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  مقدمه -1-1

اي است که نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارد و به دلیل عملکرد زمینی از محصوالت غدهسیب

زمینی بیش از گندم بسیار باال در واحد سطح، انرژي و مقدار پروتئین تولیدي در واحد سطح اهمیت سیب

امروزه پس از  هیدروکربنه است.باشد. این گیاه از نظر غذایی یکی از بهترین و مهمترین منابع و برنج می

زمینی از نظر مقدار تولید چهارمین محصول جهان پس از گندم، برنج و ذرت قرن، سیب 4گذشت حدود 

جهان حدود زمینی در شود. سطح زیر کشت سیبباشد و تقریبا در تمام نقاط جهان کشت میمی

حدود  2012طی سال ر کشور تن تولید در هکتار و د 5/16هکتار با متوسط عملکرد  20000000

در این سال  تن بوده است. 5400000ار و تولید  تن در هکت 30هکتار با متوسط عملکرد  180000

مقام یازدهم قرار  تن در 5400000 تولید ایران با تن درمقام اول و 87260000کشور چین با تولید

 قروه در شهرستان هکتار و 9000 کردستان زمینی دراستانسطح زیرکشت سیب ).2012داشت (بی نام، 

  ).1394(جهاد کشاورزي قروه، بوده است هکتار تن در 35با متوسط عملکرد  هکتار 4000

بینی شده که درصد تولید جهان پیش 50هاي هرز رقمی معادل میزان خسارت وارده توسط علف

زمینی در جیره غذایی با توجه به اهمیتی که سیب گان جهان را سیر کنند.درصد گرسنه 50تواند می

یکی از عوامل  .مطالعه و انجام اقدامات موثر در افزایش عملکرد آن کامال ضروري خواهد بود ،مردم دارد

). مشکل 1392علی رستگار، هاي هرز آن است (محمدزمینی کنترل علفموثر در افزایش تولید سیب

ی دارد، اما هنوز به اهمیت مدیریت اصولی این هاي هرز و کنترل آنها با آنکه در کشور ما سابقه طوالنعلف

هاي اخیر توجه به شناخت و مهمانان ناخوانده در مزارع کشور توجه کافی نشده است. اگرچه در سال

کنترل این گیاهان بیشتر شده است. به طوري که، امروزه تالش تعدادي از کشاورزان ما در جهت کنترل 

باشد. از طرف دیگر ی است که در کشورهاي پیشرفته رایج میهاي علمهاي هرز، مبتنی بر روشعلف
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هاي ها سبب شده که در رابطه با کنترل علفکشرویه علفمشکالت زیست محیطی ناشی از کاربرد بی

  اي به شناخت بیولوژي و اکولوژي این گیاهان معطوف شود.هرز قبل از هر چیز توجه ویژه

هاي هرز موجود در مزرعه و الگوي ظهور شناسایی ترکیب علف براي کنترل موفق این مهمان ناخوانده

-هاي هرز سیباي و الگوي رشد علفآنها اهمیت زیادي دارد. هدف از این تحقیق نیز تعیین ترکیب گونه

باشد. هدف دراز مدت از اجراي طرح بهبود ابزارها و تر با آنها میزمینی به منظور مبارزه موثرتر و دقیق

 هاي هرز است.ر مدیریت علفها دبرنامه

  زمینیاهمیت سیب -1-2

شود و در بعضی از کشور در سراسر جهان کشت می 140زمینی در بیش از در حال حاضر سیب

؛ مارتین و 1377باشد (بی نام، ترین محصوالت کشاورزي میکشورها جز غذاي اصلی مردم و یکی از عمده

یکی از محصوالت مهم و استراتژیک کشور است و به عنوان زمینی ). در ایران هم سیب1976همکاران، 

این گیاه به دلیل  .گیردیک زراعت تامین کننده غذا پس از ذرت، برنج و گندم در مرتبه چهارم قرار می

ارزش غذایی باال آن مورد توجه است و از نظر انرژي در واحد سطح یک زراعت در درجه اول است. امروزه 

هاي جمعیت رو به رشد، نگرانی در مورد آینده یدات کشاورزي به جهت رفع نیازمنديبا وجود افزایش تول

زمینی از نظر تولید بعد از گندم، دومین محصول غذاي تامین غذا براي مردم هنوز وجود دارد. سیب

زمینی با شرایط آب و هوایی مختلف تولید آن به رود و به دلیل سازگاري سیبکشورمان به شمار می

ص در کشورهاي در حال توسعه به شدت در حال گسترش است. با توجه به پروتئین و مواد قندي خصو

کیلوگرم پروتئین  625زمینی معادل تن سیب 25موجود در سیب زمینی از یک هکتار با متوسط عملکرد 

  ).1383کشاورزي،  شود (وزارت جهادهزار واحد انرژي تولید می 80و بالغ بر 

  هرز تعریف علف -1-3

اي معتقدند علف علف هرز بر اساس تاثیري که روي فعالیت انسان دارد تعاریف مختلفی دارد. عده

هاي هرز آمریکا علف هرز گیاهانی هستند که هنوز کاربردي براي آنها پیدا نشده است. انجمن علوم علف
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د. بر اساس تعریف انجمن کنکنند تعریف میاي رشد میاي که در جاي ناخواستههرز را گیاهان ناخواسته

کنند و در اعمال بشر هاي هرز گیاهانی هستند که بر خالف اهداف انسان رشد میهرز اروپا علفعلفعلوم 

  کنند. در همه این تعاریف اصولی از جمله خودرو بودن و مضر بودن آنها وجود دارد.دخالت می

  يهاي کشاورزهاي هرز در اکوسیستممنشاء و خسارت علف -1-4

هاي علف گونه مزاحم هستند و داراي ویژگی 300هزار گونه گیاه عالی موجود تنها  300از حدود 

شود. تعجب آور است که تعداد هاي گیاهی جهان را شامل میدرصد از گونه 1/0باشند که هرز می

هرز  گونه علف 800هاي هرز را در خود دارند. از هاي گیاهی بخش زیادي از علفمحدودي از تیره

تیره گرامینه، اویارسالم، کاسنی، علف هفت بند، تاج خروس، شب  12درصد متعلق به  68شناخته شده، 

  ).1390باشند (محمددوست، زمینی میبو، لگومینوز، پیچک، فرفیون، اسفناجیان، پنیرك و سیب

مهمترین هاي زراعی و غیرزراعی و یکی از هاي هرز به عنوان جزء جدایی ناپذیر اکوسیستمعلف

روند که به منظور استفاده بیشتر و بهتر از منابعی عوامل کاهش دهنده محصوالت کشاورزي به شمار می

مانند خاك، آب، مواد غذایی و نور با گیاهان زراعی به طور مستقیم و غیر مستقیم رقابت نموده و کمیت 

هاي ثانویه براي برخی از انهایی هرز میزبدهند. علفو کیفیت محصول را در اکثر موارد کاهش می

ها بر روي خود، آنها را به مزارع بیماریها و آفات هستند که پس از تامین بخشی از زندگی این پارازیت

آورند. اگرچه کاهش رشد و نمو و در نهایت عملکرد و منتقل و موجبات کاهش محصول را به وجود می

هاي رود، اما از سایر خسارتمزرعه به شمار میکیفیت محصول از مهمترین مشکالت ناشی از حضور در 

توان به افزایش هزینه تولید، ایجاد مزاحمت در کاشت، داشت و برداشت گیاهان زراعی و هاي هرز میعلف

  ).1390نیاز به بوجاري محصول را نام برد (محمددوست، 

هاي ارتند از روششود که عبهاي هرز استفاده میهاي مختلفی براي کنترل رشد و نمو علفروش

هاي هرز از یک منطقه ). توصیه براي کنترل علف1380زراعی، مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک (موسوي، 

هاي هرز این است که علف هرز کند، اولین قدم در رابطه با کنترل علفبه منطقه دیگر تا حدودي فرق می

و گیاه زراعی همبستگی وجود دارد امکان ). همانگونه که بین علف هرز 1388را بشناسیم (راشد محصل، 
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هاي هرز مخصوص وجود دارد نوعی گیاه نبود سازش نیز وجود دارد. به طوري که اگر در زمینی که علف

رود. در اصطالع این گیاه زراعی را زراعی را که با آنها سازش ندارد بکاریم علف هرز خود به خود از بین می

هاي هرز مورد ننده گویند که در برنامه تناوب براي از بین بردن علفگیاه خفه کننده یا زراعت پاك ک

کند و در بعضی از زمینی نفوذ میدر غده سیب 1گیرد علف هرز مشهور به نات گراساستفاده قرار می

  ).1392آید (رستگار، ترین علف هرز به شمار میمناطق خطرناك

  یریت آنهاهاي هرز در مداهمیت تعیین الگوي ظهور علف - 1-5

هاي هرز الزم است مراحل فنولوژي و زمان ظهور هر یک از این مراحل نیز در هنگام مطالعه علف

شناسایی و مطالعه شود اهمیت مطالعه این مراحل به آن است که زمان ظهور آن به گونه علف هرز، گیاه 

خاك و بسیاري از  زراعی، شرایط مزرعه، دما، رطوبت، مقدار و نوع کودهاي مصرف شده، اسیدیته

ش روفاکتورهاي دیگر بستگی دارد. تعیین فنولوژي علف هاي هرز به انتخاب عملیات زراعی مناسب و 

کند صحیح مبارزه با آن ها از جمله تاریخ کاشت، نوع و روش کنترل و زمان و روش خاك ورزي کمک می

. 1ا سه خصوصیت توصیف کرد: توان بهاي هرز در یک مزرعه را میآلودگی علف ).1390(محمددوست، 

هاي موجود در ها در مزرعه. گونه. نحوه توزیع گونه3. تراکم هرگونه 2هاي علف هرز موجود تعداد گونه

ولی دو عامل دیگر تا حدود زیادي در پاسخ به محیط،  ،یک مزرعه تقریبا از سالی به سال دیگر ثابت است

). از طرفی این صفات نه 2000کند (هارتزلر، ز تغییر میهاي مدیریتی علف هرهاي زراعی و روشبرنامه

هاي شوند و در مجموع علفتنها از سالی به سال دیگر، بلکه در طی فصل رشد نیز دچار تغییر و تحول می

هاي هرزي ). علف1995شوند (کوسنس و همکاران، هرز موجود در مزارع، جوامعی بسیار پویا محسوب می

نشینند، مشکالتی به مراتب ماند به بذر میف تا انتهاي فصل در مزرعه باقی میکه بر اثر مدیریت ضعی

هاي هرز در سال بعد جمعیت این قبیل علف .آورندجدي تر از کاهش عملکرد در اثر رقابت به وجود می

هاي گاو بوته ،براي مثال ).1992اي پیدا کند (ماکسول و همکاران، ممکن است افزایش قابل مالحظه

                                                             

1- Nutgras   
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بوته در  203به  37سال، از  5بوته در متر مربع در طی  4/0کنترل نشده در یک مزرعه با تراکم  2بهپن

  ).1996متر مربع افزایش یافت (هارتزلر، 

هاي ضروري براي بکارگیري ها، یکی از وروديزنی و الگوهاي ظهور گیاهچهآگاهی از پویایی جوانه

هرز، بررسی ود که نهایتا در پیش بینی جمعیت آتی علفشمدلهاي اقتصاد زیستی علف هرز محسوب می

گیرد (دیلمان و همکاران، نیازمندي به کنترل علف هاي هرز و نوع برنامه مدیریتی مورد استفاده قرار می

 3) به مطالعه الگوي ظهور دم روباهی سبز1997). کاردینا و همکاران (2001؛ السچی و همکاران، 1996

متر مربعی، در یک شبکه به  25/0هاي این علف هرز را در کوادراتهاي تند و گیاهچهدر مزرعه سویا پرداخ

هاي دم روباهی در چند تاریخ متوالی طی یک فصل رشد شمارش کردند. ظهور گیاهچه متر5/1×3ابعاد 

ها در طول فصل اي حادث شد، اما الگوي ظهور گیاهچهدر این مزرعه (با شخم صفر) طی دوره شش هفته

هاي ) گزارش دادند که حواشی لکه2000حالی که، وبستر و همکاران (یکنواخت نبود. در یش رو

Apocymum cannabinum هاي بعدي در قسمت در اوایل فصل رشد تثبیت شده و ظهور گیاهچه

هایی که در اوایل هاي هرز و سایر مدیریتکش، وجین علفباشد. بدین ترتیب کاربرد علفمرکزي لکه می

شود، حتی زمانی که اندازه نهایی لکه ثابت رشد به منظور کنترل این علف هرز چند ساله آغاز میفصل 

هاي مدیریتی نیز شود و بدین ترتیب توصیهشده باشد، دوره اصلی جوانه زنی این علف هرز را شامل نمی

  گیرد.تحت الشعاع قرار می

هاي هرز بر رشد و میزان تاثیرگذاري علفهاي هرز دو عامل تعیین کننده زمان ظهور و تراکم علف

شوند، هاي هرزي که در اوایل فصل سبز می). علف1994عملکرد گیاه زراعی است (کنزویک و همکاران، 

هاي هرزي که در اواسط و اواخر فصل رقابت بیشتري با گیاه زراعی خواهند داشت. در حالی که، علف

کنند، شانس زیادي جهت تولید بذر و افزایش ده فرار میهاي اعمال ششوند و از مدیریترشد سبز می

-هاي هرز اکوسیستم زراعی می). همچنین، زمان سبز شدن علف2000بانک بذر خواهند داشت (گرندي، 

نماید هاي هرز موثر باشد. اهمیت زیاد این مسئله ایجاب میهاي مدیریتی علفتواند بر تاثیر پذیري برنامه

                                                             
2 - Abutilon theophrasti 
3 - Ambrosia trifida 
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هاي هرز اکوسیستم زراعی توجه زیادي داشته باشیم. براي مثال، ز شدن علفکه به موضوع زمان سب

شود و آمبروزیا علف هرز یکساله تابستانه زود هنگام است که در مزراع ذرت و سویا در اوایل بهار ظاهر می

 توان با مدیریت عملیات تهیهدوره سبز شدن کوتاهی دارد. بنابراین، بخش اعظمی از جمعیت آن را می

شود، بخش اعظمی از بستر و انجام آن در اوایل تا اواسط اردیبهشت کنترل نمود. کاشت زودتر باعث می

ها مدیریت شود. جمعیت آمبروزیا پس از کاشت گیاه زراعی سبز شود که کنترل آن باید با علفکش

رشد سریع دهد و هاي پیش کاشت را کاهش میبذرهاي بزرگ آمبروزیا سودمندي کنترل آن با علفکش

هاي پس رویشی در کنترل آن کششود که رشد گیاه سریعا به حدي برسد که کاربرد علفآن باعث می

هاي هرز مختلف موجود در بانک بذر خاك الگوي رشد مخصوص به خود را دارند که تاثیر باشد. علفبی

شود نیز وره تکرار می)، تعداد باري که در هر فصل زراعی این دITE( 4عالوه بر شروع زمان سبز شدن

هاي هرز شدیدا تابع شرایط حائز اهمیت است و باید مشخص شود. هر چند الگوي سبز شدن علف

)، اما الگوي 1980؛ روبرتزو، 1999کند (هارتلر و همکاران، محیطی است و از سالی به سال دیگر تغییر می

) 1999براي مثال، هارتلر و همکاران ( مانند.هاي مختلف نسبت به همدیگر ثابت باقی میسبز شدن گونه

و  10به ترتیب  1998و  1996هاي گزارش کردند که تاریخ شروع سبز شدن دم روباهی در سال 5در آیوا

ها شروع سبز شدن گاوپنبه چهار روز پس از سبز شدن دم اردیبهشت بود که در هر یک از این سال 25

اي به هاي هرز از منطقهکه اگرچه شروع سبز شدن علف دهدروباهی اتفاق افتاد. این موضوع نشان می

  هاي هرز یکسان است.منطقه دیگر متفاوت است، اما ترتیب ظهور علف

هاي مختلف علف هرز را به دو دسته اصلی نسبتا همزمان و ) جوانه زنی بذر گونه1961سالیسبوري (

توان به زمان رسیدن به حداکثر تراکم میهاي هرز را بر اساس کند. علفجوانه زنی مداوم طبقه بندي می

  دسته تقسیم بندي نمود: 4

                                                             
4 - Initial Time Of Emergence 

5 - Iowa 
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، 7تره، سلمه6هاي جوموشیافتد، مثل گونههاي هرزي که پیک ظهور آنها در اوایل بهار اتفاق می. علف1

  .11و یوالف وحشی 10، ازمک9، کیسه کشیش8بارهنگ

  . 12فتد مثل دم روباهی و کنگروحشیاهاي هرزي که پیک ظهور آنها در اواسط بهار اتفاق می. علف2

، 15، قیاق14، خرفه13افتد مثل تاج خروسهاي هرزي که پیک ظهور آنها در تابستان اتفاق می. علف3

  .17و خارشتر 16سوروف

(محمد  18هاي هرزي که براي رسیدن به پیک ظهور نیاز به دوره خاصی ندارند مثل خردل وحشی. علف4

  ).1390دوست، 

گیري مدیریتی کنند ابزار تصمیماي که زمان ظهور علف هرز را پیش بینی میهبه همین دلیل مدل

) بیشتر 1998هاي کنترل از آنها سود برد (فرسال، توان در بهینه سازي برنامهباشند که میبا ارزشی می

شوند و الگوهاي ظهور ویژه براي هر گونه دیده هاي هرز در یک دوره زمانی خاص از فصل سبز میعلف

  ).1996گردد (اندرسون و نیلسون، اي محسوب میشود که جزء خصوصیات گونهیم

-کش یا روشهاي هرز مشخص کننده این موضوع خواهد بود که کدام علفالگوي سبز شدن علف

هاي هرز بر تواند در جلوگیري و یا به حداقل رساندن اثر علفهرز میهاي غیر شیمیایی کنترل علف

دهد ول موثرتر باشند. داشتن الگوي ظهور معین براي هر گونه این شانس را میعملکرد و کیفیت محص

هاي هرز مشخص گردد. این هاي هرز، زمان مناسب کنترل علفبینی زمان و الگوي ظهور علفکه به پیش

کش و همچنین استفاده تواند در کاهش رقابت علف هرز با گیاه زراعی و کاهش مصرف علفبینی میپیش

                                                             
6 - Hordeum morinim 
7 -  chenopodium album L. 
8 - Plantago sp. 
9 - Capsella bursa – pastoris L. 
10 - Lepidium draba (L.) Desv 
11 - Avena fatua L. 
12 - Cirsium arvense (L.) scop.  
13 - Amaranthus retroflexus 
14 - Portulaca oleracea 
15 - Sonchus arvensis L. 
16 - Echinochloa crus-galli 
17 - Alhagi persaruum Boiss. Buhse 
18 - Sinapis arvensis L. 
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). به طور مثال، پیش بینی زمان سبز شدن 2000هاي مدیریتی مفید باشند (بوهلر و همکاران، نامهاز بر

توانند در تعیین زمان کاشت گیاهان زراعی که دوره کشت وسیع دارند زمان کاربرد هاي هرز میعلف

هاي پیش رویشی و حتی پیش بینی تهاجمات آینده در فصل رشد کمک کننده باشند علفکش

  ).2007رسورسی و الویرا، (نو

  هاي هرز در مدیریت آنها اهمیت شناسایی علف -6 -1

هاي هرز و آگاهی از تراکم و غالبیت آنها در مزارع گام اصلی و اساسی در مدیریت شناسایی نوع علف

باشد. براي دستیابی به این نظر جامع در مورد مسئله هاي هرز و افزایش عملکرد گیاه زراعی میعلف

هاي هرز تا حد هاي هرز ضروري است. در حقیقت ماهیت فلور علفهاي هرز شناخت دقیق فلور علففعل

هاي هرز هر منطقه کند بنابراین شناسایی و برآورد جمعیت علفزیادي زمان و روش کنترل را تعیین می

  ت.هاي کنترل الزم اسبه عنوان یک نیاز اولیه براي اتخاذ روشی موثر در اجراي برنامه

اي به هاي هرز هر منطقه، می توان از پراکنش آنها از منطقهبا شناخت نوع و نحوه پراکنش علف

-دهد که ساختار جوامع علف) نشان می1991هاي توماس و دال (اي دیگر جلوگیري نمود. بررسیمنطقه

گی در بهار و هاي هرز به میزان زیادي به شرایط اقلیمی بستگی داشته و درجه حرارت و میزان بارند

ها تابستان نقش قابل توجهی در شکل گیري این ساختار دارد. تداوم خواب بذر و جوانه زنی دوره اي گونه

اي دارد هاي هرز ویژههاي هرز است. بنابراین، هر کشتی علفدو عامل مهم در تعیین ترکیب فلور علف

کس کننده نظام تولید و عملیات زراعی به هاي هرز منع). معموال ترکیب و تراکم فلور علف1988(فروند، 

هاي هرز است مدیریت کار رفته است مدیریت زراعی یکی از مهترین عوامل موثر بر توسعه جوامع علف

اي که نوع گونه زراعی بخش کوچکی از آن است که بررسی شود بایست به صورت مجموعهزراعی می

گیري مدبرانه مدیریت اراضی فلور پایه اي براي تصمیم). آگاهی از تغییرات 1990(استریبیگ و آندرسون، 

  ).1996شود (آندرسون و همکاران، زراعی محسوب می

هاي هرز و قدرت و توسعه آنها از مهمترین عوامل عدم کنترل این گیاهان محسوب پراکنش علف

کنترل آنها هاي توان در مورد روشهاي هرز خاص در یک منطقه میشود. با اطالع از وجود علفمی
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کش در کشور باید بر مبناي ریزي کرد. عالوه بر این توزیع و مصرف سموم علفتصمیم گرفت و برنامه

هاي هاي علفها روي گونهکشاطالعات دقیق فلور علف هاي هرز آن منطقه صورت گرفته و کارایی علف

هاي هرز در گندم و جو صورت در ایران مطالعات مختلفی در مورد تعیین علف هرز مورد نظر بررسی شود.

-) علف هاي هرز مناطق مختلف استان سمنان را مورد بررسی قرار داده و گونه1389گرفته است. ادیم (

، 2، خارشتر، یوالف وحشی، دم روباهی کشیده1هایی که از فراوانی و تراکم باالیی برخوردار بودند را تلخه

معرفی نموده است.  6و چاودار 5، گل گندم خزنده4، فاالریس دانه کوچک3شاهی وحشی، پیچک صحرایی

، 7) در مطالعات خود مشخص نمودند که گونه هاي هفت بند2008معینی و همکاران ( است. مین باشی

هاي مزارع به عنوان مهمترین علف 9، تلخه و خاکشیر8سلمه تره، خردل وحشی، شاهی وحشی، بی تی راخ

ف وحشی زمستانه، فاالریس دانه کوچک، چاودار، هاي یوالمزارع گندم آبی ایران مطرح هستند و گونه

هاي هرز باریک برگ مزارع گندم آبی کشور محسوب از مهترین علف 11، یوالف وحشی و جودره10چچم

هاي مهمترین رستنی 13و شیرین بیان 12هاي پیچک صحرایی، گلرنگ وحشیشوند. عالوه بر این، گونهمی

هاي هرز ) در بررسی فلور علف1998د. بوردوف و همکاران (مزاحم قبل از برداشت مزارع آبی کشور هستن

هاي به شناسایی و بررسی تراکم علف 1993تا  1990هاي اراضی غالت (گندم و جو) در نیوزلند در سال

تیره گیاهی  23جنس مختلف از  49گونه علف هرز متعلق به  57هرز مزارع گندم و جو پرداخته و بیش 

 12هاي هرز چند ساله (جنس) بیش از علف 29ها (رسی جمعیت یکسالهگزارش نمودند. در این بر

) به مدت چهار سال در 1985جنس) بود. توماس ( 4ها (ها بیش از دو سالهجنس) و چند ساله

                                                             
1 - Acroptilon repens 
2 - Alopecurus myosuroides Huds. 
3 - Convolvulus arvensis L. 
4 - Phalaris minor Retz 
5 - Centaurea repens L. 
6 - Secale cereal 
7 - Polygonum aviculare L. 
8 - Gallium tricornutum Dandy 
9 - Descurainia Sophia L. 
10 - Lolium spp. 
11 - Hordeum spontaneum 
12 - Carthamus oxyacantha M.B. 
13 - Glycyrrhza spp. 
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هاي هرز را در محصوالت زراعی مختلف تهیه نمود. نامبرده با ساسکاچوان (کانادا) نقشه پراکنش علف

هاي هرز جنبه هاي مختلف نواختی نسبی و تراکم نسبی براي هر گونه از علفتعیین فراوانی نسبی، یک

) 1991حضور علف هاي هرز در محصوالت زراعی مختلف را بررسی نمود همچنین توماس ودال (

هاي هرز در یک منطقه را با تغییرات عوامل جوي مقایسه نموده و نتیجه گرفتند بارندگی و سازگاري علف

  باشد.هاي هرز میولفه مهم در تعیین الگوي پراکنش علفدرجه حرارت دو م

تواند نقش مهمی در افزایش تولید گیاهان هاي هرز در مزارع کشاورزي میکنترل علف ،بنابراین

ها در ترین روشترین و مرسومهاي هرز از رایجزراعی داشته باشد. در حال حاضر کنترل شیمیایی علف

رویه ر مزراع سیب زمینی ایران است. به دلیل مشکالت ناشی از مصرف بیهاي هرز بویژه دمدیریت علف

اي مختلف ها در این مزارع امروزه مشکالتی روي موجودات زنده و محیط و مقاوم شدن گونهعلف کش

هاي هرز بروز کرده است. مدیریت مطلوب و اصول متناسب با مکان می تواند سبب کاهش مصرف علف

  ).1385د محصل و اشرافی، ها شود (راشکشعلف

ها فراهم است تجمع هاي از مزرعه که در شرایط موضعی براي سبز شدن آنهاي هرز در قسمتعلف

هاي هرز پراکنشی یکنواخت و یا تصادفی ندارند بلکه در مقیاس مختلف یابند و یا به عبارت دیگر علفمی

). که این امر به دلیل 2003لز، آندوجار، سودرا ؛ گوانزا2006اي هستند (کلی و همکاران داراي توزیع لکه

باشند (بیگوود، هاي هرز، شرایط موضعی و نیز اقلیم و عملیات مدیریتی میاثرات متقابل بیولوژي علف

-هاي توزیع علفهاي هرز نیازمند شناخت الگو). توصیف، پیش بینی و مدیریت جوامع علف1988اینوي 

هاي هرز ). شناخت الگوهاي پراکنش علف2005باشد (وبلز، ایی جمعیت میهاي هرز و تاثیر الگوها بر پوی

تواند سبب اثرات قابل توجهی بر پیش بینی کاهش عملکرد، مدل سازي و مدیریت پایدار آنها داشته و می

ها و نیز کاهش ورود مواد شیمیایی به محیط زیست شده و از طرفی سبب کنترل بهتر کاهش هزینه

  ). 1999ها شود (ویلیامز و همکاران، هرز در لکه هايجمعیت علف

هاي هرز هر منطقه و الگوي ظهور آنها تابع شرایط محیطی و ها نشان داده است که فلور علفبررسی

). دي الفونته و 2004؛ پوگیو و همکاران، 2006هاي هرز است (دي الفونته و همکاران، مدیریت علف
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هاي هرز با تاریخچه کاشت آنها را در و کارکرد در جامعه علف ) رابطه بین ساختار2006همکاران (

هاي مدیریتی بین ذرت و سویا تاثیر محصوالت تابستانه مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند تفاوت

) تفاوت در ساختار 2004هاي هرز دارند. در حالی که پوکیو و همکاران (کمی بر ساختار جمعیتی علف

هاي هرز در این دو محصول می رز در گندم و نخود را ناشی از تفاوت در مدیریت علفهاي هجمعیت علف

هاي هرز دانند. تغییر در تناوب و استفاده از علفکش نیز می تواند منجر در تغییراتی در بانک بذر علف

). 2005؛ دیویس و همکاران، 1995؛ درکس و همکاران، 1384موجود در مزرعه شود (اویسی و همکاران، 

) تفاوت در عملیات خاك ورزي را یکی از مهمترین عوامل موثر بر ساختار 1387نوروز زاده و همکاران (

هاي ها در مقایسه با سایر روشکش) کاربرد علف1986دانند. به عقیده هیوم (هاي هرز میجمعیت علف

داشته است. درکس و  هاي هرزها و تغییر فلور علفکنترل تاثیر بیشتري روي تراکم، ترکیب گونه

هاي زراعی را نتیجه تغییرات فصلی، تناوب هاي هرز در سیستم) ترکیب فلور جوامع علف2002همکاران (

دانند. برخی افراد (دال و زراعی، تغییرات دراز مدت محیطی مثل فرسایش خاك و تغییرات اقلیمی می

) معتقدند عملیات زراعی مانند 1996؛ ایزنر و همکاران، 1999؛ دوثیت و همکاران، 1992همکاران، 

هاي هرز و کود دهی موجب تغییر در الگوي طبیعی توزیع و سیستم شخم، گونه زراعی، روش کنترل علف

هاي هرز شده به نحوي که منجر به هاي علفدسترسی منابع و در نتیجه تغییر در مسیر و سازگاري گونه

هاي دیگر و در نتیجه تغییر در ترکیب و ساختار گونههاي ها و معرفی برخی از گونهحذف بعضی گونه

هاي هرز در بین مزارع، مناطق، شرایط اقلیمی و ) معتقد است فلور علف1992شود. دال (گیاهی می

هاي گیاهی را ناشی از تاثیر ) تفاوت در گونه2001باشد. منالد (هاي کشت مختلف متفاوت میسیستم

) معتقد است 2004داند. الیر (هاي هرز میهاي کنترل علفروشها و سایر کششخم، کودها، علف

-هاي هرز حساس به علفهاي با یک مکانیسم عمل باعث تغییر در جمعیت علفاستفاده متوالی علفکش

) کشت 1997؛ رادوسوویچ، 2001؛ لمرل و مورفی، 2001شود و به نظر( بلک شا، تر میهاي هرز متحمل

هاي با مکانیسم عمل مشابه می تواند موجب تغییر کشسال و استفاده از علفمتوالی غالت براي چندین 

  هاي گیاهی شود.در ترکیب و ساختار گونه
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) نیز گزارش کردند که بیشترین ظهور یکساله پهن برگ مزارع سیب 2007سیوبرکیس و همکاران (

الگوي ظهور متفاوت  زمینی مشاهده شد.درصد) در همان اوایل رشد تا گلدهی سیب 62-86زمینی (

ها هاي خاك متفاوت، عمق قرارگیري بذرها در خاك و نیازهاي اکولوژیکی آنهاي هرز نتیجه دورهعلف

متر دفن شده میلی 25زنی بذرهاي یوالف وحشی که در عمق ) الگوي جوانه1983باشد. موراداج (می

زمانی که حداقل درجه حرارت روزانه  زنی بذرهابودند را طی دو سال بررسی نمود او دریافت که جوانه

هاي سیوبرکیس و گراد بود اتفاق افتاد. نتایج آزمایشدرجه سانتی 17و حداکثر آن کمتر از  3بیش از 

زمینی در سالهاي مختلف هاي هرز مزرعه سیب) نشان داد که مرحله پیک ظهور علف2007همکاران (

هاي هرز در مرحله بیشترین تعداد گیاهچه علف 1998ها گزارش کردند که در سال متفاوت بود. آن

هاي هرز از پیک ظهور علف 1999متري سیب زمینی تا گلدهی آن اتفاق افتاد در سال سانتی 20ارتفاع 

هاي مختلف الگوي ظهور متفاوتی ها نشان داد که گونهروز بعد از آن بود نتایج آن 25مزرعه گلدهی تا 

هاي هرز محصوالت ) به مدت سه سال پراکنش علف1991و دوناگی ( داشت. در مطالعه دیگري توماس

اي تعیین نمودند و در مطالعه خود تغییرات ظهور و غالبیت زراعی یکساله بهاره را در مرحله گیاهچه

  هاي هرز را متذکر گردیدند.هاي علفتعداد قابل توجهی از گونه

هاي و هاي جدید، سازگاري درون گونهر گونههاي هرز موجود در یک منطقه در نتیجه ظهوفلور علف

یابد و در این میان عملیات زراعی تاثیر به سزایی در هم چنین انجام عملیات زراعی مختلف تحول می

  ).1387هاي هرز دارد (علیمرادي و همکاران، پویایی جمعیت علف

  ايهاي تنوع گونهشاخص -1-7

هاي مختلفی ارایه شده هاي کشاورزي شاخصوسیستمهاي هرز اکهاي علفبراي بررسی تنوع گونه

که از مجموع سه شاخص فراوانی  1)، با استفاده از شاخص وفور نسبی1985به طور مثال، توماس ( است.

هاي هرز موجود بندي علفنسبی، یکنواختی نسبی و میانگین تراکم نسبی تشکیل شده بود، به رتبه

                                                             
1 - RA 
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 2هاي هرز از شاخص وفور) براي رتبه بندي علف2008همکاران (باشی و نسبت به هم پرداخت. ولی مین

که از مقادیر مطلق سه شاخص فراوانی، یکنواختی و میانگین تراکم تشکیل شده بود استفاده نمودند. این 

هاي هرز به صورت نسبی صحیح بندي علف) اعتقاد بر این دارند که رتبه1985محققین بر خالف توماس (

هاي شناسایی هاي نمونه برداري و افزودن یک گونه جدید به گونها افزایش تعداد کوادراتنبوده، چرا که ب

ها ناچیز شمرده شده و ممکن هاي هرز کاسته شده و وجود خیلی از گونهشده قبلی، از ارزش سایر علف

 هاي هرز که جدیدا وارد جامعه علف هرزي شده چندان به چشم نیاید.است یک گونه خطرناك علف

هاي غالب علف هرز مزارع گندم و جو در ) در بررسی پراکندگی و تعیین گونه1387کشاورز و همکاران (

تیره گیاهی را شناسایی کردند که در بین آنها  13گونه علف هرز از  27استان کهگیلویه و بویر احمد، 

. در مزراع گندم و جو راخ بیشترین فراوانی، یکنواختی و تراکم را در واحد سطح داشتتیعلف هرز بی

از نظر فراوانی، یکنواختی و تراکم معرفی شدند (پور  3هاي خردل وحشی و پنیركاستان خوزستان، علف

  ).2008آذر و مین باشی، 

گیري تنوع جوامع گیاهی وینر جهت اندازه –هاي هرز، استفاده از شاخص شانون در اکولوژي علف

شود (الهی و ها محاسبه میاي و فراوانی نسبی گونهاي گونهباشد. این شاخص بر اساس غنمتداول می

سون پگیري تناسب فراوانی بر مبناي شاخص چیرگی سیم). روش متداول دیگر اندازه1389همکاران، 

وینر است و تنها به نمونه برداري و برآورد تعداد افراد  –است که محاسبه آن ساده تر از شاخص شانون 

سون بر پ). شاخص چیرگی سیم2004داد کل افراد نیاز است (پوگیو و همکاران، در هر گونه مشخص و تع

اي یکسان است. هر چه غلبه گونه واحدي در پایه احتمال تعلق هر دو فرد مورد نمونه برداري به گونه

هاي مشابه بیشتري مشاهد شود بیشتر است و جامعه بیشتر باشد احتمال اینکه در نمونه برداریها گونه

) با استفاده از 1387). نوروز زاده و همکاران (1389ع جامعه کمتر خواهد بود (الهی و همکاران، تنو

هاي هرز شهرستان همدان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفت وینر، تنوع علف –شاخص تنوع شانون 

  رز یکساله بیشترین تنوع را دارند.هاي هدر مزارع گندم این شهرستان علف

                                                             
2 - AI 
3 - Malva sp. 
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  محل اجراي طرح  -2-1

زمینی هاي هرز مزارع سیببه منظور تعیین ترکیب، تراکم و غالبیت علف 1394این تحقیق در سال 

کیلومتر مربع انجام شد. این شهرستان در  2430شهرستان قروه از توابع استان کردستان با مساحت 

درجه و عرض جغرافیایی  47و48ر از سطح دریا و طول جغرافیایی مت 1910جنوب شرقی استان با ارتفاع 

 12میلیمتر و میانگین درجه حرارت  372خشک و سرد و متوسط بارندگی درجه با اقلیم نیمه 35و10

گراد و تعداد روزهاي یخبندان درجه سانتی 38و حداکثر  -28درجه سانتی گراد و حداقل دماي ساالنه 

  ت.روز قرار گرفته اس 117

  هاي هرزبررسی علف - 2-2

  زمینینمونه برداري از مزارع سیب -1- 2-2

بخش اسفندآباد،  3مزرعه و  3هکتار در  15زمینی به مساحت از مزارع سیب نمونه برداري

- چهاردولی و مرکزي که داراي شرایط اقلیمی متفاوت هستند انجام شد. در هر منطقه از مزارع سیب

  مشخص شد. Wسانتیمتري و با الگوي  75×50واحد نمونه برداري به ابعاد  8زمینی به صورت جداگانه 

در هر  .روز یک بار انجام شد 7زمینی و تا موقع برداشت و به فاصله هر ها بعد از کاشت سیببردارينمونه

  شدند.هاي هرز هر واحد نمونه برداري بر اساس گونه شمارش و حذف میمرحله علف

  یکنواختی و میانگین تراکم گونه تعیین فراوانی، -2-3

 فراوانی نسبی،) 1985بعد از شناسایی و شمارش علف هاي هرز با استفاده از معادالت (توماس، 

  ها محاسبه شد.، گونهشاخص غالبیتو  میانگین تراکم
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                                                                 )iP( نسبی فراوانی -2-3-1

 1باشد و از فرمول می هاي هرز مشاهده شدهعلفکل تعداد گونه علف هرز خاص به تراکم نگر نسبت بیا

  آید. به دست می

  N/in=(ƩiP× ( 100                                                            1فرمول 

  باشد.شده می هاي هرز مشاهدهکل علفتعداد  Nگونه خاص در مزرعه و  تراکم inکه در آن 

     )                                                       MDمیانگین تراکم ( -2-3-2

  آید.به دست می 3باشد که از فرمول بیانگر میانگین تعداد گیاه در متر مربع می

  n)Ki=(ƩDkiMD/                                                              2فرمول 

  باشد. تعداد کل مزارع مورد بررسی می nتراکم در هر مزرعه و  KiDکه در آن  
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  زمینی شهرستان قروههاي هرز مزارع سیبشناسایی علف -3-1

تیره گیاهی  21گونه علف هرز متعلق به  45زمینی شهرستان نتایج نشان داد که در مزارع سیب

را داشتند. در هر  گونه بیشترین گونه 5و  10ي کاسنی و لگومینوز به ترتیب با هاشناسایی شد. تیره

-3ها تراکم و گسترش بیشتري داشتند (جدول هاي پهن برگ نسبت به باریک برگمنطقه کاشت گونه

 59هاي بهاري زود هنگام زمینی شهرستان سهم یکسالهشده در مزارع سیبمشاهده هاي ). در بین گونه1

هاي بهاره دیر درصد و سهم یکساله 23ها درصد، سهم چندساله 8هاي زمستانه سهم یکساله درصد،

هاي هرز متاثر از نوع کشت و دهد که علف). این موضوع نشان می1-3بود (شکل درصد  10هنگام 

همزمان با که  هاي هرز بهاره زودهنگام بیشترین تراکم را داشتند چراعلف باشند.سازگار با گیاه زراعی می

توان این دسته از کنند. بنابراین، با چند روز تاخیر در کاشت میزمینی شروع به رشد میکشت سیب

  هاي هرز را در عملیات تهیه بستر بخوبی کنترل نمود.علف

گونه داراي  4زمینی آوري شده از مزارع سیبگونه علف هرز جمع 45آزمایش بین  در منطقه مورد

خروس، پیچک هاي تاجاند که به ترتیب گونهاشتهو به صورت غالب وجود د اهمیت بیشتري بوده

  باشند.تره و کاهوك میصحرایی، سلمه
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  . خصوصیات بیوفیزیولوژیکی گونه هاي علف هرز مشاهده در مزارع سیب زمینی در استان کردستان، شهرستان قروه1-3جدول        

  

  

مسیر   ندگیزچرخه   تیره  نام علمی  نام گونه

  فتوسنتزي

  فراوانی نسبی

 ٠٣/٠ 3C یکساله بهاره زود هنگام Xanthium strumarium L. Asteraceae  توق

 ٣٠٧/٠  3C  چند ساله  Taraxacum syriacum Boiss. Asteraceae  قاصدك

 3C  ۵٣٩/٠  یکساله بهاره زود هنگام  Tragopogon graminifolius DC. Asteraceae  شنگ

 ٠/٠۴  3C  یکساله بهاره زود هنگام  Centaurea  depressa M.B. Asteraceae  گل گندم

 3C  ۴٩٧/٠  چند ساله  Cirsium arvense (L.) scop. Asteraceae  کنگر وحشی

 ٧٨/٢  3C  چند ساله  Lactuca serriola L. Asteraceae  گاو چاق کن

 ٢۶٩/٠  3C  چند ساله  Acroptilon repens Asteraceae  تلخه

 ٠٣/٠  3C چند ساله  Cichorium intybus L. Asteraceae  کاسنی

 ١/٠  3C  یکساله بهاره دیر هنگام  Achillea millefolium L. Asteraceae  بو مادران

 ٠/١۶  3C  چند ساله  Gundelia tournefortii L. Asteraceae  کنگر  

 ١٣/4C  ۵۴  یکساله بهاره دیر هنگام Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae  تاج خروس

 ٠٣/٠  3C  چند ساله Asclepias spp Asclepiadaceae  گیاه شیري

 ٠٢/٠  3C  یکساله بهاره زود هنگام Conringia orientalis L. Brassicaceae  گوش فیلی

 ٠١/٠  3C  یکساله بهاره زود هنگام  Capsella bursapastoris L. Brassicaceae  کیسه کشیش 

 ٠٠٧/٠  3C  یکساله بهاره زود هنگام  Heliotropium sp Boraginacaea  آفتاب پرست

 ۴/3C  ۵٧  یکساله بهاره زود هنگام chenopodium album L. Chenopodiaceae  سلمه تره

 ٠/٠۴۶  3C  یکساله بهاره زود هنگام  Kochia scoparia Chenopodiaceae  جارو قزوینی

 ٠٢/٠  3C  یکساله بهاره زود هنگام  Amborosia botrys L. Chenopodiaceae  آرجی

 ٧٣٧/٨  3C چند ساله Convolvulus arvensis L. Convolvulcaea  پیچک صحرایی

 ٠٢/٠  3C  یکساله بهاره دیر هنگام Cuscuta compestris Cuscutaceae  سس زراعی

 ٧/١  3C یکساله بهاره دیر هنگام Lepyrodiclis holosteoides Caryofillaceae  ارشته خطایی

 ٠١/٠  3C  یکساله بهاره دیر هنگام  Silene conoidea Caryofillaceae  صابونک

 ٣٨٢/١  3C  یکساله بهاره دیر هنگام Euphorbia heliocopia L. Euphorbiaceae  فرفیون

 ٠٩/٠  3C  یکساله بهاره دیر هنگام  Chrozophora tinctoria l. Euphorbiaceae  گوش بره 

 ٠/٠٣۵  3C  چند ساله Equisetum arvence Equesetaceae  دم اسبی

 ٠/٠٠۵  3C  یکساله بهاره زود هنگام Melilotus officinalis (L.) Desr Fabaceae  یونجه زرد

 ١/٠  3C  چند ساله  Onobrychis sp Fabaceae  اسپرس

 3C  ۴١٩/٠  چند ساله  Alhagi persaruum Boiss. Buhse Fabaceae  خار شتر ایرانی

 ٠/٢۵  3C  الهچند س  Glycyrrhiza glabra L. Fabaceae  شیرین بیان

 ٠٠٧/٠ 3C  یکساله بهاره زود هنگام Goebelia alopecuroides Fabaceae  تلخ بیان

 ٠٢/٠  3C  چند ساله Geranium tuberosum L. Geraniaceae  شمعدانی غده اي

 ٠٢/٠  3C  یکساله بهاره زود هنگام  Erodium cicutarium L. Geraniaceae  سوزنک

 ٠٠٧/٠  3C  یکساله بهاره زود هنگام Papaver rhoeas Papaveraceae  شقایق

 ٠٢/٠  3C  چند ساله Agropyron cristatum Poaceae  علف گندمی

 ٠۵٧/٠  4C  چند ساله  sorghum halepense L. Poaceae  قیاق

 ٠۶٣/٠ 3C  یکساله زمستانه  Alopecurus myosuroides Huds. Poaceae  کشیدهروباهیدم
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    1- 3ادامه جدول 

مسیر   چرخه زندگی تیره  لمینام ع  نام گونه

 فتوسنتزي

 فراوانی نسبی

یکساله بهاره زود  Portulaca oleracea L. Portulacaceae  خرفه

  هنگام

4C ٣١۴/٠ 

یکساله بهاره زود  Ranunculuse arvensis L. Ranunculaceae  آالله وحشی

  هنگام

3C ٠١/٠ 

ه زود یکساله بهار Galium tricornutum L. Rubiaceae  بی تی راخ

  هنگام

3C  ٠۶/٠  

یکساله بهاره زود  Melva neglecta Malvaceae  پنیرك صحرایی

  هنگام

3C  ١۶/٠  

یکساله بهاره زود  Datura stramonium L. Solanaceae  تاتوره

  هنگام

3C ١٣/٠ 

یکساله بهاره زود   Solanum nigrum Solanaceae  تاج ریزي

  هنگام

3C  ٠۶/٠  

  4C  ۴٩٩/٠  چند ساله Cyrodon dactylon Zygophyllaceae  مرغ

یکساله بهاره زود   Tribulus terrestris Zygophyllaceae  خار خسک

  هنگام

3C  ٢٩۵/٠  

  ٠٠٣/٠  3C  چند ساله  Peganum harmala L. Zygophyllaceae  اسپند
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  یکساله بهاره زود هنگام

 درصد 59
  ساله چند

 درصد 23

  سالهکی

 درصد 10بهاره دیر هنگام 

ساله کی

  زمستانه

 درصد 8
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Abstract: 

The study carried out to determine the composition, density and dominance of weeds in 
potato fields of Qorveh city of Kurdistan province in 1394. Sampling of potato fields will 
be done in 3 farms with an area of 15 hectares, in 3 parts of Esfandabad, Chahar Dowley 
and central part of Qorveh which are climactically different from each other.  In each 
zone of potato fields,8 sampling units with the dimensions 50 × 75 cm with W pattern 
have been done. Sampling has been done using quadrat after planting potatoes until 
harvest with interval of 7 days and from each field. Weeds of per sampling unit is 
dumped by species counted and removde. After identifying and counting weeds using 
equations (Thomas, 1985) frequency, uniformity, average density, species richness, 
dominance index, species were calculated. The results showed that 45 species in 21 plant 
families were identified in the potato fields of the city. Potato Cultivation of Asteraceae 
and Fabaceae by 10 and 5  of the most species they had. Average weed density between 
70/625 to 161 plants were variable m2 .In each region, planting broadleaf species had 
more spread and compression than narrow leaves; in the study region, among the 45 
species collected from potato fields, four species were more important, and there have 
been as dominant as weed species Amaranthus retroflexus L, Convolvulus arvensis 
L,chenopodium album L and Lactuca serriola L. The frequency of each of these species 
at different growth stages and in different regions had different potatoes.Results show 
that the peak presence of weeds growth in different farms according to the cultivation 
system was different. using data analysis software SPSS and Excel software for 
diagramming. 
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