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 فرنگی( و نخودAllium sativumتأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر )

 (Pisum sativum) هرزهایعلفهای جمعیتی بر شاخص 

 2ابراهیم غالمعلی پورعلمداریو  1*اله پیردشتیهمت ،2زری مقدمعلی نخ، 1ارسطو عباسیان

ک دانشیار، گروه زراعت، پژوهشکده ژنتی -3اووس استادیار، دانشگاه گنبد ک -2دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه گنبدکاووس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -1
 و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 15/10/95 افت:یخ دریتار 

 16/3/96 رش:یخ پذیرات

 چکیده

-یستع، جمعیت و زبی تغییرات تنوجهت ارزیابه صورت کشت مخلوط دو گیاه سیر و نخود فرنگی در دو منطقه گنبدکاووس و ساری،  1392این تحقیق در پاییز 

مل کشت ر نه سطح شادشت مخلوط کهای مختلف های کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی ترکیبهرز در قالب طرح بلوکهایتوده علف

 100+  100، 100+  75، 100+ 50، 100+  25افزایشی  درصد، مخلوط 25:  75، 50: 50، 75:  25خالص سیر، کشت خالص نخود فرنگی، مخلوط جایگزینی 

ز منطقه گنبد کاووس با بیشتر ا 5/2080هرز در شهرستان ساری با میانگین هایتوده علففرنگی و سیر در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج، زیستدرصد نخود

زن وراکم بیشتری برخوردار بودند. بیشترین تبوته در متر مربع( از  88/44گنبد کاووس )هرز در شهرستان هایگرم در متر مربع بود. هر چند علف 4/1479میانگین 

ی هرستان ساری و مخلوط جایگزینشعدد در متر مربع( به ترتیب به کشت خالص سیر در  83/61) هرزهایعلفگرم در متر مربع( و تراکم  3/3387توده )زیست

ان نر در شهرستوای-نوع شانونتای مارگالف، منهینک و شاخص کاووس تعلق گرفت. میانگین شاخص غنای گونهسیر در شهرستان گنبد  %25نخودفرنگی+  75%

ر مقایسه، دو شاخص غالبیت سیمپسون د( باالتر بود. 03/1و  7/0، /86ترتیب ( در مقایسه با شهرستان گنبدکاووس )به96/1و  01/1، 33/1ترتیب: ساری )به

سیر در گنبد کاووس دارای  %25نخود فرنگی+  %75( در تیمار جایگزینی کاشت 89/0واینر )-فرنگی و شاخص یکنواختی شانون ( در کشت خالص نخود63/0)

( هر دو 94/3خص تنوع سیمپسون )( و شا42/1واینر ) -( در کشت خالص سیر در ساری، شاخص تنوع شانون77/0پارگر )-مقدار بیشتری بود. شاخص تنوع برگر

یمی و اقل هاییژگیون دو منطقه به دلیل سیر در ساری از مقدار باالتری برخوردار بودند. در مجموع، هرچند بی %25نخودفرنگی+  %75زینی کاشت در تیمار جایگ

 هرزهایفعلغالبیت  وع و کاهشکشتی موجب افزایش تنمتفاوت بودند اما الگوهای کشت مخلوط در مقایسه با نظام تک هرزهایعلفهای تنوع خاکی، شاخص

 در دو منطقه شدند.

 توده،  غنای گونه، یکنواختی، غالبیتتراکم، زیست کلیدی: یهاواژه

                                                 
1 Corresponding author. E-mail: pirdasht@yahoo.com   
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 مقدمه

هرز از دیر باز به عنوان عنصری نامطلوب در این هایعلف

-را کاهش می ها هزینه تولید را افزایش و کیفیت آننظامبوم

 Rastghar, 2005; Ejtehadi et al., 2013 Yousefi  etدهند )

al., 2014;)های زیادی در خصوص تأثیر کشت . گزارش

 هرزهایعلفمخلوط بر کاهش جمعیت و افزایش تنوع 

 ;Gbanguba et al., 2011; Gronle et al., 2015وجود دارد )

Kaur et al., 2015; Knezevic et al., 2002; Shazad et al., 

(گزارش Patience et al., 2013(. پاتینس و همکاران )2016

در مقایسه با  هرزهایعلفکردند که در کشت مخلوط تنوع 

توده کاهش یافت.  که زیستکشت خالص افزایش، در حالی

( Koochecki et al., 2006بنابر مطالعات کوچکی و همکاران )

در محصوالت کشاورزی به طور متوسط  هرزهایعلفتداخل 

درصد افت عملکرد را در سطح جهانی به همراه دارد.  15-10

( Yousefi et al., 2014در همین راستا، یوسفی و همکاران )

گزارش کردند که عملکرد سوخ در سیر در حضور 

یابد. وانگ و همکاران به شدت کاهش می هرزهایعلف

(Wang et al., 2015 نیز در ) مطالعه تنوع زیستی گزارش

های ارزیابی کردند که وزن، فراونی و اغلب شاخص

های تحت تأثیر مکان قرار داشته و رفتار گونه هرزهایعلف

 گیاهی در مناطق مختلف متفاوت است.

هرز، عامل مهمی در شناخت هایمطالعه فلوریستیک علف

ها در جامعه و سبب کاهش خسارت ناشی از حضور آن

دار با محصوالت زراعی است. کشاورزی به دلیل عهده تداخل

برداری را از تنوع بودن امنیت غذایی دنیا، بیشترین بهره

های برد به طوری که با افزایش تنوع، غالبیت گونهمی 1زیستی

سمج کاهش یافته و هزینه مهار  هرزهایعلفخاصی از 

 ;Koochecki et al., 2006یابد )کاهش می هرزهایعلف

Peiris, 2016برگیرنده تمام موجودات زنده (. تنوع زیستی در

-نظام است. تأثیر مدیریتو تقابل آنها با یکدیگر در یک بوم

های زراعی بر ساختار جوامع گیاهی توسط محققین مورد 

                                                 
1 Biodiversity 

مطالعه قرار گرفته است. در همین زمینه دوتویت و همکاران 

(Dutoit et al., 2003گزارش کردند که یکی ) های از شاخص

 ساختار در تنوع هرز افزایشهایموفق در مدیریت علف

های زراعی رایج شامل هرز است. عملیاتهایعلف جوامع

هرز هایو تناوب زراعی علف کشعلفشخم، استفاده از 

 حساس را از بین برده و شرایط الزم برای تعداد 

 ند کرا فراهم می هاکشعلفهای مقاوم به اندکی از گونه

(Poggio et al., 2004( باکوس .)Bakus, 2007 در مطالعاتی )

هرز انجام داد، گزارش کرد که هایکه روی جوامع علف

تغییرات عوامل اکولوژیک و ارتفاع از سطح دریا از جمله 

 عوامل مؤثر بر تغییرات تنوع و پوشش گیاهی است. تغییراتی

 به فشار بستگی دهد،می رخ هرز مزارععلف جمعیت در که

-مانند شرایط اقلیمی، ویژگی هرزعلف به شده تحمیل انتخاب

-نظامژنتیکی و گیاهی دارد که تنوع این گیاهان را در بوم های

(. زارع Peiris, 2016دهد )های زراعی تحت تأثیر قرار می

( در Zare Chahoocki et al., 2010چاهوکی و همکاران )

عوامل مختلف گزارش  ای و رابطه آن بابررسی تنوع گونه

ها در مناطق مختلف دستخوش کردند که غنا و تنوع گونه

 گیرد. ویسی و همکاران عوامل اقلیمی قرار می

(Vaisi et al., 2013در مطالعه ساختار جوامع تنوع گونه ) ای

های هرز مزارع گندم گزارش کردند که مدیریتهایعلف

-ا کاهش در حالیهرز در مزارع گندم رهایزراعی تنوع علف

دهد. را افزایش می هرزهایعلفکه غالبیت تعداد محدودی از 

ای ( طی مطالعهDelafuent et al., 2006دالفنت و همکاران )

مزرعه سویا  هرزهایعلفروی  1995-2003های که در سال

 داشتند، نقش عوامل محیطی و اکولوژیکی در تراکم و 

 هرز را بسیار مؤثر دانستند. مصداقی هایتنوع علف

(Mesdaghi, 2001 اظهار داشت عوامل اقلیمی و جغرافیایی )

توده و های گیاهی از جمله زیستبر بسیاری از ویژگی

فراوانی گیاهان در اجتماعات مختلف گیاهی تأثیرگذار است. 

مطالعات برخی از پژوهشگران نشان داده است که پوشش 

زراعی و باغات تنوع تی در کشت جنگلگسترده گیاهان درخ
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دهد. گیاهی را افزایش ولی غالبیت را کاهش می

(Ghanbarzadeh et al., 2010; Kazemi & Shahmoradi, 2000.) 

در شرایط  هرزهایعلفبنابراین، با توجه به تأثیرپذیری رفتار 

محیطی مختلف، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر کشت 

نگی با دو الگوی افزایشی و جانشینی مخلوط سیر و نخود فر

در دو منطقه ساری و  هرزهایعلفهای جمعیتی بر شاخص

 گنبد کاووس بود.

 هامواد و روش

در دو مزرعه پژوهشی  1392این تحقیق در سال زراعی 

دانشگاه گنبد کاووس و ساری اجرا شد. قبل از کشت، اقدام 

منطقه گردید  به آزمایش تجزیه فیزیکی و شیمیایی از خاک دو

(. خصوصیات اقلیمی دو منطقه از شروع سال 1)جدول 

زراعی و تا پایان برداشت محصول از نزدیکترین ایستگاه 

صورت طرح (. آزمایش به2هواشناسی اخذ شد )جدول 

های کامل تصادفی در دو منطقه گنبد کاووس و ساری و بلوک

مختلف های با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی ترکیب

کاشت مخلوط در نه سطح شامل کشت خالص سیر، کشت 

 75، 50: 50، 75:  25خالص نخود فرنگی، مخلوط جایگزینی 

+  75، 100+ 50، 100+  25درصد، مخلوط افزایشی  25: 

فرنگی و سیر در نظر گرفته شدند. نخود 100+  100، 100

آبان ماه و در دانشگاه گنبد  23کاشت در شهرستان ساری 

صورت گرفت. ابعاد هرکرت  1392وس هفتم آذر ماه کاو

متر مربع با شش ردیف کشت بود. تراکم  8/1×6آزمایشی 

ها در تیمار شاهد برای هر دو گیاه یکسان و در تیمارهای بوته

بوته  360جایگزینی بسته به نسبت تراکم، همسطح تیمار شاهد

نخود   %25های افزایشی متر مربع بود، اما در مخلوط 8/10در 

 %75سیر،  %100نخود فرنگی +   %50سیر،   %100فرنگی+

سیر،  به  %100نخود فرنگی +  %100و   %100نخود فرنگی + 

بوته نخود  360و  270، 180، 90تیمار شاهد سیر به ترتیب 

هرز هایفرنگی به هرکرت افزوده شد. در طی دوره رشد علف

اسایی قرار سبز شده در هر کرت آزمایشی مورد بررسی و شن

هرز هر هایگرفت. همزمان با برداشت محصول، تعداد علف

متری به سانتی 50×  50گونه با استفاده از کوادرات مربعی 

توده زیست تعداد چهار بار در هر کرت شمارش شد. وزن

 ها با ترازوی دیجیتال و با دقت یکصدم گرم نمونه

 ونه های غنای گگیری گردید. ارزیابی شاخصاندازه

(;Derksen et al., 1995 Ejtehadi et al., 2009 تنوع ،)

(;Booth et al., 2003 Waite, 2000 غالبیت ،) 

(Waite, 2000 و یکنواختی )(Derksen et al., 1995;  

Waite, 2000و با کمک  [7-1]تا  [1-1]های ( با استفاده از رابطه

 (. Krebs, 1998محاسبه شد ) Ecological Methodologyافزار نرم

−='H                                   : [1-1]رابطه  ∑ Pi lnPi
S
i=1 

1                         [: 2-1] رابطه − D = 1 − ∑ Pi 
2s

i=1
 

E                                                [ :3-1رابطه ] =
H’

lns
  

                                          :  [4-1] رابطه
E1

D
=

1

Dᵔ
S⁄

 

𝐒−𝟏                                            [:5-1رابطه ]

LnN
=Dmg 

𝐒                                              [  6-1رابطه ]

√N
=Dmn 

D                                    : [7-1رابطه ] = ∑ Pi 
2s

i=1
 

این رابطه  : درp𝑖وینر -شاخص تنوع شانون ’H:ها: در این رابطه

= Piام به کل افراد  i  سهم افراد گون
ni

N
 in تعداد افراد گونه :i  در

شاخص تنوع سیمپسون : D-1 ها= کل افراد در تمام گونهNنمونه 

وینر -شاخص تنوع شانون ’H:شاخص یکنواختی شانون  E:است. 

S تعداد گونه در نمونه :E1

D
:  Dˆ : شاخص یکنواختی سیمپسون 

 :Dmn : شاخص غنای گونه مارگالفDmgشاخص تنوع سیمپسون 

 .است : شاخص غالبیت سیمپسون D شاخص غنای گونه منهینیک

هارتلی جهت یکنواختی  maxFها، آزمونقبل از تجزیه آماری داده

دار  نبودن (. با توجه به معنی3ها انجام شد )جدولواریانس

(  1/9ی )نسخه SASافزار ، با استفاده از نرم هایکنواختی واریانس

مورد تجزیه مرکب قرار گرفت. مقایسه  آوری شدهی جمعهاداده

 LSDدار )ها از روش آزمون حداقل تفاوت معنیمیانگین

 استفاده شد.  Excelها از برنامهحفاظت شده( و جهت رسم شکل
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 .تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک در دو منطقه گنبدکاووس و ساری. 1جدول 

Table 1. Physical and chemical analysis of soil at Gonbad Kavoos and Sari regions. 

Gonbad Kavoos  Sari Unit Parameters 

0.72  1.013 dS/m Electrical Conductivity   ) EC( 

8.02  7.66 - pH 

0.09  0.18 % Total Nitrogen (N) 

1.52  3.15 % Organic Mater 

363  140 mg/kg Potassium 

11.0  11.6 mg/kg Phosphorus 

Si-C-L 
33-58-9 

 Si-L19-58-23 - Soil Texture 

0-30  0-30 cm Depth of sampling 

 

.1392-93های آب و هوایی شهرستان گنبدکاووس و ساری در سال زراعی ویژگی .2جدول   

Table 2. Weather charactristics in Gonbad Kavoos and Sari regions during growing seasons of 2013-2014. 

Evaporation (mm) Relative Humidity 

Mean(%) 

Rainfall(mm) Sunny Hours Temperature 

mean(℃) 
Months 

Sari Gonbad 

Kavoos 

Sari Gonbad 

Kavoos 

Sari Gonbad 

Kavoos 

Sari Gonbad 

Kavoos 

Sari Gonbad 

Kavoos 

98.9 112.9 78 61 223.8 44.3 176.7 214.05 21.75 23.03 October  

52.5 50.5 81 68 99 15.5 137.5 164.4 15.25 15.8 November 

31 28.8 80.25 73 85.6 70.8 136.6 124.3 11.05 10.85 December 

26.7 23.7 77.75 71 6.5 6.5 162 163.9 7.75 7.2 January 

28.6 25.9 78.25 74 36.8 25.7 149 168.1 6.85 6.5 February 

53.4 43.3 78.25 76.5 27.9 46.8 113.2 123.8 10.35 10.75 March 

89.2 77.3 76.5 72.5 50.5 55.4 213.2 227.8 14.45 10.8 April 

147 147.1 72 61.5 5.3 28.4 222.2 255.5 21.75 22.85 May 

527.3 509.5 622 557.5 535.45 293.4 1310.4 1441.6 109.2 107.8 Total 

65.91 63.69 77.75 69.69 66.93 36.68 163.8 180.2 13.65 13.46 mean 
 

 

 

 

 

 و بحث نتایج

های ارزیابی مخلوط در کشت عملکرد و اغلب شاخص

مخلوط افزایشی تیمارهای بدون وجین در مقایسه با تیمار 

شاهد و تیمارهای جایگزینی افزایش نشان داد )نتایج نشان 

موجود  هرزهایعلفداده نشده است(. بر اساس نتایج پوشش 

ان در مزرعه کشت مخلوط سیر و نخود فرنگی در دو شهرست

ای، گنبدکاووس و ساری کامالً متفاوت بود. ترکیبات گونه

 4و فراوانی نسبی هر گونه در جدول هرزهایعلفتعداد 

آورده شده است. بر این اساس بیشترین درصد فراوانی در 

-هفتعلف  هرزهایعلفگنبد کاووس و ساری به ترتیب به 

( تعلق گرفت. تمامی %2/48کشیش )( و کیسه%53بند )

جز یکی )یوالف موجود در هر دو منطقه به هرزهایلفع

-رسد فلور علفوحشی( همگی برگ پهن بودند. به نظر می

های هرز در بین مزارع، مناطق، شرایط اقلیمی و مدیریتهای

مختلف متفاوت بوده و تأثیر زیادی بر ترکیب و فراوانی 

(. نتایج تجزیه مرکب Poggio et al., 2004ها دارد )گونه

آورده شده است.  5واریانس صفات مورد مطالعه در جدول 

هرز تحت تأثیر مکان و اثر متقابل هایتوده علفزیستوزن 

مکان با آرایش کاشت قرار گرفت. در سطوح مختلف اثر 

-متقابل دوگانه آرایش کاشت و مکان، بیشترین وزن زیست

گرم در متر مربع در  4/2786با میانگین  هرزهایعلفتوده 

کشت خالص سیر و کمترین آن در  دو تیمار افزایشی 

نخودفرنگی در هر دو   %100و  75سیر +   %100کاشت

(. در همین راستا، مصداقی 1منطقه مشاهده شد )شکل 

(Mesdaghi, 2001 اظهار داشت عوامل اقلیمی و جغرافیایی )

توده و های گیاهی از جمله زیستبر بسیاری از ویژگی

فراوانی گیاهان در اجتماعات مختلف گیاهی تأثیرگذار است. 

( نیز در بررسی کشت Elba et al., 2014البا و همکاران )

مخلوط سویا و آفتابگردان گزارش کردند که کشت مخلوط 



 225                                        ...                                                             تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر

 

 

هرز را هایهای زیستی، وزن علفعالوه بر تأثیر بر شاخص

دهد. کاهش می توجهیطور قابلدر مقایسه با تیمار شاهد به

های دیگر نیز آمده است مشابه با چنین نتایجی در پژوهش

(Ramesh et al., 2016; Wang et al., 2015 .) 

در واحد سطح تحت تأثیر مکان،  هرزهایعلفتراکم    

آرایش کاشت و اثر متقابل سطوح این دو عامل قرار گرفت 

همکنش سطوح مختلف عامل مکان و (. در بر4)جدول 

، بیشترین تعداد هرزهایعلفایش کاشت بر تراکم آر

در شهرستان گنبدکاووس و در تیمار آفزایشی  هرزهایعلف

-نخودفرنگی و کمترین تراکم علف %25سیر +  %100کاشت 

 %100% سیر +  100هرز در کاشت تیمار افزایشی های

(. 2نخودفرنگی در شهرستان ساری مشاهده شد )شکل 

در هر دو  هرزهایعلفدر کاهش تراکم بهترین آرایش کاشت 

-نخود %100سیر +  %100شهرستان به تیمار افزایشی کاشت 

رسد تراکم دو برابری پوشش نظر میفرنگی تعلق گرفت. به

-طور معنیرا در هر دو منطقه به هرزهایعلفگیاهان زراعی 

در  هرزهایعلفداری مهار نموده، هرچند که شدت مهار 

بهتر بود. عقیده بر این است که تفاوت در  شهرستان ساری

های مختلف هرز در مزارع و مکانهای علفتراکم و گونه

باشد و عوامل اقلیمی می هاکشعلفناشی از تأثیر شخم، 

(Menalled et al., 2001 دالفنت و همکاران .) 

(Delafuent et al., 2006 ،نقش عوامل محیطی و اکولوژیکی )

هرز را بسیار مؤثر دانستند. هایعلفدر تراکم و تنوع 

( در Narimani et al., 2006همچنین، نریمانی و همکاران )

هرز مزارع گندم و جو در آذربایجان شرقی هایارزیابی علف

 به نتایج مشابهی رسیدند. مهدوی مرج و همکاران 

(Mahdavi Merj et al., 2014 در کشت مخلوط زنیان و جو )

-پهن هرزهایعلفت درهم این دو گیاه، نتجه گرفتند که کش

درصد کاهش  71و  77برگ را به ترتیب حدود برگ و باریک

ها دلیل این امر را درصد جذب نور بیشتر مخلوط دهد. آنمی

در مقایسه با تیمار شاهد ذکر کردند. تحقیقات دیگری در این 

اندازی، هرز به خاطر سایههایزمینه حاکی از کاهش علف

هرز اختصاصی هر گیاه زراعی هایباال و کاهش علفتراکم 

 ;Stoltz & Nadeau, 2014در مخلوط است )

 Samadani & Rahimian Mashhadi, 2007.) 

 

 .هارتلی maxFآزمون یکنواختی واریانس  .3جدول 

.homogeneity of variance test maxHartley F Table 3. 

Dominance Uniformity Diversity Riche Species Density Weight Mse 

Simpson Shannon Simpson Berger-

Parker 
Shannon-

Wiener 
Simpson Menhinick Margalef total 

0.0194 0.023 0.019 0.0266 0.044 0.59 0.0228 0.059 0. 97 427430.6 0.72 Mse 

(Gonbad 

Kavoos) 

0.0137 0.0121 0.0137 0.0172 0.053 1.243 0.061 0.0925 1.186 343021.32 0.75 Mse 

(Sari) 

1.42ns 1.9ns 1.38ns 1.547ns 1.205ns 2.106ns 2.675ns 1.568ns 1.22ns 1.246ns 1.028ns Fs 

3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 Ft 
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.زمایشی کشت مخلوط سیر با نخود فرنگی در دو منطقه گنبدکاووس و ساریآهرز در مزرعه هایای علفترکیب گونه .4جدول   

Table 4. Weed population in the garlic and peas intercropping fields of Gonbad Kvoos and Sari. 

Sari Gonbad Kavoos 
Photosynthesis Cycle Family Scientific Name Name 

Relative Abundance(%) 
Density 

(2-Herb m) Relative Abundance(%) Density 
(Herb m-2) 

- - 21.16 9.50 C3 Papaveraceae Fumaria officinalis L. Drug fumitory 

- - 53.00 23.60 C3 Polygonaceae Polygonum avicular L. Common knotgrass 

- - 18.20 8.22 C3 Poaceae Avena sterilis L. Oat Wild 

- - 4.40 2.07 C3 Brassicaceae Sinapis nigra L. Wildmustard 

5.5 1.5 - - C3 Brassicaceae Rapistrum rugosum L. Turnipweed 

48.2 13.03 - - C3 ″  ″   ″   ″  Capsella bursa pastoris L. Shepherds-purse 

3.7 1 - - C3 ″  ″   ″   ″  Descurainia sophia L. Flix weed 

3.7 1 - - C3 Fabaceae Melilotus officinalis L. Yellow sweet clover 

2.97 0.8 - - C3 Astaraceae Artemisia annua L. Sweet wormwood 

6.37 1.72 - - C3 ″  ″   ″  Sonchus oleraceus L. Common sowthistle 

6.3 1.7 - - C3 ″  ″   ″  Conyza stricta L. Horseweed 

9.96 2.7 - - C3 Rubiaceae Galium tricornutum L. Rough corn bedstraw 

9.6 2.59 - - C3 Scrophulariaceae Veronica persica L. Persian speedwell. 

3.7 1 3.24 1.50 - - - Others  

100 27.04 100 44.89 - - - Total 

 

 .هرز در کشت مخلوط سیر با نخود فرنگی، در دو مکان ساری و گنبدکاووسهایهای  رشد علفمیانگین مربعات تراکم، زیست توده و شاخص .5جدول 
Table 5. Mean squares of weed density, biomass and growth indices in the garlic and peas intercropping in Sari and Gonbad Kavoos regions. 

Dominance Uniformity Diversity Richness   Species Density Biomass df Source of Variation 
Simpson Simpson Shannon Simpson Shannon-Wiener Berger-Parker Total، Margalef Menhinick 

0.0067ns 0.02ns 0.017ns 1.67ns 0.36** 0.005ns 31.13** 2.99** 1.33** ** 1009.72 **11360659.63 1 Place 

0.002ns 0.006ns 0.002ns 0.431ns 0.017ns 0.007ns 0.35ns 0.017ns 0.009ns ns 97.34 174582.22ns 4 Error (a) 
0.028** 0.028ns 0.023ns 1.18* 0.086ns 0.04ns 0.46ns 0.048ns 0.034ns *269.38 1439462.2** 8  (B )Intercropping 

0.049** 0.046ns 0.049* 1.64** 0.107* 0.055* 0.46ns 0.037ns 0.027ns **134.44 
ns 1084517.26 8  A×B 

0.085 0.015 0.0175 0.488 0.046 0.0187 0.62 0.052 0.2 101.63 152634.98 32 Error 
23.42 20.59 18.21 24.74 19.22 25.02 16.58 20.8 23.54 24.089 24.089 - CV (%) 

.significant difference, respectively-and non 0.01and  0.05Significant at   ,ns ,٭، ٭٭
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 .با نخود فرنگی هرز در کشت مخلوط سیرهایتر علفاثر متقابل آرایش کاشت و مکان  بر وزن .1 شکل

Figure 1. Iinteraction between planting pattern and location on weed biomass in garlic (G) and peas (P) intercropping 

patterns. 
 

 

 ایهای تنوع گونهشاخص

های مارگالف و منهینک برآورد غنای گونه از طریق شاخص

تنها در مکان از لحاظ آماری در سطح احتمال یک درصد 

(. شاخص غنای گونه مارگالف و 5)جدول  دار شدمعنی

( به طور 01/1و  33/1منهینک در شهرستان ساری ) به ترتیب 

داری در مقایسه با منطقه و گنبد کاووس )به ترتیب معنی

دار مکان بر ( باالتر بود. در خصوص تأثیر معنی7/0و  86/0

ای نتایج مشابهی توسط زارع چاهوکی های تنوع گونهشاخص

( گزارش شد. با Zare Chahoocki et al., 2010ران )و همکا

ای برای آرایش ، برآورد شاخص غنای گونه5استناد به جدول 

یک از کاشت و اثرات متقابل آرایش کاشت و مکان در هیچ

های با یافتهگیری دار نشد. این نتیجهدو روش فوق معنی

 Hajimirza Aghaei etبرخی از پژوهشگران مطابقت دارد )

al., 2011; Norozzadeh et al., 2008( البا و همکاران .)Elba 

et al., 2014 در بررسی کشت مخلوط سویا و آفتابگردان )

های زیستی در گزارش کردند که کشت مخلوط بر شاخص

 مقایسه با تیمار شاهد تأثیرگذار است.

 

 .هرز در کشت مخلوط سیر با نخود فرنگیهایاثر متقابل آرایش کاشت و مکان  بر تراکم علف .2 شکل

Figure 2. The interaction between planting pattern and location on weed density in garlic (G) and Peas (P) intercropping.  
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پارکر در مکان، -واینر و برگر-شاخص تنوع سیمپسون، شانون

آرایش کاشت و اثرات متقابل سطوح مختلف این دو عامل 

(. تنوع 5محاسبه و مورد آنالیز واریانس قرار گرفت )جدول 

دار شد. میانگین واینر معنی-در مکان تنها برای شاخص شانون

 شهرستان گنبدکاووس و ساری بترتیب این شاخص در

 گیری با نتایجبرآورد شد. این نتیجه 2/1و  03/1 

 های زراع چاهوکی و همکاران به دست آمده از پژوهش 

(Zare Chahoocki et al., 2010 و عباسی و افشارزاده )

(Abbasi & Afsharzadeh, 2010  همسو است. عالوه بر این )

کان و آرایش کاشت برای هر سه داری بین مبر همکنش معنی

پارکر مشاهده شد -سیمپسون، شانون و برگر سطح شاخص

(. شاخص تنوع سیمپسون در تیمار 5و  4، 3)نمودار 

نخود فرنگی در هر دو  %75 :سیر  %25جایگزینی کاشت 

منطقه گنبد کاووس و ساری باالترین مقدار را دارا بود )شکل 

( در 7/1ای این شاخص )هکه کمترین تنوع گون(. در حالی3

ساری در کشت خالص سیر و در گنبد کاووس در تیمارهای 

درصد  %100درصد نخود فرنگی با  75و  50افزایشی کاشت 

 میرزاآقایی و همکاران ( مشاهده شد. حاجی1/2سیر )

(Hajimirza Aghaei et al., 2011در بررسی تنوع گونه ) های

یک به نتایج مشابهی دست گیاهی در ارتباط با عوامل اکولوژ

( تغییرات عوامل اقلیمی و Bakus, 2007یافتند. باکوس )

اکولوژیک و ارتفاع از سطح دریا را از جمله عوامل مؤثر بر 

تغییرات تنوع پوشش گیاهی ذکر کرده است. برآورد شاخص 

کنش مکان و آرایش کاشت نشان واینر، در برهم -تنوع شانون

اری و گنبدکاووس تیمار جایگزینی داد که در هر دو منطقه س

نخود فرنگی دارای بیشترین میزان، در  %75سیر :  %25کاشت 

که کمترین مقدار در کشت خالص سیر در ساری و تیمار حالی

سیر در  %100درصد نخودفرنگی با کاشت  75و  50افزایشی 

(. سایر تیمارهای 4گنبد کاووس مشاهده شد )شکل 

حدوده بین این دو میانگین قرار جایگزینی و افزایشی در م

 %75سیر : %25گرفتند. کشت مخلوط در تیمارهای جایگزینی 

نخود فرنگی در هر دو مکان تنوع را افزایش داد ولی مقدار 

 17این افزایش در شهرستان ساری در مقایسه با گنبد کاووس 

درصد بیشتر بود. در شهرستان ساری تیمار افزایشی کاشت 

نخود فرنگی تنوع را افزایش داد، اما در  %100سیر +  100%

داری با همین تیمار، در شهرستان گنبدکاووس تفاوت معنی

کشت خالص سیر و نخود فرنگی مشاهده نشد. محبی و 

-( در مقایسه شاخصMohebi & Mirzaei, 2013میرزایی )

های تنوع، غالبیت، غنا و یکنواختی پوشش گیاهی در دو 

به نتایج مشابهی دست یافتند. به نظر شده و نشده منطقه قرق

ویژه حرارت و رطوبت رسد تلفیق عوامل آب و هوایی بهمی

داری بر تراکم و تنوع با مدیریت زراعی تأثیر معنی

-مزارع مختلف دارد. با مقیاس شاخص برگر هرزهایعلف

ای تنها در سطوح مختلف اثرات متقابل دو پارکر تنوع گونه

(. در این 5دار شد )جدول کاشت معنیعامل مکان و آرایش 

ارزیابی، بیشترین مقدار شاخص تنوع در کشت خالص سیر 

در شهرستان ساری و کمترین آن در تیمار جایگزینی کاشت 

-سیر در شهرستان گنبدکاووس به %25نخود فرنگی :  75%

رسد این شاخص قابلیت نظر می(. به5دست آمد )شکل 

 ای در رات تنوع گونهچندانی در مقایسه روند تغیی

 ها نداشته باشد. عباسی و افشارزادهمقایسه با سایر شاخص

 (Abbasi & Afsharzadeh, 2010 گزارش کردند که در میان )

های تنوع، شاخص مورد استفاده جهت ارزیابی شاخص 85

درصد موارد از  17/1یکنواختی، غنای گونه و غالبیت تنها در 

 شده است.پارکر استفاده -شاخص برگر

شانون ی واریانس شاخص یکنواختی سیمپسون و نتایج تجزیه

آورده شده است. با استناد به این جدول، شاخص  5در جدول 

یکنواختی سمپسون برای هیچ یک از دو عامل اصلی مکان، 

آرایش کاشت و سطوح مختلف اثرات متقابل این دو عامل 

دار نشده است. شاخص یکنواختی شانون نیز تنها در معنی

ترین دار شد. بیشسطوح اثرات متقابل دو عامل اصلی معنی

مقدار یکنواختی شاخص شانون در سطوح مختلف اثرات 

%  75سیر :  %25متقابل دو عامل اصلی به کشت جایگزینی 

نخودفرنگی در منطقه گنبدکاووس تعلق گرفت. سایر سطوح  
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اثرات متقابل این دو عامل در محدوده این دو عدد قرار 

و  ( Vaisi et al., 2013(. ویسی و همکاران )6گرفتند )شکل 

( گزارش کردند Mohebbi & Mirzai, 2013محبی و میرزایی )

تحت تأثیر مکان  هرزهایعلفهای جمعیتی که اغلب شاخص

رسد وجود بسیاری از روابط تأثیر نظر میگیرد. بهمیقرار 

گذار بین عوامل محیطی و پوشش گیاهی موجب استقرار یک 

محدودیت یا چند جامعه گیاهی خاص در یک منطقه و یا 

(.Zhang & Dong, 2010شود )های خاص دیگری میگونه

 
 

.هرز )شاخص سیمپسون( در کشت مخلوط سیر با نخود فرنگیهایای علفاثر متقابل آرایش کاشت و مکان  بر تنوع گونه .3 شکل  

Figure 3. The interaction between planting pattern and location on weed diversity (Simpson Index) in garlic (G) and peas (P) 

intercropping. 

 

 
 

 در کشت مخلوط سیر با نخود فرنگیواینر(  -هرز )شاخص شانونهایاثر متقابل آرایش کاشت و مکان بر تنوع علف .4 شکل

Figure 4. The interaction between planting pattern and location on weed diversity (Shannon Wiener Index) in garlic (G) and 

peas (P) intercropping. 
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 .پارکر( در کشت مخلوط سیر با نخود فرنگی -هرز )شاخص برگرهایاثر متقابل آرایش کاشت و مکان بر تنوع علف .5شکل 

Figure 5. The interaction between planting pattern and location on weed diversity (Berger-Parker Index) in garlic (G) and 

peas (P) intercropping. 

 

در کشت مخلوط سیر با نخود  هرزهایعلفشاخص غالبیت 

ی فرنگی با استفاده از رابطه سیمپسون برآورد و مورد تجزیه

(. شاخص غالبیت در سطوح 5واریانس قرار گرفت )جدول 

دار نشد. هرچند تفاوت مختلف مکان از لحاظ آماری معنی

داری در سطوح مختلف آرایش کاشت و اثرات متقابل معنی

آرایش کاشت و مکان در سطح احتمال یک درصد مشاهده 

شد.

 

 

 

 .سیر با نخود فرنگی هرز )شاخص شانون( در کشت مخلوطهایاثر متقابل آرایش کاشت و مکان بر یکنواختی علف. 6 شکل

Figure 6. The interaction between planting pattern and place on the same weed (Shannon Index) in garlic (G) with peas (P) 

intercropping.  
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 .هرز )شاخص سیمپسون( در کشت مخلوط سیر با نخود فرنگیهایاثر متقابل آرایش کاشت و مکان بر غالبیت علف .7 شکل

Figure 7. The interaction between planting pattern and location on the dominant weeds (Simpson Index) in garlic (G) with 

peas (P) intercropping. 

 

یت سمیپسون در منطقه بیشترین مقدار شاخص غالب

گنبدکاووس و به تیمار کشت خالص نخود فرنگی و کمترین 

ر : سی %25مقدار در منطقه ساری و به تیمار جایگزینی کاشت 

نخود فرنگی تعلق گرفت. سایر تیمارهای جایگزینی و  75%

ند رفتافزایشی با روندی نامنظمی در بین این دو دامنه قرار گ

ن مکاراهای نوروززاده و هق با یافته(. نتایج این تحقی7)شکل 

(Norozzadeh et al., 2008در بررسی ساختار جوامع علف )-

 های خراسان شمالی، هرز مزارع گندم در استانهای

 جنوبی و رضوی و همچنین با نتایج ویسی و همکاران 

(Vaisi et al., 2013در ارزیابی ساختار جوامع و تنوع گو )نه-

 مزارع گندم مطابقت دارد. هرزهایعلفای 

 گیری کلینتیجه

در مجموع، بهترین آرایش کشت جهت کاهش غالبیت و 

ی گنبدکاووس تیمار جایگزینی ای در منطقهافزایش تنوع گونه

ی ساری تیمار نخود فرنگی و در منطقه %25سیر:  %75کاشت 

سیر و تیمار  %25نخود فرنگی:  %75جایگزینی کاشت 

نخود فرنگی بود. با این  %100سیر +  %100افزایشی کاشت 

در هر دو  هرزهایعلفتوده وجود، بیشترین کاهش زیست

نخود  %100سیر +  %100منطقه در تیمار افزایشی کاشت 

-گیری میفرنگی مشاهده شد. هرچند با استناد به این نتیجه

توان از کشت مخلوط به عنوان ابزاری مؤثر جهت افزایش 

 نام برد. هرزهایعلفغالبیت  تنوع زیستی و کاهش

 سپاسگزاری:

بدینوسیله از دانشگاه گنبدکاووس بابت همکاری در اجرای 

های این پژوهش و از دانشگاه علوم طرح و پرداخت هزینه

کشاورزی و منابع طبیعی ساری بابت همکاری و در اختیار 

 گردد.قرار دادن آزمایشگاه و امکانات مورد نیاز قدردانی می
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Abstract 

This study was conducted as intercropping of garlic and peas to assess the diversity, bio-mass, and population of weeds 

in two regions of Gonbad Kavoos and Sari during autumn 2013. The experiment was implemented in a randomized 

complete blocks design with three replications in both regions. Different combinations of intercropping were considered 

in nine levels of garlic and peas pure cultures, replacement intercropping of 75:25, 50:50, 25:75%, and additive 

intercropping of 100+25, 100+50, 100+75, 100+100 for garlic and peas. Results showed that the average biomass value 

of weeds in Sari (2080.5 gm-2) was greater than in Gonbad region. However, a higher weed density (44.88 m-2) was 

observed in Gonbad. The highest levels of biomass (3387.3 gm-2) and density (61.83 m-2) of weeds were measured for 

garlic pure culture in Sari and the intercropping replacement of 75% peas:25% garlic in Gonbad Kavoos. Mean value of 

Margalef species richness index, Menhinick index, and Shannon-Wiener diversity index were calculated as 1.33, 1.01, 

and 1.96 in Sari, respectively, which were higher than 0.86, 0.7, and 1.03 in Gonbad. By contrast, the Simpson's 

dominance index (0.63) for peas pure culture and Shannon-Wiener evenness index (0.89) to replacement intercropping 

of 75% peas: 25% garlic were greater in Gonbad Kavoos. Berger-Prager diversity index (0.77) for pure garlic culture, 

and both Shannon diversity (1.42) and Simpson's diversity (3.94) indices for replacement intercropping of 75% peas: 

25% garlic were greater in Sari. There was a difference between the two regions in terms of climatic and edaphic 

characteristics which resulted differences in weed diversity indices, intercropping increased diversity while reducing 

dominance as compared to the monoculture cropping system in both regions. 

Key words: Biomass, density, dominance, evenness, species richness 

 


