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  چکیده

 1394مزرعـه ایـن شهرسـتان در سـال      58هاي هرز مزارع کلزا در شهرسـتان گرگـان، تعـداد    یاگان و تهیه نقشه پراکنش علفمنظور شناسایی گبه
برداري و شناسایی شدند. با استفاده از روابط موجود، تراکم، فراوانی، یکنـواختی  در این مزارع نمونه W الگويهاي هرز، براساس هاي علفانتخاب و گونه

ثبـت شـد.    GPSبـرداري توسـط دسـتگاه    گونه بدست آمد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریاي مکان مورد نمونهو غالبیت هر
هاي هرز مزارع کلزا تهیه شد. نتایج نشان داد که در پردازش و نقشه پراکنش کلیه علف 3/9نسخه  Arc GISافزار اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم

هـا متعلـق بـه تیـره گنـدمیان      درصـد گونـه   1/17باشد. خانواده گیاهی می 18گونه علف هرز وجود دارد که متعلق به  35ارع کلزاي شهرستان گرگان مز
)Poaceae (درصد متعلق به تیره کاسنی  4/11) وAsteraceae هـا  درصـد گونـه   2/77خـانواده گیـاهی دیگـر تعلـق داشـتند. در مجمـوع        16) و بقیه به
هـاي مـزاحم در مـزارع    تـرین رسـتنی  لپه بودند. با توجه به شاخص غالبیت، مهمدرصد تک 20درصد دولپه و  80ها چندساله، درصد گونه 8/22ساله،  کی

) با Melilotus officinalisیونجه زرد ( درصد، 5/45) با غالبیت نسبی Phalaris minorترتیب اهمیت، شامل: علف خونی (کلزاي شهرستان گرگان به
) بـا غالبیـت نسـبی    Avena ludovicianaدرصد و یوالف وحشـی (  9/28) با غالبیت نسبی Rapistrum rugosumدرصد، شلمی ( 4/29غالبیت نسبی 

-یتی میکارهاي مدیرهاي جدید، امري مهم در پیشبرد راهها با استفاده از رهیافتهاي هرز مهم کلزا و نحوه پراکنش آندرصد بودند. شناخت علف 5/23
  باشد. 
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     ١ مقدمه

 هـاي دانـه  تولیـد  و کشـت  به کشور نیاز به توجه با حاضر حال در
 مختلـف  شـرایط  با آن سازگاري و کلزا گیاه خاص هايروغنی، ویژگی

عنوان یک گیاه  به و داده را افزایش محصول این اهمیت هوایی و آب
). 2آیـد ( می شمار به کشور نیاز مورد خام روغن تأمین جهت با اهمیت

 یـک  حـدود  در کشـاورزي  جهـاد  وزارت آمار اساس بر گلستان استان
 محدودکننـده  عوامـل  از ). یکی4کند (می را تولید کشور کلزاي چهارم
 مصـرف  در تنهـا نـه  زهر هايعلف. باشدمی هرز هايعلف کلزا کشت
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 بـذور  اخـتالط  بلکـه  کننـد، مـی  رقابـت  کلـزا  با غذایی مواد و آب نور،
 و روغـن  کیفیـت  آمـدن  پـایین  باعـث  کلزا خانوادههم هرز هاي علف

 از یکـی  هـرز  هايعلف از زراعی گیاهان ). حفاظت2شود (می کنجاله
 در حتـی  و جهـان  سراسـر  در زراعـی  محصـوالت  تولید اساسی ارکان

 هـرز،  هـاي علـف  مطالعـه  و شـناخت  بدون است، اي پیشرفتهکشوره
 ). بـا 38رسـد ( مـی  به نظر ناممکن زراعتی هر در هاآن صحیح کنترل
 مـورد  در تـوان می منطقه یک در خاص هرز هايعلف وجود از اطالع
. داد انجام را ریزي الزمبرنامه و گرفت ها تصمیمآن کنترل هايروش

 بـر  بایـد  منطقه هر در کشعلف سموم مصرف و توزیع دیگر سوي از
 کـارآیی  و پـذیرد  صـورت  هـرز  هايعلف فلور دقیق اطالعات مبناي
 امـروزه  .قرارگیرد نظر مورد هرز هايعلف هايگونه روي هاکشعلف

 اطالعـات  تلفیـق  و مـدیریت  براي )GIS( اطالعات جغرافیایی سامانه
 کـاربرد  هـرز  هـاي علـف  علـم  هـا در آن تحلیل و تجزیه و کشاورزي

  ).34 و 56، 42دارد ( مناسبی
گلسـتان،   اسـتان  در کلـزا  محصـول  هـرز  هـاي علـف  مطالعه در
 16 بـه  متعلـق  علف هرز گونه 39 ، تعداد)59( همکاران و آبادي یونس

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 605-616 .ص ،1396 زمستان، 4شماره ، 31جلد 
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  1396 زمستان، 4 شماره، 31 ، جلدظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)نشریه حفا     606

 هـاي خـانواده  بررسـی  ایـن  طبـق . نمودنـد  گـزارش  را گیاهی خانواده
. بودنـد  گیـاهی  هـاي خـانواده  ترینمهم از و بقوالت شب بو گندمیان،

 جـزو  شـده  گـزارش  هـرز  هـاي علـف  درصـد  87 کـه  داد نشان نتایج
 و هـد  ویـت  .گیرنـد می جاي هابرگباریک گروه در بقیه و برگان پهن

 در بـرگ  پهـن  هـرز  هايعلف ترینمهم که کردند ) گزارش55رایت (
 Veronica و  Stellaria media ،Matricaria sppکلـزا،  مـزارع 

persica و الت خودروغ همچنین .بودند Poa annua هـاي  علـف  از
 و فلـور  ترکیب مطالعه ) با52توماس و دوناگی ( .بودند شده ثبت غالب

 جو، بهاره، گندم نظیر یکساله محصوالت هرز هايعلف نسبی فراوانی
 تـرین فـراوان  Setaria viridis کـه  دادنـد  نشان کلزا و کتان یوالف،

 هـاي هـرز  علف فلور )51ماس (قبالً نیز تو .بود مزارع این در هرزعلف
 گونــه 164 کـرده و  بررسـی  را کانـادا  ساسـکاچوان  در کلـزا  و غـالت 

) 45نمود. سالونن و الیتیـنن (  شناسائی گیاهی خانواده 24 از هرز علف
ــه ــه ( در مطالع ــرروي دو گون  .Brassica campestris sspاي ب
Oleiferaو ( )Brassica napus ssp. Oleifera(   گونـه  38تعـداد 

تـوان بـه   هـا مـی  تـرین آن هرز را شناسایی نمودنـد کـه از مهـم   علف
Galium spurium،Sonchus arvensis ،Chenopodium album 

همکـاران   و اي قاسـمی اشاره نمـود. در مطالعـه   Galeopsis sppو  
 بخش در گندم مزارع هرز هاي علف پراکنش تعیین و شناسایی ) با13(

 شناسایی مورد خانواده 18از  هرزعلف گونه 38 گلستان استان مرکزي
 داراي بـرگ باریـک  گونـه  3 و بـرگ پهن نوع از گونه 5 که دادند قرار

. شـدند  گرفتـه  در نظـر  غالـب  هايگونه عنوانبه باالتر نسبی غالبیت
 در بـرگ پهـن  هـرز  هـاي علـف  پراکنش که داد نشان نتایج همچنین

 و تـراکم  فراوانی، از حوزه این غربی جنوب و غربی شمال هاي قسمت
 بـذر  بانـک  علـت  بـه  نـواحی  این و بوده برخوردار بیشتري یکنواختی

 هرز هايعلف هايگونه این کنترل براي بیشتري توجه به نیاز موجود،
 هاي هـرز علف اي گونه تنوع مطالعه با) 27همکاران ( و کوچکی. دارند
 در مـزارع گنـدم   کـه  دادنـد  نشـان  کشـور،  چغندرقنـد  و گنـدم  مزارع
 خانواده دو. نمایندمی رشد هرزعلف گونه 72 کشور مختلف هاي استان

 تک هاي هرز تعداد گونه ترینبیش داراي ترتیب به کاسنی و گندمیان
 مـزارع  در هرز هاي علف کارکردي هاي گروه نظر از. بودند دولپه و لپه

 مجـزا  طبقه سه در کشور هاي استان درصد، 75 تشابه سطح در گندم،
 شـرقی  آذربایجان و تهران کشور، هاي استان کلیه بین در. رفتندگ قرار

 هرز هايعلف اي گونه نظرتنوع از را) درصد 71( تشابه درصد باالترین
 و شناسـایی  منظـور  )، بـه 28( بودند. لک و همکـاران  دارا گندم مزارع
 بـا  استان مرکـزي  دیم گندم مزارع هرز هايعلف پراکنش نقشه تهیه

 بـه  هـرز  هـاي علـف  شمارش با جغرافیایی اطالعات انهاز سام استفاده
 هايشاخص برداري،نمونه نقاط در مزرعه هر در گونه و جنس تفکیک

 دیم گندم مزارع در که داد نشان نتایج. نمود محاسبه را هاجمعیتی آن
 تـرین مهـم  و دارد غالـب وجـود   هـرز علـف  گونـه  56مرکـزي   استان
 مشـخص  گنـدم  دیـم  مزارع در برگباریک و برگپهن هرز هاي علف

  .شد
هاي هـرز مـزارع    ت مختلفی در مورد تعیین علفلعادر ایران مطا 

هـایی کـه    غالت صورت گرفته است. در اغلب این مطالعات، ارزیـابی 
هاي هرز منظور شده، اسـتاندارد و یکنواخـت    براي تعیین غالبیت علف

این تحقیـق،  هاي  هاي سنتی هستند. از ویژگی نبوده و متکی به روش
هاي هرز مزارع بـا اسـتفاده    دست آوردن مختصات مکانی انواع علفبه

هـا   و اضافه نمودن اطالعات توصـیفی آن  GIS ،GPSهاي از رهیافت
طور کلی هدف از این تحقیـق، شناسـایی، تهیـه نقشـه     خواهد بود. به

هاي هرز مـزارع کلـزا    هاي مختلف علف پراکنش و تعیین غالبیت گونه
 شهرستان گرگان بود.در 

  
  هامواد و روش

 یدر گستره جنوب مربع، لومتریک 1616شهرستان گرگان با وسعت 
درجـه و   54دقیقه تـا   9/12درجه و  54و در مختصات  استان گلستان

درجـه و   36دقیقـه تـا    6/30درجـه و   36دقیقه طول شـرقی و   9/44
از سـطح  متر ارتفـاع   174دقیقه عرض شمالی واقع شده است و  8/58
ــدر ــا .دارد ای ــه شهرســتان نی ــال و آق هــايشهرســتان از شــمال ب ق

 آبـاد یبندرترکمن، از جنوب به استان سمنان، از شرق به شهرستان عل
 ).1شود (شکل محدود می و از غرب به شهرستان کردکوي

  

  
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (شهرستان گرگان)  - 1شکل 

 در استان گلستان
Figure 1- Geographical location of the studied area 

(Gorgan township) in Golestan province 
 

  برداري از مزارع کلزانحوه نمونه
اردیبهشت و خرداد ماه سـال زراعـی    هايماه طی هابردارينمونه



  607     ...هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگانهاي ان علفگتهیه نقشه پراکنش و گیا

مزرعــه تحــت کشــت کلــزا در شهرســتان گرگــان  58 در ،94-1393
بـدین منظـور سـطوح    انجـام شـد.   زمان با مرحله رسـیدگی کلـزا    هم
کشت کلزا براسـاس قراردادهـاي منعقـد شـده کشـاورزان مراکـز        زیر

منطقه روستایی  6خدمات کشاورزي، از مراجع مربوطه اخذ شده، تعداد 
انتخاب و تعداد نمونه مورد نیاز در هر منطقه مشخص گردید. پراکنش 

سـتان  روستاها در چهار جهت اصلی شمال، جنوب، شرق و غـرب شهر 
گرگان انتخاب و در هر روستا حدودا تعـداد ده مزرعـه کلـزا در چهـار     
جهت اصلی نسبت به مرکز روستا مشخص شد. در مزارع بـا مسـاحت   

هکتار، تعداد  2-5مربعی، مزارع  متر 25/0کادر  5هکتار تعداد  2-5/0
) بـه فاصـله   W )32کادر طبق الگوي  13هکتار  5تر از کادر و بیش 9

برداري پرتـاب گردیـد. پـس از    تر از یکدیگر جهت نمونهم 20حداقل 
هـاي هـرز درون کـادر بـه      متر مربعـی، علـف   25/0انداختن هر کادر 

شـدند. چنانچـه    اسـایی و شـمارش   تفکیک جـنس و گونـه دقیقـاً شن   
آوري صورت کامل جمعتشخیص نبود، آن نمونه را به  هرزي قابل علف

منـابع طبیعـی اسـتان گرگـان     نموده و به مرکز تحقیقات کشاورزي و 
ارسال و اطالعات آن شناسایی و ثبت گردید. همچنـین بـراي تعیـین    

ــه  ــاط نمونـ ــانی نقـ ــده از موقعیـــت مکـ ــرداري شـ ــدل  GPSبـ مـ
GarminMap60برداري، مشخصـات  زمان با نمونه، استفاده شد و هم

 جغرافیایی محل نیز ثبت گردید.
 

  هاي فلور و غالبیتمحاسبه شاخص
هــاي هـرز در ایــن مــزارع،   فلـور و غالبیــت علـف  جهـت تعیــین  

Fk(هاي فراوانی  شاخص
، یکنـواختی  )2RFk( K، فراوانی نسبی گونه )1

RUk(نسبی 
 )RAI5(، شاخص غالبیت نسـبی  )4RDki(، تراکم نسبی )3

نشان داده شده است، محاسبه شـدند   5تا  1که به ترتیب در معادالت 
 ).1387باشی و همکاران، (مین

  
  اوانی شاخص فر

                                           1معادله 
Fk فراوانی گونه :K    
Yiگونه) 0( حضور یاعدم و) 1( : حضور K  در مزرعه شمارهi 
n تعداد مزارع مورد بازدید :  

                          K فراوانی نسبی گونه

   = RFK * 100                               2معادله 
                                                             
1- Frequency 
2- Relative Frequency 
3- Relative Uniformity 
4- Relative Density 
5- Relative Abundance Index 

  شاخص یکنواختی نسبی
  = RUk*100                            3معادله 

  شاخص تراکم نسبی 
    = RDK* 100                        4معادله 

  شاخص غالبیت نسبی 
  RAI = RF + RU + RMD                                   5معادله 

RAIص غالبیت نسبی، : شاخRF ،فراوانی نسبی :RU یکنواختی :
 ).33( : میانگین تراکم نسبیRMD6نسبی، 
 

  هاي پراکنشتهیه نقشه
منظـور  ها، جهت ایجاد پایگاه اطالعاتی بـه  آوري داده پس از جمع

بـه نـرم     GPSها ازهاي هرز ابتدا دادههاي پراکنش علفترسیم نقشه
قل شـد. از کلیـه اطالعـات بدسـت     منت 3/9. 1نسخه  Arc GISافزار 

طور منسجم، یک بانک اطالعاتی داراي موقعیت مکانی ایجـاد  آمده به
هـا براسـاس نـوع حضـور یـا عـدم حضـور        شد. پس از تفکیـک داده 

هـا در شهرسـتان گرگـان    هاي هرز در مزارع، نقشه پـراکنش آن  علف
 ترسیم و خروجی گرفته شد.

  

  نتایج و بحث
خـانواده گیـاهی    18هرز متعلـق بـه   علف گونه 35در این مطالعه 

ها چنـد سـاله و   درصد گونه 8/22شناسایی گردید. نتایج نشان داد که 
 80لپـه و   ها تـک درصد گونه 20چنین درصد یکساله بودند. هم 2/77

درصـد در   1/17اي، لپههاي تکدرصد گونه 20درصد دولپه بودند، از 
هـاي  جـاي گرفتنـد. تیـره    درصد در تیره نخـود  9/2گروه گندمیان و 

ترتیـب  هاي گیاهی بودند کـه بـه  ترین خانوادهگندمیان و کاسنی، مهم
هاي گیاهی را بـه خـود اختصـاص دادنـد و     درصد گونه 4/11و  1/17
ترین خانواده دیگر تعلق داشت. از مهم 16ها به درصد بقیه گونه 5/71

)، Phalaris minorخـونی ( تـوان علـف  هاي تیره گنـدمیان مـی  گونه
روبـــاهی کشـــیده )، دمAvena ludovicianaیـــوالف وحشـــی (

)Alopecurus sp.) چمن یکساله ،(Poa annua ) چچـم ،(Lolium 
temulentumــف ــمکی () و عل ــرد و از  .Bromus spپش ــام ب ) را ن

 Artemisiaتـوان گنـدجارو (  هـاي تیـره کاسـنی مـی    ترین گونه مهم
annua) کنگروحشی ،(Cirsium arvense رتیغک ()، شـیSonchus 

sp.) و زلف پیر (Senecio vulgaris جدول) همچنـین  1) را نام برد .(
 3/14برگـان و  هاي هرز گـزارش شـده جـزو پهـن    درصد علف 7/85

خـونی  هـا تعلـق داشـتند. علـف    بـرگ درصد باقیمانده به گروه باریـک 
تـرین  هـا و یونجـه زرد مهـم   بـرگ هرز از گروه باریـک ترین علف مهم

                                                             
1- Relative Mean Density 



  1396 زمستان، 4 شماره، 31 ، جلدظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)نشریه حفا     608

هـاي هـرز   باشـد. در میـان علـف   هـا مـی  بـرگ ز گروه پهنهرز ا علف
 5/11و  C3ها داراي چرخه فتوسنتزي درصد آن 5/88شناسایی شده 

  ).1بودند (جدول  C4درصد بقیه 
  هاي علف هرزفراوانی گونه

هـرز  هاي هـرز، علـف  بندي فراوانی نسبی و فراوانی علفدر طبقه
) درصـد و  6/70راوانـی ( درصد) و ف 6/12خونی با فراوانی نسبی (علف
درصـد)   50درصـد) فراوانـی نسـبی و (    9/8هرز یونجـه زرد بـا (  علف

درصد قـرار گرفتنـد،    50-100هاي فراوانی به ترتیب در گروه فراوانی
هـرز سـیزاب   درصـد، علـف   30-50هـاي  همچنین درگـروه فراوانـی  

)Veronica persica  ــوالف وحشــی و خــردل وحشــی )، شــلمی، ی
)Sinapis arvensis30تـر از  هـاي پـایین  بندي فراوانـی ) و در طبقه 

روبـاهی،  )، گندجارو، دم.Ranunculus spهاي هرز آالله (درصد علف
 Capsella)، کیسه کشیش (Polygonum convolvulusبند (پیچک

bursa pastoris) چمن یکساله، شیرپنیر ،(Gallium sp. آناغالیس ،(
)Anagalis arvensisبند ()، هفتPolygonum aviculare کنگر ،(

)، Rumex conglumeratus)، ترشک (.Vicia sppوحشی، ماشک (
ــدمک ( ــایی ( Stellaria mediaگن  Mollugo)، گنــدمک آفریق

verticillata) شقایق ،(Papaver rhoeas ) چغندر وحشـی ،(Beta 
maritima) شــــاه تــــره ،(Fumaria officinalis ســــلمک ، (

)Chenopodium albumــک )، Tribulus terrestris( )، خارخس
 Lathyrus)، علف پشـمکی، شـیرتیغک، خلـر (   .Linaria spلیناریا (

aphaca ) غازیـاقی ،(Falcaria sp ) پنیـرك ،(Malva neglecta ،(
 Potentilla)، پنجـول ( .Geranium spزلف پیر، شمعدانی وحشی (

repens براساس بازدیدهاي میـدانی  1) و چچم جاي گرفتند (جدول .(
)، در مزارع کلزاي استان گلسـتان از بـین   59آبادي و همکاران (یونس

خونی، یونجـه زرد، یـوالف وحشـی و    ترتیب علفهرز بهگونه علف 39
 ترین فراوانی نسبی گزارش نمودند.سیزاب را داراي بیش

  
  هاي علف هرز تراکم نسبی گونه

خـونی بـا تـراکم    هرز علـف دهد که علفنشان می 1نتایج جدول 
خـود اختصـاص داده   ترین درصد تراکم را بـه درصد بیش 1/18نسبی 

و  1/10و  5/11ترتیـب بـا   است. شلمی، یونجه زرد و یوالف وحشی به
هاي بعدي قـرار گرفتنـد. گیـاه    خونی در ردیفدرصد پس از علف 9/8

دهی باال بـوده و رقابـت   زنی و انشعابخونی داراي خاصیت پنجهعلف
هـا بـر خسـارات    کشهرز به برخی علفعلفالعاده و مقاومت این فوق

) بـا مطالعـه تـأثیر    39). منتظـري ( 26 و 16افزایـد ( هرز مـی این علف
هرز یوالف وحشی، علـف خـونی و   هاي علفهاي گوناگون گونهتراکم

خردل وحشـی بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد گنـدم نشـان داد کـه         
دانه گنـدم را   بوته در متر مربع عملکرد 29-39خونی با هرز علف علف

 5/11درصد کاهش داد، یوالف وحشی با تراکم بـین   18-19میزان به

درصـدي عملکـرد و    44تـا   18بوته در مترمربع باعث کـاهش   61تا 
درصـد در   91تـا   51بوتـه در مترمربـع،    74تا  5/12خردل وحشی با 

همچنین سیدي وفائی و همکاران  .ثر بودؤکاهش عملکرد دانه گندم م
 استان آذربایجان کلزاي مزارع در غالب هرز هايمطالعه علف)، در 46(

 سـایر  بـو و گندمیان، شـب  گیاهی گروه سه براي نسبی شرقی، تراکم
 را در نسـبی  تـراکم  تـرین هـا را محاسـبه نمودنـد و بـیش    ايدولپـه 

، 59، 92 ازبـیش  بـا  ترتیب به اهر و شبستر مرند، جلفا، هايشهرستان
 ها معرفی کردند.ايلپهدو سایر گروه به متعلق درصد 62و  51

 
  هاي علف هرز یکنواختی نسبی گونه

هـرز شـایع در سـطح مـزارع کلـزاي مـورد       گونه علف 35از بین 
درصـد مربـوط بـه     7/14مطالعه، باالترین درصد یکنواختی نسبی بـا  

هاي هرز یونجه زرد و شـلمی  خونی بوده و علفهرز یکساله علفعلف
خـود  تـرین یکنـواختی نسـبی را بـه    ترتیب بیشخونی، بهپس از علف

هرزي که بعد از سه گونـه یـاد شـده،    گونه علف 8اختصاص دادند. از 
ترین یکنواختی را در مزارع مورد مطالعه داشتند، دو گونه یـوالف  بیش

گونه دیگـر شـامل: سـیزاب، خـردل      6لپه و وحشی و دم روباهی تک
ه کشـیش دو لپـه بودنـد.    وحشی، آالله، پیچک بند، گنـدجارو و کیسـ  

درصد یکنواختی نسـبی   2/0اي که بیشتر از گونه 16همچنین از بین 
 ).1لپه بودند (جدول گونه تک 2گونه دو لپه و  14داشتند، تعداد 

  

  هاي علف هرزغالبیت نسبی گونه
تـرین  درصـد بـیش   5/45خونی بـا  هرز علفدر این تحقیق، علف
هـاي هـرز   هـرز داشـت. علـف   لفگونه ع 35غالبیت نسبی را در بین 

 4/29ترتیب داراي غالبیت نسبی یونجه زرد، شلمی و یوالف وحشی به
خـونی بـه   اکنون گیاه علف). هم1درصد بودند (جدول  5/23و  9/28، 

هاي دنیا پراکنده شـده اسـت. در ایـران،    اي در تمام قارهطرز گسترده
عنوان یکی از نی بهخوهرز علفپس از معرفی ارقام پاکوتاه گندم، علف

هـاي  هاي هرز در گیاهانی مثل گندم در برخـی اسـتان  ترین علفمهم
کشور مثل خوزستان، فارس، گلستان و مازندران شـناخته شـده اسـت    

. این گیاه نسبت بـه شـرایط مختلـف آب و هـوایی     )48 و 47، 18، 3(
خـونی نقـش   هاي مختلـف علـف  مرطوب و خشک مقاومت دارد. گونه

هـاي شـمال شـرقی ایـران ایفـا      هرز در بخشعنوان علفمهمی را به
 در هـرز  هـاي علـف  غالب هايگونه ). در مطالعه پراکنش26کنند ( می

 هـاي )، گونـه 13گرگان، قاسـمی و همکـاران (   شهرستان گندم مزارع
صـحرایی،   گرگـان را پیچـک   شهرسـتان  گندم مزارع غالب برگپهن
ترتیبـب بـا درصـد    بـه پیچ، سیزاب، گندمک و خردل وحشی  بند هفت

ــبی   ــت نســــ و  66/11و  76/20، 37/26، 35/27، 47/27غالبیــــ
یوالف وحشی، چچم و  منطقه را این گندم مزارع غالب ها برگ باریک

 95/8و  50/11، 71/13علف خونی با درصد غالبیت نسبی بـه ترتیـب   
  بیان نمودند.
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 شهرستان گرگان هرز موجود در مزارع کلزايهاي علفهاي گونهشاخص - 1جدول 
Table 1- The indicators of weeds species in canola fields of  Gorgan township  

  
 نام علمی

Scientific name  

  
 خانواده
Family                

  
     (%)فراوانی   

Relative 
abundance 

(%)     

  
فراوانی نسبی 

(%)  
Relative   

abundance 
(%)           

  
  نسبیتراکم 

(%) 
Relative 

density (%)  

  
  یکنواختی 
 نسبی (%)
Relative 
uniformi

ty (%)  

  
  غالبیت نسبی 

      (%) 
Relative 

dominance 
(%)  

Phalaris minor  Poaceae 70.6 12.6 18.1 14.7 45.5 
Melilotus officinalis  Fabaceae  50 8.9 10.1 10.4 29.4 

Veronica persica  Scrophulariaceae  48.2 8.6 6.6 7.7 23 
Rapistrum rugosum  Brassicaceae  43.1 7.6 11.5 9.7 28.9 
Avena ludoviciana  Poaceae  36.2 6.4 8.9 8.1 23.5 
Sinapis arvensis  Brassicaceae  36.2 6.4 4.3 6.2 17.1 
Artemisia annua  Asteraceae  29.3 5.2 5.4 4.7 15.4 
Ranunculus sp.  Ranunculaceae  27.5 

24.01 
4.9 5.9 5.7 16.6 

Polygonum 
convolvulus  Polygonaceae  4.3 4.4 4.9 13.6 

Alopecuros sp.  Poaceae  20.6 3.6 5.8 5.4 14.9 
Capsella  

bursa pastoris  Brassicaceae  17.2 3 2.1 3.3 8.5 
Cirsium arvense  Asteraceae  17.2 3 1.1 1.8 6 

Polygonum aviculare  Polygonaceae  15.5 2.7 1.3 2 6.1 
Gallium sp.  Rubiaceae  13.7 2.4 2.1 2.2 6.8 
Vicia spp.  Fabaceae  13.7 2.4 0.6 1.2 4.3 

Anagalis arvensis  Primulaceae  13.7 2.4 2 1.7 6.2 
Poa annua  Poaceae  10.3 1.8 2.7 2.2 6.8 

Mollugo verticillata  Molluginaceae  10.3 1.8 1 1 3.8 
Stellaria media  Caryophyllaceae  8.6 1.5 0.9 1.4 3.9 

Lolium temulentum  Poaceae  8.6 1.5 0.7 0.8 3.1 
Papaver rhoeas  Papaveraceae  5.1 0.9 0.3 0.5 1.7 

Rumex conglumeratus   Polygonaceae  5.1 0.9 1.8 1.2 4 
Fumaria officinalis  Papaveraceae  3.4 0.6 0.2 0.3 1.1 

Beta maritima  Chenopodiaceae  3.4 0.6 0.3 0.5 1.4 
Chenopodium album  Chenopodiaceae  3.4 0.6 0.1 0.2 0.9 

Malva neglecta  Malvaceae  1.7 0.3 0.05 0.1 0.4 
Senecio vulgaris  Asteraceae  1.7 

0.3 0.05 0.1 0.4 

Geranium sp.  Geraniaceae  1.7 0.3 0.05 0.1 0.4 

Bromus sp.  Poaceae  1.7 0.3 0.1 0.1 0.5 

Sonchus sp.  Asteraceae  1.7 
0.3 0.1 0.1 0.5 

Tribulus terrestris  Zygophylaceae  1.7 
0.3 0.1 0.2 0.6 

Lathyrus aphaca  Fabaceae  1.7 0.3 0.1 0.1 0.5 

Potentilla repens  Rosaceae  1.7 
0.3 0.05 0.1 0.4 

Falcaria sp. Apiaceae 1.7 
0.3 0.1 0.1 0.5 

Linaria sp.  Scrophulariaceae  1.7 0.3 0.1 0.2 0.6 
 



  1396 زمستان، 4 شماره، 31 ، جلدظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)نشریه حفا     610

  
 هاي هرزهاي پراکنش علفنقشه
هاي هرز براساس شاخص هاي پراکنش، علفبراي نمایش نقشه 

 30تـر از  درصد و پایین 30-50درصد،  50-100فراوانی، به سه طبقه 
درصد  50-100انی هاي هرزي که فراوبندي شدند. علفدرصد تقسیم

هاي هرز مهم مـزارع کلـزاي گرگـان در نظـر     داشتند، به عنوان علف
زرد،  یونجـه  و خـونی  هاي هرز عبارتند از: علفگرفته شدند. این علف
گونـه کـه   نشان داده شدند. همـان  2ها در شکل که نقشه پراکنش آن

هاي هـرز در اکثـر مـزارع مـورد     دهند، این علفها نشان میاین نقشه
بررسی، مشاهده شده و تقریباً در سرتاسر شهرستان، از شرق تا غـرب  

هـرز غالـب در منـاطق شـمالی هنـد      خونی، علفپراکنده هستند. علف
هرز گندم زمستانه محسـوب  ترین علفباشد و در پاکستان نیز مهم می
شود که نسبت به شرایط مختلف آب و هـوایی مرطـوب و خشـک    می

دهـی  زنی و انشـعاب به دلیل خاصیت پنجه هرزمقاومت دارد. این علف
باشد. باال حالت روزت داشته و داراي سنبلچه بارور و گل دوجنسی می

گونه آن  11گونه از این جنس شناخته شده است که  22درحال حاضر 
هـاي  خونی نسبت به سایر گونـه اي است و علفبومی مناطق مدیترانه

کیفی عملکرد در برخی سازتر بوده و کاهش کمی و این جنس مشکل
دلیـل شـباهت   حالیست که بهمحصوالت زمستانه را درپی دارد. این در

ترین خسارت را بـه  هاي رشدي یکسان، بیششناسی و شباهتریخت
طـور کلـی پویـایی بـذر و     ). به26، 8، 14نماید (گندم زمستانه وارد می

ت ورزي، مـدیری هاي مختلف خاكهرز تحت تأثیر روشرشد این علف
گیـرد  ماندها، مالحظات زمانی و مکانی و دیگر عوامـل قـرار مـی   پس

اي بوده و و به طیف  ). علف هرز یونجه زرد بومی مناطق میدیترانه17(
اي از شرایط آب و هوایی سازگار است و داراي توانایی رشد در گسترده

طـور  باشد. همچنین بهبسیاري از نواحی معتدل و گرمسیري جهان می
هاي بایر و کشاورزي داراي پراکنش بـوده و در انـواع   ر زمینمعمول د

هـرز مهـاجم و   عنـوان علـف  کند. این گیاه بهها رشد میمختلف خاك
مضر در چندین محصول پراهمیت شامل گندم، سویا، پیـاز و درختـان   

هـرزي  عنوان علفزیتون شناخته شده است. همچنین از یونجه زرد به
یی باال بـراي رقابـت در طبیعـت و تغییـر     فرصت طلب، به دالیل توانا

هـرز یونجـه زرد را اغلـب بـا     شـود. علـف  هاي خـاك یـاد مـی   ویژگی
). 41تـوان کنتـرل نمـود (   هاي شیمیایی، مکانیکی و زیستی می روش

 محیطی، زیست عوامل تحت تأثیر هرز هايعلف جوامع اصوالً ترکیب
هـاي  گـر جمعیـت  ). به عبارتی دی60گیرد (قرار می مدیریتی و زراعتی

 اغلب و مکرر زدگی منظم،برهم هستند، دائمی تغییرات داراي هرزعلف
زدگـی  بـرهم  نتیجه مزروعی است. هايزمین مشخصه بینیپیش قابل
 هـاي جمعیـت  هاي شـخم خـورده،  زمین هرز هايعلف که است این

 کوتـاهی  مدت در زندگیشان را چرخه هستند، ناپایداري بسیار گیاهی
 بـالقوه  ماندگاري خواب با داراي بذور زیادي تعداد و مایندنمی تکمیل
هـاي  ). در نتیجه توجه به مـدیریت علـف  53نمایند (می تولید طوالنی

هاي گروه دوم) نیز جهـت رعایـت بهداشـت    تر (نقشههرز با تراکم کم
هاي گیاهی امري ضروري خواهـد  مزرعه و جلوگیري از انتقال بیماري

 بود.

 

  
              (ب)              (الف)                                                                                                

 هاي هرز (الف) علف خونی، (ب) یونجه زرد در مزارع شهرستان گرگانپراکنش علف - 2شکل 
Figure 2- Distribution of weeds (a) Phalaris minor (b) Melilotus officinalis in fields of Gorgan township 
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 در بودنـد،  درصد 50 تا 30 بین فراوانی داراي که هرزي هايعلف

 در موجود هرز هايعلف هاي با اهمیت متوسط قرار گرفتند،گروه علف
 شـلمی  و وحشـی  یـوالف  سـیزاب،  وحشـی،  خـردل  شـامل  گروه این
 مابقی و لپهتک وحشی یوالف زهر هايعلف این در بین که باشند می

پـراکنش ایـن گیاهـان نیـز از شـرق بـه غـرب تقریبـا          .دولپه هستند
که گیاه شلمی تمایـل بـه رشـد در محـدوده     یکنواخت بوده، از آنجائی

جواري مـزارع منطقـه   ) و با توجه به هم24مناطق جنگلی باز را دارد (
در منطقـه   شرق با محدوده اراضی جنگلی، پراکنش زیادتر ایـن گیـاه  

آبـادي و همکـاران   برگـزارش یـونس  رسد. بنـا نظر میشرق منطقی به
)، علف هرز سیزاب در منطقه گلسـتان در اقلـیم مرطـوب و نیمـه     59(

هرز سـیزاب در طـول   علف مرطوب فراوانی بیشتري نشان داده است.
) و 25یک فصل زراعی ممکن است تا دو بار تولید نسل داشته باشـد ( 

). 15کند (ر شرایط سایه به مقدار شدیدي افت پیدا میرشد عادي آن د
هرز، شخم سطحی، استفاده از بذر بهترین روش براي کنترل این علف

بوجاري شده بوده و همچنین در گندم زمستانه، تراکم محصول عامـل  
). خردل وحشـی  57باشد (مهمی در محدود کردن رشد بذر سیزاب می

تـرین  یـن گـروه بـوده کـه از مهـم     هاي هرز موجود در ااز دیگر علف
باشد. این گیاه یکساله، زمسـتانه، علفـی،   هاي هرز مزارع کلزا می علف

 بو بـوده کـه اغلـب   متر، از تیره شبسانتی 250تا  30ایستا، به ارتفاع 
 در هم بذور از اي مجموعه و تابستان ابتداي و در بهار آن هاي گیاهچه

باشد و به همین دي نامحدود میشوند و داراي الگوي رش می سبز پائیز
 و 7شـود ( می بهاره دیده کشت در هم و پاییزه محصول در دلیل، هم

)، پایداري بانک بذر، 19دلیل قدرت رقابتی باال براي کسب نور (). به2
قدرت رشد باال و زادآوري زیاد، این گیاه در اکثر مناطق دنیا دائمـی و  

رز داراي خفتگی عمیقـی اسـت و   ه). بذور این علف54باشد (پایدار می
دلیل تـأثیراتی کـه محـیط مـادري در مقـدار خفتگـی آن در زمـان        به

باشـد  تشکیل بذر دارد، قادر به رشد در مناطق مختلف آب و هوایی می
موجب  تواندمی مربع متر در گیاه 20 تراکم با ). گیاه خردل وحشی29(
موالن گزارش مک ). همچنین به6گردد ( کلزا بذر در درصد آلودگی 5

 20بوته خردل وحشی در متر مربع باعـث   10)، حضور 30و همکاران (
گردد. در منطقه مورد مطالعه بـا توجـه بـه    درصد کاهش محصول می

هـاي هـرز   قرار داشتن گیاه زراعی گندم در تناوب با کلزا، وجود علـف 
اي دور از انتظـار  خونی، یوالف وحشـی و خـردل وحشـی پدیـده    علف

هاي هـرز غالـب   ترین علفزیرا این سه گونه گیاهی از متداولنیست، 
طور ). به37 و 36باشند (در کشتزارهاي گندم در استان گلستان نیز می

 زراعی گیاه 20از  بیش هرزعلف و بوده اروپا بومی کلی یوالف وحشی
 بـرگ  باریـک  هرزعلف ترینتردید مهمبی و است جهان کشور 55 در

 و ایسـلند  از جهـان،  سراسـر  در بهـاره  غالت سایر و جو گندم، مزارع
شـود  مـی  زمـین محسـوب   جنوبی نیمکره نقطۀ ترینجنوبی آمریکا تا

زمستانه از جملـه   یوالف وحشی نیز انواع ایران مناطق بیشتر ). در31(

Avena ludoviciana، 50هستند ( بیشتري برخوردار انتشار سطح از .(
هـرز منجـر بـه کـاهش     ین علـف طور کلی درصورت عدم کنترل، ابه

 ).9درصدي در این محصوالت از جمله کلزا خواهـد شـد (   50عملکرد 
 اجتمـاعی  هـاي ویژگـی  تعیین و پراکنش نقشه)، در تهیه 49سهیلی (

تـرین  از جملـه مهـم   اردبیـل  آبـی اسـتان   گنـدم  مزارع هرز هايعلف
د. زمستانه معرفی نمو وحشی برگ در مزارع را یوالفهاي باریک گونه

 میـانگین  وقتی داد که نشان شده انجام هایی که در خوزستانبررسی
 عملکـرد  مربع برسـد،  متر در بوته 70 وحشی نزدیک به یوالف تراکم
 هرز علف این کرج، در که )، درحالی35یابد (کاهش می درصد 66 گندم

 29 تـا  25کـاهش عملکـرد    مربع، موجـب  متر در بوته 100 تراکم با
 ).44شد ( درصد گندم

درصـد، در گـروه سـوم قـرار      30تر از هرز با فراوانی کمهايعلف
هاي هرز آلوده گرفتند و درصد کمی از مزارع مورد بررسی به این علف

روبـاهی  هرز گندجارو، پیچک بند، آالله و دمهاي). علف4بودند (شکل 
اهمیت در نظر گرفته شده و در ایـن دسـته   هاي هرز کماز جمله علف

دهـد، ایـن   ) نشـان مـی  6(  گونـه کـه شـکل   دي شدند. همـان بنطبقه
درصد از مزارع شهرستان مشاهده گردیدند.  30تا  1هاي هرز در  علف
روباهی و چمن یکسـاله از جملـه گیاهـانی    هاي هرز پیچک و دمعلف

هستند که تمایل به رشد در مناطق با شرایط آب و هـوایی مرطـوب و   
). پـراکنش  10و  19، 43دارنـد، ( هاي حاصلخیز نیمه مرطوب با خاك

باشـد. چمـن   هرز پیچک در محدوده مورد مطالعه یکنواخـت مـی  فعل
هرزي است که در محدوده کشورهاي داراي آب و هواي یکساله علف

معتدل تا سردترین مناطق استوایی گسـترش یافتـه اسـت و یکـی از     
باشـد. شـرایط   هاي هرز چمنی در تمام محصوالت مـی ترین علفمهم

انـدازد،  هـرز را بـه تعویـق مـی    شکی، رشد و ظهور بذور ایـن علـف  خ
دهد تر ترجیح میهاي شنی را براي رشد بیشهمچنین این گیاه خاك

ساز دنیـا و  هرز مسئلههرز پیچک، یکی از ده علف). علف21و  19، 5(
بومی اروپاست کـه از آنجـا بـه سـایر منـاطق وارد شـده اسـت. ایـن         

گیـرد.  منـاطق معتدلـه و حـاره را در برمـی     هرز، کلیه کشورهاي علف
خیـز رشـد کـرده و نیـز در     هـاي مرطـوب و حاصـل   پیچک در خـاك 

). 43مانـد ( هـاي آیـش زنـده مـی    هاي گرم و خشک در زمینتابستان
بوده، که این جنس شامل   Alopecurusروباهی از جنسهرز دمعلف

دو نیمکـره   باشد و تقریبا در تمام مناطق گرمسیري از هرگونه می 29
هـرز تـا   هـاي مختلـف ایـن علـف    اند. پراکنش گونهزمین توزیع یافته
). 12باشـد ( طور مشخص در آسیاي جنوب غربی میمحدوده آلپ و به

هرز آالله در شرق و غرب محدوده مـورد مطالعـه دیـده    پراکنش علف
اي از را به توانایی رشـد آن در طیـف گسـترده   توان آنشود، که میمی

ها نسبت داد. ها از جمله خاك مرطوب، مراتع خشک و جنگلزیستگاه
کنـد  صـورت علفـی رشـد مـی    هرز معموأل چندساله بوده و بهاین علف

)23.( 
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  (ب)                                                                                                    (الف)

  
  (ت)                                       (پ)                                                                            

 هاي هرز (الف) خردل وحشی، (ب) سیزاب، (پ) یوالف وحشی، (ت) شلمی در مزارع کلزاي شهرستان گرگانپراکنش علف -3شکل 
Figure 3- Distribution of weeds (a) Sinapis arvensis (b) Veronica persica (c) Avena ludoviciana (d) Rapistrum rugosum in canola fields 

of Gorgan township 
 

تـوان بـه   هـاي مختلـف مـی   از عوامل مهم شیوع آالله در زیسـتگاه 
کارهاي مختلف تولید مثل ماننـد تولیـد   شناسی و راههاي ریختسازگاري

). همچنین گندجارو، گیاهی است یکساله که 20مثل رویشی اشاره نمود (
باشد. یکی از دالیل گسترش طور طبیعی بومی مناطق شمالی چین میبه

هرز، توانایی رشد و زندگی کـردن آن در انـواع   سریع و موفقیت این علف
هـاي  کـه گنـدجارو در خـاك   طور کلی زمـانی باشد. بهها میمختلف خاك

تـر  تر و عمـري طـوالنی  قاومت بیشکند، داراي مخشک ضعیف رشد می

هـاي هـرز در   ). از دیگـر علـف  40کند (بوده و نیز عطر زیادتري تولید می
هـرز یکسـاله   کشیش اشـاره نمـود کـه علـف    توان به کیسهاین گروه می

تر رشـد  نخورده بیشهاي باز و دست اي است که بذر آن در خاكزمستانه
اي غربی بـوده و در حـال حاضـر    ). این گیاه بومی اروپا و آسی11کند (می
هاي آفریقا، استرالیا و آمریکاي شـمالی راه پیـدا    اي به قارهطور گستردهبه

هرز کیشه کشیش، سازگاري تقریبی با مناطق نیمه ). علف22کرده است (
  ).1شود (هاي رسی تا لوم شنی نیز یافت میخشک داشته و در خاك
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  (ب)                                                           (الف)                               

        
  (ت)                                                                               (پ)                           

                 
  (ج)                                                                      (ث)                  
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  (ح)                                                            (چ)                         

روباهی، (ث) کیسه کشیش، (ج) چمن یکساله، (چ) شیرپنیر، هاي هرز (الف) گندجارو، (ب) پیچک بند، (پ) آالله، (ت) دم پراکنش علف - 4شکل 
 (ح) آناغالیس در مزارع شهرستان گرگان

Figure 4- Distribution of weeds (a) Artemisia annua (b) Polygonum convolvulus (c) Ranunculus sp. (d) Alopecuros sp. (e) 
Capsella bursa pastoris (f) Poa annua (g) Gallium sp. (h) Anagalis arvensis in fields of Gorgan township 

  
  گیرينتیجه
طور کلی با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، مشخص شـد  به

خـانواده   18هـرز متعلـق بـه     گونه علـف  35در محدوده مورد مطالعه 
درصد یکساله بـوده و از نظـر رویشـی     2/77گیاهی حضور داشتند که 

تـرین  خـونی بـیش  درصد دو لپه بودنـد. علـف   80و  لپه درصد تک 20
 اسـت  داده نشان باشد. تحقیقاتغالبیت نسبی را در مزارع کلزا دارا می

 رشـد  اولیه مراحل در هرز هايعلف با قوي کننده رقابت یک کلزا که
 خـاك  سـطح  دادن دیـر پوشـش   و آن رشـد  کندي این بدلیل و نبوده

 در هـا آن رز و مرحلـه زنـدگی  هـ  هايعلف باشد. در نتیجه شناخت می
دارد. نقشه پراکنش  بسزایی نقش هرز هايعلف مفید و موقعکنترل به

هاي هرز نشان داد که گیاهان علف خـونی، یونجـه زرد، شـلمی،    علف
یوالف وحشی، سیزاب و خردل وحشی در اکثـر مـزارع مـورد مطالعـه     

هـاي هـرز   حضور دارند. در این مزارع، تنوع باال و غالبیت زیـاد علـف  
تواند ناشی از اقدامات مدیریتی مشـابه کشـاورزان در   مشاهده شده می

 چنـان معمـول  آن وجـین  عملیات کلزا محدوده مورد مطالعه باشد. در
هـاي هـرز و کـاهش    باشد، لذا این امر باعث افزایش غالبیت علفنمی

کش علف مصرف که این به توجه گردد. باعملکرد محصول زراعی می
 رود،مـی  شـمار بـه  در اسـتان  هرز هايعلف مبارزه با روشترین مهم

 هـاي علف پراکنش نقشه اول به تهیه گام شود دربنابراین توصیه می
 بـر  مبتنـی  کارهايدیگر راه سویی از و پرداخت هاآن بذر بانک و هرز

رو بایـد اقـدامات   از ایـن  .کرد نهادینه را هرز هايعلف پایدار مدیریت
جلوگیري از افزایش بانک بذر و اندام رویشـی را   هايترویجی و روش
هاي کشاورزي کلـزا بـراي کشـاورزان    هرز زمینهايدر مدیریت علف
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