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  زهرانیبوئ باال  شهرستانيقند منطقه زهراهرز مزارع چغندريهاعلف ییشناسا

  1فرنی، مهرداد مت2یباغستان یعل، محمد1فرنیمسعود مت
  2واحد تاکستان،  یهرز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان  دانشگاه آزاد اسالميهاارزه با علفو مب ییارشد شناسا یکارشناسيب کارشناس ارشد و دانشجویبه ترت  1

  یاهیگ يهايماریقات آفات و بیمؤسسه تحق یئت علمیعضوه

  دهیچک
در سال  یقیزهرا، تحقنیباال شهرستان بوئيقند منطقه زهراهرز مزارع چغندريهافلور علف ياب گونهین ترکییو تع ییبه منظور شناسا

خانواده متفاوت در مزارع حضور داشتند که  24هرز متعلق به گـونه علف 59ـج نشان داد که تعداد ینتا. صـورت گـرفت 1388-89 یزراع
 يهرز را در خـود جايهامختــلف علــف يهادرصــدگونه% Solanaceae47 و  Asteraceae ،Poaceae ،Brassicaceae يهاخانواده
، )Chenopodium album(تـره ، سلمــه)Amaranthus retroflexus(قرمز شـهیر خـــروسهرز تاجيهاـن علـفیچنهم. دادنــد
  .  را  در منطقه دارا بودند ین فراوانیشتریب) Cynodom dactylon(و مرغ ) Amaranthus blitoides(ده یخواب خروس تاج
  ياگونهتیهرز، غالبيهاتراکم علف چغندرقند،هرز، يهاعلف یفراوان: يدیکل يهاواژه

  

Abstract 

In order to evaluate species composition of weed’s flora in sugar beet fields of Zahraye bala, a survey was conducted in 
2008-2009 in growing season. 59 different weed species of 24 families were identified. 47% of weed species were 
belonged to Asteraceae. Poaceae, Brassicaceae and Solanaceae families. Based on the result of study Amaranthus 
retroflexus, Chenopodim album, Amaranthus blitoides and Cynodon dactylon in Zahraye bala had the highest 
frequency. 
Key words: Weed frequency, Sugar beet, Weed density, Dominant species      

  مقدمه
  Chenopodiaceaeره اسفناج  یکه متعلق به ت Beta vulgaris یو نام علم Sugar beet یسیاست دو ساله با  نام انگل یاهیقند گچغندر

قند  ـاریاه سبب کاهش رشــد و کم شدن عین گیا یهرز در طول دوره زندگگردد انواع علفیقند کشت مکه چغندر یدر مناطق. باشدیم
قند عالوه بر کاهش راندمان هرز در مزارع چغندريهاعلف) 1(قات  انجام شده یبر اساس گزارشات و تحق). 2(گـردند یل من محصـویا

هرز هر منطقه يهاق فلــور علفیـاهان، شناخت دقین گیا یت علمـیریمد يبرا. ز باشندین يماریآفات و ب یزبان بعضیتوانند میمحصـول م
و  يــزیرهرز برنـامهيهاکنتــرل علف يهاتوان در مورد روشیک منطقه میهرز خاص در يهااز وجود علفبا اطالع . است يضـرور
برخوردار  يریت چشمگیهرز هر منطقه از اهميهار شناخت فلـور علفیاخ يهان در سالیبا توجه به گرم شدن کره زم). 3(ت نمود یریمد
. گرددیشتر میگر بیبه منطقه د ياهرز از منطقهيهاها امکان پراکنش علفستمیط اکوسیشرا را با گرم شدن هوا و مناسب شدنیباشد زیم

پراکنش به منطقـه مورد  یـیهرز مناطق مجاور، توانايهاک از علفی نمود که کدام ینیبشیتوان پیجه با شناخت فلور هر منطقه میدر نت
د که کدام یجه رسین نتیتـوان  به ایدهد و میز نشان میها را نآن یت نسبیهرز، اهميهاعلف یستیـن تنـوع زیهمچن. نظــر را خواهـد داشت

ق به منظور ین تحقیکشور، ا يقند در اقتصاد کشاورزت چغندریگاه و اهمیبا توجه به جا. نده مشکل ساز باشدیتواند درآیهرز معلف
  .گرفت زهراصورتنیباالبوئيطقه زهراقند منهرز مزارع چغندريهاعلف ياب گونهیو ترک ییشناسا

  هامواد و روش
مزرعه که در آن علفکش مصرف   30ق ین تحقیانجام ا يبرا. زهرا انجـام شدنیباال بوئيقند منطقه زهراق در سطح مـزارع چغندرین تحقیا

-متر 1 × 1پرتاب نمودن کـوادرات  يه براد  و در هر مزرعه پنج نقطیک هکتار بود  انتخاب گردینشده بود و مساحت آنها حداقل معادل 

از اضالع حرکت  یکیست متر به موازات یک گوشه از مزرعه را انتخاب و ازآن نقطه بین پنج نقطه ین اییتع يد، برایمربع مشخص گرد
در  يبردارنمونهن محـل به عنوان نقطه شــروع یست متر به داخـل مزرعه حرکت نموده و ایدرجه، ب 90ه یل زاوینموده سپس با تشک
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 × 1ک کوادرات یر انتخاب و در هر نقطه ین مسیا يپنج نقطه را رو) 5(شنهاد توماس یبر اساس پ  w يسپس با توجه به الگو. نظرگرفته شد
 بهشت،یمرحـله ارد 3در.  و شمارش شد ییک جنس و گونه شناسایهرز داخل کوادرات  به تفکيهامربع پرتاب شد سپس انواع علفمتر 1
 يهاپس از مشخص شدن تراکم بوته هرگونه در هر منطقه تعداد کل گونه.  صورت گرفت يبردارادداشتین اساس یماه بر اوریر و شهریت

ق یهرز از طريهان تراکم علفیانگیو م یکنواختی، ین فراوانیهمچن. دین گردییز تعیکساله، دو ساله و چند ساله نی يهاموجود و تعداد گونه
 .   دیر محاسبه گردیز يهافرمول

 Fk = ( ∑yi / n ) × 100  
Fk   =گونه یفراوان  
yi   =گونه ) 0(ا عدم حضوریو ) 1(حضورk  

 iدر مزرعه 

n   =دیتعداد مزارع مورد بازد  

Uk = ( ∑n ∑m / n×m ) × 100 
Uk   =گونه  يبرا مزرعه یکنواختیk 

Xij  = گونهk  در کادر شمارهi  در
  jمزرعه 

n   = دیمزارع مورد بازدتعداد 
 m =تعداد کادر پرتاب شده  

Dk = ( ∑zj / m ) 
 

Dk  =مربعتعداد بوته در متر(تراکم (
 kگونه 

Zj   =اهان درکادریتعداد گ  
 m =تعداد کادر پرتاب شده            

RFk = ( Fk / ∑F ) × 100 
RFk   =گونه ینسب یفراوان  

Fk   =گونه یفراوان  
F   =ها تمام گونه یفراوان  

PUk = Uk / ∑Uki  
PUk  =هاگونه ینسب یکنواختی  

Uk   =گونه در مزرعه  یکنواختیk  
Uki  =ها در مزرعهتمام گونه یکنواختی  

  RD = ( Dki / ∑ Dki ) × 100     
                          ها  گونه یتراکم نسب= 

RDk  
-تعداد بوته در متر= 

 Dki مربع                          

  
 

                                  ج و بحث                                                                                                                      ینتا
خانواده  24جنس و    48اکنش دارند که به زهرا پرنیباال بوئيقند منطقه زهراهرز در مزارع چغندرگونه علف 59ج نشان داد که تعداد ینتا
هرز يهادرصد از علف% 15. ا چندساله بودنـدی گونه دو 20کســاله و تعــداد یگونه  39تعداد  یاز نظر چرخه زنـــدگ. تعلــق دارند یاهیگ

ر یمس يهرز موجود دارايهااز علف گونه 51ن تعداد یهمچن. اهـان دو لپه به خود اختصـاص دادندیدرصد را گ% 85اهان تک لپه و یرا گ
 و  Asteraceae ،Poaceae  ،Brassicaceaeچهار خانواده ). 1جدول(بودند  C4 ير فتوسنتزیمس يگونه دارا 8و تعداد  C3 يفتوسنتز

Solanaceae هرز در علف يهاگونهتیغالب) 4(انجام شده  يهایبر اساس بررس). 2جدول(را به خود اختصاص دادند  ین فراوانــیشتــریب
 يهاگونهتیمکرر منجر به غالب يات خاکورزیکساله عملیآنهاست، در مزارع محصوالت  یتکامل ياز استراتژ یمختلف تابع يهاطیمح
ب خاك یل تخریز به دلیق نین تحقیدر مزارع ا. کننده هستندرقابت –کننده فـرار یتکامل يشود که تابع استراتژیم ياکسالهیهرز علف
هرز يهان تنوع علفیهمچن. برخـوردار بودند يشتریب ياگونهتیکساله از غالبیهرز يهاهـر ساله تعداد علف يات خاکورزیسط عملتو
  .شتر بودیورماه بیساله در شهرهرز چنديهابهشت ماه و تنوع علفیکساله در اردی

 ن زهرایبوئباال يقند زهراشده در مزارع چغندر ییهرز شناسايهاعلف  - 1جدول 
  
 ینام فارس
 هرز علف

  
 ینام  علم
 هرز علف

  
 خانواده

  
  یفراوان
 ینسب

(%) 

  
کنواختی

  ي
(%ینسب

( 

  
  تراکم

 
(%ینسب

( 

 یاتیات حیبر اساس خصوص يطبقه بند
 هرز يها علف

-مورفو
 يلوژ

ویزیف یطول دوره زندگ
ی يلوژ
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د

 

ند 
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 C3   *  دو لپه Abutilon  theophrasti Malvaceae 33/1  25/0 4/0  گاو پنبه

 C3 *   دو لپه Acroptilon  repens Asteraceae 33/2 18/1 62/0  تلخه

 C3 *   دو لپه Alhagi  camelorum Fabaceae 28/3 46/3 36/1  خارشتر

 خروس تاج
 C4   * دو لپه Amaranthus  blitoides Amaranthaceae 1/6 20/3 40/2  دهیخواب
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 خروس تاج
 C4   * دو لپه Amaranthus  retroflexus Amaranthaceae 52/9 86/3 08/3  یوحش

 C3   * تک لپه Avena  fatua Poaceae 36/4 02/4 02/2  والف بهارهی

 C3   * تک لپه Avena  ludoviciana Poaceae 68/4 32/1 11/1  والف زمستانهی

 C3   * تک لپه Bromus  tectorum Gramineae 67/1 17/2 2/0  یعلف پشمک

 C3 *   دو لپه Capparis  spinosa Caparidaceae 25/0 16/0 4/0  علف کـور

 C3   * دو لپه Capsella  bursa-pastoris Brassicaceae 38/2 36/0 16/0  شیسه کشیک

 C3   * دو لپه Carthamus  lanatus Asteraceae 12/1 87/0 48/0  یگلرنگ وحش

 C3 *   دو لپه Centaurea  cyanus Asteraceae 42/0 32/0 12/0  گل گندم

 C3   * دو لپه Chenopodium  album Chenopodiaceae 81/9 82/5 46/4  سلمه تره

 C3 *   دو لپه Cichorium  intybus Asteraceae 11/4 60/3 10/2  یکاسن

 C3  *  دو لپه Cirsium  arvensis Asteraceae 16/5 26/3 25/1  قندورك

 C3  *  دو لپه Cirsium  lanceolatum Asteraceae 34/4 81/3 33/2  خارلته

چک یپ
 C3 *   دو لپه Convolvulus  arvensis Convolvulaceae 95/5 12/4 28/2  ییصحرا

 C3 *   دو لپه Cynacum  acuatum Scalpillaceae 12/4 87/2 10/1  علف خرس

 C4 *   تک لپه Cynodon  dactylon Poaceae 78/6 31/4 06/2  مرغ

 C3   * دو لپه Datura  stramonium Solanaceae 30/4 12/4 78/1  تاتوره

 C3   * دو لپه Descurainia  Sophia Brassicaceae 12/1 14/0 6/0  ریخاکش

 C4   * تک لپه Digitaria  sanguinalis Poaceae 67/3 54/2 82/1  یپنجه مرغ

 C3 *   دو لپه Euphorbio  myrsinites Ephorbiaceae 38/0 18/0 12/0  ونیفرف

 C3   * دو لپه Fumaria  officinalis Fumariaceae 42/0 18/0 4/0  شاه تره

 C3   * دو لپه Galium  aparine Rubiaceae 16/1 46/0 11/0  راخ یت یب

 C3   * دو لپه Galium tricornatum Rubiaceae 92/0 41/0 16/0  راخ یت یب

 C3   * دو لپه Heliotropium  europaeum Borginaceae 16/3 72/2 05/1  اب پرستآفت

 C3   * دو لپه Hibiscus  trionum Malvaceae 52/5 38/4 81/2  ه سه شاخیبام

 C3   * تک لپه Hordeum  murinum Poaceae 12/3 20/2 33/1  یجو موش

 C3   * دو لپه Lactuca  scariola Asteraceae 83/5 76/4 67/2  یکاهو وحش

 C3   * دو لپه Lamium  amplexicaule Labiatae 46/0 21/0 2/0  لکیغرب

 C3 *   دو لپه Malva neglecta Malvaceae 15/2 10/1 56/0  ركیپن

 C3  * * دو لپه Medicago  lupulina Fabaceae 40/0 34/0 16/0  ونجه زردی

 C3  *  دو لپه Myagrum  perfoliatum Brassicaceae 62/0 33/0 25/0  نکیخورج

 C3  *  دو لپه Onopordon acanthium Asteraceae 38/0 32/0 25/0  خار زن بابا

 C3   * دو لپه Papaver dubium Papaveraceae 88/0 51/0 16/0  قیشقا

 C3 *   دو لپه Peganum  harmala Zygophyllaceae 26/3 2/72 67/1  اسپند

بارهنگ 
 C3 *   دو لپه Plantago  lanceolata Plantaginaceae 30/0 28/0 16/0  يکادر

 C3    دو لپه Polygonum  aviculare Polygonaceae 14/3 24/2 33/1  علف هفت بند

 C4   * دو لپه Portulace  oleraceae Portulacaeae 38/4 10/3 67/2  خرفه

 Prosopis  stephaniana  جغجغک
   

Carryophyllacea
e 

 C3   * دو لپه 18/0 84/0 10/2

 C3  *  دو لپه Rapistrum  rogoseum Brassicaceae 80/1 25/0 4/0  یشلم

 C3   * دو لپه Salsola  kali Chenopodiaceae 21/3 32/1 02/1  علف شور

 C3   * دو لپه Salsola  rutuonica Chenopodiaceae 38/2 11/1 54/0  شوره

 C3   * دو لپه Salvia  nemorosa Labiatae 12/2 82/0 28/0  یم گلیمر

 C3   * دو لپه Scandix  pectin Umbelliferae 36/0 21/0 18/0  سوزن چوپان
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 C4   * تک لپه Setaria  verticillata Gramineae 46/3 36/2 16/1  یدم روباه

 C4   * تک لپه Setaria  viridis Gramineae 28/2 10/2 08/1  یدم روباه

 Silene conoidea  لنیس
   

Carryophyllacea
e 

 C3   * دو لپه 2/0 14/0 80/0

 C3   * دو لپه Solanum  nigrum Solanaceae 92/4 87/2 46/1  يزیتاجر

 C3 *   دو لپه Sophora  alepecurides Fabaceae 16/3 10/1 08/1  انیتلخ ب

 C4   * تک لپه Sorghum  halepense Poaceae 84/6 28/3 10/2  اقیق

 C3   * دو لپه Stellaria  media Caparidaceae 22/1 76/0 24/0  گندمک

 C3   * دو لپه Tragopogon  pratensis Asteraceae 10/2 11/1 82/0  شنگ

 C3 *   دو لپه Traxacum  officinale Asteraceae 82/0 25/0 12/0  گل قاصدك

 C4   * دو لپه Tribulus  terrestris Zygophyllaceae 90/1 38/0 16/0  خارخاسک

Veronica  persica Scrophulariacea  زابیس
e 42/1 76/0 45/0 دو لپه *   C3 

 C3   * دو لپه Xanthium  spinosum Solanaceae 23/3 28/2 30/1  توق خار زرد

 C3   * دو لپه Xanthium  strumarium Solanaceae 86/4 46/2 67/1  توق

  
 هرز از نظر تعداد گونه و جنسيهاعلف يهانوادهخا يبندطبقه  - 2جدول 

تعداد گونه و  خانواده ینام علم  خانواده ینام فارس
 جنس

 ینام فارس
  خانواده

تعداد گونه و   خانواده ینام علم
  جنس

 Borginaceae 1 گل گاو زبان Asteraceae 10 نایم

 Ephorbiaceae 1 ونیفرف Poaceae 10 انیگندم

 Convolvulaceae 1 چکیپ Brassicaceae 4 شب بو

 Fumariaceae 1 شاهتره Solanaceae 4 ینیب زمیس

 Papaveraceae 1 خشخاش  Chenopodiaceae 3 انیاسفناج

 Plantaginaceae 1 بارهنگ Malvaceae 3 ركیپن

 Polygonaceae 1 هفت بند Amaranthaceae 2 خروس تاج

 Portulacaeae 1 خرفه Carryophyllaceae 2 خکیم

 Scalpillaceae 1 ریلباش Labiatae 2 نعناع

 Scrophulariaceae 1 مونیم Rubiaceae 2 روناس

 Umbelliferae 1 انیچتر Caparidaceae 2 کور

 Zygophyllaceae 1 اسفند Fabaceae 1 بقوالت
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