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چكيده
مطالعه و شناسايی تنوع و ترکیب علفهایهرز يک منطقه کشاورزی ،میتواند در تعیین راهکارهاای مناساب بارای
مديريت علفهایهرز در مزارع آن منطقه مفید واقع گردد .بهمنظور ارزيابی تنوع گونهای و پراکنش علفهاایهارز مازارع
لوبیا شهرستان ازنا در استان لرستان از 34مزرعه در سال  1393نمونهبرداری بهعمل آمد و دادههای بهدستآماده جهات
محاسبه شاخصهای تنوع و غنای گونهای مورد استفاده قرار گرفتند .در اين بررسی تعداد 23گوناه علافهارز متعلا باه
14خانواده مختلف گیاهی در سطح مزارع لوبیا ارزيابی ،جمعآوری و شناسايی گرديد .بر اساس نتايج بهدستآماده از باین
علفهای هرز مشاهدهشده در مزارع لوبیا 78درصد را علفهایهرز دولپه و 22درصد را تاکلپاهایهاا تشاکیل دادناد .بار
اساس نتايج65 ،درصد علفهایهرز مشاهدهشده در مزارع لوبیای شهرستان ازنا ،يکساله و بقیه دو ياا چندسااله بودناد .از
بااین علاافهااایهاارز شااايع در سااطح ماازارع لوبیااا ،گونااههااای پیچااکصااحرايی )،(Convolvulus arvensis L.
کنفوحشی) (Hibiscus trionum L.و تاجخروس وحشی ) (Amaranthus retroflexus L.بیشترين و گونههای
شنگ) (Tragopogon pratensis L.و تاجريزی ) ( Solanum nigrum L.کمترين تراکم ،يکناواختی و فراوانای
گونه را به خود اختصاص دادند .تجزيه خوشهای دادهها نشان داد که علفهایهرز موجود در مناط مختلف شهرستان ازنا
با توجه به شاخصهای مورد مطالعه در چهار گروه مختلف طبقهبندی میشوند .بیشترين تنوع گونهای سیمساون ()0/94
به منطقه جنوبغربی و کمترين میزان تنوع گونهای ( )0/86به مناط جنوبشارقی اختصااص داشات .بیشاترين غناای
گونهای علفهرز ( ،)27/5به مزارع لوبیا مناط جناوبغربای و کمتارين غناای گوناهای در جناوبشارقی ( )17/14ايان
شهرستان مشاهده شد .در بین گونههای با بیشترين تراکم ،غالبیت در سطح مزارع لوبیا با خانواده گنادمیان باا میاانيین
 6/5بوته در مترمربع بود .براساس نتايج بهدستآمده ،مهمترين علافهاایهارز سامج مازارع لوبیاا در ايان شهرساتان را
پیچاکصاحرايی ) ،(Convolvulus arvensis L.قیاا ) ،(Sorghum halepense (L.) Pers.پنجاهمرغای
) (Cynodon dactylon (L.) Pers.و سوروف ) (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.تشکیل میدادند.
كلمات كليدي :تراکم ،تنوع گونهای ،درصد فراوانی ،شاخص تشابه ،غنای گونهای

رقابتهای درون و برونگونهای و همچنین انجام عملیات زراعی
تحول میيابد ).(Renne & Tracy, 2007
پويايی جمعیت علفهاایهارز نتیجاه فشاارهای انتخااب
زراعی و اکولوژيکی است که میتواند سبب غالبیت برخی گوناه
ها در جوامع علفهایهرز شود )  .(Major et al., 2005تغییر
در فلور علفهایهرز و ساختار جمعیت آنها يکای از مهامتارين
نتايج اين فعالیت میباشد .کشت مداوم ،مديريت فشرده و فشار
ناشی از آن منجر به انتخاب بعضی گونهها و حذف برخی دييار
میشود .ايان روناد از ابتادای کشااورزی و همزماان باا ظهاور
علفهایهرز شروع و در آينده نیز ادامه خواهاد داشات (Rice
) .& Toney, 2007ترکیب و تراکم فلور علفهایهرز را عموماً
بازتابی از تولید گیاهزراعی ،عملیاتزراعی و شرايط اقلیمی مای-
دانند ) .(Garcia,1995هر چه تراکم يک علافهارز در ساطح
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مقدمه
محسااوب ماایشااود
لوبیااا از جملااه گیاهااان
( )Sikkema et al., 2007که سهم جهانی بسزايی در تاأمین
پروتیئن و منبع غذايی مردم دارد) .(FAO, 2013سهم زياادی
از نوسانات تولید اين محصول به دلیل رقابت با علفهاایهارز و
مااديريت غیراصااولی اساات ).(Williams & West, 2000
موضوع رقابت گیاهان هرز و تراکم آنها در مزارع ،از عوامل مهام
کاهش محصول میباشد که ايان خاود ضارورت پاايش جواماع
علفهرز را نمايانتر مایساازد ) .)Storkey, 2006فلاور علاف
هایهرز موجود در هر منطقه در نتیجه ظهور گونههاای جدياد
نقدينااه2
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) .(Lamb & Brown, 2001با توجه به اهمیت و جايياه لوبیا
در اقتصاد کشور و منطقه و بهدلیل فقدان اطالعات اولیه و پاياه
ای درباره وضعیت علفهایهرز اين محصول در سطح کشور باه
خصااوص در اسااتان لرسااتان کااه قطااب تولیااد لوبیااای کشااور
محسوب می شود ،در واقع با شناسايی فلور علفهایهرز ،تعیین
شاخصهای تنوع و نقشه پراکنش گونههای علفهاایهارز مای
توان به اطالعات زيربنايی بارای طراحای برناماههاای ماديريت
علفهایهرز در اين کشت مهم دست يافت.

مزارع بیشتر باشد ،به همان نسبت میزان خساارت آن افازايش
پیدا میکند .میزان خسارت يک علفهرز میتواند باا توجاه باه
شرايط آب و هوايی در هر سال متفاوت اسات و بارای ماديريت
خوب علفهایهرز ،يک تخمین قابل اطمیناان از اثارات ماورد
انتظااار آنهااا باار روی محصااول الزم ماایباشااد & (Pattrick
) .Tranela, 2003در مطالعه )Tamado & Milberg (2000
عنوان گرديد که ارتفاع از سطح دريا ،بارنادگی ،تااريخ کاشات،
تعداد دفعات وجین و نوع خاک مهامتارين عوامال ماديريتی و
محیطی تأثیرگذار روی توزيع گونهای علفهایهارز مایباشاند.
مديريت زراعی يکی از مهم تارين عامالهاای ماثثر بار توساعه
جوامع علفهرز است .ماديريت زراعای مایبايسات باه صاورت
مجموعه ای که نوع گونا زراعای بخاش کاوچکی از آن اسات،
بررساای شااود ( .)Streibig & Andreasen, 1993نتااايج
مطالعات انجامشده حاکی از آن است که لوبیا از جملاه گیاهاان
آسیبپذير در مقابل علفهایهرز است )(Blackshaw, 2002
و علفهایهرز و کنترل آنها به عنوان مهمتارين مشاکل تولیاد
لوبیا در بسیاری از کشاورها از جملاه اياران مایباشادRask .
) (2013قابلیاات کاااهش عملکاارد محصااوالت زراعاای را باادون
کنترل علفهایهرز در مقیاس جهانی 46درصد گزارش کرد.
تحقیقات ) Arnold (1993نشان داد که  30تا 40درصاد
از هزينه تولید لوبیا را عملیات وجین علافهاایهارز باه خاود
اختصاص میدهد .آگاهی از تغییرات فلور علفهایهرز ،پاياهای
برای تصمیم گیری مدبراناه راجاع باه ماديريت اراضای زراعای
محسوب مایشاود .بایشاک برناماهريازی و ارائاه راهبردهاای
مديريتی مناسب برای مديريت علفهایهارز نیازمناد شاناخت
دقی وضعیت علفهایهرز است ) .(Ahmadi et al., 2011در
واقع با شناسايی فلور علفهایهرز و تعیین وضاعیت فراوانای و
پراکنش گونههای علفهایهرز میتوان باه اطالعاات زيربناايی
مهمی برای طراحی برنامههای ماديريت علافهاایهارز دسات
يافت ( .)Arun Kumar et al., 2007استفاده از سامانه تعیین
موقعیت جهانی) (GPSو سامانه اطالعات جغرافیايی) (GISباه
عنوان يک ابزار کارآمد برای تخمین نقاط آلوده به علفهایهرز
به اثبات رسیده است  .& Calihan,1993) (Lassزماانی کاه
در يک منطقه توزيع و مصرف علفکش يا ساير نهادهها بر مبنای
اطالعات دقی برآمده از ترکیب علفهایهرز مزارع آن منطقاه
باشد ،کارآيی اين نهادهها بهبود يافته و خسارت علافهاایهارز
کاهش میيابد ) .(Minbashi et al., 2008نقشههاای دقیا ،
اختصاصی و بهموقع علافهاایهارز ،کلیاد دساتیابی باه تماام
مزايای مديريت متناسب با مکان علفهایهرز عناوان شادهاناد

مواد و روشها
اين تحقیا در ساال زراعای  1393در شهرساتان ازناا از
توابع استان لرساتان ،اجارا شاد (جادول  .)1در ايان پاووهش
ارزيابی فلور علفهرز در مزارع لوبیای مناط مختلف شهرستان
ازنا که قطب کشت لوبیاا اساتان لرساتان محساوب مای شاود،
ماادنظر قاارار گرفاات .در اياان بررساای ،در مجمااوع از سااطح
شهرستان لوبیاخیز با توجه به ساطح زيرکشات ( 8200هکتاار
لوبیاکاری)  34مزرعه به روش نموناهگیاری تصاادفی طبقاهای
) (stratified random-samplingو با تخصیص تعاداد نموناه
متناسب به هر طبقه ،انتخاب شد .با اساتفاده از دساتياه GPS
مختصات جغرافیايی (طول و عرض جغرافیايی و ارتفاع از سطح
دريا) مزارع مختلف جهت ارزيابی تاراکم ،يکناواختی پاراکنش،
فراوانی ،شاخص غالبیت و شاخص سیمسون به طور دقی ثبات
شد .از اليوی سیستم Wجهات تعیاین تاراکم علافهاایهارز
اسااتفاده شااد ).(Uddin et al., 2009; Thomas, 1991
مطاب شکل ،1زير يک گوشه از مزرعاه ،انتخااب و از آن نقطاه
20متر به موازات يکی از اضالع حرکت میشد .سپس با تشکیل
يک زاويه 90درجه20 ،متر به داخال مزرعاه حرکات مایشاد،
نقطه شروع نمونهبرداری از اين مکان بود .باا توجاه باه الياوی
شکل حرف  Wطب 9نقطاه روی آن انتخااب مایگردياد ،باه
طوری که فاصله هر دو نقطه متوالی 20متر باشد و در هر نقطه
يک کادر  0/25مترمربعی (ابعاد  0/5در  0/5متر) انداختاه مای
شد .پس از پرتاب هر کادر  0/25مترمربعی تراکم علفهایهارز
به تفکیک گونه در هر کادر تعیین گردياد (Mousavi et al.,
) .2010تعداد و نوع علفهایهرز در هر کادر به تفکیاک گوناه
شناسايی ،شمارش و تعیین خانواده گرديد .اين گونهها بر اساس
چرخه زندگی (يکساله و چندساله) ،شکل رويشی (باريکبار
و پهنبر ) ،مسیر فتوسنتزی (سهکربنه و چهارکربنه) و درجاه
سماجت (سمج و غیرسمج) طبقهبندی شدند.
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20 Steps

شكل  -1روش نمونهبرداري
Fig. 1. Sampling Method

جدول  -1مشخصات اقليمی منطقه مورد مطالعه
Table1. Climatic properties of the area
ارتفاع از سطح
دريا

ميانگين بارندگی ساليانه

ميانگين دماي ساليانه

طول جغرافيايی

عرض جغرافيايی

Annual rainfall
)(mm

Longitude

Latitude

Altitude
)(m

)˚The average annual temperature(C

650

"49o-45

"33o-45

1871

12.3

(ميلیمتر)

(متر)

شيوههاي تحليل اطالعات :برای تجزيه و تحلیل اطالعات فلاور
علفهرز از سه شاخص فراوانی ،يکنواختی پاراکنش و میاانيین
تراکم اساتفاده شاد ) .(Hassan et al., 2006فراوانای بیاانير
نسبت مزارعی است که گونه مورد نظار در آنهاا مشااهده شاده
است .يکنواختی گويای سطح آلوده گونه مورد نظر است .تاراکم
نیز گويای تعداد بوته در واحد سطح است .گروهبندی گونههاای
علفهرز بر اساس شاخصهای فراوانی ،میانيین تاراکم بوتاه در
مترمربع و يکنواختی پراکنش بر اساس تجزيه کالستر باه روش
 Wardدر نرم افازار  JMPنساخ  7صاورت پاذيرفت .پاس از
انجام محاسبات الزم شاخصهای جمعیتی علفهایهارز مازارع
لوبیا بر اساس معادالت  1تا  7به شرح زير محاسبهگرديد.
(معادله )1
Yi

100



n

(درجه سانتیگراد)

Frost days per year

116

ij

(معادله )2

m

n

1
m

1

 X
m

Uk 

1

که در آن  :Ukيکنواختی مزرعه برای گونه  :Xij ،Kحضور
( )1و ياعدم حضور ( )0گونه  Kدر کوادرات شماره  iدر مزرعاه
شماره  :n ،jتعداد مزارع مورد بازديد و  :mتعداد کوادرات پرتاب
شده میباشد ).(Thomas, 1991
m

j

Z
1

Dki 

*4
(معادله )3
m
که در آن  :Dkiتراکم (تعداد بوته در مترمربع) برای گوناه
 Kدر مزرعه شاماره :Zj ،.iتعاداد گیاهاان در کاوادرات (0/25
مترمربعاای) و  :mتعااداد کاوادراتهااای پرتااابشااده ماایباشااد
).(Thomas, 1991

Fk 

در اين معادله  : k 1فراوانی گوناه  :Yi ،Kحضاور ( )1و ياا
عدم حضور ( )0گونه  Kدر مزرعاه شاماره  iو  :nتعاداد مازارع
مورد بازديد میباشد ).(Thomas, 1991

Frequency

روزهاي يخبندان ساالنه

n

ki

(معادله )4

1

45

D
1

n

MFD ki 

احمدي و همكاران؛ مطالعه فلورعلفهاي هرز  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

که در آن  :MFDkiمیانيین تراکم گوناه  :Dki ،Kتاراکم
گونه  Kدر مزرعه شماره iو  :nتعداد مزارع ماورد مطالعاه مای
باشد ).(Thomas, 1991
 :ALkشاخص غالبیت گونه K
AIK= FK+UK+DK
(معادله)5
که در آن  :FKفراوانای گوناه  :UK ،Kيکناواختی مزرعاه
باارای گونااه  Kو  :DKتااراکم گونااه  Kدر مزرعااه ماایباشااد
).(Minbashi Moeini et al., 2008
بهمنظور بررسی يکناواختی پاراکنش گوناهای از شااخص
سیمسون) (Dاستفاده شد .شااخص سیمساون میازان غالبیات
گونهای را در يک منطقه نشان میدهد .میازان ايان شااخص از
صفر تا  1متغیر است .باالتربودن اين شااخص نشاانير بااالبودن
میزان غالبیت در جامعه است و از رابطه زير محاسبه میشود.

موردمطالعه باعث شده تا کشاورزان در بسیاری از مزارع ،بادون
رعايت اصول تناوب اقادام باه کشات متاوالی لوبیاا باه صاورت
پُرنهاده کنند که اين امر میتواند سبب شیوع آفات و بیماریهاا
و علفهایهرز خاصی میشاود .چناین باه نظار مایرساد کاه
مديريت سیستم پرنهاده به دلیل خااکورزی بیشاتر و مصارف
کودهااای شاایمیايی ساابب تحريااک و شکسااتن خااواب بااذر
علفهایهرز و در نتیجه جواناهزنای يکنواخات علافهاایهارز
يکساله در طول فصل رشد میشاود ).(Baskin et al., 2004
پووهشيران ديير نیز گزارش کردهاند که معماوالً در نظاامهاای
کشاورزی مبتنی بر شخم حداقل و کمخاکورزی ،علفهایهرز
چندساله غالب هستند ،ولای در مزارعای کاه فراوانای و شادت
خاکورزی بیشتر است ،علفهای هرز يکساله فراوانای بیشاتری
دارند (.)Jurado-Esposito et al, 2005
از بین گونههای شناسايیشده 18گونه (78درصد) دولپه و
5گونه (22درصد) تکلپاه مشااهده گردياد .همچناین بررسای
علفهایهرز از نظر درجه سماجت نشان داد که پیچکصحرايی
(Sorghum
) ، (Convolvulus arvensis L.قیااااا
) halepense (L.) Pers.و پنجهمرغی (Cynodon dactylon
) (L.) Pers.بهترتیب با شاخص غالبیات  108 ،153/8و 24/2
به عنوان مهمترين گونه های مزاحم قبال از برداشات لوبیاا در
اين شهرستان مطرح بودند (جدول .)1اطالعاات ماذکور نشاان
میدهد که مديريت علفهایهرز چندسااله و ريازومدار مازاحم
قبل از برداشت لوبیا در اين شهرستان ،ضعیف عمال مایشاود.
چنین به نظر میرسد که مصارف کودهاای شایمیايی ،باهوياوه
کودهای نیتروژن از جمله عوامل مثثر بر ترکیب و تنوع گونهای
علفهرز در بوم نظامها محسوب میشود ،بهطاوری کاه مصارف
اين کودها در درازمدت باعث غالبیت گونههای نیتروژنپسند باا
درجه ساماجت بااال خواهاد شاد ) .(Azizi et al.,2015روی
همرفته ،علفهایهرز سمج دارای ويوگایهاای عماومی شاامل
چندسالهبودن ،سرعت رشد باال ،استفاده بهینه از منابع ،متحمل
باه تانشهاای محیطای و باازده بااالی تولیادمللی مایباشااند

(معادله)6
که در آن  :Dشاخص سیمسون :ni ،تعداد گوناه  iام و :n
تعداد همه گونههاا مایباشاد ).(Eshaghi Rad et al., 2009
برای تعیین درجه تشابه علفهایهرز در مزارع لوبیا از شااخص
تشابه سورنسون ) (Magurran,1988استفاده گرديد.
(معادله )7
که در آن  :Cijتعداد گونههای علفهرز مشاترک باین دو
مزرعه مورد مقايسه :Ci ،تعدادگونههای علفهارز مزرعاه اول و
 :Cjتعدادگونههای مزرعه دوم میباشد.
نتايج و بحث
در اين بررسی تعداد 23گونه علافهارز از 14خاانواده در
سطح مزارع لوبیا مورد ارزياابی جماعآوری و شناساايی گردياد
(جدول .)1بیشترين گونههای علافهارز باه خاانواده گنادمیان
) (Poaceaeبااا پاانج گونااه و پااس از آنهااا خااانواده کاساانی
) (Asteraceaeبا سه گونه تعل داشت .خاانوادههاای میخاک
) ،(Caryophyllaceaeپیچااااااااااااک صااااااااااااحرايی
) ،(Convolvulaceaeاساااااااااافناج )،(Chenopodiaceae
تاااجخااروس) ، (Amaranthaceaeخرفااه ) (Portulaceaeو
اسپند ( (Zygophyllaceaeبا يک گونه کمترين حضاور را باه
خود اختصاص دادند .بر اساس نتايج بهدستآمده ،علفهایهارز
خانواده گنادمیان باا میاانيین تاراکم  6/5بوتاه در متار مرباع
بیشااترين تااراکم را داشااتند .از نظاار چرخااه زناادگی 15گونااه
(65درصد) يکساله و 8گونه (35درصد) از علفهایهرز دوساله
يا چندساله بودناد .وساعت اراضای زيرکشات لوبیاا در منطقاه

(Grime, 1979; Patterson, 1995).
ميانگين تراكم علفهايهرز

باالترين سطح تراکم در بین جمعیات علافهاایهارز باه
گوناااههاااای کنااافوحشااای )،(Hibiscus trionum L.
پیچکصحرايی ) (Convolvulus arvensis L.و تااجخاروس
وحشی )(Amaranthus retroflexus L.مربوط بود .تراکم اين
سه گونه بهترتیاب برابار  5/2 ،5/5و  5بوتاه در مترمرباع باود.
گونههای دمروباه ) ،(Setaria viridis (L.) Beauv.سلمهتاره
( )Chenopodium album L.و شیرينبیاان (Glycyrrhiza
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گونه علفهرز ديير دارای تراکم کمتر از ياک بوتاه در17 تعداد
.)1 مترمربع بودند (جدول

 و2/1 ،4/5  بهترتیاب باا تاراکمهاایglabra(Nutt.) Pursh)
. بوته در مترمربع حائز رتبههای بعدی از نظر تاراکم بودناد1/1

 شاخص غالبيت و درجه سماجت، فراوانی، يكنواختی پراكنش، گونههاي مختلف علفهرز و ميانگين تراكم-1جدول

Annual

C4

5

38.9

67.6

111.5

-

Setaria viridis (L.) Beauv.

گندمیان
Poaceae

Annual

C4

4.5

12.3

41.2

58

-

Chenopodium album L.

اسفناج
Chenopodiaceae

Annual

C3

2.1

9.9

50

62

-

Glycyrrhiza glabra (Nutt.) Pursh

بقوالت
Fabaceae

Perennial

C3

1.1

3.7

58.8

63.6

-

Sorghum halepense (L.) Pers.

گندمیان
Poaceae

Perennial

C4

0.9

39.5

67.6

108

Noxious

Xanthium strumarium L.

کاسنی
Asteraceae

Annual

C3

0.8

3.7

41.2

45.7

-

Raphanus raphanistrum L.

شب بو
Brassicaceae

Annual

C3

0.8

1.2

23.5

25.5

-

Tribulus terrestris L.

اسپند
Zygophyllaceae

Annual

C3

0.8

0

23.5

24.3

-

Cynodon dactylon (L.) Pers.

گندمیان
Poaceae

Perennial

C4

0.7

0

23.5

24.2

Noxious

Chrozophora tinctoria L.

فرفیون
Euphorbiaceae

Annual

C3

0.7

14.8

17.6

33.1

-

Portulaca oleracea L.

خرفه
Portulacaceae

Annual

C4

0.5

13.6

32.3

46.4

-

Anchusa italica Retz.

گاوزبان
Boraginaceae

Perennial

C3

0.5

0

17.6

18.1

-

Echinochloa crus-galli (L.)
Beauv.

گندمیان
Poaceae

Annual

C4

0.4

13.6

17.6

31.6

Noxious

Datura stramonium L.

سیبزمینی
Solanaceae

Annual

C3

0.3

0

8.82

9.12

-

Heliotropium europaeum L.

گاوزبان
Boraginaceae

Annual

C3

0.3

0

8.82

9.12

-

Life cycle
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Degree of
noxiousness

درجه سماجت

Noxious

شاخص غالبيت

153.8

درصد فراوانی

91.2

Frequency (%)

57.4

يكنواختی پراكنش
Uniformity
distribution

5.2

MD(plant/m2)

C3

ميانگين تراكم

Perennial

Convolvulus arvensis L.

)(بوته در مترمربع

-

مسير فتوسنتزي

139.3

Photosynthetic
pathway

91.2

چرخه زندگی

42.6

Plant family

5.5

Hibiscus trionum L.

خانواده گياهی

C3

گونه علفهرز

Annual

Amaranthus retroflexus L.

پنیرک
Malvaceae
پیچک
Convolvulaceae
تاج خروس
Amaranthaceae

Weed species

Abundance index

Table 1. Different weed species and average density, distribution uniformity, frequency, abundance index and degree
of noxiousness
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ادامه جدول -1گونههاي مختلف علفهرز و ميانگين تراكم ،يكنواختی پراكنش ،فراوانی ،شاخص غالبيت و درجه سماجت
Table 1 - Different weed species and average density, distribution uniformity, frequency, Abundance index and Degree
of noxiousness
Degree of
noxiousness

درجه سماجت

شاخص غالبيت

Abundance index

درصد فراوانی

)Frequency(%

يكنواختی پراكنش
Uniformity
distribution

)MD(plant/m2

ميانگين تراكم

(بوته در مترمربع)

مسير فتوسنتزي

Photosynthetic
pathway

Life cycle

چرخه زندگی

-

8.92

8.82

0

0.1

C3

Annual

-

8.92

8.82

0

0.1

C3

Biennial

Plant family

-

9.12

8.82

0

0.3

C3

Perennial

خانواده گياهی

-

9.12

8.82

0

0.3

C3

Annual

گونه علفهرز

-

11.62

8.82

2.5

0.3

C3

Annual

Weed species

-

9.12

8.82

0

0.3

C3

Perennial

پنیرک
Malvaceae
گندمیان
Poaceae
میخکسانان
Caryophyllaceae
کاسنی
Asteracea
سیبزمینی
Solanaceae
کاسنی
Asteraceae

Malva neglecta Wallr.
Poa annua L.
Silene conoidea L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Solanum nigrum L.
Tragopogon pratensis L.

بهترتیب(Annual :يکساله)( Biennial ،دوساله)( Perennial ،چندساله)( C3 ،سهکربنه)( C4 ،چهارکربنه)

خود اختصاص دادند24 .درصد گونههای علفهرز دارای فراوانی
برابر يا بیشتر از 50درصد بودند .علفهرز تاو ) (Xanthium
 .strumarium Lو دمروباه )(Setaria viridis (L.) Beauv.
با فراوانی  ،41/2خرفه ) (Portulaca oleracea L.با فراوانای
32/3درصدی ،پنجهمرغی )(Cynodon dactylon (L.) Pers.
تربچه وحشی ( )Raphanus raphanistrum L.و خارخساک
) (Tribulus terrestris L.با فراوانی 23/5درصادی ،گاوزباان
) ،(Anchusa italica Retzگااوشبااره (Chrozophora
) tinctoria L.و ساوروف )(Echinochloa crus-galli (L.
) Beauv.با فراوانای 17/6درصادی در رتباههاای بعادی قارار
گرفتند و تااتوره ،گالعقربای (Heliotropium europaeum
) ، L.پنیرک ،چمنيکسااله ) ،(Poa annua L.کاوزه قلیاانی
) ،(Silene conoidea L.خارلتاه )(Cirsium arvense (L.
) ،Scop.تااااجريااازی ) (Solanum nigrum L.و شااانگ
) (Tragopogon pratensis L.با فراوانی 8/82درصدی ،گروه
دارای حداقل فراوانی را تشکیل دادند (جدول .)1مقاادير بااالی
فراوانی برای برخی گونهها نشاندهنده تناساب بیشاتر آنهاا باا
شرايط اقلیمی و خاک است ،درحالی که مقادير باالی میاانيین
تراکم مزرعه برای بعضی از گونهها نشاندهنده توانايی رقابات و
تولید ملل بیشتر نسبت به ساير گونههاست (Moeini et al.,
) .2008براساااس پااووهش انجااامگرفتااه ،علاافهاارز قیااا
) (Sorghum halepenseبا 67/6درصد ،بیشاترين فراوانای را
در بین علفهایهرز باريک بر مزارع لوبیا دارد .درصاد نسابتاً

همچنین اغلب علفهایهرز موجود در مزرعه لوبیاا دارای
مسیر فتوسنتزی سهکربناه (17گوناه) و بقیاه گوناههاا ،مسایر
فتوساانتزی چهارکربنااه داشااتند .عموماااً پرزحمااتتاارين و
سمجترين علفهایهرز در مزارع لوبیا در گونههای سرمادوسات
و دارای سیستم فتوسنتزی  C3دستهبندی میشاوند (Brand

).et al., 2007

) Villers et al, (2003ارتفاع ،بارندگی و درجه حارارت
را از عوامل محیطی مثثر در پراکنش تیپهاای گیااهی معرفای
نمودند .در پاووهش انجاامشاده توساط )Fried et al, (2008
مهاامتاارين عواماال محیطاای مااثثر باار ساااختار علاافهااایهاارز
700مزرعه در فرانسه ،بهترتیب اهمیت ويوگیهای خاک ،اقلایم
و توپوگرافی معرفی شده اند .با وجاود ايان کاه شهرساتان ازناا
دارای اقلیمی سرد میباشد ،از اين رو حضور گونههای علفهارز
سرمادوست در مزارع لوبیا اين شهرستان دور از انتظار نیست.
درصد فراوانی

پیچکصاحرايی ) (Convolvulus arvensis L.و کناف
وحشااای ) (Hibiscus trionum L.باااا فراوانااای معاااادل
91/2درصدی حائز بااالترين درصاد فراوانای بودناد .گوناههاای
تاجخروس وحشای ) (Amaranthus retroflexus L.و قیاا
) (Sorghum halepense (L.) Pers.با فراوانی 67/6درصدی،
گونه شیرينبیاان ) (Glycyrrhiza glabra(Nutt.) Purshباا
فراواناای 58/8درصاادی و گونااه ساالمهتااره (Chenopodium
) album L.با فراوانی معادل 50درصدی رتبههای بعادی را باه
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علفهرز شايع در سطح مزارع لوبیای شهرساتان ازناا باه چهاار
گروه مشخص تفکیک شدهاند .گاروه اول ،مهامتارين گوناههاا،
شامل سه گوناه پیچاکصاحرايی ( Convolvulus arvensis
) ،L.کناف وحشای ) (Hibiscus trionum L.و تااجخاروس
وحشاای ) (Amaranthus retroflexus Lاساات .گااروه دوم،
شامل چهار گونه قیاا )،(Sorghum halepense (L.) Pers.
شیرينبیان ) ،(Glycyrrhiza glabra(Nutt.) Purshسلمهتره
(Xanthium
) (Chenopodium album L.و تااااو
) strumarium L.است .گروه سوم دارای گونه تکلپه دمروبااه
) (Setaria viridis (L.) Beauv.میباشد .گروه چهارم شامل
خرفاه ) ،(Portulaca oleracea L.خارخساک (Tribulus
) ،terrestris L.پنجاهمرغای )(Cynodon dactylon (L.
) ، Pers.گاوشباره ) (Chrozophora tinctoria L.و تربچاه
وحشاای ) (Raphanus raphanistrum L.و گونااههااايی بااا
اهمیت کمتر مانند سوروف )(Echinochloa crus-galli (L.
) ، Beauv.گاوزباان ) ،(Anchusa italica Retzگالعقرباای
) ،(Heliotropium europaeum L.چمان ياکسااله (Poa
) ، annua L.تاجريزی سیاه ) ،(Solanum nigrum L.شانگ
) ،(Tragopogon pratensis L.تاااااتوره (Datura
) ،stramonium L.پنیرک ) ،(Malva neglecta Wallrکوزه
قلیانی ) (Silene conoidea L.و خارلته (Cirsium arvense
) (L.) Scop.اساات (شااکلAhmadi et al, (2011) .)2
شرايط اقلیمی ،سطح زير کشت و مديريت علافهاایهارز را از
مهمترين عوامل مثثر در تعداد گونههای علفهرز دانستند.

باالی فراوانی اين گونه را در اکلر اقلیمها میتوان نشااندهناده
مقاومت باالی اين گیاه به تغییرات اقلیمی دانست.
يكنواختی پراكنش

وضعیت يکنواختی پراکنش گونههای علافهارز شاايع در
سطح مزارع لوبیا شهرستان ازناا در جادول 1نشاان داده شاده
است .در بین 23گونه علفهرز شاايع در منطقاه ماورد مطالعاه
بیشترين درصاد يکناواختی پاراکنش (57/4درصاد) باه گوناه
پهنبر چندساله پیچکصحرايی ( Convolvulus arvensis
) L.تعل داشت .پیچکصاحرايی تنهاا گوناه دارای يکناواختی
بایش از 50درصاد باود .گوناههاای کنافوحشای (Hibiscus
) ،trionum L.قیاا ) (Sorghum halepense (L.) Pers.و
تاجخروسوحشی ) (Amaranthus retroflexus Lباهترتیاب
با يکنواختی  39/5 ،42/6و 38/9درصدی در رتبههای دوم قرار
داشتند .گونههای گاوشباره (،)Chrozophora tinctoria L.
خرفه ) ،(Portulaca oleracea L.ساوروف (Echinochloa
) crus-galli (L.) Beauv.و سالمهتاره (Chenopodium
) .album L.بااهترتیااب بااا يکنااواختی  13/6 ،13/6 ،14/8و
9/9درصدی رتبه سوم اين تقسیمبنادی را باه خاود اختصااص
دادناد Barberi et al, (1997) .نیاز در مطالعاهای چهارسااله
گزارش کردند حضور علافهارز سالمهتاره ( Chenopodium
 )album L.با تیمارهای حاوی نیتروژن همبستيی زيادی دارد.
همچناااین چهاااار گوناااه شااایرينبیاااان (Glycyrrhiza
) ،glabra(Nutt.) Purshتاو (Xanthium strumarium
) ،L.چماانيااکساااله ) (Poa annua L.و تربچااه وحشاای
) (Raphanus raphanistrum L.بهترتیب با يکنواختی ،3/7
 2/5 ،3/7و 1/2درصدی در رتباه چهاارم قارار داشاتند .تعاداد
10گونه علفهرز ديير دارای فاقد يکنواختی پراکنش در مازارع
بودند (جدول .)1با وجود نتايج به دساتآماده در ايان تحقیا ،
میتوان اذعان داشت که جوامع گیااهی باا غناای گوناهای بااال
يکنواختی کمتری دارند .گزارشها نشان میدهد که اختالف در
شیوه مديريت زراعی (تناوب زراعی ،نوع و دور آبیاری ،سیساتم
شخم ،کوددهی و استفاده از ساموم) مهامتارين عامال تعیاین
کننده ترکیب گونهای گیاهانهرز و در نتیجه تنوع آنها میباشد

شاخص غناي گونهاي علفهايهرز

مقايسه غنای گونهای علفهاایهارز مازارع لوبیاا منااط
مختلف مورد ارزيابی در شکل 3نشان داده شادهاسات .در باین
مناط مختلف بیشترين غناای گوناهای علافهارز ( ،)27/5باه
مزارع لوبیا مناط جناوبغربای و پاس از آن باه مازارع لوبیاا
مناط شمالشرقی ( )23/3که دارای اقلیم سردتری مایباشاد،
اختصاص داشت .کمترين غنای گونه ای در ساطح مازارع لوبیاا
بااهترتیااب در من ااط شاامالغرباای ( )18/22و جنااوبغرباای
( )17/14اين شهرستان مشاهده شد .به نظر می رسد ،بااالبودن
سطح زيرکشت لوبیا و همچنین کشت مداوم لوبیاا در موقعیات
جنوبغربی و شمالشرقی ،دلیل اصلی باالبودن غناای گوناهای
در اين مناط میباشد .عالوه بر اين ،نشان داده شده اسات کاه
با افزايش ارتفاع ،غنای گونهای نیز افزايش میيابد .کاهش غنای
گونهای در مناط دشت نشان میدهد که مديريت زراعای ياک
اثر قوی بر تنوع گونه و فراوانی علافهاایهارز در طاول زماان
داشته است.

).(Karkanis et al., 2007
گروهبندي گونههاي علفهرز شايع در سطح مزارع لوبيا

گروهبندی براسااس تجزياه کالساتر مبتنای بار فراوانای،
يکنواختی و میانيین تراکم گونههای علفهارز شاايع در ساطح
مزارع لوبیای شهرستان ازنا در شکل  2نشاان داده شاده اسات.
همانطور کاه مالحظاه مایشاود ،در فاصاله  2/25گوناههاای
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شكل  2گروهبندي براساس تجزيه كالستر براي گونههاي علفهرز شايع در سطح مزارع لوبيا شهرستان ازنا
Fig. 2. A hierarchical cluster analysis weed species of common bean fields in Azna

Species Richness index

Sampling locations

شكل -3شاخص غناي گونهاي علفهايهرز در سطح مزارع لوبياكاري شهرستان ازنا
Fig. 3. Weed species richness index of common bean fields in different region
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) ،(Convolvulus arvensis L.کنااف وحشاای (Hibiscus
) trionum L.و قیاا )(Sorghum halepense (L.) Pers.

تنوع گونهاي علفهايهرز

شاکل 4مقاادير شااخص تنااوع گوناهای سیمساون باارای
گونههای شناسايی شده در مزارع مختلف لوبیا شهرستان ازناا را
نشان میدهد.
بر اساس نتايج بهدستآمده ،در مزارع لوبیا شهرستان ازناا
بیشترين تنوع گونه ای سیمسون با  0/94به منطقه جنوبغربی
و کمترين میزان تنوع گوناهای سیمساون باا  0/86باه منااط
جنوبشرقی اختصاص داشت .به طور کلی کاهش تنوع در فلور
علفهایهرز مزارع لوبیا نیازمند ماديريتی پايادار اسات .وجاود
بیشترين تراکم علفهایهرز در ساطح مازارع لوبیاا در منااط
جنوبغربای شهرساتان ازناا ،باه ساه گوناه پیچاک صاحرايی

مربااوط ماایباشااد کااه نشااان از شاایوه مااديريت يکنواخاات
علفهایهرز در منطقه مورد مطالعه میباشدMehrafarin et .
) al, (2011در طی تحقیقی گزارش کردند که خاکورزی زياد
و شدت مکانیزاسیون در اکوسیستمهاایزراعای باعاث انتخااب
علفهرز پیچکصحرايی ،با تواناايی ساريع ايجااد بخاشهاوايی
شده است .پیچکصحرايی يکی از دَه علفهرز خطرنااک جهاان
بهشامار مایآياد کاه در غاالت ،عملکارد را تاا 60درصاد و در
کشتهای رديفی تا 80درصد کاهش میدهد (Pushak et al.,

).1999

Species Diversity index of Simpson's

Sampling locations

شكل -4شاخص تنوع گونهاي سيمسون علفهايهرز در سطح مزارع لوبياكاري شهرستان ازنا
Fig. 4. Simpson's diversity index of weed species in common bean fields in different region

آرژانتین ،مشخص گرديد عوامل محیطی در مقیااس منطقاهای
ممکن است سبب تفاوتهای مشاهدهشده بین مزارع موجاود از
نظر تنوع کارکردی علفهایهرز باشند .نتايج حاصل نشاان داد
کاااه تااااجخاااروس ) (Amaranthus retroflexus L.و
پیچکصحرايی ) ،(Convolvulus arvensis L.بهعنوان پهان
باار هااای غالااب و مشااترک در مناااط مختلااف لوبیاکاااری
شهرستان ازنا وجود دارند .به نظر میرسد وجود کانون آلاودگی
مشترک به اين علفهرز ،تشابهات آگرواکولوژيکی و شایوههاای
مااديريتی مشااابه علاافهااایهاارز باعااث ظهااور و غالبیاات اياان
علفهایهرز در مناط مذکور گرديده است.

شاخص تشابه گونهاي علفهايهرز

در شکل ،5شاخص تشابه گوناههاای علافهارز در ساطح
ماازارع لوبیاکاااری در شهرسااتان ازنااا نشااان داده شااده اساات.
باالترين میزان تشاابه گوناهای باهترتیاب در مازارع لوبیاکااری
مناط جنوب غربی( ،)0/75شمالشارقی ( ،)0/64شامالغربای
( )0/62و جناوبشارقی ( )0/56شهرساتان ازناا مشااهده شاد.
کمتريندرصد تشابه گونهای نیاز باه مازارع لوبیاکااری جناوب
شرقی مربوط بود .به نظر میرسد نزديکی مکانی مناط شامال
شرقی و شامالغربای و باه تباع آن مشاابهت شارايط اقلیمای
توجیهکننده باالبودن ضريب تشابه گونهای باشاد .طای بررسای
) Poggio et al, (2004باار روی جوامااع علاافهااایهاارز در
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Sampling locations

 شاخص تشابه گونههاي علفهرز در سطح مزارع لوبياكاري شهرستان ازنا-5شكل
Fig. 5. Similarity index of weed species in common bean fields

 از آنجا که عمده علفهایهرز مزارع لوبیا گیاهانی دولپاه،بر اين
 کنترل علفهایهرز اين مزارع باه صاورت،و پهن بر هستند
 زيرا در اين شرايط ممکان اسات،شیمیايی دشوارتر خواهد شد
 بنابراين در ايان شارايط.به محصول اصلی نیز آسیب وارد شود
لاازوم اسااتفاده از روشهااايی همچااون مااديريت تلفیقاای علااف
.هایهرز بیشتر خواهد بود

نتيجهگيري
وجود علفهایهرز متعدد در مزارع لوبیاای منطقاه ماورد
بررسی بیانير لزوم رعايت اصول علمی بهمنظور بهباود عملکارد
 زيارا برخای از ايان،لوبیا از طري مديريت علفهایهارز اسات
علفهایهرز همچون تاجخروس تعداد زياادی باذر رياز تولیاد
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Introduction
There are many different factors that affect yield and quality of agricultural crops, including weed
management. The abundance, distribution, density and composition of weed species in a cropped field varies
due to the nature of the crop, cultural practices and cropping pattern/system, soil type, moisture availability,
location and season, therefore identification of weed flora is important to identify the proper weed control
options and enables farmers to use the best management strategies. Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) is
an increasingly important cash crop for growers in western provinces of Iran. Due to the lack of basic
information about the weed diversity in common bean fields in Lorestan province which is the mean
producer of bean in Iran), the current study was conducted for exact identification of flora condition of
weeds.
Materials & Methods
The present investigation was carried out to find out weed floristic composition in common bean fields
of Azna (33°45΄ N latitude, 49°45΄ E longitude, with a mean altitude of 1871 m above sea level), in the
North of Lorestan province during 2014. In this study, 34 fields of bean using method of stratified randomsampling, and by assigning the suitable number of the samples for each level, were selected. The longitude
and latitude and sea level of different fields were recorded exactly by global positioning system (GPS). In
order to determine the density and composition of weeds, sampling in each field done using the pattern of W.
According to the pattern of the W, 9 points in each field were selected and the distance between two
sampling points was 20 meters and in each point by using a 0.5 m × 0.5m quadrate the density and
composition of weed species was determined. For data analysis of weed flora in the fields, frequency,
abundance index, distribution uniformity and mean density were calculated using appropriate equations.
Weed frequency indicates the proportion of fields where the species was found. The diversity of weed
species was described by species richness and weed density was determined by counting the number of
plants in each sampling quadrate. Cluster analysis was done by JMP software using the data related to
species richness index, species diversity and similarity.
Results & Discussion
In the current experiment, 23 weed species from 14 families were collected and identified at the
different bean fields in the studied region. The highest number of weed species belongs to Poaceae family
(five species) and Asteraceae family (three species). Based on results, 78% and 22% of weed species were
dicotyledonous and monocotyledon respectively. Among the identified weed about 65% were annual and the
remaining species were biennial or perennial. It seems that intensive and high input cultivation of common
bean in the studied region affected the composition and diversity and density of weeds. Previous studies also
showed that perennial weed communities under less cultivation and reduced tillage systems are often more
frequent whearase in conventional systems the annual weed are dominant. Kenaf (Hibiscus cannabinus L.),
Field Bindweed (Convolvulus arvensis) and Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) had the highest
and Black Nightshade (Solanum nigrum L.) and Goat's Beard (Tragopogon pratensis L.) had the lowest
density, uniformity and abundance in the common bean fields. The density of the weed species varied
considerably in the different fields and the maximum density of weed (5.5 plants. m2) in the fields was
*Corresponding Author: ahmadi1024@gmail.com
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recorded for Hibiscus trionum. The most important noxious weed of studied regions were Field Bindweed
(Convolvulus arvensis), (Sorghum halepense (L.) Pers.)، (Cynodon dactylon (L.) Pers.) and (Echinochloa
crus-galli (L.) Beauv.). The highest value of species richness index (27.5) and Simpsons diversity index
(0.94) were recorded for Southwest, whereas the lowest value of species richness index (17.14) and
Simpsons diversity index (0.86) calculated for Southeast regions. Results of another study showed that
species richness is related to geographical condition and increase with the height. Decrease of species
richness in plain areas suggests that agronomic management has a strong effect on species diversity and
weed abundance during the time.
Conclusion
The occurrence of numerous weed species in bean fields means that different methods of weed control
must be selected because some of these weeds such as redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) can
produce a lot of small seed which may increase the problem of weeds in further years. The higher number of
dicotyledonous weeds means that special cautions for the use of chemical herbicides is necessary because
many of recommended herbicides for broadleaf weeds could result in serious damages to the common bean
fields. It seems that in these conditions considering the integrated weed management (IWM) methods is
justified.
Key words: Diversity, Frequency, Similarity index, Species richness
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