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 چكيده

کننده پایداری نظام تولید است. لذا های تولید غذا و فراهمهمواره مبنایی برای تداوم کارکرد سیستم های کشاورزینظامبومتنوع زیستی در 

کامل  یهابلوک طرح هیپا برخرد شده  یهاکرت های هرز مزارع کنجد بصورتای علفمنظور بررسی تنوع و غنای گونه آزمایشی به

 شیآزما یمارهای. تاجرا شد 5961-69در سال زراعی  در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک دانشگاه رازیتکرار  سهبا  یفتصاد

و ماشک گل ، شنبلیله میشبدر برس ،شاهد) یپوشش اهانیو گ یبه عنوان عامل اصل (تن در هکتار 01و  51صفر، ) یشامل کود دام

مرحله قبل از بسته شدن کانوپی و پایان فصل رشد  0های هرز در تراکم و بیوماس علف گیریاندازه د.بودن یعنوان عامل فرعه ( بیاوشهخ

در تمام تیمارها شاخص غنای مارگالف نسبت به صورت گرفت. کاربرد کود دامی و گیاهان پوششی منجر به بهبود عملکرد دانه کنجد شد. 

 541و  055های غنای منهنیک و مارگالف به ترتیب افزایش تنوع برداری دوم شاخصدر نمونهغنای منهینگ مقدار بالاتری را نشان داد. 

های غنا مارگالف و برداری اول نشان دادند. نتایج برهمکنش اثرات متقابل کود دامی و گیاه پوششی روی شاخصدرصدی را نسبت به نمونه

تن کود دامی در هکتار و گیاه پوششی ماشک گل  01که تیمار بطوریدهنده تغییرات خیلی جزئی بین هر شاخص بود منهینگ نشان

های برداری براساس شاخصهای هرز در مرحله اول نسبت به مرحله دوم نمونهای بیشترین مقدار غنا را نشان داد. تنوع زیستی علفخوشه

و  977/5برداری مرحله اول و دوم به ترتیب نر در نمونهوای-تنوع شانونشاخص درصد بیشتر بود.  75و  15پارکر به ترتیب  -بریلیون و برگر

 بدست آمد. 971/5

 : روغن، شاخص یکنواختی، کشاورزی پایدار، مارگالف، منهینگهای کلیدیواژه

 

 مقدمه

عنوان یک پشتیبان در انجام  تواند بهتنوع زیستی می

نظام عمل گیری خدمات بوممحیطی و شکلفرآینـدهای زیست

بین رفتن تنوع زیستی در از  (.Asgari et al., 2018) کند

ها و نظامجدی برای بقای این بومهای زراعی، تهدیدی نظامبوم

 ,Thrupp) شوددر نهایت امنیت غذایی جهان محسوب می

برداری مطلوب از تنوع زیستی برای حفاظت و بهره .(1998

ی و ها و پراکندگی مکانهای کشاورزی، شناخت ویژگینظامبوم

در همین راستا زمانی اجزای آن، در همه سطوح ضرورت دارد. 

های های هرز در ایجاد و توسعه تنوع در نظامنقش علف

ای برخوردار است، زیرا بسیاری از کشاورزی از اهمیت ویژه

عی رابطه خویشاوندی نزدیکی با آنها داشته و تبادل گیاهان زرا

دیگر، بسیاری از  گیرد. از طرفژنتیکی بین آنها صورت می

های هرز مأمن و جایگاه زندگی و تکثیر شکارچیان طبیعی علف

 باشند، پرندگان و پستانداران کوچک میآفات گیاهان زراعی

(Altieri, 1999 .)هرز در  های علفبنابراین حفظ جمعیت گونه

یک آستانه مشخص، باید مورد توجه قرار گیرد تا بدون تأثیر 

نظام زراعی به بقای دیگر موجودات بوم منفی بر عملکرد گیاه

جمعیت  لایلبته باید توجه داشت که تراکم باکمک کند. ا

ها با گیاه آستانه باعث رقابت این گونه تر از حدهای هرز بیشعلف

های هرز علفدادند که نشان محققان . شودزراعی موجود می

اپذیر نهای کشاورزی و جزئی جدایینظامیکی از اجزای مکمل بوم

شوند که از ابتدای کشاورزی های کشاورزی محسوب میاز نظام

اند، اما به های همراه گیاهان زراعی حضور داشتهبه عنوان گونه

زراعی، از  محصولاتب ناشی از رقابت بر عملکرد رآثار مخ دلیل

های کشاورزی شناخته نظاماز به عنوان جزیی نامطلوب از بومدیرب

 ها بوده استر حذف آنها از این نظامشده و همواره سعی د

(Altieri, 1999) . 
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های برای داشتن بینش بیشتر نسبت به تغییر جامعه علف

های هرز و در آینده لازم است درک درستی از پراکنش علف هرز

محیطی و فرآیندهایی که ممکن است باعث پاسخ عوامل زیست

 ,.Veysi et al) علف هرز به مدیریت اعمال شده باشد، پیدا نمود

گیری در مـورد ای برای تصمیمهای تنوع گونهشاخص. (2013

عنوان شاخصی از  نظام و همچنین بهمدیریت، حفاظت بوم

 ,.Hooper et al) وندشینظام محسوب مو کارکرد بوملامت س

2012 Chapin et al., 2000; .)عمدتاً گیاهی وع الگوهای تن

ریت، سابقه کاربری اراضی و توسط عوامل محلی مانند خاک، مدی

 Reitalu et al., 2012) ودشیی تعیین مستیفعل و انفعالات ز

Michalcova et al., 2011; .)های کیفیت خاک در شاخص

برگیرنده تعداد زیادی از پارامترهای  زراعی در نظامبومیک 

 ,Mele and Crowley) تفیزیکی، شیمیایی و زیستی اس

جهت حمایت از تولید گیاهان و فیت یک خاک ظرکه  (2008

 Arshad and) کندمحیطی را تعیین میهای زیستسارائه سروی

Martin, 2002ترین پارامترهای ارزیابی کیفیت مکی از مه(. ی

(. Weil and Magdoff, 2004) خاک، محتوای ماده آلی آن است

دهنده خاک است که ترین اجزای تشکیلماده آلی از مهم

 Sparling et) کردهای خاک به آن وابسته استبسیاری از کار

al., 2006) های فیزیکی، شیمیایی و بسیاری از ویژگی بر و

ترین عمده(. Spaccini et al., 2004) زیستی خاک مؤثر است

نی، هدایت گنجایش تبادل کاتیو کربن آلی، ها مقداراین ویژگی

-Agha) میزان عناصر غذایی هستندو  pH، الکتریکی

Mohseni-Fashami et al., 2009) 

های دامی باعث افزایش ماده آلی خاک، فسفر قابل کود

استفاده گیاه، نیتروژن و سایر عناصر غذایی، بهبود ساختمان خاک 

شود که در نهایت و افزایش میزان نگهداری آب در خاک می

گیاهان پوششی به . افزایش کمی و کیفی محصول را به دنبال دارد

شود که اغلب در فاصله زمانی یاهان زراعی گفته میآن دسته از گ

بین دو زراعت اصلی کاشته شده و اهداف متنوعی را تأمین 

های فیزیکی و کنند. این گیاهان از اثرات قابل توجهی بر ویژگیمی

ها . بررسی(Kakaeian et al., 2015) شیمیایی برخوردار هستند

تواند اهان پوششی میاند که مدیریت خاک از طریق گینشان داده

 ,Steenwerth and Belina) به افزایش ماده آلی خاک منجر شود

که گیاهان پوششی با  شدعنوان  ای دیگردر مطالعه(. 2008

افزایش کربن، نیتروژن و بیوماس میکروبی خاک، کیفیت و باروری 

های کشاورزی نظامبومتوانند به پایداری خاک را حفظ کرده و می

 گیاهی یهاگونه یشترب .(McDaniel et al., 2014) ندکمک نمای

متعلق به شوند های زراعی کشت میدر سیستمکه معمولاً  یپوشش

. هستند Poaceaeو  Fabaceae، Brassicaceae هایخانواده

کنند و در یرشد م یعسر هاخانوادهگیاهان پوششی متعلق به این 

 کنندیرا جذب م خاک ذیمواد مغ خود به سرعت رشددوره طول 

(Tribouillois et al., 2015) .یهااز گونه یاری، بسینبراعلاوه 

و  هرز دارند یهاعلف روی یکاثر آللوپات، Brassicaceaeخانواده 

 یاهیگ یزایماریب یتوانند نماتدهایخانواده م ینا یاز اعضا یبرخ

 Monfort et) کنند یریآنها جلوگ یرو از تکث یندازندرا به دام ب

al., 2007.) خانواده متعلق به یهاگونه Fabaceae  توانند یمنیز

در دسترس  خاک بر pHییر را برطرف کرده و با تغ محیط یتروژنن

 (.Maltais-Landry, 2015) بگذارند یرتأث یزوسفربودن فسفر در ر

توان به مواردی می زیستی تنوع بررسی اصلییل ادل از

به تعداد  های مخرب بشرتناشی از فعالی آسیب جدیهمچون 

تنوع زیستی، حفظ  برایها و تعهد کشورها زیادی از زیستگاه

سلامت  مهم به عنوان شاخص زیستی گیری تنوعاندازه

ی به عنوان یک زیستی گیری تنوعو اندازه های اکولوژیکیسیستم

 هانظامک بوماکولوژی مدیریت انگیز درموضوعات بحثترین مهماز 

ی پویااز ارگانیک  تولید محصولات های زراعیسامانه اشاره نمود.

گیری ، لذا بررسی و اندازههستند ی برخوردارتنوع زیستی خاصو 

دارد. از طرفی  ها اهمیت بسیار مهمیتنوع زیستی این سامانه

های تولید ناپذیر از سیستمهای هرز به عنوان جزئی جداییعلف

اعی مناسب و شناخت شوند که در صورت مدیریت زرشناخته می

ثیرگذار حفظ و افزایش تنوع زیستی بسیار تأبهتر آنها، در 

رو هدف از اجرای این تحقیق بررسی نقش کاربرد از این هستند.

های هرز تنوع زیستی علف برکود دامی و کشت گیاهان پوششی 

توقع مناطق خشک و به عنوان یک گیاه روغنی کم کنجدمزرعه 

 بود.رگانیک در شرایط ا خشکنیمه

  

 هامواد و روش

این پژوهش در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک 

)عرض  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

 45 یاییطول جغراف ی،شمال یقهدق 56درجه و  94 یاییجغراف
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در سال ( یامتر از سطح در 5956و ارتفاع  یشرق یقهدق 9درجه و 

درآمد. قبل از انجام آزمایش به منظور  ابه اجر 5961-69زراعی 

 شش محل آزمایش،خاک  فیزیکی و شیمیایی تعیین خصوصیات

متری خاک تهیه و پس از سانتی 91صفر تا  نمونه تصادفی از عمق

آب و فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه  تجزیه ، برایمخلوط کردن

 (.5)جدول  دشخاک ارسال 

 
 فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه پیش از کاشتخصوصیات  -1جدول 

Table 1- Physical and chemical characteristics of field soil before planting 

 رس

Clay 

)%( 

 سیلت

Silt  
(%)  

 شن

Sand 

(%) 

 اسیدیته

pH 

املاح 

 محلول

Soluble 

salts 
(1-ds.cm) 

 کربن آلی

Organic 

carbon 

)%( 

 نیتروژن کل

Total 

nitrogen  
)%( 

 فسفر قابل جذب

Absorbable 

phosphorus 

(mg/kg) 

پتاسیم قابل 

 جذب

Absorbable 

potassium 
(mg/kg) 

 بافت خاک

Soil 

texture 

44 46 10 7.46 0.41 1.44 0.14 6.36 211 
 سیلتی رسی

Silty-clay 

 

 یهابلوک طرح هیپا برخرد شده  یهاکرت در قالب شیآزما

شامل  شیآزما یمارهای. تشدانجام تکرار  سهبا  یکامل تصادف

به عنوان  (تن در هکتار 01و  51صفر، در سه سطح ) یکود دام

 یپوشش اهانیگ کاشتو  (Khadem et al., 2014) یعامل اصل

و ماشک گل ، شنبلیله میشبدر برس ،یپوشش اهی)عدم کشت گ

و  9طول هر کرت فرعی د. بودن ی( به عنوان عامل فرعیاوشهخ

 ییاز نشت عناصر غذا یریجلوگ به منظور. تر بودم 1/0عرض آن 

 متر 1/5 گریکدیاز  یاصل یهافاصله کرت یموجود در کود دام

 بود. 1/1های فرعی نیز فاصله بین کرت .در نظر گرفته شد

 اوایل در حسطیو ت سکید ،شامل شخم زمین یسازآماده

. قبل از به محض گاورو شدن خاک انجام شد 5961ماه  اسفند

ام عملیات تهیه بستر اولیه کود دامی از منبع مخلوط گاوی و انج

پوسیده به تفکیک تیمارها ابتدا  گوسفندی با نسبت برابر و کاملاً

به سطح خاک اضافه شد و سپس طی عملیات تهیه بستر در 

تراکم کاشت  متر با خاک مخلوط گردید.سانتی 91عمق صفر تا 

، 91ای به ترتیب، وشهبذر شبدر برسیم، شنبلیله و ماشک گل خ

 ,.Bullied et al) کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد 71و  11

با توجه به پراکنش مناسب بارندگی در طول دوره رشد  .(2002

 اهانیگگیاهان پوششی، آبیاری فقط یک بار انجام گرفت. 

اردیبهشت  01ی در تاریخ دهگلمرحله  یدر ابتدا یوششپ

ند. بعد از برگرداندن خاک برگردانده شد به واتوریتوسط رت 5969

 یهفته )مدت زمان لازم برا گیاهان پوششی به خاک، به مدت دو

 عملیات خاصی روی مزرعه انجام نگرفت.( هانایشدن گ دهیپوس

بذر کنجد )رقم اصلاح شده اولتان( از مؤسسه تحقیقات اصلاح 

 و تهیه نهال و بذر کرج تهیه گردید. کشت به صورت دستی در

متر و با سانتی 1/95ها فیرد فاصلهی و مترسانتی 9تا  0عمق 

های رقم با توجه به چند شاخه بودن بوته. انجام شدتراکم بالا 

بوته در متر مربع(  01)تراکم مطلوب التان، جهت رسیدن به 

در طول  یاریآب .ندتنک شد یبرگ 9تا  4در مرحله های اضافی بوته

روز یکبار  10تا  7ی هر به روش نشت، اهیگ ازیبر اساس ندوره رشد 

در تمام طول دوره آزمایش مزرعه عاری از عوامل گرفت. انجام 

های هرز مبارزه با علفی بود. ذهای گیاهی و حشرات موبیماری

بصورت وجین دستی و یک مرتبه آن هم در یک سوم ابتدای دوره 

 اهیگ کیولوژیزیف یدگیمرحله رس دررشد کنجد صورت گرفت. 

ای تبدیل شده ها به رنگ قهوهدرصد کپسول 61تا  71)حدود 

کنجد از  دانه و مقدار روغنعملکرد  گیریبه منظور اندازهبودند( 

با  شداختصاص داده  شیدوره آزما یمنظور ط نیکه به ا یبخش

 ها توسط روشروغن دانه مقدارشد.  برداشت هیاصول حاش تیرعا

 (Folch et al., 1957) گیری شداندازه فلوچ

 

 های تنوع زیستیشاخصگيری اندازه

گیری روند تغییرات تنوع زیستی و اندازهبررسی به منظور 

بر جمعیت  گیاه پوششیاصلاح کننده خاک شامل کود دامی و 

های هرز در یک سوم ابتدای فصل رشد )قبل از بسته شدن علف

هرز  هایکانوپی( و پایان فصل رشد )مرحله برداشت( تراکم علف

های هرز مشاهده شده در مزرعه در جدول علف .گیری شداندازه

 نشان داده شده است. 0
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 های هرز مشاهده شده در مزرعه کنجدعلف -5جدول 
Table 2– Observed weeds in sesame field 

 نام علمی

 Scientific name 

 های هرزنام علف
  Weeds name 

Sorghum halpense 
 قیاق

Johnson grass 

Convolvulus arvensis 
 پیچک صحرایی

Field bindweed 

Glycyrrhiza glabra 
 شیرین بیان
Licorice 

Sinapis arvensis L 
 خردل وحشی

Wild mustard 

Amaranthus retroflexus 
 تاج خروس ریشه قرمز
Redroot Pigweed 

Tribulus terrestris 
 خارخسک

Eyelashes 

Xanthium strumarium 
 وقت

Flavonoids 

Chenopodium album 
 ترهسلمه

White goosefoot 

Portulaca oleracea 
 خرفه

Common purslane 

 

با ابعاد یک به این منظور، توسط یک چهارچوب کوادراتی )

ادفی تراکم کل ( از دو نقطه در هر کرت به طور تصمتر مربع

 یین شد.های هرز تعای علفو تنوع گونهمربع(  در متر بوته)

های هرز با استفاده از ای علفگونه غنایمحاسبه میزان 

 (2R)منهینگ غنای  ،(1R) غنای مارگالف هایشاخص

(Margalef, 1958)، ( تنوع بریلوئینH) ،واینر-شانون (H') ،

(، Magurran, 1988) (d) پارکر-تنوع برگر ،(γ) تنوع سیمپسون

شاخص و  (Sanjit and Bhatt, 2005)( Eشاخص یکنواختی )

 انجام گردید.( 8Minbashi Moeini, 200) (kAlغالبیت )
𝑅1 =

𝑆−1

𝐿𝑛(𝑁)
5معادله                     

𝑅2 =
𝑆

√𝑁
0معادله               

𝐻 =
1

𝑁
⌈ln(𝑁!) − ∑ ln(𝑛𝑖

𝑠
𝑖=1 9معادله             ⌈(!  

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖
𝑠
𝑖=1                4معادله  

𝛾 = ∑ 𝑝𝑖
2𝑠

𝑖=1                  1معادله  

𝑑 =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁
9معادله                      

𝐸 =
𝐻

ln 𝑆
5معادله               

𝐴𝑙𝑘 = 𝐹𝑘 + 𝑈𝑘 + 𝑀𝐹𝐷𝑘                7معادله  

کل افراد در  : تعدادN ،هاگونه: تعداد Sبالا  هایدر فرمول

نمونه  ni=Npi یافتناحتمال  :pi، : تعداد نمونه در گونهin، نمونه

ای که بیشترین فراوانی را : تعداد افراد در گونهmaxNام، iدر گونه 

: شاخص غالبیت گونه kAl، وینر-: شاخص تنوع شانونHدارند، 

k ،kF ،فراوانی :kU یکنواختی و :kMFD میانگین تراکم :

افزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده یانپا در د.نباشمی

SAS  ها نیز توسط انجام گرفت. مقایسه میانگین 4/6نسخه

 درصد صورت گرفت. 1در سطح  LSDآزمون 

 

 نتایج 

 راکم علف هرزت

های نشان داد که اثر کاربرد کود دامی بر تراکم علفنتایج 

برداری رحله نمونههرز مشاهده شده در مزرعه کنجد در هر دو م

تراکم  بر گیاه پوششی کشت اثر تیمار (.9دار نبود )جدول معنی

( %1( و دوم )در سطح %5برداری اول )در سطح هرز در نمونهعلف

برداری کمترین تراکم علف هرز در نمونه. (9)جدول دار بود معنی

بوته  9/95 برداری دومو در نمونهبوته در متر مربع  4/505اول 

که متعلق به تیمار گیاه پوششی شبدر  متر مربع بدست آمددر 

با تیمار شاهد بدون گیاه  این مقادیر (.4برسیم بود )جدول 

برداری درصدی به ترتیب برای نمونه 11و  59پوششی اختلاف 

برداری اول و اول و دوم داشت. بیشترین تراکم علف هرز در نمونه

که  تر مربع بدست آمدبوته در م 1/47و  4/004دوم به ترتیب 

  (.4متعلق به تیمار عدم پوشش گیاهی )شاهد( بود )جدول 
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 کنجد و تراکم علف هرز گیری شدهبر صفات اندازه گیاه پوششیواریانس اثر کود دامی و  تجزیه -3جدول 

Table 3- Variance analysis of effects of animal manure and cover crops on the measured traits of sesame and weed density  
 میانگین مربعات

Mean of squares  درجه

 آزادی

df 

 منابع تغییر

S.O.V زیست توده 
 

 مقدار

 روغن

Oil 

amount 

 عملکرد دانه

Grain yield 

تراکم علف هرز در 

 نمونه برداری دوم

Weed density in the 

second sampling 

تراکم علف هرز در 

 ولنمونه برداری ا

Weed density in the 

first sampling 

2188209** 0.14ns 12827.37ns 5.9.98ns 45.37ns 2 
 بلوک

Block 

7853097* 0.17ns 696818.78** 283.52ns 6011.11ns 2 
 کود دامی

Animal manure 

553837 0.009 25506.64 45.40 585.64 4 

 (بلوک در کود دامیخطای اصلی )

Main error (Block*Animal 

manure) 

30560153** 0.065ns 480501.50** 597.29* 18509.87** 3 
 گیاه پوششی

Cover crop 

2615493ns 0.14ns 4138.94* 406.87ns 8998.76ns 6 
 گیاه پوششیکود دامی در 

Animal manure*Cover crop 

2226541 0.123 14307 159 4607 18 
 فرعی خطای

Minor error 

- - - - - 35 
 کل

Total 

25.21 12.96 23.15 17.95 11.35 - 
 ضریب تغییرات

CV (%) 
ns ،*  باشدمی درصد 5و  1داری در سطح احتمال معنی داری،دهنده عدم معنینشان به ترتیب **و. 

ns, *, and ** show no significant, significant at 5 and 1% probability level, respectively. 

 
 برداریدر دو مرحله نمونه های هرز مزرعه کنجدعلف تراکمبر  گیاهان پوششیثر ا -0جدول 

Table 4- Effect of cover crops on weed density in the sesame farm in two sampling stages 
 های هرز )مرحله دوم(تراکم علف

Weeds density (second stage) (plant m-2) 

 له اول(های هرز )مرحتراکم علف
Weeds density (first stage) (plant m-2) 

 گیاه پوششی

Cover crop 

48.47 a 224.44 a 
 گیاه پوششیبدون 

No cover crop 

45.74 ab 196.30 a 
 ایماشک گل خوشه

Vicia villosa 

31.28 c 127.41 b 
 شبدر برسیم

Berseem clover 

35.67 bc 142.96 b 
 شنبلیله

Fenugreek 
12.66 30.39 LSD 

 .باشندج درصد نمینداری در سطح احتمال پدارای اختلاف معنی LSD های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزموندر هر ستون، میانگین
Means within each column followed by the same letter are not different at 5% level according to least significance difference (LSD) test. 

 

 و مقدار روغن عملكرد دانه

بر عملکرد دانه در سطح  گیاه پوششیکود دامی و  اثرات کاربرد

 1در سطح  گیاه پوششیبرهمکنش کاربرد کود دامی و و  درصد 5

(. بیشترین عملکرد 3ی نشان دادند )جدول دارمعنیاختلاف  درصد

شنبلیله  یاه پوششیگتن در هکتار و  01کود دامی دانه از تیمار 

بدست آمد و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد )بدون کود دامی و 

مشاهده گردید  درصد 47( با اختلافی در حدود گیاه پوششیبدون 

بر  گیاه پوششیتیمار در هر یک از سطوح کود دامی تاثیر  (.5)شکل 

ای، شبدر به صورت ماشک گل خوشهبه ترتیب افزایش عملکرد دانه 

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که  م و شنبلیله بود.برسی

اثرات کاربرد کود دامی و گیاه پوششی و برهمکنش آنها بر مقدار 

 (.3دار نبود )جدول روغن معنی
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 بر عملکرد دانه کنجد گیاه پوششیاثر متقابل تیمارهای کود دامی و  -1شکل 

Figure 1- Interaction of animal manure and cover crop treatments on sesame seed yield 

 

 گينمارگالف و منه یهای غناشاخص

مارگالف نسبت به غنای  یدر تمام تیمارها شاخص غنا

از نظر تیمار کود دامی منهینگ مقدار بالاتری را نشان داده است. 

مقدار تیمار صفر تن کود دامی نسبت به در هر دو شاخص غنا، 

تن کود دامی  01تن کود دامی نسبت به  51می و تن کود دا 51

تیمار در  .(0)شکل  نشان داد به صورت جزئی غنای بیشتری

های شده بر شاخصروند تغییرات جزئی مشاهدهگیاه پوششی 

مارگالف و منهینگ به ترتیب از بیشتر به کمتر مربوط به  یغنا

 ای و شنبلیلهتیمارهای شاهد، شبدر برسیم، ماشک گل خوشه

گیاه نتایج برهمکنش اثرات متقابل کود دامی و  (.9)شکل  بود

دهنده های غنا مارگالف و منهینگ نشانصبر دو شاخ پوششی

که بر اساس طوریبود بهتغییرات خیلی جزئی بین هر شاخص 

تن کود دامی در هکتار و گیاه پوششی  01تیمار  ،این دو شاخص

نشان دادند. شایان را ای بیشترین مقدار غنا ماشک گل خوشه

پذیری بیشتر ای باعث انعطافذکر است که افزایش غنای گونه

تن کود دامی در هکتار و  01تیمار گردد. هرز می جوامع علف

کمترین مقدار غنا را نشان دادند )شکل نیز گیاه پوششی شنبلیله 

-ها نشان مییکنواختی، چگونگی توزیع افراد را در بین گونه (.4

ها است. دیگر بیانگر میزان تعادل در فراوانی گونه بارتعدهد و به

-چقدر عدد به هرز، هر هایی علفدر رابطه با یکنواختی جامعه

یکنواختی یا  آمده به صفر میل کند، نشان از شدت غیردست

. در این های خاص در جامعه داردگونه و یا گونه غالب بودن یک

بر  یجزئ بسیار یتیمارهای مورد بررسی اثر کاهش پژوهش

برداری دوم نسبت به در نمونههای هرز ای علفیکنواختی گونه

 . برداری اول داشتنمونه

 

 
 %1در سطح  LSDگ در شرایط تیمار کود دامی به روش های غنا مارگالف و منهیناساس شاخصبر ایمقایسه غنای گونه -5شکل 

Figure 2- Comparison of species evenness based on Margalef and Menhinick evenness indices under animal manure treatment by 

LSD method at 1% level 
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 %1در سطح  LSDبه روش  گیاه پوششیگ در شرایط تیمار های غنا مارگالف و منهینساس شاخصای برامقایسه غنای گونه -3شکل 

Figure 3- Comparison of species evenness based on Margalef and Menhinick evenness indices under cover crop treatment by LSD 

method at 1% level 

 

 
: A2و  A0 ،A1 ) %1در سطح  LSDبه روش  گیاه پوششیگ در شرایط تیمار کود دامی و های غنا مارگالف و منهینساس شاخصای براغنای گونه مقایسه -0شکل 

 .(باشدمی ای، شنبلیله و ماشک گل خوشهبرسیم ، شبدرگیاه پوششیبدون به ترتیب : B3 و B0 ،B1 ،B2و  تن در هکتار 54و  14، 4ی کود دامبه ترتیب 

Figure 4- Comparison of species evenness based on Margalef and Menhinick evenness indices under animal manure and cover crop 

treatments by LSD method at 1% level (A0, A1 and A2: 0, 10 and 20 tons per hectare of animal manure, respectively, and B0, B1, B2 

and B3: without cover crop, Berseem clover, Fenugreek and Vicia villosa, respectively). 

 

ر از نظتنوع و غنا و یکنواختی و غالبیت،  براساس شاخص

پارکر در مرحله -برگر و واینر، بریلوئین-شانون هایشاخص ،تنوع

برداری یعنی در یک سوم ابتدای فصل رشد )قبل از اول نمونه

برداری در زمان کانوپی( نسبت به مرحله دوم نمونهبسته شدن 

شاخص اما بر اساس  ،برداشت محصول تنوع بالاتری نشان داد

نسبت به مرحله قبل  (759/4) در زمان برداشت سیمپسون تنوع

تنوع بیشتری نشان داد )جدول  (559/4) شدن کانوپیاز بسته 

های غنای منهینگ و مارگالف در زمان براساس شاخص (.1

( نسبت به مرحله اول برداریبرداشت )مرحله دوم نمونه

های علف هرز مشاهده گردید برداری افزایش غنای گونهنمونه

در مرحله منهینگ شاخص  ه برایعدد به دست آمد (.1)جدول 

و برای شاخص مارگالف برای  456/5م و مرحله دو 950/1 اول

مطابق بدست آمد.  559/0و  144/5 مرحله اول و دوم به ترتیب

برداری تقریباً مشابه شاخص یکنواختی تنوع در دو مرحله نمونه

بود و براساس شاخص غالبیت برتری تنوع در مرحله قبل از بسته 

انوپی نسبت به مرحله برداشت از تنوع علف هرزی شدن ک

 (.1دار است )جدول ربیشتری برخو
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های تنوع و غنا در یک سوم ابتدای فصل رشد )قبل از بسته شدن کانوپی( و پایان فصل رشد )مرحله بررسی شاخص -2جدول 

 برداشت( در گیاه کنجد

Table 5- Study of diversity and richness indices in the first third of the growing season (before canopy closure) 

and the end of the growing season (harvest stage) in sesame 
 شاخص

Indice  

 مرحله اول

First stage 

 مرحله دوم

Second stage 
 تعداد نمونه  

Number of samples 

179.25 40.27 

 تعداد گونه  

Number of species 

9 9 

 واینر-شاخص تنوع شانون

 Shanon-Weiner 

1.688 1.685 

 شاخص تنوع بریلوئین

Brillouin 

2.844 1.631 

 شاخص تنوع سیمپسون

 Simpson 

4.113 4.873 

 پارکر-شاخص تنوع برگر

Berger-Parker 

0.41 0.36 

  شاخص غنای منهینگ

Menhinic 

0.672 1.419 

 شاخص غنای مارگالف

 Margalef 

1.544 2.173 

 شاخص یکنواختی

 Equitability 

0.77 0.76 

 شاخص غالبیت

 Dominance 

0.247 0.224 

 

 بحث

هر  در علف هرزگونه  6آوری شده، توجه به اطلاعات جمعبا 

هان در تیمار گیا دید.برداری در مزرعه کنجد مشاهده گرهدو نمون

ه با کیافت هرز کاهش  هایتراکم علفپوششی نسبت به تیمار 

 Didehbaz Moghanlo etداشت )مطابقت  دیگر محققان نتایج

al., 2018) .که بقایای گیاه ای دیگر نیز گزارش شد در مطالعه

تواند بعضی پوششی شبدر به علت داشتن خاصیت دگرآسیبی می

. (Meyghani et al., 2006) های علف هرز را کنترل کندگونه

وزن خشک  و ش تراکمکاربرد گیاه پوششی موجب کاههمچنین 

 های مختلف خاکورزی گردیدهرز در سیستم هایعلف

(Ahmadvand and Hajinia, 2016.) رسد از طرفی به نظر می

حاصلخیزی  منجر به بهبود گیاه پوششیتوأم کود دامی و کاربرد 

 شد کهشده است و این موضوع سبب  و تعادل عناصر خاک

که خود علاوه بر  هبا کمبود عناصر غذایی روبرو نشد کنجد

ها، های هرز و کاهش تراکم آنافزایش توان رقابت گیاه با علف

افزودن مواد آلی به خاک نه . منجر به بهبود عملکرد دانه نیز شد

تنها سبب فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و بهبود شرایط 

شود، بلکه ضمن ایجاد یک های حیاتی خاک میفیزیکی و فرایند

های اسب برای رشد ریشه، موجبات افزایش رشد اندامبستر من

هوایی و تولید ماده خشک و در نهایت بهبود عملکرد را فراهم 

 (.Sajadi Nik et al., 2011آورد )می

و زیستی  عهای تنوصبرداری بر شاخشیوه مدیریت و بهره

. (Hosseininasab et al., 2010) استثیرگذار أای تغنای گونه

 تخریبی در اثراتکودهای دامی کاربرد پوششی و  گیاهانکشت 

غنای شاخص لذا بر  ،کنندایجاد نمی های کشاورزینظامبوم

 داراینظام متناسب با فرایندهای خود . هر بومثر استؤمای گونه

که با مهیا بودن ای ، به گونهاست ی مشخصیظرفیت محیط یک

نجایش تمام شرایط و امکانات فقط تا ظرفیت محیطی خود گ

رسد علت بالاتر بودن به نظر میهای مختلف را دارد. پذیرش گونه

طلب بودن کنجد، فرصت های هرز در اوایل فصل رشدتراکم علف

. با یک باشد بسته نشده است،کانوپی آنها در شرایطی که هنوز 

بسته شدن  در ادامه و در ابتدای فصل رشد گیاه بار وجین

یابد، به علاوه با ای کنجد افزایش میهتوان رقابتی بوته ،کانوپی

ای در جامعه پیشرفت فصل رشد افزایش رقابت درون و بین گونه
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 ها منجر شود.جمعیت آن بیشتر تواند به کاهشهای هرز میعلف

گزارش  زیستی های تنوعمقایسه شاخصبه منظور در مطالعه 

 N1، سیمپسون و هیل وینر-تنوع شانون ،غنای مارگالف هک شد

که شاخص ، درحالیر شرایط مختلف با یکدیگر متفاوت بودندد

 .(Khani et al., 2011) چندانی نداشت غنای منهینگ اختلاف

مهم  هایز شاخصعنوان یکی ا ای بهکه غنای گونهییز آنجاا

 ,Mesdaghi)رح است طپایداری جوامع گیاهی مطالعه در م

سب از جمله اعمال تدابیر مدیریتی منا ضروری است با(، 2003

گیاهان پوششی و کشاورزی حفاظتی کاشت کودهای آلی، کاربرد 

تر از آستانه خسارت هرز را به پایین هایبتوان جمعیت علف

های نظامبوم اقتصادی کاهش داد و ضمن حفظ تنوع زیستی

در  قدم برداشت.پایداری  و افزایش مسیر حفظ در کشاورزی

ای در شاخص غنای گونهکه دیگر نتایج نشان داد ای مطالعه

های بدون نهاده بیشتر از مزارع پرنهاده بود و سیستممزارع کم

د های هرز شوشخم توانست منجر به کاهش رشد علف

(Pourkarimi et al., 2018) . بنابراین اختلاف در شیوه مدیریت

های کننده ترکیب گونهترین عامل تعیینتواند مهمزراعی می

 Koochaki et) ها باشدآن زیستی تنوع علف هرز و در نتیجه

al., 2006 .)ینتراز بزرگ یکیو مراتع امروزه  یزراع یهاینزم 

را در  زمین سطح از %41یباً است که تقر زیهای خاکبومیستز

، ینعلاوه بر ا .(Foley et al., 2005) کندیم اشغال یارهس ینا

 یزهاانداچشم یسازمدرن منجر به ساده یکشاورز یدتشد

 Robinso et al., 2002 Bommarco et) شده است یکشاورز

al., 2013;) . ها بهبندی کردن آنقطعهو ها یستگاهز بین رفتناز 

 یناز ب یاصل یل، امروزه از دلایادسموم دفع آفات ز یهمراه ورود

 Tscharntkeد )شویم یدر سراسر جهان تلق یستیرفتن تنوع ز

et al., 2005.) 

ل پارکر در مرحله او-نوع بریلوئین و برگرهای تشاخص

دوم  مرحله و در 45/1و  744/0 به ترتیب بردارینمونه

براساس  است. بدست آمده 99/1و  995/5 به ترتیب بردارینمونه

درصد  75و  15به ترتیب  پارکر -های بریلیون و برگرشاخص

نسبت به مرحله دوم  بردارینمونه در مرحله اولتنوع 

برداری )زمان در مرحله دوم نمونه. برداری بیشتر بودنمونه

های هرز به مرحله علفبعضی از دلیل اینکه ه برداشت کنجد( ب

کاهش تراکم این موضوع باعث  و بودند رسیدهپایانی رشد خود 

 تنوع .زیستی کاهش یابد تنوع رسدبه نظر می لذا ،شده بودآنها 

. در مبستگی مثبت دارده افراد در هر گونه با یکنواختی زیستی

دلیل اینکه دو مرحله ه یکنواختی ب این تحقیق شاخص

اختلاف زیادی را نشان بودند، نزدیک به هم  برداری تقریباًنمونه

های تنوع زیستی یکنواختی است و یکی از مشخصه. شتندا

ای نشانگر توزیع و فراوانی شاخص یکنواختی یا همگنی گونه

است. طبق معادله مربوطه در یک مکان هافراد اجتماع بین گونه

ها ثابت باشند، هر چقدر فراوانی یا زمان خاصی اگر تعداد گونه

دارتر از هم باشند، تنوع تر یا به عبارتی نوسانها متفاوتگونه

ای کاهش یافته و هر ای کاهش و در نتیجه یکنواختی گونهگونه

م داشته تر و تفاوت کمتری با هها متعادلچه جمعیت گونه

ها در ابد. تعداد گونهیای افزایش میباشند، تنوع و یکنواختی گونه

شود. ای تفسیر میبه عنوان غنای گونه یک اجتماع زیستی غالباً

توان اینگونه نتیجه گرفت که در افزایش تنوع زیستی پس می

ست و در افزایش های گونهتر از غناشاخص یکنواختی مهم

در ست. ا همیت یکنواختی بیشتر از غناسیمپسون، اتنوع شاخص 

در  یکنواختیشاخص  یرتأثمطالعات دیگر نیز گزارش شد که 

 Ghomi) است یشترب یستیتنوع ز یشبا غنا در افزا یسهمقا

Avili et al., 2007; Pourbabaei and Dadou, 2006) .

نتایج این بررسی همچنین نشان داد که شاخص غالبیت در 

چند  هر .داری نسبت به مرحله دوم بالاتر بودبرمرحله اول نمونه

تراکم وجود داشت ولی  هرزعلف گونه 6برداری در هر دو نمونه

که به  بود مرحله دومبالاتر از  در مرحله اولهای هرز کل علف

برداری به علت رسد غالبیت بیشتر در مرحله اول نمونهنظر می

با دیگر نتایج  کهغیر یکنواخت افراد در هر گونه باشد  توزیع

  (.Pourkarimi et al., 2018مطابقت داشت )

برداری مرحله اول و واینر در نمونه-نتایج شاخص تنوع شانون

بدست آمد و نشان داد که از نظر  971/5و  9771/5دوم به ترتیب 

زیستی مزرعه کنجد در وضعیت چندان مطلوبی این شاخص تنوع 

های تعداد پایین گونهتواند واقع نشده است که دلیل آن می

ای دیگر شاخص تنوع زیستی . در مطالعهمشاهده شده باشد

آباد غرب، کنگاور، هرسین و های اسلاموینر برای شهرستان-شانون

 95/0و  15/0، 49/0، 44/0کرمانشاه در استان کرمانشاه به ترتیب 

گیری ( که بیشتر از مقادیر اندازهVeysi et al., 2013بدست آمد )

کود دامی و کاربرد که مشخص شده است در این مطالعه بود.  شده



 
 528 و مندنی یلیانجل

 

 

های وینر در مقایسه با نظام-شاخص شانون کمپوست باعث بهبود

تخریب و از طرفی . (Khorramdel et al., 2013)گردید نهاده  پر

 مدیریت هایروش کاربردو  یزراع هایکاری کمتر در نظامدست

های هرز باعث بهبود یت علفثیر بر جمعلوب از طریق تأزراعی مط

در این آزمایش . (Izsak et al., 2000)شود زیستی می تنوع

باعث بهبود تولید خالص  رسدبه نظر می اعمال تیمار کود دامی

های و با کاهش تراکم و جمعیت علف شدههای هوایی اولیه اندام

در مرحله دوم نسبت به  وینر-شانن هرز، باعث کاهش شاخص

مطابقت دیگر محققان های که با یافته شد بردارینمونه مرحله اول

  (.Khorramdel et al., 2013)داشت 

 

 گيری کلینتيجه

نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد کود دامی و کشت 

گیاهان پوششی از طریق بهبود وضعیت فیزیکی و شیمیایی 

ت رفتن توان رقاب خاک مزرعه ارگانیک باعث تغذیه مناسب و بالا

های هرز گردید. توان رقابت بالای کنجد کنجد در تداخل با علف

منجر به جذب کارآمدتر منابع محیطی شده که این موضوع 

بهبود عملکرد گیاه را در پی داشت. در این پژوهش از نظر تنوع 

پارکر و از نظر -واینر، بریلوئین و برگر-های شانونزیستی، شاخص

های منهینگ و مارگالف خصهای هرز، شاای علفغنای گونه

اما در مجموع نتایج محاسبه  دند؛نتایج تقریباً مشابهی را نشان دا

گیری تنوع زیستی نشان داد که مزرعه کنجد های اندازهشاخص

مناسبی از نظر تنوع زیستی برخوردار  ارگانیک از وضعیت نسبتاً

و  برای حفظ کود دامیکاربرد گیاهان پوششی و  بود. کشت

ی هکارهاراهای زراعی یکی از نظامدر بوم تنوع زیستی بهبود

که کشاورزان به راحتی  شودیممحسوب اکولوژیک مطلوب 

اما جهت حصول نتیجه بهتر و  ؛توانند از آن بهره ببرندمی

شود که نقش کاربرد کود دامی و کشت تر پیشنهاد میمطمئن

 فای چندساله بر تنوع زیستی علگیاهان پوششی طی مطالعه

 های هرز بررسی گردد.
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Abstract 

Introduction: The biodiversity of ago-ecosystems has always been the foundation for the continued 

functioning of food production systems and has ensured the production system's sustainability. To 

protect and optimally exploit the biological diversity of agricultural ecosystems, it is essential to 

understand the characteristics and spatial and temporal distribution of all of its components. In this 

regard, the role of weeds in creating and developing diversity in agricultural systems is of particular 

significance, as a large number of crops have close relationships with them and engage in genetic 

exchange. Among the primary reasons for examining biodiversity are instances of severe damage 

caused by destructive human activities to a large number of habitats, the commitment of countries to 

preserve biodiversity, the importance of measuring biodiversity as an indicator of the health of 

ecological systems, and the importance of measuring biodiversity. Cited as one of the most 

contentious concerns in the ecological management of ecosystems. 

Materials and Methods: An experiment was conducted to examine the diversity and evenness of 

weed species in the form of split plots using a randomized complete block design with three 

replications at the Organic Farming Educational and Research Center of Razi University. The 
Experimental treatments consisted of animal manure (0, 10, and 20 t ha-1) as the main factor and 

cover crops (control, berseem clover, fenugreek, and Vicia villosa) as the sub-factor. Prior to canopy 

closure and the end of the growing season, the density and biomass of weeds were measured at two 

stages. Utilizing animal manure and cover crops increased sesame seed yield. In every treatment, the 

Margalef evenness index was greater than the Menhinick evenness index. Menhinick and Margalef 

richness indices revealed a 211 and 140% increase in diversity in the second sampling, compared to 

the first. 

Results and Discussion:  Interaction effects of animal manure and cover crop on the two indices of 

evenness Margalef and Menhinick demonstrate that there are minute differences between each index, 

so that the treatment involving 20 t ha-1 of animal manure and the cover crop of Vicia villosa 

exhibited the greatest degree of uniformity. Brillouin and Berger-Parker indices indicate that the weed 

biodiversity in the first sampling stage was 57% and 87% higher than in the second sampling stage. 

In the first and second sampling stages, the Shanon-Weiner diversity was 1.688 and 1.685, 

respectively. The results of this study demonstrated that the use of animal manure and the cultivation 

of cover plants by improving the physical and chemical condition of the organic farm's soil led to 

proper nutrition and increased sesame's ability to compete with weeds. Sesame's high level of 

competitiveness results in a more efficient absorption of environmental resources, which enhances 

plant performance. 

Conclusion: Shanon-Weiner, Brillouin, and Berger-Parker indices in terms of biodiversity and 

Menhinic and Margalef indices in terms of weed species richness produced nearly identical results in 

this study; however, the overall results of the calculation of biodiversity measurement indicators 

indicated that the organic sesame farm has a relatively good biodiversity condition. Farmers can 

readily benefit from the cultivation of cover plants and the application of animal manure to maintain 

and improve biodiversity in agricultural ecosystems as one of the most desirable ecological 
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solutions. To obtain a more accurate and reliable result, however, it is recommended that the role of 

manure application and the cultivation of cover plants be investigated during a multi-year study on 

the biodiversity of weeds. 
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