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هرزهايبیولوژي علف 2  

 یجان شرقیاستان آذربا میمزارع گندم د در یکم يها هرز با شاخص يها ت علفین غالبییو تع ییشناسا

 1پور يو محمد محمد 2یباش نیم ي، مهد 1یمانیهه نریوج
اه یگقات یگلدار موسسه تحق يهرز و انگلها يها قات علفیبخش تحق2، یجان شرقیآذربا یعیو منابع طب يقات کشاورزی، مرکز تحق یاه پزشکیگقات یبخش تحق1

  رکشو یپزشک

  هدیچک
 یستیز يهایزگ   یو ي، تراکم و آشکار سازیت نسبیاهم یبررس ،ییهرز، شناسا يها مبارزه با علف یاصول ين گام جهت اتخاذ روشهاینخست
تا اواخر  ین مزارع از مرحله ساقه دهیا) 1387-1384( چهار سال ی، طم استانیهرز در مزارع گندم د يبا توجه به تنوع علفها. باشد یم آنها

 19(هرز درکل سطح استان  يها و تراکم گونه یکنواختی، ین فراوانییهرز خاص، با تع يها هدف اطالع از وجود علف ، بایهخوشه د
با  Wحرف  يک، مطابق الگویستماتیبطور س يو آمار بردار یانتخاب مزارع بصورت تصادف .قرار گرفت یابیو ارز یمورد بررس) شهرستان 

 ییشناسا یاهیخانواده گ 28جنس از  101گونه متعلق به  137شده، تعداد  یمزرعه بررس 161از مجموع  .انجام گرفت يمتر5/0×5/0کادر 
گونه به خود اختصاص  11گونه و گاوزبان با  14گونه، پروانه واران با  19، شب بو با گونه 22با  یکاسن يها ن تعداد را خانوادهیشتریب .شد
ن تعداد یاز ا .بود ها يتک لپه ا ه ازیو بقها  يجزء دو لپه اها  درصد گونه 94 ش ازی، بدر سطح استانهرز ظاهر شده  يها ان گونهیاز م. دادند
شده متعلق  ییشناسا يها در صد گونه 60ش از یب .بودندها  کساله و دو سالهیه از یبق درصد 9/75و  یمیدا هرز، يها درصد گونه 24ش از یب

  . ندباش یم یید با خواص دارویاهان مفیبه گ
  م یگندم د ،هرز علف ، تراکم،یفراوان ،یکنواختی ،یجان شرقیاستان آذربا :يدیکلمات کل

  

Evaluation and determination of dominance of weeds with quantitative characteristics dry 
farming wheat field in East Azarbaijan of Ira 

Vajiheh Narimani1 , M. Minbashi2  M. Mohammadi pour1. 
Plant protection Reseach center, EastAzarbaijan province, Tabriz. Institute of plant PROTECTION, Tehran. 

Abstract 

The first step to take principled methods to control weeds is identification, study the relative importance, density and 
disclosing their biological characteristics. Considering the diversity of weeds in dry farming wheat fields of province, 
This project was performed during 4 years (2005-2008) to notice existence of specific weeds in dry farming wheat 
fields with determining frequency, uniformity and density of weeds in all townships of province (19 townships). Based 
on dry farming area of each township. Totally 161 fields was selected in random and systematic sampling method and 
according to W pattern with quadrates 0.5 m by 0.5 m and weeds of quadrates was counted and identified. Due to study 
this regions 137 species of weeds consist of 101 genus and 28 family were determined. The great family about species 
numbers is compositae with 22 species, Brassicaceae with 19 species, Fabaceae with 14 species and Boraginaceae with 
11 species respectively. More than 94% of weed species in province are dicotyledon and the rest of them are 
monocotyledon. 24% of species are perennial and 75.9% of them are annual or biennial. More than 60% of species are 
medicinal plant.  
Key words: East Azarbaijan, Weed, Dry farming wheat, Compression, Frequency, Uniformity. 

  مقدمه
 يایر و مزایدر حال توسعه و فق يژه کشورهایاکثر کشورها بو يت جهان و بروز بحران غذا برایش روز افزون جمعیر افزایاخ يدر سالها
کساله یاه ین گیا. کرده است  ياقتصاد -یاسیل به ابزار سیاه را تبدین گیدارد، ا ير محصوالت کشاورزیسه با سایکه گندم در مقا یمختلف
ل داشتن یبه دل یمعتدل است ول ییط آب و هوایبا شرا یاه خاص مناطقین گیهرچند که ا. باشد یم کومیتیواده غالت و جنس تراز خان

حدود ) م یو د یآب(ران گندمیادر ).6(باشد یم ریامکان پذ يبریس یا حتیباال، در حال حاضر کشت آن در اکثر نقاط دن يقدرت سازگار
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م و یر کشت گندم دیون هکتار زیلیم 4زان  ین میرا به خود اختصاص داده است که از ا یحصوالت زراعر کشت میهکتار از سطح ز 5/6
 یم م بدستیدرصد از مزارع د 40و کمتر از  یاز مزارع آب يدیدرصد از گندم تول 60ش از ین وجود بیاست با ا یر کشت گندم آبیه زیبق
. شود یم ن محصول در کشور محسوبید این مناطق تولیم از مهمتریهکتار گندم د 125068ر کشت یبا سطح ز یجان شرقیاستان آذربا. دیآ

م خود را به یو د ید گندم آبیران موفق شود تولیتن در هکتار است چنانچه ا 7/2ا یم در دنیو د ینکه متوسط عملکرد گندم آبیبا توجه به ا
د یون تن گندم تولیلیم 17ش از یر کشت، ساالنه بیون هکتار سطح زیلیم 5/6ن صورت موفق خواهد شد با یا برساند در ایسطح متوسط دن

ن ین  ایاز مهمتر یکیهرز  يها دهد که علف یم ر قراریران را  تحت تاثیعملکرد گندم در واحد سطح در ا یعوامل مختلف). 3(کند
در  یدر سراسر جهان و حت یمحصوالت زراعد یتول یاساس يها از ارکان یکیهرز  يها از علف یاهان زراعیحفاظت گ.  باشند یم عوامل
افته توانسته اند یتوسعه  يدر حال حاضر کشورها. ستیر نیح آنها امکان پذیشرفته است و بدون شناخت و مطالعه، کنترل صحیپ يکشورها

درصد  25ش از یا بزان خسارت آنهیدر حال توسعه م يکه در کشورها یدرصد کاهش دهند در حال 5هرز را به  يها از علف یخسارت ناش
مات بجا در هر یو سپس تصم ییقا شناسایهرز الزم است فلور هر منطقه دق يح و کنترل بهتر علفهایت صحیریمد يبرا). 1(برآورد شده است
 ب جوامعیترک. شود یم اهان محسوبین گین عوامل عدم کنترل ایهرز و قدرت توسعه آنها از مهمتر يها پراکنش علف. منطقه اعمال گردد

 . ردیگ یم قرار یتیریو مد ی، زراعیطیست محیر عوامل زیهرز تحت تاث يها علف

نه مناسب یجاد زمیکنترل آنها، ا يهرز موجود در استان و ارائه راهکار مناسب برا يها جامع و کامل علف ییپژوهش حاضر به منظور شناسا
 ).5(باشد یم یاتیول مهم و حن محصیاز کاهش عملکرد ا يریکامل تر و جلوگ یقاتیتحق يکارها يبرا

 ها  مواد و روش
 يهرز در مراحل مختلف رشد يها م، گونهیبا مراجعات مکرّر به مزارع د)1387-1384( یشیچهار فصل رو یکه در ط ین بررسیدر ا
رکشت، یه سطح زن شهرستان با توجه بین منظور هر سال در چندیبه هم. قرار گرفت یابیمورد ارز یاضیر یکم يو با شاخصها ییشناسا
 .قرار گرفت یابیده و مورد ارزیتعداد مزارع مشخص گرد) 1جدول (مطابق

 5ک تا یمزارع : aنوع . ر بودیاس زیمزارع با توجه به سه مق یاز آنها بر اساس درصد فراوان يبردار و نمونه یانتخاب مزارع، تصادف 
 يمتر 5/0 × 5/0 یعدد کادر چوب 13و  9، 5ب با یتار به باال که به ترتهک 16مزارع : c، نوع يهکتار 15تا  6مزارع :  b، نوع يهکتار

الزم به ذکر است، . دیگرد يبردار اقدام به نمونه یقدم، در مزارع انتخاب 20با فواصل  Wک و منظم در قالب شکل حرف یستمیبصورت س
  . مال شداع aنوع  يردار بودند، نمونه ب يهکتار 5ک تا یچون اکثر مزارع در استان از 

 يعلفها. م بودیتا اواخر مرحلۀ خوشه رفتن گندم د ینسبتاً متفاوت از اواخر پنجه زن يدر مناطق مختلف استان با فلورها يزمان نمونه بردار
مخصوص  ياهان و گندم در فرمهایگ يو شمارش شده و مراحل فنولوژ ییقا شناسایک جنس و گونه دقیهرز داخل کادرها به تفک

، ی، محاسبات فراوانیابیدر مزارع مورد ارز یاهیهر گونۀ گ ي، برایاضیر يسپس با استفاده از فرمولها. دیثبت گرد يکادر و ییا مزرعه
  ن تراکم انجام گرفت یانگیسطح و م، تراکم در واحد یکنواختی

 

  یابیم شهرستان بر حسب هکتار و تعداد مزارع مورد ارزیر کشت گندم دیسطح ز - 1جدول 
  تعداد مزارع  تر کشیسطح ز
  مزرعه 2  هکتار 500کمتر از 

  مزرعه 3  هکتار 1000تا  500
  مزرعه 4  هکتار 5000تا  1000
  مزرعه 6  هکتار 10000تا  5000
  مزرعه 8  هکتار 15000تا  10000
  مزرعه 11  هکتار 30000تا  15000
  مزرعه 15  هکتار 60000تا  30000
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  ج و بحث ینتا
 یمتر مربع 25/0 یعدد کادر چوب 805مزرعه با  161شهرستان استان، کالً تعداد  19ن پژوهش چهار ساله در یا ج حاصل ازیبا توجه به نتا
و  ییشناسا یاهیخانوادة گ 28جنس از  101متعلق به  هرز علفگونه  137تعداد  ین بررسیج ایبر اساس نتا. دیگرد یابیو ارز يآماربردار

گونه  14گونه، پروانه واران با  19گونه، شب بو با  22با  یب خانواده کاسنی، به ترتیاهیتعداد گونه گ ن خانواده از نظریبزرگتر. شد یابیارز
 .را بخود اختصاص دادند یاهین گونه گیشتریب هرز علفگونه  11رة گاوزبان با یو ت

اهان هرز، یدرصد گ 24ش از ین تعداد بیاز ا ها بودند، يا ه از تک لپهیها و بق يا شده جزوء دو لپه ییاهان هرز شناسایدرصد گ 94ش از یب
 یید باخواص دارویاهان مفیشده از گ ییشناسا يها درصد از گونه 60ش از یو ب.ها بود و دو ساله کسالهیه از یدرصد بق 9/75و ها  یجزو دائم

  )2جدول(در مراجعه به . باشند یم
ن یشتریو ب% 100با  یهرز ناخنک و غازاوت يها بناب متعلق به گونه آذرشهر و يدر شهرستانها ین درصد فراوانیشتریشود ب یمالحظه م

متعلق به گونه  یابین تراکم در مزارع مورد ارزیانگین میشترین بیهمچن. است% 80با  یز در شهرستان بناب متعلق به غازاوتین یکنواختی
  .   عدد در متر مربع بود 6/33و  9/35،  7/42ر یب با مقادیماق به ترتیانه، اهر و چاراویم يراخ در شهرستانها یت یب

 يت عددیک کمی،تراکم یکنواختی، یهر شاخص فراوان يم ومحاسبات انجام شده برایدر مزارع گندم د ین بررسیج ایبا توجه به نتا
ت کنترل آنها یر یو در مورد مد ن نمودهییق در مناطق مختلف استان تعیمختلف هرز را بصورت دق يها ت گونهیتوان غالب یم بدست آمد که
در هر منطقه خاص آن منطقه بوده و  هرز علفغالب  يها شات ما نشان داد که گونهیج آزماینتا.  کرد يریم گیح تصمیبطور صح
 ینروغ يها هرز در غالت و دانه يها جوامع علف یل و توماس با بررسید.خورد یهرز به چشم نم يها ت علفیدر غالب یاساس يها شباهت

متفاوت با استفاده از روش کالستر  یو خاک یمیط اقلیمورد نظر و تحت شرا یاهان زراعیرا در گ هرز علفگونه  40سال حضور  4 یط

  )1384- 87( یجان شرقیم هر شهرستان، در استان آذربایهرز غالب در مزارع گندم د يها گونه -2جدول
نام 
  شهرستان

سال 
  اجرا

تعداد مزارع 
  دیمورد  بازد

  ینام فارس
Farsi name 

  ینام علم
Scientific name 

درصد 
  یفراوان

درصد 
  یکنواختی

راکم در مزارع ن تیانگیم
  یابیمورد ارز
m2 

  Goldbachia laevigata 100  60  4/19  ناخنک  4  1384  آذر شهر
  Galium tricornutum 3/73  3/65  9/35  راخ یت یب  15  1387  اهر
  Achillea nobilis  25  25  17  بومادران  4  1386  اسکو
  Polygonum patulum 5/62  5/37  03/8  هفت بند  8  1387  بستان آباد
  Galium aparine 100  80  15  یغازاوت  4  1384  بناب
  Eremopyrum bonaepartis 75  55  2/12  گارس  4  1387  زیتبر
  Fumaria vailantii 7/66  7/46  1/5  شاه تره  3  1386  جلفا
  Galium tricornutum 80  7/62  6/33  راخ یت یب  15  1387  ماقیچاراو
  Polygonum patulum 5/62  5/47  5/8  هفت بند  8  1387  سراب
  Galium tricornutum 25  25  12  راخ یت یب  4  1386  شبستر
  Galium aparine 3/83  7/56  3/10  یغازاوت  6  1384  ریعجب ش

 یشمعدان  11  1387  بریکل
  Geranium tuberosum 6/54  4/36  1/16  دار غده

  Polygonum patulum 5/45  2/38  8/12  هفت بند  11  1385  مراغه
  Fumaria vailantii 75  55  4/6  شاه تره  4  1386  مرند
  Goldbachia laevigata 75  70  3/20  ناخنک  8  1385  ملکان
  Galium tricornutum 7/66  7/50  7/42  راخ یت یب  15  1387  انهیم

  Galium tricornutum 8/81  2/58  5/21  راخ یت یب  11  1387  ورزقان
  Adonis aestivalis 4/36  3/27  5/9  نیگل آتش  11  1387  سیهر

  Polygonum patulum 60  3/49  2/10  هفت بند  15  1387  دهشترو
www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

The 3rd Iranian Weed Science Congress, February 2010 Page 5 

1388ماه هرز ایران، بهمنهايسومین همایش علوم علف  5 

ان یک و توماس بیفر). 4(م دانستندیهرز را عمدتا مربوط به نوع خاك و اقل يها مختلف علف يها رات گونهییقرار دادند و تغ یابیمورد ارز
 یم ر قراریبه شدت تحت تاث یزراع يها تیریو مد یطیط محیر عوامل و شراییهرز با تغ يها مختلف علف يها ت گونهیو غالبنمودند ظهور 

کرد که عوامل  يریجه گیتوان نت یم در مناطق مورد مطالعه وجود دارد ینسبتا، مشابه یوخاک یمیط اقلینکه شرایبا توجه به ا). 5(ردیگ
ج به دست آمده ینتا. باشد یم هرز در هر منطقه يها ت علفیغالب یالب در هر منطقه ازجمله عوامل اساسو نوع کشت و کار غ یتیریمد
 .باشد یم ک برگیهرز بار يها شتر از علفیب یلیهرز پهن برگ خ يها علف یدهد که فراوان یم نشان
 منابع

 85. یاهیگ يها يماریب قات آفات ویانتشارات موسسه تحق. رانیگندم ا يها ر کشتزارهرز و کنترل آنها د يها علف. 1384. یباغستان. ع. زند و م. ، ا.، ميمنتظر .1
  .صفحه

  .رازیانتشارات دانشگاه ش). و روش ها یمبان( هرز يها دانش علف. 1381. ، حيریغد .2
دفتر آمار و  ياقتصاد يزیونت امور برنامه ر، معايوزارت جهاد کشاورز. یسال زراع یو باغ یمحصوالت زراع: ،  جلد اول يآمار نامه کشاورز. 1385. نام یب .۳

   .صفحه 271اطالعات،  يفن آور
4. Dale, M. R. T. and A. G. Thomas.1987. The structure of weed communities in Saskatchewan fields. Weed Sci. 35:348-355. 
5. Frick, B. and A. G. Thomas. 1992. Weed survey in different tillage systems in Southeastern Ontario Field crops Can. J. Plant Sci. 72: 1337-

1374. 
6. Pena, R.J., Trethowan, R., Pfeiffer, W.H., Van Ginkel, M. (2002). Quality Improvement in field Crops led: A.S. Basra , and L. S . R. 

Randhawa ) Food Products Press, an imprint of the Haworth Press, Inc., 2002. PP: 1-37. 
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