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برداري و شناسایی شدند. با استفاده از روابط موجود،  در این باغات نمونه W حالتاساس تابستانه، بر
دست آمد. در هر باغ طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع  هتراکم، فراوانی، یکنواختی و غالبیت هرگونه ب

دست آمده با  هثبت شد. اطالعات ب GPSط دستگاه توس برداري نمونهمکان مورد  ياز سطح دریا
هرز باغات مرکبات  هايعلف پردازش و نقشه پراکنش کلیه 10خه نس Arc GISافزار استفاده از نرم

  تهیه شد.
  

 گونه علف هرز تابستانه وجود دارد 28نتایج نشان داد که در باغات مرکبات شهرستان بندرگز  ها: یافته
 18) و Poaceae( تیره چمنها متعلق به درصد گونه 25باشد. خانواده گیاهی می 14که متعلق به 

. در مجموع خانواده گیاهی دیگر تعلق داشتند 12ه ) و بقیه بAsteraceae(تیره کاسنی درصد متعلق به 
لپه  تکدرصد  29لپه و  درصد دو 71 ساله،ها چنددرصد گونه 32ساله، ها یکدرصد گونه 68
سوروف  ،)Setaria glauca( ارزن وحشی توان مرغ،هاي تیره چمن میترین گونهاز مهم باشند. می

)Echinochloa crus-galli) و چسبک ،(Setaria verticillata (هاي تیره کاسنی ترین گونهو از مهم
 )Conyza bonariensis) و پیربهار (Artemisia annua)، گندجارو (.Eclipta spآردي (توان گلمی

هاي مزاحم در باغات مرکبات شهرستان بندرگز ترین رستنیبا توجه به شاخص غالبیت، مهم را نام برد.
 قرمز خروس ریشهتاج درصد، 4/42با غالبیت نسبی ) Cynodon dactylon( مرغ: شامل ،ترتیب اهمیتبه
)Amaranthus retroflexus( ارغوانی اویارسالم درصد، 36 نسبی با غالبیت )Cyperus rotundus(  با

  .بودند درصد 5/32غالبیت نسبی  با )Portulaca oleracea( و خرفه درصد 6/32ی غالبیت نسب
  

خروس، مرغ، اویارسالم، خرفه و  هرز نشان داد که گیاهان تاجهاي نقشه پراکنش علف گیري: نتیجه
حضور دارند. در اکثر باغات شهرستان، تنوع باال و غالبیت ریزي سیاه در اکثر باغات مورد مطالعه تاج

تواند ناشی از اقدامات مدیریتی مشابه باغداران در محدوده هرز مشاهده شد که میهاي زیاد علف
  مورد مطالعه باشد.

  
  شاخص غالبیت، فراوانی، یکنواختی، نقشه پراکنش، سامانه اطالعات جغرافیایی هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
که براي رشد و  ها، مواد معدنی و فیبر استامینها منابع غنی از ویتمرکبات و محصوالت آن  

باشند. تولید مرکبات یکی از منابع بسیار مهم تولید ثروت، مبادالت تجاري و تکامل افراد ضروري می
در  یرانسطح زیر کشت مرکبات ا ).5خیز جهان است (کشور مرکبات 125کار ساکنین حدود اشتغال به

جا که سرانه  باشد. از آنمی  نت 000/700/4 هکتار و میزان برداشت آن 000/290 برابر با 1390سال 
تر از برابر بیش 4/3کیلوگرم است، ایران معادل  17کیلوگرم و در جهان  56تولید مرکبات در ایران 

استان  و نارنگی) ). سطح زیر کشت باغات مرکبات (پرتقال10سرانه جهان تولید مرکبات دارد (
بارور) و میزان تولید آن  هکتار 7/4255هکتار غیر بارور و  82/5573هکتار ( 52/9829گلستان بالغ بر 

 درصد از سطح زیر کشت 22/58با سطحی معادل  شهرستان بندرگز .باشد تن می 9/85016 معادل
سطح کشت و با تولید معادل ترین هکتار بارور)، بیش 1555هکتار غیر بارور و  665مرکبات استان (

  ). 6ترین میزان تولید مرکبات استان را به خود اختصاص داده است (درصد از میزان تولید، بیش 7/46
عنوان رقیب گیاهان زراعی و درختان مطرح بوده و باعث کاهش  هرز از گذشته دور به  هاي  علف  

 پراکنش). 2( باشند هرز می  هاي  علف د نابودي اره درصداند. از این رو، کشاورزان هموشده ها  تولید آن
 کاربردهرز و  هايها، ضعف مدیریت، عدم شناسایی دقیق علف هرز، قدرت توسعه آن هايعلف

اي جدید در خصوص راهکارهاي هو عدم اطالع کشاورزان از یافته هاي مبارزهنامناسب روش
  ).4باشد (عملکرد محصوالت میترین عوامل کاهنده از مهم، هرز هايعلف مدیریت

گام با گیري از اتالف وقت و افزایش کارایی، به تدریج و همبا گسترش کشاورزي، بشر براي جلو  
). سامانه 18( گیري نمودهرز بهره هايبا علف هاي نوینی براي مبارزهآوري از روشپیشرفت فن

اي  اي ویژه جدید، پایگاه اطالعات رایانه هايآوريعنوان یکی از فن، به)GIS1( اطالعات جغرافیایی
آوري،  منظور جمعبه امه مکانی اطالعات مربوطه بوده واست که حاوي مختصات جغرافیایی و شناسن

). تهیه نقشه 16 و 13است (  شده  هاي مکانی طراحیسازي، تصحیح، تلفیق، تجزیه و تحلیل داده ذخیره
هرز و کاهش  هايصحیح عملیات مختلف کنترل علفهرز نه تنها در اعمال  هاي پراکنش علف

در  هاي مدیریتیبراي ارزیابی راهبردشود، بلکه ها استفاده می کش مصرف و افزایش کارایی علف
  ). 7 و 3 ،12باشد (هرز نیز مفید می هايهاي مدیریتی آینده علفو طراحی راهبرد گذشته و حال

                                                             
1- Geographic Information System 
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هاي سیب، گردو،  هرز باغ هايهاي فلور علف ویژگی) کار مقایسه 2010موسوي و همکاران ( 
ها مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعات آن آباد را هرستان خرمانگور، زردآلو، شلیل، هلو و آلو ش

هاي میوه، باالترین سطح فراوانی به علف  هرز شایع در سطح باغ گونه علف 86در بین  که نشان داد
وحشی  سه گونه ارزن ،عالوهبهدرصد) اختصاص داشت.  9/86یی (صحرا ساله پیچک هرز چند

)Setaria glauca ،(مرغ )Cinodon dactylon( و قیاق )Sorghum halepense(  نیز داراي فراوانی
کشور یونان  برگ باریکهاي یک مطالعه تحقیقی روي علف .)11( بودند 50تر از معادل یا بیش

توسط اکومو  GISهرز با استفاده از سامانه  هايپراکنش جغرافیایی علف منظور ثبت میزان آلودگی و  به
اي  گونه)، Echinochloa crus-galliانجام شد. نتایج نشان داد که سوروف ( )2011( و همکاران

هرز  هاي ) جزء علفAvena fatua(یوالف وحشی  ) وPhalaris brachystachys( واشخونی
ساختار مکانی جمعیت  )2011. کالیواس و همکاران ()3( بودنداین مطالعه  جدي و خطرناك در

در یکی از نواحی مهم کشت پنبه کشور یونان از  GISساله را به کمک  ساله و چند هرز یک هايعلف
هرز،  هاي بر تراکم و یکنواختی علف برداري، عالوه نمونه  ارزیابی کردند. در نقاط 2010تا  2007سال 

هرزي مانند  هاي شد. نتایج نشان داد که علفآوري و ثبت جمع العات مربوط به تجزیه خاك نیزاط
 پیچکداراي شیوع ثابتی بودند.  مرغصحرایی و  )، پیچکCyperus rotundus( ارغوانی اویارسالم

  .)7( شدت تحت تأثیر خصوصیات خاك قرار گرفت اي بود که به صحرایی تنها گونه
اغات مرکبات صورت گرفته است. در هرز ب هاي مطالعات مختلفی در مورد تعیین علفدر ایران   

هرز منظور شده، استاندارد و  هاي ی که براي تعیین غالبیت علفهای زیابیاغلب این مطالعات، ار
دست آوردن هاي این تحقیق، به هاي سنتی هستند. از ویژگی یکنواخت نبوده و متکی به روش

و اضافه  GIS ،GPS هايهرز باغات مرکبات با استفاده از رهیافت هاي انواع علفمختصات مکانی 
شناسایی، تهیه نقشه  ،طور کلی هدف از این تحقیقها خواهد بود. به نمودن اطالعات توصیفی آن
  .بودهرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز  هاي هاي مختلف علف پراکنش و تعیین غالبیت گونه

  
  هاد و روشموا
دقیقه و  3/1درجه و  54دقیقه و حداکثر  51درجه و  53به طول شرقی حداقل  شهرستان بندرگز  

هاي دقیقه، یکی از شهرستان 1/49درجه و  36دقیقه و حداکثر  7/38درجه و  36عرض شمالی حداقل 
که از شمال به دریاي خزر، از شرق  است کیلومترمربع مساحت 31/239حدود  باغربی استان گلستان 
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. مجموع بارندگی شهرستان شودبه شهرستان کردکوي، از غرب و جنوب به استان مازندران محدود می
 101، در ماههاي تیر، مرداد و شهریور ها طی ماهبرداري . نمونهمتر بودمیلی 1/441برابر  1392در سال 

برداري از باغات نشان داده شده  محل نمونه )1( در شکلباغ مرکبات (پرتقال و نارنگی) انجام شد. 
 است.

  
  .مرکبات در باغات شده برداريو نقاط نمونهبندرگز  موقعیت شهرستان -1شکل 

Figure 1. The position of Bandar-e- Gaz township and sampling points in citrus orchards. 
 

تحقیق ابتدا نقشه شهرستان بندرگز تهیه و سپس قطعات باغات در این : برداري از باغات روش نمونه
برداري طوري انتخاب هاي نمونهیکنواخت باغات، مکان دلیل پراکنش غیرمرکبات شناسایی شدند. به

در سطح شمال، جنوب، شرق و غرب  پراکنش مناسبی در چهار سمت تقریباًها شدند که نمونه
مدل گارمین لمسی،  GPSبرداري شده از موقعیت مکانی نقاط نمونه تعیین باشند. براي شهرستان داشته

هاي  اساس یافتهبر برداري، مشخصات جغرافیایی محل نیز ثبت گردید. زمان با نمونهاستفاده شد و هم
صورت مجتمع در کنار به مشابه، تمایل دارندشناختی دلیل نیازهاي بومهرز به هاي محققین، علف
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با   Wبرداري با الگوي رو روش نمونهکه در نقاط مختلف باغ پراکنده شوند. از ایناین یکدیگر باشند تا
  .)8( دو مقیاس زیر انجام شد

ه نقط آن از و کرده انتخاب را باغ از گوشه در این روش یک: )a(نوع  باغات از برداري نمونه نحوه
 به قدم 20، درجه 90 زاویه یک تشکیل با سپس ،نمودهحرکت  اضالع از یکی موازات به قدم 20

با توجه به الگوي  .گرفته شدمکان در نظر  برداري را این نمونه شروع نقطه کرده و حرکت باغ داخل
که فاصله هر دو نقطه متوالی   طوريهشود ب، پنج نقطه روي آن انتخاب می)2 (شکل W شکل حرف

   ). 8متر) انداخته شد ( 5/0 × 5/0بعاد امربعی ( متر 25/0قدم باشد. در هر نقطه یک کادر  20
 

  
  .aبرداري از باغات نوع  جهت نمونه Wالگوي  -2شکل 

Figure 2. Pattern W for sampling from citrus orchards a. 
  

 به قدم 40نقطه  آن از و کرده انتخاب را از باغ گوشه ابتدا یک: )b(برداري از باغات نوع  نمونه هنحو
 باغ داخل به قدم 40 درجه، 90ه زاوی یک تشکیل با سپس نموده وحرکت  اضالع از یکی موازات
 شکل طبق W حرف الگوي به توجه با مکان است. از این برداري نمونه شروع نقطه نموده، حرکت

هر  در باشد. قدم 20ی متوال نقطه دو هر فاصله که  طوريهب نماییممی انتخاب روي آنا ر نقطه 9، )3(
 ). 8( شد انداختهمتر)  5/0×5/0مترمربعی (ابعاد  25/0ر کاد یک نقطه
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  .bبرداري از باغات نوع  جهت نمونه Wالگوي  -3شکل 

Figure 3. Pattern W for sampling from citrus orchards b. 
  

موردنظر بودند، لذا  هرز تابستانه هاي علف در این تحقیق که با توجه به این: هاآوري و ثبت داده جمع
ن زمان داراي میوه جایی که درختان در ایبرداري فصل تابستان در نظر گرفته شد. از آن زمان نمونه

باشد.  ها کامالً نمایان می فلور آن این ترتیب نمایند، به هرز را کنترل نمی هاي داران علفباشند، باغ می
هرز درون کادر به تفکیک جنس و گونه دقیقاً  هاي علف ،مربعی متر 25/0پس از انداختن هر کادر 

صورت کامل اطاله نموده و به آن نمونه را به ،تشخیص نبود  هرزي قابل شدند. چنانچه علف شناسایی 
پزشکی، واحد  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان بخش تحقیقات گیاه

هاي هرز  براي تعیین فلور و غالبیت علف گردید. هرز ارسال و اطالعات آن شناسایی و ثبت هاي علف
Fk(هاي فراوانی شاخصدر این باغات، 

RUk( ، یکنواختی نسبی)2RFk( K، فراوانی نسبی گونه )1
3( ،

نشان داده  5تا  1معادالت  ترتیب در که به )RAI5(شاخص غالبیت نسبی  ،)4RDki(تراکم نسبی 
  اند، استفاده گردید. شده

تواند  اند و می شده  آلوده است که توسط آن گونه خاص صدي از باغاتگر دربیان :شاخص فراوانی
  ). 9آمده است ( 1محاسبه آن در معادله  یک گونه در شهرستان باشد. نحوه گر گسترش جغرافیاییبیان

                                                             
1- Frequency 
2- Relative Frequency 
3- Relative Uniformity 
4- Relative Density 
5- Relative Abundance Index 
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 = Fk                                                                                     )1معادله (
∑

 × 100   
Fk فراوانی گونه :K ،Yi) گونه 0) و یا عدم حضور (1: حضور (K  در باغ شمارهi، n تعداد باغ مورد :

  مطالعه
 

 Kفراوانی نسبی گونه 

푅퐹 × 100                                                                        )2معادله ( =
گونهفراوانی

    مجموع	فراوانی	گونه	ها
  

و در واقع  باشدآلوده به گونه موردنظر می گر درصد کادرهايبیان :شاخص یکنواختی نسبی
  باشد.دهنده تخمینی از آلودگی یک منطقه توسط یک گونه خاص می نشان

 = RUk× 100                                                                 )3معادله (
یکنواختی	گونه	

  مجموع	یکنواختی	تمام	گونه	ها

  

  باشد. هرز در واحد سطح میگر تعداد بوته علفبیان: شاخص تراکم نسبی

  ×  100                                                                 )4معادله (
		میانگین	تراکم	گونه	

   =RDki مجموع	میانگین	تراکم	تمام	گونه	ها
  

  شاخص غالبیت نسبی 
                                                                               RAI = RF + RU + RMD  )5معادله (

   

RAI ،شاخص غالبیت نسبی :RF ،فراوانی نسبی :RU ،1: یکنواختی نسبیRMD9( : میانگین تراکم نسبی.(  
  

منظور جهت ایجاد پایگاه اطالعاتی به ،ها آوري داده پس از جمع: هرز هايپراکنش علف تهیه نقشه
منتقل  10نسخه  Arc GISافزار  به نرم  GPSها ازهرز ابتدا داده هايهاي پراکنش علفترسیم نقشه

 طور منسجم، یک بانک اطالعاتی داراي موقعیت مکانی ایجاددست آمده به هکلیه اطالعات باز شد. 
هرز در باغات، نقشه پراکنش  هاياساس نوع حضور یا عدم حضور علفها برداده . پس از تفکیکشد
  ها در شهرستان بندرگز ترسیم و خروجی گرفته شد.آن

                                                             
1- Relative Mean Density 
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  نتایج و بحث
 32خانواده گیاهی شناسایی گردید. نتایج نشان داد که  14هرز متعلق به  گونه علف 28در این مطالعه  

درصد  4/71لپه و  ها تکدرصد گونه 6/28چنین ساله بودند. هم درصد یک 68ساله و  ها چنددرصد گونه
درصد در گروه  6/3درصد در گروه گندمیان و  25اي، هاي تک لپهدرصد گونه 6/28لپه بودند، از  دو

درصد  18و  25ترتیب هاي گیاهی بودند که بهترین خانواده، مهمتیره چمن و کاسنی جاي گرفتند. هاجگن
دیگر تعلق داشت. از  خانواده 12ها به رصد بقیه گونهد 57هاي گیاهی را به خود اختصاص دادند و گونه
از و  )Setaria verticillataو چسبک ( سوروف ارزن وحشی، ،مرغتوان می تیره چمنهاي ترین گونهمهم
و پیربهار  )Artemisia annua)، گندجارو (.Eclipta spآردي (توان گلمی کاسنیتیره هاي ترین گونهمهم

)Conyza bonariensisرا نام برد (.  
درصد) مربوط  2/84و فراوانی ( درصد) 3/11ترین فراوانی نسبی (بیش: هرزهاي علففراوانی گونه

درصد  2/78درصد فراوانی نسبی و  5/10با  مرغبود و گونه  ).Amaranthus spp( تاج خروس به
درصد باغات مرکبات شهرستان بندرگز  2/84عبارتی فراوانی، در درجه دوم اهمیت قرار داشت. به

گونه  28بودند. از بین  مرغهرز  درصد باغات آلوده به علف 2/78و خروس هرز تاج آلوده به علف
)، Cyperus rotundusهرز شامل: اویارسالم ( گونه علف 10شناخته شده در این بررسی، هرز  علف

)، .Ipomoea spوحشی ( ، نیلوفر، سوروف)، ارزن وحشیSolanum nigrum( ریزي سیاهتاج خرفه،
و  )Epuhorbia maculataخوابیده ( ، فرفیون)، چسبکAbutilon theophrastiگاوپنبه (
دیگر  گونه 16درصد و  4داراي فراوانی نسبی بیش از  )Physalis alkekengiپرده (پشت  عروسک

تره )، سلمهCucumis melo var. agrestisوحشی ( آردي، خربزه، گلصحرایی شامل: پیچک
)Chenopodium album) گندجارو، ترشک ،(Oxalis corniculata) اکالیفا ،(Acalipha sp. ،(

)، گزنه Heliotropium sp.( پرست )، آفتابCircium arvense( وحشی، کنگر بهار قیاق، پیر
)Urtica dioicaخارخسک ()، تلخه ،Tribulus terrestris( ) و کلوریس.Chloris sp(  داراي

  ).1درصد بودند (جدول  4تر از فراوانی نسبی کم
 6/19با تراکم نسبی  مرغهرز  دهد که علفنشان می 1نتایج جدول  :هرز هاي علفتراکم نسبی گونه

ترتیب با خروس به است. خرفه، اویارسالم و تاج دادهخود اختصاص هترین درصد تراکم را بدرصد بیش
هاي دلیل دارا بودن اندامبه مرغهاي بعدي قرار گرفتند. در ردیف مرغدرصد پس از  2/11و  2/16و  9/16

 ، تاجهرز خرفه هايمربع برخوردار است. علفدر متر ترین تراکمزنی، از بیشتکثیر رویشی و قابلیت پنجه
لپه نیز بیشترین تراکم را در مترمربع داشتند. گزارش شده  هاي دودر بین گونه وحشی خروس و نیلوفر
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بذر در هر بوته تولید نماید این موضوع  235000توانند تا خروس میهاي تاجاست که برخی از گونه
در مطالعه  دهد.هاي آتی نشان میهرز را در سال کنترل و مبارزه با این علفریزي جهت اهمیت برنامه

هرز در  هايتوده علف ترین تراکم جمعیت و زیست) مشخص شد که بیش2005احمدوند و همکاران (
به گرم در مترمربع مربوط  4/170بوته در مترمربع و  3/468 میزان ترتیب بهآباد همدان بهباغات منطقه عباس

 38/0ترین جمعیت به میزان هاي غالب نیز کمو در بین گونه است )Lolium perenne(هرز چچم  علف
ترتیب به خاکشیر تلخ گرم در مترمربع به 77/0میزان  توده تولیدي به ترین زیستبوته در مترمربع و کم

)Sysimbrium irio(  و علف پشمکی)Bromus tectorum( اختصاص داشت )1(.  
هرز شایع در سطح باغات مرکبات مورد  علف گونه 28از بین  :هاي علف هرزیکنواختی نسبی گونه

خروس بوده  ساله تاجهرز یک درصد مربوط به علف 6/13مطالعه، باالترین درصد یکنواختی نسبی با 
خود نسبی را به ترین یکنواختیترتیب بیشخروس، به و اویارسالم پس از تاج مرغهرز  هايو علف

اختی را در باغات ترین یکنوهرزي که بعد از سه گونه یاد شده، بیش علف گونه 8اختصاص دادند. از 
، دیگر شامل: خرفه گونه 5لپه و  ، تکارزن وحشی، سوروف و چسبک گونه 3مورد مطالعه داشتند، 

تر از اي که بیشگونه 17و گاوپنبه دو لپه بودند. همچنین از بین  وحشی، فرفیون ، نیلوفرریزي سیاهتاج
  .)1(جدول  بودندلپه  گونه تک 5لپه و  گونه دو 12، تعداد درصد یکنواختی نسبی داشتند 2/0

ترین غالبیت درصد بیش 4/42با  مرغهرز  علف ،در این تحقیق :هرز هاي علفغالبیت نسبی گونه
ترتیب به و خرفه سالمخروس، اویارهرز تاج هايعلف هرز داشت. علف گونه 28نسبی را در بین 

و  مرغهرز  يهاجا که علفاز آن ).1درصد بودند (جدول  5/32و  6/32، 36داراي غالبیت نسبی 
هاي آینده که آلودگی آن در سالاویارسالم داراي توان تکثیر رویشی بسیار باالیی هستند، احتمال این

آبادي و هرز باید در اولویت قرار گیرد. یونس هايبنابراین مبارزه با این علف. یابد، زیاد استافزایش 
ترین عنوان مهمخروس و اویارسالم را بههرز تاج هاي) نیز طی تحقیقی علف2009همکاران (

 . )17( هرز در مزارع سویاي استان گلستان گزارش نمودند هاي علف
) و نیلوفر Solanum nigrumانگور (هرز از جمله سگ گونه علف 7 هکدر این تحقیق مشخص شد   

و  ).Eclipta spاکلیپتا ( ،پرده گونه دیگر از جمله عروسک پشت 17درصد و  10وحشی بیشتر از 
هاي تعیین گونهبراي  ايمطالعه در). 1درصد داشتند (جدول  10تر از صحرایی غالبیت نسبی کم پیچک

 43هرز متعلق به  گونه علف 155از تعداد  مشخص شد ،هرز باغات سیب اشنویه هايغالب علف
 صحرایی و علف پیچک ،)Alopecurus myosuroidesروباهی (دم ،هاي قیاقخانواده گیاهی، گونه

  ).15( باشند میهرز غالب  هايعلف پشمکی
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  .هرز موجود در باغات مرکبات شهرستان بندرگز هاي علفگونه هاي مورد بررسیشاخص -1جدول 
Table 1. The examined indicators of weeds species in citrus orchards of Bandar-e-Gaz township. 

  نام فارسی
Persian name 

  علمی نام
Scientific 

name 

  خانواده
Family 

 فراوانی نسبی
  )درصد(

Relative 
abundance 

(%) 

 فراوانی
  )درصد(

Abund
ance 
(%) 

 تراکم نسبی
  )درصد(

Relative 
density 

(%) 

یکنواختی 
  )درصد( نسبی

Relative 
uniformity 

(%) 

 غالبیت نسبی
  )درصد(

Relative 
dominance 

(%) 
 Amaranthus  تاج خروس

spp. Amaranthaceae 11.3 84.2 11.2 13.6 36.0 
 Cynodon مرغ

dactylon Poaceae 10.5 78.2 19.6 12.4 42.4 
 Cyperus ارغوانی اویارسالم

rotundus Cyperaceae 8.7 58.4 16.2 8.6 32.6 
 Portulaca خرفه

oleracea Portulacaceae 7.3 54.5 16.9 8.3 32.5 
 Solanum ریزي سیاهتاج

nigrum Solanaceae 6.6 49.5 3.9  7.0 17.6 
 Setaria glauca Poaceae 5.4 40.6 3.1 5.5 14.0 ارزن وحشی

 Echinochloa سوروف
crus-galli Poaceae 5.3 39.6 3.3 5.2 13.7 

 Ipomoea sp. Convolvulaceae 4.9 36.6 5.1 5.2 15.2 نیلوفر وحشی
 Abutilon پنبه گاو

theophrasti Malvaceae 4.9 36.6 1.9 3.9 10.7 
 Setaria چسبک

verticillata Poaceae 4.6 34.7 3.0 4.8 12.4 
 Euphorbia خوابیدهفرفیون 

maculata Euphorbiaceae 4.4 32.7 1.9 4.1 10.3 
عروسک پشت 

 پرده
Physalis 
alkekengi Solanaceae 4.1 30.7 2.1 3.5 9.7 

 Convolvulus پیچک صحرایی
arvensis Convolvulaceae 3.7 27.7 2.0 3.3 9.0 

 Eclipta sp. Asteraceae 3.6 26.7 2.5 3.0 9.1 آرديگل
 Cucumis melo خربزه وحشی

var. agrestis Cucurbitaceae 3.6 26.7 1.0 2.8 7.3 
 Chenopodium ترهسلمه

album Chenopodiaceae 3.0 22.8 1.2 2.5 6.7 
 Artemisia گندجارو

annua Asteraceae 2.8 20.8 1.0 2.3 6.0 
 Oxalis  شبدر ترش

corniculata Oxalidaceae 1.5 10.5 0.8 0.9 3.1  
  Acalipha sp. Euphorbiaceae 1.2 8.9  2.6 1.3 5.1 آکالیفا
 Sorghum قیاق

halepense Poaceae 0.9 6.9 0.3 0.7 1.9 
 Conyza پیر بهار

bonariensis Asteraceae 0.7 5.0 0.1 0.3 1.1 
 Circium کنگر وحشی

arvense Asteraceae 0.7 5.0 0.1 0.3 1.1 
 Heliotropium sp Boraginaceae 0.4 3.0  0.1 0.1 0.7. پرستآفتاب

 Urtica dioica Urticaceae 0.3 2.0  0.05 0.1 0.4 گزنه
 Acroptilon تلخه

repense Asteraceae 0.3 2.0  0.05 0.1 0.4 
 Tribulus خارخسک

terrestris Zygophyllaceae 0.1 1.0 0.05 0.1 0.3 
 Chloris sp Poaceae 0.1 1.0  0.01 0.04 0.2. کلوریس
 Paspalum پاسپالوم

distichum Poaceae 0.1 1.0 0.1 0.04 0.2 
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هاي پراکنش نقشه نمایشبراي  :باغات مرکبات شهرستان بندرگز هرز هايهاي پراکنش علفنقشه
درصد و  50درصد تا  10درصد،  50هرز براساس شاخص فراوانی، به سه طبقه باالتر از  هايعلف
درصد داشتند،  50ی باالتري از هرزي که فراوان هايبندي شدند. علفدرصد تقسیم 10تر از پایین

هرز  هايهرز مهم باغات مرکبات شهرستان بندرگز در نظر گرفته شدند. این علف هايعنوان علف به
 4 در شکل هانقشه پراکنش آن ، کهریزي سیاهتاج، اویارسالم، خرفه و مرغعبارتند از: تاج خروس، 

هرز در اکثر باغات مورد  هايد، این علفندهها نشان میگونه که این نقشهند. هماننشان داده شد
 هايعلف رقابت در سرتاسر شهرستان، از شرق تا غرب پراکنده هستند. بررسی، مشاهده شده و تقریباً

مدیریت شود، بنابراین می ویژه در دوره جوانی آنانههرز سبب ایجاد خسارت بر درختان مرکبات ب
هرز گروه اول جهت جلوگیري از کاهش عملکرد و خسارت به  هايعلف خصوص هرز به هايعلف
هرز با  هايحضور علف ،عالوه گزارش شده استهناپذیر است. ب هاي جوان مرکبات اجتنابنهال

هرز  ايههاي گیاهی مؤثر باشد، زیرا علفتواند در گسترش آفات و بیماريتراکم باال در باغات می
). 14زاي گیاهی و آفات مختلف فراهم آورند (توانند محیط مناسبی را براي حضور عوامل بیماريمی

هاي گروه دوم) نیز جهت رعایت تر (نقشههرز با تراکم کم هايدر نتیجه توجه به مدیریت علف
اي در  د. در مطالعههاي گیاهی غیرقابل اجتناب خواهد بوبهداشت مزرعه و جلوگیري از انتقال بیماري

) و یوالف Phalaris brachys tachys(اي فاالریس  کشور یونان مشخص شد که سوروف، گونه
  ).3هرز جدي و خطرناك در این کشور هستند ( هاي وحشی جزء علف

  

  
  ) b(ب،                                    )                   a(الف، 
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  )d(ت،                                            )       c(پ، 

  
  )f(ج،                                  )                      e(ث، 

هاي هرز (الف) تاج خروس، (ب) مرغ، (پ) اویارسالم، (ت) خرفه، (ث) ارزن وحشی و پراکنش علف -4شکل 
  .انگور در باغات شهرستان بندرگز(ج) سگ

Figure 4. Distribution of weeds (a) Amaranthus spp. (b) Cynodon dactilon (c) Cyperus rotundus (d) 
Portulaca oleracea (e) Setaria glauca and (f) Solanum nigrum in citrus orchards of Bandar-e-Gaz 
township. 
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هرز با اهمیت  هايعلف بودند در گروهدرصد  50تا  10هرزي که داراي فراوانی بین  هايعلف  
 چنان درصد باغات شهرستان حضور داشتند، آن 50تا  10هرز در  هايمتوسط قرار گرفتند. این علف

هرز نیز پراکندگی یکنواختی را در سراسر شهرستان داشتند. از  هايدهد، این علفنشان می 5 که شکل
و  صحرایی و ترشک چند ساله هرز پیچک هايتنها علف هرز ثبت شده در این گروه، علف 13بین 

  ساله هستند. بقیه یک

  
  )b(ب،                                                               )a(الف، 

  
  )d ،ت(                                       )            c(پ، 
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  )f(ج،                                           )       e(ث، 

 
  )h(ح،                     )                           g(چ، 
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  )jد، (                                                     )i(خ، 

  
  )l(ر،                                                      )k(ذ، 

(الف) نیلوفر وحشی، (ب) سوروف، (پ) چسبک، (ت) گاوپنبه، (ث) عروسک هاي هرز پراکنش علف - 5شکل 
تره، (د) خربزه وحشی، (ذ) ترشک و پشت پرده، (ج) فرفیون خوابیده، (چ) اکلیپتا، (ح) پیچک صحرایی، (خ) سلمه

  .(ر) گندجارو در باغات شهرستان بندرگز
Figure 5. Distribution of weeds (a) Ipomoea sp, (b) Echinochloa crus-galli, (c) Setaria verticillata, (d) 
Abutilon theophrasti, (e) Physalis alkekengi, (f) Euphorbia maculate, (g) Eclipta sp, (h) Convolvulus 
arvensis, (i) Chenopodium album, (j) Cucumis melo var. agrestis, (k) Oxalis corniculata, (l) 
Artemisia annua in citrus orchards of Bandar-e-Gaz township. 
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درصد، که درصد کمی از باغات مورد بررسی به  10تر از هرز گروه سوم با فراوانی کم هايعلف  
ها در آینده قلمرو خود را گسترش داده  گونه )، این احتمال وجود دارد که این6  ها آلوده است (شکلآن

و هرز توان تکثیر باال  هايباغات منتقل نمایند. باید در نظر داشت که علفو آلودگی را به سایر 
تواند تا چندین هزار بذر تولید هرز می همچنین در مواردي، یک علف توانایی تولید بذر زیادي دارند.

. هرز با فراوانی کم نیز از بعد مدیریتی توجه شود هاينماید. بنابراین الزم است، حتی به علف
 اهمیت در نظر گرفته شدندهرز کم هايدرصد داشتند، جزو علف 10هرزي که فراوانی زیر  هاي فعل
گونه که اشاره کرد. همان وحشی بهار، تلخه و کنگر هرز آکالیفا، قیاق، پیر هايتوان به علفمی که

مشاهده گردیدند. از درصد از باغات شهرستان  10تا  1هرز در  هايدهد، این علفنشان می 6  شکل
الی شمال شرقی شهرستان هرز خارخسک تنها در یک باغ در حو هرز این گروه، علف هايبین علف

در  شویم، حضور علف هرز آکالیفاه سمت غرب نزدیک میهرچه از شرق شهرستان بمشاهده شد. 
باشد، دوست میهرز رطوبت هايهرز جزو علف جایی که این علفشود. از آنتر میباغات بیش

بینی باشد، قابل پیشافزایش حضور آن در مناطق غربی شهرستان که از رطوبت بیشتري برخوردار می
  بود.

  
  )b(ب،                                               )a(الف، 
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  )d (ت،                                                 )c(پ، 

  
  )f(ج،                                    )                  e(ث، 
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  )h)                                     (ح، g(چ، 

هاي هرز (الف) قیاق، (ب) اکلیفا، (پ) کنگر وحشی، (ت) پیر بهار، (ث) گزنه، (ج) پراکنش علف -6شکل 
  .شهرستان بندرگزپرست، (چ) خارخسک و (ح) تلخه در باغات  آفتاب

Figure 6. Distribution of weeds (a) Sorghum halepense, (b) Acalipha sp. (c) Circium arvense, (d) 
Conyza bonariensis, (e) Urtica dioica, (f) .Heliotropium sp, (g) Tribulus terrestris and (f) Acroptilon 
repense in citrus orchards of Bandar-e-Gaz township. 

  
  گیري کلینتیجه

گونه  28در محدوده مورد مطالعه  ، مشخص شدطور کلی با توجه به نتایج حاصل از این پژوهشبه 
و از نظر  ساله بوده درصد یک 68داشتند که  خانواده گیاهی حضور 14هرز تابستانه متعلق به  علف

یت نسبی را در باغات مرکبات ترین غالببودند. مرغ بیشلپه  درصد دو 71درصد تک لپه و  29رویشی 
خود اختصاص داده بودند، نقش  ها را بهتري از گونههاي دو لپه که تعداد بیشکه گونهدر حالی داشت

رو بهتر است با ابزارهاي مناسب مدیریت تري در تنوع زیستی باغات مرکبات داشتند. از اینبیش
هرز  هاينقشه پراکنش علف هرز را در باغات مرکبات کاهش داد. هايهرز، غالبیت علف هايعلف

ریزي سیاه در اکثر باغات مورد مطالعه خروس، مرغ، اویارسالم، خرفه و تاج نشان داد که گیاهان تاج
تواند هرز مشاهده شد که می هايو غالبیت زیاد علفتنوع باال  ،شهرستان اغاتحضور دارند. در اکثر ب

 از اقدامات مدیریتی مشابه باغداران در محدوده مورد مطالعه باشد. لذا الزم است تا ضمن بهناشی 
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هاي هرز منظور کاهش غالبیت علف  ورزي کارا بهکارگیري اقدامات مدیریتی متنوع، از ابزارهاي خاك
 هايلفاستفاده شود. افزایش تعداد روزهاي بدون وجین در باغات مرکبات، باعث افزایش غالبیت ع

هاي جلوگیري از روش رو باید اقدامات ترویجی وز اینگردد. اهرز و کاهش عملکرد مرکبات می
براي کشاورزان تبیین  هرز باغات مرکباتهايمدیریت علفدر  افزایش بانک بذر و اندام رویشی را
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