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  یجان شرقیهرز مزارع جو استان آذربا يها ت علفیتراکم و غالب یبررس

 4ینیمع ین باشیم ي، مهد2یچ یی، محمدرضا چا3انیاله مظفر ی، ول2زادهیمحمدعل، حسن 1روس حسن نژادیس

قات یموسسه تحق 4قات جنگلها و مراتع کشور، یموسسه تحق 3دانشگاه تهران،  يکشاورز یدانشکده مهندس 2هرز دانشگاه تهران،  يها علوم علف يدکتر يدانشجو 1
  کشور یاهپزشکیگ

  دهیچک
از ها  تیدوفیمربوط به پتر% 44/0و ها  يتک لپه ا% 39/12ها،  يشده مربوط به دولپه ا ییشناسا يها از گونه% 17/87نشان داد که ها  یررسب 

ت یبا شاخص غالب) Eremopyrum Bonaepartis (Spreng.) Nevski( يمصر یابان گندمیب، يتک لپه ا هرز علف. بود) دم اسب ها(نهانزداگان 
، مزارع )مترمربع(در واحد سطح  يرزه علفاز نظر تراکم . به خود اختصاص داده است) RA(ت یرا از نظر شاخص غالب 25رتبه  31/29

، 27/88ب با یورزقان، سراب و بناب بترت يها هرز و شهرستان يها به علف یزان آلودگین میاه در مترمربع کمتریگ 73/18شهرستان مراغه با 
ها  ی، کاسن)Brassicaceae(شب بوها  يهرز علف يها خانواده. استان بودند ين شهرستانهایاه در مترمربع آلوده تریگ 65/81و  80/85

)Asteraceae( سلمه تره ،)Chenopodiaceae ( و علف هفت بند)Polygonaceae (ت در مزارع جو برخوردار بودندین غالبیشتریب از بیبه ترت .
مزارع سه گونه غالب  )Cardaria Draba (L.) Desv(و ازمک  )Gallium tricornutum Dandy(راخ  یت ی، بیچک صحرائیعلف هفت بند، پ
  .بودند) AI(ت یاز نظر شاخص غالب یجان شرقیجو استان آذربا
  ).AI(ت یهرز، تراکم، شاخص غالب يها جو، علف :يدیکلمات کل

 

Survey of density and abundance of Weeds in Azarbayjan-e-shargi province barely fields 
Hasannejad, S.1, H. M. Alizadeh2, V. Mozafarian3, M. R. Chaichi2, M. Minbashi moini4, S. porheidarghafarbi5 

1- Ph.D. student of Weeds Science in University of Tehran, 2- Agronomy ingeniring Dep. of University of Tehran, 3- 
Research institute of forests and rangelands, 4- Plant production institute of Iran, 5- Msc.of weed science  

Abstract 

Investigation showed that 87.17% of identified species oblong to dicots, 12.39% monocot, and .44% petriophites 
(Equesitumes). Monocot weed, field horse tail (Eremopyrum Bonaepartis (Spreng.) Nevski) by abundance index 
29.31% had 25 grade in ranking. The highest weed densities were found in the Maragheh with 18.73 plant/m2 and the 
lowest in the Varzagan, Sarab, and Bonab with 88.27, 85.80, and 81.65 plant/ m2, respectively. Brassicaceae, 
Asteraceae, Chenopodiaceae, and Polygonaceae had highest relative abundance (RA) in barely fields, respectively. 
Prostrate knotweed (Polygonum aviculare L.), bindweed (Convolvulus arvensis L.), and threehorned straw (Gallium 
tricornutum Dandy) were the top three species based on a ranking system using a measure called abundance index (AI). 
Key words: Abundance Index (AI), Barely, Density, Weeds 

  مقدمه
ش یهرز و افزا يها ت علفیریدر امر مد یو اساس یت آنها در مزارع گام اصلیاز تراکم و غالب یهرز و آگاه يها نوع علف ییشناسا

گر یبه منطقه د يتوان از پراکنش آنها از منطقه ا یم هرز هر منطقه، يها شناخت نوع و نحوه پراکنش علفبا . باشد یم یاه زراعیعملکرد گ
ن دما و ین بیداشته و در ا یمحل بستگ یمیط اقلیبه شرا يادیزان زیبه م يهرز علفنشان داد که ساختار جامعه ها  یبررس. نمود يریجلوگ
در پاسخ  يهرز علفجوامع  ین حال پراکندگین ساختار داشته، در عیا يریدر شکل گ یبل توجهدر بهار و تابستان نقش قا یزان بارندگیم

 يها مختلف علف يها ت گونهیرا در ظهور و غالب یت زراعیرید نقش مدیالبته نبا). 11، 10(باشد  یم گریکدیمستقل از  یطیط محیبه شرا
و ) Malva neglecta(رك ی، پن)Sinapis arvensis( یتان، خردل وحشدر مزارع گندم و جو در استان خوزس). 6(ده گرفت یهرز ناد

 110استان زنجان،  یدر مزارع گندم و جو آب). 1(شدند  یهرز غالب استان معرف يها به عنوان علف) Avena ludoviciana( یوالف وحشی
 Polygonum(، علف هفت بند )Convolvulus arvensis( یچک صحرائین، پین بیشد که در ا ییشناسا یاهیخانواده گ 31گونه از 

aviculare( سلمه تره ،)Chenopodium album (راخ  یت یو پ)Galium tricornatum (مزارع  يهرز علفغالب  يها به عنوان گونه
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شته و از قابل کشت کشور را در بر دا یاراض% 6/12، یجان شرقیاستان آذربا). 1387و همکاران،  یناظرکاخک(استان زنجان گزارش شدند 
در کشور برخوردار  ين تنوع گونه ایشتریم از بیو اقل یو بنابه توپوگراف يز و مستعد کشاورزیحاصلخ يها از استان یکی یینظر آب و هوا
ر کشت جو  ی، سطح زياهان علوفه این گیر کشت کشور را به خود اختصاص داده، که از بین سطح زیشتریب ياهان علوفه ایبوده، از نظر گ

  . ت استیار حائز اهمیآن بس یفیو ک ین محصول در کاهش افت کمیهرز ا يها ن رو کنترل علفیاز ا. باشد یم هکتار 78600

  مواد و روش ها
 22º48و  5º45 نصف النهارات و یعرض شمال 26º39و  45º36ن مداراتی، بلومتر مربعیک 45481برابر  یبا مساحت یشرق جانیاستان آذربا
نمونه . ) 7، 3(مزرعه جو در سطح استان انتخاب شد  80، تعداد )1388و  1387 يها سال( يسال نمونه بردار 2در طول . اردقرار د یطول شرق
 25تا  15در هر مزرعه بطور متوسط تعداد  ).10(ر انجام شد ییتغ یبا اندک) 1985(ارائه شده توماس  wک یستمیبا استفاده از روش س يبردار

شاخص  يکسریاز ها  گونه ییبعد از شناسا .و تعداد آنها شمارش شد ییهرز موجود شناسا يها ل هر کادر، علفدر داخ. کادر انداخته شد
 یخاص بر کل مزارع بررس يهرز علفگونه  ي، نسبت مزارع دارا)Frequency( یفراوان. دیاستفاده گردها  ل دادهیه و تحلیتجز يبرا یکم

در  kگونه ) 0(ا عدم حضور ی) 1(حضور  k ،Yiگونه  یانگر فراوانیب F، که در آن )1دله معا(شود  یم انیشده بوده که بصورت درصد ب
از  ینیبوده که تخم kآلوده به گونه  ينمونه بردار ي، درصد کادرها)Uniformity( یکنواختی. باشد یم شده یتعداد مزرعه بررس n، و iمزرعه 
گونه ) 0(ا عدم حضور ی) 1(حضور  k ،Xijگونه  يمزرعه برا یکنواختی Ukدر آن،  که) 2معادله (باشد  یم هرز علفاشغال شده توسط  يفضا

k  در کادرj  مزرعهi و ،m تراکم . باشد یم تعداد کادر در هر مزرعه)Density(انگر شمار افراد تک گونه در هر مترمربع بوده که در آن، ی، ب
Dki  تراکم گونهk  در مزرعهi  وZj اه در کادر یتعداد گj ) ( ن تراکمیانگیم). 3معادلهMean Density(اه در مترمربع ین تعداد گیانگیانگر می، ب

 یم به صورت درصد بدست )n( یبر تعداد کل مزارع مورد بررس) Dki(م تراکم در هر مزرعه یباشد، که از تقس یم یدر مزارع مورد بررس
ک گونه خاص در مزارع مشاهده شده را ی، که تراکم )Mean Occurence Density(ن تراکم در مزارع مشاهده شده یانگیم). 4معادله (د یآ

  ).10() 5معادله (دهد  یم نشان
 

 

 

 

که در ) 7(و همکاران  ین باشیارائه شده توسط م) Abundance Index(ت یت از شاخص غالبیهرز از نظر غالب يها علف يرتبه بند يبرا تاًینها
 ینسب یبررس يبرا). 7( استفاده شد )AI=F+U+MD(ک نسبت سهم دارند یبه  ين تراکم مزرعه ایگانیو م یکنواختی، یآن سه شاخص فراوان

که حاصل جمع سه ) 10(ارائه شده توسط توماس ) Relative abundance( یت نسبیغالب مزارع جو استان از  غالب يهرز علف يها خانواده
  .باشد، استفاده شد یم )RMD( یتراکم نسبن یانگیو م )RU( ینسب یکنواختی، )RF( ینسب یشاخص فراوان

  ج و بحثینتا
ن یاز ا% 17/87 ).8، 4(شد  ییشناسا یاهیخانواده گ 36از  هرز علفگونه  226، یجان شرقیمزارع جو استان آذربا يهرز علففلور  یدر بررس
تک لپه % 29/89. بود) دم اسب ها(نهانزداگان  ازها  تیدوفیمربوط به پتر% 44/0و ها  يتک لپه ا% 39/12ها،  يمربوط به دولپه اها  گونه
از % 57/3هر کدام ) Ixioliriaceae(ارك یو خ )Liliaceae(ها  ، الله)Alliaceae(ازها یکه  سه خانواده پیل داده، در حالیتشکها  را گراسها  يا

ز با یت نی، عالوه بر تنوع باال، غالبیجان شرقیربامشاهده شد که در مزارع جو استان آذها  ین بررسیدر ا. دادند یم لیرا تشکها  يتک لپه ا
تک لپه  هرز علفن یکه غالب تریباشند، در حال یم ها ياز دولپه ا 1جدول  يغالب باال هرز علف 24که یاست، طور يهرز دولپه ا يها علف
را به خود اختصاص  25بوده که رتبه  31/29ت یبا شاخص غالب  )Eremopyrum Bonaepartis (Spreng.) Nevski( يمصر یابان گندمیب، يا

اه یگ 73/18، شهرستان مراغه با ينوع گونه ا يریبدون در نظر گ) مترمربع(در واحد سطح  يهرز علفاز نظر تراکم ). 1جدول (داده است 

1معادله   Fk=(Yi ⁄ n)×100  

2معادله   Uk=(Xij ⁄ mi)×100  

3معادله   Dki=(Zj ⁄ mi)×4  

4معادله   MDki=(Dki ⁄ n)  

5معادله   MODk=(Dki ⁄ n-a)  
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ن یدر مترمربع آلوده تر اهیگ 65/81و  80/85، 27/88ب با یورزقان، سراب و بناب به ترت يها و شهرستان یزان آلودگین میدر مترمربع کمتر
ارائه شده  )AI(ت یهرز با شاخص غالب يها علف يرتبه بند یدر پ). 1شکل (هرز در مزارع جو بودند  يها استان به علف يشهرستانها
چک یپ. شد یمعرف یجان شرقیمزارع جو استان آذربا هرز علفن یعلف هفت بند به عنوان غالبت تر) 7(و همکاران  ین باشیتوسطم
جدول (ت قرار داشتند یغالب يبعد يها در رتبه )Cardaria Draba (L.) Desv(و ازمک  )Gallium tricornutum Dandy(راخ  یت ی، بیئصحرا

به عنوان . برد یپ يهرز علف يها گونه یبرخ يریتوان به تهاجم پذ ینم) AI(ت یبا استفاده از شاخص غالب "د توجه داشت که صرفایبا). 1
ت یبرخوردار است، شاخص غالب ییباال يریت تهاجم پذیع شده و از قابلیشا ییک منطقه با تراکم باالیکه در  يهرز علف يبرا یمثال وقت
ن آمده و به ظاهر ییفوق العاده پا ين تراکم آن در کل استان بحث شده که از نظر عددیانگیو م یکنواختی، یم، از فراوانیکن یم را محاسبه

به . شود یم مشخص) MDO( يهرز علفآن گونه  ين تراکم در مزارع دارایانگیت شاخص مین رو اهمیاز ا .رسد یمشکل ساز به نظر نم
اشاره نمود که تنها در المشان هشترود با تراکم  ).Equisetum arvense L( يدم اسب صخره ا هرز علفتوان به  یم ین بررسیعنوان مثال در ا

ن گونه یا يرا برا) MD(شده  یکل مزارع بررس ين تراکم برایانگیم یکه وقتیدر حال. )1جدول (اه در مترمربع مشاهده شد یگ 08/15
ک منطقه یدر  يهرز علفک گونه ی يریتوان به تهاجم پذ یم MDOن رو با استفاده از یاز ا. شود یم اه در مترمربعیگ 35/0م، یکن یم محاسبه

، )Brassicaceae(شب بوها  يهرز علف يها جو استان مشاهده شد که خانواده هرز پراکنده در مزارع يها علف یت نسبیغالب یبررس. برد یپ
 ین در حالیا). 2شکل (ت را دارند ین غالبیشتریب) Polygonaceae(و علف هفت بند ) Chenopodiaceae(، سلمه تره )Asteraceae(ها  یکاسن

) Fabaceae(و بقوالت ) Poaceae(ها  نهی، گرام)Brassicaceae(ب بوها ، ش)Asteraceae(ها  یکاسن يها ، خانوادهيهرز علفاست که از نظر تنوع 

 یهرز و آگاه يها با شناخت نوع علف .ز باشدیت باال نیانگر غالبیتواند ب ین رو تنوع باال نمیاز ا. ن تنوع برخوردار بودندیشتریب از بیبه ترت
 يها زان تزاحم گونهیح از میصح یتیریمد يها از روش يها با استفاده توان یم مختلف یآنها در در مزارع جو نواح یاز تراکم و پراکندگ

م و ی، اقلییط آب و هوایبا مطالعه شرا. نمود يریگر جلوگیک منطقه به منطقه مستعد دی يهرز علف يها مشکل ساز کاسته و از ورود گونه
ن بودن تراکم ییا پایتوان به علل حضور و باال  یم ن منطقهیزارع یتیریمد يها نه روشیدر زم یز با در دست داشتن اطالعاتیخاك منطقه و ن

  .موفق بود) IWM(هرز  يها علف یقیت تلفیریبرده، در مد یمناطق پ یدر برخها  گونه یبرخ
  

  

ونه نوع گ يریبدون درنظرگ) مترمربع(در واحد سطح  يهرز علفن تراکم یانگیبا توجه به م یجان شرقیاستان آذربا يها شهرستان -1شکل 
  هرز علف
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 ) RA( یت نسبیبا استفاده شاخص غالب یجان شرقیمزارع جو استان آذربا يهرز علف يها خانواده يرتبه بند -2شکل 
 

 ین تراکم نسبیانگی، م)MD(ن تراکم یانگی، م)RU( ینسب یکنواختی، )U( یکنواختی، )RF( ینسب ی، فراوان)F( یفراوان يها شاخص - 1جدول 
)RA(اکم در مزارع مشاهده شده ن تریانگی، م)MOD(یت نسبی، غالب )RA( ت یو غالب)AI (یجان شرقیهرز مزارع جو استان آذربا يها علف 

  )هرز آورده شده اند يها علف یبرخ يها دادهتنها (
Spacies  F RF U RU MD RMD MDO RA AI 

Polygonum aviculare L. 
 72.50 3.35 27.83 5.82 5.76 10.81 7.95 19.98 106.09 

Convolvulus arvensis L. 
 73.75 3.41 18.81 3.93 1.70 3.19 2.30 10.53 94.26 

Gallium tricornutum Dandy 
 61.25 2.83 26.18 5.47 3.46 6.50 5.65 14.80 90.89 

Cardaria Draba (L.) Desv. 
 60.00 2.77 15.29 3.20 2.66 4.99 4.43 10.96 77.95 

Salsola kali L. 
 48.75 2.25 11.11 2.32 1.14 2.14 2.34 6.72 61.00 

Acroptilon repens (L.) DC. 
 42.50 1.96 10.56 2.21 1.60 3.01 4.42 7.18 54.66 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 
 38.75 1.79 12.32 2.58 1.16 2.18 3.00 6.55 52.24 

Goldbachia laevigata (M. B.) DC. 
 41.25 1.91 8.80 1.84 0.65 1.22 1.58 4.97 50.70 

Chenopodium album L. 
 30.00 1.39 15.62 3.27 2.74 5.15 9.14 9.80 48.36 

Fumaria vaillantii Lois. 
 38.75 1.79 8.91 1.86 0.64 1.20 1.70 4.85 48.30 

. 
          

. 
          

. 
          

Eremopyrum Bonaepartis (Spreng.) Nevski 
 25.00 1.16 3.96 0.83 0.35 0.65 1.39 2.64 29.31 

. 
          

. 
          

. 
          

Equisetum arvense L. 
 1.25 0.06 0.88 0.18 0.19 0.35 15.08 0.60 2.32 

Eruca sativa Lam. 
 1.25 0.06 0.77 0.16 0.22 0.42 17.71 0.63 2.24 

 

 

RA

Amaranthaceae, 1.23

Plantaginaceae, 0.93

Resedaceae, 0.92

Scariophyllaceae, 1.27

Liliaceae, 2.04
Primulaceae, 1.98

Zygophyllaceae, 0.68

Amaryllidaceae, 0.67

Equisetaceae, 0.60

Malvaceae, 0.52

Dipsacaceae, 0.48

Cuscutaceae, 0.39
Rosaceae, 0.38

Capparidaceae, 0.20

Linaceae, 0.14

Campanulaceae, 0.11
Iridaceae, 0.09

Brassicaceae, 48.37

Ranunculaceae, 12.39

Papaveraceae, 10.98

Convolvulaceae, 10.53

Boraginaceae, 8.97

Caryophyllaceae, 8.73

Euphorbiaceae, 6.44
Lamiaceae, 2.79
Solanaceae, 2.53

Fumariaceae, 4.99

Geraniaceae, 3.46

Rubiaceae, 15.70
Apiaceae, 16.08

Poaceae, 18.64

Fabaceae, 19.15

Polygonaceae, 21.23

Chenepodiacae, 30.24

Astraceae, 45.05

Alliaceae, 1.12
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