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 اطالعات از سامانه استفاده با کردستان استان نخود دیم مزارع هرز یهاعلف پراکنشتهیه نقشه 

 جغرافیایی
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 چکیده

 ساح   بر اساا  تصادفی  طوربه مزرعه نخود 33 ی هرز مزارع نخود دیم استان کردستان، تعدادهاعلفشناسایی و تعیین غالبیت و تراکم  منظوربه

عه شدند. در هر مزر انتخاب 1391-92زراعی  سال ی سنندج، دهگالن، کامیاران، دیواندره و سقز، طیهاشهرستان در خصوصیات توپوگرافی و کشت زیر
 توسا   دریاا  ساح   از ارتفاع و جغرافیایی عرض و و طول شمارش و گونه، جنس تفکیک به هرز یهاعلفبندی نخود، در دو مرحله سه برگی و غالف

 استان نخود دیم مزارع هرز یهاعلف مختلف یهاگونه نقشه پراکنش اطالعات این از استفاده با شدند. تعیین و ثبت جهانی ابیتیموقعسیستم دستگاه 

ی هاا خاانواده ترتیا   گونه و به 51ی در مرحله سه برگی نخود، بردارنمونهدر  شدهمشاهدهی هرز هاعلفتعداد تهیه شد.  ArcGISمحی   در کردستان
البیات باه   شااخ  غ  بر اساا  ی در این مرحله بررس موردی هرز مهم مناطق هاعلف، گندمیان، چتریان و میخک دارای بیشترین فراوانی بودند. کاسنی

در  شاده مشااهده ی هرز هاعلفترتی  شامل: بی تی راخ، پیچک صحرایی، سوزن چوپان، شنگ، گندم خودرو، شمعدانی وحشی و ماستونک بودند. تعداد 
میخاک باود.    کاسانی، گنادمیان، شا  باو، چتریاان و     ی هاخانوادهترتی  مربوط به گونه و بیشترین فراوانی به 58ی در مرحله غالف بندی، بردارنمونه
بای تای راخ، گاوش باره و     ترتی  شامل: پیچک صحرایی، شنگ، فرفیون، ساوزن چوپاان،   غالبیت به بر اسا ی هرز مهم استان در این مرحله هاعلف

 هندوانه ابوجهل بودند.
 

 یکنواختی، تراکم میانگین فراوانی،شاخ  غالبیت،  :کلیدی یهاواژه

 

   1 مقدمه

 نخاود،  باالقوه  عملکارد  در هارز  یهاا علاف  اهمیات  به توجه با

یاساس عنوانبه هاآنو شناخت جوامع  هرز یهاعلف ی حضورنیبشیپ
ی هاعلف. فلور شودیم محسوب هرز یهاعلف مدیریت در اقدام نیتر

یساازگار ی جدیاد،  هاگونهظهور  جهیدرنتهرز موجود در یک منحقه 
یما ف تغییر ی و همچنین انجام عملیات زراعی مختلاگونهدرونی ها
ی هارز  هاا علاف که اطالع و شناخت آن از اصول اولیه مادیریت   کند

                                                           
 و اساتاد  ،دانشایار  ،های هارز دانش آموحته دکتری علوم علفترتی  به -4و  3، 2، 1

 دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزی ،دانشیار گروه اگروتکنولوژی
 (Email: e-izadi@um.ac.ir                             نویسنده مسئول: -*)
کشااورزی و  مرکز تحقیقاات و آماوزش   و باغی،  بخش تحقیقات زراعیدانشیار  -5

و ترویج کشاورزی، سنندج،  سازمان تحقیقات، آموزشاستان کردستان، منابع طبیعی 
 ایران

DOI: 10.22067/JPP.2021.30942.0 

 هارز،  یهاا علف مناس  مدیریت برای توسعه، ارتباطنیدرا(. 2است )

 زماانی، فلاور،   مکاانی،  پراکنش مورد در اطالعات کافی به دسترسی

 هارز  یهاعلف ی پراکنش و نیز محالعه پویایی جوامعهانقشهتراکم و 
 یآورجماع  کاه  داشاتند  ( اذعاان 14النینی ) و است. کولر ممه بسیار

 سالی از هرز یهاعلف توزیع و چگونگی انتشار خصوص در اطالعات

یم هرز یهاعلف مدیریت یسازنهیبه در کمک مؤثری دیگر سال به
ی هرز از هاعلفی از بردارنمونهو جهت نیل به اطالعات مذکور  دینما

روش برای کس  اطالعات مذکور در  نیترولمتدا. باشدیمابزار اولیه 
ی هارز اسات.   هاا علاف ی مساتقیم از  باردار نمونهی، بردارنمونهقال  

 باا  هماراه  مساتقیم  یباردار نموناه  ، اعتقاد بر این است کهوجودنیباا

 ریگوقت و پُرهزینه معموالً، صحرایی، یا آزمایشگاهی یهایریگاندازه
ی هاا ساال محدودیت است. لذا در  دارای کاربردی اهداف برای و بوده

 تخماین و  ی غیرمساتقیم بارای  هاا روشاخیر، گرایش به استفاده از 

 (.29) ی هارز در مازارع رو باه فزونای اسات     هاا علاف احتمال حضور 
ی هاا نقشاه مرحلاه تهیاه فلاور و     ترینمهمی بردارنمونه ارتباطنیدرا

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه

 69-89 .ص ،1400 بهار، 1شماره ، 35جلد 
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هارز در  ی هاا علفی هرز و نیز محالعه پویایی جوامع هاعلفپراکنش 
، امکان تهیه نقشاه باا   دارمکان(. تقریباً از هر داده 17) باشدیممزارع 

ی مختلاف وجاود دارد، ولای قحعااً کیفیات ایان       هاکیتکناستفاده از 
(. برای این مهم گرایش 28بستگی به میزان دقت نقشه دارد ) هانقشه

 تر که هم صرفه اقتصادی داشته باشاد و های دقیقبه استفاده از روش
باشااند بوجااود آمااده اساات.  کارآماادهاام در بعااد جغرافیااایی وساایع 

های تهیه نقشه ( یکی از روش1GPSیاب جهانی )های موقعیتسیستم
 (.26و  28دهاد ) های هرز را ارائه مای و فنون کنترل در مدیریت علف

 1980( از اواساا  دهااه 2GISهااای اطالعااات جغرافیااایی ) سیسااتم
وم در محاسابه و مادیریت خحارات    صورت تکنولوژی رایج و مرسا به

 اطالعاات  تلفیاق  و مادیریت  رایو با  (15)طبیعی به کار گرفته شد 

 کااربرد  هارز  هاای علام علاف   در هاا آن تحلیل و تجزیه و کشاورزی

 (.36وسیعی یافته است )
شده است گونه علف هرز در مزارع نخود گزارش 60در دنیا حدود 

 Polygonum)بنااد (، علااف هفاات22. موسااوی و همکاااران )(34)

aviculare L.) ،   پیچاک صاحرایی(Convolvolus arvensis L.) ،
بیاااان شااایرین، (.Vacaria pyramidata Medico)جغجغاااک 

(Glycyrrhiza glabra L.) ، ( تلخاهAcroptilon repens (L.) 

DC.) ،( ازمااااکCardaria draba L.) ، گلرنااااگ وحشاااای
(Carthamus oxycantha M. B.)  خاردل وحشای )  وSinapis 

arvensis L.) هاای هارز شاایع در مازارع     های علفگونهعنوآنرا به
و  حسان  (.22)هاای مختلاف کشاور گازارش کردناد      نخود در استان

 ناحیهخود در های هرز نمحالعه و ترکی  گیاهی علف( به 9همکاران )
 منحقاه  ایان  در کاه  داد نشاان  هاا نتایج آن پرداختند. کارآک پاکستان

ساریش   علف هارز مربوط به  تراکم و انبوهی و درجه اهمیت باالترین
(Asphodelus tenuifolius L. .بااود ) در تحقیقاای دیگاار حساان و

هاای هارز نخاود باا اساتفاده از      ( به بررسی توزیع علف10همکاران )
ناحیه الکی ماروات پاکساتان پرداختناد. ایشاان گازارش       کوآدرات در

(، یونجاه وحشای   Astraglaus sppهای هارز گاون )  کردند که علف
(Medicago denticulata Willd.گونه ،) تاره ) ای شااهFumaria 

indica L. و سریش دارای بیشترین فراوانی و اهمیت در مزارع نخود )
های شنی، علف که در خاکبودند. نامبردگان همچنین گزارش کردند 

 مدت به( 32) توما هرز گلرنگ وحشی دارای بیشترین فراوانی بود. 

 محصاوالت  در هارز را  هاای علف پراکنش نقشه کانادا، در سال چهار

 آوریجماع  ( باا 30همکااران )  و شارویدر . کارد  تهیاه  مختلف زراعی

 تارین مهام  فراوانای  و پراکنادگی  اروپاایی،  کشاور  26 از اطالعاات 

نمودند. فریاک   مشخ  عمده زراعی در محصوالت را هرز هایعلف
، ظهاور و  1897-1960هاای  ( بیان نمودند که طی ساال 8و توما  )

                                                           
1- Global Positioning System 

2- Geographic Information System 

های هارز باا تغییار عوامال و شارای       های مختلف علفغالبیت گونه
شدت تحت تأثیر قرارگرفته است. های زراعی بهمحیحی و نیز مدیریت

 پاراکنش  سال سه مدت ( به33) دوناگی و توما  دیگری محالعه در

 گیاهچاه  مرحله در را بهاره سالهیک محصوالت زراعی هرز هایعلف

منظور تهیه نقشاه  در ایران نیز تحقیقات مختلفی بهنمودند.  تعیین ای
( صورت گرفته 19های غال  مزارع گندم و جو )پراکنش و تعیین گونه

( 5لاه و همکااران )  چاله چادر مزارع نخود دیم استان کرمانشاه  است.
هاای  های هرز وجود دارد. پهن برگگونه علف 61گزارش نمودند که 

مزارع نخود استان کرمانشاه به ترتی  غالبیت شامل کاسانی، پیچاک   
گلرناگ وحشای و    ،(.Galium aparine Lبای تای راخ )   ،صاحرایی 

 های غال  به ترتیا  غالبیات شاامل جاو دره    جغجغک و باریک برگ
(Hordeum spontaneum Koch.) ، ( یااوالف وحشاایAvena 

ludoviciana L. و پنجااه مرغاای )(Cynodon dactylon (L.) 

Pers.) .بودند 
تارین محصاوالت   آنجاکه بر اسا  آمار موجود، نخاود از مهام   از

رود و تاکنون محالعااتی  زراعی موجود در استان کردستان به شمار می
وضاعیت پاراکنش و    در ارتباط با عوامل محدودکنناده تولیاد ازجملاه   

 دیام اساتان کردساتان    های هارز نخاود  های خسارت زای علفگونه
منظور بررسی و شناخت فلاور و تهیاه   به نشده است، این محالعهانجام

 های هرز انجام شد.نقشه پراکنش علف
 

 هامواد و روش

 30درجاه و   36دقیقاه تاا    44درجاه و   34استان کردستان باین  
دقیقاه   16درجاه و   48دقیقه تا  31رجه و د 45دقیقه عرض شمالی و 

گرفته است و به سب  وجود اختالف در توپوگرافی و  طول شرقی قرار
 طی (.1های گوناگونی است )های جوی دارای اقلیماثر فعالیت سامانه

 شااخ   هاای از مزارع نخود دیم شهرساتان  1391-92زراعی  سال

( تعاداد  انادره و ساقز  سنندج، دهگالن، کامیاران، دیواستان کردستان )
 (.1انتخاب شدند )شکل  بردارینمونه مزرعه، جهت 33

ی در کناار یکادیگر   الکاه  صاورت باه ی هارز  هاعلف کهییازآنجا
 Wی باا اساتفاده از روش سیساتمیک    باردار نمونه، لذا ابندییمحضور 
( باا انادکی   17( و مک کولی و همکاران )32شده توس  توما  )ارائه

(، Wبجاای روش سیساتمیک    Wمیک تصاادفی  تغییر )روش سیسات 
طاور تصاادفی و بار اساا  خصوصایات      انجام شد. انتخاب مزارع، به

برداری از هر مزرعه بر اسا  درصد فراوانی مازارع  توپوگرافی و نمونه
هکتاری،  5: مزارع یک تا aبا توجه به سه مقیا  زیر بود. مزارع نوع 

هکتاار   16: مزارع cارع نوع هکتاری و مز 15تا  6: مزارع  bمزارع نوع
( کاادر چاوبی   19و  10عدد ) 13و  9، 5به باال که به ترتی  با پرتاب 

5/05/0 ( در مزارع انتخاابی اقادام باه    24مربع( ) متر 25/0متری )
صورت سیستمیک برداری بهاسا  نمونه کهطوریبهبرداری شد. نمونه

http://journal.isws.ir/?_action=article&au=4173&_au=i++%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://journal.isws.ir/?_action=article&au=4173&_au=i++%D8%AE%D8%A7%D9%86
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قادم در   20ا فواصال  برداری با بود ولی بعد از تعیین نقاط اصلی نمونه
برداری، برای افزایش دقت عنوان نقاط اصلی نمونهبه Wروی سیستم 

گونه علف هرزی نادیده گرفته نشاود، نقااط   برداری و اینکه هیچنمونه
متاری از   10تاا   5برداری در شعاع عنوان نقاط فرعی نمونهدیگری به

هاای  نمونهتا  صورت تصادفی انتخاب شدبرداری، بهنقاط اصلی نمونه
 .(2)شکل  شده گویای واقعی جامعه علف هرزی آن مزرعه باشندتهیه
 و تفکیک جنس به کادر هر هرز هایعلف ابتداپرتاب هر کادر،  از پس

شمارش شد و در مواردی که نیاز به تشاخی    و شناسایی دقیقاً گونه
هاا و انتقاال باه    گیاهان در حد گونه و جانس باود پاس از بارش آن    

 منااطق  در بارداری نموناه  ه، گیاهان مذکور کلید شد. زماان آزمایشگا

. بارای ایان منظاور    باود  بندی نخاود استان طی مرحله غالف مختلف
 و لطو قبیل از عهرمز هر تمختصاباارداری از ماازارع، ضاامن نمونااه

شد  ثبت GPS هستگاد یا توس در سح  از عتفاار و فیاییاجغر ضعر
 (.19و  10)

 

 
 برداری شده از مزارع نخود ديم در استان کردستانو نقاط نمونه مطالعه مورد منطقه جغرافیايي موقعیت -1شکل 

Figure 1- Geographical situation of surveyed area and sampled points of dry chickpea farms in Kurdistan province 
 

   
(c) (b) (a) 

 هکتار 16( بیش از cو  b )15-6هکتار،  a )5-1: های هرز مزارع نخودبرداری از علفالگوی نمونه -2شکل 

Figure 2- Sampling method in the surveyed fields. (a) 1–5 ha, (b) 6–15 ha, and (c) >15 ha. The numbers represent the 

place in which each 0.25 m2 quadrat was taken 
 

های هرز به شارای   های مختلف علفی پاسخ گونهمنظور بررسبه
های هرز، از سح  موردنظر گیری از علفریز اقلیم خاک، ضمن نمونه

متری خاک مازارع برداشات و   سانتی 15-30های خاک از عمق نمونه
گیااری پارامترهااای نیتااروژن، فساافر، پتاساایم، هاادایت  باارای اناادازه

اشباع، درصد شن، سیلت و  الکتریکی، اسیدیته، درصد ماده آلی، درصد
هاا  ر  به آزمایشگاه خاکشناسی منتقل شدند. با توجه به آنکه، نمونه

آوری شاادند، آمااار هااای مختلااف جمااعاز ماازارع مختلااف شهرسااتان
ها نیز ازجملاه میاانگین بارنادگی، میاانگین     هواشناسی این شهرستان

هاای  اهعنوان عوامال جداگاناه از ایساتگ   دما و نیز به حداقل و حداکثر
( گرفته و اطالعات مربوط به فصل 1سنجی )جدول سینوپتیک و باران

هاای هارز   ها با فلور علفرویش نخود دیم بهاره استخراج و رابحه آن
 موردبررسی قرار گرفت. 

ای جامعاه  هاای ارزیاابی ترکیا  و تناوع گوناه     یکی از شااخ  

ده از ( است. این شاخ  با استفاAI) 1های هرز، شاخ  فراوانیعلف
سه معیار ارزیابی محاسبه شد که شامل فراوانای، یکناواختی )ضاری     

(. در ایان  13و  12، 19باشاد ) همسانی( و میانگین تراکم مازارع مای  
 یکناواختی،  فراوانای،  (5تاا   1شاده ) معادالت ارائه اسا  بر آزمایش،

 هار  در مختلاف  هاای گوناه  غالبیت و شاخ  تراکم میانگین تراکم،

 .شد همحاسب شهرستان
( شامل درصدی از مزارع که گوناه گیااهی ماوردنظر    F) 2فراوانی

)علف هارز( حضاور دارد و درواقاع تخمینای از وساعت و یاا گساتره        
باشد. برای محاسبه جغرافیایی تزاحم علف هرز موردنظر در منحقه می

 استفاده شد: 1های مختلف از معادله گونه فراوانی
 

                                                           
1- Abundance Index 

2- Frequency 
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 در استان کردستان ي خاک و آب و هواخصوصیات فیزيکوشیمیاي -1جدول 
Table 1- Characteristic of physicochemistry of soils and climate type in 5 townships of Kurdistan province 

 

نیتروژن 

 کل

 
Total 

nitrogen 
(%) 

 فسفر قابل

 جذب 
Absorbable 

phosphorus 
(p.p.m.) 

 پتاسیم قابل

 جذب 
Absorbable  
potassium 

(p.p.m.) 

 اسیديته 
Acidity 

O, 2(H

1:2) 

هدايت 

 الکتريکي 
Electical 

conductivity 
(dS/m) 

 درصد رس

Clay (%) 

درصد 

 شن

Sand 

(%) 

درصد 

 سیلت

Silt 

(%) 

 کربن آلي 

Organic 

carbon 
(%) 

میانگین 

 بارندگي
Average 

rainfall 
(mm) 

میانگین 

 حداکثر دما
Average 

maximum 

temperature 
C)o( 

میانگین 

 حداقل دما
Average 

minimum 

temperature 
C)o( 

 

 حداقل

(Minimum) 
0.15 3.5 117.8 7.26 0.77 13.4 20.6 22 0.16 31.84 16.8 3.84 

 حداکثر

(Maximum) 
1.35 17.85 429.5 7.96 1.14 35.4 62.6 52.6 49.5 59.6 24.77 8.28 

 

(1 )                                                     100/ni=∑YkF 
 حضاور : iY)تاواتر یاا فرکاانس(      kگونه  : فراوانیkFکه در آن، 

 تعداد n:ام  i شماره  مزرعه در Kگونه  )صفر( حضور عدم یا و )یک(

)ضاری    kگوناه   بارای  مزرعه باشد. یکنواختیبازدید می مورد مزارع
یااهی  ( عبارت از درصاد کاوادرات هاایی کاه گوناه گ     kU) 1همسانی(

موردنظر )علف هرز( حضور دارد و تخمینی از سح  تزاحم گونه را باه  
 (. 2دهد )معادله دست می

(2    )                                       n/mijmX1
mn∑1

n=∑kU 
 حضاور  :k  ijXگونه  برای مزرعه : یکنواختیkUدر معادله فوق، 

 مزرعاه  درi ه شامار  کاادر  در Kگوناه   )صفر( حضور عدم یا و )یک(

شاده   پرتااب  کاادر  تعاداد  :mبازدیاد    ماورد  مزارع تعداد :i  nشماره 
مرباع در هار مزرعاه نشاان      ( تعداد بوته هر گونه را در مترD) 2تراکم
 (.3آید )معادله دهد که از معادله زیر بدست میمی
(3  )                                                       Dki=∑Zj/m4 

 در kگوناه   مترمربع( بارای  در بوته )تعداد تراکم :kiDکه در آن، 

شاده  پرتااب  کادر تعداد :mکادر   در گیاهان تعداد :i  jZشماره  مزرعه
 باشند.می

( که برحسا  تعاداد در مترمرباع    kiMFD) 3میانگین تراکم مزارع
شود و برای نشان دادن میزان بزرگی )بزرگنمایی( تزاحم در محرح می

 (.4رود )معادله شود، به کار میم مزارع پایش میتما
(4  )                                                   /nkiD1

nMFDki=∑ 
 )تعاداد  : تاراکم k  kiDتراکم گوناه   : میانگینkiMFDکه در آن، 

 مورد مزارع تعداد  i :nشماره  مزرعه در kگونه  مترمربع( برای در بوته

 د. باشنمحالعه می
(5                    )                                k+MFDk+Uk=FkAI 

 باشد.می kغالبیت گونه  شاخ : kAIکه در این معادله، 

                                                           
1- Uniformity 

2- Density 

3- Mean Field Density 

هاای مختلاف   ها و نیز محاسابه شااخ   برای پردازش اولیه داده
ارزیابی پوشش گیااهی ازجملاه فراوانای، تاراکم، یکناواختی و تناوع       

 محاسبات انجام از پساستفاده شد.  Excelافزار های هرز از نرمعلف

 مختصاات  هارز،  هاای جمعیتای علاف   هاای شااخ   تعیاین  و الزم

 یاک  قالا   در مناطق موردبررسای  در ارزیابی مورد مزارع جغرافیایی

 .گردیاد  مارتب   اطالعاات  این ( بهExcelاطالعاتی )در محی   بانک
 اطالعاات  سامانه محی  در ها راداده اصلی الیه اطالعاتی بانک این

افزار نرم در ذکرشده اطالعات گام، نخستین در .داد جغرافیایی تشکیل
ArcMap  افزارهای نرم مجموعهازArcGIS (7)  و  طاول  اساا   بار

 ای تهیهنقحه اطالعات الیهیک صورتبه و شد ثبت جغرافیایی عرض
 هایعلف های مختلفگونه اصلی اطالعاتی الیه ترتی  بدین و گردید

 در 4تلفیاق  از تکنیاک  اساتفاده  باا  بعادی  مرحله گردید. در تهیه هرز

 اساتان  شاده  ژئاورفرنس  نقشاه  باه  اطالعاات  این ArcGISمحی  

 مختلاف  هاای گونه پراکنش نقشه درنهایت و گردید متصل کردستان

 .تولید گردید کردستان استان نخود دیم مزارع هرز هایعلف
 

 بحث و نتايج

ررسی، عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسایم  های موردبدر تمامی خاک
هاای  نشاان داد کاه خااک    مقدار کاافی وجاود داشات. آناالیز خااک     

هاا از  اسیدیته نموناه موردبررسی دارای بافت سنگین تا متوس  بودند. 
در عمق ذکرشده متغیار باوده و در دامناه خنثای قارار       96/7تا  26/7

 بردناد آلی رنج میهای موردبررسی از فقر ماده خاکداشتند. همچنین 
 . (1)جدول 

 22گونه علف هارز از   61ها، بر اسا  نتایج حاصل از این بررسی
خانواده گیاهی در هار دو مرحلاه ساه برگای و غاالف بنادی نخاود        

گونه  51شناسایی شد. در مرحله سه برگی نخود دیم استان کردستان، 
چتریاان   های کاسنی، گندمیان،خانواده خانواده شناسایی شد که 24از 

هاای علاف   درصد از کل گونه 9و  11، 11، 20و میخک به ترتی  با 

                                                           
4- Overlay 
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الف(. در مرحله غالف بندی  -3 هرز را به خود اختصاص دادند )شکل
 خانواده شناسایی شدند کاه  23گونه از  58نخود دیم استان کردستان، 

های کاسنی، گندمیان، ش  بو، چتریان و میخک به ترتیا  باا   خانواده
های علاف هارز را باه خاود     درصد از کل گونه 10و  11،11 ،12، 24

ب( که در تحابق با نتایج بررسی چاله چاله  -3اختصاص دادند )شکل 
گوناه گیااهی، بیشاترین     11( است. خانواده کاسنی باا  5و همکاران )

ترتی  بندی نخود بهتعداد گونه علف هرز )در مرحله سه برگی و غالف
های مختلف گیاهی داشات )شاکل   خانواده درصد( را در بین 24و  20

وجود خانواده پیچک و رونا  با دارا باودن تنهاا یاک گوناه     (. بااین3
گیاهی یعنی پیچک صحرایی و بی تی راخ )به دلیل تراکم باالی ایان  

های برداری( جزء خانوادهدو گونه در واحد سح  در هر دو مرحله نمونه
رو تنها بااال باودن   (. ازاین2ل غال  مزارع نخود موردبررسی بود )جدو

دهنده اهمیت زیاد تواند نشانای در یک خانواده گیاهی نمیتنوع گونه
آن خانواده گیاهی در آلودگی مازارع یاک منحقاه باشاد. ایان نتاایج       

 ( است.21های موری و همکاران )برخالف یافته

 

  
در طي  ها در مزارع نخود ديم استان کردستانهای علف هرزی متعلق به اين خانوادهمختلف گیاهي و درصد گونه هایخانواده –3 شکل

 بندیبرداری در )الف( مرحله سه برگي و )ب( مرحله غالفنمونه

Figure 3- Plant families and percentage of weeds in these families in dryland chickpea fields of Kurdistan province a) 

three leaves and b) podding stages of chickpea 
 

ازنظر چرخه زندگی مشاهده شد که در مرحله ساه برگای نخاود،    
ها(، از بیشاترین  درصد گونه 8/60گونه ) 31ساله با های هرز یکعلف

ها( از کمترین تناوع  درصد گونه 6گونه ) 3ها با ای و دوسالهتنوع گونه
هاا را  درصد گونه 33گونه،  17ها با ای برخوردار بودند و چندسالهنهگو

الف(. از سوی دیگار، در باین    -4به خود اختصاص داده بودند )شکل 
درصاد   16بارگ و  هاا، پهان  درصد گوناه  84شده، های شناساییگونه

درصاد از   4درصاد از خاانواده گنادمیان و     12ها، باریک بارگ ) گونه
الف(. در مرحله غالف بندی نخاود   -5ن( بودند )شکل خانواده پیازدارا

ساله، چندساله و دوساله به ترتیا   های یکدیم استان کردستان، گونه
ب( و در باین   -4گونه علاف هارز بودناد )شاکل      3و  18، 37شامل 
برگ و های هرز پهنهای علفدرصد گونه 89شده، های شناساییگونه
 الف(. -5شکل درصد گونه باریک برگ بودند ) 11

 

 
 

 بندیو )ب( غالفمرحله سه برگي الف( )های هرز مزارع نخود ديم استان کردستان ازنظر چرخه زندگي در علف –4شکل 

Figure 4- Weeds in dryland chickpea fields of Kurdistan province (Life cycle) in a) three leaves and b) podding stages 
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 بندیالف( مرحله سه برگي و )ب( غالف)های هرز مزارع نخود ديم استان کردستان ازنظر شکل برگ در علف –5شکل 

Figure 5- Weeds in dryland chickpea fields of Kurdistan province (Plant-type) in a) three leaves and b) podding stages 
 

  
 بندیی در )الف( مرحله سه برگي و )ب( غالففتوسنتز های هرز مزارع نخود ديم استان کردستان ازنظر چرخهعلف -6شکل 

Figure 6- Weeds in dryland chickpea fields of Kurdistan province (Photosyntetic cycle) in a) three leaves and b) podding 

stages 

 
رساد در مازارع   با توجه به نتایج حاصل از این محالعه، به نظر می

ساله )در های هرز یکدرصد باالی حضور علفنخود استان کردستان، 
درصاد(   60و  66بنادی نخاود باه ترتیا      مرحله سه برگی و غاالف 

آب و هوایی، اقلیم منحقه، نوع خااک   تواند ناشی از عوامل مختلفمی
ورزی مکرر باعث های مدیریتی کشاورزان باشد. عملیات خاکو روش

ساله شده، که در تحابق با راهبارد تکااملی   های هرز یکغالبیت علف
در (. ازآنجاکاه  25باشاد ) رقابات کنناده( مای   -این گیاهان )فرار کننده

اجارای تنااوب رایاج    مزارع نخود استان کردستان نیز شاخم مکارر و   
رسد این مهم با توجه به نخود(، معمول بوده، به نظر می-منحقه )گندم

ساله با راهبارد تکااملی ماذکور، باعاث غالبیات      سازگاری گیاهان یک
ها، غال  ساله شده باشد. عالوه بر این در کشت بومهای هرز یکعلف

های هارز  باشند و طبیعی است علفساله میگیاهان زراعی از نوع یک
ساله که از احتیاجات رشادی مشاابه باا گیااه زراعای برخوردارناد       یک

(. از سوی دیگر با توجاه  16های هرز چندساله باشند )تر از علففراوان
هاای هارز نخاود در ایان     به اطالعات موجود، تنها روش کنترل علف

باشد کاه در رفاع   بندی نخود میاستان، وجین دستی در مرحله غالف

های هرز بر نخود تأثیرگاذار نباوده و فقا  از ریازش     ء علفاثرات سو
این روش در کند. همچنین بذور جدید به بانک بذر خاک جلوگیری می

های هرز به دلیال عادم تواناایی آن در کنتارل برخای از      کنترل علف
 Echinops oreintalisهای هارز خااردار مانناد شاکر تیغاال )     علف

Trautv.  راکی )(، گلرناااگ وحشااای و کنگااار خاااوGundelia 

tournefortii L.   هاای عمیاق مانناد پیچاک     ( و چندسااله باا ریشاه
هاا، باعاث   صحرایی، شنگ و پنجه مرغای و تغییار شارای  رشاد آن    

هاای ساححی   های هرز با ریشاه ها و کنترل علفساز شدن آنمشکل
همچنین نتاایج نشاان داد کاه در    ای کاسته است. شده و از تنوع گونه
بارگ  های هرز پهان استان کردستان، غالبیت با علفمزارع نخود دیم 

ای در های حسا  و کااهش تناوع گوناه   باشد. البته با حذف گونهمی
سااز و متحمال را   های مشاکل توان انتظار حضور گونهیک منحقه می

سااز را  های مشاکل توان تراکم گونهداشت ولی با مدیریت صحی  می
داشت. در غیر ایان صاورت    کاهش داده و در زیر آستانه خسارت نگه

تار از  تر و پرهزینهمشکلهای هرز در مزارع با تنوع پایین، کنترل علف
های هرز در یک مزرعه با تنوع باالی علف هرزی خواهاد  کنترل علف
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هاای حساا  زمیناه بارای     بود. در مزارع نخود استان، با کنترل گونه
نگ ساز همچون پیچاک صاحرایی، شا   های مشکلظهور برخی گونه

(Tragopogon graminifolius DC. گلرنااگ وحشاای و کنگاار ،)
 شده است.خوراکی فراهم

 
در  استان کردستان نخود ديم مزارع هرز هایشده و شاخص غالبیت علفنام علمي، فراواني، يکنواختي، میانگین تراکم در مزارع مشاهده– 2جدول 

 غالبیت ساسا بر به ترتیب نخود ( غالف بندیbو  ( سه برگيaمراحل 

Table 2- Weed species of dryland chickpea fields of Kurdistan province in a) three pinate leaves and b) podding stages of 

chickpea respectively based on Abundance Index 

 نام فارسي

Persian name 

 نام علمي

Scientific name 

 خانواده

Weed family 

 فراواني 

F (%) 
 يکنواختي 

U (%) 

میانگین تراکم 

 مزرعه 

MFD 

)2-(Plant m 
 شاخص غالبیت

AI 
a b a B A b A b 

 Galium aparine L. Rubiaceae 83 49.17 0.5 0.3 16 8.95 99 58.41 بی تی راخ

 Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 77 88.86 0.5 0.52 4 6.57 81 95.95 پیچک صحرایی

 Scandix pecten veneris L. Apiaceae 65 55.45 0.3 0.25 5 3.17 71 58.87 وزن چوپانس

 Tragopogon graminifolius DC. Astraceae 66 72.19 0.3 0.35 4 4.48 70 77.02 شنگ

 Triticum aestivum L. Poaceae 54 49.54 0.2 0.06 2 0.66 56 20.72 گندم خودرو

 Geranium molle L. Geraniaceae 49 9.47 0.2 0.03 3 0.58 51 10.08 شمعدانی وحشی

 Citrolus colocynthis L. Cucurbitacea 48 49.17 0.2 0.2 1 2.3 49 51.67 هندوانه ابوجهل

 Euphorbia helioscopia L. Euphorbiaceae 46 58.86 0.1 0.19 1 2.47 47 61.52 مرغیفرفیون تخم

 Turgenia latifolia (L.) Hoffm Apiaceae 42 43.71 0.2 0.19 3 1.87 45 45.77 ماستونک بنفش

 Vaccaria pyramidata Medico. Caryophyllaceae 42 44.77 0.2 0.19 1 1.35 43 46.31 جغجغک

 Lactuca serriola L. Astraceae 34 30.45 0.1 0.1 1 0.98 35 31.54 گاوچاق کن

 Silene conoidea L. Caryophyllaceae 32 43.33 0.1 0.11 1 0.77 33 44.21 قلیانک

 Conringia orientalis (L.) Andrz. Brassicaceae 31 35.3 0.1 0.12 1 0.77 32 36.19 فیلیگوش

 Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae 23 27.5 0.1 0.12 1 3.1 24 30.72 پنجه مرغی

 Chrozophora tinctoria (L.) Juss. Euphorbiaceae 18 45.91 0.1 0.23 4 6.62 23 52.76 گوش بره

 Carthamus oxyacantha M. B. Astraceae 16.97 31.97 0.05 0.12 0.28 0.79 17.3 32.88 گلرنگ وحشی

 Lotus corniculatus L. Fabaceae 15.83 15.15 0.05 0.05 0.25 0.58 16.13 15.79 یونجه باغی

 Emex spinosus mpd.C Polygonaceae 15 17.5 0.1 0.08 1 0.8 16 15.88 ترب کوهی

 ازمک
Cardaria draba L. Desv. Subsp. 

Chalepensis (L.) O. E. Schulz. Brassicaceae 15.3 23.64 0.04 0.06 0.38 0.87 15.7 24.56 

 Cephalaris syriaca (L) Schrad. Astraceae 15.3 39.01 0.05 0.16 0.33 1.11 15.68 32.78 سرشکافته

 Chenopodium album L. Chenopodiacae 14 38.1 0.1 0.09 1 1.69 16 22.38 سلمه تره

 Hordeum morinum L. Poaceae 15 11.67 0.06 0.04 0.44 0.36 15.5 12.07 جو وحشی

 Polygonum aviculare L. Polygonaceae 10 21.74 0.1 0.08 1 1.02 10 22.84 بندعلف هفت

- 

Bellevalia wendelboi Maassoumi 

& Jafari 1 Liliaceae 10 10 0.03 0.04 0.12 0.16 10.15 10.2 

 - Erysimum repandum L. Brassicaceae 8.33 - 0.04 - 0.39 - 8.76 خاکشیر بدل

 Acroptilon repens (L.) DC. Astraceae 7.5 15 0.02 0.04 0.24 0.52 7.76 18.06 تلخه

                                                           
 لین بار در ایران و در استان کردستان شناسایی و معرفی شده است.این گونه او -1
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 Gundelia tournefortii L. Astraceae 6.82 6.82 0.03 0.04 0.13 0.15 7 7 کنگر خوراکی

 Reseda lutea L. Resedaceae 6.82 6.82 0.01 0.01 0.05 0.05 6.9 6.89 اسپرک

 Vicia villosa Roth. Fabaceae 6.7 33.33 0.03 0.06 0.13 0.38 6.8 15.44 ایماشک گل خوشه

 Glycyrrhiza glabra L. Fabaceae 6.7 6.67 0.01 0.02 0.05 0.08 6.7 6.77 بیانشیرین

 Bromus tectorum L. Poaceae 6.14 2.5 0.01 0.01 0.06 0.02 6.2 2.53 علف پشمکی

 Anchusa italica Retz. Boraginaceae 6.14 6.14 0.01 0.01 0.05 0.03 6.2 6.18 گاوزبان بدل

 Fumaria vaillantii Lois. Fumariaceae 5.15 5.15 0.02 0.018 0.31 0.04 5.47 5.47 ترهشاه

 Falcaria vulgaris Bernh. Apiaceae 6.82 18.33 0.01 0.04 0.13 0.33 6.97 18.7 پا اردکی

 Echinops oreintalis Trautv. Astraceae 5 5 0.01 0.01 0.04 0.04 5.05 5.05 شکر تیغال

 Lathyrus blephariacarpus L. Fabaceae 5 22.5 0.01 0.1 0.04 0.5 5.05 23.11 خلرپهن

 Borago officinalis L. Boraginaceae 5 5 0.01 0.01 0.04 0.04 5.05 5.05 گاوزبان

 Aegilops cylindrica Host. Poaceae 5 10 0.01 0.02 0.04 0.08 5.05 10.1 ایگندم نیای استوانه

 Daucus carota L. Apiaceae 3.64 1.82 0.01 0.004 0.07 0.06 3.72 1.88 هویج وحشی

 Achillea Biebersteinii Afan Astraceae 3.33 8.33 0.01 0.02 0.19 0.27 3.53 8.62 بومادران زرد

 Cerastium glomeratum Thuill. Caryophyllaceae 3.33 2.5 0.01 0.01 0.53 0.02 3.39 2.53 گوش موشی

 Hordeum spontaneum Koch Poaceae 3.33 3.33 0.01 0.01 0.05 0.05 3.39 3.39 جو دره

 Helianthus  annuus L. Astraceae 3.33 3.33 0.01 0.03 0.03 0.13 3.36 3.5 آفتابگردان

 Lamium amplexicaule L. Lamiaceae 3.33 3.33 0.01 0.01 0.03 0.03 3.37 3.37 غربیلک

 - Lathyrus latifolius L. Fabaceae 3.33 - 0.01 - 0.03 - 3.36 خلر

 - Senecio vulgaris L. Astraceae 3.33 - 0.01 - 0.03 - 3.36 پیرگیاه

 Papaver dubium L. Papaveraceae 3.33 6.67 0.01 0.02 0.02 0.07 3.35 6.75 خشخاش هرز

 Cichorium inthybus L. Astraceae 2.5 6.82 0.01 0.01 0.14 0.19 2.65 7.02 کاسنی

 Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae 2.5 5.83 0.01 0.03 0.06 0.13 2.57 3.5 قیاق

 آجیل مزرعه
Neslia apriculata Fisch., C. A. 

Mey & Ave-Lall. Brassicaceae 2.5 25 0.01 0.07 0.06 0.49 2.57 18.06 

 ناخنک
Goldbachia laevigata (M. B.) 

DC. Brassicaceae 1.82 6.14 0.01 0.02 0.15 0.25 1.97 6.41 

 Gypsophila paniculata L. Caryophyllaceae - 10 - 0.02 - 0.16 - 10.18 دوستگچ

 Anthemis cotula L. Astraceae - 7.5 - 0.02 - 0.12 - 7.64 بابونه

 Avena ludoviciana L. Poaceae - 6.67 - 0.02 - 0.11 - 6.79 یوالف وحشی

 Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae - 5 - 0.02 - 0.12 - 5.14 خرو  ایستادهتاج

 Euclidium syriacum (L.) R. Br. Brassicaceae - 3.33 - 0.01 - 0.05 - 3.39 خردل مصری

 Malva neglecta Wallr. Malvaceae - 3.33 - 0.004 - 0.03 - 3.37 پنیرک

 Sinapis arvensis L. Brassicaceae - 2.5 - 0.01 - 0.04 - 2.55 خردل وحشی

 Salvia verticillata L. Lamiaceae - 2.5 - 0.01 - 0.02 - 2.53 گلیمریم

 Lithospermum arvense L. Boraginaceae - 1.82 - 0.004 - 0.03 - 1.85 دانه وحشیسنگ

 Orobanch ramosa L. Orobanchaceae - 1.82 - 0.004 - 0.03 - 1.85 گل جالیز

 
سااز در ساح  اساتان از    سائله هاای هارز م  بندی علاف برای رتبه

( 19شده توسا  ماین باشای و همکااران )    ( ارائهAIشاخ  غالبیت )
استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبه این شاخ  نشان داد کاه علاف   

تارین  درصد، غال  18/83و فراوانی  36/99هرز بی تی راخ با غالبیت 
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وده و علف هرز مزارع نخود دیم استان کردستان در مرحله سه برگی ب
پیچک صحرایی، ساوزن چوپاان، شانگ، گنادم خاودرو و شامعدانی       

( و همچناین در مرحلاه   2های بعدی قرار دارند )جدول وحشی در رتبه
، 95/95بندی، علف هرز پیچک صحرایی باا شااخ  غالبیات    غالف
ترین علف هرز مزارع نخود دیم استان کردستان در ایان مرحلاه   غال 

یون، سوزن چوپان، بی تی راخ، گاوش  های هرز شنگ، فرفبود و علف
 (. 2های بعدی قرار دارند )جدول بره و هندوانه ابوجهل در رتبه

در مرحله سه برگی نخود دیم استان کردستان، علف هرز بی تای  
برداری در سح  مزارع درصد کوآدرات های نمونه 45راخ با حضور در 

حاال از  عاین نخود از بیشاترین میازان یکناواختی برخاوردار باوده، در     
باشاد  بوته در مترمربع( نیز برخوردار می 72/15بیشترین میزان تراکم )

(. در مرحله غالف بندی نخود دیم اساتان کردساتان، علاف    2)جدول 
درصااد کااوآدرات هااای   52هاارز پیچااک صااحرایی بااا حضااور در   

برداری در سح  مزارع نخود از بیشترین میزان یکنواختی در امر نمونه
وجود، علف هرز بی تی راخ در این مرحله دار بوده، بااینپراکنش برخور

باشد بوته در مترمربع( برخوردار می 95/8نیز از بیشترین میزان تراکم )
هاای  ( نیز گزارش نمودند که علف5چاله چاله و همکاران )(. 2)جدول 
برگ غال  مزارع نخود استان کرمانشاه شامل بای تای راخ و   هرز پهن

باشد که در تحابق باا نتاایج ایان بررسای اسات.      پیچک صحرایی می
باشد، باه دلیال   استان کردستان که جز نواحی سرد و معتدل ایران می

ها، مازارع یاک   ها محدود بوده و در برخی از آنکمبود رطوبت، کشت
ورزی نیاز  شوند که طبیعتااً خااک  صورت آیش رها میسال در میان به
هاای  ، افزون بر گوناگونی علاف شود. در چنین مناطقیکمتر انجام می

های هرز چندساله مانناد پیچاک صاحرایی، شانگ، مار ،      هرز، علف
 (. 20اند )ازمک و تلخه بیشتر استقراریافته

دلیال ساازگاری بااال باه تغییارات       علف هرز پیچک صحرایی به
 در تماام  باودن  بومی و (31)بودن  اقلیمی و خاکی و همچنین دایمی

هارز   گسترش علاف  و حضور داشت. استقرار نخود موردبررسی مزارع
 وسایعی  ایریشه و سیستم فراوان بذر تولید علت به پیچک صحرایی

ایجاد  جدیدی هایساقه تواندمی جوانه زیادی تعداد داشتن با که است
 -8ها با پیشرفت زمستان سخت شده و در دماای  . این ریشه(27) کند

گاراد  درجاه ساانتی   -6مای روند ولی در دگراد از بین میدرجه سانتی
باذور   انتشاار  اصالی  عامل(. 6مانند )ها زنده میدرصد ریشه 30تقریباً 

 گندم بقایای و کلش و کاه وجود بنابراین و باد است شنگ، علف هرز

 این علف هرز تراکم افزایش و بذور افتادن دام به خاک سب  در سح 

یاادی روی  . خصوصیات فیزیکای خااک، اثار ز   (23شود )نخود می در
شاده و درنتیجاه روی پویااایی باناک بااذر در    اکولاوژی باذور ماادفون  

هاای ایان   (. در ایان تحقیاق بافات خااک    3های زراعی دارد )سیستم
های سنگین تا متوس  را شامل شد ولی دامنه ای از بافتمناطق دامنه

های هرز نسبت باه عوامال محیحای در تعیاین     سازگاری باالی علف
های هارز باه خااطر    علفررسی، مؤثر بوده است. حضور گیاهان موردب

سو و تحمل انواع تنش العاده تکثیر و رشد سریع اولیه از یکتوان فوق
)خشکی، عناصر غذایی، سرما و ...( اغل  بار گیاهاان زراعای پیشای     

(. بذر فرفیون در گستره وسیعی از شرای  متنوع قاادر باه   2گیرند )می
گر گسترش فزاینده این علاف هارز   نزنی است و این موضوع بیاجوانه

سمج در مزارع ماورد محالعاه در ایان بررسای اسات. مهار آفارین و        
زنای باذرهای علاف    ( گزارش کردند که با بررسی جوانه18همکاران )

گاراد روشان شاد    درجه سانتی 40تا  20هرز فرفیون در گستره دمایی 
راد باوده  گا درجه سانتی 35درصد( در دمای  95زنی )که حداکثر جوانه
زنی بذر زند. جوانه، به سهولت جوانه می5/9تا  pH 3است. فرفیون در 

فرفیون با گستره وسیعی از سحوح تنش خشکی سازش یافتاه اسات.   
شود بذر در سح  خاک نیز همانند اعماق خاک این مکانیسم باعث می

(. این توانایی باعث برتری فرفیون هنگام رقابت با نخود 4جوانه بزند )
علف هرز سوزن چوپان باید ذکر کرد که این علاف هارز   در مورد د. ش

هاى خشک رسى و سرشار هاى لومى آهکی، خاکمناطق گرم و زمین
های (. از سوی دیگر، فراوانی علف27دهد )میاز مواد غذائى را ترجی  

تاوان بازیاابی و   ساله سوزن چوپان و بای تای راخ باه دلیال     هرز یک
هاای ماداوم در محصاوالت    ها بعاد از تخریا   نقابلیت تکثیر سریع آ

دور از انتظار به دلیل تولید بذر فراوان، ساله منحقه )گندم و نخود( یک
 نیست. 

دهنده کااهش تناوع و محادود    زیادتر بودن شاخ  غالبیت نشان
وجاود، چناین   باشد. بااینشدن جامعه گیاهی به چندین گونه غال  می

هاای جواماع   بخشای از پیچیادگی   هایی فق  قادر به بازتااب شاخ 
ای که اطالعاتی در خصوص تغییارات ترکیا  گوناه   هستند بدون این

ارائه دهند. البته باید توجه داشت که باا اساتفاده از شااخ  غالبیات     
هاا پای بارد.    تاوان باه قادرت تهااجمی برخای گوناه      تنهایی نمای به
ترکم مثال وقتی برای علف هرزی که در یک منحقه خاص با عنوانبه

باالیی شایع شده و از قابلیت تهاجمی باالیی در آن منحقاه برخاوردار   
شود، فراوانی، یکنواختی و میاانگین  است، شاخ  غالبیت محاسبه می

شده، لذا شاخ  بدسات  گونه برای کل استان در نظر گرفتهتراکم آن
شاود،  گوناه چنادان مشاخ  نمای    تر شده و اهمیات آن آمده کوچک

سازی تواند در یک منحقه خاص علف هرز مشکله میگونآنکه آنحال
تااوان بااه علااف هاارز ساالمه تااره  (. در ایاان بررساای ماای11باشااد )

(Chenopodium album L.     اشاره نماود کاه در مازارع شهرساتان )
بوته در مترمربع وجود داشت )نتاایج   85/23دیواندره با میانگین تراکم 

وناه بارای کلیاه مازارع     گگزارش نشده است(  اما میانگین تراکم ایان 
 (. 2بود )جدول  69/1موردبررسی استان برابر با 

 ایان  از حااکی  های قبل زارعینها از مشکالت سالنتایج بررسی

پهان   عناوان باه  گذشاته  هاای ساال  های هرز ذکرشده ازعلف که بود
 رساد عملیاات  می نظر به و اندبوده محرح نخود مزارع های مهمبرگ

 را هاا ایان گوناه   هاا سال این طی است توانستهن شدهاعمال مدیریتی
 را اساتان کردساتان   نخود مزارع غال  هایبرگ باریک .نماید کنترل
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گنادم خاودرو، پنجاه مرغای،      هایگونه توانمی ترتی  اهمیت به نیز
 & Bellevalia wendelboi Maassoumiجوی وحشای، جاو دره،   

Jafariدانست.  الف وحشیای، علف پشمکی و یو، گندم نیای استوانه
جز های موردبررسی استان کردستان بهگندم خودرو در تمام شهرستان

(. این در حاالی اسات   8و  7شهرستان کامیاران، مشاهده شد )اشکال 
ای در مرحله ساه برگای   لپهترین علف هرز تککه گندم خودرو، غال 

 )در رتبه پنجم استان کردستان( قارار  97/55نخود، با شاخ  غالبیت 
رسد عدم حضور علف هرز گنادم خاودرو   به نظر می(. 2گرفت )جدول 

در شهرستان کامیاران، به دلیل تفاوت تناوب زراعی در این شهرستان 
 باشد. 
 
 
 

 سنندج شهرستان نخود دیم مزارع هرز هایعلف

سه برگی در مرحله بر اسا  نتایج آزمایش، در شهرستان سنندج 
گونه علف هرز شناسایی شد.  22و  18 و غالف بندی نخود، به ترتی 

برگ غال  این مزارع در مرحله ساه برگای نخاود    های هرز پهنعلف
شامل بی تی راخ، شمعدانی وحشی، هندوانه ابوجهل، فرفیون و سوزن 

 این نخود دیم مزارع برگ غال  چوپان و گندم خودرو بودند و باریک

نگین تاراکم  بیشاترین میاا  همچنین  باشد.می خودروگندم  شهرستان،
هاای  تارین علاف  مهم(. 3مربوط به علف هرز بی تی راخ بود )جدول 

هندوانه ابوجهل، هرز در مرحله غالف بندی نخود، گوش بره، فرفیون، 
پیچک صحرایی، سوزن چوپان و گندم خودرو به ترتیا  باا شااخ     

علاف  بودناد.   4/76و  1/77، 8/77، 8/104، 1/106، 45/106غالبیت 
باشاد، در ایان   های هارز مهام اساتان مای    ه از علفهرز ماستونک ک

 (. 8شهرستان مشاهده نشد )شکل 
 

 سنندج شهرستان نخود ديم مزارع هرز هایشده و شاخص غالبیت علفنام علمي، فراواني، يکنواختي، میانگین تراکم در مزارع مشاهده– 3جدول 

 بندی نخود( غالفbسه برگي و ) (a)مراحل  طي

Table 3– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed 

species of dryland chickpea fields of Sanandaj county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively based 

on Abundance Index 

 نام علمي

Scientific name 

 فراواني 

F (%) 

 يکنواختي 

U (%) 

 میانگین تراکم مزرعه 

MFD (Plant m-2) 

 شاخص غالبیت

AI 

a b a b a b a B 
Galium aparine L. 100 50 0.55 0.35 10.2 3.8 110.75 54.15 

Geranium molle L. 100 - 0.25 - 1.4 - 101.65 - 

Citrolus colocynthis L. 75 100 0.25 0.4 2.8 4.4 78.05 104.8 

Euphorbia helioscopia L. 75 100 0.2 0.3 1.4 5.8 76.6 106.1 

Scandix pecten veneris L. 75 75 0.25 0.3 1.2 1.8 76.45 77.1 

Triticum aestivum L. 75 75 0.2 0.2 1.2 1.2 76.4 76.4 

Convolvulus arvensis L. 50 75 0.1 0.2 2 2.6 52.1 77.8 

Tragopogon graminifolius DC. 50 50 0.1 0.1 1.8 2 51.9 52.1 

Silene conoidea L. 50 50 0.15 0.1 1 0.8 51.15 50.9 

Vaccaria pyramidata Medico. 50 50 0.15 0.1 0.8 0.8 50.95 50.9 

Chrozophora tinctoria (L.) Juss. 25 100 0.1 0.45 1.6 6 26.7 106.45 

Gundelia tournefortii L. 25 25 0.15 0.15 0.6 0.6 25.75 25.75 

Lotus corniculatus L. 25 25 0.1 0.1 0.4 0.4 25.5 25.5 

Carthamus oxyacantha M. B. 25 - 0.05 - 0.2 - 25.25 - 

Echinops oreintalis Trautv. 25 25 0.05 0.05 0.2 0.2 25.25 25.25 

Hordeum morinum L. 25 25 0.05 0.05 0.2 0.2 25.25 25.25 

Conringia orientalis (L.) Andrz. 25 25 0.05 0.05 0.2 0.35 25.25 25.4 

Aegilops cylindrica Host. 25 50 0.05 0.1 0.2 0.4 25.25 50.5 

Falcaria vulgaris Bernh. - 50 - 0.1 - 0.8 - 50.9 

Gypsophila paniculata L. - 50 - 0.1 - 0.8 - 50.9 

Cynodon dactylon (L.) Pers. - 25 - 0.05 - 0.6 - 25.65 

Achillea wilhelmsii C. Koch - 25 - 0.05 - 0.4 - 25.45 

Acroptilon repens (L.) DC. - 25 - 0.05 - 0.4 - 25.45 

Vicia villosa Roth. -  25  - 0.05 -  0.4 -  25.45 

 

 ندهگال شهرستان نخود دیم مزارع هرز هایعلف

در این شهرستان، در مراحل سه برگی و غالف بنادی نخاود باه    

گونه علف هرز مشاهده شد بر اسا  نتاایج حاصال،    19و  16ترتی ، 
های هرز مهم استان باوده  علف هرز هندوانه ابوجهل که یکی از علف
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بااالترین  در این شهرستان مشاهده نشد. در مرحله سه برگای نخاود،   
و بیشاترین میاانگین تاراکم    لف هرز شنگ درصد فراوانی مربوط به ع

هاای هارز بای تای راخ، پیچاک      مزارع این شهرستان مربوط به علف
صحرایی و شامعدانی وحشای باود. در مرحلاه غاالف بنادی نخاود،        

های هرز بی تی راخ، پیچک صحرایی بیشترین میزان آلودگی به علف
دیاده   ،بوته در مترمرباع  2/8و  12، 6/21و شنگ به ترتی  به میزان 

 (. 4شد )جدول 

 
 دهگالن شهرستان نخود ديم مزارع هرز هایشده و شاخص غالبیت علفنام علمي، فراواني، يکنواختي، میانگین تراکم در مزارع مشاهده  4جدول 

 بندی نخود( غالفbسه برگي و ) (a)مراحل  طي

Table 4– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed 

species of dryland chickpea fields of Dehgolan county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively based 

on Abundance Index 

 نام علمي

Scientific name 

 فراواني
 F (%) 

 يکنواختي 

U (%) 
 ین تراکم در مزارع میانگ

MFD (Plant m-2) 
 شاخص غالبیت

AI 
a b a b A b a B 

Tragopogon graminifolius DC. 100 100 0.6 0.75 5.2 8.2 105.8 108.95 
Convolvulus arvensis L. 75 100 0.65 0.7 6.2 12 81.85 112.7 

Euphorbia helioscopia L. 75 75 0.25 0.3 1.6 2.6 76.85 77.9 

Galium aparine L. 50 50 0.3 0.3 6.8 21.6 57.1 71.9 
Geranium molle L. 50 - 0.5 - 6.2 - 56.7 - 

Triticum aestivum L. 50 50 0.15 0.15 2 2 52.15 52.15 

Bellevalia wendelboi Maassoumi & Jafari 50 50 0.15 0.2 0.6 0.8 50.75 51 
Lactuca serriola L. 50 25 0.1 0.05 0.4 0.2 50.5 25.25 

Scandix pecten veneris L. 25 50 0.1 0.15 1.6 2.6 26.7 52.75 

Erysimum repandum L. 25 - 0.15 - 1.4 - 26.55 - 
Chenopodium album L. 25 - 0.05 - 0.6 - 25.65 - 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm 25 50 0.05 0.15 0.4 1 25.45 51.15 
Vaccaria pyramidata L. 25 25 0.05 0.15 0.2 1.6 25.25 26.75 

Lathyrus blephariacarpus L. 25 25 0.05 0.05 0.2 0.2 25.25 25.25 

Emex spinosus mpd.C 25 25 0.05 0.05 0.2 0.2 25.25 25.25 
Reseda lutea L. 25 25 0.05 0.05 0.2 0.2 25.25 25.25 

Silene conoidea L. - 50 - 0.15 - 1.2 - 51.35 

Carthamus oxyacantha M. B. - 50 - 0.15 - 0.8 - 50.95 
Polygonum aviculare L. - 25 - 0.1 - 1.4 - 26.5 

Amaranthus retroflexus L. - 25 - 0.1 - 0.6 - 25.7 

Cardaria draba L. Desv. Subsp. Chalepensis (L.) 
O. E. Schulz. 

- 25 - 0.05 - 0.4 - 25.45 

Acroptilon repens (L.) DC. - 25 - 0.05 - 0.2 - 25.25 

 

 شهرستان کامیاران نخود دیم مزارع هرز هایعلف

در شهرستان کامیاران، در مراحل سه برگای و غاالف بنادی باه     
گونه علف هرز مشاهده شاد. در مرحلاه ساه برگای      35و  31ترتی ، 

نه ابوجهال  های هرز بی تی راخ، پیچک صحرایی و هندوانخود، علف
دارای باالترین شاخ  غالبیت بودناد. بیشاترین و کمتارین میاانگین     

های هرز بی تی راخ و شنگ در مزارع تراکم به ترتی  مربوط به علف
بندی نخود، علف هرز غالا  ایان   مرحله غالفدر این شهرستان بود. 

شهرستان، پیچک صحرایی بود. بیشترین میانگین تاراکم مرباوط باه    
ز بای تای راخ، پیچاک و پنجاه مرغای در مازارع ایان        های هار علف

های هرز گندم خودرو و فرفیون کاه از  (. علف5شهرستان بود )جدول 
 های هرز مهم استان بودند، در این شهرستان مشاهده نشدند. علف

 دیواندره شهرستان نخود دیم مزارع هرز هایعلف

گوناه   26بارداری،  در شهرستان دیواندره در هر دو مرحلاه نموناه  
علف هرز مشاهده شد. باالترین درصد فراوانی در مراحل سه برگای و  

های هارز بای تای راخ و    غالف بندی نخود به ترتی  مربوط به علف

سرشکافته بود. در مرحله سه برگی نخاود، بیشاترین میاانگین تاراکم     
های هرز بی تی های هرز در مزارع این شهرستان مربوط به علفعلف

که در مرحله غالف بندی، علف هرز بی بودند، درحالی راخ و گوش بره
علاف هارز هندواناه ابوجهال کاه از      . همچناین  تی راخ مشاهده نشد

های هرز مهم استان بود، در مزارع این شهرستان مشااهده نشاد   علف
هاای هارز در مرحلاه غاالف     بیشترین میانگین تراکم علف (.8)شکل 

 (.6دول بندی مربوط به علف هرز گوش بره بود )ج
 

 سقز شهرستان نخود دیم مزارع هرز هایعلف

در مزارع شهرستان سقز در مراحل سه برگی و غاالف بنادی باه    
هااای هاارز گونااه علااف هاارز مشاااهده شااد. علااف 36و  30ترتیاا ، 
هاای هارز   چوپان و پیچک صحرایی در مرحله سه برگی و علفسوزن

بااالترین  صحرایی در مرحلاه غاالف بنادی دارای    سلمه تره و پیچک
درصد فراوانی در این شهرستان بودند. در مراحل سه برگای و غاالف   

راخ تیتراکم مربوط به علف هرز بی میانگین بندی به ترتی  بیشترین
 (.7تره بود )جدول و سلمه
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 ( غالف بندی نخودbسه برگي و ) (a)مراحل  طي

Table 5– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed 

species of dryland chickpea fields of Kamyaran county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively 

based on Abundance Index 

 نام علمي
 فراواني 

F (%) 

 يکنواختي 

U (%) 

 میانگین تراکم در مزارع 

MFD (Plant m-2) 

 شاخص غالبیت

AI 

Scientific name a b a b A b a B 

Galium aparine L. 100 83.33 0.52 0.4 21.85 8.76 122.37 92.49 

Convolvulus arvensis L. 100 100 0.63 0.7 3.27 8.16 103.9 108.86 

Citrolus colocynthis L. 100 83.33 0.29 0.39 1.7 3.2 101.99 86.92 

Scandix pecten veneris L. 66.66 50 0.32 0.22 2.74 2.34 69.72 52.56 

Cynodon dactylon L. 50 50 0.24 0.24 3.78 6.79 54.02 57.03 

Lactuca serriola L. 50 50 0.23 0.23 3.33 3.2 53.57 53.43 

Geranium molle L. 50 16.66 0.21 0.03 2.82 0.4 53.03 17.09 

Hordeum morinum L. 50 33.33 0.23 0.17 2 1.6 52.23 35.1 

Turgenia latifolia DC. 50 33.33 0.17 0.12 1.99 2.18 52.16 35.63 

Silene conoidea L. 50 66.66 0.13 0.13 0.93 0.93 51.07 67.73 

Vicia villosa L. 33.33 66.66 0.13 0.34 0.67 1.48 34.13 68.48 

Cardaria draba L. Desv. Subsp. 

Chalepensis (L.) O. E. Schulz. 
33.33 50 0.1 0.13 1.2 2.8 34.63 52.93 

Cephalaris syriaca (L) Schrad. 33.33 66.66 0.13 0.33 0.93 2 34.4 68.99 

Tragopogon graminifolius 33.33 66.66 0.1 0.3 0.8 2 34.23 68.96 

Glycyrrhiza glabra L. 33.33 - 0.07 - 0.27 - 33.66 - 

Conringia orientalis (L.) Andrz. 33.33 83.33 0.07 0.34 0.27 1.76 33.66 85.43 

Fumaria vaillantii Lois. 16.66 16.66 0.07 0.07 1.47 1.47 18.19 18.19 

Achillea wilhelmsii C. Koch 16.66 16.66 0.03 0.03 0.93 0.93 17.63 17.63 

Chrozophora tinctoria (L.) Juss. 16.66 50 0.17 0.23 0.67 1.73 17.49 51.97 

Erysimum repandum L. 16.66 - 0.03 - 0.53 - 17.23 - 

Cerastium glomeratum Thuill. 16.66 - 0.07 - 0.27 - 16.99 - 

Carthamus oxyacantha M. B. 16.66 66.66 0.07 0.32 0.27 2.22 16.99 69.2 

Chenopodium album L. 16.66 66.66 0.03 0.23 0.27 1.39 16.96 68.28 

Vaccaria pyramidata Medico. 16.66 50 0.03 0.25 0.27 1.42 16.96 51.67 

Hordeum spontaneum Koch 16.66 16.66 0.03 0.03 0.27 0.27 16.96 16.96 

Lamium amplexicaule L. 16.66 16.66 0.03 0.03 0.13 0.13 16.83 16.83 

Helianthus  annuus L. 16.66 16.66 0.03 0.17 0.13 0.67 16.83 17.49 

Lathyrus latifolius L. 16.66 - 0.03 - 0.13 - 16.83 - 

Lotus corniculatus L. 16.66 16.66 0.03 0.03 0.13 0.13 16.83 16.83 

Senecio vulgaris L. 16.66 - 0.03 - 0.13 - 16.83 - 

Papaver rhoeas L. 16.66 33.33 0.02 0.09 0.07 0.34 16.75 33.76 

Neslia apriculata Fisch., C. A. Mey 

& Ave-Lall. 
- 50 - 0.27 - 1.73 - 52 

Lathyrus blephariacarpus L. - 50 - 0.26 - 1.02 - 51.28 

Avena ludoviciana Dur. - 33.33 - 0.09 - 0.53 - 33.95 

Glycyrrhiza glabra L. - 33.33 - 0.1 - 0.4 - 33.83 

Sorghum halepense (L.) Pers. - 16.66 - 0.17 - 0.67 - 17.49 

Polygonum aviculare L. - 16.66 - 0.03 - 0.27 - 16.96 

Euclidium syriacum (L.) R. Br. - 16.66 - 0.03 - 0.27 - 16.96 

Falcaria vulgaris Bernh. - 16.66 - 0.03 - 0.27 - 16.96 

Malva neglecta Wallr. - 16.66 - 0.02 - 0.15 - 16.83 
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 ديواندره شهرستان نخود ديم مزارع هرز هایشده و شاخص غالبیت علفمشاهدهنام علمي، فراواني، يکنواختي، میانگین تراکم در مزارع  –6جدول 

 ( غالف بندی نخودbسه برگي و ) (a)مراحل  طي

Table 6– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed 

species of dryland chickpea fields of Divandareh county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively 

based on Abundance Index 

  نام علمي

Scientific name 

 فراواني 

F (%) 

 يکنواختي 

U (%) 

 میانگین تراکم در مزارع 

MFD (Plant m-2) 

 شاخص غالبیت

AI 

a b a b a b a B 

Galium aparine L. 90.91 - 0.51 - 20.87 - 112.29 - 

Tragopogon graminifolius DC. 81.81 81.81 0.49 0.4 8.58 7.49 90.88 89.7 

Triticum aestivum L. 81.81 72.72 0.35 0.327 5.09 2.76 87.25 75.81 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm 72.72 72.72 0.51 0.45 11.56 4.36 84.79 77.53 

Scandix pecten veneris L. 72.72 27.27 0.42 0.11 10.76 0.6 83.9 27.98 

Convolvulus arvensis L. 72.72 81.81 0.36 0.38 1.98 4 75.06 86.19 

Vaccaria pyramidata Medico. 54.54 36.36 0.22 0.145 3.42 1.24 58.18 37.74 

Euphorbia helioscopia L. 54.54 81.81 0.16 0.236 2.33 3.27 57.03 85.32 

Chrozophora tinctoria (L.) Juss. 36.36 54.54 0.2 0.38 18.33 23.85 54.89 78.77 

Polygonum aviculare L. 36.36 54.54 0.22 0.254 2.4 2.91 38.98 57.7 

Conringia orientalis (L.) Andrz. 36.36 18.18 0.13 0.054 0.58 0.22 37.07 18.45 

Chenopodium album L. 18.18 36.36 0.15 0.218 4.58 7.05 22.91 43.63 

Geranium molle L. 18.18 18.18 0.11 0.091 1.96 2.4 20.25 20.67 

Cardaria draba L. Desv. Subsp. Chalepensis 
(L.) O. E. Schulz. 18.18 18.18 0.04 0.054 0.51 0.73 18.73 18.96 

Lactuca serriola L. 18.18 27.27 0.07 0.091 0.36 0.51 18.61 27.87 

Daucus carota L. 18.18 9.09 0.04 0.018 0.36 0.29 18.58 9.4 

Cephalaris syriaca (L) Schrad. 18.18 90.91 0.04 0.45 0.22 3.53 18.44 94.89 

Bromus tectorum L. 18.18 - 0.04 - 0.22 - 18.44 - 

Anchusa italica Retz. 18.18 18.18 0.04 0.036 0.15 0.07 18.37 18.29 

Carthamus oxyacantha M. B. 18.18 18.18 0.04 0.036 0.15 0.15 18.37 18.36 

Goldbachia laevigata (M. B.) DC. 9.09 18.18 0.04 0.073 0.73 1.16 9.86 19.42 

Silene conoidea L. 9.09 - 0.04 - 0.22 - 9.35 - 

Fumaria vaillantii Lois. 9.09 9.09 0.02 0.018 0.07 0.07 9.18 9.18 

Falcaria vulgaris Bernh. 9.09 - 0.02 - 0.07 - 9.18 - 

Gundelia tournefortii L. 9.09 9.09 0.02 0.036 0.07 0.15 9.18 9.27 

Reseda lutea L. 9.09 9.09 0.02 0.018 0.07 0.07 9.18 9.18 

Lotus corniculatus L. - 9.09 - 0.054 - 1.38 - 10.53 

Lithospermum arvense L. - 9.09 - 0.018 - 0.15 - 9.25 

Orobanch ramosa L. - 9.09 - 0.018 - 0.15 - 9.25 

Cichorium inthybus L. - 9.09 - 0.018 - 0.15 - 9.25 
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Table 7– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed 

species of dryland chickpea fields of Saqez county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively based on 

Abundance Index 

 نام علمي

Scientific name 

 فراواني 

F (%) 

 يکنواختي 

U (%) 

 میانگین تراکم در مزارع 

MFD (Plant m-2) 

 شاخص غالبیت

AI 

a b a b A b a B 

Scandix pecten veneris L. 87.5 75 0.5 0.45 8 8.5 96 83.95 

Galium aparine L. 75 62.5 0.38 0.43 18.9 10.6 94.28 73.53 

Convolvulus arvensis L. 87.5 87.5 0.6 0.60 4.29 6.1 92.39 94.20 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 62.5 62.5 0.28 0.30 3.1 8.1 65.88 70.90 

Citrolus colocynthis L. 62.5 62.5 0.23 0.23 2.8 3.9 65.53 66.63 

Tragopogon graminifolius DC. 62.5 62.5 0.23 0.20 2.4 2.7 65.13 65.40 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm 62.5 62.5 0.25 0.25 1.8 1.8 64.55 64.55 

Vaccaria pyramidata Medico. 62.5 62.5 0.3 0.30 1.7 1.7 64.5 64.50 

Conringia orientalis (L.) Andrz. 62.5 50 0.2 0.18 1.5 1.5 64.2 51.68 
Triticum aestivum L.  62.5 50 0.15 0.13 1.4 1.3 64.05 51.43 

Emex spinosa Campd. 50 50 0.33 0.33 3.6 3.8 53.93 54.13 

Lactuca serriola L. 50 50 0.15 0.15 1 1 51.15 51.15 
Silene conoidea L. 50 50 0.18 0.18 0.9 0.9 51.08 51.08 

Acroptilon repens (L.) DC. 37.5 37.5 0.1 0.10 1.2 2 38.8 39.60 

Lotus corniculatus L. 37.5 25 0.1 0.08 0.7 1 38.3 26.08 
Carthamus oxyacantha M. B. 25 25 0.1 0.10 0.8 0.8 25.9 25.90 

Falcaria vulgaris Bernh. 25 25 0.05 0.05 0.6 0.6 25.65 25.65 

Cephalaris syriaca (L) Schrad. 25 37.5 0.08 0.13 0.5 0.8 25.58 38.43 
Euphorbia helioscopia L. 25 37.5 0.08 0.10 0.4 0.7 25.48 38.30 

Geranium molle L. 25 12.5 0.05 0.03 0.4 0.1 25.45 12.63 

Borago officinalis L. 25 25 0.05 0.05 0.2 0.2 25.25 25.25 
Cardaria draba L. Desv. Subsp. 

Chalepensis (L.) O. E. Schulz. 
25 25 0.05 0.05 0.2 0.4 25.25 25.45 

Chrozophora tinctoria (L.) Juss. 12.5 - 0.05 - 1.4 - 13.95 - 
Cichorium inthybus L. 12.5 25 0.03 0.05 0.7 0.8 13.23 25.85 

Polygonum aviculare L. 12.5 12.5 0.03 0.03 0.5 0.5 13.03 13.03 

Sorghum halepense (L.) Pers. 12.5 12.5 0.03 0.03 0.3 0.3 12.83 12.83 
Neslia apriculata Fisch., C. A. Mey & 

Ave-Lall. 
12.5 37.5 0.03 0.10 0.3 0.7 12.83 38.30 

Chenopodium album L. 12.5 87.5 0.03 0.53 0.3 18 12.83 106.03 
Anchusa italica Retz. 12.5 12.5 0.03 0.03 0.1 0.1 12.63 12.63 

Bromus tectorum L. 12.5 12.5 0.03 0.03 0.1 0.1 12.63 12.63 

Vicia villosa Roth. - 75 - 0.28 - 1.9 - 77.18 
Lathyrus blephariacarpus L. - 37.5 - 0.20 - 1.3 - 39.00 

Anthemis cotula L. - 37.5 - 0.10 - 0.6 - 38.20 

Chrozophora tinctoria (L.) Juss. - 25 - 0.10 - 1.5 - 26.60 
Sinapis arvensis L. - 12.5 - 0.05 - 0.2 - 12.75 

Cerastium glomeratum Thuill. - 12.5 - 0.03 - 0.1 - 12.63 
Salvia verticillata L. - 12.5 - 0.03 - 0.1 - 12.63 

Goldbachia laevigata (M. B.) DC. - 12.5 - 0.03 - 0.1 - 12.63 

 

هفای هفرز لا فز مفزارع نخفود دیفم اسفتان        پراکنش علفف 

 کردستان

 مرحله ساه برگای مازارع    در های غال  راپراکنش گونه 7شکل 

هاای  گونه که در نقشههماندهد. می نشان کردستان استان نخود دیم
 های هارز جغرافیایی را علفگردد باالترین انتشار پراکنش مشاهده می

در مزارع نخود دیام  چوپان، صحرایی، شنگ و سوزنراخ، پیچکتیبی
های منااطق موردبررسای در اساتان کردساتان باه خاود       تمامی اقلیم

های هرز غال  مناطق ماورد محالعاه،   اختصاص دادند که در بین علف
مچناین،  کمترین تأثیر را نسبت به تغییر اقلیم از خود نشاان دادناد. ه  

توان به دلیال  های موردبررسی را میها در شهرستانغالبیت این گونه

هرز مزارع نخاود دیام در ایان منااطق     هایتشابهات اکولوژیکی علف
هندوانه ابوجهل فرفیون و گندم خودرو در شهرستان کامیاران، دانست. 

هااای دهگااالن و دیواناادره و ماسااتونک در ساانندج و  در شهرسااتان
شمعدانی به ترتی  در دیواندره و دهگالن مشاهده نشدند.  راخ وتیبی

نخود  مزارع بندیمرحله غالف در های غال  راپراکنش گونه 8شکل 
راخ، پیچاک،  تیبی های هرزعلفدهد. می نشان کردستان استان دیم

هاای موردبررسای حضاور    چوپان، در کلیاه شهرساتان  شنگ و سوزن
شهرساتان کامیااران و علاف هارز      خاودرو در فرفیون و گندم داشتند.
 های دهگالن و دیواندره مشاهده نشدند.در شهرستانابوجهل هندوانه
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 (b)ب( ) (a)الف( )

  
 (d)د( ) (c)ج( ) 

 
 

 (f)و( )  (e( ))ه 

پراکنش )الف( بي تي راخ، )ب( پیچک، )ج( شنگ، )د( سوزن چوپان، )ه( گندم خودرو و )و( شمعداني وحشي در مرحله سه برگي در مزارع نخود  –7شکل 

 ديم استان کردستان
Figure 7- Dispersal of a) Catchweed bedstraw (Galium aparine L.), b) Field bindweed (Convolvulus arvensis L.), c) Shepherd,s 

needle (Scandix pecten veneris L.), d) Salsify (Tragopogon graminifolius DC.) e) Volunteer wheat (Triticum aestivum L.( and f) 

Dove-foot geranium (Geranium molle L.) during three pinnate leaves stage in dryland chickpea fields of Kurdistan province 
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 (g) )ز(

در مزارع نخود در مرحله غالف بندی  هندوانه ابوجهل)ز( و  پیچک، )ب( شنگ، )ج( فرفیون و )د( سوزن چوپان، )ه( بي تي راخ، )و( گوش برهپراکنش )الف(  –8شکل 

 ديم استان کردستان

Figure 8- Dispersal of a) Field bindweed (Convolvulus arvensis L.), b) Salsify (Tragopogon graminifolius DC.), c) Sun spurge (Euphorbia 

helioscopia L.), d) Shepherd,s needle (Scandix pecten veneris L.) e) Catchweed bedstraw (Galium aparine L.), f) Official coroton (Chrozophora 

tinctoria L.) Juss.(, and g) Smellmelon (Citrolus colocynthis (L.) Schra  ( during podding stage in dryland chickpea fields of Kurdistan province 

 

 گیرینتیجه

دهناد کاه مادیریت    نشاان مای   در ایان محالعاه   شاده نتایج ارائه
هرز مزارع نخود دیم استان کردساتان در وضاعیت محلاوبی    هایعلف

طورکلی نتایج محالعه حاضر بر این نکته تأکیاد دارد کاه   قرار ندارد. به
ویاهه وجاین   ی نخود با فشرده شدن مدیریت زراعی بههادر کشت بوم

ای تنهاا از تناوع و غناای گوناه    های سححی، نههرز با ریشههایعلف
شود بلکه ترکی  جامعه گیاهی نیز دستخوش هرز کاسته میهایعلف

هارز چندسااله   هایتغییر شده و به چیره شدن چند گونه غال  از علف
انجاماد. پیاماد   ز خاردار و مهاجم میهرهایهای عمیق و علفبا ریشه

ها وابستگی بیشاتر باه وجاین دساتی و     کاهش تنوع در این نوع نظام
شخم مکرر است که از تبعات آن تهدید پایداری کشاورزی و فرسایش 

 خاک زراعی خواهد بود. 
های هرز خاانواده گنادمیان   رسد که آلودگی اولیه علفبه نظر می
مرغای از طریاق باذر    ، جو وحشی و پنجاه خودرو، جو درهازجمله گندم

هرز صورت گرفته و به دلیل عادم کااربرد   هایگندم آلوده به این علف
کاش هاای انتخاابی گنادم در تنااوب باا نخاود بار ایان          برگباریک
تدریج زیااد شاده   های گذشته بهها طی سالهرز جمعیت آنهایعلف

 است. 
هارز  هاای لاف بندی مشکالت موجود در خصوص مبارزه با عجمع

مزارع نخود دیم استان کردستان و گیاهان زراعی در تناوب باا نخاود،   

هاا ازلحاا    کاش سازی کاربرد علفتوان با بهینهدهد که مینشان می
کش مصرفی با توجاه باه فلاور    زمان مصرف، نحوه کاربرد و نوع علف

هارز، مباارزه مکاانیکی در زماان مناسا ، هدفمناد شادن        هاای علف
ای و هارز نخاود باا توجاه باه مشاکالت منحقاه       هاای فتحقیقات عل

این وضعیت را بهباود بخشاید.   هرز هایبانی منظم علفهمچنین دیده
هاارز موجااود در ماازارع هااایدرمجمااوع بااا توجااه بااه شااناخت علااف

های صحی  ها و با استفاده از روشموردبررسی، تراکم و پراکندگی آن
سااز کاساته و از   ای مشاکل ها توان از میزان تداخل گونهمدیریتی می
ساز از یک منحقه به منحقه های مسئلهویهه گونههرز بههایورود علف

هرز و آگاهی از تراکم هایمستعد دیگر جلوگیری نمود. شناسایی علف
هااای ماادیریت هااا در ماازارع، گااام مهماای در موفقیاات برنامااه  آن

اخت عوامل باشد. با شنهرز و افزایش عملکرد گیاه زراعی میهایعلف
های پیشاگیرانه،  هرز و اجرای مدیریتهایمؤثر بر رشد و توسعه علف

ها از مناطق آلوده به مناطق عاری از ایان ناوع   توان از پراکنش آنمی
هاای  هاا و تفااوت  بر اساا  شاباهت  هرز جلوگیری نمود و هایعلف
های مختلف هرز مزارع نخود شهرستانهایآمده از جامعه علفدستبه
هاای جمعیتای   های مشاابه ازلحاا  شااخ    توان برای شهرستانمی

هرز مزارع نخود تدوین هایدستورالعمل یکسانی را برای مدیریت علف
 و اجرا نمود. 
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Introduction: Weeds on dryland chickpea fields are the main yield loss factor. Therefore, weed 

identification is the most important operation for weed management. Chickpea is one of the most important 
crops in Kurdistan province of Iran. Kurdistan province ranked forth and first in area under cultivation of 
chickpea and its production in Iran, respectively. This study was carried out in order to identify weed species, 
determine the dominant weeds, and develop the distribution maps of dryland chickpea fields in Kurdistan 
province. 

Materials and Methods: Based on cultivation area of chickpea and the topographic condition of Kurdistan 
province, 33 fields were randomly selected in 2013 and weed species were determined in 5 counties, e.i., 
Dehgolan, Kamyaran, Divandareh and Saqez. The selection of the fields in each county was done based on 
acreage of chickpea in the county. Weed identification were done at each region, during three leaf and podding 
stages of chickpea. These periods were chosen because of easiness identification of weed species at these stages 
and the possible recording of weed control practices applied on fields. Demographic indices of weed species 
were calculated, and then the dominant weeds were determined. Also the latitude, longitude and altitude of each 
sampling point using GPS were recorded. By using these data, the distribution maps of the dominant weed 
species in ArcGIS area were produced.  

Results and Discussion: The number of weeds observed in this study during period of three leaf stage of 
chickpea were 52 species mostly from Astraceae, Poaceae, Apiaceae and Caryophyllaceae families and the most 
important weeds in surveyed area based on abundance index were catchweed bedstraw (Galium aparine L.), 
field bindweed (Convolvulus arvensis L.), shepherd,s needle (Scandix pecten veneris L.), salsify (Tragopogon 
graminifolius DC.), volunteer winter wheat (Triticum aestivum L.), dove-foot geranium (Geranium molle L.) and 
great bur parsley (Turgenia latifolia (L.) Hoffm). The number of weeds observed at podding stage were 58 
species with most abundant families of Astraceae, Poaceae, Brasicaceae, Apiaceae and Caryophyllaceae and 
the most important weeds based on abundance index were field bindweed, salsify, sun spurge (Euphorbia 
helioscopia L.), shepherd’s needle, catchweed bedstraw, dyer’s croton (Chrozophora tinctoria (L.) Juss.) and 
smell melon (Citrolus colocynthis L.). The most dominant grass weed species was volunteer winter wheat 
(Triticum aestivum L.) because of the common crop rotation (Chickpea-Winter wheat). The distribution map of 
the dominant weeds showed that field bindweed, salsify, sun spurge, shepherd’s needle and catchweed bedstraw 
were seen in all surveyed counties but great bur parsley in Sanandaj, volunteer wheat and sun spurge in 
Kamyaran and smell melon in Divandareh and Dehgolan were not seen. The time of tillage for preparing of 
chickpea seedbed is spring in Kurdistan province and narrow leaf weeds emerge often in fall but they produce 
numerous seeds. The annual weeds had the highest population on chickpea fields because of the annual soil 
disturbance, having similar requirements with the annual crop and abundant seed production. Although, 
perennial weeds, i.e., field bindweed and salsify caused more problem for the farmers because of herbicides 
limitation for this crop and tremendous energy required for hand weeding of this crop for weed control in this 
province. It is not easy to control weeds with rhizome and thorn. To determine the abundance index, frequency 
and uniformity had a higher values than the mean field density. Higher values for these three parameters for a 
particular species indicated that these species were well-suited with the soil and climate conditions in which it 
was growing, while higher rates of the mean field density for certain species indicated that they had a higher 
competitive or reproductive ability than other species.  

Conclusion: The management of weeds on dryland chickpea fields in Kurdistan province is not satisfactory. 
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The results showed that field bindweed and salsify were dominant weeds in this study area with high density due 
to particular weed management approaches. Therefore, farmers should change their weed management strategies 
in these regions. We will be able to make decision based on previously developed weed distribution maps. Better 
knowledge of the past and present is a key component for the improvement of the planning that will effect Iran’s 
agricultural division in the years ahead. Findings from this study and similar studies are helpful to establish new 
ways for the sustainable economic development in Iran’s agriculture. 
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