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شهرستان اشتهارد طی  اقلیمی خردهای پهنههرز هایمعرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف

  1392-97های سال
 6، مهدی ملکی5چگر، ملیحه نعل4، جالل کارخانه3، امید شریفی2فرناز گنج آبادی ،*1احسان اله جلیلی

دکترای گروه ، 2 البرز اشتهارد، شهرستان کشاورزی جهاد یریتمد  ترویج و آموزش اداره مسئول کارشناسدکترای گروه زراعت و ، 1
، 4،  کرج اسالمی واحد آزاد دانشگاه مدیریت کشاورزیدانشجوی کارشناسی ارشد ، 3 قدس، شهر اسالمی واحد آزاد دانشگاهزراعت 

 کارشناس ،6 اشتهارد، شهرستان یکشاورز جهاد یباغبان کارشناس، 5شهرستان اشتهارد،  یجهاد کشاورز یریتکارشناس حفظ نباتات مد
 .اشتهارد شهرستان یکشاورز جهاد مکانیزاسیون

 (1/12/1397تاریخ پذیرش:  -3/5/1397)تاریخ دریافت:

 چکیده

 زیر سطح بر اساس شود.می محسوب زراعیمحصوالت  هرزهایعلف مدیریت در اقدام تریناساسی به عنوان مزارع، هرزهایعلف شناسایی

 در وگونه تفکیک جنس به هرزهایعلف شمارش با (،1397 و 1392 هایسال )در سال پنج اشتهارد، طی شهرستان در مزارع تمساح کشت و

 از گیریاندازه مورد مکان ارتفاع و جغرافیایی عرض و طول پهنه، هر محاسبه شد. در هاآن جمعیتی هایشاخص برداری،نمونه نقاط در پهنه هر

 هایترین گونهفراوان هرز وجود دارد.گونه علف 49که در شهرستان اشتهارد،  داد نشان ثبت شد. نتایج GPSاه دستگ توسط دریا، سطح

 جودرهی و مرغپنجه ، ترشک، ترهسلمه، شورعلف، چکیپ، خارشتر ،جو وحشی ،چیقیا  اسفندکغالبیت،  به ترتیب این شهرستان هرزهایعلف

 توق، انیبتلخ ،بومادران، جغجغک، تلخه)کاهوی وحشی(،  کنچاق گاو، چچمهرز شهرستان اشتهارد را هایعلف ترینمهم این، بر عالوهبودند. 

(، طی پنج سال بود که این نگرانی را به وجود %9و  11شور و جودره )دادند. نکته قابل تأمل در این آزمایش، افزایش غالبیت علفتشکیل می

نو های گونهباشند. هرز غالب منطقه میهرز، مستعد تبدیل شدن به علفط آب و خاک منطقه، این دو علفآورد که با توجه به اقلیم و شرایمی

میبا وجود تراکم پایین  ،(Lactuca scariolaو کاهوک ) (Cynanchum acutumکاتوس ) (،Cirsiumarvenseخارلته ) جمله از ظهور

 . دنیاب گسترش هم مجاور مناطق به ،آینده شود دربینی میپیش د وشهرستان به حساب آین مزارع برای جدی تهدید دنتوان

 شاخص فراوانی، مدیریت مزرعه، میانگین تراکم، یکنواختی  هاي كليدي:واژه
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ABSTRACT  

Field weed identifications is considered as the most important step in weed management in 

crops. Weed numbers for each genus and species were counted. Based on the cultivated area and 

the area of the farms in Eshtehard county, weed population indices were calculated using weed 

numbers in each area at the sampling points. In each area, latitude and longitude, and altitude 

from the sea level, and the place of measurements were recorded by the GPS device. Results 

showed that there are 47 weed species in Eshtehard. The most abundant species of weeds in this 

county were: Syrian beancaper (Zygophyllum eurypterum), wild barley (Hordeum murinum), camel 

thorn (Alhagi camelorum), Black bindweed (Convolvulus leiocalycinus Boiss.), Russian thistle 

(Salsola dendrioides), common lambsquarter (Chenopodium album), woodsorrel (Rumex vesicarius 

L), bermudagrass (Cynodon dactylon), barley grass (Hordeum spontaneum), respectively. In 

addition, the most important weeds of the Eshtehard county are wimmer ryegrass (Lolium 

rigidum), prickly lettuce (Scariola orientalis), russian knapweed (Acroptilon repens), corn cockle 

(Vaccaria grandiflora), common yarrow (Achillea wilhelmsii), sophora (Sophora alopecuroides), 

burdock (Xanthium strumarium) and other weeds with a lower frequency. The most noticeable 
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point in this experiment was the increase in the prevalence of weed and goatmeat (11 and 9%) over 

the past five years, which gives rise to the concern that, due to the climatic conditions and soil and 

soil conditions, these two weeds are prone to become the dominant weed of the region. New species 

of creeping thistle (Circium arvense), swallow wort (Cynanchum acutum) and prickly lettuce 

(Lactuca scariola), could be a serious threat to the county farms, which could further expand to 

adjacent areas, although found at low densities. 

 

Key words: Abundance Index, farm management, mean density, uniformity. 

 

 مقدمه

 تعیین کلیدی عوامل از کشاورزی، زیستی تنوع

 شود.می محسوب زراعی هایاکوسیستم پایداری کننده

 در مهمی نقش آن، کارآمد و مدیریت تنوع حفظ

 زیست و اجتماعی اقتصادی، عیارهایم به دستیابی

 رو، این از .دارد زراعی هایاکوسیستم پایداری محیطی

 چشم در تنوع تغییرات روند دقیق بررسی با است الزم

 مدیریت جهت در آن، حفظ ضمن کشاورزی، اندازهای

 نیز ایمنطقه هایویژگی به توجه با صحیح تنوع،

 .(Goldani et al., 2017)شود  انجام مؤثری اقدامات

یك  هایرستنی معرفی و شناسایی راستا، در همین

)الگوی  رویشی هایقابلیت پتانسیل تعیین در منطقه،

 حفظ به گیاهی و کمك هایگونه ، شناساییکشت(

 از اصولی و مدیریت هاگونه تعداد افزایش امکان ها،آن

 .(Kashipazha et al., 2005)دارد  ایویژه اهمیت آن،

 اتفاقی تصادفی و منطقه، هر حضورگیاهان در و انتشار

 شرایط از گیاهی، بازتابی جوامع گسترش بلکه نیست

 توپوگرافیك )پستی و بلندی(، )آب و هوا(، اقلیمی

 محسوب زیستی و عملیات زراعی آن مناطق و خاکی

 بر پراکنش، الگوی .(Baghestani, 1995)شود می

 هایگونه تجمعی پویایی و محیط در هاگونه سازگاری

 از است. بنابراین، گذار تأثیر مدت بلند در مختلف

 درك و شناسایی برای توانمی مکانی توزیع مفهوم

 مدیریت، کارایی افزایش و هرزعلف جمعیت پویایی

(. Baker, 1989کرد ) استفاده هرز هایعلف کنترل در

 و محیطی نتیجه عوامل در منطقه، هر در ایگونه تنوع

 مؤثر در عوامل شناسایی کند. بامی رتغیی انسانی

 مدیریتی هایروش توانمی ایگونه تنوع تغییرات

 (.Fahimipour et al., 2010کرد ) انتخاب مناسب را

 گیاهی گونه رویشگاه هر محیطی هایویژگی از آگاهی

 شرایط سازگار با هایگونه پیشنهاد در مؤثری نقش نیز

که  درصورتی این،دارد. بنابر مشابه مناطق در محیطی

 و تجزیه محیطی عوامل و گیاهی پوشش بین روابط

 یافت  دست مهم امر این به توانمی تحلیل شود،

(Zare Chahoki & Shafiezade, 2009.) 

 در تنوع هایشاخص تغییرات با ارزیابی چنینهم

 اعمال مدیریت ارزیابی امکان طول زمان، در منطقه یك

 که باید به آن توجه شودنکته مهمی . دارد وجود شده

 تنوع، همواره شاخص مقدار بودن باالاین است که 

 با بررسی باید بلکه نیست منطقه وضعیت بهبود بر دلیل

تغییرات  نتیجه در که شود مشخص ایگونه ترکیب

 منطقه در گیاهی هایگونه از دسته کدام شده، ایجاد

 هر (.Fahimipour et al., 2010است ) افزایش یافته

 برخوردار باالیی اهمیت از لزوما   بارز، هایچند گونه

 هاآن اهمیت کننده تعیین ها،گونه تأثیر نیستند و درجه

 محیط بر بیشتر تأثیر با جمعیت ولی کم هایگونه است.

 جمعیت پر گونه به نسبت بیشتری از اهمیت توانندمی

 طور به جمعیت، یا توزیع باشند. کم برخوردار تأثیر با

 زمان طول در انسان، هایفعالیت تحت تأثیر و یا عیطبی

 انسان، مداخله نمونه، برای شود.تغییر می دچار نیز

 تغییر به منجر زمین، کاربری در الگوهای تغییر مانند

 فلورهایی با را طبیعی فلور است. اگر شده گیاهی فلور

 دریابیم است ممکن مقایسه کنیم، اندشده مدیریت که

 بسیاری و هستند مشابه تعدادی گونه رایدا یك هر که
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 شوندمی هرز محسوبعلف ها،گونه این از

(Bazobandi et al., 2006فلور .) هرز هایعلف

 جدید، هایگونه ظهور نتیجه در منطقه، در یك موجود

 عملیات انجام همچنین و ایدرون گونه هایسازگاری

 از آن، شناخت و اطالع کند کهمی تغییر مختلف، زراعی

 هرز است. مدیریتهایعلف مدیریت اولیه اصول

 است برخوردار ایویژه اهمیت از، هرزهایعلف کالن

 پراکنش جغرافیایی و فلور تعیین که طوریبه

شمار  به جهت این در پایه اطالعات هرز، ازهایعلف

 کاهش از جلوگیری (.Zand et al., 2004روند )می

 نیازمند های کشاورزی،چشم انداز در زیستی تنوع

باشد می مدیریت پایدار هایرهیافت توسعه و طراحی

(Koocheki et al., 2005a )هاینظامبوم کارکرد زیرا 

 و است استوار زیستی تنوع بر و کشاورزی، طبیعی

 پایداری برای جدی تهدیدی ،تنوع زیستی نابودی

 جهان غذایی امنیت نهایتا   کشاورزی و هاینظامبوم

در  این (.Koocheki et al., 2005b) شودمی وبمحس

 یك زیستی تنوع وضعیت دقیق ارزیابی که حالی است

نیست.  پذیرامکان آن گیریاندازه ناحیه، بدون

 تنوع قالب در را زیستی تنوع ،های گیاهیاکولوژیست

 که مکانی تنوع کنند.می گیریزمانی اندازه و مکانی

 اکولوژی منابع در ستیزی شکل تنوع ترینشده شناخته

 بین زیرکشت سطح در توزیع تنوع از معیاری است،

 با و باشدمی هرز مختلف گیاهان هایواریته یا هاگونه

  ایگونه مانند غنای هاییشاخص از استفاده

(Species Diversity،) مارگالف  غنای شاخص

(Margalef Index) تنوع شانون شاخص و- 

 قرار ارزیابی ( مورد Shanoon-Wiener Indexوینر)

 این از هدف(. Koocheki et al., 2005c) گیردمی

پراکنش  نقشه تهیه تکمیلی، شناسایی تحقیق،

 مختلف هایگونه غالبیت تعیین هرز وهایعلف

در  هاآن مدیریت ارزیابی منظور هرز، بههایعلف

 مزارع شهرستان اشتهارد بود.

 

 هامواد و روش

واقع در استان البرز، مساحتی  شهرستان اشتهارد

کیلومتر مربع دارد که از این مساحت،  8۰۰متجاوز از 

اضی کشاورزی پنج هزار هکتار آن مربوط به ار

 72/35طول شرقی و  37/5۰باشد. این شهر بین می

عرض شمالی قرار دارد و میانگین بارندگی سالیانه آن 

باشد. به منظور افزایش دقت بررسی، متر میمیلی 245

 ،اقلیمیخرد  کل اراضی کشاورزی به پنج پهنه

جانمایی شد و برای هر پهنه، یك کارشناس و سه 

ته شد. مختصات جغرافیایی هر تکنسین در نظر گرف

ثبت  1392و در فروردین  GPSپهنه، توسط دستگاه 

 Map Sourceافزار )میزان خطا سه متر( شد و با نرم

از الگوی  ، نقشه مورد نیاز تهیه شد.Google Earthو 

 هرزهایجهت تعیین تراکم علف Wیك اتسیستم

 (. در تعیینUddin et al., 2009استفاده شد )

 کردن ماتریس مشخص نتیجه در و یهمسایگ

 بر است. همسایگی ضرورت ، یكWهمسایگی، 

 شد تعریف مسافت مجاورت و اساس دو روش

(Lesage, 1999در .) همسایه مناطقی اول، روش 

 مشترك مرز جغرافیایی نظر از که آیندمی حساببه

 مالك نیست مشترك مرز دوم، روش در باشند. داشته

 تعیین هرز،تنوع و تراکم علف مناطق بین مسافت بلکه

 در همسایگی نشاندن است. برای همسایگی کننده

 تنها هرز،تنوع و تراکم علف کنیم که فرض اول، روش

 شود.می مشاهده دارند مرزی ارتباط که هاییپهنه در

در  هاپهنه این گرفتن قرار نحوه دهنده نشان ،1 شکل

نطقه مورد باشد. موقعیت جغرافیایی ممی یکدیگر کنار

مطالعه و نقاط نمونه برداری، در شکل دو نمایش داده 

آب و خاك در  آزمایششده است. مشخصات 

 آورده شده است. 2و  1، درجدول 97و  92های سال

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 در مزارع شهرستان اشتهارد استفاده مورد آب آزمایش اطالعات -1 جدول

Table 1. Specifications of water quality used in the fields of Eshtehard 

adjRNa 

(meq/lit)0.5 

SAR 

(meq/lit)0.5 

Sodium 

meq lit-1 

Magnesium 

meq lit-1 

Calcium 

meq lit-1 
pH 

EC 

dS/m2 

Water 

class 
Sampling date 

5.62 4.36 13.96 4.1 8.39 7.7 3.68 C3S3
* 2013 

6.24 5.95 15.96 4.4 6.00 6.38 4.45 C3S3 2018 

 :)*(3C: باشدیم کشی مناسب آبشویی خاک مجازبا زه یهایتنها برای گیاهان مقاوم به شوری و در زمین ،استفاده آبیاری از این آب ،شوری زیاد. 

S3 : اگر همراه با شستشوی  ،دهای با نفوذ پذیری بسیار زیاد و زهکشی خوب که ترکیبات کلسیم به اندازه کافی داشته باشنها در زمیناستفاده از این نوع آب ،زیاد سدیم
ضروری است. در انتخاب نوع محصول نیز باید دقت  ،میسر است. کاربرد مواد اصالح کننده به منظور خنثی کردن سدیم تبادلی زاید خاک ،مداوم خاک و مراقبت زیاد باشد

 کرد.

 در مزارع شهرستان اشتهارد خاک آزمایش اطالعات .2 جدول

Table 2. Specifications of soil quality in the fields of Eshtehard 

Organic 

carbon (%) 

Nitrogen 

N.ava 

(%) 

Potassium 

K.ava 

mg kg-1 

Phosphate 

P.ava 

mg kg-1 
pH 

EC 

dS/m2 Soil Textute Sampling date 

1.0 0.52 136 17.2 6.97 3.37 SandyLoum 2013 
0.8 0.51 128 15.3 7.62 4.23 SandyLoum 2018 

 

یك بود اما اتبرداری به صورت سیستماساس نمونه

 2۰برداری با فواصل بعد از تعیین نقاط اصلی، نمونه

، به عنوان نقاط اصلی، انجام Wقدم در روی سیستم 

برداری و ( و برای افزایش دقت نمونه3شد )شکل 

هرزی نادیده گرفته نشود، نقاط گونه علفکه هیچاین

برداری، در شعاع نمونه دیگری به عنوان نقاط فرعی

متری از نقاط اصلی، به صورت تصادفی انتخاب  1۰

های تهیه برداری صورت گرفت تا نمونهشدند و نمونه

هرز آن مزرعه هایشده، گویای جامعه واقعی علف

 باشد.

 

  )صحت آباد( 1پهنه  

  )مرادتپه( 5پهنه  )رحمانیه( 3پهنه  

 
  )انجمین( 2پهنه  

   ایپک() 4پهنه  

 مجاورت روش از استفاده با همسایگي تعریف و هرزهايهاي تنوع علفپهنه . 1 شكل

Figure 1. Weed diversity zones and neighboring definition using proximity method 

 

برداری در مزارع یك تا سه هکتاری از پنج نمونه

ر تا ، مزارع چهاWقدم روی مسیر  2۰نقطه، با فواصل 

قدم روی  4۰هفت هکتاری، از نه نقطه با فواصل 

نقطه  13سیستم و مزارع باالی هفت هکتار، از 

(Hasannejad et al., 2010 توسط یك کوادرات ،)

برداری در چهار فصل مربع انجام شد )نمونهمتر 25/۰

هرز به تفکیك جنس و هایسال انجام شد( و علف

 ,.Uddin et alگونه شناسایی و شمارش شدند )

 ( و با استفاده از معادالت توماس 2009

(Thomas, 1985 ،به شرح ذیل، فراوانی، یکنواختی )

 میانگین تراکم گونه و شاخص غالبیت محاسبه گردید.
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 برداري شده مزارعموقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونه .2 شكل

Figure 2. Geographical loction of the studied areas and sampling points in the farms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزارع اشتهارد هرزهايعلفبرداري از الگوي نمونه .3 شكل 

Figure 3. Sampling pattern for weed fields 

 

(، بیانگر نسبت مزارع دارای گونه Fفراوانی )

هرز خاص به کل مزارع بررسی شده است که به علف

 شود.می صورت درصد بیان

𝐹𝑘 = (∑𝑌𝑖 /𝑛) ∗ 100 

 در این معادله:

kF فراوانی گونه ،k ؛iY( یا عدم 1، حضور )

 کل مزارع ، تعدادnو  iدر پهنه  k( گونه ۰حضور )

 پهنه بازدید شده است.

های (، بیانگر درصد کوادراتUیکنواختی )

است که تخمینی از  kبرداری شده آلوده به گونه نمونه

 باشد.هرز میال شده توسط علففضای اشغ

𝑈k = (∑∑Xij /mi) ∗ 100 

 در این معادله:

kU یکنواختی مزرعه برای گونه ،k ؛ijX حضور ،

و  iپهنه  jدر کوادرات  k( گونه ۰( یا عدم حضور )1)

im تعداد کوادرات در مزرعه ،i باشد.می 

(، بیانگر شمار افراد تك گونه در Dتراکم )

 ست.مترمربع ا

𝐷ki = (∑Zj/mi) ∗ 4 
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 در این معادله:

kiD،  تراکم گونهk  در مزرعهi وZj تعداد گیاه در ،

 است. jکوادرات 

(، میانگین تعداد گیاه در MDمیانگین تراکم )

 باشد.مترمربع در پهنه مورد بررسی می

𝑀𝐷ki = (∑Dki/n) 

، AIهرز از معادله هایبرای بررسی وفور علف

 Minbashiرائه شده توسط مین باشی و همکاران )ا

Moeini et al., 2008.استفاده شد ) 

[𝐴𝐼 = 𝐹 + 𝑈 +𝑀𝐷] 

 در این معادله:

AI شاخص غالبیت؛ ،F فراوانی؛ ،U یکنواختی و ،

MDهای ارائه )درجدول ای است، میانگین تراکم گونه

 .شده میانگین دو سال لحاظ گردیده است(

هرز هر پهنه، ی جامعه علفدر رابطه با یکنواخت

هر چه عدد بدست آمده به صفر میل کند، نشان از 

شدت غیر یکنواختی یا غالب بودن یك گونه 

هرز در جامعه دارد، ولی هر چه عدد بدست علف

آمده به یك میل کند، نشان از یکنواختی باالی جامعه 

ای و عدم غالبیت یك گونه خاص )حداکثر تنوع گونه

د. بعد از محاسبه شاخص یکنواختی، هرز( دارعلف

استفاده  Pc-ord version6برای مقایسه، از نرم افزار

 (.Mesdaghi, 2005شد )

 نتایج و بحث

 هرز مزارع صحت آباد )پهنه یک(هايعلف

 علف گونه 27 بررسی، این از حاصل نتایج براساس

 هایخانواده. شد شناسایی گیاهیتیره  12 از هرز

 و خانواده درصد 2/22هر کدام  گندمیان، کاسنی و

ی هاگونه کل از گونه درصد 22 بو،اسفناج و شب

 (.3)جدول دادند اختصاص خود به را هرزهایعلف

 شناسایی هایگونه بین که در دادند نشان نتایج

 ها،گونه درصد 22 و برگپهن ها،گونه درصد 78 شده،

 زهر هایعلف زندگی، چرخه نظر از .بودند برگباریك

 بیشترین از(، ها گونه درصد 66) گونه 18 با سالهیك

 33) گونه نه با دوساله چندساله و ایهگونهو  تنوع

هایعلف ایگونه تنوع کمترین از (،هاگونه درصد

 حاصل نتایج اساس بر. بودند آبادصحت مزارع درهرز

 غالبیت شاخص اساس بر هرزهایعلف بندیرتبه از

(AI) ،جو وحشی هرزعلف که شد مشاهده 

(Hordeum murinum ،)هرزهایعلف ترینمهم از 

(. غالبیت این 3آباد بود )جدولصحت در سالهیك

 سازگاری از دهنده نشان ،هابررسی این در، زهرعلف

 باشد.منطقه می شرایط با گونه این یباال

 

 هرز مزارع انجمين )پهنه دو( هايعلف

شود، می هدهمشا چهار جدول در که طورهمان

 چیقهای گونه انجمین را مزارع غالب هایبرگپهن

(Zygophyllum eurypterum،) خارشتر (Alhagi  

camelorum ،)چكیپ (Convolvulus leiocalycinus 

Boiss. ،)ترهسلمه (Chenopodium album،)  دو

 و (، Salsola dendrioides, S. kali) شور علفگونه 

ترتیب با  به(، .Rumex vesicarius L) ترشك

، 42/63، 87/69، 49/72، 31/97غالبیت  شاخص

 دادند. تشکیل 91/52و  ۰2/54، 16/59

، های غالب منطقه شامل جو وحشیرگبباریك

 Lolium)(، چچم Cynodon dactylonمرغ )

rigidum( و جودره )Hordeum spontaneumبه ،) 

و  28/45، 91/52، ۰3/83غالبیت  شاخص با ترتیب

 که دهدمی نشان شده ارائه بودند. اطالعات 54/43

 مراتب انجمین، به در برگهرز پهنهایمدیریت علف

 بوده است. برگهای باریكگونه مدیریت از ترضعیف
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 بر اساس شاخص غالبيت  1397 و 1392هاي سال درهرز صحت آباد هايعلف-3جدول 

Table 3 - Weeds of Sehat Abad region in 2013 and 2018 based on Abundance Index 

Abundance 

Index 

Mean 

Field 

Density 

(Plant/m2

) 

Unifromat

y (%) 

Frequenc

y 

(%) 2018 

Frequenc

y (%) 

2013 

Family Sciantific name 
Persian 

name 
No. 

96.75 9.32 0.57 92 88 Zygophyllaceae 
Zygophyllum 

eurypterum 

قیچ یا 

 اسفندک
1 

82.47 8.25 0.42 77 70 Poaceae Hordeum murinum 2 جو وحشی 

71.93 6.32 0.44 67 65 Fabaceae Alhagi   camelorum 3 خارشتر 

69.31 4.36 0.41 61 61 Convolvulaceae 
Convolvulus 

leiocalycinus Boiss. 
 4 پیچک

62.86 3.54 0.31 53 51 Chenopodiaceae Chenopodium album 5 سلمه تره 

58.6 7.21 0.18 50 38 Chenopodiaceae Salsola dendroides 6 علف شور 

56.91 4.32 0.18 50 41 Chenopodiaceae Salsola kali 7 علف شور 

52.35 2.54 0.18 43 42 Poaceae 
Cynodon dactylon (L.) 

Pers. 
 8 مرغ

42.98 3.67 0.16 38 34 Poaceae Hordeum spontaneum 9 جو دره 

40.13 1.2 0.16 38 40 Asteraceae Acroptilon repens 10 تلخه 

27.95 0.8 0.11 20 21 Asteraceae Xanthium strumarium 11 توق 

27.67 0.95 0.11 20 23 Asteraceae 
Calendula persica C. 

A. May 
 12 گل همیشه بهار

19.95 1.01 0.09 20 21 Asteraceae 
Carthamus 

oxyacantha M.Bieb. 
 13 گلرنگ وحشی

16.92 0.56 0.08 18 15 Asteraceae 
Artemisia sieberi 

Besser 
 14 درمنه

14.13 0.6 0.08 16 18 Asteraceae Centaurea depressa 15 گل گندم 

11.58 0.64 0.05 13 12 Solanaceae Datura  stramonium 16 تاتوره 

8.31 0.75 0.05 9 8 Brassicaceae Alyssum minus 17 قدومه 

7.01 1.11 0.03 7 8 Poaceae Secale cereale 18 چاودار وحشی 

6.92 0.86 0.03 7 6 Polygonaceae Polygonum aviculare 19 بندعلف هفت 

6.9 0.1 0.03 7 7 Rubiaceae Galium aparine 20 تی راخبی 

5.42 0.08 0.02 6.6 7 Amaranthaceae 
Amaranthus 

retroflexus 
 21 وسخرتاج

2.92 0.06 0.01 5 6 Poaceae 
Alopecurus 

myosuroides 

 دم روباهی

 کشیده
22 

2.87 0.05 0.01 5 5 Poaceae Avena ludoviciana 23 وحشی یوالف 

2.86 0.04 0.01 5 5 Papaveraceae Bromus danthoniae 24 علف پشمکی 

2.81 0.6 0.01 3.5 4 Brassicaceae Sisymbrium irio 25 تلخ خاکشیر 

2.81 0.3 0.01 4.5 4 Brassicaceae Kochia indica 26 کوشیا 

2.79 0.02 0.01 3.2 4 Convolvulaceae Convolvulus arvensis 
پیچک 

 صحرایی
27 
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 بر اساس شاخص غالبيت  1397 و 1392هاي سال درهرز انجمين هايعلف-4جدول 

Table 4 - Weeds of Anjomain region in 2013 and 2018 based on Abundance Index 

Abundance 

Index 

Mean 

Field 

Density 

(Plant/m2

) 

Unifromaty 

(%) 

Frequenc

y 

(%) 2018 

Frequenc

y (%) 

2013 

Family Sciantific name 
Persian 

name 
no. 

97.31 8.32 0.64 96 92 Zygophyllaceae Zygophyllum eurypterum قیچ یا اسفندک 
1 

83.03 8.1 0.5 80 73 Poaceae Hordeum murinum 
 2 جو وحشی

72.49 4.35 0.36 72 70 Fabaceae Alhagi   camelorum 
 3 خارشتر

69.87 5.4 0.38 64 64 Convolvulaceae 

Convolvulus leiocalycinus 

Boiss. 
 پیچک

4 

63.42 2.84 0.27 56 54 Chenopodiaceae Chenopodium album 
 سلمه تره

5 

59.16 7.12 0.19 54 42 Chenopodiaceae Salsola dendrioides 
 6 علف شور

57.47 5.84 0.18 54 45 Chenopodiaceae Salsola kali 
 علف شور

7 

54.02 3.21 0.15 50 49 Polygonaceae Rumex vesicarius L. 
 ترشک

8 

52.91 1.49 0.19 46 45 Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. 
 مرغ

9 

45.28 0.8 0.19 42 44 Poaceae Lolium rigidum 
 چچم

10 

43.54 2.36 0.11 42 25 Poaceae Hordeum spontaneum 
 جو دره

11 

40.87 1.36 0.19 40 39 Asteraceae 

Scariola orientalis (Boiss.) 

Sojak 12 گاو چاق کن 

40.69 0.84 0.19 40 38 Asteraceae Acroptilon repens 
 13 تلخه

37.68 0.57 0.19 36 38 Caryophyllaceae Vaccaria grandiflora 
 14 جغجغک

37.63 0.16 0.19 28 28 Asteraceae Achillea wilhelmsii C. Koch 15 بومادران 

31.63 0.19 0.1 26 27 Asteraceae Sonchus arvensis 
 16 شیرتیغی

28.89 0.2 0.07 24 25 Fabaceae Sophora alopecuroides 
 17 بیانختل

28.51 0.2 0.06 22 19 Asteraceae Xanthium strumarium 
 توق

18 

28.23 0.11 0.11 22 21 Asteraceae 

Calendula persica C. A. 

May 19 گل همیشه بهار 

24.71 0.16 0.07 20 20 Asteraceae 

Echinops glanduloso-

punctatus Rech. f. 20 شکر تیغال 

21.2 0.14 0.04 18 19 Asteraceae Tragopogon sp. 21 شنگ 

20.51 0.21 0.04 18 19 Asteraceae 

Carthamus oxyacantha 

M.B. 22 گلرنگ وحشی 

17.48 0.16 0.05 16 13 Asteraceae Artemisia sieberi Besser 
 درمنه

23 

16.47 0.04 0.04 16 14 Asteraceae 

Artemisia lehmanniana 

Bunge 
 24 درمنه دشتی

16.01 0.021 0.03 14 15 Zygophyllaceae Tribulus terrestris L. 
 خارخسک

25 

15.36 0.01 0.04 14 16 Asteraceae Centaurea depressa 
 26 گل گندم

13.12 0.015 0.05 12 9 Polygonaceae Rumex crispus 
 27 ترشک مواج

12.81 0.023 0.04 12 11 Solanaceae Datura  stramonium 
 تاتوره

28 

11.91 0.032 0.03 10 10 Ephedraceae Ephedra filiata Boiss. 29 ارمک رونده 

9.54 0.04 0.02 8 7 Brassicaceae Alyssum minus 
 قدومه

30 
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8.24 0.12 0.02 6 7 Poaceae Secale cerealel 
 31 چاودار وحشی

8.22 0.021 0.02 6 0 Asclepiadaceae Cynanchum acutum L. 32 کاتوس 

8.15 0.016 0.02 6 5 Polygonaceae Polygonum aviculare 
 33 بندعلف هفت

8.14 0.08 0.02 6 5 Rubiaceae Galium tricornatum 
 34 بیتی راخ

8.13 0.08 0.02 6 6 Rubiaceae Galium aparine 
 35 بیتی راخ

6.65 0.062 0.02 5.6 6 Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 
 36 خروستاج

4.17 0.032 0.01 4 4 Brassicaceae Capsella bursa-pastoris 
 37 کیسه کشیش

4.15 0.032 0.01 4 5 Poaceae Alopecurus myosuroides 

 دم روباهی

 38 کشیده

4.1 0.04 0.01 4 4 Poaceae Avena ludoviciana 
 وحشی یوالف

39 

4.09 0.032 0.01 4 4 Papaveraceae Bromus danthoniae 
 علف پشمکی

40 

4.05 0.03 0.01 3.8 4 Poaceae Phalaris minor 
 خونی واش

41 

4.04 0.027 0.01 2.5 3 Brassicaceae Sisymbrium irio 
 خاکشیر تلخ

42 

4.04 0.027 0.01 3.5 3 Brassicaceae Kochia indica 
 کوشیا

43 

4.02 0.027 0.01 2.4 4 Papaveraceae Hypecoum pendulum 
 شاتره فرنگی

44 

4.02 0.027 0.01 2.2 3 Convolvulaceae Convolvulus arvensis 
 پیچک صحرایی

45 

3.87 0.027 0.01 1.8 2 Apiaceae Daucus carota 
 هویج وحشی

46 

3.68 0.027 0.01 1.6 2 Papaveraceae Roemeria refracta 
 47 شقایق

 

، تیره کاسنی ازبیشتر  ،منطقه این در غالب هایگونه

 تنوع علت که رودمی احتمالبودند.  بو گندمیان و شب

 تفاوت بر عالوه منطقه انجمین، در بیشتر ایگونه

 منطقه این کشاورزان کمتر استفاده دلیل به آن، اقلیمی

و  ، رعایت تناوب زراعیشیمیایی کنترل هایروش از

 لحاظ از انجمین، منطقه در قیچ هرزعلف. باشدآیش 

( 4جدول) گرفت قرار یك رتبه در ،غالبیت صشاخ

 به ،کندمی اشغال هرزعلف که فضایی به توجه با ولی

 داشته باالیی زاییتخسار پتانسیلکه  رسدنمی نظر

 باالر دارد. بیشت مطالعات به نیاز وتایید این امر، باشد

 و تنوع کاهش دهنده نشان ،غالبیت شاخص بودن

می غالب گونه ندینچ به گیاهی جامعه شدن محدود

 به قادر فقط هاییشاخص چنین وجود، این با. باشد

 بدون ؛هستند جوامع هایپیچیدگی از بخشی بازتاب

 اهگونه ترکیب تغییرات خصوص در اطالعاتی کهاین

 ،منطقه این در جودره هرزعلف مقابل، در. دهند ارائه

داشت  قرار 11 رتبه در غالبیت شاخص لحاظ از اگرچه

باشد. این امر  میباال رقابتی توان با ،هرز علف یكاما 

هرز، طی درصدی فراوانی این علف 17باعث افزایش 

همچنین یك گونه  پنج سال در این منطقه شده است.

، به فلور (Cynanchum acutumجدید کاتوس )

 با که داشت توجه باید البتهمنطقه اضافه شده بود. 

 قدرت به تواننمی ییتنها به غالبیت شاخص از استفاده

 وقتی مثال، عنوان به. برد پی هاگونه برخی تهاجمی

 تراکم با ،خاص منطقه یك در که هرزیعلف برای

 در باالیی تهاجمی قابلیت از واست  شده شایع باالیی

می محاسبه غالبیت شاخص است، برخوردار منطقه آن

 برای گونه آن تراکم میانگین و یکنواختی فراوانی، شود،

 شاخصاست و بنابراین  شده گرفته نظر در مزرعه، کل

 گونه آن اهمیت و شودمی تر کوچك آمده بدست

 تواندمیای گونه کهآن حال .شودنمی مشخص چندان

 باشد سازی مشکل هرز علف ،خاص منطقه یك در
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(Izadi-Darbandi & Hosseini Evari, 2017.) 

 هرز مزارع رحمانيه )پهنه سه( هايعلف

طور که در جدول شماره پنج مشاهده انهم

برگ و دو گونه هرز پهنگونه علف 1۰شود، می

هرز منطقه را هایبرگ، فلور علفهرز باریكعلف

 مدیریت که دهدمی نشان اطالعاتاین  تشکیل دادند.

 مراتب به ،شهرستان این در برگپهن هرزهایعلف

 و است بوده برگباریك هرز هایعلف از ترضعیف

 ترساز مشکل شهرستان این در برگهای پهنگونه

 (.5)جدول هستند

 بر اساس شاخص غالبيت 1397 و 1392هاي سال درهرز رحمانيه هايعلف-5جدول 

Table 5 - Weeds of Rahmanie region in 2013 and 2018 based on Abundance Index 

Abundance 

Index 

Mean 

Field 

Density 

(Plant/m2

) 

Unifromaty 

(%) 

Frequenc

y 

(%) 2018 

Frequency 

(%) 2013 
Family Sciantific name 

Persian 

name 

no

. 

87.64 7.22 0.51 70 62 Poaceae Hordeum murinum 
 جو وحشی

1 

77.51 5.31 0.46 61 50 Fabaceae Alhagi  camelorum 
 خارشتر

2 

75.31 4.75 0.43 55 45 Chenopodiaceae Salsola dendrioides 
 علف شور

3 

70.88 4.13 0.35 34 30 Poaceae Hordeum spontaneum 
 جو دره

4 

43.14 3.1 0.34 38 38 Chenopodiaceae Salsola kali 
 علف شور

5 

32.47 2.2 0.25 32 30 Caryophyllaceae Vaccaria grandiflora 
 جغجغک

6 

24.25 1.3 0.21 23 20 Asteraceae Sonchus arvensis 
 7 شیرتیغی

19.35 1 0.13 17 15 Asteraceae 

Carthamus oxyacantha 

M.B. 
 گلرنگ وحشی

8 

13.14 0.61 0.76 16 10 Asteraceae Artemisia sieberi Besser 
 درمنه

9 

9.22 0.54 0.33 12 10 Asteraceae 

Artemisia lehmanniana 

Bunge 
 10 درمنه دشتی

4.67 0.21 0.16 5 7 Zygophyllaceae Tribulus terrestris L. 11 خارخسک 

3.46 0.08 0.11 5 2 Papaveraceae Roemeria refracta 
 12 شقایق

 

 شامل خارشتر  رحمانیه مزارع غالب هایچندساله

 با ترتیب به (،Sonchus arvensis) و شیرتیغی

بودند. با وجود  25/24و  51/77شاخص غالبیت 

بوته در متر  3/1)هرز شیرتیغی که تراکم علفاین

مربع( کمتر بود اما مورد مطلوب نیست، چرا که 

و یکنواختی در  (%21/۰یکنواختی آن کمتر بود )

. با توجه به تراکم باالی مزارع مشاهده نشده است

 بوته در متر مربع( و یکنواختی بیشتر 31/5خارشتر )

، مطلوب بود، چون پایداری آن در  (% 46/۰)

 (.5اشد )جدول باکوسیستم بیشتر می

 هرز مزارع ایپک )پهنه چهار( هايعلف

ها مشخص شد که در مزارع ایپك، در این بررسی

که  طوریبرگ است بههرز پهنهایغالبیت با علف

، (Salsola kali)شورو علف ترهسلمه، پیچك، خارشتر

دادند. این ها را تشکیل میایهای غالب دولپهگونه

، با ای، جو وحشیلپهین تكترکه غالباست درحالی

، در رتبه اول قرار 34/81( AIشاخص غالبیت )

  خارلته گرفت. همچنین دو گونه جدید

(Cirsium arvense) و کاهوك (Lactuca scariola)، 

( و باعث تغییر 6به فلور منطقه اضافه شد )جدول

 Paseban Zyarat etها شد )شاخص غالبیت گونه
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al., 2013ن دو گونه جدید، عدم (. علت ظهور ای

است که از  بوده مدیریت کود دامی )غیر پوسیده(

 استان مجاور به این منطقه وارد شده بود.

 بر اساس شاخص غالبيت 1397 و 1392هاي سال درهرز ایپک هايعلف-6جدول 

Table 6 - Weeds of Epack county in 2013 and 2018 based on Abundance Index 

Abundance 

Index 

Mean 

Field 

Density 

(Plant/m2

) 

Unifromaty 

(%) 

Frequenc

y 

(%) 2018 

Frequenc

y (%) 

2013 

Family Sciantific name 
Persian 

name 

no

. 

81.34 7.64 0.5 75 67 Poaceae Hordeum murinum 
 1 جو وحشی

61.73 4.5 0.38 55 50 Fabaceae Alhagi  camelorum 
 2 خارشتر

60.34 3.84 0.27 52 48 Convolvulaceae 

Convolvulus 

leiocalycinus Boiss. 
 پیچک

3 

54.02 3.61 0.25 51 51 Chenopodiaceac Chenopodium album 
 سلمه تره

4 

43.67 5.42 0.19 44 25 Chenopodiaceae Salsola kali 
 علف شور

5 

40.32 3.26 0.19 36 28 Poaceae Hordeum spontaneum 
 جو دره

6 

39.68 0.19 0.18 28 25 Asteraceae Artemisia sieberi Besser 
 7 درمنه

21.71 1.42 0.1 13 21 Asteraceae Achillea wilhelmsii 
 بومادران

8 

5.12 0.08 0.01 3 5 Asteraceae Sonchus arvensis 
 شیرتیغی

9 

4.01 0.05 0.01 3 4 Apiaceae Daucus carota 
 هویج وحشی

10 

3.8 0.03 0.01 2 3 Convolvulaceae Convolvulus arvensis 
 پیچک صحرایی

11 

3.8 0.03 0.01 2 3 Brassicaceae Sisymbrium irio 
 خاکشیر تلخ

12 

9.52 0.84 0.04 5 0 Asteraceae Cirsiumarvense 
 خارلته

13 

4.3 0.07 0.01 3 0 Asteraceae Lactuca scariola 
 14 کاهوک

 
 په )پهنه پنج( هرز مزارع مرادتهايعلف

 گونه 28 بررسی، این از حاصل نتایج اساس بر

خانواده. شد شناسایی گیاهی خانواده 1۰ از ،هرزعلف

گندمیان )شش گونه(،  کاسنی )نه گونه( و های

 اختصاص خود به را هرزهایعلفهای بیشترین گونه

 مشاهده هفت جدول در که طورهمان (.7)جدول دادند

های را گونه مرادتپه مزارع غالب ایهبرگشود، پهنمی

 علفهر دو گونه  ،ترهسلمه، چكیپ، خارشتر ،چیق

، 35/98غالبیت  ترتیب با شاخص به، ترشكو  شور

 78/54و  49/56، 55/61، 48/67، 34/7۰، 57/74

های غالب منطقه شامل جو برگ دادند. باریك تشکیل

 شاخص با ترتیب ، بهوحشی، مرغ، چچم و جودره

بودند.  34/47و  34/49، 45/52، 34/82 غالبیت

مدیریت  که دهدمی نشان شده ارائه اطالعات

 ترضعیف مراتب مرادتپه، به در برگهرز پهن هایعلف

 بود. برگهای باریك گونه مدیریت از

 92های برداری در طی سالنتایج حاصل از نمونه

آزمایش در شهرستان اشتهارد نشان داد که  1397و 

 علف ،چكیپ ،خارشتر، جو وحشی ،چیقای هگونه

، به ترتیب شاخص غالبیت و ترشك ترهسلمه، شور

و  95/61، 66/63، 47/67، 65/71، 36/83، 47/97

 (.8، جمعیت غالب را تشکیل دادند )جدول 4۰/54
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 بر اساس شاخص غالبيت 1397 و 1392هاي سال درهرز مراد تپه هايعلف-7جدول 

Table 7 - Weeds of Moradtape county in 2013 and 2018 based on Abundance Index 

Abundan

ce Index 

Mean 

Field 

Density 

(Plant/m

2) 

Unifroma

ty (%) 

Frequenc

y 

(%) 2018 

Freq

uenc

y 

(%) 

2013 

Family Sciantific name 
Persian 

name 

no

. 

98.35 9.34 0.78 98 94 Zygophyllaceae Zygophyllum eurypterum 
 1 قیچ یا اسفندک

82.34 8.61 0.63 77 70 Poaceae Hordeum murinum 
 2 جو وحشی

74.57 6.25 0.51 73 65 Fabaceae Alhagi  camelorum 
 3 خارشتر

70.34 4.87 0.47 66 60 Convolvulaceae Convolvulus leiocalycinus  
 4 پیچک

67.48 2.82 0.32 56 56 Chenopodiaceac Chenopodium album 
 5 سلمه تره

61.55 6.34 0.21 55 40 Chenopodiaceae Salsola dendrioides 
 6 علف شور

56.49 4.15 0.2 49 43 Chenopodiaceae Salsola kali 
 7 علف شور

54.78 3.41 0.18 49 47 Polygonaceae Rumex vesicarius L. 8 ترشک 

52.45 1.67 0.18 46 42 Gramineae Cynodon dactylon 
 9 مرغ

49.34 0.9 0.18 42 45 Poaceae Lolium rigidum 
 10 چچم

47.34 4.38 0.16 43 32 Poaceae Hordeum spontaneum 
 11 جو دره

46.84 1.54 0.16 37 37 Asteraceae Scariola orientalis (Boiss.) 12 گاو چاق کن 

43.12 0.88 0.16 40 35 Asteraceae Acroptilon repens 
 13 لخهت

40.57 0.55 0.15 24 30 Asteraceae Achillea wilhelmsii 
 14 بومادران

36.19 0.79 0.14 22 27 Fabaceae Sophora alopecuroides 
 15 بیانتلخ

28.64 0.51 0.13 25 21 Asteraceae Xanthium strumarium 
 16 توق

25.36 0.25 0.11 18 20 Asteraceae 

Echinops glanduloso-

punctatus 
 17 شکر تیغال

22.92 0.37 0.1 15 17 Asteraceae Tragopogon sp. 
 18 شنگ

20.99 0.33 0.1 12 15 Asteraceae 

Carthamus oxyacantha 

M.B. 
 گلرنگ وحشی

19 

17.36 0.89 0.09 16 12 Asteraceae Artemisia sieberi Besser 
 20 درمنه

15.71 0.48 0.08 11 18 Asteraceae Centaurea depressa 
 گل گندم

21 

12.75 0.34 0.06 12 10 nightshade Datura  stramonium 
 22 تاتوره

11.29 0.12 0.04 11 9 Ephedraceae Ephedra filiata Boiss. 
 ارمک رونده

23 

9.55 0.62 0.02 8 5 Poaceae Secale cerealel 
 24 چاودار وحشی

6.56 0.31 0.02 6 6 Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 
 25 خروستاج

4.25 0.37 0.01 4 4 Poaceae Avena ludoviciana 
 26 یوالف

3.3 0.02 0.01 2 2 Brassicaceae Sisymbrium irio 
 27 خاکشیر تلخ

2.03 0.017 0.01 2 3 Convolvulaceae Convolvulus arvensis 
 28 پیچک صحرایی
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علف گونه 49 بررسی، این از حاصل نتایج براساس

 هایخانواده .شد شناسایی گیاهی خانواده 16 از هرز

و  33/16، 57/28 ،ترتیب بهبو، گندمیان و شب کاسنی،

 کل از گونه 26) هرزعلف هایگونه کل از درصد 16/8

 (.4 شکل) دادند اختصاص خود به را( هاگونه

 

 

 شهرستان اشتهارد مزارع در هاخانواده این به متعلق هرزعلف هايگونه درصد و گياهي هايخانواده .4 شكل 

Figure 4. Plant families and percentage of weeds belonging to these families in the fields of Eshtehard county 

 

علف زندگی، چرخه نظر از که دادند نشان نتایج

(، هاگونه درصد 31/65) گونه 32 با سالهیك هرزهای

 گونهچهار  با هادوساله و ایگونه تنوع رینبیشت از

 ایگونه تنوع کمترین از (،هاگونه درصد 16/8)

 چندساله هرزهایعلف ،دیگر سوی از .بودند برخوردار

 مزارع هرزهایعلف درصد 53/26 گونه، 13 با

  (.5)شکل دادند اختصاص خود بهشهرستان اشتهارد را 

می طرح ینا در آمده دست به اطالعات اساس بر

 را شهرستان مزارع هرزهایعلف جامعه ترکیب توان

 تعیین مختلف مناطق در هاگونه غالبیت ترتیب به دقیقا 

 برای رفته کار به کنترلی هایروش ،وسیله بدین و نمود

 ارزیابی موردرا  منطقه هر در هرزهایعلف مدیریت

 و ی کردشناسای را هاآن ضعف و قوت نقاط ؛داد قرار

 این نتایجهمچنین . نمود حذف را نامطلوب هایشرو

 تغییرات بررسی برای صحیحی مبنای تواندمی طرح

 بعد هایسال دراستان  مزارع هرزهایعلف جمعیت

 .شود محسوب
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 شهرستان اشتهارد مزارع زندگي در چرخه نظر از هرزهايعلففهرست  .5 شكل

Figure 5. Weeds of Eshtehard county fields based on Life cycle 

 

 بر اساس شاخص غالبيت 1397 و 1392هاي هرز شهرستان اشتهارد طي سالهايعلف-8جدول 

Table 8. Weeds of Eshtehard county during 2013 to 2018 based on Abundance Index 

Abundan

ce Index 

Mean 

Field 

Density 

(Plant/m

2) 

Unifroma

ty (%) 

Frequen

cy 

(%) 

2018 

Freque

ncy 

(%) 

2013 

Family  Sciantific name  
Persian 

name 
no. 

97.47 8.99 0.66 95.33 91.33 Zygophyllaceae Zygophyllum eurypterum 
 1 قیچ یا اسفندک

83.36 7.96 0.51 75.80 68.40 Poaceae Hordeum murinum 
 2 جو وحشی

71.65 5.35 0.43 65.60 60.00 Fabaceae Alhagi   camelorum 
 3 خارشتر

67.47 4.62 0.38 60.75 58.25 Convolvulaceae 

Convolvulus leiocalycinus 

Boiss. 4 پیچک 

63.66 6.36 0.25 53.50 41.25 Chenopodiaceae Salsola dendrioides 
 5 علف شور

61.95 3.20 0.29 54.00 53.00 Chenopodiaceac Chenopodium album 
 6 سلمه تره

54.40 3.31 0.17 49.50 48.00 Polygonaceae Rumex vesicarius L. 7 ترشک 

52.57 1.90 0.18 45.00 43.00 Poaceae 

Cynodon dactylon (L.) 

Pers. 
 8 مرغ

51.54 4.57 0.22 47.00 38.40 Chenopodiaceae Salsola kali 
 9 علف شور

49.01 3.56 0.19 38.60 29.80 Poaceae Hordeum spontaneum 
 10 جو دره

47.31 0.85 0.19 42.00 44.50 Poaceae Lolium rigidum 
 11 چچم

43.86 1.45 0.18 38.50 38.00 Asteraceae 

Scariola orientalis (Boiss.) 

Sojak 12 گاو چاق کن 

41.31 0.97 0.17 39.33 37.67 Asteraceae Acroptilon repens 
 13 تلخه

35.08 1.39 0.22 34.00 34.00 Caryophillaceae Vaccaria grandiflora 
 14 جغجغک

33.30 0.71 0.15 21.67 26.33 Asteraceae 

Achillea wilhelmsii C. 

Koch 
 15 بومادران

32.54 0.50 0.11 23.00 26.00 Fabaceae Sophora alopecuroides 
 16 بیانتلخ

28.37 0.50 0.10 22.33 20.33 Asteraceae Xanthium strumarium 
 17 توق

27.95 0.53 0.11 21.00 22.00 Asteraceae Calendula persica 
 18 گل همیشه بهار

25.04 0.21 0.09 19.00 20.00 Asteraceae 

Echinops glanduloso-

punctatus Rech. f. 19 شکر تیغال 

22.06 0.26 0.07 16.50 18.00 Asteraceae Tragopogon sp. 
 20 شنگ

20.92 0.48 0.23 18.80 15.00 Asteraceae Artemisia sieberi Besser 
 21 درمنه

20.33 0.52 0.11 17.33 17.33 Asteraceae Sonchus arvensis 
 22 شیرتیغی

20.20 0.64 0.09 16.75 17.50 Asteraceae Carthamus oxyacantha 
 23 گلرنگ وحشی

15.07 0.36 0.07 13.67 17.33 Asteraceae Centaurea depressa 
 24 گل گندم
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13.12 0.02 0.05 12.00 9.00 Polygonaceae Rumex crispus 
 25 ترشک مواج

12.85 0.29 0.19 14.00 12.00 Asteraceae 

Artemisia lehmanniana 

Bunge 
 26 درمنه دشتی

12.38 0.33 0.05 12.33 11.00 nightshade Datura  stramonium 
 27 تاتوره

11.60 0.08 0.04 10.50 9.50 Ephedraceae Ephedra filiata Boiss. 
 28 ارمک رونده

10.34 0.12 0.10 9.50 11.00 Zygophyllaceae Tribulus terrestris L. 29 خارخسک 

9.52 0.84 0.04 5.00 0 Asteraceae Circium arvense 
 30 خارلته

8.93 0.40 0.04 8.50 7.50 Brassicaceae Alyssum minus 
 31 قدومه

8.27 0.62 0.02 7.00 6.67 Poaceae Secale cerealel 
 32 چاودار وحشی

8.22 0.021 0.02 6 0 Asclepiadaceae Cynanchum acutum L. 
 33 کاتوس

8.14 0.08 0.02 6.00 5.00 Rubiaceae Galium tricornatum 
 34 بیتی راخ

7.52 0.09 0.03 6.50 6.50 Rubiaceae Galium aparine 
 35 بیتی راخ

6.95 0.07 0.02 9.00 9.00 Papaveraceae Bromus danthoniae 
 36 علف پشمکی

6.21 0.15 0.02 6.07 6.33 Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 
 37 خروستاج

5.02 0.29 0.02 4.33 3.67 Polygonaceae Polygonum aviculare 
 38 بندعلف هفت

4.30 0.07 0.01 3.00 0 Asteraceae Lactuca scariola 
 39 کاهوک

4.17 0.03 0.01 4.00 4.00 Brassicaceae Capsella bursa-pastoris 
 40 کیسه کشیش

4.05 0.03 0.01 3.80 4.00 Poaceae Phalaris minor 
 41 خونی واش

4.02 0.03 0.01 2.40 4.00 Papaveraceae Hypecoum pendulum 
 42 شاتره فرنگی

3.87 4.04 0.06 1.81 5.00 Apiaceae Daucus carota 
 43 هویج وحشی

3.74 0.15 0.01 4.33 4.33 Poaceae Avena ludoviciana 
 44 یوالف

3.57 0.05 0.06 3.30 2.00 Papaveraceae Roemeria refecta 
 45 شقایق

3.54 0.05 0.01 4.50 5.50 Poaceae Alopecurus myosuroides 
 46 دم روباهی

3.43 0.16 0.01 4.00 3.50 Brassicaceae Kochia indica 
 47 کوشیا

3.38 1.48 0.02 2.67 3.67 Brassicaceae Sisymbrium irio 
 48 خاکشیر تلخ

2.95 1.29 0.02 2.47 4.00 Convolvulaceae Convolvulus arvensis 
 49 پیچک صحرایی

 

 گيرينتيجه

 در هرزهایعلف جمعیت ساختار و تراکم کلی طورهب

 و محیطی زیست زراعی، عوامل تأثیر تحت، منطقه یك

علف تراکم بودن باال به توجه با .گیردمی قرار مدیریتی

 که رسدمی نظر به ،مطالعه مورد مزارع در هرزهای

 در ،بررسی مورد مناطق در هرزهایعلف مدیریت

 دالیل به تواندمی مهم این .ندارد قرار مطلوبی وضعیت

 پایین رقابت زراعی، مدیریت ضعف جمله از یمختلف

 هایهزینه بودن باال هرز،هایعلف با گیاهان زراعی

 آوریفن و هرزهایعلف وجین عدم و کارگری

 به اطالعات اساس بر .باشد شیمیایی مبارزه نامناسب

 هرزهایعلف پراکنش ،پژوهش این در آمده دست

 ایظهمالح قابل هایتفاوت ازاشتهارد،  مزارع

 از اشتهارد مزارع هرزهایعلف اگرچه. است برخوردار

 از هاییگونه وجود ولی بودند برخوردار بیشتری تنوع

و کاهوك  کاتوس (،Cirsiumarvenseخارلته ) قبیل

(Lactuca scariola) هر ،تازه وارد هایگونه عنوان به 

 مزارع برای جدی تهدید تواندمی پایین، تراکم در چند

 مجاور مناطق به آینده در تواندمی که باشد انشهرست

 به رو هایگونه، دیگر سوی از. یابد گسترش هم

 شهرستان مزارع در شور و جودرهعلف مثل گسترشی

، هاآن کنترل و مدیریت به توجه عدم که دندار وجود

 سایر بر غالبیت و مناطق سایر به هاآن گسترش ضمن

 .داشت دنخواه پی رد را توجهی قابل خسارت ها،گونه
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