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 بودنا. دصیل ایال  استان ماارع هرز عل  اي گونه غناي افاایش یا کاهش در کاشت
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 مقدمه .1

 و کشداورزي  هداي  نظا  بو  مکمل اجااي از هرز يها عل 

 محسددوب کشدداورزي هدداي سیسددتم ناپددذیر جدداایي  جددا

 عملکدرد  بدر  رقابدت  از ناشدي  مخرب آثار دلیل به شونا. مي

 از ندامطلوب  يئد جا هدرز  يهدا  علد   زراعدي،  محصوتت

 کداهش  عوامدل  تدرین  مهدم  از و کشداورزي  هداي  نظدا   بو 

 مطالعدات  اصدلي  هدا   .[2،5] انا زراعي محصول عملکرد

 الگوهداي  شناسدایي  ،هدرز  علد   جوامدع  اکثر شناصتي بو 

 تفسدیر  منظدور  بده  هرز يها عل  اي گونه پراکنش و ترکیب

 بداون  .[6] اسدت  محیطدي  شدرایط  بدا  الگوهدا  ایدن  ارتباط

 ،منطقده  یدک  هرز عل  يها گونه دقیق ارزیابي و شناسایي

 بدراي  گیدري  تصمیم کرد. مایریت را آنها صوبي به وانت نمي

 بده  ،اي ناحیده  سدطح  در هدرز  يهدا  علد   مناسب مایریت

 و هدرز  يهدا  علد   پراکنش الگوي ها، گونه دقیق شناسایي

 هداي  روش .[15] دارد بستگي منطقه در آنها توزیع پتانسیل

 هدرز  يهدا  علد   گسدترش  وضعیت بیني پیش براي زیادي

 اطالعدات  ۀسدامان  آنهدا،  تدرین  مهدم  از یکي اما دارد، وجود

 ۀنقشد  تدوان  مدي  سدامانه  این از استفاده با .است 1جغرافیایي

 و کدرد  طراحي مختل  ماارع در را هرز يها عل  پراکنش

 و داد هشداار  را مهداجم  هرز يها عل  ظهور وسیله باین

  .[10] شا متذکر را ها کش عل  مصر  ۀهاین کاهش

 سدداصتار تفدداوت کدده شددا مشددخ  بررسددي یددک در

 تفداوت  از ناشدي  ،نخود و گنا  در هرز يها عل  جمعیت

 تغییدر  .است زراعي گیاه دو این در هرز يها عل  مایریت

 تغییراتدي  بده  توانا مي نیا کش عل  از استفاده و تناوب در

 در .[11] شدود  منجدر  مارعده  هدرز  يها عل  بذر بانک در

 در هرز هاي عل  فلور ترکیب بررسي» عنوان با مطالعه یک

 گاارش ،«اروپا اقلیمي شیب و مایریتي مختل  هاي سیستم

 شدمال  سمت به اروپا جنوب از هرز هاي عل  تعااد که شا

 نتدایج  .[12] یافدت  کاهش گونه 140 به گونه 400 از اروپا

                                                           
1. Geographical Information System 

 هداي  نقشده  طراحدي  کده  اسدت  آن از حداکي  پژوهش یک

 سدنجي  موقعیدت  سیسدتم ) GIS توسدط  هرز عل  پراکنش

 کداهش  سدبب  تواندا  مي نظر مورد منطقۀ به بسته ،(2جهاني

 نتدایج  .[14] شود درصا 55 تا 25 بین ها کش عل  مصر 

 اسدتان  آبدي  گندا   مداارع  در کده  داد نشدان  يدیگر تحقیق

 مداارع  انبرگد  پهدن  دارد. وجود هرز عل  گونه 87 ،تهران

 ،صاکشدیر  شدامل  غالبیدت  ترتیدب  بده  تهران استان آبي گنا 

 غالدب  برگدان  باریدک  بودندا.  راخ تي بي و تره شاه ،بنا هفت

 یدوت   اهمیدت،  ترتیدب  بده  نیدا  تهدران  استان گنا  ماارع

 [.9] بودنا چاودار و جودره زمستانه، وحشي

 تددأثیر وهش، پددژ ایددن در یادشدداه، مطالددب بدده باتوجدده

 هداي  علد   اي گونده  غناي بر مایریتي و محیطي هاي عامل

 .1 :آن ۀواسدط  بده  تدا  شا بررسي ایال  استان ماارع در هرز

 و  آیدا  دست به منطقه هرز يها عل  از صحیحي اطالعات

 وقت اتال  از تا شود اتخاذ مایریتي مناسب هاي روش .2

 شود. جلوگیري سرمایه و

 

 ها روش و مواد .2

 ایال  استان کل نخست ۀمرحل در پژوهش این اجراي براي

 شدرح  بده  اسدتان،  در موجود اقلیم نوع  براسا  ناحیه سه به

 مرطدوب  و مالیم زمستان با مناطقي .1 :[4] شا تقسیم زیر

 ایدوان،  ایدال ،  نظیدر  ،صشدک  ولدي  گر  چناان نه تابستان و

 و مالیددم زمسددتان داراي نددواحي .2  سددرابله و ملکشدداهي

 نظددر از کدده صشددک و گددر  بسددیار تابسددتان و مرطددوب

 بدات  در یادشداه  منداطق  بدا  جائدي  هاي تفاوت هوایي و آب

 بدا  منداطقي  .3  شهر دره و آباانان هاي شهرستان نظیر ،دارنا

 و صشدک  و گدر   )تابسدتان  بیابداني  نیمه تا گر  استپي اقلیم

 دهلدران.  و مهدران  هايدشت مثل ،معتال( نسبت به زمستان

 شهرسدتان  یدک  هدوایي  و آب ۀناحید  هر از بعاي ۀمرحل در

 و هدا  بدرداري نمونده  و گرفدت  قدرار  مدانظر  الگدو  عنوان به

                                                           
2. Global Positioning System 
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 اول اقلیمي ۀناحی از شا. متمرکا شهرستان آن بر ها آزمایش

 دو  وهدوایي  آب ۀناحید  از سدرابله،  شهرستان اي()مایترانه

 تدا  گدر   )اسدتپي  سو  دستۀ مناطق از و ،شهر دره شهرستان

 (.1 )شکل شا برگایاه دهلران شهرستان بیاباني( نیمه
 

 
 زمستانه مختلف هایكشت در شده بردارینمونه نقاط .1 شکل

 ایالم استان در هرز یها علف ای گونه غنای تعیین برای

 

 بدا  محصدول،  هدر  مدورد  در بازدیاشداه  ماارع تعااد

 براسدا   مداارع  انتخداب  و کشدت،  زیدر  سطح به توجه

 توجده  بدا  شهرستان هر در محصول هر براي آنها فراواني

 :b ندوع  هکتداري   5-1 مداارع  :a نوع بود: مقیا  سه به

 16 از تدر  بدار   مداارع  :c ندوع  و هکتاري  15-6 ماارع

 طدرح  از برداري، نمونه براي ماارع انتخاب از بعا هکتار.

W هدر  در هدرز  هاي عل  فراواني و تعااد شمردن براي 

 [.1] شا استفاده مارعه

 

 a مزارع از بردارینمونه .1. 2

 یکدي  موازات به قا  20 مارعه، از اي گوشه انتخاب از پ 

 درجده،  90 زاویۀ یک تشکیل با سپ  شا. برداشته اضالع از

 بدرداري نمونه شروع نقطۀ و برداشته مارعه داصل به قا  20

 حدر   شکل الگوي به باتوجه شا. گرفته درنظر مکان این از

W ، دو هر فاصلۀ کهطوريبه شا، انتخاب آن روي نقطه پنج 

 متدر  25/0 کدادر  یدک  نقطه هر در و بود قا  20 متوالي نقطۀ

 شا. پرتاب (5/0 در 5/0 )ابعاد مربعي

 

 b مزارع از بردارینمونه .2. 2

 مدوازات  به قا  40 نقطه آن از و انتخاب مارعه از اي گوشه

 یدک  تشدکیل  بدا  سپ  شا. برداشته حرکت اضالع از یکي

 ایدن  شدا.  برداشته مارعه داصل به قا  40 درجه، 90 ۀزاوی

 الگوي به باتوجه شا. لحا  بردارينمونه شروع ۀنقط مکان

 کده طوريبه شا، انتخاب آن روي نقطه نُه ، W حر  شکل

 یدک  نقطده  هر در و بود قا  20 متوالي ۀنقط دو هر ۀفاصل

 .شا پرتاب مربعي متر 25/0 کادر

 

 c مزارع از بردارینمونه .3. 2

 موازات به قا  60 نقطه آن از و انتخاب مارعه از اي گوشه

 90 ۀزاوی یک تشکیل با سپ  شا. برداشته اضالع از یکي

 از بردارينمونه شا. برداشته مارعه داصل به قا  60 درجه،

 نقطه سیاده ،W شکل الگوي به توجه با .شا آغاز نقطه این

 متوالي ۀنقط دو هر ۀفاصل کهطوري به شا، انتخاب آن روي

 مربعي متر 25/0 کادر یک نقطه هر در و بود قا  20

 .شا پرتاب

 

 كاادر  از بردارییادداشت و گيرینمونه روش .4. 2

 نظر مورد

 يهدا  علد   ابتداا  ،مربعدي  متر 25/0 کادر هر پرتاب از پ 

 بداین  و شناسدایي  گونده  و جدن   تفکیدک  به کادر هر هرز

 شا. مشخ  کادر هر در گونه هر هرز عل  تراکم ترتیب،

 طدول  ثبت براي (Garmin 60 CSX )مال GPS دستگاه از

 تحت ۀمارع در دریا سطح از ارتفاع و جغرافیایي عر  و

 غنداي  بر جغرافیایي مشخصات این اثر مطالعۀ براي بازدیا،

 شاه استخراج اطالعات شا. استفاده هرز هاي عل  اي گونه
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 ArcGIS 9.3 افداار ندر   وارد 1مکداني  ۀداد عنوان به GPS از

 هداي تیده  نظیدر  مختلد   هايتیه ها،داده آنالیا از بعا .شا

 و مختل  محصوتت هرز، يها عل  از کاا  هر به مربوط

 ،تلفیدق  آندالیا،  از سدپ   و شدا  تهیه مربوط هايشهرستان

 هداي نقشده  مختل ، هايتیه صروجي نهایت در و تفکیک

 5 تا 2 هاي شکل در شاه داده نمایش هرز هاي عل  پراکنش

 هر در محصوتت کشت زیر سطح به توجه با .آما دست هب

 آن بده  بدات  در کده  بردارينمونه روش براسا  و شهرستان

 صدورت  نظدر  مورد ماارع در تز  عملیات ۀکلی شا، اشاره

 استفاده با آماه دستهب اطالعات و اعااد نهایت در و گرفت

 .[8] شا وتحلیل تجایه زیر هايمعادله از

 هدر  در موجدود  ماارع از درصاي بیانگر 2(F) فراوانی

 صاص ۀگون آن توسط که است محصول هر در و شهرستان

 یدک  جغرافیدایي  گسدترش  بیدانگر  توانا مي و انا شاه آلوده

 [:8] (1 ۀ)معادل باشا استان در گونه

(1) k

Yi
F 100

n
 
 

 رحضدو  :Yi ( درصا) K گونه فراواني : fk رابطه، این در

 ۀمارعد  تعدااد  : n و   I ۀشمار ۀمارع در (0) نبود یا و (1)

 است. اشاهبازدی

 کده  اسدت  کادرهدایي  درصدا  بیدانگر  3(U) یکنواختی

 ۀدهندا نشدان  واقدع  در و اندا شداه  آلدوده  گونده  یک توسط

 است صاص ۀگون یک توسط منطقه یک آلودگي از تخمیني

 [:8] (2 ۀ)معادل

(2) 

n m

1 1
k m

1

Xij

U

m


 


 

 K ۀگوند  بدراي  عده ارم یکندواصتي   :Uk ،رابطده  این در

 کدادر  در K گوندۀ  (0) نبدود  یدا  (1) حضور : Xij )درصا( 

                                                           
1. Spatial data 

2. Frequency 

3. Uniformity 

 :m و بازدیاشداه   مداارع  داتعدا   :j  n مارعدۀ  در i شمارۀ

 است. شاه پرتاب کادر تعااد

 در سطح واحا در بوته تعااد بیانگر 4(D) تراکم

  [:8] (3 )معادلۀ است مارعه

(3) 

m

1
Ki

Zj 4

D
m






 

 مربدع(  متدر  در بوتده  )تعااد تراکم  :DKi رابطه، این در

 کادر در گیاهان تعااد  :i  Zj ۀشمار ۀمارع در K ۀگون براي

 است. شاه پرتاب کادر تعااد  :m و مربعي( متر 25/0)

 در گیاهان تعااد ۀدهنانشان 5(MFDki) تراكم میانگین

 [:8] (4 ۀ)معادل است تحقیق منطقۀ در سطح واحا

(4) 
n

1

DKi
MFDKi

n
 

  :K  DKi ۀگوند  تدراکم  میدانگین  :MFDKi رابطه، این در

 مداارع  تعدااد   :n و  I ۀشمار ۀمارع در K ۀگون براي تراکم

 است. شاه مطالعه

 هدرز  يهدا  علد   از حداکي  نیا 6(AI) غالبیت شاخص

 .[8] است منطقه هر در غالب

(5) Fk AIk Uk MFDKi   

 اس . k ةگون ب اي غا بي  شاخ  :AI رابط ، این در

 علد   يهدا  گونده  نظر از هاشهرستان بین تشابه درصد

  :[11] شا تعیین زیر فرمول از استفاده با هرز

(6) 2Cij
Similarity(%) 100

Ci Cj
 


 

 مشدترک  هرز عل  يها گونه تعااد  :Cij  رابطه، این در

 علد   يهدا  گونده  تعااد  :Ci شاه  مقایسه شهرستان دو بین

 هدرز  علد   يهدا  گونده  تعدااد   :Cj و  اول شهرسدتان  هرز

 است. دو  شهرستان
                                                           
4. Density 

5. Mean field density 

6. Abundance index 
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 توسدط  کده  محصدول  هدر  در و استان کل ماارع درصا

 هدرز  عل  آن 1پایااري درصا نیا است شاه آلوده k ۀگون

 ،شدداص  ایددن براسددا  واقددع در شددا. گرفتدده نظددر در

 ماارع هرز يها عل  ترینسازمشکل عبارتي به و ترین سمج

 .شا مشخ  گنا 

(7) 
Yt

Ck 100
n

 
 

 و اسدتان  کدل  ماارع پایااري درصا :Ck رابطه، این در

 حضور :Yt  اناشاه آلوده k ۀگون توسط که محصول هر در

  :n و  اسدتان  در شداه  بررسي ماارع ۀکلی در (0) نبود یا (1)

 است. استان کل در شاهبازدیا ۀمارع تعااد

 افداار ندر   ار استفاده با هامعادله این براسا  محاسبات

 و مدایریتي  متغیرهداي  کلدي  طدور بده  .گرفت انجا  2اکسل

 ندوع  از: بودندا  عبدارت  تحقیق این در شاه بررسي محیطي

 ،...( و کلداا  )گندا ،  محصدول  ،تابستانه( یا )پاییاه محصول

 و دریدا  سدطح  از ارتفداع  کاشدت،  تاریخ ،کش عل  تناوب،

 مدایریتي  متغیرهداي  مدورد  در اطالعدات  کسب براي اقلیم.

 کشاورزان نظر از استفاده با و شا ترسیم ارزشیابي فر  یک

 آنهدا  در بدرداري نمونده  کده  ماارعدي  مورد در شهرستان هر

 وتحلیدل  تجایده  بدراي  .شا تکمیل فر  این گرفت، صورت

 و بدات  در ذکرشداه  متغیرهداي  به مربوط اطالعات و هاداده

 پدراکنش  و اي گونده  غنداي  بدر  متغیرهدا  ایدن  تدأثیر  ارزیابي

 هدداي آزمددون از ایددال  اسددتان مدداارع هددرز يهددا علدد 

  شا. استفاده 3غیرپارامتریک

 

                                                           
1. Constancy percentage 

2. Excel  

3. Non-parametric 

 بحث و نتایج . 3

 شهرستان كلزای و گندم مزارع هرز یها علف .1. 3

 دهلران

 درصا بیشترین 5افسرشاه و 4معمولي پنیرک رزه يها عل 

kf و ku دهلران گنا  ماارع در را بوته تراکم بیشترین و 

 پنیرک غالبیت شاص  (.1 )جاول دادنا اصتصاص صود به

 غالب بر  باریک بود. 53/118 شهرستان این در معمولي

 با زمستانه وحشي یوت  هرستانش این گنا  ماارع در نیا

 شهرستان این کلااي ماارع در بود. 31/68 غالبیت شاص 

 درصا ،100 فراواني درصا با 6صغیر آسیاي پنیرک نیا

 مربع متر در بوته 82/1 تراکم میانگین و 57/28 یکنواصتي

 آن براي غالبیت شاص  و بود هرز  عل  ترین شایع

 (.2 و 1 هاي)جاول شا محاسبه 39/130

 

 حبوبااات و گناادم ماازارع هاارز هااای علااف .2. 3

 سرابله شهرستان

 تعااد نظر از را وسیعي گسترۀ سرابله شهرستان گنا  ماارع

 گونده  25 کده  طدوري  به دادنا، اصتصاص صود به هرز عل 

 در کده  شدانا  شناسدایي  شهرستان این ماارع در هرز عل 

 بدا  9بابونده  و 8راخ تدي بدي  ،7جغجغدک  هرز عل  ،آنها بین

 يهدا  عل  جمله از زیاد تراکم و یکنواصتي فراواني، درصا

-پهدن  شدونا. مدي  تلقي شهرستان این گنا  ماارع مهم هرز

 هداي  گونده  را سدرابله  شهرسدتان  گندا   ماارع غالب برگان

 شداص   بدا  ترتیب به وحشي صردل و راخ تي بي ،جغجغک

 .دادنا تشکیل 53/102 و 59/105 ،67/134 غالبیت

 

                                                           

4. Malva neglecta L. 

5. Melilotus indicus L. 

6. Malva nicaeensis L. 

7. Vaccaria pyramidata L. 

8. Galium tricornutum L. 

9. Anthemis cotula L. 
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 هرز یها علف غالبیت شاخص و سطح واحد در بوته تراكم میانگین ،یکنواختی درصد فراوانی، درصد تیره، علمی، نام .1 جدول

 دهلران شهرستان گندم مزارع

 Fk تیره علمی نام هرز علف ۀگون

(%) 
(%) 

Uk 

MFDki  

(plant/m2) 
AI 

 Malva neglecta Malvaceae 67/86 30 86/1 53/118 معمولي پنیرک

 Silybum marianum Asteraceae 67/46 7 36/0 03/54 ابلقي بر  کنگر

 Avena ludoviciana Poaceae 00/60 8 31/0 31/68 زمستانه وحشي یوت 

 Sorghum halepense Poaceae 67/6 1 03/0 70/7 قیاق

 Carthamus oxyacantha Asteraceae 67/6 1 06/0 73/7 وحشي گلرنگ

 Melilotus indicus Fabaceae 67/53 11 58/0 25/65 افسر شاه

 Convolvulus arvensis Convolvulaceae 00/60 9 48/0 48/69 صحرایي پیچک

 Sinapis arvensis Brassicaceae 33/33 4 18/0 51/37 وحشي صردل

 Fumaria vailantii Fumariaceae 00/20 3 08/0 08/23 تره شاه

 Raphanus raphanistrum Brassicaceae 67/26 4 19/0 86/30 وحشي ۀچترب

 Eruca sativa Brassicaceae 67/26 4 28/0 95/30 منااب

 Phalaris brachystachys Poaceae 33/13 1 04/0 37/14 فاتری 

 Turgenia latifolia Apiaceae 33/13 1 05/0 38/14 ماستونک

 Anthemis cotula Asteraceae 67/6 1 02/0 69/7 بابونه

 Rapistrum rugosum Brassicaceae 67/6 1 02/0 69/7 شلمي

 Chenopodium murale Chenopodiaceae 67/6 1 03/0 70/7 تره سلمه

 Ammi majus Apiaceae 67/6 1 02/0 69/7 سفیا گل وایه

 
 هرز یها علف غالبیت شاخص و سطح واحد در بوته تراكم میانگین ،یکنواختی درصد فراوانی، درصد تیره، علمی، نام .2 جدول

 دهلران شهرستان یكلزا مزارع

Fk (%) Uk (%) MFDki (plant/m تیره علمی نام هرز علف ۀگون
2
) AI 

 Malva nicaeensis Malvaceae 00/100 57/28 82/1 39/130 صغیر آسیاي پنیرک

 Chenopodium murale Chenopodiaceae 00/50 14 44/0 44/64 تره سلمه

 Lathyrus hirsutus Fabaceae 00/50 7 22/0 22/57 وحشي صلر

 Melilotus indicus Fabaceae 00/100 14 24/1 24/115 افسر شاه

 Ammi majus Apiaceae 00/50 7 22/0 22/57 سفیا گل وایه
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 هرز یها علف غالبیت شاخص و سطح واحد در بوته تراكم میانگین یکنواختی، درصد فراوانی، درصد تیره، علمی، نام .3 ولجد

 سرابله شهرستان گندم مزارع

 Fk تیره علمی نام هرز علف گونۀ
(%) 

Uk 
(%) 

MFDki 
(plant/m

2
) AI 

 Fumaria vailantii Fumariaceae 45/45 14 62/0 07/60 تره شاه

 Lactuca serriola Asteraceae 18/18 3 15/0 33/21 وحشي يکاهو

 Sinapis arvensis Brassicaceae 67/63 37 86/1 53/102 وحشي صردل

 Galium tricornutum Rubiaceae 73/72 31 86/1 59/105 اخر تي بي

 Vicia sativa Fabaceae 45/45 10 40/0 85/55 ماشک

 Anthemis cotula Asteraceae 73/72 25 24/1 97/98 بهاري ۀبابون

 Vicia narbonensis Fabaceae 45/45 14 65/0 10/60 ماشک

 Papaver dubium Papaveraceae 36/36 7 29/0 65/43 گرزدار شقایق

 Cirsium arvense Asteraceae 55/54 12 48/0 03/67 لته صار

 Phalaris brachystachys Poaceae 36/36 8 33/0 61/44 فاتری 

 Lamium amplexicaule Labiatae 36/36 8 44/0 80/44 غربیلک

 Vaccaria pyramidata Caryophyllceae 91/90 41 76/2 67/134 جغجغک

 Rapistrum rugosum Brassicaceae 18/18 10 40/0 58/28 شلمي

 Ammi majus Apiaceae 36/36 8 40/0 76/44 سفیا گل وایه

 Silybum marianum Asteraceae 36/36 8 33/0 69/44 ابلقي بر  کنگر

 وحشي یوت 

 زمستانه
Avena ludoviciana Poaceae 55/54 14 55/0 10/69 

 Turgenia latifolia Apiaceae 45/45 8 37/0 82/53 ماستونک

 Anagalis arvensis Primulaceae 18/18 7 50/0 76/25 براق گنامک

 Cephalaria syriaca Dipsaceae 18/18 3 11/0 29/21 شکافته سر

 Acroptilon repense Asteraceae 09/9 2 07/0 11/11 تلخه

 Lithospermum arvense Boraginaceae 55/54 17 74/0 29/72 وحشي ۀسنگاان

 Conringia orientalis Brassicaceae 45/45 10 51/0 96/55 صرگوش گوش

 Carthamus oxyacantha Asteraceae 45/45 15 77/0 22/61 وحشي گلرنگ

 Myagrum perfoliatum Brassicaceae 36/36 8 26/0 62/44 کمناي

 Stellaria media Caryophyllceae 09/9 2 07/0 16/11 گنامک
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 هرز های علف غالبیت شاخص و سطح واحد در بوته تراكم میانگین ،یکنواختی درصد فراوانی، درصد تیره، علمی، نام .4 جدول

 سرابله شهرستان گندم مزارع

 Fk تیره علمی نام هرز علف گونۀ
(%) 

Uk 
(%) 

MFDki 
(plant/m2) AI 

 Sinapis arvensis Brassicaceae 100 60 13/4 83/164 وحشي صردل

 Carthamus oxyacantha Asteraceae 33/83 27 33/1 66/111 وحشي گلرنگ

 Fumaria vailantii Fumariaceae 67/66 13 67/0 34/80 تره شاه

 Galium tricornutum Rubiaceae 33/83 23 93/0 26/107 راخ تي بي

 Avena ludoviciana Poaceae 00/50 10 40/0 40/60 زمستانه وحشي یوت 

 Vaccaria pyramidata Caryophyllceae 33/83 33 73/1 06/118 جغجغک

 Turgenia latifolia Apiaceae 67/66 13 53/0 20/80 ماستونک

 Anthemis cotula Asteraceae 67/66 17 67/0 34/84 بهاري بابونه

 Phalaris brachystachys Poaceae 33/33 10 40/0 73/43 فاتری 

 Lithospermum arvense Boraginaceae 33/33 7 40/0 73/40 وحشي ۀسنگاان

 Ammi majus Apiaceae 67/16 3 13/0 80/19 سفیا گل وایه

 Conringia orientalis Brassicaceae 67/16 3 13/0 80/19 صرگوش گوش
       

 

 شهرسدتان  ایدن  گندا   مداارع  در نیدا  غالب بر باریک

 بدود  10/69 غالبیدت  شداص   بدا  زمسدتانه  وحشي یوت 

 زیادي آلودگي سرابله شهرستان حبوبات ماارع (.3 )جاول

 ۀرتبد  در جغجغدک  و داشدتنا  وحشدي  صردل هرز عل  به

 ایددن در حبوبددات مدداارع آلددودگي شددات نظددر از بعدداي

 صدردل  غالبیدت  شاص  (.4 )جاول داشت قرار شهرستان

 و 13/164 ترتیدب  بده  شهرستان این در جغجغک و وحشي

 ایدن  حبوبدات  ماارع در نیا غالب بر  باریک بود. 06/118

 40/60 غالبیت شاص  با زمستانه وحشي یوت  شهرستان

 (.4 و 3 هاي )جاول بود

 

 حبوباات  و كلازا  گندم، مزارع هرز یها علف .3. 3

 شهر دره شهرستان

 وحشي صردل هرز عل  شهر دره شهرستان گنا  ماارع در

 میدانگین  و 60 یکندواصتي  درصدا  ،5/87 فراواندي  درصا با

 حضدور  ها گونه سایر از بیش مربع متر در بوته چهار تراکم

 درصدا  فراواندي،  درصا کمترین 1شلمي هرز عل  داشتنا.

 کده  داد اصتصداص  صدود  بده  را تراکم میانگین و یکنواصتي

 شدهر  دره گنا  ماارع در هرز عل  این کم اهمیت از نشان

 نیدا  شهرستان این گنا  ماارع در غالب بر  باریک داشت.

 بدود  40/96 غالبیدت  شداص   بدا  زمسدتانه  وحشي یوت 

 هدرز  علد   تدرین  مهدم  گندا ،  ماارع بر عالوه (.5 )جاول

 که بود وحشي صردل شهرستان، این حبوبات و کلاا ماارع

 داد اصتصاص صود به ماارع این در را زیادي آلودگي درجۀ

 .(7 و 6 هاي )جاول

 

 

                                                           
1 . Rapistrum rugosum L. 
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 هرز یها علف غالبیت شاخص و سطح واحد در بوته تراكم میانگین یکنواختی، درصد فراوانی، درصد تیره، علمی، نام .5 جدول

 شهر دره شهرستان گندم مزارع

هرز علف گونۀ علمی نام   Fk تیره 
(%) 

Uk 
(%) 

MFDki 
(plant/m

2
) AI 

خرا تي بي  Galium tricornutum Rubiaceae 00/25  10 60/0  60/35  
وحشي صردل  Sinapis arvensis Brassicaceae 50/87  60 00/4  50/151  

Vaccaria pyramidata Caryophyllceae 50/37 جغجغک  13 50/0  00/51  

سفیا گل وایه  Ammi majus Apiaceae 00/50  10 60/0  60/60  
ابلقي بر  کنگر  Silybum marianum Asteraceae 00/50  23 70/1  70/74  

افسر شاه  Melilotus indicus Fabaceae 00/25  13 80/0  80/38  
زمستانه وحشي یوت   Avena ludoviciana Poaceae 00/75  20 40/1  40/96  

وحشي صلر  Lathyrus hirsutus Fabaceae 00/25  5 30/0  30/30  
Vicia sativa Fabaceae 00/25 ماشک  5 30/0  30/30  

بهاري ۀبابون  Anthemis cotula Asteraceae 00/25  5 20/0  20/30  
تره شاه  Fumaria vailantii Fumariaceae 00/25  5 30/0  30/30  
براق گنامک  Anagalis arvensis Primulaceae 00/25  8 40/0  40/33  
معمولي سیااب  Veronica persica Scrophyllaceae 00/25  15 00/1  00/44  

Rapistrum rugosum Brassicaceae 50/12 شلمي  3 10/0  60/15  

Anthemis hyalina Asteraceae 00/25 بابونه  15 80/0  80/40  
 

 

 هرز یها علف غالبیت شاخص و سطح واحد در بوته تراكم میانگین یکنواختی، درصد فراوانی، درصد تیره، علمی، نام .6 جدول

 شهر دره شهرستان كلزا مزارع

 Fk تیره علمی نام هرز علف گونۀ
(%) 

Uk 
(%) 

MFDki 
(plant/m

2
) AI 

 آسیاي پنیرک
 صغیر

Malva nicaeensis Malvaceae 00/50 20 20/1 20/71 

 Sinapis arvensis Brassicaceae 00/100 80 80/6 80/186 وحشي صردل
 Anagalis arvensis Primulaceae 00/50 10 40/0 40/60 براق گنامک

 Vicia sativa Fabaceae 00/50 20 60/1 60/71 ماشک

 Galium راخ تي بي
tricornutum 

Rubiaceae 00/50 20 60/1 60/71 

 Ammi majus Apiaceae 00/50 10 80/0 80/60 سفیا گل وایه
 Anthemis cotula Asteraceae 00/50 40 00/20 00/92 بهاري بابونه
 Silybum marianum Asteraceae 00/50 10 40/0 40/60 ابلقي بر کنگر

 Anthemis hyalina Asteraceae 00/50 30 60/1 60/81 بابونه

 Vaccaria جغجغک
pyramidata 

Caryophyllceae 00/50 10 40/0 40/60 

 Silene conoidea Caryophyllceae 00/50 10 40/0 40/60 قلیاني کوزه
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 هرز یها علف غالبیت شاخص و سطح واحد در بوته تراكم میانگین یکنواختی، درصد فراوانی، درصد تیره، علمی، نام .7 جدول

 شهر دره شهرستان حبوبات مزارع

 

 عل  گونه 35 کلي طور به آماه، دست به نتایج به باتوجه

 گندا   مداارع  گیداهي،  جدن   23 و گیاهي ۀتیر 17 از هرز

 جغجغک ،پنیرک بین این در و انا دهکر آلوده را ایال  استان

 35 ایدن  بدین  در هسدتنا.  آنهدا  تدرین  شایع وحشي صردل و

 57/8 و دولپده  هداي  گونه را درصا 42/91 هرز، عل  گونه

 عدالوه،  بده  دهندا.  مدي  تشدکیل  لپده  تدک  هاي گونه را درصا

 بدا  ترتیب به زمستانه وحشي یوت  و صردل هرز هاي عل 

 را پایااري درصا بیشترین 88/55 و 76/61 پایااري درصا

 تدرین  غالدب  جدا   که دادنا نشان و داده اصتصاص صود به

 (.8 )جداول  هستنا ایال  استان گنا  ماارع هرز هاي عل 

 و زمسدتانه  وحشدي  یدوت   کده  دهدا  مدي  نشدان  ها بررسي

 بر  باریک هرز يها عل  عنوان به گذشته سالیان از چاودار

 شهرستان [.3] انا داشته حضور کشور گنا  ماارع در مهم

 در گنا  ماارع هرز هاي عل  اي گونه غناي نظر از سرابله

 درصدا  50 از کمتدر  تشدابهي  دهلران، شهرستان با مقایسه

 اي گونده  غنداي  کمتدر  تشابه درصا رسا مي نظر به داشت.

 شهرسدتان  بدا  سرابله شهرستان گنا  ماارع هرز هاي عل 

 باشدا  مدایریتي  و اقلیمدي  هداي  تفداوت  از ناشدي  دهلران

 (.9 )جاول

 عملیات بیشتر بودن مکانیاه دلیل به دهلران شهرستان در

 هدرز  هاي عل  کنترل کشاورزان، بیشتر دانش و کشاورزي

 اي گونده  غنداي  تواندا  مدي  امدر  همین گیرد. مي صورت بهتر

 بدده نسددبت دهلددران شهرسددتان در را هددرز هدداي علدد 

 دها. کاهش سرابله نظیر دیگر هاي شهرستان

 Fk تیره علمی نام هرز علف گونۀ 
 (%) 

Uk  
(%) 

MFDki  
(plant/m2)  AI  

 Ammi majus Apiaceae 67/66 13 53/0 20/80 سفیا گل وایه 

 Melilotus indicus Fabaceae 67/66 20 80/0 47/87 افسر شاه 

 Rapistrum rugosum Brassicaceae 33/33 7 27/0 60/40 شلمي 

 Sinapis arvensis Brassicaceae 0/100 87 07/5 07/192 وحشي صردل 

 Silybum marianum Asteraceae 33/33 7 27/0 60/40 ابلقي بر کنگر 

 Avena ludoviciana Poaceae 33/33 7 27/0 60/40 زمستانه وحشي یوت  

 Anagalis arvensis Primulaceae 33/33 7 53/0 86/40 براق گنامک 

 Carthamus oxyacantha Asteraceae 67/66 20 60/1 27/88 وحشي گلرنگ 

 Bellevalia glauca Liliaceae 33/33 20 07/1 40/54 آبي بر  تمشکین 

 Vaccaria pyramidata Caryophyllceae 33/33 27 33/1 66/61 جغجغک 

 Vicia sativa Fabaceae 33/33 27 13/2 46/62 ماشک 

 Anthemis hyalina Asteraceae 33/33 7 27/0 60/40 بابونه 

 Galium tricornutum Rubiaceae 33/33 13 53/0 86/46 راخ تي بي 

 Cardaria draba Brassicaceae 33/33 7 27/0 60/40 ازمک 

 Vicia narbonensis Fabaceae 67/66 13 53/0 86/46 ماشک 

 Lathyrus hirsutus وحشي صلر 

 
Fabaceae 

 33/33 7 27/0 60/40 
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 ایالم استان گندم مزارع هرز یها علف پایداری درصد و تیره علمی، نام .8 جدول

 پایداری تیره علمی نام هرز علف گونۀ
(%) 

 Malva neglecta Malvaceae 23/38 معمولي پنیرک
 Silybum marianum Asteraceae 11/44 ابلقي بر  کنگر
 Avena ludoviciana Poacea 76/61 زمستانه وحشي یوت 

 Sorghum halepense Poaceae 94/2 قیاق
 Carthamus oxyacantha Asteraceae 64/17 وحشي گلرنگ
 Melilotus indicus Fabaceae 41/29 افسر شاه
 Covolvulus arvensis Convolvulaceae 47/26 صحرایي پیچک
 Sinapis arvensis Brassicaceae 88/55 وحشي صردل
 Fumaria vailantii Fumariaceae 41/29 تره شاه

 Raphanus raphanistrum Brassicaceae 76/11 وحشي ۀتربچ
 Eruca sativa Brassicaceae 76/11 منااب
 Phalaris brachystachys Poaceae 67/17 فاتری 
 Turgenia latifolia Apiaceae 58/20 ماستونک
 Anthemis cotula Asteraceae 35/32 بابونه
 Rapistrum rugosum Brassicaceae 76/11 شلمي
 Chenopodium murale Chenopodiaceae 94/2 تره سلمه

 Ammi majus Apiaceae 47/26 سفیا گل وایه
 Lactuca serriola Asteraceae 88/5 وحشي يکاهو
 Galium tricornutum Rubiaceae 41/29 اخر تي بي

 Vicia sativa Fabaceae 58/20 ماشک
 Vicia narbonensis Fabaceae 70/14 پهن بر  ماشک
 Papaver dubium Papaveraceae 76/11 گرزدار شقایق
 Cirsium arvense Asteraceae 64/17 لته صار

 Lamium amplexicaule Labiatae 76/11 غربیلک
 Vaccaria pyramidata Caryophyllceae 23/38 جغجغک

 Anagalis arvensis Primulaceae 76/11 براق گنامک
 Cephalaria syriac Dipsaceae 88/5 شکافته سر

 Acroptilon repense Asteraceae 94/2 تلخه
 Lithospermum arvense Boraginaceae 64/17 وحشي ۀسنگاان
 Conringia orientalis Brassicaceae 70/14 صرگوش گوش

 Myagrum perfoliatum Brassicaceae 76/11 کمناي
 Stellaria media Caryophyllceae 94/2 گنامک

 Lathyrus hirsutus Fabaceae 88/5 وحشي صلر
 Veronica persica Scrophyllaceae 88/5 معمولي سیااب

 Anthemis hyalina Asteraceae 88/5 بابونه
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 ایالم استان گندم مزارع هرز های علف تشابه درصد .9 دولج

 سرابله شهردره دهلران شهرستان

 47 50 - دهلران

 سرابله

 شهر دره

47 

50 

55 

- 

- 

55 
 

 نظیدر  اي وابسدته  هايرمتغی اینکه دلیل به ،تحقیق این در

 نرمدالي  توزیع داراي سطوح ۀهم در تراکم و اي گونه غناي

 بدر  محیطدي  و مدایریتي  عوامدل  تأثیر ارزیابي براي نبودنا،

 هدداي آزمددون از هددرز يهددا علدد  تددراکم و اي گوندده غندداي

 و 2والددی  کروسددکال ،1ویتنددي مددن نظیددر غیرپارامتریددک

 بدراي  ویتندي  مدن  آزمدون  نتدایج  شا. استفاده 3رو اسپیرمن

 نشدان  کش عل  و محصول نوع مایریتي مستقل متغیرهاي

 کدش  علد   و محصول نوع نظیر مایریتي متغیرهاي که داد

 ناارد ایال  استان در هرز يها عل  اي گونه غناي بر ثیريأت

 در کده  ماارعدي  همچنین و زمستانه و تابستانه ماارع بین و

 نظدر  از اصتالفدي  باشا، نشاه یا شاه استفاده کش عل  آنها

 و 10 هداي  )جداول  شود نمي دیاه هرز عل  اي گونه غناي

 نادرسدت  مصدر   دلیدل  بده  است ممکن وضعیت این (.11

 بده  هدرز  هداي  علد   برصدي  شدان  مقداو   یدا  ها کش عل 

 بدراي  والدی   کروسدکال  آزمدون  نتدایج  باشدا.  کدش  عل 

 نیدا  کاشدت  تداریخ  و تنداوب  محصول، مایریتي متغیرهاي

 غنداي  متغیدر  بده  مربدوط  آن P ارزش که است آن از حاکي

 کاشدت  تداریخ  و محصدول  متغیرهداي  با ارتباط در اي گونه

 مقدادیر  بدین  عبدارتي  بده  و بدوده  نظدر  مدورد  آلفاي از کمتر

 اصدتال   درصدا  5 احتمال سطح در اي گونه غناي میانگین

  Pارزش کده  اسدت  حدالي  در ایدن  داشدت،  وجود داري معنا

 تنداوب  متغیدر  بدا  ارتبداط  در اي گونه غناي متغیر به مربوط

 (.14 و 13 ،12 هداي )جاول است نظر مورد آلفاي از بیشتر

                                                           
1. Mann-Whitney 

2. Kruscal Wallies 

3. Spearman rho 

 و کاشدت  هداي  تداریخ  بین در که معناست باان مطلب این

 هدرز   علد   اي گونده  غناي نظر از بررسي مورد محصوتت

 تداریخ  کده  طوري به ،داشت وجود داريمعنا آماري اصتال 

 محصدول  و هدرز  علد   گونه 25/10 میانگین با تیر کاشت

 علد   اي گونه غناي بیشترین ،گونه 50/15 میانگین با لوبیا

 علد   ۀجامعد  عبدارتي  به و دادنا اصتصاص صود به را هرز

 بیشتري اي گونه غناي ،اي مارعه معیارهاي نظر از لوبیا هرز  

 داشت. زراعي محصوتت ۀبقی به نسبت

 متغیر با ارتباط در ها میانگین بین اصتال  نبودن دارمعنا

 اسدتان  مداارع  در تنداوب  اصدول  کده  داد نشدان  نیا تناوب

 کشدتي  تدک  هداي  سیسدتم  از بیشتر و نشاه رعایت صوبي به

 محصدول  بده  اي گونده  غناي میاان کمترین .شود مي استفاده

 و پیاپي زدن موور دلیل به شایا امر این که دارد تعلق یونجه

 عملیات نگرفتن انجا  ضمن در و متعاد هاي چین برداشت

 سدال  چندا  مات به زراعت این رشا ۀدور طي ورزي صاک

 .(13 )جاول باشا

 کدده داد نشددان پژوهشددگران از برصددي بررسددي نتددایج

 علد   اي گونده  غنداي  و تنوع بر ثیرگذارأت عوامل ترین مهم

 زمدان  گذشت فصلي، تغییرات زمین، توپوگرافي شامل هرز

 تغییدرات  عوامدل  همدین  و است محصول نوع نهایت در و

 پستي ها، گاارش بنابر .شود مي سبب را هرز هاي عل  فلور

 صداک،  pH نظیدر  عدواملي  بر توانا مي صود ،زمین بلناي و

 باشدا  ثیرگذارأت اقلیمي هاي عامل و صاک اي تغذیه موقعیت

 ارتفداع  افداایش  با صود که اي گونه غناي بر عوامل همین و

 .[7] است مؤثر یابا مي افاایش منطقه
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 (α=05/0) محصول نوع با ارتباط در ای گونه غنای متغیر (±) معیار انحراف و میانگین مقادیر .10 جدول

P-value وابسته متغیر تابستانه زمستانه 

  اي گونه غناي 51/4±62/8 83/3±02/7 20/0

±SD 
 

 (α=05/0) كش علف مصرف با ارتباط در ای گونه غنای متغیر (±) معیار انحراف و میانگین مقادیر .11 جدول

P-value وابسته متغیر شاه استفاده نشاه استفاده 

  اي گونه غناي 45/6 ± 11/4 02/4±02/8 13/0

±SD 
 

 (α=05/0) كاشت تاریخ با ارتباط در ای گونه غنای متغیر (±) معیار انحراف و میانگین مقادیر .12 جدول

P-value وابسته متغیر تیر صرداد فروردین آبان آذر 

  اي گونه غناي 86/3±25/10 - 82/0±3 93/3±88/6 81/3±17/7 01/0

  ±SD 
 

 (α=05/0) محصول با ارتباط در ای گونه غنای متغیر (±) معیار انحراف و میانگین مقادیر .13 جدول

P-value وابسته متغیر ذرت برنج یونجه لوبیا گنا  کلاا حبوبات 

 اي گونه غناي 97/3±56/10 47/1±17/7 19/0±3 71/0±50/15 25/4±18/7 06/2±25/5 59/2±22/7 01/0

  ±SD 
 

 (α=05/0) زراعی تناوب با ارتباط در ای گونه غنای متغیر (±) معیار انحراف و میانگین مقادیر .14 جدول

P-value وابسته متغیر گنا  صرباه ذرت برنج طالبي صیار 

 اي گونه غناي 60/7 03/4± - 75/7 ± 10/3 66/5±8 - 28/2±80/7 68/0

±SD 
 متغیرهداي  بده  مربدوط  هداي  داده تحلیدل  و تجایده  نتایج

 آن از حاکي والی  کروسکال آزمون توسط محیطي مستقل

 شهرسدتان  ،مطالعده  مدورد  هداي  شهرسدتان  بدین  از که است

 گدر   چناان نه تابستان و مرطوب و مالیم زمستان با سرابله

 در هدرز  علد   اي گونده  غناي بیشترین داراي ،صشک ولي

 اقلیمدي  وضدعیت  بدا  دهلدران  شهرسدتان  و بود صود ماارع

 هدرز  علد   اي گونه غناي کمترین بیاباني نیمه تا گر  استپي

 اقلیمدي  وضعیت در (.15 )جاول داد اصتصاص صود به را

 و بوده زیاد هرز عل  اي گونه غناي سرابله شهرستان مشابه

 مسداعاتر  هدرز  هداي  علد   گسترش و رشا براي وضعیت

 افداایش  بدا  کده  داد نشدان  رو اسدپیرمن  آزمون نتایج .است

 در هدرز  علد   اي گونده  غنداي  میداان  دریا سطح از ارتفاع

 يندوع  ،متغیدر  دو ایدن  بدین  و یافدت  افداایش  ایدال   استان

 مداارع  =r). 36/0 (**شدا  مشاهاه دارمعنا مثبت همبستگي

 هددرز  علدد  اي گوندده غندداي از بددات ارتفاعددات در موجددود

 این انا. بوده برصوردار پست مناطق ماارع به نسبت بیشتري



 و همکارانمهرشاد براری 

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
316 

 صاک بافت شرایط و اقلیم نوع دلیل به است ممکن موضوع

 نظدر  از دهلدران  مشدابه  منداطق  در که طوري به باشا، منطقه

 اي گونده  غنداي  مهدران(  نظیر) صاک بافت و حرارت ۀدرج

 صداک  بافت جودو و زیاد حرارت ۀدرج علت به هرز عل 

   عل  جوامع بین حقیقت در یابا. مي کاهش گچي و آهکي

 پسدت  )مناطق آهکي و صشک گر ، مناطق در موجود هرز

 مرطدوب،  ندواحي  هدرز   علد   جوامع و استان( ارتفاع کم و

 دارد. وجدود  مشخصدي  تمایا بات( )ارتفاع اسیاي و سردتر

 علد   مدایریتي  هداي  روش در تفاوت که است ذکر شایان

 نیدا  مدایریتي  هداي  رهیافدت  از سدري  یدک  اعمدال  و هرز 

 در هدرز  علد   اي گونه غناي افاایش یا کاهش در توانا مي

 دتیدل  از دیگدر  یکدي  باشدا.  ثیرگدذار أت مختل  تفاعاترا

 کداهش  توان مي را ارتفاعپر مناطق در اي گونه غناي افاایش

 منداطق  ایدن  در ورزي صداک  عملیدات  و کشداورزي  شات

 کشداورزي  شات کاهش مرتفع، مناطق در واقع در .نستدا

 سددبب ...( و کددشعلدد  از اسددتفاده ورزي، صدداک نظددر )از

 همدین  بده  و شدود  مدي  هرز هاي عل  اکثر بذر بانک تقویت

 است. زیاد مناطق این در هرز هاي عل  اي گونه غناي دلیل
 

 (α=05/0) اقلیم با ارتباط در ای گونه غنای متغیر (±) معیار انحراف و میانگین مقادیر .15 دولج

P-value بیاباني نیمه تا گر  استپي 
 و مرطوب و مالیم زمستان

 صشک و گر  بسیار تابستان

 تابستان و مرطوب و مالیم زمستان

 صشک ولي گر  چناان نه
 وابسته متغیر

 اي گونه غناي ±04/9 82/3 13/4±57/7 6/5 70/3± 01/0

. ±SD 

 

 هرز علف تراكم و دریا سطح از ارتفاع متغیرهای بین همبستگی ضریب .16 جدول

 دریا سطح از ارتفاع هرز عل  ۀگون
 46/0** وحشي گلرنگ

 -55/0**                         افسر شاه
 26/0* وحشي صردل
 30/0* تره شاه

 -36/0** منااب
 32/0** ماستونک

 46/0** بهاري ۀبابون
 51/0** راخ تي بي
 31/0* پهن بر  ماشک
 25/0* گرزدار شقایق
 44/0** وحشي کنگر

 26/0* غربیلک
 53/0** جغجغک

 50/0** وحشي ۀسنگاان
 40/0** صرگوش گوش

 34/0** کمناي

 درصا. 5 و 1 احتمال سطوح در همبستگي ضریب بودن دار معنا ۀدهنا نشان ترتیب :به**و*
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 نیا تراکم روي دریا سطح از ارتفاع عامل ثیرأت مورد در

 نظیدر  هدرزي  يهدا  علد   که داد نشان رو اسپیرمن  آزمون

 کنگدر  تیدراخ،  بدي  بهاري، ۀبابون ماستونک، ،وحشي گلرنگ

 و صرگدوش  گدوش  وحشدي،  ۀسدنگاان  جغجغک، وحشي،

 و تدر مرطدوب  سدردتر،  منداطق  در بیشتري پراکنش کمناي

 (.16 )جاول دارنا تر مرتفع

 ارتفاع جمله از عواملي انا کرده گاارش همچنین محققان

 ندوع  و وجدین  تعدااد  کاشت، تاریخ بارناگي، دریا، سطح از

 توزیع بر تأثیرگذار محیطي و مایریتي عوامل ترین مهم صاک

 [.13] بودنا اتیوپي غربي مناطق در هرز هاي عل  اي گونه

 مداارع  غالدب  هدرز  يهدا  عل  مورد در ،نتایج براسا 

 ،16 تدا  1 هداي جداول  در شاه ارائه اطالعات و ایال  استان

 بده  اسدتان  بدر  کباری و بر  پهن هرز يها عل  ترین مهم

 GIS محدیط  از استفاده با و شاه مشخ  محصول تفکیک

 نشدان  ایدال   اسدتان  مختلد   ماارع در ها گونه این پراکنش

 ،اسدتان  گندا   ماارع در (.5 تا 2 هاي )شکل است شاه داده

 مدورد  شهرسدتان  سده  در زمستانه وحشي یوت  هرز عل 

 وضدعیت  بدا  هداي  شهرسدتان  دیگدر  در آن تبدع  به و بررسي

 اکثددر در و دارد چشددمگیري پددراکنش مشددابه، وهددوایي آب

 (.3 و 2 هاي )شکل شود مي مالحظه استان گنا  ماارع

 
 ،Galium tricornutum L. (a)راخ تی بی ایالم. استان گندم مزارع برگ باریک و برگ پهن هرز های علف ترین مهم پراكنش .2 شکل

 L. arvensis Sinapis (d)وحشی خردل L.  pyramidata Vaccaria (c،)جغجغک ،L.  Malva neglecta (b)معمولی پنیرک
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 Avena ludoviciana دهلران((

 
 Avena ludoviciana شهر( دره(

 

 
 Avena ludoviciana  )سرابله(

 ایالم استان گندم مزارع در زمستانه وحشی یوالف پراكنش .3 شکل

 

 
Malva nicaeensis 

 
Sinapis arvensis 

 ایالم استان یكلزا مزارع برگ پهن هرز یها علف ترین مهم پراكنش .4 شکل
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Vaccaria pyramidata 

 
Sinapis arvensis 

 
Avena ludoviciana 

 ایالم استان حبوبات مزارع برگ باریک و برگ پهن هرز های علف ترین مهم پراكنش .5 شکل

 

 گيری نتيجه

 غنداي  بدر  استان در اقلیم نوع که داد نشان تحقیق این نتایج

 ایدن  .اسدت  داشدته  زیدادي  اثر هرز عل  هاي گونه اي گونه

 در اي گونده  غناي نظر از زیادي تفاوت که داد نشان تحقیق

 بدا  دارد. وجدود  گونده(  25 تدا  15 )بدین  استان گنا  ماارع

 شدداه، مطالعده  هدداي شهرسدتان  در تشددابه درصدا  بدده توجده 

 مشخصدات  اقلیم، نظیر شاه بررسي عوامل که شا مشخ 

 غنداي  بدر  هدم  و تعااد بر هم مایریت، روش و جغرافیایي

 است. مؤثر منطقه اي گونه

 مطالعده  ایدن  در شداه  کارگرفتده  بده  غالبیدت  شاص  از

 هداي  مکدان  در مدایریتي  هاي راهکار ارزیابي براي توان مي

 از حاصدل  نتایج گنا  ماارع مورد در .کرد استفاده مختل 

 وحشدي  یدوت   کده  اسدت  آن از حداکي  غالبیدت  شاص 

 استان گنا  ماارع بر  باریک هرز عل  ترین مهم زمستانه،

 .است

 اسدتان  گندا   ماارع در هرز  عل  اي گونه غناي ۀمقایس

 مداارع  در هدرز  هداي  عل  تراکم و اي گونه غناي داد نشان

 از ناشدي  اسدت  ممکن که دارد چشمگیري تفاوت مختل 

 مایریتي، ۀشیو اصتال  کش، عل  مصر  همچون عواملي

 باشا. دست این از مواردي و محیطي عوامل

 

 قدرداني و تشكر

 و پدژوهش  معاوندت  کارکندان  و مسدئوتن  از وسدیله  باین
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