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  هاي زراعی کلزا در گرگان با استفاده از سامانه نظامبومسالمت  یابیارز
 )GISاطالعات جغرافیایی (

 
  4آبادي معصومه یونسو  3حسین کاظمی ،2اله پیردشتی همت ،*1سحر جنتی عطایی

دانشیار گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و 2رشته زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،  ارشد کارشناسیآموخته  نشدا1
استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 3ع طبیعی ساري، بزیست فناوري کشاورزي طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منا

  ار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستاناستادی4 ،طبیعی گرگان
  1/7/1396؛  تاریخ پذیرش:  2/2/1396تاریخ دریافت: 

  1چکیده
دهی بیشتر، موجب زوال هاي کشاورزي و تالش براي رسیدن به سودهاي اخیر توسعه و تشدید فعالیتدر سال سابقه و هدف:

ها وارد نموده است؛ در نتیجه امروزه نظامهاي زیادي را به بومها شده و خسارتبومسریع ساختار و خواص عملکردي در کشت
با توجه به نقش مهم استان گلستان در از پیش مورد توجه قرار گرفته است. ها بیش بومتحقیق و بررسی سالمت و مدیریت کشت

باشد. می تر وضعیت این مزارعنیاز به بررسی بیش هاي اخیر،هاي روغنی و کاهش سطح زیرکشت این محصول در سالتولید دانه
هاي زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطالعات جغزافیایی  منظور ارزیابی سالمت بوم نظام این تحقیق به

)GIS.انجام شد (  
  

 هـاي ماه طی هابردارينمونه .شدانتخاب محدوده مورد مطالعه این پژوهش اراضی کشاورزي شهرستان گرگان  ها:مواد و روش
زمان با مرحله رسیدگی کلزا مزرعه تحت کشت کلزا در شهرستان گرگان هم 58 در ،1393-94اردیبهشت و خرداد سال زراعی 

ثبت شد. سپس عملکرد مربوط  گونه و جنس تفکیک به هرز علف نوع و تعداد ،W الگوياز  استفاده با مطالعه این در انجام شد.
هـاي  سـپس از شـاخص  آوري گردید.  نامه جمعمزرعه با استفاده از پرسش هر مدیریتی کادر برداشت و همچنین اطالعاتبه هر 
بنـدي  پس از تهیه و طبقـه هاي هرز استفاده شد.  گیري تنوع زیستی علف واینر، سیمپسون و عکس سیمپسون، براي اندازه-شانون

، در محـیط سـامانه   کـش) کـش و قـارچ  کش، حشـره (علف ها کشمصرف آفتها، سه شاخص تنوع زیستی، عملکرد دانه و الیه
هاي تنوع زیستی  شاخص از میانگین منطقه (دو تن در هکتار)، تربیش شدند. مزارع با عملکردتلفیق ) GISاطالعات جغرافیایی (

  شدند. انتخاب سالمعنوان مزارع به منطقه میانگین از ترکم کشو مصرف آفت
  

، 9/0- 2/2ترتیب، ، سیمپسون و عکس سیمپسون بهواینر-هاي تنوع شانون ق نتایج بدست آمده دامنه تغییرات شاخصطب ها:یافته
برداري شده داراي سالمت مزرعه کلزا، تنها سه درصد از مزارع نمونه 58از میان  نتایج محاسبه شد. طبق 1/2-9/4و  46/0-11/0

تر این مزارع در محدوده بیش کش باالتر از میانگین بود.بررسی مصرف آفت درصد از مزارع مورد 43 در این پژوهش بودند.
شرقی، شمالی و غربی مشاهده شدند. نتایج حاصل از نقشه بدست آمده از عملکرد دانه مزارع کلزاي شهرستان گرگان نشان داد 

  حدوده شرق شهرستان قرار داشتند. تر این مزارع در مدرصد مزارع داراي عملکرد باالتر از میانگین بودند. بیش 39که 
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ها به میزان مناسب، مصرف بذور بوجاري شده و  کشبطور کلی از دالیل سالمت مزارع بررسی شده، استفاده از آفت گیري:نتیجه
یابی به شاخص سالمت اکثر مزارع کلزا در از دالیل عدم دستپاشی مناسب و مدیریت بهتر مزرعه بود. مرغوب، ادوات سم

سازي ، همچنین آمادهگردیدههاي هرز در مزارع که موجب سبز نشدن مطلوب بذور کلزا  ن، وجود بانک بذر قوي علفگرگا
  باشد. کش بیش از استاندارد مینامطلوب مزارع و مصرف آفت

  
  ، عملکرد، کشت بومتنوع زیستیآفت کش،  :کلیدي هاي واژه

 
  مقدمه

 قـوع و حالدر فرآیندهاي از ايمجموعه کشاورزي
کــه پایــداري  اســت سیاســی و اجتمــاعی، اقتصــادي

با وجود  ).15کند (هاي کشاورزي را کنترل میفعالیت
 گذشـته  قـرن  طـول  در کشـاورزي  در اینکه پیشـرفت 

 اما تأثیر محصول شده است، عملکرد افزایش به منجر
 اقتصـادي  و اجتماعی شرایط و زیست محیط بر منفی

 بایـد مـدیریت   براین). بنا4را نیز در پی داشته است (
نظـام  بـوم  یـک  شود و بازنگري کشاورزي هايسامانه

ــدار کشــاورزي ــا و پای ــات ب ــراي ثب ــد ب ــدار  تولی پای
ــد ــوالت بای ــود ( محص ــی ش ــگران  ).5طراح پژوهش

هاي کشاورزي باید در سـطحی از  نظامممعتقدند که بو
مـداوم  طـور  بـه سالمت و تعادل قرار گیرند، تا بتوانند 

یفیـت و کمیـت خـوب تولیـد کننـد.      محصوالتی با ک
 کـه  است معنی این  به نظام کشاورزيیک بوم سالمت

 را جامعـه  انتظـار  کارکردهـاي مـورد   سامانه بتواند آن

کارکردها را در طول  آن براينیاز مورد ساختار و داشته
گونه بیان نمـود کـه   توان این). می13زمان حفظ کند (

ــالمت ــوم س ــر ب ــاورزي ب ــام کش ــاسنظ ــیبر اس  خ
 بـا  تواندمی و شودمی توصیف کلیدي آن خصوصیات

 آن از کـه  آنچـه  مبناي بر خصوصیات یا آن از استفاده
گیـرد   قـرار  ارزیابی مورد انتظار است، مورد هانظامبوم

 توجـه  با جهان در روغنی هايدانه امروزه زراعت ).3(
 بـاالرفتن  و شهرنشـینی  توسـعه  جمعیـت،  افـزایش  به

 داشـته  چشـمگیري  توسعه باتی،روغن ن سرانه مصرف
 میـزان مصـرف   جمعیـت،  افـزایش  نیز ایران . دراست

 شدید وابستگی زمینه مردم، ذائقه تغییر و سرانه روغن

 بـین  در .است آورده فراهم را روغن واردات به کشور

 عمـده  گیـاه  سـومین  عنـوان بـه  کلـزا  روغنی، هايدانه

بـه دلیـل    روغنـی  نخـل  و سـویا  از پـس  جهان روغنی
 شـرایط  بـا  آن سـازگاري  مانند آن خاص هايژگیوی

-علـف  کنترل باال، تناوبی ارزش هوایی، و آب مختلف

 روغـن  تـامین  جهـت  امیـدي  نقطه عنوان به هاي هرز

یکی از ). 12آید (می شمار به کشور نیاز مورد خوراکی
هـاي  هاي ارزیـابی سـالمت در دسـته مـالك    شاخص

در ص ایـن شـاخ  ). 2ساختاري، تنوع زیسـتی اسـت (  
 قابلیـت  و تنوع به ودارد  نقش نیز کشاورزي تولیدات

در  کـه ریزجانـدارانی   و گیاهان جانوران، تنوع پذیري
 ).7( شودمی گفته دارند اهمیت غذا تولید و کشاورزي

سالمت و بر عوامل مدیریتی بررسی تأثیر  منظوربه
 10در یـک دوره   ايتولیدي، مطالعه هايپایداري نظام

ـ  . نتـایج ایـن بررسـی نشـان داد کـه     شدانجام ساله  ا ب
افزایش مصرف کودهاي شـیمیایی و سـموم نـه تنهـا     

بلکـه   شـود،  عملکرد از یـک حـد معـین بیشـتر نمـی     
 ).10(یابـد   تولیـد نیـز کـاهش مـی    هاي نظامپایداري 

تحـت کشـت    هايسالمت سامانهی بررسهمچنین در 
 کامکار ،استان گلستان سواز حوزه قره یگندم در بخش

 ری، تـأث کـاوي استفاده از روش داده با )،6همکاران (و 
تنـوع   هـاي شـاخص و بـر عملکـرد    یتیریعوامل مـد 

 شـده  بردارينمونه رعهمز 79تعداد ، زعلف هر یستیز
 دندیرسـ  جهینت نای به هاقرار دادند. آن یمورد بررس را

کشت منطقه مورد مطالعه و  ریدرصد از سطح ز 44که 
 زانیـ شـده از نظـر م   برداريدرصد از مزارع نمونه 11

 هاکشعلف هرز و مصرف آفت یستیعملکرد، تنوع ز
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وفـابخش و همکـاران بـه     .)6( داراي سالمت هسـتند 
 هـاي شهرسـتان مشـهد در   بـوم سالمت کشت ارزیابی

 )1380 لغایـــت 1360(ســـال  بیســـت زمـــانی دوره
 ارزیابی هايمالك بین پرداختند، نتایج نشان داد که از

 را با همبستگی بیشترین کارکردي هايسالمت، مالك
محمـدي   .)14(اند داشتههاي زراعی بومسالمت کشت
شناختی بوم سالمت ايمطالعه )، در2015و همکاران (

 دو در و استانی مقیاس در را ایران زراعی هاينظام بوم
بـا  . دادنـد  قـرار  مقایسـه  و ارزیـابی   مورد زمانی مقطع

هاي زراعی ایران از نظامومتوجه به نتایج این مطالعه، ب
لحاظ سـالمت کـل در مرتبـه سـالمت متوسـط قـرار       

ارزیابی سالمت ، در کوچکی و همکاران. )10( گرفتند
عنوان شاخص به 59تعداد ، بیرجند هاي منطقه نظامبوم

هـاي   هاي سالمت در قالب سه گـروه از مـالك   سنجه
 هاي سـازمانی  مالكو هاي کارکردي  مالك، ساختاري

ها نشان دادنـد کـه   آن نمودند. بندي  انتخاب و دستهرا 
تـرین  اري با کسب بـیش هاي ساخت در این بین، مالك

هاي اثرگـذار   ترین گروه از مالك عنوان مهم امتیازات به
هـاي منطقـه بیرجنـد     نظامبومدر شاخص سالمت کل 

  .)8( شناخته شدند
در حال حاضر با توجه به نیاز کشور بـه کشـت و   

هـاي روغنـی جهـت اسـتفاده در مصـارف      تولید دانـه 
اي و صنعتی و همچنین با نظر بـر اینکـه سـطح    هیتغذ

 31000زیرکشت این محصـول در اسـتان گلسـتان از    
هکتـار در   5000بـه   1392-93هکتار در سال زراعی 

کاهش پیدا کرده و نقش مهـم   1393-94سال زراعی 
ي روغنـی از  ها این استان در کشور از لحاظ تولید دانه

نظـر  ها امري ضروري بهنظامجمله کلزا، حفظ این بوم
ــی ــن رســد. هــدف ازم ــژوهش ای ــدازه پ ــري ان  گی

  تحـت  هـاي زراعـی  سـامانه  در سـالمت  يها شاخص
بررسـی تـأثیر    و گرگان شهرستان حوزه کلزا در کشت

  باشد.ها میعوامل مدیریتی روي این شاخص
  

  هامواد و روش
محدوده مورد : قه مورد مطالعهمشخصات جغرافیایی منط

اراضـی کشـاورزي شهرسـتان     ،مطالعه ایـن پـژوهش  
در بخـش جنـوبی    . این شهرسـتان انتخاب شدگرگان 

از شــمال بــه  کــه اســتان گلســتان واقــع شــده اســت
ترکمن و از جنـوب بـه   بنـدر قـال و  آق هـاي شهرستان

و کتـول  آباد  ن سمنان و از شرق به شهرستان علیاستا
(شـکل   شودتان کردکوي محدود میاز غرب به شهرس

1.(  
  

 هايماه طی هابردارينمونهبرداري از مزارع کلزا: نمونه
 58 در ،1393-94اردیبهشت و خـرداد سـال زراعـی    

زمـان  تحت کشت کلزا در شهرستان گرگان هممزرعه 
بدین منظور تعـداد   با مرحله رسیدگی کلزا انجام شد.

نیـاز در هـر   دشش روستا انتخاب و تعداد نمونـه مـور  
منطقه مشخص گردیـد. پـراکنش روسـتاها در چهـار     
جهت اصلی شمال، جنوب، شرق و غـرب شهرسـتان   

در هر روستا حدود ده مزرعـه کلـزا   گرگان انتخاب و 
وسـتا بـراي   در چهار جهت اصلی نسـبت بـه مرکـز ر   

بر این اساس در مزارع بـا   نمونه برداري مشخص شد.
ــاحت  ــنج    5/0-2مس ــداد پ ــار، تع ــادرهکت  25/0 ک

هکتار، تعداد نه چارچوب و  2-5مترمربعی، در مزارع 
طبـق الگـوي    کـادر  13تر از پنج هکتار در مزارع بیش

W پـس از  9بـرداري پرتـاب گردیـد (    جهت نمونه .(
هـرز   هـاي  مربعـی، علـف  متـر  25/0 کادرانداختن هر 

کدام به تفکیک جنس و گونه دقیقاً شناسایی  درون هر
نیـز   کادرزمان عملکرد مربوط به هر طور همشدند، به 

برداشت شد. همچنین بـراي تعیـین موقعیـت مکـانی     
ــه مــــدل  GPSبــــرداري شــــده از نقــــاط نمونــ
GarminMap60   استفاده شد. عملکرد دانـه کلـزاي ،

و آمـوزش   برداشت شده به آزمایشگاه مرکز تحقیقات
طـور  ها بهگرگان منتقل، دانهکشاورزي و منابع طبیعی 

اخ و بـرگ جـدا و درون پاکـت کاغـذي     کامـل از شـ  
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هـا بـه   ها، پاکـت براي کاهش رطوبت دانه .ریخته شد
ــدت  ــاي   48م ــا دم ــاعت درون آون ب ــه  58س درج

ها بـا اسـتفاده از تـرازو    قرار داده شد. نمونه سانتیگراد
برخـی از   همچنـین  گیري و نتایج یادداشت شد. اندازه

ـ قبمزرعـه از  مـورد نیـاز از هـر     یتیریاطالعات مد  لی
سـایر   ها، میزان بذر مصرفی وکشمصرف آفت زانیم

آوري جمـع منطقه کشاورزان از  ،بردارانبهره اطالعات
  شد.

  

   
   و کشور موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (شهرستان گرگان) در استان گلستان :1شکل 

Figure 1. The geographical location of the study area (Gorgan township) in Golestan province 
 

هـاي  در این مطالعه شـاخص : گیري تنوع زیستیاندازه
)، 3و  2ابـط  و(ر 3)، سیمپسون1(رابطه  2واینر -شانون

)، بـه شـرح زیـر محاسـبه     4(رابطه  4عکس سیمپسون
  ).1387شدند (مین باشی و همکاران، 

  شاخص شانون:

                    )1رابطــه (
i

s

i
i PPH ln'
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 اي ازسـنجه  و نمونه اطالعات محتواي :ˈHکه در آن 
شـاخص   ایـن  مقـدار  هرچـه  و اسـت  اطمینـان  نبـود 
 تحـت  و اسـت  تـر بـیش  اطمینـان  نبود تر باشد، بزرگ
سـهم   Pi: شود،می نامیده ايگونه تنوع شاخص عنوان
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3- Reverse Simpson Index 

 آن و بـه  اسـت  نمونه کل به ام نسبت iافراد در گونه 

  ها تعداد گونه :Sشود و  الق میاي هم اطنسبت گونه

N           )2رابطه (
nP i

i           




s

i
ipD

1

2

                                                                        
D :سیمپسون و شاخص Pi:  سهم گونهi  ام در جامعه  

 یابـد، می کاهش ، تنوعDشدن  زیاد با که جاآن از
ـ  سیمپسـون  تنـوع  شـاخص  بنـابراین  معمـول   طـور هب

 بـین  شاخص این شود. مقدارمی بیان D-1صورت  به
ایـن   محاسـبه  بـراي  اسـت و  متغیـر  1 تقریبـاً  تا صفر

 اسـتفاده  از رابطه زیـر  محدود جامعه یک در شاخص
   شود:می

               )3رابطه (















s

i

ii

NN
nnD

1 )1(
)1(1ˆ1

  

Legend 
 
Cropland 
 

Township 
 

Province 



 و همکاران عطایی جنتی سحر

5  

D–1 :سیمپسون،  تنوع شاخصniگونه  افراد : تعدادi 
 : تعدادSدر نمونه و  افراد کل : تعدادNام در جامعه، 

  نمونه در هاگونه

                    )    3رابطه (
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iPD                                                                                                                             

D
ام  iسهم گونـه   :Piعکس شاخص سیمپسون و : 1

  در جامعه
، عملکـرد دانـه و مصـرف    هاي تنوع زیسـتی قشهتهیه ن
هـاي تنـوع زیسـتی    تهیـه نقشـه شـاخص    ها:کشآفت

، سیمپسون و عکس سیمپسون با استفاده واینر-شانون
 2، 1هـاي  (توان دهی معکوس فاصلهاز دو روش وزن

در تهیـه نقشـه    انجام شـد.  ) و کریجینگ معمولی3و 
وش عملکرد از میـانگین عملکـرد در هـر مزرعـه و ر    

هـا  کش منظور تهیه نقشه آفتیابی کریجینگ و بهدرون
ــوع داده ــف  از مجم ــرف عل ــزان مص ــاي می ــش، ه ک

در  کش در هر مزرعه اسـتفاده شـد.  کش و قارچ حشره
استفاده  3/9نسخه  ArcGISافزار تمامی مراحل از نرم

  گردید.
 در تهیـه نقشـه  : هـاي کلـزا  بـوم ارزیابی سالمت کشت

 میزان عملکرد دانه، داري شده ازبرسالمت مزارع نمونه
هـا  کش و مقدار مصرف آفت تنوع زیستی هايشاخص
 تنوع هايالیه بندي طبقه در موضوع این .)6( شد استفاده
میـانگین   از بـاالتر  و میـانگین  از کمتر شکل به زیستی
 ،هاگذاري الیههم روي با که صورت این شد. به اعمال

هاي شاخص از میانگین، تر بیش عملکرد که مزارعی آن
 میـانگین  از تـر کـم  کـش و مصرف آفـت  زیستی تنوع

عنوان مزارع داراي سالمت شدند و به استخراج داشتند،
  نظر گرفته شدند.  در
  

  نتایج و بحث
نتایج نشـان داد کـه در مـزارع کلـزاي شهرسـتان      

خـانواده   18گونـه علـف هـرز متعلـق بـه       35گرگان 

ها متعلق به تیـره  درصد گونه 1/17گیاهی وجود دارد. 
درصـد متعلـق بـه تیـره      4/11) و Poaceaeگندمیان (

خـانواده گیـاهی    16) و بقیه به Asteraceae(کاسنی 
غالبیـت،  بـا توجـه بـه شـاخص      دیگر تعلق داشـتند. 

هاي مزاحم در مزارع کلزاي شهرستان ترین رستنی مهم
ــه  ــان ب ــف  گرگ ــامل: عل ــت، ش ــب اهمی ــونی ترتی خ

)Phalaris minorزرد ()، یونجــــهMelilotus 

officinalis) شـــلمی ،(Rapistrum rugosum ( و
ــی ــوالف وحش ــتانه ی ) Avena ludoviciana( زمس

  بودند.
عکـس  واینر، سیمپسون و -هاي تنوع شانونشاخص

تنوع  هاي، الیههانقشه پس از تهیه خروجی :سیمپسون
بـه دو   ، سیمپسـون و عکـس سیمپسـون   واینر-شانون

 ندبنـدي شـد  تـر از میـانگین طبقـه   طبقه باالتر و پایین
در مـزارع کلـزاي    شـانون  مقادیر شـاخص ). 2(شکل 

تا  9/0ه تغییرات آن بین مورد بررسی نشان داد که دامن
درصد مزارع در طبقه  20، نقشه با توجه بهاست.  2/2

تر از میانگین و مابقی در طبقه باالتر از میـانگین  پایین
ترین میزان شـاخص  طورکلی بیشبندي شدند. بهدسته

شانون در بخش شرقی منطقه مـورد مطالعـه مشـاهده    
هـرز در ایـن   شد. افزایش میزان تنـوع زیسـتی علـف   

یـن  در امـی  یوضعیت مطلوب اقل توان بهبخش را می
در این بخش میزان بارش ساالنه نیز منطقه نسبت داد. 

میـزان   باشـد. هاي میانی و غربـی مـی   تر از بخشبیش
 576بارش ساالنه در شرق شهرسـتان گرگـان حـدود    

  رسد.   متر می میلی 470متر است که در غرب به  میلی
 –نشـان داد کـه شـاخص شـانون      همچنین نتایج

گی تاي همبسـ واینر و  شاخص عکس سیمپسـون دار 
ود دامـی  باالیی با میزان بـارش و نیـز بـا مصـرف کـ     

در همـین   نشـان داده نشـده اسـت).    ها (داده باشند می
هاي  ) ساختار جوامع علف1991زمینه توماس و دیل (

هرز را به میزان زیـادي تحـت تـاثیر شـرایط اقلیمـی      
کـه دو عامـل بـارش و     دو نتیجه گرفتن معرفی نمودند
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ی در شـکل گیـري ایـن سـاختار     دما نقش قابل توجه
دارد. عقیده آنان بر این اسـت کـه پراکنـدگی جوامـع     

علف هـرز در پاسـخ بـه شـرایط محیطـی مسـتقل از       
 باشد. یکدیگر می

  

      
  ان گرگانشهرستسیمپسون (پ) در مزارع کلزاي هاي تنوع شانون (الف)، سیمپسون (ب) و عکس نقشه شاخص :2شکل 

Figure 2. The maps of Shannon diversity (a), Simpson (b) and Simpson reverse (c) 
 in canola fields of Gorgan township 

  

دامنه تغییـرات شـاخص غالبیـت سیمپسـون بـین      
کـه   دادنقشه حاصل نشان دست آمد. به 46/0تا  11/0

داراي  تر از میـانگین، مزارعی با شاخص غالبیت پایین
ــی     ــورد بررس ــدوده م ــواختی در مح ــدگی یکن پراکن

به نقشه شاخص غالبیت سیمپسون،  توجه . باباشند می
ــایین   38 ــه پ ــزارع در طبق ــد م ــانگین  درص ــر از می ت

در منطقـه مـورد مطالعـه،    بندي شدند. همچنـین   دسته
متغیـر بـود.    9/4تا  1/2دامنه تغییرات این شاخص از 

 b  ب   a الف

 c پ
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درصد مزارع در طبقـه   46نتایج حاکی از آن است که 
اي کـه  تـر از میـانگین قـرار گرفتنـد. در مطالعـه     پایین

کامکار و همکاران، روي وضعیت سالمت مزارع گندم 
، دامنـه  انجـام دادنـد  سو در اسـتان گلسـتان   حوزه قره

ــین   ــرات شــاخص شــانون ب ، شــاخص 6/0-5/3تغیی
و بــراي شــاخص عکــس  2/0-1غالبیــت سیمپســون 

ــه   ــن دامن ــون ای ــد ( 9/0-4/6سیمپس ــزارش ش ). 6گ
 و ايگونه تنوع بررسی منظورهمکاران، به و نوروززاده

 خراسان، استان گندم مزارع هرز علف جوامع ساختار

مزرعه گنـدم را از   259دوره چهار ساله تعداد  یک در
دهی تا پایان ظهور سنبله مورد بررسی قرار دادند.  ساقه

از  ونشـان  شـاخص  تغییـرات  دامنه نتایج نشان داد که
تـا یـک بـراي     نهبنـدان  منطقه گندم مزارع براي 71/0

 و است. حداکثر بوده متغیر مزارع گندم منطقه اسفراین
نیـز   57/0-39/2از  سیمپسون شاخص مقادیر حداقل

  ).11آمد ( دستبه نواحی همین در ترتیببه
درصـد مـزارع    43نتایج نشـان داد  : دانه نقشه عملکرد

 در هکتـار)  تـن (دو  یـانگین داراي عملکرد بـاالتر از م 
تر این مزارع در محدوده شـرق شهرسـتان   بودند. بیش
تا  2در این مناطق عملکرد بین  )3(شکل  قرار داشتند

در مناطق غربـی میـزان    .تن در هکتار برآورد شد 5/3
تـن   2تا  1بین  بوده و  کمتر از میانگین دانه  عملکرد

بـا ایـن   از جمله عوامل مـرتبط   در هکتار بدست آمد.
توان افزایش میزان بارش ساالنه در ایـن  موضوع را می

منطقه و مصرف مقدار بذر بیشتر توسط کشاورزان نام 

هاي محلی، برد. همچنین بنابر مطالعات میدانی و یافته
هاي شمالی و غربی منطقـه  بذور کشت شده در بخش

گیرد تر مورد حمله پرندگان قرار میمورد مطالعه بیش
تواند تا حدودي عاملی بـر کـاهش   ضوع میکه این مو

 همچنـین باشـد.  میزان عملکـرد دانـه در ایـن منـاطق     
دهـد کـه در    وضعیت بارش ساالنه منطقـه نشـان مـی   

میزان این متغیر کمتر از سـایر   ،مناطق غربی و شمالی
کشت دیـم مـزارع، ایـن    نوع مناطق است. با توجه به 

  گذار باشد. تواند تاثیر می موضوع نیز
نتایج حاصل از ایـن بررسـی   ها: کشه مصرف آفتنقش

درصد از مزارع مـورد بررسـی داراي    43نشان داد که 
لیتر در هکتار) بودند و  4/1مصرف باالتر از میانگین (

تر این مزارع در محدوده شرقی، شمالی و غربـی  بیش
کـش  ). از جمله سـموم علـف  4مشاهده شدند (شکل 

لوکسـی فـوپ   تـوان بـه گاالنـت (ها   مصرف شده می
ــوپر ( ) و تـــرفالن کلتـــودیمآرمتیـــل)، ســـلکت سـ

کش عنوان حشره(تریفلورالین) و همچنین دیازینون به
هاي محلی یکی از دالیـل  اشاره نمود. با توجه به یافته
تر از مقدار میانگین سـموم  اصلی استفاده مکرر و بیش

کش توسط کشاورزان، بروز  پدیـده مقاومـت در   آفت
مزارع بـویژه علـف هـرز  علـف      برخی علفهاي هرز

باشد که در این مطالعه  این علف هـرز  در   خونی  می
 درصد فراوانـی  6/70علف هرز ثبت شده  از  35بین 

  درصد غالبیت نسبی برخوردار بود. 5/45و 
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  نقشه وضعیت عملکرد مزارع کلزا در شهرستان گرگان :3شکل 

Figure 3. The map of canola yield situation in fields of Gorgan township  
  

 
  ها در مزارع کلزاي شهرستان گرگانکشنقشه مصرف آفت :4شکل 

Figure 4. The pesticides consumption in canola fields of Gorgan township 
  

ز آمـده ا  دسـت بـه  نتایج طبق: نقشه سالمت مزارع کلزا
دد) از ، تنهـا سـه درصـد (دو عـ    مزرعه کلـزا  58میان 

 سـه عامـل میـزان    نظـر  از بـرداري شـده  مزارع نمونه

 مصـرف  و تنـوع زیسـتی   هـاي شـاخص  عملکـرد، 
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). این 5 برخوردار بودند (شکل سالمت از هاکش آفت
مزارع در شرق و شمال محـدوده مـورد مطالعـه قـرار     

از دالیل اصلی سالمت این مـزارع اسـتفاده از   داشتند. 
بـذور بوجـاري    ها به میزان مناسب، مصـرف  کشآفت

پاشی مناسـب و مـدیریت   سم شده و مرغوب، ادوات
یابی بـه شـاخص   بهتر مزرعه بود. از دالیل عدم دست

گرگان، وجود بانک منطقه سالمت اکثر مزارع کلزا در 
 عدم سبز شدنکه موجب  بودهاي هرز  بذر قوي علف

ــزارعمطلــوب  ــر م ــاده اکث ــین آم ســازي شــده، همچن
کــش بــیش از  آفــت و مصــرف بســتر بــذرنــامطلوب 
 نتــایج مطالعــه. باشــدمــیاز ســایر دالیــل اســتاندارد 

 بـوم  ) نیـز نشـان داد کـه   2015محمدي و همکاران (
هـاي زراعـی ایـران از لحـاظ سـالمت در مرتبـه        ظامن

  .)10دارند (متوسط قرار 
 بـدون  مـزارع  از نیمـی  از در پژوهش حاضر بیش

 هتوان بمی آن علل از که شدند، داده تشخیص سالمت
 زراعـی  هـاي روش و هـا کشآفت از استفاده مدیریت
مصـرف   مـدیریت  در .نمـود  اشـاره  منطقه در موجود

 هـاي کـش آفـت  از اسـتفاده  بـه  تـوان مـی  ها،کشآفت
هـاي مرغـوب   کشآفت قیمتبودن  نامرغوب و گران

 پاشـی سم ادوات و هاروش ها،کشنسبت به بقیه آفت
مـاهر، عـدم   غیر کـارگري  فرسوده، نیروي و نامناسب

هـا و   کش از آفت بهینهاطالع کشاورز از میزان درست 
 اشاره هرز هايعلف در هاکشعلف به ایجاد مقاومت

 در هـا کـش آفـت  حـد  از بیش مصرف باعث که نمود
 نظام  بوم سالمت و پایداري افتادن مخاطره به و مزارع

 اخـتالف  نیز )1998و همکاران ( شوند. آندرسونمی

 از اسـتفاده  و کـوددهی  مثل زراعی مدیریت شیوه در

 ترکیـب  کننـده  تعیـین  عامـل  ترینرا مهم هاکشآفت

 معرفـی  هاآن تنوع نتیجه در و هاي هرزعلف ايگونه

 توان می نیز عملکرد کاهش میزان مورد . در)1(کردند

-بـه  مزرعه به ورودي هاينهاده صحیح مدیریت عدم

 عـدم کودهاي شیمیایی و دستگاه کودپاش،  خصوص
و  با مراکـز تـرویج کشـاورزي    کشاورزانارتباط کافی 

هـا نشـان داده نشـده     (داده اشاره کرد سابقه کشاورزي
  .است)

   

 
 کلزا در شهرستان گرگان مزارع سالمت وضعیت نقشه :5شکل 

Figure 5. The situation of health in canola fields of Gorgan township  
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  گیري کلینتیجه
ــه ــورب ــرات    کلی ط ــه تغیی ــه دامن ــن مطالع در ای
، سیمپسـون و عکـس   واینر-هاي تنوع شانون شاخص

-9/4و  11/0-46/0، 9/0-2/2ترتیـب،  سیمپسون بـه 
هاي انجام شـده، میـزان   محاسبه شد. طبق بررسی 1/2

متوسط عملکرد دانه کلزا در محدوده مورد مطالعـه دو  
مزرعه  58تن در هکتار بدست آمد. در نهایت از میان 

بـرداري شـده از    زا، تنها سه درصد از مـزارع نمونـه  کل
هاي تنوع زیستی و  لحاظ میزان عملکرد دانه، شاخص

ها داراي سـالمت بودنـد.    کشبا احتساب مصرف آفت
 واسـطه  به مطالعه، مورد محدوده درمزارع طور کلی به

در کشت  کشاورزانسابقه  کم  ها و  کشمصرف آفت
از جملـه   ار گرفته شدهکبه مدیریتیهاي و روش کلزا

 هـاي  شـاخص  از شـدت ، بهمصرف کودهاي شیمیایی
کـه   دهـد  مـی  نشـان  موضوع این و بودنددور  سالمت

و عملکرد  حصول در مجموعه این عوامل نقش مهمی

 بــه مــزارع ایـن  وابســتگی .دارنــدسـالمت مــزارع  
 ایـن  بر ايمزرعه برون هاينهاده عنوانها بهکش علف

 پایـدار  مـزارع  ایـن  تولید که دگذار می صحه واقعیت

نیست و وجود بانک بذر قوي در این مـزارع و بـروز   
ــف ــت در عل ــرف    مقاوم ــه مص ــبت ب ــرز نس ــاي ه ه

با توجـه  رسد. نظر میکننده بهها امري نگرانکش علف
به اینکه کلزا گیاهی است که در تناوب با محصـوالت  

شـود کـه بررسـی    پیشنهاد می ،شودمختلف کاشت می
 هاي مختلف هـم  تحت تاثیر تناوبها نظاممسالمت بو
  انجام شود.
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