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 يچا يها هرز مهم در باغ يها ن علفییو تع ییشناسا

  2یفیشر و مسلم محمد 1یقاسم ریم یتق دیس

  قات برنج کشوریبازنشسته موسسه تحق یئت علمیعضو ه2کشور يقات چای، مرکز تحقهرز  يها و مبارزه با علف ییکارشناس ارشد رشته شناسا 1

  دهیچک
ژ  یاصل ياز اجزا یکیها در طول دوره رشد  آن يساختار يها یژگیو و يچا يهرز موجود در باغها يها ت علفیجمع يتوجه به اکولوِِِِ

 یقیت تلفیریح مدیصح يها و اتخاذ روش يچا یفیو ک یکمبه منظور باال بردن عملکرد . دیآ یهرز به شمار م يها ت علفیریمد
الن و یگ يها استان يکاریچا یدر اراض یقین متفاوت، تحقیبا سن يهرز چا يها علف يا ب گونهین ترکییو تع ییهرز، شناسا يها علف

انجام  يچا يها انه که از باغیماه يدهایبا بازد يهرز چا يها ه علفین پژوهش کلیدر ا .انجام گرفت 1384و  1381 يها مازندران در سال
خشک کردن به  يو برا يآور ک جمعیرشت، لنگرود، رودسر، رامسر و تنکابن در داخل پالست جان،یاله يکاریگرفت از مناطق چا 

هرز  يها فن علییو تع يآور جمع يم هکتار برایدر هر منطقه چهار باغ به مساحت ن .شوند ییمنتقل شده تا شناسا یاهپزشکیشگاه گیآزما
خانواده  30متعلق به  هرز علفگونه  91شمال کشور يچا يدر باغها ج نشان دادینتا. استفاده شد یچشم یابیمهم با استفاده از روش ارز

 يها ن تعداد علفیشتریب يآستراسه و پوآسه دارا يها متعلق به خانواده يها گونه. باشند یم يهرز چا يها جزو فلور علف یاهیمتفاوت گ
  .شدند یهرز غالب معرف يها درصد به عنوان علف 50 يهرز با تراکم باال گونه علف 13 بودند و هرز
 .يا گونه ، تنوعهرز علف، يچا :يدیکل يها واژه

 

Identification and determination of dominant weeds in tea plantations 
Syed Tagi Mirghasemi1, Moslem Mohamad Sharify2 

1M.Sc, weeds science, Tea research institute of Iran, 2Lahijan and, Rice research institute 

Abstract 

Attention to weeds population ecology in tea plantation and their structural characters in its growth period is one of the 
important parts of integrated weed management. For increasing quantity and quality of tea yield and obtain the proper 
integrated weed management, identification, combination and diversity of tea weed species is important. This study was 
conducted in tea plantation of Guilan and Mazandran provinces in 2002 to 2005. All weeds of tea plantation (lahijan, 
Rasht , Langrod, Rodsar, Ramsar and Tonekabon) was recognized and collected. In each region, four tea plantations 
with 5000 m2 were selected to evaluate important weeds by observation survey method. The results showed that 88 
species weed were belonged to 30 families. Asteraceae and Poaceae families had the highest abundant of species.  
Key words: Tea, Weed, species Diversity.    

  دمهمق
ش یبا توجه به افزا ).6(کنند  یدا میهرز کاهش پ يها جهان توسط علف يدرصد محصول چا 15 یال 14دهد که  ینشان م یآمار جهان

ابد یش ین محصول در واحد سطح افزایست لذا ضرورت دارد تا عملکرد این یاز داخلین يجوابگو ید فعلیدر کشور، تول يمصرف سرانه چا
ن یبه ا یابیمهم جهت دست ياز راهکارها.کشور وجود ندارد در شمال  یبه علت محدود بودن اراض يکاریچا یاراض ي را امکان توسعهیز

،  ين تنوع گونه ایی، تع ییشناسا باشد  یم) هرز  يها و علف يماریآفات، ب( زا از عوامل زنده خسارت یزان خسارت ناشیهدف، کاهش م
ژ يهرز چا يها علف یت نسبیدرجه اهم یبررس لذا . باشد یهرز م يها ت علفیریمد ينخست برا يها ت آنها گامیجمع يو مطالعه اکولوِ
  .دیرس یک ضرورت به نظر میق با توجه به اهداف اشاره شده ین تحقیانجام ا

  قیروش تحق
 84 یال 81 يها تنکابن در سالرشت،  جان، رودسر، لنگرود،یالن و مازندران واقع در مناطق الهیگ يها استان يچا  يها غ ق در باین تحقیا

 يکار يهرز مهم در هر منطقه چا يها علف ییشناسا يهرز، برا يها کل علف ییو شناسا يآور جمع يعالوه برا يچا يدر باغها. انجام شد
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از  ییها نمونه متر مربع بود، به عنوان 5000که مساحت هر قطعه ) ه انتخاب شدندیدو قطعه در دشت و دو قطعه در کوهپا( چهار قطعه باغ
. استاندارد در هر قطعه نمونه استفاده شد یهرز از روش مشاهدات چشم يها ت علفیجمع یابیارز يبرا. هرز انتخاب شدند  يها جامعه علف

  انتخاب شدند ییهرز مهم شناسا يها درصد بودند به عنوان علف 50ش از یتراکم ب يهرز که دارا يها ازعلف ییداخل هرقطعه گونه ها

  ج و بحثیانت
گونه  30ب با داشتن یآسه و آستراسه به ترت پو يها شدند که خانواده ییشناسا یاهیخانواده گ 25متعلق به  هرز علفگونه  91ق ین تحقیدر ا
ج ینتاق با ین تحقیج اینتا. هرز بودند  يها در فلور علف یاهیگ يها ن خانوادهیتر جزو فراوان یاهیو آستراسه با داشتن نه گونه گ یاهیگ

. هستند يچا يها هرز باغ يها در جامعه علف ین فراوانیشتریب يآسه و آستراسه دارا پو یاهیگ يها که اظهار داشت خانواده) 2(هاجرا  گوش
 26هرز متعلق به  گونه علف 61هرز مزارع زعفران  يها در علف. خورد  یبه چشم م یژگین ویا يادیگر هم تا حد زید يها در زراعت
ج به دست یبا توجه به نتا).1(بودند  ین فراوانیشتریب يپوآسه و آستراسه دارا یاهیگ يها ان آنها خانوادهیشدند که م ییشناسا یاهیخانواده گ
هرز به شمار  يعلف ها یشیمهم در جامعه رو يها پو آسه و آستراسه از خانواده یاهین استدالل کرد که دو خانواده گیتواند چن یم آمده
،  ینده جهت مصارف صنعتیشدند که در آ ییشناسا يکاریهرز مناطق چا يها علف يها از گونه يذکر است که تعداد انیشا.ندیآ یم

ل یاز قب یاتیهرز مهم خصوص يها علف یپوتروجاندر در معرف). 1جدول (ت توسعه دارند یقابل یکش و علف یی، غذا یشی، آرا ییدارو
تراکم  يکه دارایها گونه).  5(وماس را عنوان کردنندیع بیص سریاد فتوسنتز و تخصیز، سرعت  ياهچه ایدر مرحله گ یسرعت رشد نسب

باشند به  يادیز یدرصد تراکم و فراوان يکه دارا يهرز يها علف. در جامعه برخوردار هستند يشتریب يداریدرصد باشند از پا 50 يباال
هستند که در رشد و پراکنش  یاد فتوسنتز از عواملیو سرعت ز ید نسبشتر است چون سرعت رشیاد صفات نامبرده فوق در آنها بیاحتمال ز
 .دیوارد آ به محصول يادیهرز در مزرعه باال رود و خسارت ز شوند که درصد تراکم علف یدارند و باعث م يادیهرز نقش ز علف

رات ییو تغ يکاریچا یر کشت اراضیه سطح زن است که با توجه به توسعیا يها چا هرز باغ يها فلور علف یمهم در بررس ياز دستاوردها 
هرز  يها علف یشیوارد مجموعه رو یها به تازگ از گونه یبعض. ر و تحول استییدر حال تغ يچا يها ها در باغ یمنطقه نوع رستن یمیاقل
 Tradescantia(يدیب از خانواده پوآسه و برگ) Oplismenus compositus( یشدند که قبالً وجود نداشتند مثل ارزن جنگل يچا

flumenensis (يها يکار به جهت دست .گزارش نشده بودند يچا يها بودند که قبال در باغ يهرز يها اسه جزو علفیازخانواده کا مل 
د یهرز مو يها د در فلور علفیجد يها شوند، وجود گونه یم یهرز دستخوش دگرگون يها علف یتوال يکشاورز يها ستمیانسان در اکوس

  .است  هین نظریا
   

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

The 3rd Iranian Weed Science Congress, February 2010 Page 207 

1388ماه هرز ایران، بهمنهايسومین همایش علوم علف  207 

  يچا يها هرز مهم باغ يها علف.1جدول
درصد 
  تراکم

  فیرد ینام علم  ینام فارس خانواده  یکل زندگیس

  Oplismenus compositus  1  یارزن جنگل  Poaceae ک سالهی  65
  Convolvulus sepium 2  ییچک صحرایپ Convolvulaceae چند ساله  55
  Convolvulus arvensis 3  ییراچک صحیپ يگونه ا  Convolvulaceae چند ساله  55
  Potentilla reptans  4  یپنج انگشت  Rosaseae چند ساله  60
  Anagalis arvensis 5  انه قرمزیراز Primulaceae چند ساله  65
  Erigeron  canadensis 6  ییر بهار کانادایپ ASteraceae کسالهی  55
  Paspalum dilatatum  7  يبند واش خشک ز  Poaceae چند ساله  60
  Paspalum disticum  8  يبند واش آبز  Poaceae چند ساله  70
  Cyperus esculentus 9 ارسالم زردیاو  Cyperaceac چند ساله  65
 Acalypha austrialis  10  يبرگ نقره ا-ساس واش Euphorbiacea کسالهی  65
 Rubus fruticosas  11  هیکو هپا يها تمشک باغ  Rosaseae چند ساله  55

 poa annua  12  یعلف چمن  Poaceae کسالهی  65
 Setaria viritis 13  بلند یدم روباه  Poaceae کسالهی  60
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