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  ) L. Beta vulgaris(هرز در مزارع چغندرقند  يها ساختار جوامع علف یبررس
  یو شمال يخراسان رضو يها استان

  یم جهانی، مرییاهمرگویه سی، آسيزی، گلثومه عزیدرضا خزاعی، حم، محمد حسن راشد محصليمرادیال علیل
  مشهد یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز

  دهیچک
 178، تعداد یو شمال يخراسان رضو يها مختلف استان يها هرز مزارع چغندرقند شهرستان يها ساختار جوامع علف یبه منظور بررس

ن تراکم مزارع در مزارع مختلف محاسبه یانگیو م یب همسانی، تواتر، ضریشاخص فراوان قرار گرفت و یمورد بررسشهرستان  12مزرعه از 
بود که  یاهیخانواده گ 16گونه مختلف متعلق به  56از  یمورد بررس يها هرز موجود در شهرستان يج نشان داد که جامعه علفهاینتا. دیگرد
سه  هرز علفگونه  47ن در جامعه موجود، تعداد یهمچن. بود) گونه 12(ها  شتر از تک لپهیب) گونه 44( دولپه يها ن آنها تعداد گونهیدر ب

ن خانواده یب متنوع تریبه ترت یان و کاسنیخانواده گندم. گونه چندساله مالحظه شد 18کساله و یگونه  36ز یگونه چهارکربنه و ن 9کربنه و 
  . هرز تک لپه و دولپه بودند يها علف
  يهرز، تنوع کارکرد ي، علفهاچغندرقند :يدیکل يها اژهو
  

Evaluation of species diversity and weed community structure in sugar beet (Beta vulgaris L.) 
fields of Khorassan Razavi and Khorassan Shomali in Iran  

 L. Alimoradi , M. H. Rashed, H. Khazaee, G. Azizi, A.Siahmarguee, M. Jahani 
Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 

In order to investigate the species and functional diversity and structure of weed communities in sugar beet fields of 
different cities in Khorassan Razavi and Khorassan Shomali provinces, Iran,  178 farms from 12 cities were studied. 
Abundance and frequency, uniformity, mean field density indices were studied in different cities. The results showed 
that weed population in different cities composed of 56 species in 14 plant families, in which dicotyledon species (44 
species) were more than monocotyledons (12 species). This community, 47 species were C3 plants (monocotyledon & 
dicotyledon) and others were C4 species (monocotyledon & dicotyledon). These 56 species also included of 36 annuals, 
2 biennials and 18 prennials. Poaceae and Asteraceae families showed the most diversity amongst the monocotyledon 
and dicotyledon, respectively.  
Key words: Sugar beet, Weed, Functional diversity. 

  مقدمه
ستم مورد ی، گونه و اکوسیکیدر سه سطح تنوع ژنت یعیطب يها ستمین بوده و معموالً در اکوسیات در کره زمیانگر تنوع حیب یستیتنوع ز

از عوامل کاهش  یکیرا به عنوان  یتک کشت يها همگام با گسترش نظام یصنعت يتوسعه کشاورز) 1(لور یلتون تایه. ردیگ یم مطالعه قرار
 يها ستمیاکوس ياز اجزا یکیهرز به عنوان  يها علف. داند یم ها ستمین اکوسیبقاء ا يبرا يجد يدین امر را تهدیدانسته و ا یتسیتنوع ز
 یکیو اکولوژ یزراع یانتخاب يجه فشارهایهرز نت يها ت علفیجمع ییایپو). 6(گذارند  یم ریستم تأثیدر سطح اکوس یستیبر تنوع ز یزراع

گاه آن در یت محصول چغندرقند و جایبا توجه به اهم). 4(هرز شود  يها در جوامع علفها  گونه یت برخیب غالبتواند سب یم است که
هرز مزارع چغندرقند در  يو ساختار جوامع علفها ي، کارکرديتنوع گونه ا یابیبه منظور ارز یقیاستان خراسان، تحق ياقتصاد کشاورز

  .    انجام گرفت یمالو ش يخراسان رضو  يها استان يها شهرستان
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  ها  مواد و روش
شهرستان عمده  12مزرعه از  178، تعداد یو شمال يهرز مزارع چغندرقند استان خراسان رضو يها ساختار جامعه علف ییبه منظور شناسا

جامعه  يع گونه اب و تنویترک یابیارز يها از شاخص یکی. قرار گرفتند یمورد بررس 86-85 یدر سال زراع چغندرقندد کننده یتول
، )ا فرکانسیبسامد (محاسبه شد که شامل تواتر  یابیار ارزین شاخص با استفاده از سه معیا. است) AI( یشاخص فراوان  هرز، يها علف
رد مو یاهیاز مزارع که گونه گ يشامل درصد) F) (ا فرکانسیبسامد (تواتر ). 5(باشد  یم ن تراکم مزارعیانگیو م) یکسانی( یب همسانیضر

و و یپوگ. باشد یم مورد نظر در منطقه هرز علفتزاحم  ییایا گستره جغرافیاز وسعت و  ینیحضور دارد و در واقع تخم) هرز علف(نظر 
 یم محاسبه) 1(مختلف از معادله  يها گونه) فرکانس(تواتر . شناسند یم )ا استقراریثبات (» تیب تثبیضر«ار را با عنوان ین معیا). 6(همکاران 
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تزاحم در تمام ) ییبزرگنما( یزان بزرگینشان دادن م يشود و برا یم که بر حسب تعداد در متر مربع مطرح) MFDki(ن تراکم مزارع یانگیم

م آن بر تعداد کل مزارع یو تقس) D(ن تراکم مزارع با جمع زدن تراکم گونه مورد نظر در هر مزرعه یانگیم. رود یم ش شده، بکاریمزارع پا
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MDFUFAI kkkk ++= )5معادله (          

 يها گونه«. گرفتقرار  یموجود در جامعه مورد بررس» شاخص يها گونه«هرز،  ي، ساختار جامعه علفهايب گونه ایترک ییپس از شناسا
ن حضور را یشتریا بیو  ین فراوانیشتریهستند و بها  ن گروهیج تریمتفاوت جزء را يها )نمونه(هستند که در کوادرات  ییگونه ها» شاخص

از » شاخص ياه گونه«ن ییتع يبرا). 6(باشند  یم ا هر دو مورد را دارایدارند و  ییمختلف دارند و فرکانس تواتر باال يها )نمونه(در کوارات 
معادله (نمود  يمختلف را براساس مقدار شاخص ارزش گونه گروه بند يها توان گونه یم بین ترتیبد. شود یم شاخص ارزش گونه استفاده

6  . (  
Ind Val = S × F × 100                                                           ) 6معادله(  
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Ind Val= Indicator Value= اخص ارزش گونهش 

S = Specificity = همان گونه در تمام گروهها یمجموع فراوان /ک گروه ی يها ن مکانیگونه مورد نظر در ب یفراوان 

F = Fidelity = در آن گروهها  تعداد کل مکان / ک گروه که در آن گونه مورد نظر وجود داردی يها تعداد مکان  
  .دیمربوط به آن رسم گرد يمحاسبه شد و نمودارها EXCELا استفاده از نرم افزار ز بیمربوط به موارد مختلف ن يها فرمول

  ج و بحث ینتا
،  تنوع بتا معادل  28/14 +  69/6تنوع آلفا معادل  یو شمال يق نشان داد که در مزارع چغندرقند خراسان رضوین تحقیج حاصل از اینتا

  56برابر با   یمورد بررس يها هرز موجود در شهرستان يجامعه علفها. بود 56ها  ونهز معادل تعداد کل گیبود و تنوع گاما ن 81/3+ 78/2
از نظر چرخه . بود) گونه 12(ها  شتر از تک لپهیب) گونه 44(دولپه  يها ن آنها تعداد گونهیبود که در ب یاهیخانواده گ 16گونه متعلق به 

داشتند ) تک لپه و دو لپه(گونه  17هرز چند ساله  ينسبت به علفها يشتریتنوع ب) دولپه+ تک لپه (گونه  37کساله با یهرز  ي، علفهایزندگ
گونه  4با  ینیب زمی، خانواده سیپس از خانواده کاسن. ن تنوع را دارا بودیشتریگونه، ب 8با  یها، خانواده کاسن يدر گروه دولپه ا). 1جدول(

گونه  12ان با یخانواده گندم. هرز دولپه بودند يعلفها يها ن خانوادهیه جزء متنوع ترگون 4گونه و خانواده شب بو  با  4و خانواده نخود  با 
باً ین خانواده تقریهرز متعلق به ا يها علف. بود یو شمال يهرز تک لپه در مزارع چغندر استان خراسان رضو يها ن خانواده علفیمتنوع تر

 ین درصد فراوانیشتریج مزارع چغندرقند، خانواده اسفناج بیرا يها ن گونهیدر ب ج نشان داد کهین نتایهمچن. در تمام مزارع حضور داشتند
اه ینکه گیبا توجه به ا. درصد مزارع چغندرقند حضور داشتند 54/94ن خانواده دریهرز متعلق به ا يها علف. را دارا بود) درصد 23معادل (

ش تزاحم یو افزا یکیولوژیزیز فیو ن یکیفنولوژ يها د آمدن شباهتیباعث پد جهیباشد، در نت یم ن خانوادهیز متعلق به این چغندرقند یزراع
ل مثل یتروفیهرز ن يت علفهایش جمعیاز عوامل موثر در افزا یکیتروژن ین ير باالیقات نشان داده است که مقادیتحق. شود یم ها ن گونهیا

زان یم«مختلف از لحاظ   يها شهرستان چغندرقندز در مزارع هر يمختلف علفها يها گونه).3(باشد  یم سلمه تره و هفت بند و سوروف
درصد  90تا  80باً دریبودند که تقر خروس تاجو  يزیر سلمه تره، تاج رینظ ییگروه اول شامل گونه ها. م شدندیگروه تقس  6به » حضور

ب یتواتر و ضر يداراها  ن گونهیا. دادند را به خود اختصاص) 167تا  128معادل ( یزان شاخص فراوانین میشتریمزارع حضورداشتند و ب
گروه دوم .  دارند ییباال يم مزارع منطقه سازگاریو اقل یط خاکیبا شراها  ن گونهین معناست که این مطلب به ایهستند و ا ییباال یهمسان
ن یا یشاخص فراوان). 1جدول (درصد مزارع حضور داشتند  47و  52، 65ب در یچک، تلخه و سوروف بودند که به ترتیر پینظ ییگونه ها
ارسالم، یرك، اوی، پوآ، پنیوحش ير ترشک، کاهوینظ یین حضور متعلق به گونه هایکمتر. درصد بود 69و  77، 96ب معادل یبه ترتها  گونه
و در مزارع حضور داشتند ) درصد 8/2تا  56/0(درصد  3بود که حدوداً در کمتر از  یو گلرنگ وحش ی، نی، علف پشمکیوالف وحشی

نشان داد  2ج حاصل از جدول ین نتایهمچن. باشد یم 7معادل کمتر از ها  ن گونهیا یشاخص فراوان). 2و  1جدول(گروه پنجم قرار گرفتند 
باشد که نسبت به  یم 67/3، 97/3، 25/4، 5ب معادل یاق، خارشتر، علف شور به ترتیارسالم، قیر اوینظ یین تراکم  گونه هایانگیکه م
  .  دارند ییر باالیقدرت رقابت و تکثها  ن گونهیجه به آن مفهوم است که این نتیبرخوردار هستند و ا يگر از رقم باالترید يها گونه
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  ین تراکم مزرعه و شاخص فراوانیانگیو م یب همسانیضر) تیب  تثبیضر(تواتر : 1جدول
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   یو شمال يرضو استان خراسان چغندرقندلب مزارع غا يها گونه و شاخص ارزش ین تراکم نسبیانگیو م یتواتر ، همسان: 2جدول
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