
 

 كرمان شهرستان (.Pistacia vera Lپسته ) های باغ های هرز علف و پراكنش فلور بررسی
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 چکیده

 شهرستان اينچهار بخش  از باغ 19 تعدادشهرستان کرمان،  (Pistacia vera)ه های پست های هرز باغ به منظور بررسی فلور وضعیت پراکنش علف
هاای   انجام شد. سپس علف 1393سال  در Wمتر مطابق الگوی  5/0 ×5/0های هرز با استفاده از کوآدرات  برداری علف نمونهانتخاب و  به طور تصادفی

 گوناه،  فراوانای هاای   شاخص های هرز هر گونه داخل کادر نیز شمارش شد. عداد علفهرز موجود در هر کوآدرات به تفکیک جنس و گونه شناسايی و ت

و شااخص غالبیات    نسابی  تاراکم نسبی، میانگین  پراکنش يکنواختی ،نسبی فراوانیبه عالوه  و شاخص غالبیت گونه تراکم، میانگین پراکنش يکنواختی
 اقلیدسای  و با استفاده از مربع فاصله وارد روش ای به هخوش تجزيه روش از های هرز فعل بندی گروهدر نهايت جهت نسبی برای هر گونه محاسبه شدند. 

 گوناه  11 باا  لپاه  تاک  های گونه از تر متنوع گونه 45 با ها ای هلپ دو که شد یيشناسا گیاهی خانواده 18 از هرز علف گونه 57ق تحقی اين در استفاده شد.

(، پنجه .Acroptilon repense L(، تلخه ).Convolvulus arvensis L(، پیچک صحرايی ).Hordeum murinum Lپنج علف هرز جو موشی ) ند.بود
تارين   ( به ترتیب بیشترين فراوانی را داشاتند و باا بیشاترين شااخص غالبیات، مهام      .Atriplex sp( و اسفناج وحشی ).Cynodon dactylon Lمرغی )
های شناسايی شده را به چهار گروه تقسیم کرد که به ترتیب اهمیت از  ای گونه دند. تجزيه خوشههای پسته شهرستان کرمان شناخته ش های هرز باغ علف

 گیری شده داشت. های اندازه بندی شباهت زيادی به نتايج به دست آمده از بررسی شاخص پايین به باالی دندروگرام قرار گرفتند. نتايج اين تقسیم

 
 ای، فراوانی، شاخص غالبیت ی گونهباغ پسته، تراکم، غنا هایکلیدی:واژه

 

 مقدمه
1
  

تارين عوامال    ها از مهام  های هرز و توان انتشار آن پراکنش علف
شوند. ترکیب  ثیرگذار بر موفقیت گیاهان باغی و زراعی محسوب میأت

ثیر عوامل زراعای، محیطای و ماديريتی    أهای هرز تحت ت جوامع علف
در يک منطقه نیز در نتیجاه   های هرز موجود گیرند. فلور علف قرار می
ای و همچنین انجاام   های درون گونه های جديد، سازگاری ظهور گونه

کند که اطالع و شناخت آن از اصاول   عملیات زراعی مختلف تغییر می
های هرز از  (. مديريت کالن علف7های هرز است ) اولیه مديريت علف

تعیین وضاعیت  که تعیین فلور و  ای برخوردار است بطوری اهمیت ويژه
های هرز از اطالعات پايه در ايان جهات باه     پراکنش جغرافیايی علف

هاای هارز و    (. در بارآورد میازان خساارت علاف    11روناد )  شمار مای 
ها اطاالع از پاراکنش و میازان انتشاار      ريزی جهت مديريت آن برنامه
 تناوع  دقیق شناخت مجموع، در(. 5های هرز حائز اهمیت است ) علف

 هاای  نظاام  باوم  در هارز  هاای  علاف  کاارکردی  و تاریسااخ  ،ای هگون

                                                           
، هاای هارز   دکتاری علاوم علاف    گاان دانشایار و داناش آموخت  به ترتیب  -3و  2، 1

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی،
 (Email: e-izadi@um.ac.ir                              :نويسنده مسئول -*)
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 در آنهاا  تار  مطلاوب  چه هر مديريت برای را زمینهتواند  می ،کشاورزی

 فراهم مزارع و باغات کشاورزی در تولید منابع از بهینه استفاده راستای

هاای هارز در محصاوالت     هايی بارای پاايش علاف    روش(. 12) نمايد
ن اساتفاده از فراوانای نسابی،    کشاورزی معرفی شاده کاه در ايان بای    

های مختلاف حواور    يکنواختی نسبی و تراکم نسبی برای تعیین جنبه
 (.3باشد ) های هرز در محصوالت زراعی و باغی مرسوم می علف

ای  هگونا  تناوع  و سااختار  بررسای  منظاور  به( 3الهی و همکاران )
باغ پساته   33های پسته شهرستان بردسکن،  باغ هرز های علف جوامع
ياان شهرسااتان را بررساای نمودنااد. باار اسااار گاازارش نامبردگااان، ا

(، علااف .Echinochloa crus-galli Lهااای هاارز سااورو  ) علااف
( و دم روباهی سابز  .Digitaria sanguinalis (L.) Scopانگشتی )

(Setaria viridis (L.) Beauv.به عنوان مهم ) های هارز   ترين علف
(، پنجاه مرغای و   .Cyperus rotundus Lسااله و اويارساالم )   ياک 

های هارز چندسااله معرفای     ترين علف پیچک صحرايی به عنوان مهم
های  های جمعیتی علف ( شاخص5شدند. فالح مهرجردی و همکاران )

های اردکان و میبد در استان يزد را تعیین  های پسته شهرستان هرز باغ
ور های هارز را تهیاه نمودناد. نامبردگاان در فلا      و نقشه پراکنش علف

خانواده گیااهی را   16گونه متعلق به  43های هرز اين محصول،  علف
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 1397 بهار، 1شماره، 32، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     60

 Taraxacumشناسااايی کردنااد و پیچااک صااحرايی، گاال قاصااد )

syriacum Boiss.( تلخه، خارشتر ،)Alhagi camelorum Fisch. )
هاای هارز    ( را به عناوان علاف  .Salsola kali Lو علف شور خاردار )

(، .Avena ludoviciana Durieuپهن برگ غالب و يوال  وحشای ) 
( و پنجه مرغی را به .Phalaris minor Retzواش ) جو موشی، خونی
 های هرز باريک برگ غالب شناسايی کردند.  عنوان علف
که باه عناوان ياک     است اقتصادی مهم محصوالت از يکی پسته

محصول استراتژيک، جايگاه خاصی در بین تولیدات کشاورزی کشاور  
م دوم صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. دارا است و مقا
د باشا  می دنیا در پسته کننده صادر و کننده تولید بزرگترينکشور ايران 

در حاال   (.4) شاود  مای  صاادر  تولیدی محصول از درصد 50 از بیش و
باشد که استان  هزار هکتار می 316حاضر سطح زير کشت پسته حدود 

باارور،   های بارور و غیار  هزار هکتار باغ 200کرمان با مجموع بیش از 
درصد سطح زير کشت اين محصول را به خود اختصااص   60بیش از 

درصاد   40تان پساته حادود     92000داده است که با تولیاد بایش از   
تارين منطقاه    کناد و باه عناوان مهام     محصول کل کشور را تولید می

ساته  پشناسای،   از نظار گیااه   (.1شاود )  کاری کشور محسوب می پسته
( Anacardiaceaeگیاهی است دو پايه و دگرگشن از خانواده ساما  ) 

(. يکی از مشاکالت  3شود ) که جزو درختان خزان کننده محسوب می
های هرز اسات کاه از طرياق ايجااد      های پسته، وجود علف جدی باغ

هاايی را باه کشااورزان     رقابت با محصول، مشکالتی را ايجاد و هزينه
های هرز میزبان برخی آفاات از   رفی برخی علفکنند. از ط تحمیل می

هاا باوده کاه بخشای از چرخاه زنادگی خاود را روی         جمله انواع سن
کنند. مطالعات انجام شده حاکی از اين اسات   های هرز سپری می علف

تارين عوامال تعیاین کنناده شااخص       های هرز يکی از مهام  که علف
ها و  شناسايی گونه (.16باشد ) های پسته می پايداری اکولوژيک در باغ

تواناد نقاش ماوثری در     هاای هارز مای    بررسی پراکنش و تراکم علف
(. با توجاه باه اهمیات و ساطح     13های هرز ايفا نمايد ) مديريت علف

وسیع زير کشت اين گیاه، تحقیقی به منظاور بررسای فلاور و تعیاین     
های پساته شهرساتان کرماان باه      های هرز باغ وضعیت پراکنش علف

 های هرز انجام شد. اده در مديريت بهینه علفمنظور استف

 
هاموادوروش

هاای پساته    هاای هارز بااغ    در اين پژوهش فلور و پراکنش علف
گرفات.   مورد ارزيابی قارار  1393شهرستان کرمان در خرداد ماه سال 

 30هزار هکتاار در عارج جغرافیاايی     13شهرستان کرمان با وسعت 
دقیقه شرقی  6درجه و  57افیايی دقیقه شمالی و طول جغر 29درجه و 

متار   1755قرار گرفته اسات. ارتفااع ايان شهرساتان از ساطح درياا       
متار در ساال اسات.     میلای  9/152باشد و متوسط بارندگی سالیانه  می

شهرستان کرمان بر اساار تقسایمات کشاوری دارای شاش بخاش      
باشاد. بار   شامل مرکزی، راين، ماهان، چتارود، شاهداد و گلباا  مای    

(، ساطح زيار کشات    1کشاورزی استان کرماان ) آمارنامه جهاد اسار
(. باا  1باشد )جادول   هکتار می 49252باغات پسته شهرستان کرمان، 

توجه به سطح زير کشت باغات پسته و بر اسار استاندارد ارائه شاده  
بخش مرکزی،  4باغ از  19(، 10توسط مین باشی معینی و همکاران )
باارداری  ر تصااادفی انتخااب و نموناه  رايان، ماهاان و چتاارود باه طاو    

 Wمتر مطابق الگاوی   5/0 ×5/0های هرز با استفاده از کوآدرات  علف
 به قدم 20 نقطه آن از و انتخاب باغ از گوشه يک(. 1انجام شد )جدول 

 درجاه  90 زاويه تشکیل با سپسانجام  حرکت اضالع از يکی موازات

انتخاب شد.  برداری ونهنم شروع نقطهبه عنوان  باغ داخل به قدم بیست
 باه  شاد  انتخااب  آن روی نقطاه ، پانج  W شاکل  الگاوی  به توجه با

از دو بخاش  (. 8) باود  قادم  20 متاوالی  نقطاه  دو هر فاصله که طوری
شهداد و گلبا  به دلیل سطح زيار کشات بسایار کام و پراکنادگی و      

 نشد.گیری انجام  ها نمونه کوچک بودن باغ

 
های شاخص از  در هر کوآدرات نمونههای هرز موجود  ابتدا از علف

هر گونه تهیه و به تفکیک جانس و گوناه شناساايی شادند و تعاداد      
های هرز هر گونه داخل کادر نیاز شامارش شاد. ساپس از ايان       علف

هاای مختلاف    اطالعات برای تعیین تنوع کارکردی و محاسبه شاخص
 استفاده شد. 

 بر اسار يی شدهی شناساها گونهابتدا  کارکردی تنوع برای تعیین

 ( ولپه دو و لپه تک) رويشی فرم (،ساله چند و ساله ک)ي زندگی چرخه

 فراوانای . شادند  بندی طبقه (کربنه چهار و کربنه سه) فتوسنتزی مسیر

 تعیین شد. ف نیزمختل های شهرها و دهستان در هرزهای  لفع جوامع

 های پساته شهرساتان   های هرز در باغ سپس برای تعیین اهمیت علف
(، 2)معادله  پراکنش يکنواختی ،(1)معادله  فراوانیهای  کرمان، شاخص
( و شاخص غالبیت )معادلاه  4)معادله  تراکم(، میانگین 3تراکم )معادله 

  (.9برآورد گرديد )  Excelافزار ( برای هر گونه با استفاده از نرم5

       (1معادله )

Fk فراوانی گونه :k ،Yi( يا1: حوور ) ( گوناه  0عدم حوور ) K در
 برداری شده : تعداد باغ نمونهnو  iباغ شماره 

                         (                  2) معادله

Uk يکنواختی باغ برای گونه :k ،Xij: ( 0( يا عدم حوور )1حوور) 
 شده  : تعداد کادر پرتاب j ،mو باغ شماره  iدر کادر شماره  Kگونه 

                             (         3معادله )

 

 



 61      ...پسته هاي باغ هاي هرز علف و پراكنش فلور بررسی

هایموردارزیابیکرمانوتعدادباغهایمختلفشهرستانبخشسطحزیرکشتپستهدر-1جدول  
Table 1- Area under cultivation of pistachio in different parts of the Kerman county  

and number of the evaluated orchads 
Studied cities and 

 rural district 

وروستاهایمطالعهشدهشهرها

No. of studied  
orchards 

شدههایمطالعهعدادباغت

Cultivated area (ha) 

سطحزیرکشت)هکتار(

County  
name 

نامشهرستان

Ekhtiar Abad(اختیار آباد), Baghein and Zangi Abad( ین و زنگی آبادباغ ) 
11 

 
27613 

 
Markazi 

 مرکزی

Chatrod and Hotak(چترود و هاتاك) 
4 

 
16780 

 
Chatrod 

 چترود
Rain 

 رايین
2 

 
2693 

 
Rain 

 رايین
Mahan 

 ماهان
2 

 
2100 

 
Mahan 

 ماهان

- - 
58 

 
Golbaf 

 گلبا 

- - 
8 

 
Shahdad 

 شهداد

 
19 

 
49252 

 
Total 

 کل

 
Dkiگونه در متر مربع(  : تراکم )تعداد بوته K  در باغ شامارهi، Zj: 

 : تعداد کادر پرتابیm، تعداد بوته هر گونه در کادر

                                    ( 4معادله )

MFDki  )گوناه  : میانگین تراکم )تعداد بوته در متر مرباعK، Dki :
تعاداد بااغ   : i ،nاره در باغ شمK گونه تراکم )تعداد بوته در متر مربع( 

 برداری شده نمونه
                (       5معادله )

AIk گونه: شاخص غالبیت K 
 يکناواختی  ،(6نسابی )معادلاه    فراوانای هاای   به عالوه شااخص 

( و شااخص  8نسبی )معادله  تراکم(، میانگین 7نسبی )معادله  پراکنش
 نیز محاسبه شد.( برای هر گونه 9غالبیت نسبی )معادله 

                                        ( 6معادله )
RFk  فراوانی نسبی گوناه :k ،Fk   فراوانای گوناه :k ،Ft  مجماوع :

   ها فراوانی همه گونه

                                         (7) معادله

RUk يکنااواختی نساابی گونااه :k ،Ukاختی گونااه : يکنااوk ،Ut :
   ها مجموع يکنواختی همه گونه

                              (8ه )لمعاد

RMFDk میانگین تراکم نسبی گونه :k ،MFDk  میانگین تاراکم :
   ها : مجموع میانگین تراکم همه گونهk ،MFDtگونه 
             (           9معادله )

RAkگونهص غالبیت نسبی : شاخ K 
ای  هخوش تجزيه روش از های هرز علف بندی گروهدر نهايت جهت 

 SPSSافازار  نارم  باا  اقلیدسی و با استفاده از مربع فاصله وارد روش به

 استفاده شد.  16.0

 
نتایجوبحث

 های کارکردی ای و گروه تنوع گونه

 57 ز،های علف هر های شاخص و شناسايی گونه بعد از تهیه نمونه
 شهرستان پسته های باغ درگیاهی  خانواده18 به متعلق علف هرز گونه

ها  ای خانواده متعلق به دو لپه 16کرمان شناسايی شد که در اين میان 
( Cyperaceae( و اويارساالم ) Poaceaeو فقط دو خانواده گندمیان )

 درصاد(  95/78) گونه 45 با لپه دو های گونه ها بودند. ای جزء تک لپه

ناد. از نظار   بود درصد( 3/19) گونه 11 با لپه تک های گونه از تر متنوع
های گیاهی در تشکیل جوامع گیاهی، خاانواده کاسانی    اهمیت خانواده

(Asteraceae با )گوناه، اسافناج    10گونه علف هرز، گندمیان باا   12
(Chenopodiaceae( با هشت گونه و بقوالت )Fabaceae  با هفات )

های پسته شهرساتان کرماان    بیشترين حوور را در باغگونه به ترتیب 
ها، يک يا حداکثر دو گونه علف هرز  که از ساير خانواده داشتند در حالی

بطور کلی مطالعاات مارتبط    (. 2های پسته مشاهده شد )جدول  در باغ
با فلور و پراکنش علف های هرز در باغات نسبت باه مازارع يکسااله    

اغلب مطالعات انجام شده نتاايج مشاابهی    کمتر است. با اين وجود در
های گیااهی کاسانی و گنادمیان گازارش      در خصوص غالبیت خانواده

( که به منظاور بررسای   2شده است. در مطالعه ابراهیمی و همکاران )
های هرز باغات انگاور، اناار و پساته و نیاز مازارع زعفاران        فلور علف

ر بااین شهرسااتان بردسااکن انجااام شااد، گاازارش شااده اساات کااه د
هاای گنادمیان،    های هرز متعلق باه خاانواده   های گیاهی، علف خانواده
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های هرز را به خاود   ( و کاسنی بیشترين علفBrassicaceaeشب بو )
( نیااز در بررساای فلااور 6اختصاااص داده بودنااد. اياازدی و همکاااران )

هاای هارز پهان     های هرز مزارع زعفران شهرستان کاشمر، علف علف
های هرز غالب موجود در مزارع مذکور گازارش   لفبرگ را به عنوان ع

گونه علف هرز مشاهده  82کردند. بر اسار گزارش نامبردگان، از بین 
هاااای گیااااهی کاسااانی، گنااادمیان و میخاااک    شاااده، خاااانواده

(Caryophyllaceae)  هاای هارز را باه خاود      بیشترين فراوانی علاف
ی پساته  هاا  اختصاص داده بودند. در مطالعاه مشاابه ديگاری در بااغ    

خاانواده و در   12گوناه علاف هارز متعلاق باه       34شهرستان اردکان 
خانواده گیاهی شناسايی شد که  15گونه متعلق به  36شهرستان میبد 

های گیاهی کاسنی و گندمیان بیشترين فراوانای را   نها خانوادهآدر بین 
 44( 3(. در مطالعه الهای و همکااران )  4به خود اختصاص داده بودند )

خاانواده گیااهی شناساايی شاد کاه ساه خاانواده         15متعلق به گونه 
گونه، اسفناج با نه گونه و کاسنی با پنج گونه به ترتیب  12گندمیان با 
های پسته شهرستان بردسکن بودناد.   های گیاهی غالب در باغ خانواده

( چهاار خاانواده   5همچنین در مطالعه فاالح مهرجاردی و همکااران )   
دام با هفت گونه، بقوالت و اسفناج هر کدام با گندمیان و کاسنی هر ک
هاای پساته شهرساتان     های گیااهی غالاب در بااغ    چهار گونه خانواده
هاای   هاای پساته شهرساتان میباد نیاز خاانواده       اردکان بودند. در باغ

گندمیان، کاسنی و حبوبات به ترتیب با هشات، شاش و چهاار گوناه     
(. 5خود اختصاص دادند )علف هرز را به  های پنجاه درصد از کل گونه

رساد کاه    با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه در مجموع به نظر می
هاای پساته شهرساتان کرماان از      هاای هارز بااغ    ای علف غنای گونه
های میبد، اردکان و بردسکن بیشتر است. از سوی ديگر هر  شهرستان

اك شورپسند باودن پساته و خا     چند در اين مطالعه با توجه به ويژگی
رفات گیاهاان    های پسته شهرستان کرماان انتظاار مای    شور اغلب باغ

خانواده اسفناج که اکثراً گیاهان شورپسند هساتند در قیاار باا سااير     
های گیاهی فراوانی بیشتری را داشاته باشاند، اماا ساهم ايان       خانواده

گونه باود. ايان    8های هرز مشاهده شده فقط  خانواده از مجموع علف
گذار عوامل ديگری به غیر از عوامال خااکی   أثیرنقش ت نتايج نشان از

 است.
 38های هرز سه کربناه باا    بر اسار مسیر فتوسنتزی، تنوع علف

 16های هرز چهار کربنه با  درصد( بیش از دو برابر علف 67/66گونه )
گونه  32ساله با  های هرز يک درصد( بود. همچنین علف 07/28گونه )
 24های هرز چندساله باا   نسبت به علف درصد( تنوع بیشتری 14/56)

هاای پساته شهرساتان     در باغ (.1)جدول درصد( داشتند  10/42گونه )
درصاد(، ساه    6/63سااله )  های ياک  بردسکن نیز، فراوانی بیشتر گونه

(. 3 و 2گزارش شده اسات )  درصد( 70ای ) درصد( و دو لپه 59کربنه )
های میباد   ای در شهرستان های دو لپه ای ديگر فراوانی گونه در مطالعه

باود. از ساوی ديگار فراوانای      4/79و  3/83و اردکان نیز باه ترتیاب   
هاا باود در    ساله در شهرستان میبد بیشاتر از چناد سااله    های يک گونه

 82/58هاای چندسااله )   که در شهرستان اردکاان فراوانای گوناه    حالی
 (. 5درصد( بیشتر بود )

شد که بخش مرکزی های مختلف مشخص  در مقايسه بین بخش
هاا   ای را در باین بخاش   گونه علف هرز، بیشاترين تناوع گوناه    45با 

گوناه علاف    18و راين  20گونه، ماهان  34داراست. در بخش چترود 
رسد يک همبساتگی مساتقیم مثبات و     هرز شناسايی شد. به نظر می

داری بین سطح زير کشت و تعداد گونه علف هرز وجود دارد باه   معنی
خش مرکزی و چترود با بیشاترين ساطح زيار کشات باه      که ب طوری

هاای   ای را نیز داشتند. در بررسی دهساتان  ترتیب بیشترين تنوع گونه
آباد در بخاش مرکازی    مختلف نیز مشخص شد که در دهستان زنگی

هاای ماهاان و    بیشترين تعداد علف هرز شناسايی شاد و در دهساتان  
اعتقااد بار ايان اسات     ای وجاود داشات.    راين نیز کمترين تنوع گوناه 

موجاود در   هرز هایعلف زيستی تنوع و ایگونه ترکیب دقیق شناخت
 محصاوالت  اين مديريت در مهمی نقشتواند  می يک محصول باغی

 در هارز  علاف  هاای گوناه  غالبیات  (. بطاور کلای  14داشاته باشاند )  

و نیز شرايط اقلیمی،  تکاملی راهبرد و روند از تابعی مختلف های محیط
 .سات و محصوالت زراعی و باغی ا ها آنهای مديريت  روش خاکی و

 محایط  و خااك  کمتر تخريب دلیل به میوه های باغ درانتظار است که 
ورزی کمتار نسابت باه محصاوالت زراعای       به دلیال عملیاات خااك   

 تحمال  -ترقاب راهبرد اسار بر که های هرزی علف عمدتاً ،ساله يک

 بیشتر گیاهان اين که ب باشندهای غال جزو گونه اند يافته تکامل تنش

 باه  مازارع،  در کاه  صاورتی  در هساتند،  سااله  چناد  يا دائمی گیاهان

 منجر مکرر ورزیخاك عملیات ساله کي زراعی گیاهان مزارع خصوص

 راهبارد  تاابع  کاه  شودمی ایساله يک هرز علف هایگونه غالبیت به

انتظاار،   (. اماا بار خاال    18ند )هست کننده رقابت -دهفرارکنن تکاملی
هاای پساته    هاای هارز بااغ    مشاهده شد کاه بایش از نیمای از علاف    

ساله هستند. اين نتايج با نتاايج   های هرز يک شهرستان کرمان از علف
برخی از مطالعاات انجاام شاده در ايان ارتباات در تطاابق اسات. در        

های پسته شهرساتان   باغ( در 3ای که توسط الهی و همکاران )  مطالعه
های پسته  های هرز باغ درصد علف 60شد نیز بیش از  انجام بردسکن
هاای هارز،    درصاد علاف   30سااله بودناد و فقاط     های يک جزء گونه

هاای   های پسته شهرستان میبد نیز فراوانی گونه چندساله بودند. در باغ
هاای   که در شهرستان اردکان فراوانی گونه ساله بیشتر بود در حالی يک
( نیاز  2ر مطالعه ابراهیمای و همکااران )  درصد بود. د 17/41ساله  يک
های هارز مشااهده شاده يکسااله بودناد. باه نظار         درصد علف 5/73
رسد يکی از مهمترين داليل اين مهم در باغات پساته مرباوت باه     می

هاای هارز    ورود و استفاده از کودهای آلی نپوسیده آلوده به بذر علاف 
هاای   که در ساال های خراسان رضوی و شمالی باشد  يکساله از استان

های هرز باشاد   اخیر يکی از منابع آلودگی باغات پسته کرمان به علف
 )مذاکرات شخصی با باغداران و مروجین کشاورزی شهرستان کرمان(.  
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Table 2- Weeds functional groups in Pistachio orchards of Kerman county   
Functional groups 

Weed specie 

گونهعلفهرز
Family 

 خانواده

No. 

ردیف
Life  
cycle 

چرخهزندگی

Photosynthetic 
pathway 

 فتوسنتزي مسیر

Vegetative 
form 

 شكل رویشی
P C3 D Acroptilon repense Asteraceae 1 
P C3 D Achillea wilhelmsii Asteraceae 2 
A C3 D Lactuca serriola Asteraceae 3 
A C3 D Tragopogon graminifolius Asteraceae 4 
A C3 D Sonchus sp. Asteraceae 5 
A C3 D Carthamus oxyacantha Asteraceae 6 
A C3 D Centaurea bruguierana Asteraceae 7 
A C3 D Cichorium intybus Asteraceae 8 
A C3 D Launaea capitata Asteraceae 9 
A C3 D Launea acanthodes Asteraceae 10 
A C3 D Senecio vulgaris Asteraceae 11 
P C3 D Scorzonera tortuosissima Asteraceae 12 
P C4 M Cynodon dactylon Poaceae 13 
A C4 M Phalaris minor Poaceae 14 
A C4 M Hordeum murinum Poaceae 15 
P C4 M Sorghum halepense Poaceae 16 
A C3 M Lolium sp. Poaceae 17 
A C3 M Avena fatua Poaceae 18 
A C4 M Bromus tectorum Poaceae 19 
A C4 M Bromus danthoniae Poaceae 20 
A C4 M Tragus racemosus Poaceae 21 
A C4 M Setaria sp. Poaceae 22 
P C3 D Atriplex sp. Chenopodiaceae 23 
A C4 D Salsola kali Chenopodiaceae 24 
A C4 D Salsola sp. Chenopodiaceae 25 
A C3 D Kochia scoparia Chenopodiaceae 26 
A C3 D Chenopodium album Chenopodiaceae 27 
A C4 D Suaeda sp. Chenopodiaceae 28 
A C3 D Anabasis sp. Chenopodiaceae 29 
A C4 D Salsola incanescens Chenopodiaceae 30 
P C3 D Alhagi camelorum Fabaceae 31 
P C3 D Glycyrrhiza glabra Fabaceae 32 
P C3 D Prosopis farcta Fabaceae 33 
P C3 D Medicago sativa Fabaceae 34 
P C3 D Sophura alopecuroides Fabaceae 35 
A C3 D Melillotus officinalis Fabaceae 36 
P C3 D Vicia villosa Fabaceae 37 

P - D Zygophyllum fabago Zygophyllaceae 38 
P C3 D Peganaum harmala Zygophyllaceae 39 
A C4 D Tribulus terrestris Zygophyllaceae 40 
A C3 D Descurainia sophia Brassicaceae 41 
P C3 D Cardaria draba Brassicaceae 42 
P C3 D Convolvulus arvensis Convolvulaceae 43 
P C3 D Cressa cretica Convolvulaceae 44 
A C3 D Polygonum aviculare Polygonaceae 45 
P C3 D Rumex crispus Polygonaceae 46 
A C4 D Amaranthus retroflexus Amaranthaceae 47 
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 -2ادامه جدول 
Functional groups 

Weed specie 

 گونهعلفهرز

Family 

 خانواده

No. 

ردیف
Life cycle 

چرخهزندگی
Photosynthetic 

Pathway 

 مسیر فتوسنتزي

Vegetative 
Form 

 شكل رویشی
P CAM D Cynanchum acutum Apocynaceae 48 
A C3 D Anchusa strigosa Boraginaceae 49 
A C3 D Vaccaria pyramidata Caryophyllaceae 50 
P C3 D Cuscuta sp. Cuscutaceae 51 
P C4 M Cyperus routundus Cyperaceae 52 
P C3 D Malva neglecta Malvaceae 53 
A C4 D Portulaca oleracea Portulacaceae 54 
P C3 D Hyoscyamus pusillus Solanaceae 55 
- - - Londosia eriantha - 56 
P C3 D Plantago lanceolata Plantaginaceae 57 

M: Monocotyledon (تک لپه) ; D: Dicotyledon (دو لپه); A: Annual (يک ساله) ; P: Perennial(چند ساله) 

 

 های هرز های مورد مطالعه در علف بررسی شاخص

هاای پساته    گوناه علاف هارز مشااهده شاده در بااغ       57در بین 
درصاد( دارای فراوانای    03/14شهرستان کرمان، فقط هشات گوناه )  

ساله و پانج گوناه چندسااله     گونه يکدرصد بودند که سه  50بیش از 
موشی، پیچک صحرايی، تلخاه، پنجاه مرغای،     بودند. در اين بین جو

( و .Lactuca serriola Lاسفناج وحشی، خارشتر، کااهوی وحشای )  
( باه ترتیاب بیشاترين    .Polygonum aviculare Lعلف هفت بند )
یاز  گوناه ن  14(. همچناین  3های پسته را داشتند )جدول  حوور در باغ
های مورد بازديد  درصد را داشتند که فقط در يکی از باغ 26/5فراوانی 

باشند  ها دارای اهمیت نمی مشاهده شدند که از نظر مديريتی اين گونه
های هرز شناساايی شاده پنجاه مرغای، جاو       در بین علف (.3)جدول 

بوته در متر  10موشی، تلخه و اسفناج وحشی با میانگین تراکم باالی 
 يااد  گونه چهار برای و میانگین تراکممربع بیشترين اهمیت را داشتند 

(. در رتباه  3)جادول   باود  ها گونه ساير از بیشتر مشخصی طور به شده
بوته در هر  59/5اشت که تراکمی معادل بعدی پیچک صحرايی قرار د

 Cynanchum acutumهاای علاف خارر )    متر مربع داشت و گونه

L. سالمه ،)  ( تارهChenopodium album L. خاونی ،) ،قیاا     واش
(Sorghum halepense L.)  ( ساوئداSuaeda sp. L.  کااهوی ،)

 Cressa) (، کارزا .Glycyrrhiza glabra Lرين بیاان ) وحشی، شای 

cretica L.  ( و علاف جاارو )Kochia scoparia L.    نیاز باا تاراکم )
 باالی دو بوته در متر مربع در درجه بعدی اهمیت قرار داشتند. 

گونه علف هرز با تراکم کمتر از يک بوته در متار   34در اين بین، 
هاای هارز کمتارين     ايان علاف  که در اکثر ماوارد   -مربع وجود داشت

که هر چند از نظار کنتارل و    -فراوانی و شاخص غالبیت را نیز داشتند
خسارت به پسته اهمیت کمتری داشته باشند، اما با توجه باه اهمیات   

هاای   بانک بذر و احتمال بروز مشکالت آتی و غالبیات آنهاا در ساال   
هرز نیز  های بعدی، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در خصوص اين علف

شود. اين مهام باويژه باا در نظار گارفتن منباع آلاودگی         پیشنهاد می

هاای   های هرز که غالباً از طرياق ورود کودهاای آلای از اساتان     علف
کاه بار اساار     کناد. بطاوری   خراسان است، اهمیت بیشتری پیدا مای 

هاای   اطالعات موجود و اظهار نظر باغداران مشکالت مربوت به علف
ر موجود در باغات از زمان ورود کودهای آلی ايجاد هرز غالب و نوظهو

 هاای  بااغ  ساطح  درهای هرز شناسايی شاده   در بین علفشده است. 

باه تلخاه    راکنشی پا يکناواخت  سطح باالترين کرمان شهرستان پسته
 35/39درصد( و جاو موشای )   23/43درصد(، اسفناج وحشی ) 81/45)

ها اختال  زيادی  نهکه از اين حیث با ساير گو داشت اختصاصدرصد( 
هاای هارز پیچاک صاحرايی،      داشتند در رتبه بعدی به ترتیاب علاف  

تاره، کااهوی وحشای و     خارشتر، پنجه مرغی، علف هفت بناد، سالمه  
( قارار داشاتند کاه يکناواختی     .Cardaria draba Lشاهی وحشی )
گوناه نیاز دارای يکناواختی     47 درصد را داشاتند.  10پراکنش باالی 
از نظر شااخص غالبیات،    (.3درصد بودند )جدول  10پراکنش کمتر از 
موشی، تلخه، اسفناج وحشی، پیچک و پنجه مرغای   پنج علف هرز جو
های هرز به ترتیب بیشترين غالبیت را داشاتند. در   نسبت به ساير علف

رتبه بعدی سه علف هرز خارشتر، علف هفات بناد و کااهوی وحشای     
بهی داشتند. در درجه ساوم  قرار داشتند که شاخص غالبیت تقريباً مشا

تاره، شان     واش، سالمه  های هرز علف شاور، خاونی   اهمیت نیز علف
(Tragopogon graminifolius DC    شیرين بیاان و ازماک قارار ،)

 داشتند. 

که شاخص غالبیت برآيندی از سه شاخص فراوانی،  با توجه به اين
میات  هاای هارز اه   يکنواختی و تراکم گونه است در ارزيابی فلور علف

موشای،   توان پانج علاف هارز جاو     بیشتری دارد لذا بر اين اسار می
تارين   تلخه، اسفناج وحشی، پیچک صحرايی و پنجاه مرغای را مهام   

رو  های پسته شهرستان کرمان معرفی نماود. از ايان   های هرز باغ علف
های مديريتی  های علف هرز بايستی در اولويت برنامه کنترل اين گونه

 شهرستان کرمان باشد.های پسته  در باغ
 

https://en.wikipedia.org/wiki/L.
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Table 3- Estimated parameters in weeds of pistachio orchards in Kerman county  

 A RD RF RU AI MFD F U 
Weed specie
گونهعلفهرز

0.51 0.01 0.35 0.15 5.92 0.02 5.26 0.65 Achillea wilhelmsii 
28.48 12.75 5.23 10.50 138.79 14.03 78.95 45.81 Acroptilon repense 
11.13 1.33 4.18 5.62 89.14 1.47 63.16 24.52 Alhagi camelorum 
5.13 1.56 2.09 1.48 39.75 1.72 31.58 6.45 Amaranthus retroflexus 
0.60 0.11 0.35 0.15 6.03 0.12 5.26 0.65 Anabasis sp. 
0.53 0.04 0.35 0.15 5.95 0.04 5.26 0.65 Anchusa strigosa 

25.90 11.11 4.88 9.91 129.15 12.24 73.68 43.23 Atriplex sp. 
2.00 0.71 0.70 0.59 13.89 0.78 10.53 2.58 Avena sp. 
1.03 0.04 0.70 0.30 11.86 0.04 10.53 1.29 Bromus danthoniae 
0.53 0.04 0.35 0.15 5.95 0.04 5.26 0.65 Bromus tectorum 
7.20 1.66 2.44 3.11 52.21 1.82 36.84 13.55 Cardaria draba 
1.55 0.06 1.05 0.44 17.79 0.07 15.79 1.94 Carthamus oxyacantha 
0.53 0.04 0.35 0.15 5.95 0.04 5.26 0.65 centaurea bruguierana 
8.83 2.64 2.79 3.40 59.85 2.91 42.11 14.84 Chenopodium album 
1.11 0.11 0.70 0.30 11.94 0.13 10.53 1.29 Cichorium intybus 

17.35 5.41 5.57 6.36 117.91 5.96 84.21 27.74 Convolvulus arvensis 
5.06 1.84 1.74 1.48 34.79 2.02 26.32 6.45 Cressa cretica 
3.79 0.17 2.44 1.18 42.19 0.19 36.84 5.16 Cuscuta sp. 
6.01 2.84 1.39 1.78 31.92 3.13 21.05 7.74 Cynanchum acutum 

25.13 15.61 5.23 4.29 114.84 17.18 78.95 18.71 Cynodon dactylon 
3.05 1.47 0.70 0.89 16.01 1.61 10.53 3.87 Cyperus routundus 
4.81 1.14 1.74 1.92 35.96 1.26 26.32 8.39 Descurainia sophia 
7.59 1.84 2.79 2.96 57.04 2.03 42.11 12.90 Glycyrrhiza glabra 

29.16 14.22 5.92 9.02 144.48 15.65 89.47 39.35 Hordeum murinum 
1.05 0.06 0.70 0.30 11.88 0.07 10.53 1.29 Hyoscyamus pusillus 
5.74 1.82 2.44 1.48 45.29 2.00 36.84 6.45 Kochia scoparia 
9.12 2.04 3.83 3.25 74.33 2.24 57.89 14.19 Lactuca serriola 
0.53 0.04 0.35 0.15 5.95 0.04 5.26 0.65 Launea acanthodes 
0.67 0.03 0.35 0.30 6.59 0.03 5.26 1.29 Launaea capitata 
2.26 0.33 1.05 0.89 20.03 0.36 15.79 3.87 Lolium sp. 
0.52 0.02 0.35 0.15 5.93 0.02 5.26 0.65 Londosia eriantha 
1.64 0.15 1.05 0.44 17.89 0.16 15.79 1.94 Malva neglecta 
3.23 0.81 1.39 1.04 26.46 0.89 21.05 4.52 Medicago sativa 
0.52 0.02 0.35 0.15 5.93 0.02 5.26 0.65 Melillotus officinalis 
3.69 0.21 2.44 1.04 41.59 0.23 36.84 4.52 Peganaum harmala 
7.97 2.61 3.14 2.22 59.92 2.87 47.37 9.68 Phalaris minor 
3.56 0.78 1.74 1.04 31.69 0.86 26.32 4.52 Plantago lanceolata 
8.74 1.36 3.83 3.55 74.88 1.50 57.89 15.48 Polygonum aviculare 
1.95 0.31 1.05 0.59 18.72 0.35 15.79 2.58 Portulaca oleracea 
0.62 35.32 1.92 1.74 0.56 4.23 8.39 26.32 Prosopis farcta 
0.07 18.44 0.59 1.05 0.06 1.70 2.58 15.79 Rumex crispus 
0.21 11.38 0.15 0.70 0.19 1.03 0.65 10.53 Salsola incanescens 
1.62 59.95 2.51 3.14 1.47 7.12 10.97 47.37 Salsola kali 
0.40 26.61 1.18 1.39 0.36 2.94 5.16 21.05 Salsola sp. 
0.08 5.99 0.15 0.35 0.08 0.57 0.65 5.26 Senecio vulgaris 
0.88 12.70 0.30 0.70 0.80 1.80 1.29 10.53 Setaria sp. 
0.08 5.99 0.15 0.35 0.08 0.57 0.65 5.26 Scorzonera tortuosissima 
0.07 11.89 0.30 0.70 0.07 1.06 1.29 10.53 Sonchus sp. 
1.44 45.28 2.81 2.09 1.31 6.21 12.26 31.58 Sophura alopecuroides 
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-3ادامهجدول

RA RD RF RU AI MFD F U 
Weed species 

گونهعلفهرز
2.69 17.09 0.89 0.70 2.45 4.03 3.87 10.53 Sorghum halepense 
0.88 12.70 0.30 0.70 0.80 1.80 1.29 10.53 Setaria sp. 
0.08 5.99 0.15 0.35 0.08 0.57 0.65 5.26 Scorzonera tortuosissima 
0.07 11.89 0.30 0.70 0.07 1.06 1.29 10.53 Sonchus sp. 
1.44 45.28 2.81 2.09 1.31 6.21 12.26 31.58 Sophura alopecuroides 
2.69 17.09 0.89 0.70 2.45 4.03 3.87 10.53 Sorghum halepense 
2.52 34.64 1.33 1.74 2.29 5.36 5.81 26.32 Suaeda sp. 
1.40 57.80 2.07 3.14 1.27 6.48 9.03 47.37 Tragopogon graminifolius 
0.04 5.95 0.15 0.35 0.04 0.53 0.65 5.26 Tragus racemosus 
0.97 14.08 0.59 0.70 0.88 2.17 2.58 10.53 Tribulus terrestris 
0.04 5.95 0.15 0.35 0.04 0.53 0.65 5.26 Vaccaria pyramidata 
0.29 6.20 0.15 0.35 0.27 0.76 0.65 5.26 Vicia villosa 
0.50 45.08 1.78 2.44 0.45 4.67 7.74 36.84 Zygophyllum fabago 

uniformity (U), frequency (F), mean field density (MFD), abundance index (AI), relative uniformity (RU), relative frequency (RF), 

relative density (RD) and relative abundance (RA) 

 
نجايی که عوامل متعددی از جمله عوامل خااکی و اقلیمای در   آاز 

ثر هستند، اما با توجه به نتايج حاصال  ؤهای هرز م فلور و غالبیت علف
ر باغداران بررسی و ارتبات نقش هر يک از عوامل در بروز و اظهار نظ

ای از قبیال   هاای چناد سااله    نتايج حاصل مشکل است. در مورد گونه
تلخه، پیچک و پنجه مرغی چند ساله باودن آنهاا و مقاومات آنهاا در     
مقابل عملیات کنترل شیمیايی و نیز نقش عملیات شخم در گساترش  

تواند در گسترش و غالبیت  رويشی می های پراکنش آنها از طريق اندام
( با اين وجود بر اسار اظهارات منتشر نشده اغلب 15ثر باشد )ؤآنها م

های هرز باا شاروع ورود کودهاای دامای از سااير       باغداران فلور علف
های کشور به منطقه مذکور دچار تغییرات اساسای شاده اسات.     استان
های هرز باغات  یت علفکه بر اسار اظهار نظر نامبردگان غالب بطوری

شهرستان به خانواده گیاهی اسفناجیان اختصاص داشته است. لذا ايان  
هاای اخیار مهااجرت     فرضیه محتمل و قوی وجاود دارد کاه در ساال   

های هرز از طريق کودهای دامی باه عناوان يکای از مهمتارين      علف
های جديد به منطقه باشد. لاذا ماديريت کودهاای     عامل در ورود گونه

ثر و ماانع  توانست در اين راستا بسیار مؤ و بويژه کودهای دامی میآلی 
از بروز مشکالت پیش آمده باشد. در اين ارتبات در ساير مطالعات نیاز  

های هرز از طريق ورود و توزيع کودهای دامای   به نقش پراکنش علف
(. باا ايان توضایح باه نظار      8 و 17، 5، 2نپوسیده گزارش شده است )

هاای هارز در باغاات باه      های کنترل علف ساير روش رسد در کنار می
های هرز از طريق رعايت مديريت کاود آلای    مديريت پیشگیرانه علف
 بايد توجه بیشتری شود.

هاای پساته شهرساتان     ( در بااغ 3الهای و همکااران )    در مطالعه 
ز باه  بهای هرز سورو ، علف انگشتی و دم روباهی سا  بردسکن، علف
ساله و اويارسالم، پنجاه مرغای و    ای هرز يکه ترين علف عنوان مهم

های هارز چندسااله معرفای     ترين علف پیچک صحرايی به عنوان مهم
( پیچاک ، گال قاصاد، تلخاه،     5شدند. فالح مهرجردی و همکااران ) 

های هرز پهن برگ غالب  خارشتر و علف شور خاردار را به عنوان علف
را باه عناوان   واش و پنجه مرغای   و يوال  وحشی، جو موشی، خونی

های اردکاان   های پسته شهرستان های هرز باريک برگ غالب باغ علف
 میبد در استان يزد معرفی کردند.   و

  
 ای های هرز بر اساس تجزیه خوشه بندی علف تقسیم

های علف هرز شناسايی شده بار اساار میازان     بندی گونه خوشه
گونه  57ن های مورد مطالعه نشان داد که اي شباهت در تمامی شاخص

(. چهاار گوناه علاف هارز     1در چهار گروه مختلف قرار گرفتند )شکل 
شامل تلخه، پنجه مرغی، جو موشی و اسفناج وحشی در يک گروه در 

گوناه قارار    10(. در گاروه دوم،  1پايین دندروگرام قرار گرفتند )شکل 
گرفتند که اين گروه خود به سه زير گروه تقسیم شد. پیچک صحرايی 

ير گروه، سه گونه خارشتر، علف هفت بند و کااهوی وحشای   در يک ز
تره،  واش، شن ، علف شور، سلمه در زير گروه دوم و شش گونه خونی

(. در 1شیرين بیان و ازمک نیز در زير گروه سوم قرار گرفتناد )شاکل   
هاای هارز    تارين علاف   های هرز ايان دو گاروه از مهام    مجموع علف

نااد و بااه ترتیااب اهمیاات در هااای پسااته شهرسااتان کرمااان بود باااغ
گونه در گروه سوم قارار   11ترين قسمت دندروگرام قرار گرفتند.  پايین

هاای   گرفتند که از نظر اهمیت در حد واسط دو گروه اول که از علاف 
نداشتند قرار گرفتناد  هرز مهم بودند و گروه چهارم که اهمیت چندانی 

 (.1)شکل 
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Figure 1- Dendrogram of cluster analysis of 57 weed species in pistachio orchards of Kerman county   
 

گوناه   32گروه چهارم که در باالی دندروگرام قرار داشت شاامل  
و  13، 5د که به ترتیاب شاامل   بود که خود به سه زير گروه تقسیم ش

هاای موجاود در گاروه چهاارم اهمیات       (. گوناه 1گونه بود )شکل  14
 14های پسته شهرستان کرمان نداشتند و در ايان باین    چندانی در باغ
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گروه زير گروه سوم که در باالترين قسامت دنادروگرام قارار داشاتند     
يی شده از های هرز شناسا کمترين اهمیت را داشتند. به طور کلی علف

پايین به باالی دندروگرام بر اسار ترتیب اهمیت قرار داشتند و نتايج 
بندی شباهت زيادی به نتاايج باه دسات آماده از بررسای       اين تقسیم
 گیری شده داشت.  های اندازه شاخص

 
کلی گیرینتیجه

های شور و  رفت با توجه به کشت پسته در زمین هرچند انتظار می
های هرز شورزيست مانند  های شور، علف یاه با آبامکان آبیاری اين گ
(، علاف شاور خااردار،    .Portulaca oleracea Lعلف جارو، خرفاه ) 
(، اسافناج وحشای و   .Zygophyllum fabago Lسوئدا، قیچ لوبیايی )

های هرز غالاب   های پسته شهرستان کرمان جزء علف تره در باغ سلمه
هاای   سفناج وحشی جزء علفو با اهمیت باشند ولی در اين بین فقط ا
هاای هارز شورزيسات در     هرز غالب و مهم بود. هر چند تعاداد علاف  

های پسته شهرستان کرمان قابل توجه باود ولای از نظار فراوانای      باغ
حوور و تراکم نسبی اهمیت چندانی نداشتند. همانطور که اشااره شاد   

ت و های شورزيسا  ها نسبت به گونه رسد غالبیت ساير گونه به نظر می
هاا باويژه    بومی منطقه مربوت به انتقال کودهای آلای از سااير اساتان   

هاای هارز در    های خراسان رضوی و شمالی باشد که فلور علف استان
و  3مزارع و باغات آنها منطبق با نتايج حاصل از ايان مطالعاه اسات )   

محیطای   شارايط  در رشاد  به قادر هرز علف هایگونه(. بسیاری از 13
 . لاذا اسات  وابساته  رشدی شرايط کمتر به آنها رشد و هستند مختلف

 رشاد  امکان بیانگرمناطق  تمامی در هرز علف های هگون برخی حوور

( بار ايان   18و  15،17، 8) تاسا  مختلاف  محیطای  شرايط تحت آنها

هايی مانند جاو موشای، پیچاک صاحرايی، تلخاه،       اسار حوور گونه
در بسایاری از   پنجه مرغی، خارشتر، کاهوی وحشی و علف هفت بناد 

ها به شارايط   توان به وابسته نبودن رشد اين گونه های پسته را می باغ
 تاراکم  بودن نتايج حاصل نشان از باال مجموع درمحیطی نسبت داد. 

تواناد در   در باغات پساته دارناد کاه شاناخت آنهاا مای       هرز های علف
 کاه  رساد  مای  نظار  باه  های کنترل آنها مفید باشد. بطور کلای  روش

باداليل   در باغاات پساته شهرساتان کرماان     هارز  های ريت علفمدي
هاای   های هارز و روش  مختلفی از جمله عدم شناخت باغداران با علف

نباود   شایمیايی و  نامناساب کنتارل و مباارزه    آوری کنترل آنهاا، فان  
 اطالعات اسار بر .نیست مطلوبی وضعیت در انتخابی های کش علف

باغاات   هارز  هاای  علاف  جواماع  ساختار پژوهش اين در آمده دست به
های مورد مطالعه شهرستان متفاوت است و ايان مهام    پسته در بخش

کید أهای کنترل آنها بويژه با ت ريزی مديريت و روش تواند در برنامه می
  .(15شناسی و چرخه زندگی آنها مفید باشد ) های زيست بر ويژگی

 
سپاسگزاری

مصاوب   44284 شاماره  پژوهشای  طرح نتايج حاصل مقاله اين
 از بدين وسایله  که است فردوسی دانشگاه پژوهشی محترم معاونت
 مربوطاه  هاای  مین هزيناه تاأ  جهت محترم معاونت آن های حمايت

 .شود می قدردانی و تشکر
بدينوسیله از ماديريت محتارم ساازمان جهااد کشااورزی اساتان       
کرمان و شارکت نهايات ساازه کرماان کاه در اجارای ايان تحقیاق         
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