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 چکیده

ت شهرستان در سال مزرعه واقع در هف 52ای در مزارع گندم آبی استان تهران طی یک دهه گذشته، مطالعه هرزهایعلفبا هدف ارزیابی تغییرات فلور جوامع 

، 1394مورد مقایسه قرار گرفت. در ارزیابی سال  1384سال  هایها محاسبه شد و با شاخصصورت گرفت. فراوانی، یکنواختی، تراکم و شاخص غالبیت گونه1394

، 1384گونه مشاهده شده در سال  10ای بودند؛ ک لپهت هاای و سایر گونهها دولپهگونه از آن 55خانواده گیاهی شناسایی شد که  24هرز متعلق به گونه علف 66

، (Amaranthaceae)خروس چهار خانواده تاج .خانواده گیاهی شناسایی شدند 11جدید متعلق به  گونه 15از فلور مزارع حذف شده بودند و  1394در ارزیابی سال 

بو های شببار در مزارع گندم استان دیده شدند. خانوادهبرای اولین (Solanaceae)زمینی و سیب( Plantaginaceae) بارهنگ(، Dipsacaceae)باشی خواجه

(Brassicaceae( گندمیان ،)Poaceae( و کاسنی )Asteraceaeجزء خانواده )های دو لپهبودند. گونه های غالب( ای، خاکشیر معمولیDescurania Sophia ،)

(، به ترتیب با شاخص غالبیت Fumaria vaillantii( و شاهتره )Convolvulus arvensisایی )(، پیچک صحرPolygonum aviculareبند )علف هفت

 Lolium(، چچم )Hordeum spontaneum(، جودره )Avena ludovicianaزمستانه ) ای یوالفلپههای تکو گونه 11/46و  09/81، 82/97، 94/117

rigidum( و چاودار )Secale cerealبیشترین شاخص غالبیت را داشتند. تفاوت شاخص غالبیت 41/15و  64/27، 94/50، 59/86اخص غالبیت (، به ترتیب با ش ،

از قبیل  هرزهایعلفاز کمی ها بود؛ هرچند در تعداد و بهبود کنترل آن هرزهایعلفکاهش غالبیت اکثر  دهنده. نتایج ارزیابی نشانها منفی بوداکثریت گونه

 راخ، افزایش شاخص غالبیت مشاهده شد. خردل وحشی و بی تی

 .تغییر فلور، شاخص غالبیت، فراوانی و تراکم: كلیدیهای واژه
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ABSTRACT 

A study was conducted to assess the weed flora changes in the irrigated wheat fields during the last decade in 52 fields located 

in seven cities at Tehran province in 2015. The frequency, Unifromaty and dominance index of species were calculated and 

they were compared with the mentioned indices from 2005. In 2015, 66 species of weedsfrom 26 families were identified, of 

which, 55 species were broad-leaf and the others were grasss. 10 species that had been observed in 2005 had been omitted 

from the fields and 15 new species from 11 families were identified. Amaranthaceae, Dipsacaceae, Plantaginaceae, and 

Solanaceae were the four families that were for the first times observed in the fields of the province for the first times. 

Brassicaceae, Poaceae and Asteraceae families were dominant families in the fields. The broadleaf species of flixweed, 

knotweed, bindweed and fumitory with dominance indices of 117/94, 97/82, 81/09 and 46/11 and the grasss of wild oat, wild 

barley, annual ryegrass feralrye with dominance indices of 86/59, 50/94, 27/64 and 15/41 had the greatest dominance indices 

respectively. The differences of dominance index of the most species were negative. The results of study indicated the 

dominance reduction of the most weeds and their control improvementy although in a few number of weeds such as wild 

mustard and catchweed, an increase in the dominance index was observed. 

Key words: Density, Dominance Index, Frequency, Flora Change and Unifromaty.  
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 مقدمه

-محيط زيست سالم، افزايش مقاومت علفمربوط به های نگرانی

های هها و نياز به کاهش هزينه نهادکشعلفهای هرز به 

کشاورزی موجب شد که تحقيقات آينده بر روی کاهش استفاده 

، در اين زمينه ثرؤمتمرکز شود. يکی ابزارهای م هاکشعلفاز 

می ( است که IWM) 1زهرهایعلفسيستم مديريت تلفيقی 

 را بوسيله تلفيق استراتژی هرزهایعلفاثرات منفی کنترل تواند 

 هرز هایعلف (.Lotz et al., 1996) های مکمل کاهش می دهد

 جوانه توانايی فراوان، توليد بذر مانند خاصی هایويژگی داشتن با

 خواب دوره نمو، و رشد زياد سريع، سرعت استقرار و باال زنی

 دارا و پراکنش و انتشار برای سازگاری قوه ناميه، حفظ والنی،ط

 سرسخت رقبای عنوان به همواره رويشی، تکثير هایبودن اندام

 ناپذير جدايی عنوان جزء به و شوندمی محسوب زراعی محصوالت

 هایهزينه و وقت صرف با وجود و هستند مطرح زراعی هاینظام

 محصوالت به خسارت باعث هم چنان ها،آن مهار جهت زياد

در همين راستا، اولين مرحله از (. Doglas, 1995)شوند می زراعی

شناسايی و بررسی الگوی پراکنش  ،هرزهایعلفمديريت تلفيقی 

باشد تا بتوان با ديدی باز و میدر محصوالت هدف  هرزهایعلف

 & Pourghafarbi) ها پرداخت برنامه ريزی دقيق، به مديريت آن

Hassannejad, 2013) به نظر برخی محققين، کشت متوالی .

غالت برای چندين سال، عدم رعايت تناوب زراعی و استفاده از 

تواند موجب تغيير در میهايی با مکانيسم عمل مشابه کشعلف

 ,.Blackshow et al)های گياهی شود ترکيب و ساختار گونه

1998; Lemerle et al., 2001, Radosowich et al., 1997) پس .

توفوردی، جمعيت  کشعلفاز چندين سال متوالی استفاده از 

(. Anderson et al., 2007ای افزايش يافت )تک لپه هرزهایعلف

نشان هرز مزارع بريتانيا هایتغييرات فلور علف ارزيابی دهه چهار

سته، های وابکشدر نتيجه کاربرد مداوم توفوردی و علفداد 

ی نظير هرزهایعلفو  ندای بتدريج از بين رفتهای دولپهگونه

 و دم روباهی کشيده (.Avena Fatua L)يوالف وحشی 

                                                
1 Integrated Weed Management 

(Alopecurus myosuroides L.) اندگسترش قابل توجهی يافته 

(Fryer & Chancellor, 1970بررسی .) های توماس و دال

(a,b& Dale, 1991 Thomasنشان می )تار جوامع دهد که ساخ

وابسته است و اقليمی ، به ميزان زيادی به شرايط هرزهایعلف

در میدرجه حرارت و ميزان بارش در بهار و تابستان، نقش مه

 هرزهایعلفايجاد اين ساختار دارند؛ هرچند پراکندگی جوامع 

باشد. از عوامل میدر پاسخ به شرايط محيطی، مستقل از يکديگر 

، تناوب است. هرزهایعلفساختار جوامع  ديگر تعيين کننده

های کنترل ترين روشهمچنين تناوب زراعی يکی از مهم

 هرزهایعلفاست که باعث کاهش حضور  هرزهایعلف

 ;Lososova et al., 2004شود میزا در محصوالت زراعی مشکل

Lapinsh et al., 2008; Anderson & Skovgaard, 2009) .)

و اقليمی اغلب از دوره و الگوی رشد، شرايط  هرزهایعلف

میکنند و به آن سازگار میهای خاکی گياه زراعی تقليد ويژگی

 & Andersson & Milberg, 1998; Andreasen)شوند 

Skovgaard, 2009; Cimalova & Lososova, 2009; 
 Tarmi et al., 2009)نتايج مطالعات مين باشی و همکاران . 

 (Minbashi et al., 2008)  هرزهایعلفدر ارزيابی تعيين فلور 

نشان داد که در  1384مزراع گندم استان تهران و البرز در سال 

 هایایپراکنده شده است. دولپه هرزعلفگونه  87مزارع گندم، 

غالب مزراع گندم آبی استان به ترتيب شامل خاکشير معمولی 

(Descurania sophia (L.) Webb & Berth.علف هفت ،) بند

(Polygonum aviculare L.( شاهتره ،)Fumaria officinalis 

L.تی راخ ( و بی (Galium aparine L.و تک لپه )غالب  هایای

 مزارع گندم نيز به ترتيب اهميت، يوالف زمستانه 

(Avena ludoviciana Dur. جودره ،) 

(Hordeum spontaneum C. Koch( و چاودار )Secale 

cereal. Lبودند. همچنين بر اساس شناسايی انجام شده، مهم )-

مزاحم قبل از برداشت گندم در استان تهران را  هایترين رستنی

 (، خارلته .Convolvulus arvensis. Lپيچک صحرايی )

(Cirsium arvense (L.) Scop. و ازمک ) 

(Cardaria draba (L.) Desv. تشکيل )براساس  دادند.می

( Pasbanziart, et al., 2014)پاسبان زيارت و همکاران  گزارش



 159...                                                                                            مزارع گندم آبی هرزهایعلفبررسی تغيير فلور 

 

شهرستان  هرزهایعلفمشخص شد که علت تغيير فلور 

های های متفاوت مديريتی بود و گونهساوجبالغ، اعمال روش

 خاکشير معمولی، چاودار، بی تی راخ، ناخنک

Goldbachia laevigata M.Bieb.)  و علف هفت بند دارای )

بيشترين شاخص غالبيت بودند. همچنين بنا بر ارزيابی مجدد 

نه تنها از غالبيت  (،Veisi, et al., 2014)ويسی و همکاران 

غالب هرز مزارع گندم استان کرمانشاه در طول يک دوره  هایگونه

لکه افزايش شاخص غالبيت نيز در ساله کاسته نشده بود ب 10

مديريتی مشاهده شد. با  هایها به دليل اعمال روشبرخی از گونه

در ميزان عملکرد گندم، بررسی  هرزهایعلفتوجه به اهميت 

غالب، به عنوان اقدام  هرزهایعلفتغيير فلور و مشخص نمودن 

 شود. از آنجامیگندم محسوب  هرزهایعلفاساسی در مديريت 

ای در تغذيه انسان و سبد غذايی ايرانيان که گندم از اهميت ويژه

زا هرز به عنوان يکی از عوامل خسارتهایبرخوردار است و علف

 هرزهایعلفروند، بنابراين تغييرات فلور میاين محصول به شمار 

و عوامل موثر بر آن در گندم بسيار ضروری است. از اين رو، اين 

به منظور ارزيابی دوباره تغييرات فلور  1394تحقيق در سال 

 در مزارع گندم استان تهران انجام شد. هرزهایعلف

 هامواد و روش

 34 بين مدار مربّع، کيلومتر 981/12 حدود وسعتی با تهران استان

 واقع شرقی طول درجه 53 تا 50 و شمالی عرض درجه 5/36 تا

 هاىتحت تاثير سيستماقليمی اين استان از لحاظ . استشده

 نفوذ طى که است غربى جنوب و غربى و غربى شمال شمالى،

دهند. مى قرار خود تأثير تحت نيز را استان ايران، فالت به خود

باشد وهمجواری مى خشک و سرد های اين استانزمستان اصوالً

 و گرم بادهاى ها،تابستان در تا شودمى موجب نيز کوير با آن

 اين هاىتابستان. گذارد تأثير آن بر شرقى جنوب و شرقى خشک

 آن هاىبارندگی است. غبارآلود و خشک و گرم مجموع در استان

 نيز ماه ارديبهشت اواسط در معموالً و آغاز آذر و آبان هاىماه از

 (.Anonymous, 2011) يابدمى پايان

های هرز مزارع به منظور بررسی تغييرات فلور جوامع علف

 گندم آبی استان تهران بر اساس روش مين باشی و همکاران

(Minbashi et al., 2008)، 52 های ری، مزرعه در شهرستان

دماوند، فيروزکوه، رباط کريم، شهريار، اسالمشهر و ورامين که 

ه بودند، دوباره در سال مورد بررسی قرار گرفت1384در سال 

از اطالعات مختصات جغرافيايی ) طول و  ارزيابی شدند. 1394

در  1384عرض جغرافيايی و ارتفاع از سطح دريا ( که در سال 

( ثبت شده بود GPSدستگاه سامانه مکان ياب جهانی شده )

استفاده شد و بر اساس اين مختصات، دقيقاً مزارع قبلی مورد 

های گذشته در سالاز مزارع در میتند. تعداد کارزيابی قرار گرف

تناوب، زراعی محصولی به غير از گندم آبی داشتند که در شعاع 

برداری در هر ها، مزارع گندم انتخاب شد و نمونهمتری آن 500

شهرستان براساس استاندارد تعداد مزارع انتخابی و بر اساس 

  (.1سطح کشت هر شهرستان انجام شد )جدول 

 : استاندارد تعداد مزارع انتخابي با توجه به سطح زير كشت در مزارع گندم آبي استان تهران1دول ج

Table 1. Standard of the number of the selected farms according to the cultivated area in the wheat fields of Tehran province  

 داد مزرعه انتخابی برای نمونه برداریتع سطح زیر کشت گیاه زراعی در هر شهرستان

  2 هکتار 500کمتر از 

  3 هکتار 1000تا  500

  4 هکتار 5000تا  1000

  6 هکتار 10000تا  5000

  8 هکتار 15000تا  10000

  ۱۱ هکتار 30000تا  15000

  هکتار 60000تا  30000
 اضافه می شود ۱5عدد  هکتار ، یك مزرعه به ۱0000به ازای هر  هکتار 60000باالی 

https://species.wikimedia.org/wiki/M.Bieb.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
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و  1394برداری از اواسط فروردين ماه تا اوايل خردادماه نمونه

همزمان با اواسط پنجه زنی و تا ابتدای تشکيل سنبله انجام 

 کادريک توسط ر هر نقطه شد. در هر مزرعه، نمونه برداری د

 W( به شکل متر مربع 25/0) متر 5/0در متر  5/0 ابعادبه 

(. Thomas, 1991, 1985; Uddin et al., 2009شد ) انجام

و به تفکيک جنس و گونه شناسايی  کادرهر  هرزهایعلف

-چند هرزهایعلف(. در Uddin et al., 2009شمارش شد )

ها تعداد پنجه به عنوان تراکم ایساله، تعداد ساقه و در تک لپه

اساس (. مزارع بر Thomas et al., 1994) در نظر گرفته شد

مساحت به سه دسته تقسيم بندی شدند: الف: يک تا پنج 

نمونه( و  9نمونه(، ب: شش تا پانزده هکتاری ) 5هکتاری ) 

نمونه(. با بهره گيری از معادالت  13ج: شانزده هکتار به باال )

و  يک تا چهار، به ترتيب زير، فراوانی ، يکنواختی ، تراکم

 به شد:ميانگين تراکم در هر شهرستان محاس

100                                1معادله 


n

Yi
Fk

 

 K (Thomas, 1991): فراوانی گونه 1Fkدر اين معادله،

Yi( و يا عدم حضور1: حضور ) (گونه 0 )K  در مزرعه

 iشماره 

n تعداد مزارع مورد بازديد :  

 باشد.میK (Thomas, 1991 ): يکنواختی گونه 2Ukو 

                              2له معاد

 در اين معادله،

Xij( و يا1: حضور ) ( گونه 0عدم حضور )K  در کادر شماره

i  در مزرعه شمارهj، 

 nو : تعداد مزارع مورد بازديد 

 mباشد.می : تعداد کادر  

                                                
1 Frequency 
2 Unifromaty 

41                                     3معادله  


m

Z

D

m

j

ki
 

3Dki: تعداد بوته در مترمربع( گونه  تراکم(K  در مزرعه

(Thomas, 1991،) 

Zj گونه: تعدادK  ( 25/0در کادر )و متر مربعی 

mباشد.ه می: تعداد کادر پرتاب شد 

                                 4معادله 
n

D

MFD

n

ki

ki


 1 

MFDk تراکم )تعداد بوته در مترمربع( گونه :K  در مزرعه

(Thomas, 1991،) 

Dkiگونه  : تراکمK در مزرعه شمارهi و 

nباشد.  : تعداد مزارع مورد مطالعه می 

شاخص غالبيت گونه، مجموع فراوانی، يکنواختی و ميانگين 

 ,.Minbashi et alمحاسبه شد ) 5تراکم است و از معادله 

2008.) 

معادله 5                    
kkkk MFDUFAI   

 عادله، در اين م

4AIk شاخص غالبيت گونه :K .است 

 6سپس درصد تغيير شاخص غالبيت طی ده سال از معادله 

 محاسبه شد. 

 6معادله 

 
 

 

                                                
3 Density 
4 Abundance Index 

100

1

1 1 




m

n m

ij

k

m

X

U
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 نتايج و بحث

  هرزهایعلفنتايج بررسي تغییرفلور 

 شهرستان شهريار

شهرستان شهريار در سال  هرزهایعلفنتايج ارزيابی فلور 

سال مبنا( نشان داد که در سال )  1384در مقايسه با سال  1394

هرز گونه علف 17در مزارع گندم آبی شهرستان مذکور،  1384

خانواده  8مورد شناسايی قرار گرفت که اين تعداد متعلق به 

 13هرز از گونه علف 22، 1394گياهی بود ولی در سال 

های مشاهده شده گونهمی(. تما2خانواده شناسايی شد )جدول 

(، irio L. Sisymbriumه جزء خاکشير تلخ )ب 1384در سال 

مشاهده شدند و تعداد شش گونه جديد  1394دوباره در سال 

شب بو  ، خانواده1384(. طی سال 2نيز شناسايی شد )جدول 

(Brassicaceaeبا چهار ،) ( گونه وگندميانPoaceae)  و کاسنی

(Asteraceaeهر کدام با ،) رع های غالب مزاو سه گونه، تيره

های ، تعداد گونه1394که در سال بودند؛ در صورتی

های گندميان و کاسنی ثابت بود ولی حضور خانواده خانواده

 هرزهایعلف (.2درصد افزايش يافت )جدول  3/33شب بو، 

، خاکشير معمولی، ارشته خطايی 1394ای غالب در سال دولپه

(Lepyrodiclis holosteoides L.( و پنيرک )Malva neglecta L.) 

)به ترتيب( بودند در  20/76و  60/80، 88/144غالبيت  با

، ارشته خطايی، پيچک صحرايی و 1384که در سال صورتی

(. در 2های غالب بودند )جدول ایعلف هفت بند، دولپه

، 1394غالب، ارزيابی مزراع در سال  هایایخصوص تک لپه

 چم ، جودره و چ نشان از غالبيت يوالف زمستانه

(Lolium rigidum Gaud.) 90/37، 03/100، به ترتيب غالبيت 

 Vicia villosaای )ماشک گل خوشه داشت. خارلته و 33/34و 

Roth.،)  از رستنيهای  10/42و  46/42به ترتيب با غالبيت

. (2)جدول  مزاحم قبل از برداشت گندم در شهرستان بودند

ای، دولپه هرزهایعلفبيشترين افزايش شاخص غالبيت در 

(، خاکشير .Sonchus arvensis Lمربوط به شير تيغک )

معمولی و پنيرک بود و بيشترين کاهش شاخص غالبيت در 

های، به علف هفت بند و پيچک ایدولپه هرزهایعلف

ها به يوالف زمستانه تعلق داشت. ایصحرايی و در تک لپه

ديد، باالی شناسايی شده ج هرزهایعلفمیشاخص غالبيت تما

 هرزهایعلفبودد و هيچ کاهشی در شاخص غالبيت ساير  29

 (.2مشاهده نشد )جدول  1384سال 

1394تا  1384 هایمزراع گندم آبي شهرستان شهريار طي سال هرزهایعلفجمعیتي  هایمقايسه شاخص -2جدول   
Table 2.  Comparsion weed population indices of irrigated wheat fields of Shahriar county from 2005 to 2015 

 

Abundance 

Index 
Mean Field 

Density(plant/m2) 

Unifromaty 

(%) 
Frequency 

(%) Family Weed species 
1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394 1384 

100.03 180.96 4.2 12.96 20.83 68 75 100 Poaceae Avena ludoviciana Dur. 

80.6 109.28 5.6 9.28 25 40 50 60 Caryophillaceae Lepyrodiclis holosteoides Fenzl. 

38.5 99.20 0.55 7.20 12.5 32 25 60 Polygonaceae Polygonum aviculare L. 

29.36 66.72 0.22 2.72 4.16 24 25 40 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

144.88 58.88 3.22 2.88 44.66 16 100 40 Brassicaceae Descurania Sophia (L.) Webb & Berth 

42.46 48.64 0.48 0.64 16.66 8 25 40 Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop. 

34.33 43.52 1 3.52 8.33 20 25 20 Poaceae Lolium rigidum Gaud. 

76.2 42.08 1.2 2.08 25 20 50 20 Malvaceae Malva neglecta Wallr. 

37.9 42.08 0.4 2.08 12.5 20 25 20 Poaceae Hordeum spontaneum C. Koch 

42.1 32.48 0.44 0.48 16.66 12 25 20 Fabaceae Vicia villosa Roth. 

- 32.48 - 0.48 - 12 - 20 Brassicaceae Sisymbrium irio L. 

37.94 28.32 0.44 0.32 12.5 8 25 20 Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.)Medik 

33.73 28.32 0.6 0.32 8.33 8 25 20 Brassicaceae Goldbachia laevigata (M.Bieb.) 

29.76 25.12 0.6 1.12 4.16 4 25 20 Chenopodiaceae Chenopodium album L. 

68.06 24.32 1.4 0.32 16.66 4 50 20 Asteraceae Sonchus arvensis L. 

33.73 24.32 0.4 0.32 8.33 4 25 20 Polygonaceae Rumex crispus L. 

33.66 24.16 0.33 0.16 8.33 4 25 20 Asteraceae Acroptilon repens (L.) DC. 

44.46 - 2.8 - 16.66 - 25 - Brassicaceae Malcolmia Africana (L.) R.Br. 

37.83 - 0.33 - 12.5 - 25 - Solanaceae Solanum nigrum L. 

33.66 - 0.33 - 8.33  25 - Ranunculaceae Adonis aestivalis L. 

33.53 - 0.2 - 8.33 - 25 - Brassicaceae Raphanus raphanistrum L. 

29.56 - 0.4 - 4.16 - 25 - Rubiaceae Galium aparine L. 

29.36 - 0.2 - 4.16 - 25 - Dipsacaceae Cephalaria syrica (L.) Roem. & Schult. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Kasimir_Medikus
https://species.wikimedia.org/wiki/M.Bieb.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown_(botanist,_born_1773)
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 شهرستان اسالمشهر

، نتايج ارزيابی تغييرات فلور 3بر اساس جدول شماره 

در مقايسه با  1394شهرستان اسالمشهر در سال  هرزهایعلف

 14هرز از گونه علف 31،  1384نشان داد که در سال  1384سال 

 12از  هرزگونه علف 28تعداد  1394خانواده گياهی و در سال 

ع گندم آبی اين شهرستان شناسايی شد. از در مزار خانواده گياهی

گونه در سال  12، تعداد 1384حاضر در سال  هرزعلف 31

مشاهده نشد ولی در اين سال، نه گونه جديد شناسايی  1394

های شب بو، گندميان و کاسنی ، سهم خانواده1384شد. در سال 

، سه و سه 12مزارع شهرستان به ترتيب  هرزهایعلفاز جامعه 

، 10، اين سه خانواده به ترتيب دارای 1394ه بود. در سال گون

( با سه Fabaceaeبودند و خانواده بقوالت ) چهار و سه گونه

-دولپه هرزهایعلف های غالب اضافه شد.گونه به جمع خانواده

بند، خاکشير مشتمل بر علف هفت 1394ای غالب در سال 

البيت معمولی و پيچک صحرايی، به ترتيب با شاخص غ

 هایایلپهبودند. در خصوص تک 70/73، 93/149، 32/157

نشان از غالبيت يوالف  1394غالب، ارزيابی مزارع در سال 

، 93/81زمستانه، چچم و جودره، به ترتيب با شاخص غالبيت

 1384خوانی نسبی نتايج با ارزيابی سال و هم 94/12و  51/28

 سبندهداشت . با توجه به فرم رويشی پيچنده و چ

 1394 تا 1384 هایسال يط اسالمشهر شهرستان يآب گندم مزراع هرزهایعلف يتیجمع هایشاخص سهيمقا -3 جدول

Table 3. Comparsion weed population indices of irrigated wheat fields of   ٍEslamshaher county from 2005 to 2015 

Abundance 

Index 

Mean Field 
Density 

(plant/m2) 

Unifromaty 

(%) 

 
Frequency 

(%) Family Weed species 

1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394 1384 

149.93 139.76 6.93 7.39 63 44.87 80 87.5 Brassicaceae 
Descurania Sophia (L.) Webb & 

Berth 

157.32 101.17 7.12 8.87 60.2 42.3 90 50 Polygonaceae Polygonum aviculare L. 

11.44 67.58 0.08 0.91 1.36 16.67 10 50 Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel. 

22.9 62.94 0.16 2.37 2.74 23.7 20 37.5 Lemnaceae Lamium amplexicaule L. 

81.93 55.49 1.39 3.89 20.54 14.1 60 37.5 Poaceae Avena ludoviciana Dur. 

12.9 54.13 0.16 3.81 2.74 12.82 10 37.5 Brassicaceae Malcolmia Africana (L.) R.Br. 

11.44 53.65 0.08 0.77 1.36 15.38 10 37.5 Fabaceae Vicia villosa Roth. 

47.04 53.62 0.64 0.74 16.4 15.38 30 37.5 Brassicaceae Cardaria draba (L.) Desv. 

21.56 51.02 0.2 0.7 1.36 12.82 20 37.5 Chenopodiaceac Chenopodium album L. 

25.8 45.56 1.1 1.33 4.7 19.23 20 25 Brassicaceae Raphanus raphanistrum L. 

30.2 41.35 0.62 0.97 9.58 15.38 20 25 Caryophillaceae Lepyrodiclis holosteoides Fenzl. 

12.94 36.78 0.2 0.28 2.74 11.5 10 25 Poaceae Hordeum spontaneum C. Koch 

58.23 35.05 4.95 1.08 23.28 8.97 30 25 Rubiaceae Galium aparine L. 

- 34.35 - 0.38 - 8.97 - 25 Brassicaceae Euclidium syriacum L. 

11.6 33.04 0.24 0.35 1.36 7.69 10 25 Brassicaceae Chorispora tenella (Pall.) DC. 

- 31.68 - 0.27 - 6.41 - 25 Brassicaceae Goldbachia laevigata (M.Bieb.) 

28.51 31.65 1.21 0.24 7.3 6.41 20 25 Poaceae Lolium rigidum Gaud. 

- 26.88 - 2.88 - 11.5 - 12.5 Brassicaceae Eruca sativa Mill. 

14.91 26.86 0.8 1.54 4.11 12.82 10 12.5 Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.)Medik 

- 20.41 - 1.5 - 6.41 - 12.5 Brassicaceae Erysimum repandum L. 

15.65 17.85 0.17 0.23 5.48 5.12 10 12.5 Brassicaceae Rapistrum rugosum (L.) All. 

- 17.84 - 0.22 - 5.12 - 12.5 Brassicaceae Sinapis arvensis L. 

- 16.53 - 0.19 - 3.84 - 12.5 Asteraceae Acroptilon repens (L.) DC. 

- 16.5 - 0.16 - 3.84 - 12.5 Asteraceae Carduus pycnocephalus L. 

- 15.39 - 0.33 - 2.56 - 12.5 Liliaceae Muscari neglecta Mill. 

- 15.24 - 0.18 - 2.56 - 12.5 Ranunculaceae Adonis aestivalis L. 

- 15.22 - 0.16 - 2.56 - 12.5 Asteraceae Lactuca serriola L. 

73.7 15.17 1.77 0.11 21.93 2.56 50 12.5 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

28.85 15.17 0.65 0.11 8.2 2.56 20 12.5 Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L. 

- 15.13 - 0.07 - 2.56 - 12.5 Scrophulariaceae Veronica persica Poir. 

- 13.81 - 0.03 - 1.28 - 12.5 Poaceae Phragmites australis (Cav.) Trin 

22.9 - 0.16 - 2.74 - 20 - Fabaceae Lathyrus sativus L. 

12.9 - 0.16 - 2.74 - 10 - Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 

11.52 - 0.16 - 1.36 - 10 - Brassicaceae Conringia orientalis (Gay) Schrod 

11.52 - 0.16 - 1.36 - 10 - Asteraceae Centaurea depressa M.B. 

11.52 - 0.16 - 1.36 - 10 - Fabaceae Glycyrrhiza glabra L. 

11.42 - 0.06 - 1.36 - 10 - Brassicaceae Thlaspi arvensis L. 

11.4 - 0.04 - 1.36 - 10 - Brassicaceae Sisymbrium irio L. 

11.4 - 0.04 - 1.36 - 10 - Asteraceae Tragopagon graminifolus L. 

11.39 - 0.03  1.36 - 10 - Asteraceae Carthamus oxycantha M.Bieb. 

https://species.wikimedia.org/wiki/Loisel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown_(botanist,_born_1773)
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
https://en.wikipedia.org/wiki/A._P._de_Candolle
https://species.wikimedia.org/wiki/M.Bieb.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Kasimir_Medikus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Allioni
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راخ و ساقه مستحکم ازمک، اين گياهان هرز به ترتيب با تیبی

، از رستنيهای مزاحم برداشت گندم در 04/47و  23/58غالبيت 

. بيشترين افزايش شاخص غالبيت در بودندشهرستان 

بند و پيچک هفتهای، به ترتيب در علفایدولپه هرزهایعلف

يی شده شناسا هرزهایعلفمیصحرايی مشاهده شد. تما

 بودند. 11جديد، دارای شاخص غالبيت باالی 

 كريمشهرستان رباط

کريم در شهرستان رباط هرزهایعلفنتايج ارزيابی تغييرات فلور 

-گونه علف 11نشان داد که  1384در مقايسه با سال  1394سال 

در مزارع گندم آبی اين  1384هرز از هشت خانواده در سال 

، اين 1394ار گرفته بود. در سال شهرستان مورد شناسايی قر

های گونهمیگونه از نه خانواده افزايش يافت.. تما 15تعداد به 

 به جزء درشتوک  1384مشاهده شده در سال 

(Malcolmia Africana L.) مشاهده شد  1394، دوباره در سال

  (.4و شش گونه جديد نيز شناسايی شد )جدول 

دميان، شب بو و ميخک های گن، سهم خانواده1384در سال 

(Caryophillaceae از جامعه )مزارع شهرستان به  هرزهایعلف

های تعداد گونه، 1394ترتيب سه، دو و دو گونه بود. در سال 

های ولی تعداد گونهماند  های گندميان و ميخک ثابتخانواده

درصد افزايش يافت و  100بو خانواده شب

با دو گونه و با غالبيت ( Papaveraceaeخانواده خشخاش ) 

های غالب مزارع شهرستان اضافه قابل توجهی به جمع خانواده

. خاکشير معمولی، علف هفت بند، شاهتره و (4)جدول  شد

( به ترتيب با .Goldebachia laevigata (M.B.) DCناخنک )

، 22/94و  85/101، 40/152، 25/164شاخص غالبيت 

.در (.4)جدول بودند  1394ل ای غالب در سادولپه هرزهایعلف

 1394غالب، ارزيابی مزارع در سال  هایایخصوص تک لپه

 Hordeum)نشان از غالبيت جودره، يوالف زمستانه و جو موشی 

murinum.L ) و  72/80، 06/95به ترتيب با شاخص غالبيت

های جديد داشت. نکته بسيار حائز اهميت، مشاهده گونه 89/47

ود که در ارزيابی قبلی مشاهده نشدند ولی در مزارع شهرستان ب

از شاخص قابليت بااليی در مزارع برخوردار  1394در سال 

توان به خاکشير معمولی، بی تی راخ و بودند که از اين بين می

پيچک صحرايی با  .(4)جدول پيچک صحرايی اشاره نمود 

، از رستنيهای مزاحم قبل از برداشت 71/80شاخص غالبيت 

شهرستان نيز بودد. هيچ افزايشی در شاخص غالبيت  گندم در

های جديد مشاهده نشد و بجز بروز گونه ایدولپه هرزهایعلف

در  دولپه هرزهایعلفبيشترين کاهش شاخص غالبيت در 

 Carthamus oxycantha)ناخنک، ارشته خطايی و گلرنگ زرد 

M.Bib. )چند ها در جو موشی مشاهده شد هرایو در تک لپه

که شاخص غالبيت چچم و يوالف زمستانه کاهش يافت. تمامی

1394تا  1384های مزراع گندم آبي شهرستان رباط كريم طي سال هرزهایعلفجمعیتي  هایمقايسه شاخص -4جدول   

Table 4. Comparsion weed population indices of irrigated wheat fields of Robatkarim county from 2005 to 2015 

Abundance 

Index 

Mean Field Density 

(plant/m2) 

Unifromaty 

(%) 

Frequency 

(%) Family Weed species 
1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394 1384 

152.4 188.53 6.4 15.2 46 73.33 100 100 Polygonaceae Polygonum aviculare L. 

94.22 164.20 1.56 2.4 26 60 66.66 100 Brassicaceae Goldbachia laevigata M.Bieb. 

95.06 125.33 2.4 5.33 26 53.33 33.33 66.67 Poaceae Hordeum spontaneum C. Koch 

80.72 108.53 1.06 1.86 13 40 66.66 66.67 Poaceae Avena ludoviciana Dur. 

101.85 101.33 1.86 1.33 33.33 33.33 66.66 66.67 Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel. 

- 73.86 - 7.2 - 33.33 - 33.33 Brassicaceae Malcolmia Africana (L.) R.Br. 

47.13 71.46 0.8 4.8 13 33.33 33.33 33.33 Caryophillaceae Lepyrodiclis holosteoides Fenzl. 

47.13 71.19 0.8 4.53 13 33.33 33.33 33.33 Asteraceae Carthamus oxycantha M.Bieb. 

47.89 40.27 1.56 0.27 13 6.67 33.33 33.33 Poaceae Hordeum murinum L. 

39.66 40.27 0.33 0.27 6 6.67 33.33 33.33 Caryophillaceae Vaccaria grandiflora (Ser.) Jaub. & Spach. 

- 40.27 - 0.27 - 6.67 - 33.33 Apiaceae Daucus carota L. 

164.25 - 4.25 - 60 - 100 - Brassicaceae Descurania Sophia (L.) Webb & Berth 

87.98 - 1.32 - 20 - 66.66 - Rubiaceae Galium aparine L. 

80.71 - 1.05 - 13 - 66.66 - Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

54.13 - 0.8 - 20 - 33.33 - Brassicaceae Eruca sativa Mill. 

47.39 - 1.06 - 13 - 33.33 - Papaveraceae Roemeria refecta DC. 

46.85 - 0.52 - 13 - 33.33 - Papaveraceae Papaver dubium L. 

https://species.wikimedia.org/wiki/M.Bieb.
https://species.wikimedia.org/wiki/Loisel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown_(botanist,_born_1773)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Charles_Seringe
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hippolyte_Fran%C3%A7ois_Jaubert&action=edit&redlink=1
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شناسايی شده جديد دارای شاخص غالبيت باالی  هرزهایعلف

 (.4بودند )جدول  46

 شهرستان ری

در مزارع گندم  1384، در سال 5های جدول بر اساس داده 

 12متعلق به  هرزعلفگونه  21آبی اين شهرستان، مذکور 

، اين 1394خانواده شناسايی شده بود در صورتيکه در سال 

خانواده کاهش يافت. از  10هرز از گونه علف 19 تعداد به

، هفت گونه در 1384هرز حاضر در سال گونه علف 21تعداد 

مشاهده نشد و پنج گونه جديد شناسايی شد  1394سال 

 (.5)جدول 

های شب بو با هشت گونه و گندميان و ، خانواده1384در سال 

های غالب هر کدام با دو گونه، خانواده (،Rubiaceae)روناس 

های ، خانواده1394بودند در صورتيکه در سال  هرزهایعلف

دوباره حضور شب بو و گندميان به ترتيب با هفت و سه گونه، 

های بااليی در مزارع داشتند؛ هرچند که خانواده

درصد کاهش و  5/13و  50روناس و شب بو به ترتيب  

اده کاسنی درصد افزايش داشتند و خانو 3/33خانواده گندميان 

 هرزهایعلفهای غالب اضافه شد. با دو گونه به جمع خانواده

مشتمل بر علف هفت بند،  1394غالب در سال  ایدولپه

خاکشير معمولی ، پيچک صحرايی و شاهتره، به ترتيب با 

بودند.  60/131و  96/137، 59/145، 90/154شاخص غالبيت 

 1394اع در سال غالب، ارزيابی مزر هایای در مورد تک لپه

نشان از غالبيت جودره و يوالف زمستانه، به ترتيب با شاخص 

(. دو گونه سلمه تره 5داشت )جدول  36/51و  79/78غالبيت 

(Chenopodium album L.) خارلته، به ترتيب با غالبيت  و

از رستنيهای مزاحم قبل از برداشت گندم در  20/71و  79/78

کاهش شاخص غالبيت در اين شهرستان بودند. بيشترين 

 آتشين ، متعلق به گلایدولپه هرزهایعلف

(Adonis aestivalis L.) يوالف زمستانه  بود. شاخص غالبيت

های مشاهده شده کاهش يافته بود. در ایلپه و جودره در تک

  شناسايی شده جديد، تنها هرزهایعلف

 

 1394تا  1383های راع گندم آبي شهرستان ری طي سالمز هرزهایعلفجمعیتي  هایمقايسه شاخص -5جدول \

Table 5. Comparsion weed population indices of irrigated wheat fields of Rey county from 2005 to 2015 

Abundance 

Index 
Mean Field 

Density 
(plant/m2) 

Unifromaty 

(%) 
Frequency 

(%) Family Weed species 
1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394 1384 

131.6 139.82 4.53 4.56 43.33 55.26 83.3 80 Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel. 
154.9 138.7 11.6 3.44 60 55.26 83.3 80 Polygonaceae Polygonum aviculare L. 
145.59 118.05 2.26 5.42 43.33 52.63 100 60 Brassicaceae Descurania Sophia (L.) Webb & Berth 

71.2 94.34 1.2 9.61 20 44.73 50 40 Chenopodiaceae Chenopodium album L. 

78.79 94.04 2.13 14.57 26.66 39.47 50 40 Poaceae Hordeum spontaneum C. Koch 

51.36 82.93 1.06 3.46 20 39.47 33.33 40 Poaceae Avena ludoviciana Dur. 

137.96 79.59 4.66 1.17 50 18.42 83.3 60 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

23.85 73.63 0.53 0.48 3.33 13.15 16.66 60 Ranunculaceae Adonis aestivalis L. 

- 59.36 - 0.94 - 18.42 - 40 Brassicaceae Malcolmia Africana (L.) R.Br. 
- 51.01 - 0.49 - 10.52 - 40 Lemnaceae Lamium amplexicaule L. 

60.66 50.91 0.66 0.39 10 10.52 50 40 Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop. 

- 45.5 - 0.24 - 5.26 - 40 Fabaceae Trifolium resupinatum L. 

23.58 40.28 0.26 1.86 6.66 18.42 16.66 20 Brassicaceae Rapistrum rugosum (L.) All. 

40.22 34.48 0.26 1.33 6.66 13.15 33.3 20 Brassicaceae Goldbachia laevigata (M.Bieb.) 

21.12 31.05 0.13 0.53 3.33 10.52 16.66 20 Brassicaceae Raphanus raphanistrum L. 

23.72 28.42 0.4 0.53 6.66 7.89 16.66 20 Rubiaceae Galium aparine L. 

- 28.15 - 0.26 - 7.89 - 20 Rubiaceae Galium tricornatum Dandy 

- 25.52 - 0.26 - 5.26 - 20 Brassicaceae Eruca sativa Mill. 

23.58 25.43 0.26 0.17 6.66 5.26 16.66 20 Brassicaceae Erysimum repandum L. 

- 25,34 - 0.08 - 5.26 - 20 Caryophillaceae Silene conidia L. 

- 22.71 - 0.08 - 2.63 - 20 Brassicaceae Neslia apiculata C.A. Mey. 

47.16 - 0.53 - 13.3 - 33.3 - Asteraceae Senecio vulgaris L. 
43.83 - 0.53 - 10 - 33.3 - Malvaceae Malva neglecta Wallr. 

40.22 - 0.26 - 6.66 - 33.3 - Brassicaceae Sinapis arvensis L. 

23.58 - 0.26 - 6.66 - 16.66 - Brassicaceae Sisymbrium irio L. 

20.25 - 0.26 - 3.33 - 16.66 - Poaceae Phragmites australis (Cav.) Trin 

https://species.wikimedia.org/wiki/Loisel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown_(botanist,_born_1773)
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Allioni
https://species.wikimedia.org/wiki/M.Bieb.
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Edgar_Dandy
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، پنيرک و خردل وحشی (.Senecio vulgaris L)پير زلف

(Sinapis arvensis L.)  40دارای شاخص غالبيت باالی 

، 1384های سال بودند و کاهش شاخص غالبيت در ساير گونه

 وضوح قابل مشاهده بود.ک، بهبجز در خارلته و ناخن

 شهرستان ورامین

شهرستان ورامين در  هرزهایعلفنتايج ارزيابی تغييرات فلور 

( نشان داد که در 1384در مقايسه با سال مبنا ) 1394سال 

گونه 15در مزارع گندم آبی اين شهرستان،  1384سال 

از هشت خانواده گياهی شناسايی شده بود ولی در  هرزعلف

خانواده  13هرز متعلق به گونه علف 27، تعداد 1394سال 

 های مشاهده شده در سالگونهمیگياهی شناسايی شد. تما
گونه جديد  12مشاهده شدند و  1394، دوباره در سال 1384

 (. 6نيز شناسايی شد )جدول 

های گياهی گندميان، شب بو و ، سهم خانواده1384در سال 

مزارع شهرستان به ترتيب  زهرهایعلفکاسنی از جامعه 

، اين سه 1394چهار، سه و سه گونه بود در صورتيکه در سال 

خانواده به ترتيب دارای شش، شش و چهار گونه بودند و 

های با حضور باال خانواده بقوالت با سه گونه به جمع خانواده

  1394ای غالب در سال دولپه هرزهایعلفاضافه شد. 

 شتوک و تربچه وحشی بند، درشامل علف هفت

(Raphanus raphanistrum.L) به ترتيب با شاخص غالبيت ،

های ایبودند. در خصوص تک لپه 83/45و  22/57، 30/64

، نشان از غالبيت يوالف 1394غالب، ارزيابی مزراع در سال 

و  44/142به ترتيب با شاخص غالبيت  زمستانه و جودره

عکس نتايج ارزيابی سال داشت که اين نتايج،تقريباً  51/75

تره، به ترتيب راخ و سلمهتیبی (. ازمک،6بود )جدول  1384

های ، از رستنی04/33و  84/32و  88/36با غالبيت 

 1394تا  1384های مزراع گندم آبي شهرستان ورامین طي سال هرزهایعلفجمعیتي  هایمقايسه شاخص -6جدول 

Table 6. Comparsion weed population indices of irrigated wheat fields of Varamin county from 2005 to 2015 

Abundance 

Index 
Mean Field 

Density 
(plant/m2) 

Unifromaty 

(%) 
Frequency 

(%) Family Weed 
1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394 1384 

64.3 122.94 1.5 6.27 18.36 50 44.44 66.67 Polygonaceae Polygonum aviculare L. 

75.51 114.65 1.6 3.87 18.36 44.11 55.55 66.67 Poaceae Hordeum spontaneum C. Koch 

142.44 77.09 6.66 5.52 46.9 38.23 88.88 33.34 Poaceae Avena ludoviciana Dur. 

45.83 57.79 0.26 0.93 12.24 23.52 33.33 33.34 Brassicaceae Raphanus raphanistrum L. 

36.88 57.72 0.38 3.6 14.28 20.58 22.22 33.34 Brassicaceae Cardaria draba (L.) Desv. 

57.22 57.39 1.45 3.47 22.44 20.58 33.33 33.34 Brassicaceae Malcolmia Africana (L.) R.Br. 

32.84 56.85 0.42 2.93 10.2 20.58 22.22 33.34 Rubiaceae Galium aparine L. 

13.23 46.7 0.08 1.6 2.04 11.76 11.11 33.34 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

20.7 41.37 0.8 10 8.16 14.70 11.11 16.67 Poaceae Hordeum distichum L. 

15.36 39.43 0.17 0.21 4.08 5.88 11.11 33.34 Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel. 

30.71 22.95 0.33 0.4 8.16 5.88 22.22 16.67 Asteraceae Lactuca serriola L. 

41.76 22.82 0.27 0.27 8.16 5.88 33.33 16.67 Asteraceae Acroptilon repens (L.) DC. 

13.23 22.81 0.08 0.26 2.04 5.88 11.11 16.67 Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop. 

17.37 19.74 0.14 0.13 6.12 2.94 11.11 16.67 Fabaceae Vicia villosa Roth. 

15.45 19.74 0.17 0.13 4.08 2,94 11.11 16.67 Poaceae Phalaris minor Retz.  

33.04 - 0.62 - 10.2 - 22.22 - Chenopodiaceac Chenopodium album L. 

26.47 - 0.17 - 4.08 - 22.22 - Brassicaceae Sinapis arvensis L. 

20.7 - 0.8 - 8.16 - 11.11 - Poaceae Lolium rigidum Gaud. 

17.76 - 0.53 - 6.12 - 11.11 - Brassicaceae Descurania Sophia (L.) Webb  

17.37 - 0.14 - 6.12 - 11.11 - Brassicaceae Sisymbrium irio L. 

15.45 - 0.26 - 4.08 - 11.11 - Fabaceae Lathyrus sativus L. 

15.36 - 0.17 - 4.08 - 11.11 - Solanaceae Solanum nigrum L. 

15.36 - 0.17 - 4.08 - 11.11 - Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 

13.32 - 0.17 - 2.04 - 11.11 - Fabaceae Alhagi pseudalhagi (M. B.) Desf. 

13.23 - 0.08 - 2.04 - 11.11 - Caryophillaceae Silene conidia L. 

13.23 - 0.08 - 2.04 - 11.11 - Poaceae Setaria viridis (L.) P.Beauv. 

13.23 - 0.08 - 2.04 - 11.11 - Asteraceae Centaurea depressa M.B. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown_(botanist,_born_1773)
https://species.wikimedia.org/wiki/Loisel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Jahan_Retzius
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Palisot_de_Beauvois
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(. 6مزاحم قبل از برداشت گندم در شهرستان بودند )جدول 

ای به دولپه هرزهایعلفبيشترين افزايش شاخص غالبيت در 

و بيشترين کاهش  (Acroptilon repens (L.) D.C)تلخ بيان 

بند هفتای به علفدولپه هرزهایعلفشاخص غالبيت در 

ای، شاخص تک لپه هرزهایعلفدر ميان  تعلق داشت.

دره کاهش غالبيت يوالف زمستانه افزايش يافت ولی در جو

شناسايی شده جديد، تنها سلمه  هرزهایعلفيافته بود. در 

 20چچم دارای شاخص غالبيت باالی  تره، خردل وحشی و

ها بجز تلخه بودند و کاهش شاخص غالبيت در ساير گونه

 (.6بيان، بوضوح قابل مشاهده بود )جدول 

 شهرستان دماوند

، ارزيابی تغييرات فلور 7های جدول بر اساس داده

در مقايسه با  1394شهرستان دماوند در سال  هرزهایعلف

در مزارع گندم  1384د که در سال ( نشان دا1384سال مبنا )

خانواده  15هرز متعلق به گونه علف 25آبی شهرستان دماوند، 

 25، اين تعداد به 1394گياهی شناسايی شده بود ولی در سال 

گونه  25خانواده گياهی افزايش يافت. از  12گونه از 

در  1394، چهار گونه در سال 1384حاضر در سال  هرزعلف

شد ولی چهار گونه جديد شناسايی شد. در مزارع مشاهده ن

های گياهی شب بو، کاسنی، آالله ، سهم خانواده1384سال 

(Ranunculaceae) مزارع  هرزهایعلف و گندميان از جامعه

شهرستان به ترتيب شش، سه، سه و دو گونه بود در صورتيکه 

، فقط يک گونه در خانوداه کاسنی افزايش يافت 1394در سال 

ها ثابت ماند و خانوداه هفت های ساير خانودهگونه و تعداد

های با با دو گونه به جمع خانواده (Polygonaceae)بند 

ای دولپه هرزهایعلف (.7حضور باال افزوده شد )جدول 

، خاکشير معمولی، زبان در قفای شرقی 1394غالب در سال 

((Gay) Schrod.Consolida orientalis ) و کيسه چوپان 

(Thlaspi arvensis L.) 143، به ترتيب با شاخص غالبيت ،

غالب، ارزيابی  هایایبودند. در مورد تک لپه 71و  60/71

واش نشان از غالبيت چاودار، خونی 1394 مزراع در سال

(Phalaris minor Retz. ) و يوالف زمستانه، به ترتيب با

داشت. پيچک صحرايی،  37و  80/40، 20/41شاخص غالبيت 

، به ترتيب با (.Lactuca serriola L)زمک و کاهوی خاردار ا

از رستنيهای  40/35و  80/70، 80/127شاخص غالبيت 

مزاحم قبل از برداشت گندم در شهرستان بودند. بيشترين 

ای مربوط به هرز دولپه هایافزايش شاخص غالبيت در علف

ازمک و زبان در قفای شرقی بود. بيشترين کاهش شاخص 

آتشين، گوش ای متعلق به گلهای دولپهيت در علفغالب

و  (.Conringia orientalis (Gay) Schrod)خرگوش 

ها در ایو در تک لپه (.Papaver dubium L)خشخاش هرز 

شناسايی  هرزهایعلفمیيوالف زمستانه مشاهده شد. تما

بودند و در ساير  30شده جديد، دارای شاخص غالبيت باالی 

، شاخص غالبيت نسبت به سال مبنا کاهش زهرهایعلف

 (.7يافت )جدول 

 شهرستان فیرزكوه

شهرستان فيروزکوه  هرزهایعلفنتايج ارزيابی تغييرات فلور 

( نشان داد که در 1384در مقايسه با سال مبنا ) 1394در سال 

گونه  31در مزارع گندم آبی اين شهرستان،  1384سال 

ياهی شناسايی شد ولی در خانواده گ 18مورد از  هرزعلف

شناسايی شد و در تعداد  هرزعلفگونه  30، تعداد 1394سال 

گونه  31(. از 8خانواده گياهی تغييری مشاهده نشد )جدول 

در  1394، هشت گونه در سال 1384حاضر در سال  هرزعلف

مزارع مشاهده نشد ولی هفت گونه جديد شناسايی شد. در 

گياهی شب بو، کاسنی، گندميان های ، سهم خانواده1384سال 

مزارع شهرستان به ترتيب شش، پنج،  هرزهایعلفاز جامعه 

، فقط يه گونه 1394که در سال سه و دو گونه بود در صورتی

خانواده شب بو افزايش شد و در غالبيت ساير های به گونه

 های گياهی، تغييری مشاهده نشد. همچنين خانوادهخانوده

های با حضور باال اضافه شد. به جمع خانواده ميخک با دو گونه

، ازمک، علف هفت 1394غالب در سال  ایدولپه هرزهایعلف

 بند، پيچک صحرايی و خارلته به ترتيب با 

 بودند 44/81و 92/99، 96/104، 28/169غالبيت 
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1394تا  1384های لمزراع گندم آبي شهرستان دماوند طي سا هرزهایعلفجمعیتي  هایمقايسه شاخص -7جدول   

Table 7. Comparsion weed population indices of irrigated wheat fields of Damavand county from 2005 to 2015 

Abundance 

Index 

Mean Field 

Density 

(plant/m2) 

Unifromaty 

(%) 

Frequency 

(%) Family Weed species 

1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394 1384 

146.2 171.73 6.2 11.73 40 60 100 100 Brassicaceae 
Descurania Sophia (L.) Webb & 

Berth 

127.8 147.46 2.8 7.46 50 40 75 100 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

77 86.92 7 20.26 20 33.33 50 33.33 Brassicaceae Thlaspi arvensis L. 

41 80.43 1 2.66 15 33.33 25 44.44 Ranunculaceae Adonis aestivalis L. 

35.6 79.37 0.6 1.6 10 33.33 25 44.44 Papaveraceae Papaver dubium L. 

37 76.16 2 5.06 10 26.66 25 44.44 Poaceae Avena ludoviciana Dur. 

35.4 72.43 0.4 1.33 10 26.66 25 44.44 Brassicaceae Conringia orientalis (Gay) Schrod 

- 67.19 - 7.2 - 26.66 - 33.33 Chenopodiaceae Chenopodium album L. 

46.4 63.99 1.4 4 20 26.66 25 33.33 Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel. 

- 63.45 - 3.46 - 26.66 - 33.33 Violaceae Viola sp. 

71.6 62.39 1.6 2.4 20 26.66 50 33.33 Ranunculaceae 
Consolida orientalis (Willk) Losa & 

Rivas Goday  

41.2 52.52 1.2 5.86 15 13.33 25 33.33 Poaceae Secale cereal L. 

35.4 50.12 0.4 3.46 10 13.33 25 33.33 Caryophillaceae Stellaria media (L.) Vill. 

41 49.79 1 3.13 15 13.33 25 33.33 Polygonaceae Polygonum aviculare L. 

35.4 48.26 0.4 1.6 10 13.33 25 33.33 Asteraceae Senecio vulgaris L. 

- 47.72 - 1.06 - 13.33 - 33.33 Boraginaceae Asperugo ptocumbens L. 

- 47.72 - 1.06 - 13.33 - 33.33 Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop. 

70.8 47.46 0.8 0.8 20 13.33 50 33.33 Brassicaceae Cardaria draba (L.) Desv. 

40.6 47.46 0.6 0.8 15 13.33 25 33.33 Ranunculaceae Ranunculus arvensis L. 

40.8 47.19 0.8 0.53 15 13.33 25 33.33 Polygonaceae Rumex crispus L. 

35.6 47.19 0.6 0.53 10 13.33 25 33.33 Scrophulariaceae Veronica persica Poir. 

35.4 47.19 0.4 0.53 10 13.33 25 33.33 Brassicaceae Goldbachia laevigata M.Bieb. 

35.4 47.19 0.4 0.53 10 13.33 25 33.33 Asteraceae Lactuca serriola L. 

40.6 40.25 0.6 0.26 15 6.66 25 33.33 Alliaceae Allium ampeloprasum L. 

40.6 40.25 0.6 0.26 15 6.66 25 33.33 Brassicaceae Sinapis arvensis L. 

40.8 - 0.8 - 15 - 25 - Poaceae Phalaris minor Retz.  

35.4 - 0.4 - 10 - 25 - Asteraceae Tragopagon graminifolus L. 

30.2 - 0.2 - 5 - 25 - Apiaceae Daucus carota L. 

30.2 - 0.2 - 5 - 25 - Asteraceae Centaurea depressa M.B. 

های غالب، از رستنيهای ایکه به جز هفت بند، ساير دولپه

غالب،  هایایمزاحم برداشت نيز بودند. در خصوص تک لپه

نشان دهنده غالبيت يوالف  1394ارزيابی مزارع در سال 

بود.  12/34و  28/61چاودار به ترتيب با غالبيت  زمستانه و

ای، دولپه هرزهایعلفبيشترين افزايش شاخص غالبيت در 

ها مربوط به يوالف زمستانه بود ایمربوط به ازمک و در تک لپه

های برگ(. بيشترين کاهش شاخص غالبيت در پهن8)جدول 

ها ایهرز به خاکشير معمولی و پيچک صحرايی و در تک لپه

شناسايی شده  هرزهایعلفمیبه چاودار تعلق داشت. تما

بودند و شاخص  24جديد، دارای شاخص غالبيت باالی 

 سال مبنا بطور مشهود کاهش يافت. هرزهایعلفغالبيت ساير 

( معتقدند که فلور Singh et al., 2015سينگ و همکاران )

ن تفاوت در بين مزارع گندم متفاوت است و اي هرزهایعلف

به شرايط محيطی، نوع آبياری، نوع و بافت خاک، کودهی، 

وابسته است.  هرزهایعلفتناوب زراعی و مديريت 

دهند، میهمانطوريکه جداول شماره دو تا هشت نشان 

مبنا دارای  هاینسبت به سال 1394شاخص غالبيت در سال 

کاهش ها ها افزايش و در برخی گونهنوسان بود و در بعضی گونه

؛ به عقيده بوکان، اين نوسانات به دليل (9) جدول  داشته است

باشد میها در اين سال هرزهایعلفهای کنترل تفاوت روش

(Bukun, 2005) شايان ذکر است که نتايج اين تحقيق مشابه .

 (Pasbanziart, et al., 2014نتايج پاسبان زيارت و همکاران )

(، تفاوت در Thomas, 1985) توماس بود. 1393در سال 

در واحد سطح را به دليل تفاوت در  هرزهایعلفتراکم 

ها، تحمل و مقاومت کشعلفاعمال مديريت زراعی، کاربرد 

ها اعالم نمود ولی فريک و توماس کشعلفها به برخی گونه

(Ferik & Thomas, 1992 )های خود اظهار در نتايج بررسی

https://species.wikimedia.org/wiki/Loisel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Villars
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://species.wikimedia.org/wiki/M.Bieb.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Jahan_Retzius
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1394تا  1384های دم آبي شهرستان فیروزكوه طي سالمزراع گن هرزهایعلفجمعیتي  هایمقايسه شاخص 8جدول   

Table 8. Comparsion weed population indices of irrigated wheat fields of Firouzkoh county from 2005 to 2015 

Abundance 

Index 

Mean Field Density 

(plant/m2) 

Unifromaty 

(%) 

Frequency 

(%) Family Weed species 

1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394 1384 

169.28 144.66 5.28 11.33 64 50 100 83.33 Brassicaceae Cardaria draba (L.) Desv. 

69.28 141.99 1.28 5.33 28 53.33 40 83.33 Brassicaceae 
Descurania Sophia (L.) Webb & 

Berth 

99.92 126.92 6.92 13.6 32 46.66 60 66.66 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

104.96 111.85 0.96 1.86 24 26.66 80 83.33 Polygonaceae Polygonum aviculare L. 

63.8 90.93 3.8 7.6 20 33.33 40 50 Chenopodiaceae Chenopodium album L. 

81.44 89.26 1.44 2.6 20 20 60 66.66 Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop. 

34.12 83.06 2.12 3.06 12 30 20 50 Poaceae Secale cereal L. 

24.16 77.26 0.16 0.6 4 10 20 66.66 Amaryllidaceae Ixiolirion tatricum L. 

32.48 73.36 0.48 3.36 12 20 20 50 Brassicaceae Conringia orientalis (Gay) Schrod 

- 71.86 - 1.86 - 20 - 50 Ranunculaceae Delphinium divaricatum Ledeb 

32.48 68.93 0.48 5.6 12 30 20 33.33 Rubiaceae Galium aparine L. 

24.16 64.52 0.16 4.53 4 26.66 20 33.33 Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel. 

28.32 62.12 0.32 2.13 8 26.66 20 33.33 Fabaceae Melilotus officinalis (L.) Pall 

- 47.19 - 0.53  13.33 - 33.33 Brassicaceae Goldbachia laevigata (M.Bieb.) 

28.32 44.53 0.32 1.2 8 10 20 33.33 Asteraceae Lactuca serriola L. 

32.48 44.39 0.48 1.06 12 10 20 33.33 Brassicaceae Thlaspi arvensis L. 

24.32 27.59 0.32 0.93 4 10 20 16.66 Brassicaceae Sinapis arvensis L. 

32.64 27.46 0.64 0.8 12 10 20 16.66 Caryophillaceae Stellaria media (L.) Vill. 

- 27.06 - 0.4 - 10 - 16.66 Ranunculaceae Adonis aestivalis L. 

- 27.06 - 0.4 - 10 - 16.66 Alliaceae Allium ampeloprasum L. 

61.28 23.58 1.28 0.26 20 6.66 40 16.66 Poaceae Avena ludoviciana Dur. 

28.32 23.58 1.28 0.26 8 6.66 20 16.66 Asteraceae Acroptilon repens (L.) DC. 

24.16 23.58 0.16 0.26 4 6.66 20 16.66 Polygonaceae Rumex crispus L. 

- 23.58 - 0.26 - 6.66 - 16.66 Asteraceae Centaurea depressa M.B. 

- 23.58 - 0.26 - 6.66 - 16.66 Apiaceae Falcaria scioides L. 

28.32 21.72 0.32 1.73 4 3.33 20 16.66 Scrophulariaceae Veronica persica Poir.  

- 21.59 - 1.6 - 3.33 - 16.66 Poaceae Bromus commutatus Schrad. 

28.32 20.52 0.32 0.53 8 3.33 20 16.66 Asteraceae Tragopagon graminifolus L. 

24.16 20.52 0.16 0.53 4 3.33 20 16.66 Fabaceae Vicia villosa Roth. 

24.16 20.12 0.16 0.13 4 3.33 20 16.66 Malvaceae Malva parviflora L. 

- 20.12 - 0.13 - 3.33 - 16.66 Primulaceae Anagallis arvensis L. 

32.48 - 0.48 - 12 - 20 - Apiaceae Daucus carota L. 

32.48 - 0.48 - 12 - 20 - Brassicaceae Sisymbrium irio L. 

32.48 - 0.48 - 12 - 20 - Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.)Medik 

32.48 - 0.48 - 12 - 20 - Caryophillaceae Silene conidia L. 

28.48 - 0.48 - 8 - 20 - Asteraceae Carthamus oxycantha M.Bieb. 

28.32 - 0.32 - 8 - 20 - Ranunculaceae Ranunculus arvensis L. 

24.32 - 0.32 - 4 - 20 - Plantaginaceae Plantago major L. 

ها، نقش مديريت زراعی که در ظهور و غالبيت گونه ندداشت

باشد. با توجه به کاهش تراکم اکثر میبسيار پررنگ 

های مبنا و افزايش نسبت به سال 1394در سال  هرزهایعلف

رسد افزايش میيکنواختی مزارع، به نظر  گاهیفراوانی و 

يط ها به دليل پراکنش بذر آنها، در شراگونه غالبيت برخی

مختلف نظير عمليات خاکورزی و آبياری  هایاعمال مديريت

که افزايش شاخص غالبيت در برخی باشد؛ در صورتی

بوسيله افزايش تراکم ناشی از مساعد شدن  هرزهایعلف

 شرايط مزرعه و کاهش رقابت گياه زراعی

 هرز است که پاسبان زيارت و همکاران با علف 

(Pasbanziart, et al., 2014نيز چنين عقيده ) .ای دارند

اطالعات پرسشنامه اخذ شده نشان داد که با توجه به عمليات 

خاکورزی مستمر ) شخم ساالنه( در مزارع گندم آبی استان 

مبنا، نشان از  در مقايسه با سال 1394تهران، ارزيابی سال 

 ها و يکساله نسبت به دوساله هرزهایعلفغالبيت 

 ا به اظهارات رادوسويچ و همکاران ها داشت؛ بنچندساله

(Radosowich et al., 1984 عمليات خاکورزی باعث ،)

يکساله به دليل راهبرد تکاملی فرارکننده  هرزهایعلفغالبيت 

باشد. در خصوص افزايش غالبيت خاکشير میرقابت کننده  –

معمولی، ذکر اين نکته ضروری است که افزايش سرعت رشد 

بتدای فصل زراعی، منجر به افزايش ارتفاع، اين گياه در ا

بر روی گياه زراعی، افزايش  هرزعلفگسترش کانوپی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://species.wikimedia.org/wiki/Loisel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
https://species.wikimedia.org/wiki/M.Bieb.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Villars
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Kasimir_Medikus
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شود میفتوسنتز و در نهايت، افزايش تعداد بذر اين گياه هرز 

( نيز به اين Yousefi et al., 2013که يوسفی و همکاران )

 موضوع اشاره نموده اند.

(، Motaghi et al., 2011بنابر اظهارات متقی و همکاران )

درصد از مزارع  6/34هرز يوالف زمستانه در حدود علف

گندم آبی کشور حضور دارد و بيشترين وفور را در بين پنج 

ای به خود اختصاص داده است؛ نتايج اين تک لپه هرزعلف

هرز در تمام بررسی نيز نشان دهنده وجود اين علف

ه به نتايج جداول دو های مورد بررسی بود. با توجشهرستان

ها، شاخص تا هشت، مشخص شد که در بعضی شهرستان

غالبيت يوالف زمستانه کاهش و در برخی ديگر افزايش يافته 

ها، است که طی مذاکره حضوری با کشاورزان اين شهرستان

هرز، بروز در نهايت داليل افزايش شاخص غالبيت اين علف

ستان به منظور خشکسالی و عدم تامين آب برای فصل تاب

گندم و  -اجرای کشت دوم و اجبار به اجرای تناوب گندم

ديفنزوکوات و مقاومت به میقدی کشعلفاستفاده از 

( عنوان شد؛ در صورتيکه در ACCaseی )هاکشعلف

هرز کاهش يافته بود، هايی که غالبيت اين علفشهرستان

جديد  کشعلفاجرای تناوب گندم با ذرت و استفاده از 

( دليل کاهش 2)با نام تجاری تاپيک 1کلودينافوپ پروپاژيل

هرز در نظر گرفته شد؛ بطور کلی، فراوانی غالبيت اين علف

افزايش يافته است. ويسی  1384هرز نسبت به سال اين علف

(، علل کاهش تراکم يوالف Veisi, et al., 2014و همکاران )

های کشعلففاده از زمستانه در شهرستان سرپل ذهاب را است

کش جديد و اجرای تناوب گندم با ذرت، باريک برگ

ای عنوان نمودند. قرخلو و آفتابگردان و سورگوم علوفه

( نيز به نتايج مشابهی Gherekhloo et al., 2009همکاران )

 دست يافتند.

 براساس مطالعات جمالی و باغستانی 

(Jamali & baghestani, 2008 ) استان  شمالیدر مناطق

                                                
1 Clodinafop-propargyl 
2 Topik 

های وسيعی از هرز مهاجم جودره در بخش، علففارس

. جودره باعث پراکنده شده استمناطق گرمسير و معتدله 

و شود درصد می  100خفگی کامل گندم و کاهش عملکرد تا 

. باشددر برخی مناطق، هم ارز با خشکسالی میخسارت آن 

اين  ها نشان از گسترش سريعنتايج حاکی از اين ارزيابی

هرز با غالبيت تقريباً باال در مناطق گرم و خشک استان علف

های فيروزکوه هرز در شهرستانتهران دارد بطوريکه اين علف

و دماوند، به دليل سردی هوا و استفاده از تناوب زراعی گندم 

ها به دليل سيب زمينی مشاهده نشد و در ساير شهرستان -

لودينافوپ پروپاژيل(، های جديد )ککشعلفاستفاده از 

شاخص غالبيت آن تغييری نکرد هرچند که فراوانی آن نسبت 

نشان دهنده  1394افزايش يافت. ارزيابی سال  1384به سال 

های باقی ماندن غالبيت علف هفت بند در اکثر شهرستان

-دهد که اجرای مديريتاستان تهران بود. اين مساله نشان می

-غالبيت اين علف هی در کاهشهای مختلف، تاثير قابل توج

 هرز نداشته است؛ فرود ويليامز و همکاران 

(Froud-Williams, et al., 1984 نيز با بررسی جمعيت )

مزارع گندم و ذرت در رومانی نشان دادند که  هرزهایعلف

هرز های فنوکسی اسيد، تاثيری بر علفکشعلفاستفاده از 

( و بابونه Polygonum sppبند )غير حساس هفت

(Matricaria spp ندارد و موجب افزايش جمعيت آنها )می

( اظهار نمود که کاهش Ayeneband, 2005بند )شود. آئينه

تناوب زراعی و روی آوردن به سيستم تک کشتی گندم باعث 

شده است ولی بيشتر  هرزهایعلفگسترش وسيع برخی از 

میها کنترل کشعلفتوسط  ایيکساله دولپه هرزهایعلف

مقاومت  هاکشعلفهای يکساله که به شوند اما برخی گونه

اند، همچنان مشکل ساز داشتند يا در طول زمان مقاومت يافته

ای مانند پيچک چندساله هرزهایعلفباشند. بعالوه می

روند. در میدر توليد گندم به شمار میصحرايی، مشکل مه

ای مانند جودره، چاودار، تک لپه رزههایعلفاخير،  هایسال

يوالف زمستانه و علف پشمکی در گندم بسيار مشکل ساز 

شده اند. بطور کلی نتايج ارزيابی، حاکی از کاهش غالبيت 
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فلور و بهبود کنترل آنها بود هرچند در  هرزهایعلفاکثريت 

هرز از قبيل خاکشير معمولی، پيچک هایتعدادی از علف

وحشی، افزايش شاخص غالبيت مشاهده صحرايی و خردل 

 شد.

1394تا  1384های مزراع گندم آبي استان تهران طي سال هرزهایعلفمقايسه شاخص غالبیت  -9جدول   

Table 9. Comparsion weed abundance indices of irrigated wheat fields of Tehran Province from 2005 to 2015 

Weed species  Family 

Frequency (%) 

(SE) 

Unifromaty % 

(SE) 

MFD (plant/m2) 

(SE) 

Abundance 

Index  

(SE)  

AI% 

Difference 

1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394&1384 

Descurania Sophia (L.) Webb & Berth Brassicaceae 
74.34 

(11.92) 

52.98 

(10.72) 

40.49 

(6.32) 

32.40 

(7.72) 

3.11 

(0.69) 

4.68 

(1.48) 

117.94 

(17.82) 

90.06 

(18.85) 
30.95 

Polygonum aviculare L. Polygonaceae 
61.65 

(10.63) 

67.62 

(8.44) 

32.93 

(6.96) 

41.84 

(7.53) 

3.87 

(1.43) 

6.57 

(1.72) 

97.82 

(18.20) 

116.03 

(15.98) 
-15.69 

Avena ludoviciana Dur. Poaceae 
59.97 

(8.86) 

48.37 

(10.28) 

23.95 

(4.55) 

33.30 

(7.61) 

2.67 

(0.71) 

4.72 

(1.54) 

86.59 

(13.25) 

86.39 

(18.60) 
0.23 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 
53.20 

(8.65) 

44.64 

(11.51) 

25.37 

(6.60) 

20.49 

(6.35) 

2.39 

(0.83) 

3.81 

(1.95) 

81.09 

(15.31) 

68.94 

(18.70) 
17.62 

Hordeum spontaneum C. Koch Poaceae 
30.83 

(9.26) 

31.19 

(9.95) 

14.89 

(4.48) 

24.06 

(7.77) 

1.37 

(0.60) 

3.73 

(1.49) 

50.94 

(7.60) 

58.98 

(8.34) 
-13.63 

Fumaria vaillantii Loisel. Fumariaceae 
30.42 

(10.82) 

42.38 

(8.18) 

14.57 

(6.16) 

23.49 

(6.81) 

1.13 

(0.60) 

2.22 

(0.81) 

46.11 

(17.41) 

68.10 

(14.52) 
-32.29 

Cardaria draba (L.) Desv. Brassicaceae 
25.28 

( 7.49) 

26.79 

(12.19) 

14.34 

(11.84) 

14.82 

(8.53) 

0.89 

(1.17) 

2.35 

(2.5) 

40.50 

(30.27) 

43.32 

(23.04) 
-6.5 

Galium aparine L. Rubiaceae 
25.98 

(6.39) 

15.95 

(3.29) 

10.84 

(2.61) 

9.63 

(5.24) 

1.09 

(0.63) 

1.45 

(1.14) 

37.91 

(9.51) 

27.04 

(9.42) 
40.19 

Goldbachia laevigata (M.Bieb.) Brassicaceae 
21.02 

(8.60) 

28.33 

(15.28) 

6.93 

(3.84) 

14.41 

(10.05) 

0.38 

(0.25) 

0.69 

(0.41) 

28.33 

(9.55) 

43.44 

(15.60) 
-34.78 

Lolium rigidum Gaud. Poaceae 
7.01 

(4.06) 

15 

(2.04) 

7.93 

(0.32) 

8.8 

 (5.5) 

1 

(0.12) 

1.25 

(1.14) 

15.94 

(4.14) 

25.05 

(4.85) 
-36.36 

Chenopodium album L. Chenopodiaceae 
19.65 

(5.81) 

21.07 

(6.24) 

6.97 

(3.89) 

13.55 

(9.32) 

0.80 

(0.65) 

2.72 

 (2.26) 

27.42 

(9.90) 

37.34 

(16.63) 
-26.56 

Sinapis arvensis L. Brassicaceae 
19.38 

(6.3) 

8.93 

(6.36) 

7.26 

(4.64) 

3.11 

(1.44) 

0.34 

(0.22) 

0.20 

(0.20) 

26.99 

(10.81) 

12.24 

(6.49) 
120.5 

Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae 
18.26 

(11.22) 

23.33 

(10.22) 

6.09 

(3.97) 

6.34 

(3.11) 

0.33 

(0.29) 

0.56 

(0.55) 

24.68 

(14.48) 

30.23 

 (13.69) 
-18.35 

Lepyrodiclis holosteoides Fenzl. Caryophillaceae 
14.05 

(8.82) 

16.90 

(10.56) 

6.32 

(4.61) 

12.67 

(7.35) 

0.89 

(0.58) 

2.15 

(2.04) 

21.26 

(8.56) 

31.73 

(12.65) 
-32.99 

Raphanus raphanistrum L. Brassicaceae 
11.87 

(3.62) 

11.19 

(3.89) 

3.58 

(2) 

7.61 

(3.82) 

0.21 

(0.20) 

0.40 

(0.23) 

15.66 

(5.56) 

19.20 

(14.39) 
-18.43 

Secale cereal L. Poaceae 
10.17 

(4.84) 

11.90 

(8.34) 

4.68 

(1.34) 

6.19 

(5.34) 

0.56 

(0.32) 

1.27 

(1.40) 

15.41 

(3.99) 

19.37 

(15.27) 
-20.44 

Malva neglecta Wallr. Malvaceae 
10.41 

(8.35) 
2.86 

4.38 

(3.5) 
2.86 

0.22 

(0.34) 
0.30 

15 

(11.19) 
6.01 149.58 

Acroptilon repens (L.) DC. Asteraceae 
10.93 

(5.07) 

7.62 

(1.11) 

3.62 

(0.93) 

2.36 

(0.79) 

0.15 

(0.01) 

0.1 

(0.04) 

14.70 

(5.88) 

10.08 

(6.80) 
45.83 

Thlaspi arvensis L. Brassicaceae 
10.00 

(12.02) 

9.52 

(3.2) 

4.17 

(5.4) 

6.19 

(8.67) 

0.19 

(0.17) 

3.05 

(2.6) 

14.36 

(17.44) 

18.76 

(15.27) 
-23.45 

Malcolmia Africana (L.) R.Br. Brassicaceae 
8.54 

(6.83) 

14.88 

(1.39) 

5.23 

(5.85) 

9.53 

(5.98) 

0.55 

(0.76) 

2.07 

(1.19) 

14.32 

(13.17) 

26.48 

(6.11) 
-45.92 

Vicia villosa Roth. Fabaceae 
9.40 

(3.16) 

12.98 

(4.99) 

4.08 

(2.65) 

4.81 

(3.13) 

0.14 

(0.06) 

0.27 

(0.13) 

13.62 

(5.51) 

18.06 

(7.91) 
-24.58 

Adonis aestivalis L. Ranunculaceae 
9.47 

(3.83) 

16.71 

(13.98) 

3.52 

(3.02) 

7.01 

(9.03) 

0.25 

(0.18) 

0.47 

(0.28) 

13.24 

(6.75) 

24.19 

(20.69) 
-45.26 

Lactuca serriola L. Asteraceae 
9.54 

(3.48) 

11.9 

(5.55) 

3.46 

(1.86) 

4.17 

(2.15) 

0.14 

(0.07) 

0.30 

(0.25) 

13.14 

(5.41) 

16.38 

(7.68) 
-19.78 

Carthamus oxycantha M.B. Asteraceae 
9.05 

(5.64) 
4.76 

3.54 

(2.41) 
4.76 

0.18 

(0.17) 
0.65 

12.78 

(8.07) 
10.17 25.66 

Rumex crispus L. Polygonaceae 
8.75 

(1.67) 

10.00 

(5.09) 

3.42 

(3.2) 

3.43 

(2.78) 

0.17 

(0.19) 

0.16 

(0.08) 

12.34 

(4.82) 

13.58 

(7.75) 
-9.13 

Capsella bursa-pastoris (L.)Medik Brassicaceae 
6.88 

(4.41) 

4.64 

(3.75) 

3.58 

(2.72) 

2.97 

(2.41) 

0.22 

(0.11) 

0.27 

(0.61) 

10.67 

(6.95) 

7.88 

(0.73) 
35.40 

Sisymbrium irio L. Brassicaceae 
7.22 

(2.36) 
2.86 

3.27 

(2.18) 
1.71 

0.12 

(0.09) 
0.07 

10.60 

(4.51) 
4.64 128.44 

Senecio vulgaris L. Asteraceae 
7.29 

)4.15( 
4.76 

2.91 

)1.65( 
1.90 

0.12 

)0.07( 
0.23 

10.32 

)5.86( 
6.89 49.78 

Papaver dubium L. Papaveraceae 
7.29 

(4.01) 
6.35 

2.88 

(3.37) 
4.76 

0.14 

(0.14) 
0.23 

10.31 

(7.44) 
11.34 -9.08 

https://species.wikimedia.org/wiki/Loisel.
https://species.wikimedia.org/wiki/M.Bieb.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown_(botanist,_born_1773)
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Kasimir_Medikus
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Conringia orientalis (Gay) Schrod Brassicaceae 
6.88 

(4.41) 

13.49 

(2.78) 

2.92 

(3.26) 

6.67 

(3.33) 

0.13 

(0.10) 

0.67 

(0.52) 

9.93 

(7.52) 

20.83 

(0.47) 
-52.32 

Veronica persica Poir. Scrophulariaceae 
6.76 

(4.70) 

7.14 

(5.34) 

2.81 

(1.62) 

2.38 

(2) 

0.13 

(0.13) 

0.32 

(0.30) 

9.70 

(6.45) 

9.84 

(8.74) 
-1.42 

Consolida orientalis (Willk) Losa & Rivas  Ranunculaceae 6.25 4.76 2.5 3.81 0.20 0.34 8.95 8.91 0.44 

Ranunculus arvensis L. Ranunculaceae 
5.63 

(2.5) 
4.76 

2.88 

(2.5) 
1.90 

0.12 

(0.14) 
0.11 

8.62 

(6.14) 
6.78 27.13 

Centaurea depressa M.B. Asteraceae 
6.90 

(3.76) 
- 

1.61 

(0.89) 
- 

0.08 

(0.03) 
- 

8.59 

(4.37) 
- - 

Sonchus arvensis L. Asteraceae 4.25 2.86 2.08 0.57 0.18 0.05 6.51 3.47 87.60 

Stellaria media (L.) Vill. Caryophillaceae 
5.63 

(2.5) 

7.14 

(6.34) 

2.75 

 (1) 

3.33 

(1.67) 

0.13 

(0.12) 

0.61 

(1.33) 

8.51 

(1.38) 

11.08 

(11.33) 
-23.19 

Phalaris minor Retz. Poaceae 4.79 2.38 3.13 0.42 0.16 0.02 8.08 2.82 186 

Daucus carota L. Apiaceae 
5.63 

(2.50) 
4.76 

2.13 

(3.50) 
0.95 

0.09 

(0.08) 
0.04 

7.84 

(1.14) 
5.75 36.34 

Tragopagon graminifolus L. Asteraceae 
4.88 

(4.41) 
2.38 

2.42 

 (2.61) 
0.48 

0.1 

(0.1) 
0.08 

7.39 

(7.12) 
2.93 152 

Silene conidia L. Caryophillaceae 
5.03 

(3.35) 
- 

2.13 

(3.17) 
- 

0.09 

(0.09) 
- 

7.24 

(6.59) 
- - 

Eruca sativa Mill. Brassicaceae 4.17 1.79 2.5 1.64 0.1 0.41 6.77 3.84 76.30 

Solanum nigrum L. Solanaceae 
4.51 

(4.51) 
- 

2.07 

(1.07) 
- 

0.06 

(0.06) 
- 

6.65 

(6.24) 
- - 

Allium ampeloprasum L. Alliaceae 
4.26 

(3.96) 

7.14 

(5.34) 

2.25 

(2.01) 

2.38 

(1.67) 

0.09 

(0.23) 

0.11 

(0.07) 

6.60 

(6.23) 

9.62 

(6.60) 
-31.39 

Hordeum murinum L. Poaceae 4.17 4.76 1.63 0.95 0.20 0.04 5.99 5.75 4.17 

Roemeria refecta DC. Papaveraceae 4.17 - 1.63 - 0.13 - 5.92 - - 

Hordeum distichum L. Poaceae 1.39 2.38 1.02 2.10 0.1 1.43 5.51 5.91 -6.76 

Cephalaria syrica (L.) Roem. & Schult. Dipsacaceae 
4.26 

(7.96) 
- 

0.89 

(0.59) 
- 

0.04 

(0.03) 
- 

5.20 

(8.58) 
- - 

Vaccaria grandiflora (Ser.) Jaub. & Spach. Caryophillaceae 4.17 4.76 0.75 0.95 0.04 0.04 4.96 5.75 -13.73 

Rapistrum rugosum (L.) All. Brassicaceae 
3.33 

(3.33) 

4.64 

(3.75) 

1.52 

(0.59) 

3.36 

(2.65) 

0.05 

(0.05) 

0.30 

(0.22) 

4.90 

(3.97) 

8.30 

(8.22) 
-40.96 

Lathyrus sativus L. Fabaceae 
3.89 

(3.45) 
- 

0.85 

(0.67) 
- 

0.05 

(0.05) 
- 

4.79 

(3.73) 
- - 

Malva parviflora L. Malvaceae 
3.64 

(2.46) 
2.38 

0.87 

(0.51) 
0.42 

0.04 

(0.01) 
0.02 

4.55 

(4.38) 
2.87 58.53 

Lamium amplexicaule L. Lamiaceae 
3.64 

(2.49) 
5.36 

0.53 

(0.52) 
3.39 

0.04 

(0.01) 
0.34 

4.20 

(4.09) 
9.08 -53.74 

Euphorbia helioscopia L. Euphorbiaceae 2.5 1.79 1.03 0.37 0.08 0.02 3.61 2.17 66.35 

Melilotus officinalis (L.) Pall. Fabaceae 2.5 4.76 1 3.83 0.04 0.3 3.54 8.87 -60.09 

Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae 
2.64 

(0.45) 
- 

0.85 

(0.67) 
- 

0.04 

(0.01) 
- 

3.53 

(1.23) 
- - 

Plantago major L. Plantaginaceae 2.50 - 0.50 - 0.04 - 3.04 - - 

Ixiolirion tatricum Pall. Amaryllidaceae 2.5 9.52 0.50 1.43 0.02 0.09 3.02 11.04 -72.64 

Erysimum repandum L. Brassicaceae 2.08 2.86 0.83 0.75 0.03 0.02 2.95 3.86 -23.57 

Phragmites australis (Cav.) Trin Poaceae 2.08 - 0.42 - 0.03 - 2.53 - - 

Alhagi pseudalhagi (M. B.) Desf. Fabaceae 1.39 - 0.26 - 0.02 - 1.67 - - 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. Poaceae 1.39 - 0.26 - 0.01 - 1.65 - - 

Scandix pecten-veneris L. Apiaceae 1.14 - 0.37 - 0.02 - 1.53 - - 

Sophora alopecuroides L. Fabaceae 1.14 - 0.37 - 0.02 - 1.52 - - 

Chorispora tenella (Pall.) DC. Brassicaceae 1.25 3.57 0.17 0.10 0.03 0.05 1.45 4.72 -69.27 

Glycyrrhiza glabra L. Fabaceae 1.25 - 0.17 - 0.02 - 1.44 - - 

Bromus sterilis L. Poaceae 1.14 - 0.19 - 0.07 - 1.40 - - 

Anchusa italic Retz. Boraginaceae 1.14 - 0.19 - 0.01 - 1.33 - - 

Anagallis arvensis L. Primulaceae - 2.38 - 0.48 - 0.02 - 2.87 - 

Asperugo ptocumbens L. Boraginaceae - 4.76 - 1.90 - 0.15 - 6.82 - 

Bromus commutatus Schrad. Poaceae - 2.38 - 0.48 - 0.23 - 3.08 - 

Carduus pycnocephalus L. Asteraceae - 1.79 - 0.55 - 0.02 - 2.36 - 

Delphinium divaricatum Ledeb Ranunculaceae - 7.14 - 2.86 - 0.27 - 10.27 - 

Euclidium syriacum L. Brassicaceae - 3.57 - 1.28 - 0.05 - 4.91 - 

Falcaria scioides L. Apiaceae - 2.38 - 0.95 - 0.04 - 3.37 - 

Galium tricornatum Dandy Rubiaceae - 2.86 - 1.13 - 0.04 - 4.02 - 

Muscari neglectom Mill. Liliaceae - 1.79 - 0.37 - 0.05 - 2.2 - 

Neslia apiculata C.A. Mey. Brassicaceae - 2.86 - 0.38 - 0.01 - 3.24 - 

Trifolium resupinatum L. Fabaceae - 5.71 - 0.75 - 0.03 - 6.50 - 

Viola sp. Violaceae - 4.76 - 3.81 - 0.49 - 9.06 - 
SE: (Standard Error) 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Villars
https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Jahan_Retzius
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Charles_Seringe
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hippolyte_Fran%C3%A7ois_Jaubert&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Allioni
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
https://en.wikipedia.org/wiki/Pall.
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_Cavanilles
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Bernhard_von_Trinius
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Palisot_de_Beauvois
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
https://en.wikipedia.org/wiki/A._P._de_Candolle
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Edgar_Dandy
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 گیری كلينتیجه

سال  10، مشخص شد که طی 1394با توجه به ارزيابی سال 

های هرز از فلور مزارع گندم استان تهران گذشته، برخی گونه

های جديدی جايگزين آنها شده است. اند و گونهحذف شده

اند غالبيت خود سال قبل توانسته 10های غالب همچنين گونه

ها ص غالبيت اکثريت گونهرا حفظ نمايند ولی تفاوت شاخ

توان به اقليم و میمنفی بود. از عوامل موثر در اين تغيير فلور 

های مختلف توسط کشاورزان اشاره کرد. اعمال مديريت

ای ای نسبت به تک لپهدولپه هرزهایعلفشايان ذکراست که 

ها، غالبيت بيشتری داشتند و سهم بيشتری از تداخالت را به 

از نظر چرخه زندگی، حضور  اند.دادهخود اختصاص 

يکساله نسبت به دوساله و چندساله به دليل  هرزهایعلف

 باشد.میاعمال مديريت خاکورزی )شخم( روبه افزايش 
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