 

 

 شتتده شتناخته  از يكی عنوان به کشتتور، يک به مهاجم

 .استتت مطرح کشتتور يک در هرز هایعلف منابع ترين

 و انستتان  جايی جابه با و اخیر هایدهه در امر اين

 است يافته افزايش جهان سراسر در محصتوالت  تجارت

(Nosrati et al., 2017). يا  ماشتتک خرزی هرز علف

 )شتتكل  Vicia hyricaniaعلمی نام با ماشتتک گل زرد

، ستتتالهيک گیاهی ،(Fabaceae) لگومینوز تیره از( 3

مقاوم به ستتترما و خشتتتكی تا حدودی و  پايیزه  ،زودر 

 ستتتازگار به مناطق ،از لحاظ اکولوژيكی کته  بتاشتتتد می

که دامنه دمايی  باشتتتدمیمعتدل و مرطوب ای، مديترانه

درجه  93تا  )جوانته زنی(  آن در محتدوده صتتتفر  رشتتتد

 وجزاً اخیر باشتتد کهمتغیر می )دمای ستتقف( ستتانتیگراد 

 Javanmard et) استتت ايران مهاجم گیاهان از يكی

al., 2019.) 

 اقتصادی هایهزينه تحمیل بر عالوه مهاجم گیاهان 

 تنوع کاهش بومی، هایگونه انقراض سبب اوان،فر

 Rahmanian) شودمی زيستی همگنی ايجاد و ژنتیكی

et al., 2020.) مهاجم هرز هایفعل حضور با ارتباط در 

 مسئله اين که ندارد وجود زيادی اطالعات ايران، در

 نبود و مهاجم گیاهان اهمیت شناخت عدم از ناشی عمدتا

 تاس کشور در فعال و دائمی پايش و ارتینظ سیستم

(Minbashi et al., 2008.) محیطی، شرايط تغییر با 

 و پايش کشاورزی، هاینهاده مكرر کاربرد و دما افزايش

 ضروری مراتع و باغات مزارع، گیاهان تغییر مداوم بررسی

 هایعلف خطر ارزيابی و آلوده نقاط نقشه تهیه. است

 برای مديريتی، هایراهكار جمله از نیز مهاجم هرز

 هزينه حداقل صرف و ها آن پراکنش افزايش از جلوگیری

 هایعلف توزيع از (.Sage et al., 2011) بود خواهد ها

 هایعلف کنترل مختلف عملیات صحیح اجرای برای هرز

 ها،کشعلف اثربخشی افزايش مصرف، کاهش هرز،

 طراحی و حال و گذشته در مديريت هایاستراتژی ارزيابی

 استفاده آينده در هرز هایعلف مديريت هایاستراتژی

 ای گونه غنای شاخص (.Nunes et al., 2020) شودمی

 گويای و است نظام بوم يک ای گونه غنای معرف عمدتاٌ

 باشدمی یزيست مناسب شرايط لحاظ از محیط، وضعیت

 حضور افزايش موجب محیطی، مطلوب شرايط زيرا

 در مشابه هایزيستگاه مقايسه امكان و شود می هاگونه

 قادر شاخص اين طرفی، از دهد،می نشان را مختلف نقاط

مچنین ه .نیست هاگونه بین افراد جمعیت توزيع بیان به

 در هرز علف اين مشاهده از حاکی متعددی گزارشات

 نظورم به تحقیق اين رو، اين از. استبوده  کرمانشاه استان

 تغالبی و تراکم تنوع، های شاخص کارايی و فلور مطالعه

 ديم و آبیمزارع نخود و گندم  در هرز هایعلفهای گونه

 .شد انجام کوزران شهرستان کرمانشاه استان

 هامواد و روش -1

 مطالعه مورد منطقه خصوصیات 1-2

هكتار دارای  0439333استان کرمانشاه با وجود مساحت 

هكتار اراضی کشاورزی برخوردار است. مختصات  899389

عرض شمالی و  95° 95ˊو  93° 99ˊجغرافیايی آن بین 

به منظور شناسايی طول شرقی دارد.  49° 93ˊو  °45 04ˊ

و  ) Triticum aestivum L)ديتم و آبی مزارع گندم 

آلوده به علف هرز ماشک گل زرد در استان  مزارع نخود

طور تصادفی از بین  بهمزرعه  933در مجموع کرمانشاه، 

 مزرعه( 053) گندم ديم و آبی و مزرعه( 53) نخود مزارع

استان کرمانشاه طی  کوزرانمنتاطق مختلتف شهرستتان 

شد و ارزيابی الزم به  انتختاب 88-9989 سال زراعتی

پهن برگ  آلتودگی ايتن علتف هترزمنظور بررسی میتزان 

 (9صورت گرفت )شكل

 ریگینمونه 0-0



 

 

مناطق مهم کشت گندم  در همین راستا ابتدا فهرستتی از 

شد، سپس متناسب با  و نخود در شهرستان کوزران تهیته

سطح زير کشت تعدادی مزرعه به طور تصادفی برای 

بود پايش مزارع به نحوی . نمونته بترداری انتختاب شتدند

شهرستان  که همه مناطق مهم کشت گنتدم و نخود در

 9-5کوزران را در بر گیرد. انتخاب مزارع به فاصله تقريبی 

ظهور سنبله گندم به تدريج در اواخر  کیلتومتر قبل از

فروردين از مناطق مختلف شهرستان شروع و تا اواخر 

ارزيابی مشابهی در ادامه ارديبهشت ماه ادامه داشت. 

انجام  9988ت پیشین در همین مزارع دوباره در سال مطالعا

 وتاهکگرفت تا از مقايسه اين دو نمونه برداری تغییرات 

مدت در فلور بررسی شود. زمان نمونه برداری در منطق 

مختلف استان از شروع ساقه رفتن تا انتهای مرحله خوشه 

مختصات جغرافیايی هر مزرعه )طول و دهی گندم بود. 

ارتفاع از سطح دريا( توسط عرض جغرافیايی و 

، متر( 5ثبت )با میزان خطای  9989 در سال  GPSدستگاه

و  Google earthو   Map sourceبا نرم افزار های  و

UTM Geo Map  نقشه مورد نیاز تهیه شد. اين داده ها

به  9988در سال  سپس برای رديابی و بازيابی مزارع گندم

تا  9933کار برده شدند. ارتفاع مناطق مورد بررسی بین 

آنها در  مساحتانتخاب مزارع بر اسا   متر بود. 9333

شهرستان با توجه به سه مقیا ، مزارع يک تا پنج 

هكتاری، شش تا پانزده هكتاری، و مزارع شانزده هكتاری 

 W از الگوی بر اسا  روش توما  به باال، صورت گرفت.

 McCully) های هرز استفاده شدجهت تعیین تراکم علف

; et al., 2009 Uddin; Thomas, 1985 ;., 1991et al

  et al., 2012 Vaisee.)  نمونه،  5در مزارع پنج هكتاری

هكتاری به باال  93نمونه، و مزارع  8هكتاری  95شش تا 

رفته شد. در هر سه مقیا  فاصله هر دو نقطه گنمونه  99

                                                           
1 (Rechinger, 2007) 

متر بود و نمونه برداری در هر نقطه توسط يک  03متوالی 

متر مربع(  05/3متر ) 5/3متر در  5/3کوادرات به ابعاد 

به منظور شناسايی  .(Zaidali et al., 2014) انجام شد

های ها در مزرعه اتیكت گذاری شد و از کلیدرستدانه

 رست جهت شناسايی آنها استفاده شدشناسايی دانه

(Aghabeigi et al., 2002.) های جهت شناسايی علف

و هرباريوم بخش تحقیقات  9هرز بالغ نیز از فلور رشیگر

اين،  عالوه برمنابع طبیعی استان کرمانشاه استفاده شد. 

 ،های هرز هر گونه در هر کادر هم مشخص شدعلف تعداد

های متعلق به خانواده مشخصات گونه در اين تحقیق

 برای تعیینثبت گرديد.  نیز های ديگرو ساير گونه گندمیان

سطح مزارع منطقه از  نامبرده در های هرزاهمیت گونه

گونه، يكنواختی پراکنش و تراکم گونه  های فراوانیشاخص

  .وِينر و سیمپسون استفاده شد -تنوع شانون های شاخص و

 های تنوع زیستیشاخص 0-9

 غنای گونه ای 0-9-9 

های موجود در يک ستتطح يا غنای گونه ای به تعداد گونه

تعداد افراد در يک نمونه مشتتتخص بدون در نظر گرفتن 

 ,Hulbert) شتتتودمورد مطتالعته در هر گونته گفته می   

1971; Sohrabi and Gherekhloo, 2015 .) 
 که دارندمی بیان محققین استتتا ، اين برهمچنین 

 و استتت هرز علف گونه تعداد ای، گونه غنای از منظور

 ,.Azizi et al) باشتتدنمی آن به مربوط اثرات بیانگر

2020; Ludwig and Reynolds, 1988.) 

 منهنیک غنای شاخص 0-9-0

 (9)معادله 



 

 

𝑅2 =
𝑆

√𝑁
 

:S  ،تعداد گونه:N تعداد افراد 

 (fisher_alpha)فیشر  تنوع آلفاشاخص  -0-9-9

تی تعیین کمیت تنوع زيساکثر روش های پیشنهادی برای 

ها به تنوع درون جوامع، يعنی تنوع آلفا اشاره دارد. در گونه

ها سازی تعداد گونههای مبتنی بر کمیها، روشاين روش

های مبتنی بر ساختار جامعه، از سوی )غنای گونه( و روش

ديگر، به نستتتبت ارزش اهمیت هر گونه وجود دارد. اينها 

ا  اطالعات، غالبیت يا برابری توانتد براستتت هنوز هم می

 ,Kanieski et al., 2018; Magurran)جامعه باشتتد 

1988.) 

 (0معادله )

𝑆 = 𝑎 × ln (
1 + 𝑛

𝑎
) 

S:  ،تعدا گونهn:  تعداد افراد وa  شتتاخص تنوع آلفا فیشر

 می باشد.

 شاخص هیل 0-9-4

 (9معادله )

1

𝐷
=

1

∑ 𝑝𝑖
2
 

iP =های نستتبت گونهiو  م در جامعها 
1

𝐷
= شتتاخص تنوع 

 معكو  سیمپسون

 فراوانی گونه 0-9-5 

 (4معادله )

𝐹𝑘 = ∑
𝑌𝑖

𝑛
× 100 

:F  گونهفراوانی k سطح مزارع  بر اسا  بود يا نبود آن در

درصد مزارعی  گويای مورد بازديد صرفنظر از سطح تراکم؛

حضور  Yi:مشاهده شده است،  مورد نظر در آنها گونهکه 

 و  i عه شتتمار  در مزر k گونه ( 0)( يا عدم حضتتور 9)

:nباشدمورد بازديد میعه تعداد مزر. 

 فراوانی نسبی 0-9-3 

 (5معادله )

𝑅𝐹𝑘 =
𝐹𝑘

∑ 𝐹
× 100 

:RF  فراوانی نستتبی گونهkفراوانی گونه  ؛ گويای درصتتد

فراوانی   FK: هاگونه مورد نظر از مجموع فراوانی تمتام 

∑ و   kگونه 𝐹باشد.ها میتمامی گونه مجموع فراوانی 

 يكنواختی مزرعه 0-9-2

 (3معادله )

𝑈𝑘 =
∑ 𝑋𝑖

𝑚
× 100 

:Uk  گونه يكنواختی مزرعه برای   kيا نبود  بر اسا  بود

صرفنظر از  آن در کادرهای انداخته شتده در ستطح مزارع  

هدف  نههايی که گوستطح تراکم؛ گويای درصد کوآدرات 

يا عدم حضور  (1) حضور   Xi:در آنها مشاهده شده است، 

تعداد کوآدرات m:  و  iشتتتمار   در کوآدرات k نهگو (3)

 .باشدشده میانداخته 

 تراکم گونه 0-9-9 

 (2معادله )

𝐷𝑘 =
∑ 𝑍𝑖

𝑚
 



 

 

در ستتتطح  k تراکم )تعتداد بوته در متر مربع( برای گونه 

 53در  53های کادردر   kتعداد بوته از گونه Zi:مزرعه، 

 باشد.شده می تعداد کادر انداخته  m:سانتیمتر و

 وِينر-شاخص تنوع شانون 0-9-8 

 است ایگیری تنوع گونهلترين شاخص اندازهومتدا

 (9معادله )

�́� = − ∑(𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖)

𝑠

𝑖=1

 

  :iگونه؛  تعداد S: شتتاخص تنوع شتتانون؛  H,که در آن 

مشخص است  : فراوانی نسبی گونه ای  iPفراوانی گونه و 

 شود:که از طريق زير محاسبه می

𝑃𝑖 =
𝑛i

𝑁
 

 N و مشخصگونه  تعداد افراد يا فراوانی هر inکه در آن  

د. باشها می تمامی گونه تعداد کل افراد يا مجموع فراوانی

ها( کمتر گونهبرای غنای )تعداد  5/3مقدار اين شاخص از 

برای غنای بیشتر و فراوانی  5/9بیشتر تا  و فراوانی نسبی 

 . (Sharifi, 1995) نسبی کمتر متغیر است

 شاخص غالبیت سیمپسون 0-9-93 

 (8معادله )

𝐷 = ∑{[𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)]/[𝑁(𝑛 − 1)]} 

 وای گونهشتتاخص بیشتتتر باشتتد تنوع    اينهرچه مقدار 

 هتتابتیشتتتتتر بتوده و يتكتنتواختتی گونتته        یتتتغتتالتبت  

 .کمتر است

 :شاخص تنوع سیمپسون 0-9-99 

 (93معادله )

𝐷 = 1 −
∑ 𝑛𝑖𝑖(𝑛𝑖 − 1)𝑠

𝑖=1

𝑁(𝑁 − 1)
 

نمايانگر  9و صتتفر بوده و عدد  9 مقدار اين شتاخص بین  

متر های غالب کای با تعداد گونهبتاالترين يكنواختی گونه 

باشد. ولی به طور يكنواختی می و عدد صفر بیانگر کمترين

شود که در اين حالت می آن استفاده قراردادی از معكو 

و  (Azizi et al., 2020) می باشتتد 5تا  9دامنه آن بین 

 غلبه يک گونه )يا تعداد اندکی( در جامعه ببیشتتتر  هرچه

 .باشد، تنوع کمتر خواهد بود

  (Berger-Parker)پارکر -برگر شاخص  0-9-90

 (99معادله )

𝐷 =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁
 

 : 𝑁𝑚𝑎𝑥فراوانی حداکثر دارای که ایهگونه در افراد تعداد 

  هاگونه کل تعداد N  و است

 ای(شهتجزیه کالستر )خو

 JMP در نرم افزار Wardکالستتتتر بتته روش  آنتتالیزاز 

مزرعه، تراکم  استا  فراوانی گونه در سطح  بر 2 خهنست 

 هایگروه بندی گونه نستتتبی و يكنواختی نستتتبی برای

 هرز استفاده شد. علف

 نقشه پراکنش

و  GPS  مختصات نقاط و مزارع مورد پايش با استفاده از

نقشته   UTM WGS84استتفاده از ستیستتم مختصتات     

 های موجود در نرمبر مبنای نقشتتته گونته غالب پراکنش 

از دو  UTM. ترستتتیم گرديتتد Google Earthافزار 

نمايش مختصات استفاده  جهتمشخصه شمالی و شرقی 



 

 

يک ناحیه قرار دارند بر حسب  ی که دريهاکند. موقعیتمی

اصتتلی دارند و  UTMکه از خط  فاصتتله شتترقی يا غربی

شتتمالی يا جنوبی که از خط استتتوا دارند  همچنین فاصتتله

های همچنین برای محاسبه شاخص د.شونمی اندازه گیری

 Past, Primer 7, EstimateS, spss تنوع از نرم افزار

.استفاده گرديد

 کوزران شهرستان در هرز هایعلف پراکنش نقشه ارزيابی مورد محدوده - 9شكل                                  

Figure 5 - Evaluated area of weed distribution map in Kuzaran city 

                

                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 و بحث نتایج 

و  ای()خوشه گل قرمز ماشک و ماشک گل زردوضتعیت   

  کرمانشاه های هرز درعلفساير 

 و ماشتتک خرزی نتايج نشتتان داد که عالوه بر دو اکوتیپ

هرز ديگر از خانواده علف هایگونه گل خوشه ایماشتک  

مورد بررستتی مشتتاهده در مزارع  هاو ستتاير گونه گرامینه

درصد  95/93 ماشک گل زرد( 0)شكل فراوانی نسبی  شد.

ک ماشبیشتر از اکوتیپ مرتبه  8برداری  نمونه از میانگین

)جدول  درصتتد بود. در مجموع 83/9 با فراوانی گل قرمز

با  (Cephalaria syriaca (L.))ستردار سترشكافته    (0

بتتا  (.Galium tricornutum L)شتتتیر پنیرو  03/99

اص خود اختص به درصد بیشترين فراوانی نسبی را 99/99

 59/4با  (.Matricaria chamomilla L)بابونه  دادند،

 و 45/4بتا   (Bromus danthoniae Trin)و برومو  

 90/4با  (Convolvulus arvensis L)صحرائی چک یپ

 Sorghum) قیتتا و  83/9بتتا متتاشتتتک گتتل قرمز   و

halepense (L.)Pers ) ستتتته کشتتتیش ی، کت 9/9بتتا

((Capsella bursa – pastoris L ختردل  9/0. بتتا ،

، هفت بند 40/0بتا   (Sinapis arvensis L)وحشتتتی 

(Polygonum persicaria L.)  دم عقربی، 94/0بتتا 

Scorpiurus muricatus L.))  نتتاختتنتتک، 38/0بتتا 

Goldbachia laevigata))  ازمک 92/9با ،Cardaria 

draba L.) )و جغجغک (Vaccaria hispanica)  هر

خار ، 9/3 با (lactuca spp)، کاهوک وحشتتی 9/9دو با 

، 29/3با  Silybum marianum (L.) Gaertn)) مريم

و شتتیرين  ،33/3با  (Centaurea depressa)گل گندم 

کنگر  و 30/3 بتتا ((.Glycyrrhiza glabra L بتیتتان 

 زرديونجه و  99/3با  (.Cirsium arvense L)صحرائی 

Melilotus officinalis))  شتتتن و (Tragopogon 

major L.)  نستتتبی در  درصتتتد فراوانی 02/3هر دو با

گونه  تمامبین در اين . های بعدی فراوانی قرار داشتندرتبه

 های گیاهاناز ويژگیستتتالته بودند.  يتک  مورد بررستتتی

 توان بازيابی و قابلیت تكثیر ستتتريع پس از هستتتاليتک 

بنابراين  .دهدهايی استتتت که در محیط روی میتخريب

م با تخريب مداو ها در اراضی کشاورزی کهفراوانی يكساله

عالوه براين در کشت  همراه هستتند دور از انتظار نیست. 

باشتتند و ستتاله میاز نوع يک ها، غالب گیاهان زراعیبوم

يكساله که از احتیاجات رشدی  گیاهان هرز طبیعی استت 

تر از گیاهان هرز  برخوردارند فراوان مشتتابه با گیاه زراعی

مشتتابه  و (Zeynivand et al., 2019) چندستتاله باشتتند

 دست آمد.اين مطالعه نیز به  اين نتايج طی



 

 

 

 شهرستان کوزران (آبی و ديم)گندم نخود و های علف هرز در مزارع گونه درصد فراوانی _0شكل 

Figure 2- Percentage of weed species in chickpea and wheat fields (irrigated and rainfed) in Kuzran 

city 
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 های علف هرز در مزارع آبی و ديم شهرستان کوزرانگونه يكنواختیدرصد  -9شكل 

Fig3- Percentage of uniformity of weed species in irrigated and rainfed fields of Kuzran city 

 

 ستیمپسون و  شتاخص وينر،  –شتانون  شتاخص تنوع  

 زارع گندم کرمانشاهغالبیت سیمپسون در م

و شاخص تنوع  ،38/4 ، به میزانينروِ -مقدار تنوع شانون

 92/3سیمپسون  شاخص غالبیت و 88/3 سیمپسون

ه در محلی ک غالبیت سیمپسون شاخصمحاسبه شد. 

های مختلف در زياد باشد و يا افراد گونهتعداد گونه ها 

ابد. در يباشند کاهش میجامعه فرلوانی يكسانی داشته 

های محیطی باال است مقدار اين هايی که استر محیط

های يابد زيرا تعداد کمی از گونهافزايش می شاخص

يا  هتحمل چنین شرايطی را دارند و بقیمقاوم توانايی 

ان شتنوع سیمپسون ن. روندمهاجرت کرده و يا از بین می

 سیرربدهنده يكنواختی و نیز تنوع متعادل جامعه مورد 

میزان باالی  (.Bazoobandi et al., 2007) باشدمی

 وينر بیانگر فراوانی نسبی باالی -تنوع شانون شاخص

زان می. بود کرمانشاهمورد پايش در مزارع گندم  هایگونه

 باالی نسبی وينر بیانگر فراوانی-شاخص تنوع شانون

 (.Bazoobandi et al., 2007) باشدمیها گونه

که حداکثر مقدار آزمايشی بیان داشتند  درهمچنین 

 9های زراعی رايج در حدود نظام شانون در بوم شاخص

 سنتی های زراعیکه در نظام است و اين در حالی است

 Zeynivand) نیز گزارش شده است 9باالتر از  مقادير

et al., 2019). طی تحقیقی تنوع و غنای  همچنین

 سنتی مشاهده نمود مزارع و ای بیشتر را در مراتع گونه

(Simpson, 1964). نشان داده  تنتايج برخی مطالعا
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نظام زراعی ک است که هر چه میزان دستكاری در ي

به  نظام باالتر است، تنوع شانون آن کمتر باشد، شاخص

های کشاورزی رايج، به نظامن طوری که شاخص شانو

های به کارگیری نهادههمچنین  دلیل دستكاری و

ت اس رهای طبیعی کمتبا نظام شیمیايی در مقايسه

(Izsak and Papp, 2000)  باال بودن شاخص تنوع

و حضور ا هبودن رقابت بین گونه سیمپسون حاکی از باال

ها بود. با توجه به میزان شاخص تنوع سیمپسون در آن

بی ر نسشود به طو یاستنباط ممناطق، اينگونه  اين

يكنواختی کمی در بین

 کوزران شهرستان در هرز های علف های گونه زيستی تنوع های شاخص محاسبه -9 جدول

Table 1- Calculation of biodiversity indices of weed species in Kozran c

 

 

 

 

 

شاخص 

 منهنیک

 

Menhinick 

شاخص 

 بریلیون

 

Brillouin 

شاخص 

آلفا -فیشر  

Fisher_al

pha 

غالبیت  شاخص

 سیمپسون

Simpson 

Dominance 

Index 

اخص ش

لهی  

 

N1 

 غنای گونه ای

 

Species 

richness 

 

اخص ش

 شانون

 

H 

 Scientific name نام فارسی

 

 نام علمی

 Galium tricornutum شیر پنیر 4.46 16.99 86.29 0.01 38.54 4.18 4.36

 Cephalaria syriaca سردار سرشکافته 4.53 18.98 92.26 0.02 40.80 4.30 4.18

4.78 4.80 60.52 0.01 
147.1

5 
27.92 4.99 

 ماشک گل زرد
Vicia.hyricania 

 Vicia.vilosa ماشک گل قرمز 4.33 17.12 76.10 0.02 61.96 3.79 6.33

2.18 2.69 9.51 0.07 18.47 5.17 2.96 
 Capsella bursa – pastoris کیسه کشیش

(L.) 

.65 2.71 38.00 0.05 27.64 8.55 3.35 
 Cardaria draba ازمک

(L.)Desv. 

 Matricaria chamomilla بابونه 4.09 13.99 58.94 0.02 39.38 3.66 4.97

2.31 2.76 11.68 0.07 19.56 6.37 2.97 
 بروموس

Bromus danthoniae Trin. 

 Sinapis arvensis خردل وحشی 2.78 5.94 15.73 0.09 12.12 2.49 2.61

 .Scorpiurus muricatus L دم عقربی 3.09 6.76 22.00 0.06 15.58 2.72 3.09

 .Centaurea depressa M.B گل گندم 2.06 2.23 7.83 0.14 3.85 1.74 1.50

 Goldbachia laevigata ناخنک 1.60 1.16 4.95 0.23 1.54 1.47 0.69

 Tragopogon major شنگ 2.05 2.95 7.76 0.15 9.50 1.50 2.32

3.05 2.68 15.30 0.07 21.02 6.72 3.05 
 هفت بند

Polygonum persicaria  L 

صحرائیپیچک  3.33 7.57 27.89 0.05 15.22 3.05 2.80  Convolvulus arvensis L. 

2.83 1.79 15.73 0.09 11.34 3.81 2.43 
 Cirsium arvense (L.) کنگر صحرائی

Scop 

3.36 2.30 18.55 0.07 17.76 5.46 2.88 
 Silybum marianum (L.) خار مریم

Gaertn 

 lactuca spp کاهوک وحشی 2.44 2.89 11.45 0.09 5.35 2.08 1.79

 Vaccaria hispanica جغجغک 2.53 3.42 12.49 0.10 6.42 2.19 1.94

 Melilotus officinalis یونجه زرد 2.05 2.95 7.76 0.15 9.50 1.50 2.32

 Glycyrrhiza glabra شیرین بیان 2.50 4.53 12.14 0.11 13.53 1.98 2.92

3.65 2.97 22.17 0.05 27.60 9.24 3.32 
 Sorghum قیاق

halepense(L.)Pers 



 

 

پايش وجود دارد  های گیاه هرز مزارع گندم موردگونه

درجه  هرز ضمن نشان دادن تنوع زيستی گیاهان

 ا و برتری و اهمیت نسبیهناهمگونی جوامع، تعداد گونه

 ,.Legere and Derksen)د دهها را نیز نشان میآن

شاخص تنوع سیمپسون در اين تحقیق  باال بودن( 2000

 ها وها و حضور آنگونه بودن رقابت بین حاکی از باال

ه ک گزارش شده همچنین د.بودن تنوع بو نهايتاً باال

منجر به افزايش تراکم  نظاميک  افزايش تعداد گونه در

هرچه  .های تنوع می شودو به تبع آن افزايش شاخص

وع و باشد تن شتربی شاخص غالبیت سیمپسون مقدار

ست. غالب کمتر ا هایگونه و ای بیشتر يكنواختی گونه

 شاخص باشند، زياد نیز نمونه هایگونه همه وقتی

 به و يابد کاهش و بگیرد را مقدار حداکثر بايد برابری

 جدا نآ برابری از هاگونه نسبی فراوانی زيرا برسد، صفر

 ار شانون و سیمپسون شاخص پارامترها اين. شودمی

 موارد برخی در تواندمی هیل شاخص همچنین. دارد

 تهداش بااليی ارزش وقتی: شود تفاهم سوء باعث خاص

 به اشد،ب داشته غالبیت جامعه بر ای گونه وقتی يا باشد

 (.Kanieski et al., 2018) رسدمی بااليی مقدار

ين مهمتر شرايط اقلیمی، سطح زير کشت و مديريت از

ح وطها در سگونه عوامل در تعیین میزان تنوع و غالبیت

رد ک گیری نتیجه توانمی مزارع هستند. بر اين اسا 

 ها موجبمتكی بر مصرف نهاده های رايجکه تداوم نظام

ی گیاهان ا تنوع، فراوانی و ترکیب گونه تغییر بیشتر در

 های غالب و کاهش غنایافزايش تراکم گونه هرز و

 ای و تنوع کارکردی گیاهان هرز شده است نهوگ

(Zeynivand et al., 2019.) 

 های جمعیتیويژگیمطالعه 

میزان و  تنوع گونه ای و غالبیت باهای میزان شاخص

دارد. به نظر  نوع عملیات مديريتی در مزارع ارتباط

ندم مزارع گ مديريتی رايج درسیستم رسد تداوم می

کشاورزی،  هاینهاده  متكی بر استفاده بیش از حد از

 گیاهان هرز )به ويژه پهن مبارزه شیمیايی گسترده با

گیاهان تابستانه موجب کاهش  ها( و تناوب گندم باگ بر

گیاهان هرز شده و کارکردی  تنوع گونه ای و تنوع

تراکم گیاهان هرز غیرحسا  به  افزايش فراوانی و

 بهارهگیاهان هرز  ،گگیاهان هرز باريک بر، کشعلف

گیاهان  ،(کش را دارندتابستانه )که قابلیت فرار از علف -

و  .و گیاهان هرز چند ساله شده استهرز نیتروفیل 

مديريت گیاهان هرز در مزرعه مشكل تر  موجب شده

 ,.Hyvonen et al., 2003; Poggio et al)شود 

 ایهساير عملیات زراعی از جمله تناوب (2004

جمله  ز ازاه و يا کشت های مداوم نیوتنامناسب و ک

 باشدمی های گیاهانموثر بر کاهش تنوع گونهعوامل 

(Koocheki et al., 2006.)  در اين بررسی با توجه به

خانواده گندم مورد پايش  مه تنها گیاهان هرز که اين

ی در ا نیز به تنهايی نقش عمده هاقرار گرفتند ولی آن

ه رسد استفادنظر میگندم دارند. که به کاهش عملكرد 

ا طی چندين سال گذشته برگ کش ه پهنمداوم از 

در اين مزارع شده  هاباريک برگافزايش جمعیت سبب 

 هاکشعلف  اوباثیر تنسبب شده که تاست. همین امر 

برخی از محققین  بر فراوانی و تراکم گیاهان هرز توسط

 ,Anderson and Beck) ردنیز مورد تايید قرار گی

2007; Hyvonen et al., 2013; Lavorel et al., 

 گونه د مزارعی که از تنوعدر مجموع مشاهده ش (1997

مديريتی  اتبرخوردار بودند احتماالً با عملیای باالتری 

آالت ن ماشی ارگیریضعیفتر که دارای حداقل بك

شیمیايی از قبیل  ایهکشاورزی و عدم کاربرد نهاده

شوند. به طوری که با  ند، ادارهباشیسموم و کود م

ها نیز افزايش يافته و ادهنه افزايش مساحت، مصرف



 

 

ها و نهاده تاثیر نوع و میزان مصرف .تکاهش يافوع تن

راکم و تنوع ت نحوه مديريت گیاهان هرز بر جمعیت،

زيع نوع، توافزايش ت اد. بباشیقابل توجه مگیاهان هرز 

باشد و اين متمرکز می تریای بیشغالبیت بین گونه

يده در حالی گیاهان هرز گرد عامل باعث کاهش خسارت

دی از گیاهان هرز در وتعداد معد ع،که با کاهش تنو

 .يابدو خسارت افزايش می مزارع غالب شده

 ای(تجزيه کالستر )خوشه

مزرعه مورد پايش  933 بر استتا  آنالیز کالستتتر در  

ه ونگ برای صفات فراوانیمزراع گندم استتان کرمانشاه  

 نستتبی واختیح مزرعه، تراکم نستتبی و يكنودر ستتط

رار گروه ق در دو گندمیانگیاه هرز های گونه، فاصتتتله

ک ماشت مانند اهمی اد. در گروه اول گیاهان هرز بگرفتن

و  دگرفتن رارق، ستردار ستتر شتكافته   شتیر پنیر د، گل زر

کم  روهستتتاير گیتاهتان هرز گرامینه مورد پايش در گ  

 اهمیت ا بندی شدند که خود آنها بر اس اهمیت طبقه

های در گروه ماشتتک گل زردنستتبی از جمله اکوتیپ 

(.4 د )شكلکوچكتر قرار گرفتن

 

 شهرستان کوزرانهرز های علفگونهای زيه کالستر خوشهتج -4شكل 

Figure 3- Cluster analysis of weed species in Kuzran cit



 

 

 مدر مزارع گند ماشک خرزینقشه پراکنش 

قاط در نکرمانشاه  ماشک خرزی هایپدگی اکوتیپراکن 

كل در شکرمانشاه کوزران  و مزارع پايش شده شهرستان

مشاهده  5 شكلر دگونه که  انشده است. همذيل ارائه 

ت وضعیدر  یسچندان محسسو تاثیر در ارتفاعشود می

ی در مجموع نداشته است ول ماشک گل زرد پراکنش 

شتر ارتفاع بی استان کرمانشاه که دارایدر مناطق شمالی 

هرز  ند فراوانی و تراکم اين گیاهباشمیو نیز اقلیم سردتر 

نسبت مناطق جنوبی و گرمتر تا حدی  هدر مزارع گندم ب

مزارع در ماشک گل خوشه ای  .(9و4 )شكل تبیشتر اس

دارای فراوانی و تراکم بیشتری  سردترو نواحی شمالی 

ن صورت که بیشتري دينببود.  ماشک خرزیاز گیاه هرز 

در مزارع اطراف شهر که ماشک گل زرد  پتراکم اکوتی

شاهده م دوکمتری ب ارتفاع ر وت نسبتاً گرم دارای اقلیم

به  تر و عدر مناطق مرتف قرمزماشک گل اکوتیپ  و شد

البته بايد  (9سردتر دارای تراکم بیشتری بود )شكل  عطب

 راکمپیروی نكردن ت لاين نكته را مود نظر داشت که دلی

ممكن است  از سطح دريا اعگیاهان هرز گرامینه از ارتف

 وجهبا ت  شد.بامزرعه نیز مرتبط  ديريتی دربه عوامل م

اين گونه استنباط  (4) ده در شكلاهده شمش های به داده

در تراکم اکوتیوپ  نیچندا ارتفاع تاثیر که می شود

هان هرز گرامینه در مزارع ساير گیا و ماشک گل زرد

 اب  کوزرانمناطقی مانند  هرچند درندارد.  و نخود گندم

هرز  فعل ياطح درباالتر از س متر 9939 میانگین ارتفاع

سرپل  اطقنسبت به من بیشتریتراکم از  ماشک گل زرد

 الزم به  خوردار است.متر بر 548انگین با ارتفاع می هابذ

گری ی و ديناتکه هر دو منطقه يكی کوهس باشدذکر می

عالوه بر آن کمترين تراکم گیاه هرز  باشد.گرمسیری می

کوزران با و متر  548را در منطقه سرپل ذهاب با ارتفاع 

 حیهنا اينكه به توجه با متر مشاهده گرديد. 9939ارتفاع 

 و داراست هرز هایعلف از بیشتری فروانی کوهستانی

 یهاعلف فروانی درصد از متاثرتنوع گونه ای  شاخص

 گونه تنوع. رسدمی نظر به منطقی روند اين باشد،می هرز

 اين تربیش پايداری به را کوهستان منطقه در بیشتر ای

 در یشترب پايداری داليل از. داد نسبت توان می نیز ناحیه

 و سطحی شخم کش،علف مصرف عدم منطقه اين

 تناوب، رد شده کاشته گیاهان بین بیشتر زمانی فاصله

البته بايد اين نكته را مد نظر داشت که دلیل  .باشدمی

پیروی نكردن تراکم گیاهان هرز گرامینه از ارتفاع از 

ريتی در مزرعه نیز ممكن است به عوامل مديسطح دريا 

می اقلیبا وجود اين که استان کرمانشاه  مرتبط باشد.

 های علف هرزباشد، از اين رو حضور گونهسردسیری می

 ظار نیستسرمادوست در مزارع اين شهرستان دور از انت

(Zeynivand et al., 2019). ی چمنی نیز در مطالعه

ارتفاع  شای نتیجه گرفت که با افزايتنوع و غنای گونه

از  (.Chamani, 1996) يابدغنای گونه ای افزايش می

طرفی دمای اپتیمم فعالیت آنزيمی گیاهان پايین تر بوده 

باشند که ين جهت سازگارتر به مناطق سرد میو از ا

 ،ناحیه کوهستاندر C3 به   C4ینسبت کمتر گونه ها

 ,.SHadloo et al) کندتايید می اين موضوع را

2020.)  

 



 

 

 

 در شهرستان کوزران Vicia hyricaniaهرز نقشه پراکنش علف -5شكل 

Figure 4- Distribution map of Vicia hyricania weed in Kuzran city 
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 در هرز هایعلف پراکنش نقشه ارزيابی مورد محدوده -5 شكل

 کوزران شهرستان

 ند نمونه از تصاویر تهیه شده از ماشک خرزیچ - 6 شکل

Figure 6- Some samples of captured images of Caspian vetch. 



 

 

Table 2: Scientific name, uniformity, average plant density (per square meter), relative uniformity, relative 

density, species richness, relative abundance, relative importance of weeds studied in rainfed and irrigated fields 

of Kuzran city 

 هایعلف نسبی همیتا نسبی، فراوانی ای، گونه غنای نسبی، تراکم نسبی، يكنواختی ،(مربع متر در) بوته تراکم میانگین يكنواختی، ی،علم نام -0 جدول
 کوزران شهرستان در آبی و گندم مزارع در شده بررسی مورد هرز

 

شاخص 

 غالبیت

Abundance  

index 

 فراوانی نسبی

Relative 

frequency 

 اهمیت نسبی گونه

Relative 

importance of 

species 

غنای گونه 

 در مزرعه

Species 

richness 

at 

the field 

 تراکم نسبی

 

Relative 

density 

 

یکنواختی 

 نسبی

 

Relative 

uniformity 

 میانگین تراکم

بوته در متر 

 مربع

Average 

density per 

m2 

 گونه علف هرز

 

Weed species 

61.64 11.88 6.15 16.99 0.20 0.78 11.52 Galium tricornutum 

74.41 18.26 9.45 18.98 0.31 0.70 17.71 Cephalaria syriaca 

131.95 36.36 18.81 27.92 0.63 0.69 35.25 Vicia hyricania 

44.66 3.96 2.05 17.12 0.07 0.82 3.84 Vicia vilosa 

15.44 2.81 1.45 5.17 0.05 0.72 2.72 Capsella bursa – 

pastoris (L.) 

29.86 1.10 0.57 8.55 0.02 0.79 1.07 Cardaria draba 

(L.)Desv. 

39.80 4.51 2.33 13.99 0.08 0.76 4.37 Matricaria 

chamomilla 

20.86 4.46 2.30 6.37 0.08 0.54 4.32 Bromus danthoniae 

Trin. 

16.22 2.42 1.25 5.94 0.04 0.54 2.35 Sinapis arvensis 

17.36 2.09 1.08 6.76 0.04 0.67 2.03 Scorpiurus 

muricatus L. 

5.51 0.66 0.34 2.23 0.01 0.87 0.64 Centaurea depressa 

M.B. 

4.82 1.38 0.71 1.16 0.02 0.82 1.33 Goldbachia 

laevigata  

5.13 0.28 0.14 2.95 0.00 0.86 0.27 Tragopogon major  

17.38 2.15 1.11 6.72 0.04 0.64 2.08 Polygonum 

persicaria  L 

23.33 4.13 2.13 7.57 0.07 0.66 4.00 Convolvulus 

arvensis L. 

6.60 0.33 0.17 3.81 0.01 0.94 0.32 Cirsium arvense 

(L.) Scop 

10.87 0.72 0.37 5.46 0.01 0.85 0.69 Silybum marianum 

(L.) Gaertn 

7.09 0.83 0.43 2.89 0.01 0.95 0.80 lactuca spp 

8.57 1.10 0.57 3.42 0.02 0.83 1.07 Vaccaria hispanica 

5.13 0.28 0.14 2.95 0.00 0.86 0.27 Melilotus officinalis 

8.59 0.33 0.17 0.69 0.01 0.71 0.32 Glycyrrhiza glabra 

25.54 3.30 1.71 9.24 0.06 0.56 3.20 Sorghum 

halepense(L.)Pers 



 

 

راکم ت میانگین بیشترين نتايج نشان داد کههمچنین 

و بیشترين فراوانی  بوته در متر مربع 0/95با  یاگونه

 گونه دوو  ماشک گل زرد مربوط به درصد 9/93 نسبی

Tragopogon major وMelilotus officinalis هر 

 میانگین تراکم کمترينبه ترتیب  03/3و  02/3دو با 

غالب  نیدادند. همچن تشكیل را گونه ای و فراوانی نسبی

ل گماشک ، شیر پنیرشامل  های پهن برگترين گونه

(. 9بودند )جدول و سرشكافته ، خردل وحشی زرد

 و ديم شهرستانشاخص يكنواختی در گندم زارهای آبی 

دهد که اختالف بین استان کرمانشاه نشان میکوزران 

از نظر يكنواختی بسیار به هم نزديک و در دامنه  گونه ها

متغیر  خار مريم)مربوط به  %85تا  (خردل وحشی) 59/3

در رابطه با يكنواختی جامعه علف هرز،  (.0بود )جدول 

هرچه عدد بدست امده به صفر میل کند نشان از شدت 

غیر يكنواختی يا غالب بودن يک گونه علف هرز در 

جامعه دارد، ولی هرچه عدد بدست آمده به يک میل کند 

ای و تنوع گونهنشان از يكنواختی باالی جامعه )حداکثر 

 Poggio) رز( داردعدم غالبیت يک گونه خاص علف ه

Sharifi, 1995; 2004., et al .) تحقیقات نشان

که ساالنه عملیات شخم انجام  دهد، در مزارعیمی

های هرز دو ساله های علفهشود، تراکم و شمار گونمی

 دلیل آن از بین رفتن ريشه يابد،و چندساله کاهش می

شده است که آنها را قادر  های يادهای زيرزمینی گونه

های اين مزارع تنها گونه کند. درگذرانی نمی به زمستان

خزنده قادر به ادامه زيست  علف هرز يكساله و چند ساله

را میتوان به تكمیل  هاد. علت موفقیت يكسالههستن

دو عملیات زراعی  ی زندگی آنها در فاصله بینچرخه

های چند گونه (. 2019et al.Zeynivand ,) نسبت داد

بینند صدمه کمتری می خزنده نیز به اين دلیل یساله

های رويشی نیز اندام که عالوه بر تولید بذر، از طريق

های در بین گونه (.Pielou, 1975) ديابنتكثیر می

رصد( د 95بیش از ) گونه 98شناسايی شده در اين مزارع، 

 دودرصد( باريک برگ )99گونه )بیش از  9پهن برگ، 

رسد به نظر می .(0 شد )شكل گونه گرا (، شناسايی

از نظر شكل ظاهری شباهت  برگهای پهنهر چند گونه

ر تاسبولی به خاطر کارايی من کمتری با گیاه گندم دارند

کش رايج مانند تفراوانیدی و برگپهن هایعلفكش

ج های باريک برگ کش رايگرانستار نسبت به علفكش

برگ های هرز پهنعلف تعدادمتیل،  -مانند ديكلوفوپ

 (.Zaidali et al., 2014) گسترش بیشتری دارد

 کاربرد نادرستتت کودهای شتتیمیايی به ويژه کودهای 

علفكش و نیز آبیتتاری بیش از حتتد،  نیتروژنتته، کتتاربرد

های هرز مشكل ساز را برای رشد برخی از علف شرايط

هتتا، جمعیتتت چرا کتته بتتا کتتاربرد علفكش تغییر داده،

 ای کاستهکاهش يافته، از تنوع گونه های حسا گونه

هتای ختاص )متحمتل يا مقاوم(    شتتتده و برخی گونته 

های در بین علف (.Zaidali, 2014) يابدافزايش می

علف هرز شامل  هرز موجود در گندم زارهای آبی، چهار

 ماشک گلو  ستر شكافته  ،شتیر پنیر ، ماشتک گل زرد 

 .(0 بودند )جدول دارای غالبیت بیشتری برخوردار قرمز

واحد  تراکم در پايهپراکنش اين گونه را بر  0 شتتتكل

نشان شهرستان کوزران  و نخود مزارع گندمستطح در  

های به يكنواخت بودن تقريبی مديريت با توجه. دهدمی

اه استتتان کرمانشتت  گندمدر مزارع  زراعی اعمال شتتده

شتترايط اقلیمی معتدل، به نظر  ستتازگاری اين گونه به

در مناطق گرم استان سازگاری  ماشک گل زردرسد می

 کمتری دارد. 

رز های هتای علفغنای گونهتوان گفت میبه طور کلی 

تفتتاوت شهرستان کوزران  و نخود مزارع گندمدر 



 

 

شترايط اقلیمتی، ستطح زيتر  .(گونه 00)داشت  زيتتادی

ا همديريت مهمترين عوامل در تعداد اين گونه کتشت و

های هرزی که تحیقات نشان داده است که علفبودند. 

باالترين فروانی، يكنواختی مزرعه و میانگین تراکم 

سخت کنترل تری نسبت  هایگونه هستندرا دارا مزرعه 

درصد، يكنواختی  53هايی که فراوانی کمتر از به گونه

را  0درصد و میانگین تراکم بوته در مزرعه زير  95زير 

 Hakim) در نتیجه دارای رقابت کمتری بودند داشتند،

et al., 2013.)  رای بمقادير باالی فراوانی و يكنواختی

ها نشان دهنده تناسب بیشتر آن ها با شرايط برخی گونه

اقلیمی و خاک است، در حالی که مقادير باالی میانگین 

ها نشان دهنده توانايی تراکم مزرعه برای بعضی گونه

 است هارقابت و تولید مثل بیش تر نسبت به ساير گونه

(Minbashi et al., 2013.)  تداوم سیستم مديريتی

رايج در مزارع گندم متكی بر استفاده بیش از حد از 

های کشاورزی، مبارزه شیمیايی گسترده با نهاده

های هرز و تناوب گندم با گیاهان تابستانه، موجب علف

های هرز و کاهش تنوع گونه ای و کارکردی علف

های هرز مقاوم به علف افزايش فراوانی و تراکم علف

عالوه  (.Koocheki et al., 2006)ها شده است کش

ها بر اين، سیاست تشويق استفاده گسترده از علفكش

های بخصوص روی گندم، منجر به افزايش موارد بیوتیپ

 ,.Nosratti et al)کش شده است مقاوم به علف

 مهم عامل يک نیتروژن کود به عالوه افزودن(. 2020

 با آنها رقابت و هرز هایعلف رشد بر که است زراعی

 هرز ایهعلف باشد بنابراين،تأثیرگذار می گیاهان زراعی

 & Amaranthus مثال، عنوان به) نیتروفیل

retroflexus L.) مناطق در ويژه به ايران، مزارع در 

از طرفی  (.Nosratti et al., 2020) هستند غالب آبی

مهاجم ممكن است تحت های هرز تنوع زيستی علف

ا شناخت ببه گونه ای که  ،تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گیرد

تحت پراکنش علف های هرز مهاجم  های مكانیسم

ارهای بتوان راهك فعلی و تغییر اقلیمآب و هوايی شرايط 

های گونهکنترل و مديريت اين برای مناسب تری 

 (.Thomas and M.R.T, 1991) برد کاربهمهاجم 

های اکوفیزيولتوژيكی اقلیم از طريق اعمال محدوديت

ها نقش مهمی ايفا پراکنش گونهمحدوده  در تعیتین

های بر اسا  نتايج به دست آمده از بین گونه. کندمی

مزارع گندم و نخود شهرستان در  شناستايی شتده

اخص ش پتنج گونته کته دارای بیشتترين میتزانکوزران 

های با ای بودند به عنوان گونهگونه سیمپسون غالبیت

 همچنین بیشترين بیشتر معرفی شدند.  اهمیتت نستبی

 بود (V.hyricania)مربوط به گونه  شتاخص غالبیتت

شاخص علف هرز دارای  هتای ديگترو همته گونته

شاخص  بودند. از آنجا که اين 933 غالبیت کمتر از

حاصل جمتع میتانگین تتراکم بوتته، يكنتواختی 

ر هرز استت بتاالتهمچنین فراوانی نسبی علف مزرعته و

 مزارعحضور بیشتر يک گونه در  بتودن آن بته مفهتوم

بین پنج گونه ای که ( از 0)جدول  استتگندم و نخود 

گونه  دو تنهتا ودب 933 از کمترا شاخص غالبیت آنهت

((Bromus danthoniae وL.)  Pers (Sorghum 

halepense) برگ پهن هاباريک برگ بود و ساير گونه

 رستد ستهولت کنتترلبه نظر می در اين تحقیق بودند.

های برگ توسط علفكشباريک هرزهتای علتف

 هاغالبیت اين گونه شیمیايی باعتث شتده کته میتزان

 .يابتدهای پهن بترگ کتاهش گونه ساير در مقايسه با

 بايد نكات و ماشک خرزیدر ارتباط با غالبیت گونه  

کش های مورد استفاده از قبیل مشكالت مديريتی علف

زمان مصرف، نحوه کاربرد، نوع سم پاش يا نازل، کیفیت 

ها، بروز پديده مقاومت به دلیل کاربرد گسترده کشعلف



 

 

ها و انطبا  مراحل رشدی اين کشمدت علفو طوالنی 

ها بررسی شود. گونه با زمان کاربرد اين علف کش

همچنین در بررسی به عمل آمده از کشاورزان از طريق 

، مشخص گرديد که تقريبا اکثر کشاورزان از پرسشنامه

سموم رايج همچون توفوردی و گرانستار جهت کنترل 

ود به دلیل عدم های هرز و همچنین در مزارع نخعلف

کش و نداشتن اطالعات الزم در مصرف سموم علف

رابطه با زمان و نوع سموم مصرفی و عدم تنوع در سموم 

رعايت تناوب علمی و عدم استفاده از  عدم مصرفی و

از داليل تهاجم می توان ها، آيش و گران بودن نهاده

ماشک گونه هر چند بر اين اسا   اين علف هرز شمرد.

با باالترين فراوانی و غالبیت  عنوان يک گونه به خرزی

 باشدهای بومی منطقه میشناخته شده ولی يكی از گونه

 "به جای گونه "گونه مهاجم"ز واژه و استفاده نادرست ا

واقب زيست محیطی ممكن است منجر به ع "غیرمهاجم

گونه  تی و حیاتسشده و تبعات سنگینی برای تنوع زي

 ,.Rahmanian et al) اد کندهای با ارزش بومی ايج

در منطقه کوزران بلكه در  نه تنها اين گونه .(2019

ی که يك ،مشاهده شده کرمانشاه جاهايی ديگر از استان

می توان مقاومت و سازگاری  احتماال اصلی آناز داليل 

ه تفاده از سیستم فشرداسها و همچنین کشباال به علف

 ذکر گردد.تناوب علمی  رعايتکشاورزی و عدم 

 جمع بندی کلی

های شناخته شده به عنوان مزرعه رست، بسیاری از گونه

ارند، د را بانک بذر پايا يا با دوام طوالنی مكانیسم تشكیل

منطقه در  یبیشتر با شرايط اقلیم یبه دلیل سازگار که

 از یسهم بیشتر یگیاه یهاتیره مقايسه با ستتاير

نحوه مديريت . اندها را به خود اختصاص دادهیرستن

شهرستان  و نخود مزارع گندم هرز هایشیمیايی علف

 لهجممتعددی روبرو است که از  مشكالتنیز با کوران 

گسترده و  استفاده وتوان به کاربرد دير هنگام می

ها و میزان نیتروژن مصرفی، کشعلفطوالنی مدت 

 و نیروی کارگریهزينه باالی وجین دستی، گران بودن 

به رويشی اشاره نمود. همچنین پس هایکشعلف

گیری شیمیايی نظیر به کار های غیرکارگیری روش

از طرفی باشد. متداول نمی تناوب زراعی مناسب چندان

ی هاگونهمرتعی باعث جايگزينی  در عرصه هایزراعت 

نیز برخوردار  گندمی شده است که از يكنواختی بااليی

 یدارا کوزرانکته شهرستتان وجود اين بتا. هستند

ور باشد، حضمیو مديترانه ای  اقلیمتی نیمته سردستیر

دور از انتظتار  در مزارع گندم و نخود، علف هرز یهاگونه

 صحیح یهاروش با به کارگیریمی توان و  نیستت

از يک منطقه  مهاجم یهااز میزان تداخل گونه مديريتی

 .نمود یجلوگیر به منطقه مستعد ديگر
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