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سو( با استفاده از های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان )حوزه قرهبررسی تنوع زیستی علف

 (GISسامانه اطالعات جغرافیایی )

Study of weeds biodiversity on wheat fields of Gorgan using geographic information 

system (GIS) 
 

 0زهرا عربی، 3، جاوید قرخلو5بهنام کامکار ،*1لیال سالخورده

 

 چكیده:
سو( و تعیین های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان )حوزه قرهاین تحقیق به منظور بررسی تنوع زیستی علف

جهت  4روستا در  4انجام گردید. بدین منظور  9831مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر آن در بهار سال 

-نمونه روستا انتخاب گردید، سپس 4عه در سطح مزر 02 گرگان انتخاب شدند. تعداد به شهر جغرافیایی نسبت

هرز هر کادر به تفكیک های علفگونه متر مربعی انجام و 5/2×9کوآدرات  کل و با پرتاب(w) به روش برداری

ها مورد شمارش قرار گرفت و مختصات جفرافیایی هر نقطه نیز توسط دستگاه جنس و گونه شناسایی و تعداد آن

GPS  گیری تنوع واینر و شاخص یكنواختی سیمپسون برای اندازه -های تنوع شاننشاخصثبت گردید. سپس

آوری و محاسبه شده در های جمعها با وارد کردن دادهزیستی مورد محاسبه قرار گرفتند. نقشه این شاخص

-ردازشو انجام پ ArcGis (ESRI, 2009)افزارهای ( از مجموعه نرم1, 8, 9)نسخه  ArcMapافزار محیط نرم

تا  55/2های بدست آمده نشان داد که دامنه تغییرات شاخص یكنواختی سیمپسون بین های الزم تهیه شد. نقشه

سو حداکثر شاخص سیمپسون را داشتند که شامل درصد از مساحت مزارع گندم حوزه قره 52بود و  35/2

 29/8تا  5/9واینر نیز بین  -ع شاننباشند. همچنین دامنه تغییرات شاخص تنوروستاهای توشن و حیدرآباد می

درصد از مساحت مزارع گندم در نواحی غربی این حوزه  59واینر در  -شد. حداکثر شاخص شاننتعیین 

واینر بوده و عوامل محیطی نظیر دمای  -مشاهده شد. روستاهای توشن و حیدرآباد دارای حداکثر شاخص شانن

  ثیر مثبت داشتند.حداکثر و دمای حداقل بر روی این شاخص تأ

 واینر، شاخص یكنواختی سیمپسون، دامنه تغییرات، عوامل محیطی، گونه. -کلمات کلیدی: شاخص تنوع شانن

 
مقدمه

شوود  ها در یک سیسوت  گفتوه موی   برهمکنش بین آنتنووووی زیسوووتی بوووه کلیوووه موجوووودات زنوووده و  
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ای بوا  که در آن این موجودات روابط بسویار پیییوده  

کننووده از زی بزرگتوورین اسووتفادههوو  دارنوودا کشوواور

شود کوه زراعوت و امنیوت    تنوی زیستی محسوب می

 .(Kocheki et al., 1995) غذا به آن وابسته است

از بووین رفووتن تنوووی زیسووتی در بوووم ن ووام زراعووی،    

تهدیدی جدی برای بقوای ایون بووم و نهایتوان امنیوت      

 .(Thrupp, 1998) شودغذایی جهان محسوب می

 عنوان یکی از اجزای مکمو  بووم   های هرز بهعلف

  کشووواورزی و جزجوووی جووودایی ناپوووذیر در   ن وووام

شووندا بوه دلیو     های کشاورزی محسوب موی یست س

آثار مخرب ناشی از رقابوت برعملکورد محالوو ت    

 هووای هوورز از دیوور بوواز بووه عنوووان    زراعووی، علووف 

شاورزی شوناخته شوده   ک ن ام مطلوب از بومنا جزجی

دهنووده میووزان کواهش   تورین عواموو و یکوی از مهوو  

 ,.Kochek et al)رونود  محالوول بوه شومار موی    

 ا(2006

 علوت به  ن ام ها و تخریب بوماهش تنوی گونهک

اگور   اسوت و های نابجا و تغییر کاربری زمین استفاده

هوایی جلووگیری شوود،    قرار است از چنوین تخریوب  

هوایی متوسو  شود کوه باعو  حفو        بایستی به روش

  ا(Scott, 1998) شوندتنوی زیستی گیاهان 

عودد بوه    یوک های عددی تنوی بوا اراجوه   صشاخ

بورداری یوا   عنوان نتیجه، تنوی را در یک واحد نمونه

واینور کوه    -شانن دهندا شاخصیک جامعه نشان می

بر جزء غنای تنوی و شاخص سیمپسون کوه بور جوزء    

هووایی توورین شوواخصیکنووواختی تیکیوود دارنوود رایوو 

زی تنووی زیسوتی اسوتفاده    سوا هستند که بورای کمیوی  

ا شوواخص تنوووی (Magurran, 1988) شوووندمووی

هووای واینوور بووه عنوووان یکووی از شوواخص     -شووانن

ای گیری یکنواختی و غنای گونوه ، اندازه1هتروژنیتی

گیردا در این شاخص فور  شوده   می را با ه  در بر

نهایوت بوزرو و بوه    است که افراد از یک جامعه بی

 انوود و تمووام  هگیووری شوود صووورت تالووادفی نمونووه 

انوودا هووای موجووود در جامعووه در نمونووه آمووده گونووه

های ترین شاخصشاخص سیمپسون یکی از معروف

هتروژنیتی و اولین شواخص ناپوارامتری تنووی اسوتا     

هوای غالوب در   این شاخص بوه شودت متوجوه گونوه    

ای حساسویت انودکی   نمونه بوده ولی به غنوای گونوه  

 (اEjtehadi et al., 2009) دارد

 دف از ایوون تحقیوور بررسووی تنوووی زیسووتی     هوو

های هرز مزاری گندم شهرستان گرگان )حوزه علف

هوای  الگوی تغییور تنووی علوف    سو( و دستیابی بهقره

باشوود کووه مووا را بووه نوووعی پوویش هوورز در منطقووه مووی

آگاهی در مورد شیوی و غالب شدن بعضی از گروه

ه رساند تا بتوان با استفادهرز در مزرعه میعلف های

هووای هوورز در از آن از شوویوی و غالووب شوودن علووف 

 مزاری جلوگیری کردا

 

 هامواد و روش

، در 1333-1331سووال زراعووی   درایوون مطالعووه  

اراضووی تحووت کشووت گنوودم آبووی و دیوو  بخشووی از 

گوان واقوع در بخوش    رسوو در شهرسوتان گ  حوزه قره

مرکوووزی اسوووتان گلسوووتان در عووور  جغرافیوووایی   

و طول جغرافیایی  شمالی 36˚22′51″تا  36˚06'50"

 شرقی انجام شدا 20˚37′06″تا  20˚″21′13

 57های مورد نیاز جهت این مطالعه از سطح داده

جهت جغرافیایی  0روستا در  0مزرعه گندم واقع در 

نسووبت بووه شهرسووتان گرگووان، شووام  روسووتاهای     

محموودآباد در شوومال، توشوون در جنوووب، جلووین در 

                                                 
1 - Heterogeneity 
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ان، آبوواد در غوورب شهرسووتان گرگوو  شوورو و حیوودر 

 .بدست آمد

 بوودین من ووور پووش از مشووخص شوودن مووزاری،    

برداری به نحوی که کو  مزرعوه پوشوش داده    نمونه

شک  در محدوده هر  W شود، به روش سیستماتیک

نقطه بوه   57مزرعه انجام شد، سپش در هر مزرعه در 

طور تالوادفی اقودام بوه پرتواب کووآدرات بوه ابعواد        

رات متوور مربووع شوود و در داخوو  هوور کوووآد   2/7×1

های هرز به تفکیوک جونش و گونوه شناسوایی     علف

 هووا توسووط دسووتگاه  و مختالووات مکووانی آن  شووده

 GARMINموودل  (GPS)یوواب جهووانی موقعیووت

MAP 72 CSX هووای ، ثبووت گردیوودا شوواخص

واینور بوه ترتیوب     -یکنواختی سیمپسون و تنوی شانن

محاسوبه گردیودا طبور     5و  1با استفاده از معواد ت  

برای محاسبه شاخص سیمپسون  Pielo,1969)ن ر )

در یووک جامعووه محوودود )کوچووک(، از رابطووه زیوور 

 شود:استفاده می

(1معادله )
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 در این معادله:

D̂1شاخص تنوی سیمپسونا : 

in تعداد افراد گونه :iام در نمونها 
Nتعدادک  افراد در نمونها: 
sها در نمونها: تعداد گونه 

واینر بین صوفر توا    -مقدار شاخص شاخص شانن

 شوود متغیر اسوت و از رابطوه زیور محاسوبه موی      2/0

(Shanon, Weaver,1949)  

  (5معادله )
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 در این معادله:  
H  : از عدم  ایاندازهمحتوای اطالعات نمونه و

تور  اطمینان است و هرچه مقدار این شواخص بوزرو  

باشوود، عوودم اطمینووان بیشووتر اسووت و تحووت عنوووان   

 شوداای نامیده میشاخص تنوی گونه

iP سه  افراد در گونه :i   ام نسبت بوه کو  نمونوه 

Nاست که به صورت

n
P i

i  شود و به آن عریف میت

نیوز تعوداد    sشوود و ای هو  اطوالو موی   نسبت گونه

 دهداها را نشان میگونه

هوای  سوازی و تخموین شواخص   برای انجام مودل 

 1های هفت ایسوتگاه سوینوپتیک  تنوی زیستی، از داده

شناسی استان جهت برآورد پارامترهای اقلیمی واقلی 

شناسووی، از نقووا  هووای خووا و بوورای سوواخت  یووه

گیوری شوده خوا  کوه از سوازمان تحقیقوات       نمونوه 

کشاورزی اسوتان تهیوه شوده بوود و از مودل رقوومی       

 07منطقه با قدرت تفکیوک مکوانی    (DEM)ارتفای 

های توپوگرافی استفاده شد متر مربع جهت تهیه  یه

های مورد ن ر جهت ایجاد پایگاه اطالعوات  که داده

اسوتفاده   1:3:1نسوخه  ArcMap زارافو مکانی در نورم 

هوا  گردید تا از این اطالعات مکانی در محاسبه مدل

هوای تنووی محاسوبه شوده در     استفاده گرددا شاخص

  شود و بورای انجوام    جدول اطالعات مزاری قرار داده

هووای تنوووی زیسووتی، سووازی و تخمووین شوواخصموودل

روش رگرسوویون چنوود متغیووره مووورد اسووتفاده قوورار   

ن ور مجموعه اطالعات موثثر موزاری   گرفتا بدین م

 SASو پارامترهای اقلیمی و خاکی موثثر، در برناموه   

،  stepwiseهوووایشوووده و از روشوارد  1نسوووخه 

backward  و موووالو(Cp)   جهوووت تعیوووین عوامووو 

های تنوی استفاده شودا در بوین   گذار بر شاخصتیثیر

های مورد مطالعه بیشترین ضریب تبیین تالحیح مدل

                                                 
1 -Synoptic 
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بود کوه در نتیجوه    (Cp)به شاخص مالو  شده مربو 

شودا سوپش از معادلوه    به عنوان بهترین مدل انتخواب  

هوای رسوتری سواخته شوده و از      یوه استخراج شوده  

هوای  نقشه شاخص( IDW)دهی معکوس روش وزن

هوای هورز بورای محودوده موورد      تنوی زیستی علوف 

 دست آمداه سو ببررسی از حوزه قره

 و بحث نتایج

بینووی بنوودی پوویشهووای کالسووهه( نقشوو5شووک  )

واینر را کوه بور    -های تنوی سیمپسون و شاننشاخص

( 1اساس مدل رگرسیونی چندگانوه خطوی )جودول    

 دهداتولید شدند، نشان می

دامنه تغییرات شاخص یکنواختی سیمپسوون بوین   

( نمایش داده شده 5بود که در شک  ) 36/7تا  62/7

 زه درصوود از مسوواحت مووزاری گنوودم حووو 67اسووتا 

باشوند و  سو دارای حداکثر شاخص سیمپسون میقره

در نیمووه غربووی ایوون حوووزه قوورار دارنوود کووه شووام    

 باشنداروستاهای توشن و حیدرآباد می

عوام  محیطی ن یر دمای حداکثر، دمای حداق  

و ارتفووای بووا شوواخص سیمپسووون دارای رابطووه مثبووت 

باشند و مقدار عنالور روی دارای رابطوه منفوی بوا     می

(ا بررسووی 1، مودل 1باشوود )جودول شواخص موی   ایون 

همبسووتگی متغیرهووای فیزیوووگرافی و بارنوودگی بووا    

جوامووع گیوواهی موجووود در حوووزه آبخیووز بابوو  رود  

)اسووتان مازنوودران( بووا اسووتفاده از سیسووت  اطالعووات  

جغرافیایی نشان داد که به ترتیب ارتفوای و بارنودگی   

ترین عوام  در تفکیوک جواموع گیواهی منطقوه     مه 

 (ا ,.1116Mehdiniya et alد )هستن

دست آمده، دامنه تغییرات شاخص ه طبر نتای  ب

توا   2/1( نیوز بوین   5، مدل1واینر )جدول -تنوی شانن

-(ا تفواوت در شواخص  3شد )شوک  بینی پیش 71/3

هوا و  دهنوده تغییور در ترکیوب گونوه    های تنوی نشوان 

هووای هوورز بوور اثوور تیمارهووای  تووراک  جوامووع علووف

 (ا (Stevenson, 1997است مدیریتی و زمان 

درصود از   61واینور در   -حداکثر شاخص شوانن 

مساحت مزاری گنودم در نوواحی غربوی ایون حووزه      

مشواهده شوودا روسوتاهای توشوون و حیوودرآباد دارای   

باشند کوه بوه علوت    واینر می -حداکثر شاخص شانن

هوا  هوای هورز در آن  با  بودن درصد فراوانوی علوف  

 باشدامی

تنووی   ( در بررسوی Ghasemi, 1999قاسومی ) 

های هرز اراضی تحت کشت گنودم در  زیستی علف

بخشووی از شهرسووتان گرگووان نشووان داد کووه دامنووه    

و  1توا   73/7تغییرات شواخص تنووی سیمپسوون بوین     

 5/7بین  نیزواینر  -دامنه تغییرات شاخص تنوی شانن

 باشدامی 2/0تا 

ای، کوارکردی و  بوه من وور بررسوی تنووی گونوه     

هوای هورز موزاری گنودم اسوتان      ع علفساختار جوام

مزرعوه   521ای چهار سواله تعوداد   خراسان در مطالعه

شهرستان اسوتان خراسوان رضووی، شومالی و      51در 

 دهووی تووا پایووان مرحلووه   جنوووبی را از مرحلووه سوواقه 

محاسوبه  . دهی گندم مورد بررسی قرار گرفتخوشه

واینر نشان داد که شهرستان اسوفراین   -شاخص شانن

بیشووترین و  62/5و  13/5د بووه ترتیووب بووا   و بیرجنوو

واینور   -کمترین میزان شاخص شانن 20/7نهبندان با 

را داشتندا این روند در مورد شاخص سیمپسوون نیوز   

هووای اسووفراین و بیرجنوود بووا مشووابه بووود و شهرسووتان

و نهبنودان بوا    ایمیزان تنوی گونوه  نبیشتری 1شاخص

 داشتندای را کمترین میزان تنوی گونه 02/7شاخص 

Norozzadeh et al., 2008)همینووین ایوون  (ا

کوه اسوفراین   محققان اعالم کردند بوا توجوه بوه ایون    
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 تووورین فراوانوووی بیشووترین فراوانوووی و نهبنووودان کوو   

هوا متویثر از   های هرز را داشتند و ایون شواخص  علف

باشوند، ایون رونود    های هرز موی درصد فراوانی علف

 رسدا منطقی به ن ر می

ها در مزاری سمپاشی شوده  ش گونهنمودار پراکن

داد که روستاهای توشن و حیدرآباد که در  نیز نشان

سوو قورار دارنود بوه     غرب و جنوب غربی حووزه قوره  

گونوه علوف هورز بیشوترین      10و  11ترتیب با داشتن 

انود  تعداد گونه علف هرز را به خوود اختالواد داده  

 های هرز در ایندهنده با  بودن تنوی علفنشان  که

 (ا0باشد )شک  بخش از محدوده مورد بررسی می

هوای علوف هورز موجوود     همینین در میان گونه

روسووتا دیووده شوودند از  0گونووه کووه در هوور  3تعووداد 

هوا شوام    فراوانی با یی برخوردار بودندا ایون گونوه  

 پییووووک صووووحرایی بووووروهووووای پهوووون گونووووه

(Convolvulus arvensis) آناگوووووووالیش ، 

(Anagalis arvensis) ، ورونیکووا(Veronica 

persica) ،تووورهشووواه (Fumaria vailantii) ،

شبدر خوشبو ، (Polygonum patulum) بندهفت

هووای گونووهو  (Melilotus indicus) زردیکسوواله

 Phalaris) بوذر کوچوک   برو فوا ریش باریک 

minor) و یووو ف وحشووی (Avena fatua)  

(ا علووف هوورز پییووک دارای   2باشووند )شووک   مووی

باشد که به علوت داشوتن   با ترین درصد فراوانی می

ای دارای بوا ترین درصود   دوره ریزوم و سوبز شودن  

آمیوز  باشد و کنترل شیمیایی آن موفقیوت فراوانی می

بنود تحمو    هفوت و  Stellaria media باشودا نموی 

هوا دارنود کوه    بورو کوش  پهن  نسبتان با یی نسبت به

باشودا  ها در ک  مزاری میاری بیشتر آنعام  ماندگ

ها نیز احتموال بوروز مقاوموت بوه     در مورد سایر گونه

کش محتم  است که ضرورت توجه بیشتر بوه  علف

شوودادر  ها را متذکر میمدیریت مالرف علف کش

بوورو یووو ف وحشووی و  هووای باریووک موردگونووه

هوا  واش گزارشی مستند مبنوی بور مقاوموت آن   خونی

 ر مزاری استان گلستان وجود دارداکش دبه علف

هوای تنووی زیسوتی تحوت     جا کوه شواخص  از آن

هوا  های هرز قرار دارند و میزان آنتیثیر فراونی علف

در ناحیه غرب و جنوب غرب منطقه موورد بررسوی،   

های هورز در روسوتاهای   باشد وهمینین علفبا  می

توشون و حیودر آبوواد کوه در ناحیووه غورب و جنوووب     

سوو قورار دارنود، از درصود فراوانوی      رهغربی حوزه ق

با یی برخوردار بودند در نتیجوه ایون رونود منطقوی     

 باشدامی
 

 نتیجه گیری

های تنوی زیسوتی نشوان داد   بررسی نقشه شاخص

ها در نوواحی غورب و جنووب    که میزان این شاخص

باشودکه مهمتورین   غربی از سوایر نوواحی بوا تر موی    

 علووووت آن عوووودم موووودیریت صووووحیح مووووزاری     

 Convolvulus)هوووای هووورز علوووف باشوووداموووی

arvensis) ورونیکووووا ،(Veronica persica) ،

، فووا ریش (Polygonum patulum) بنوودهفووت

(Phalaris minor) وحشوویو یووو ف(Avena 

fatua)   دارای بوووا ترین درصووود فراوانوووی بودنووودا

های هرز سمجی اسوت کوه در   پییک از جمله علف

یون علوف هورز هور     تمام مزاری مشاهده شده است، ا

کنود و ایون موورد    ساله تعداد زیادی جوانه تولید می

توانوود یکووی از د یوو  عوودم موفقیووت سووریع در  مووی

موثثرترین برناموه کنتورل     کنترل آن محسووب شوودا  

تواند شام  عملیات شخ ، کاشت این علف هرز می

هووا باشوودا گیاهووان رقیووب و اسووتفاده از علووف کووش 
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ی اسوت کوه تحمو     های هرزبند از جمله علفهفت

هووا داردا یووو ف نسووبتان بووا یی بووه پهوون بوورو کووش

هوای هورز باریوک    وحشی و فا ریش از جمله علف

هوا  کوش هوا بوه علوف   برگی هستند کوه مقاوموت آن  

تور گورفتن   محتم  استا این موضوی اهمیت جودی 

هووای هوورز در ایوون منوواطر جهووت   علووف  موودیریت

ی هوا تضعیف بانک بذر و یوا تخلیوه خوا  از انودام    

شوودا در صوورت اعموال    ها را متذکر موی زایشی آن

تووان چنوان   ها را موی های صحیح، جمعیت آنروش

ها با گیاه زراعی بوه حوداق    کاهش داد تا رقابت آن

برسد، برای رسیدن به این هدف بایود از تولیود بوذر    

در ایوون گیاهووان جلوووگیری کوورده و اجووازه اسووتقرار 

 ها را در مزرعه ندهی اکام  آن

هوای تنووی   توجه به بوا  بوودن میوزان شواخص    با 

هووای هوورز در ناحیووه غربووی و جنوووب غربووی   علووف

شوود کشواورزان   محدوده مورد بررسی، توصویه موی  

های هرز مواردی از قبیو   جهت مدیریت مثثر علف

هووای موجوووود در خالوووود  آشوونایی بوووا اولویوووت 

های مناسوب  های هرز، انتخاب روشمشکالت علف

جملوه اسوتفاده از توداخ  و     های هرز ازکنترل علف

علف هرز، دخالت دادن آستانه  -رقابت گیاه زراعی

اقتالادی و خسارت، تلفیر چند روش کنتورل علوف   

های انتخابی و ن ارت مداوم کشهرز به همراه علف

بر مزرعه و مدیریت علف هرز را مد ن ر قرار دهندا 

همینین افزایش تراک  گیاه زراعی مانع رشد سوریع  

ار زودتور علوف هورز شوده و باعو  برتووری      و اسوتقر 

 گرددارقابتی گیاه زراعی می

 
 

 

 

 

 
 

 موقعیت مکانی روستاها و مزاری گندم سمپاشی شده شهرستان گرگان )حوزه قره سو( -1شک  

Villeges and herbicide-applied wheat field’s location of Gorgan (Gharasoo basin) Figure 1- 
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های هرز مزاری گندم سمپاشی شده شهرستان گرگان )حوزه علف شه طبقات شاخص یکنواختی سیمپسوننق -5شک  

 سو(قره

Figure 2- Simpson uniformity index classification map for weeds in herbicied-applied wheat fields of 

Gorgan (Gharasoo basin)  
    

شده های هرز مزاری گندم سمپاشیهای تنوی زیستی علفسیونی چندگانه شاخصهای رگرها و تجزیه مدلمدل -1جدول

       سوحوزه قره
 Table 1- Models and Multiple regression models analysis for weeds biodiversity indices in wheat fields of 

Gharasoo basin 

  
متغیر های 

 مستق 
   هاآماره     

 مدل

 ستهواب متغیر

Dependent 

Variable  

 دمای حداکثر

Maximum 

 دمای حداق 

Minimum 

temperatur 

 ارتفای

Altitude 

 غل ت

 روی

Zn 

M.R 2R adj
2R RMSE 

معنی سطح 

 داری

Significance 
level 

1 Simpson 1.979 8.67 0.044 0.578 0.088 0.78 0.71 0.032 0.01 

2 Shanon&

Winer 2.579 -3.286 -- -2.588 0.91 0.82 0.76 0.19 0.01 

گذار بوده است عوام  محیطی ن یر دمای حداکثر و دمای حداق  در جهت مثبت و مقدار عنالر روی در جهت منفی بر روی این شاخص تیثیر

 (ا 5مدل، 1 )جدول
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 (سورههای هرز مزاری گندم سمپاشی شده شهرستان گرگان )حوزه قعلف واینر -اخص تنوی شاننشنقشه طبقات  -3شک  
figure3- shanon&winer diversity index weeds in used herbicied wheat fields Gorgan (Gharasoo basin) 

 

 

 سو(گندم سمپاشی شده شهرستان گرگان )حوزه قره هرز مزاریهای علفپراکنش گونه -0شک  

Figure4 - Distribution of weeds species in herbicied-applied wheat fields of Gorgan (Gharasoo basin) 
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 سو(شهرستان گرگان)حوزه قره های علف هرز موجود در مزاری گندم سمپاشی شدهفراوانی گونه -2شک     
Figure5- weeds species frequency in herbicide-applied wheat fields of Gorgan (Gharasoo basin) 
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