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 17/11/1395تاریخ پذیرش: ؛  5/4/1395تاربخ دریافت: 

  چکیده
پنبـه  هـرز مـزارع   ايهـ اي، کارکردي و ساختار جوامع علفتنوع گونه ارزیابیفلور و  بررسی منظوربه

مـورد   1391سال زراعـی   دراین استان مختلف هاي هرز در شهرستانهايجمعیت علف استان گلستان،
 Wروش سیستماتیک و طبق الگـوي  به  و در ادامه تصادفی صورتبه هابردارينمونهقرار گرفت. مطالعه 

بـه   پنبـه  غنچه دهـی در مرحله هرز هايمعیت علفجمربعی انجام شد. متر 5/0 ×5/0با استفاده از کادر 
 16 هـرز متعلـق بـه   گونـه علـف   38گردید. در ایـن مطالعـه    شناسایی و شمارشتفکیک جنس و گونه 

 گونه) Poaceae )10هاي خانوادهبه ترتیب ه بیشترین تعداد گونه را ک گردیدگیاهی شناسایی  يخانواده
 Fabaceae و Poaceae ،Cyperaceae هايخانواده .به خود اختصاص دادندگونه)  Amaranthaceae )4 و
درصـد   76نتـایج نشـان داد کـه     .بودنـد از نظـر فراوانـی نسـبی    گیاهی هاي  ترین خانواده ترتیب مهمهب

هـرز گـزارش   هايدرصد علف 71همچنین بودند.چندساله نیز درصد 24 و سالههرز موجود یکهاي علف
 Cyperus( اویارسـالم  گرفتنـد. جـاي   انبرگـ درصد باقیمانده در گروه باریـک 29برگان و شده جزو پهن

rotundus ( جگن گانبرباریکهرز از گروه مهمترین علفاز نظر فراوانی نسبی) (خارشـتر  و هـا )Alhagi 
camelorum (بیشـترین تعـداد گونـه در     استان بود. پنبهدر مزارع  برگانهرز از گروه پهنمهمترین علف

گونـه)   8کردکـوي ( و کمتـرین آن در شهرسـتان    گونـه)  16هرکـدام  ( قـال آباد و آقهاي علیشهرستان
و  آبـاد علـی  ،گـالیکش و  آبـاد علـی  ،قالآقو  آبادعلیهاي مورد مطالعه در بین شهرستان. گردیدمشاهده 

و  و کردکويهاي هرز گونه اي علفدرصد داراي بیشترین درجه تشابه  62و  62 ،63ترتیب با  به بندرگز
و ) 13/2( گالیکششانون در تنوع بیشترین شاخص  درصد داراي کمترین درجه تشابه بودند. 8قال با آق

بنـدرگز و  سیمپسـون متعلـق بـه    تنوع بیشترین شاخص مشاهده شد. ) 57/1( آن در کردکويکمترین 
    .بود )15/0( گالیکشو کمترین آن متعلق به  )29/0( بندرترکمن
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  مقدمه
هـاي زراعـی و جزئـی جـدایی ناپـذیر در      نظـام  هرز به عنوان یکـی از اجـزاي مکمـل بـوم    هايعلف
ئ محصـوالت  عملکـرد  بـر  از رقابـت  ناشـی  مخـرب  آثار دلیل شوند. بههاي کشاورزي محسوب می سیستم
 یکی و شده کشاورزي شناخته هاينظام بوم از نامطلوب جزئی عنوان به باز دیر هرز ازاین گیاهان زراعی،

ـ  محصـول میـزان   يدهنـده  کـاهش  عوامل ترینمهم از بیشـتر   .)2006(دالفیوئنـت،   رونـد مـی  شـمار هب
کنند. چنین هرز استفاده میهايکشاورزان از راهبردهاي مدیریتی براي به حداقل رساندن خسارت علف

هاي کشـاورزي داشـته   تواند آثار مستقیم یا غیر مستقیم بر تنوع زیستی در بوم نظاماعمال مدیریتی می
اي ) معتقـد اسـت سـاختار جوامـع و تنـوع گونـه      2005پوگیـو (  ).2008زاده و همکـاران،   باشد (نـوروز 

هـرز تعیـین   هـاي اي بـین علـف  هرز در نتیجه عوامل محیطی، مـدیریتی و رقابـت درون گونـه   هاي علف
هرز شاخصی از موفقیت هاي) تنوع در ساختار جوامع علف2003عقیده دوتویت و همکاران (گردد. به می

ي غالب بیـانگر فـراهم   هرز به چند گونههايباشد. تغییر جمعیت علفهرز میهايمدیریت علف عملیات
) 2002درکسن و همکـاران ( باشد. ها به عملیات زراعی رایج میشدن شرایط الزم براي سازش این گونه

فصـلی،   هاي زراعی تحـت تـاثیر تغییـرات   هرز در سیستمهاياظهار داشتند که ترکیب فلور جوامع علف
  گیرد.  تناوب زراعی، تغییرات دراز مدت محیطی مثل فرسایش خاك و تغییرات اقلیمی قرار می

 عوامـل  مهمتـرین  از یکـی  آنهـا،  کنتـرل  و گیـري پـیش  صحیح مدیریت عدم و هرزهايعلف خسارت
 هـرز و کاهش عملکرد در نتیجه رقابت بین علـف  .باشدمی محصول کیفیت و کمیت در کاهش تاثیرگذار

هـرز و تـراکم آنهـا و همچنـین تـراکم گیـاه زراعـی بسـتگی دارد         محصول زراعی عمدتاً به گونـه علـف  
 جوامـع  و سـاختار  کارکردي و ايگونه تنوع مطالعه و فلور دقیق شناخت). 1989باي و همکاران،  (فریس

مـزارع   در هـا آن جمعیت در تعادل ایجاد واین گیاهان  با مبارزهو مدیریت  در ايویژه نقش هرزهايعلف
 باشـد  داشته محصول اقتصادي صرفه و افزایش عملکرد در اساسی نقش تواندمی و محصوالت زراعی دارد
 ايتراکم و ترکیب گونه بررسی یک منطقه و هرزهايعلف از وجود اطالع با). 1998(بوردوت و همکاران، 

 کـش سـموم علـف   مصـرف  میـزان  و نـوع  لـزوم  صـورت  در و مطلـوب  مـدیریت  در مـورد  تـوان  می هاآن
بـر   بایـد  کشـور  در کـش علف سموم مصرف و در واقع توزیع .)2005نمود (کولر و النینی،  گیري تصمیم
 روي هـا کـش علف کارایی و گرفته منطقه صورت آن هرزهايعلف ي فلوردر زمینه دقیق اطالعات مبناي
  ).  2010شود (ادیم و همکاران،  بررسی نظر مورد هرزهايعلف هايگونه
 و اقتصـادي  رشـد  در بسزائی نقش آن تولید و کشت توسعه که است لیفی گیاهان ترینمهم از یکی پنبه

. نبه در واقع زراعتی است که با کم آبی و شوري خاك سـازگاري قابـل تـوجهی دارد   پدارد.  زائی اشتغال
 ایـن  تولیـد  گذشـته  دهـه  دو طـی  اما برآورد شدههکتار  هزار 380 حدود پنبه در گذشته زیرکشت سطح
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 هـزار 250  از پنبه تولید که ايگونه بهاست  بوده رو رو به توجهی قابل با کاهش مختلف دالیل به محصول
 از یکـی  ).2015(سردار و همکاران،  کاهش یافته است 91 سال در تن هزار 60 حدود به 1354 سال در تن

 آمـار  مطـابق  .اسـت  آن هـرز هـاي علـف  کنترلهزینه  جمله از تولید باالي هايهزینه کاهش، این دالیل
باشـد  مـی هـرز  هـاي علف کنترلبه  مربوط تولید هايهزینه از درصد 12 از بیش طور میانگین به موجود

 محصول عملکرد از رشد گیاه، يبازدارنده عوامل سایر کنار در هرزهايعلف. )2006(سلیمی و همکاران، 
پنبه  الیاف کیفیت کاهش موجب محصول رسیدگی دوران در مزرعه پنبه دراین گیاهان  وجود .کاهندمی
 هـرزي هـاي علف از ناشی عملکرد کاهش) 2003شولر و همکاران ( ).2015(سردار و همکاران،  گرددمی
برخـی از   همچنـین کردنـد.   درصد گزارش 98تا  32 را داشتند حضورپنبه  مزرعه در طبیعی طور به که

درصـد کـاهش    95پنبـه تـا    ، محصـول هـرز هايعلفدر صورت عدم کنترل دهد که مطالعات نشان می
یکـی از   .)2010(موسوي،  باشدهرز مزارع پنبه امري اجتناب ناپذیر میهاي، بنابراین کنترل علفیابد  می

 شناسـایی  ،زراعـی  گیـاه  عملکـرد  افـزایش  و هـرز هـاي علـف  مـدیریت  هايبرنامه موفقیت در عوامل موثر
با توجـه بـه اهمیـت پنبـه و      .باشددر محصوالت زراعی می هااز ساختار جوامع آن آگاهی و هرزهاي علف

 بررسـی تولید آن، افزایش در هرز هايعلفکنترل جایگاه آن در اقتصاد کشور و منطقه و همچنین نقش 
و همچنـین   بهاي غالـ گونه تعیینهرز، هاياي، کارکردي و ساختار جوامع علففلور، ارزیابی تنوع گونه

 هـاي طـی سـال   مزارع پنبه هرزهايمطالعات انجام شده در زمینه فلور علفنتایج با فلور جدید  مقایسه 
  رسد.ضروري به نظر میگذشته در استان گلستان 

  
  ها مواد و روش

در  ،هـرز هـاي علفساختار جوامع اي، کارکردي و تنوع گونهترکیب و  ارزیابیفلور و  بررسیمنظور به
سـال زراعـی    طـی  استان گلستانهاي مختلف در شهرستانمزارع پنبه  هرزهاياي جمعیت علفمطالعه
تعداد مزارع در هر شهرستان با توجه به سطح زیر کشت پنبـه و  انتخاب  .گرفت قرار بررسی مورد 1391

بـا   )1985 (تومـاس،   Wي به روش سیستماتیک و طبق الگـو  هابردارينمونه .طور تصادفی انجام شدبه
 هـاي در نهایت علـف صورت گرفت.  ي گلدهی پنبهمترمربعی و در مرحله 5/0 ×5/0 ادرهاياستفاده از ک

افـزار  سـپس بـا کمـک نـرم     شدند. و شمارش به تفکیک جنس و گونه شناسایی ادرهرز موجود در هر ک
Excel ،تراکم نسبی، یکنواختی نسبی، میانگین  تراکم، میانگین تراکم، یکنواختی، فرکانس، هايشاخص

 هرز موجود در هر مزرعه و کل مزارع مورد بازدیـد بـا  هاينسبی علف (غالبیت) فرکانس نسبی و فراوانی
 هـاي تنـوع  هـا و شـاخص  تشابه بین شهرسـتان  و شاخص  8و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1استفاده از معادالت 

در نهایـت  محاسـبه گردیـد.    11و  10، 9ترتیب با استفاده از معادالت  اي شانون و سیمپسون نیز بهگونه
هـاي هـرز بـا کمـک تجزیـه کالسـتر بـه روش        از نظر تراکم و فراوانی نسبی علفشهرستانهاي مختلف 
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Average linkage method .خوشه بندي گردیدند  
  
بوته در واحد سطح در مزرعه ) بیانگر تعداد D) تراکم (1معادله 

  باشد.  می

Dk =
∑Zj
푚 × 4 

  k=DKتراکم (تعداد بوته در مترمربع) گونه   
  Zjمترمربع)= 25/0تعداد گیاهان در کادر (  
                                      m=  گیري شده هاي نمونهادرتعداد ک  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

) نشان دهنده میانگین تعداد گیاهان MFDki) میانگین تراکم (2معادله 
  باشد.در واحد سطح در منطقه مورد مطالعه می

MFDki =
∑ Dki
n  

                                                                         k =MFDkiمیانگین تراکم گونه 
  =i Dkiدر مزرعه شماره   kتراکم (تعداد بوته در مترمربع) براي گونه 

   n=مزارع مورد مطالعه تعداد 
 )3معادله 

                                                                                                             
푈푘 =

∑ 	∑

×
           

  k = Ukیکنواختی مزرعه براي گونه 
در مزرعه شماره  іدر کادر شماره  k) یا عدم حضور گونه 1حضور (

ј хіј=  
   =nمزارع مورد بازدید تعداد 

  =mشده گیري هاي نمونهتعداد کادر

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

)                                                                                           4معادله      

Fk =
∑yi
n  

                                                                                        
                    

        k Fk = فرکانس گونه
уі=  i k  در مزرعه شماره   گونه  )0یا عدم حضور ( )1( حضور  

 n= مزارع مورد بازدید تعداد  

RDk =
تراکم	گونه	

هاگونه مجموع	تراکم	تمام	 × 100	( 5معادله        
 

*  *  *  *  
 

  RUk = یکنواختی	گونه	
هاگونه مجموع	یکنواختی	تمام	 × 100 )   6معادله   

RFk =
فرکانس	گونه	

هاگونه مجموع	فرکانس	تمام	 × 100		(	 7معادله   

 

*  *  *  *  
فراوانی نسبی براي گونه ) RAK(=   RFK+RUK )8معادله    
k     

                                                       )9 معادله   

S =
2kij
ki + kj 

                     
S =شاخص تشابه 

ki= i   شهر مزارع هاي موجود درتعداد گونه
kj= j شهر  مزارع هاي موجود درتعداد گونه  

kij= j   و i هایشهرمشترك مزارع هاي تعداد گونه  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

  )                                                                   10معادله 

		H = −
ki
k Ln

ki
k  

H= اي شانون شاخص تنوع گونه  
k= افراد تعداد کل جمعیت  

ki= امi تعداد افراد جمعیت گونه 
S= هاتعداد کل گونه  

  )11معادله  

D =	
ki	(ki − 1)
kt(kt − 1) 

    
D= اي سیمپسونشاخص تنوع گونه   

ki= امi تعداد افراد جمعیت گونه    
             kt= تعداد کل افراد     

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
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  و بحث نتایج  
استان گلستان  پنبهدر مزارع  ي گیاهیخانواده 16هرز متعلق به گونه علف 38 مطالعه تعداددر این 

گونـه) بـود.    11لپه (تکهاي هرزعلفگونه) بیشتر از  27هرز دولپه (هايتعداد علف که شناسایی گردید
 چهـار کربنـه  مسـیر فتوسـنتزي   گونه  19 و مسیر فتوسنتزي سه کربنه موجود هرزهايگونه از علف 15

 29ساله بـا  هرز یکهايعلف ،از نظر چرخه زندگی نامشخص بود. گونه نیز 3مسیر فتوسنتزي  و داشتند
گونه  9هرز چندساله نیز با هايعلف ها را به خود اختصاص دادند ودرصد از تعداد کل گونه 31/76گونه 

درصـد   05/71د کـه  همچنین نتایج ایـن بررسـی نشـان دا    ها را شامل شدند.درصد از کل گونه 68/23
 .گرفتندجاي  گانبردرصد باقیمانده در گروه باریک 94/28برگان و هاي هرز گزارش شده جزو پهنعلف

اي را در بـین  بیشترین غنـاي گونـه  گونه  4 و 10 ترتیب با به Amaranthaceae و Poaceae هايخانواده
معیـار   تعـداد گونـه  دهـد کـه   نشـان مـی  مطالعـات  اما  داشتند استان پنبهدر مزارع هاي موجود خانواده

به همین دلیل از شاخص دیگري به نـام فراوانـی    هاي گیاهی نیستمناسبی براي تعیین اهمیت خانواده
ـ   Fabaceae و Poaceae ،Cyperaceaeهـاي  خـانواده  نسبی استفاده گردید که بر ایـن اسـاس   ترتیـب  هب

، 74/18 ترتیـب کـل بـه   کـدام از فراوانـی نسـبی   سهم نسبی هر بودند که هاي گیاهی مهمترین خانواده
    .)2و  1 ولا(جد بوددرصد  38/12 و 91/14

هـرز مـزارع پنبـه اسـتان     هـاي ي فلور علف) در زمینه2004طی مطالعات یونس آبادي و همکاران (
 9بـا   Poaceae گیاهی گزارش گردید که خانواده خانواده 14هرز متعلق به گونه علف 33گلستان، تعداد 
را بـه خـود اختصـاص دادنـد. نتـایج       گونه بیشترین تعـداد گونـه   4با  Amaranthaceaeگونه و خانواده 

 سـاله و درصـد یـک   64هرز ظاهر شده در سطح استان هاياز میان علفهاي ایشان نشان داد که بررسی
درصـد   30 برگـان و هرز گزارش شده جزو پهن هاي درصد علف 70همچنین  ،چندساله بودند درصد 36

هـرز  هـاي ي علف) در مطالعه2012نژاد و همکاران (گرفتند. ساوريبرگان جاي باقیمانده در گروه باریک
خانواده گیاهی گزارش نمودند که  9هرز متعلق به گونه علف 11مزارع پنبه شهرستان بندرترکمن تعداد 

سـاله بودنـد. همچنـین    باقیمانده چنـد  درصد 58ساله و درصد یک 42هرز ظاهر شده هاياز میان علف
درصـد   15برگـان و  هـرز گـزارش شـده جـزء پهـن     هايدرصد علف 85هاي ایشان نشان داد که بررسی

) در مزارع پنبه استان فارس 2007پور و امین (برگان بودند. نتایج مطالعات فریدونباقیمانده جزء باریک
)  2008راجپوت و همکاران ( ي گیاهی بود.خانواده 17 هرز متعلق بهگونه علف 31ي حضور دهندهنشان

 21هرز متعلق به گونه علف  66هرز مزارع پنبه در مناطق مختلف پاکستان، هاينیز با بررسی فلور علف
  خانواده گیاهی را گزارش نمودند.
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  1خانوادههرز مزارع پنبه استان گلستان به تفکیک گونه و هايهاي کارکردي علفگروه :1جدول 
  هرزنام علمی علف  هرزنام فارسی علف  خانواده  رویشیشکل   مسیر فتوسنتزي  رویشیدوره   نوع برگ

     .Amaranthus albus L  خروس سفیدتاج  Amaranthaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن
 .Amaranthus blitoides S  خروس خوابیدهتاج  Amaranthaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن

Watson  
  .Amaranthus retroflexus L  خروس وحشیتاج  Amaranthaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن
  .Amaranthus viridis L خروس سبزتاج  Amaranthaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن
  .Eclipta prostrata (L.) Hassk  آرديگل Asteraeae  دولپه  *  سالهیک  برگپهن
 .Artemisia annua L گندجارو Asteraeae  دولپه  C3  سالهیک  برگپهن
 .Xanthium strumarium L توق  Asteraeae  دولپه  C3  سالهیک  برگپهن
 .Heliotropium sp. L پرستآفتاب Boraginaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن
  .Cleome viscosa L کنجدوحشی Capparidaceae  دولپه  C3  سالهیک  برگپهن
   .Chenopodium album L  ترهسلمه  Chenopodiaceae  دولپه  C3  سالهیک  برگپهن
    .Salsola sp. L  شورعلف  Chenopodiaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن
  .Ipomea sp L  نیلوفرپیچ Convolvulaceae  دولپه C3  سالهیک  برگپهن
  .Convolvulus arvensis L  پیچک صحرایی Convolvulaceae  دولپه  C3  چندساله  برگپهن
  .Cressa cretica L  علف مورچه Convolvulaceae  دولپه C3  سالهیک  برگپهن
 .Cucumis mello L. var خربزه وحشی  Cucurbitaceae  دولپه C3  سالهیک  برگپهن

agrestis 
 .Cyperus rotundus L اویارسالم ارغوانی Cyperaceae  لپهتک  C4  چندساله  برگباریک
 Chrozophora tinctoria (L.) گوش بره  Euphorbiaceae  دولپه  *  سالهیک  برگپهن

Juss 
 .Euphorbia maculata L فرفیون خوابیده Euphorbiaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن
 Euphorbia turcomanica فرفیون ترکمنی Euphorbiaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن

Boiss. 
   .Alhagi camelorum Fisch  خارشتر  Fabaceae  دولپه  C3  چندساله  برگپهن
 .Prosopis stephaniana (M کهورك Fabaceae  دولپه C3  چندساله  برگپهن

B.) Kunth ex Spreng. 
  .Abutilon theophrasti Medic  گاوپنبه Malvaceae  دولپه C3  سالهیک  برگپهن
 .Hibiscus trionum L قوزك Malvaceae  دولپه C3  سالهیک  برگپهن

  .Cynodon dactylon (L.) Pers  مرغ  Poaceae  لپهتک  C4  چندساله  برگباریک
  .Digitaria sp.Heist. ex Adans  انگشتی Poaceae  لپهتک  C4  سالهیک  برگباریک
 Echinochloa colonum (L.) درنه سرخه (وازمیل) Poaceae  لپهتک  C4  سالهیک  برگباریک

Link. 
 Echinochloa  crus-galli (L.) سوروف (کلدمبه) Poaceae  لپهتک  C4  سالهیک  برگباریک

P. Beauv. et Schelt. 
 Paspalum paspaloides  باتالقی ارزن Poaceae  لپهتک  C4  چندساله  برگباریک

(Michx.) Scribner  
  .Phalaris sp. L  علف خونی-فاالریس Poaceae  لپهتک  C3  سالهیک  برگباریک
 .Phragmites commonis Trin نی  Poaceae  لپهتک  *  چندساله  برگباریک
 .Setaria viridis (L.) P.Beauv ارزن وحشی  Poaceae  لپهتک  C4  سالهیک  برگباریک
 Setaria verticillata (L.)  ارزن زبر  Poaceae  لپهتک  C4  سالهیک  برگباریک

P.Beauv.   
 Sorghum halepense (L.)  قیاق Poaceae  لپهتک  C4  چندساله  برگباریک
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Pers.  
  .Polygonum aviculare L  بندهفتعلف  Polygonaceae  دولپه  C3  سالهیک  برگپهن
  .Portulaca oleracea L خرفه Portulacaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن
  .Solanum nigrum L ریزيتاج Solanaceae  دولپه  C3  سالهیک  برگپهن
 .Physalis alkekengi L پردهپشتعروسک Solanaceae  دولپه  C3  چندساله  برگپهن
  .Tribulus terrestris L  خارخسک Zygophyllaceae  دولپه  C4  سالهیک  برگپهن

  اند.بندي شدهها بر حسب خانواده فهرستگونه 1   ها مشخص نیست.  مسیر فتوسنتزي آن* 
  

در مـزارع پنبـه    ثبت شـده علف هرز گونه  38هاي گیاهی براي خانواده و سهم نسبی فراوانی نسبی :2 جدول
  1391 سطح استان گلستان در سال

خانواده از فراوانی  هرسهم نسبی 
  خانواده  تعداد گونه  فراوانی نسبی  کل نسبی

74/18 40/55 10  Poaceae 
91/14 74/44 1  Cyperaceae 
38/12  13/37 2  Fabaceae 
43/8 30/25 2  Chenopodiaceae 
14/8 43/24 3  Asteraceae 
25/7 74/21 4  Amaranthaceae 
01/5 03/15 2  Solanaceae 
94/4 81/14 3  Euphorbiaceae 
54/4 60/13 1  Boraginaceae 
42/4 27/13 1  Cucurbitaceae 
93/2 80/8 1  Portulacaceae 
98/3 94/11 3  Convolvulaceae 
1 99/2 1  Zygophyllaceae 
1 99/2 2  Malvaceae 
91/0 73/2 1  Polygonaceae 
69/0 07/2 1  Capparidaceae 

  
 .Cاویارسـالم ارغـوانی (  در گروه علف هاي هرز باریـک بـرگ،    بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه

rotundus ( ــا ــبی  ب ــی نس ــهم فراوان ــت درصــد  74/44س ــت و اهمی ــف اول ودر الوی ــوروف عل ــرز س ه
)Echinochloa crus-galli    قـرار داشـت.   گـروه   دوم ایـن درصـد در الویـت    62/23) بـا فراوانـی نسـبی

درصـد   59/29) با فراوانی نسـبی  camelorum .A(خارشتر همچنین در گروه علف هاي هرز پهن برگ، 
ایـن  درصـد در الویـت دوم    85/22 نسـبی  )  با فراوانـی Echlipta prostrataآردي (گل در الویت اول  و

ترتیـب   ) بـه .Salsola spشـور ( آردي و علفاویارسالم، گل هرزهايعلفدر این مطالعه گرفت.  قرارگروه 
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هـرز  هايترتیب متعلق به علف بیشترین میانگین تراکم را در سطح استان داشتند. بیشترین یکنواختی به
هاي هرز  ترتیب در علف نیز به هرزهايعلف و بیشترین فرکانس اویارسالم ارغوانی، خارشتر و سوروف بود

آردي نیـز  ، خارشتر، سوروف و گـل اویارسالم هرز هايعلف .مشاهده گردید خارشتر، اویارسالم و سوروف
هـرز  هـاي ) علـف 2007ترتیب بیشترین فراوانی نسبی را در سطح استان داشتند. ممـون و همکـاران (  به

Trianthema portulacastrum ،Dactyloctenium aegyptium  ،eruciformis Brachiaria  ،
Corchorus aestuans ،Euphorbia serpens   وSetaria pumila  هـرز  هايرا به عنوان مهمترین علف

گونـه   24) در مطالعات خود در مـزارع پنبـه ترکیـه،    2005بوکون (مزارع پنبه پاکستان گزارش کردند. 
 خــروسهـرز تـاج  هـاي علـف براسـاس بررسـی هـاي ایشـان     هـرز شناسـایی و گـزارش نمـود کـه      علـف 

)Amaranthus retroflexus(، پیچک) صحرایی Convolvulus arvensis(، ) مرغ Cynodon dactylon(، 
ــرده (عروســک پشــت ،)Echinocloa colonum ،E. crus-galli ســوروف (  وPhysalis angulata پ

Physalis philadelphica(، وحشیارزن ) Setaria verticillata(، تاج) ریزي Solanum nigrum( ،قیاق 
)Sorghum halepense(  و) توقXanthium strumarium( ترتیـب داراي بیشـترین تـراکم و فراوانـی      به

مزرعه  پنبـه در یونـان طـی دو     150هرز هاي) نیز با بررسی فلور علف2005اکونومو و همکاران ( بودند.
ــان  ــی، گیاه ــاجســال زراع ــرز ت ــزي (ه   صــحرایی)، پیچــکC. rotundus)، اویارســالم (S. nigrumری

)C. arvensis) توق ،(X. strumariumبره ()، گوشChrozophora tinctoria ) و مرغ (C. dactylon را (
    هرز مزارع پنبه از نظر فراوانی گزارش نمودند.يهاترتیب به عنوان مهمترین علف به

هـرز   هايهاي مورد مطالعه، میانگین تراکم کل علفدر کل شهرستاننتایج این بررسی نشان داد که 
درصـد بـود. در بـین     81/7درصد و میـانگین فراوانـی    03/5بوته در مترمربع، میانگین یکنواختی  83/0

از نظـر فراوانـی    اسـتان  مـزارع پنبـه  هرز ظاهر شده در ترین علففراواناویارسالم  ،هرز موجودهايگونه
بوتـه   30/7گیري با متوسط تراکم درصد کادرهاي نمونه 02/24درصد مزارع و  48/48 در نسبی بود که

درصـد مـزارع و    52/51هرز خارشـتر در رتبـه دوم قـرار گرفـت کـه در      علفدر مترمربع حضور داشت. 
  بوته در مترمربع وجود داشت. 46/2برداري با متوسط تراکم درصد کادرهاي نمونه 14/23

ه یک محصول وجینی است و کشاورزان در طول یک فصل زراعی یک یـا دو بـار و   از آنجایی که پنب
حتی  بیشتر به عملیات وجین این محصول  مبادرت می ورزند بنابراین افزایش علفهاي هرز چنـد سـاله   
در این محصول می تواند به تکثیر اندامهاي زیزمینی آنها در اثر عملیات وجین نسبت داده شـود.  یکـی   

دیگر افزایش گیاهان چند ساله در این محصول شاید تک کشتی بودن پنبه در برخی از اراضـی   از دالیل
هرز سوروف نیز  از نظـر فراوانـی نسـبی در رتبـه     تحت کشت این محصول در استان گلستان باشد. علف

بـرداري بـا متوسـط تـراکم     درصد کادرهاي نمونـه  16/16درصد مزارع و  39/39سوم قرار گرفت که در 
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برداري درصد کادرهاي نمونه 04/10درصد مزارع و  09/9آردي در بوته در مترمربع ظاهر شد. گل 45/2
شور با فراوانی نسبی بوته در مترمربع ظاهر شد و در رتبه چهارم قرار گرفت. علف 04/5با متوسط تراکم 

بوتـه در   53/3راکم برداري با متوسط تـ درصد کادرهاي نمونه 61/9درصد مزارع و  15/15درصد در  19
  .)3 (جدول مترمربع در رتبه پنجم قرار گرفت

آبـادي و  هـرز مـزارع پنبـه اسـتان گلسـتان توسـط نگارنـده (یـونس        هايدر بررسی قبلی فلور علف   
هـرز از گـروه   تـرین علـف   مهـم درصـد   82/58با فراوانی نسـبی   ) نیز اویارسالم ارغوانی2004همکاران، 

دهـد  درصد بود که نشـان مـی   74/44هرز در مطالعه اخیر فراوانی نسبی این علفبود. البته برگان باریک
برگ در مزارع پنبه اسـتان مطـرح   هرز باریکعنوان مهمترین علفهاي گذشته بهاین گونه همچون سال

بوته در مترمربع ظاهر شـده بـود در حالیکـه     03/26هرز در گذشته با میانگین تراکم باشد. این علفمی
دهد تراکم آن در مزارع پنبـه رو  باشد که نشان میبوته در مترمربع می  30/7آن در مطالعه اخیر  تراکم

بـرگ مهـم   هـرز باریـک  درصد دومین علف 51/27هرز سوروف نیز با فراوانی نسبی علفبه کاهش است. 
درصـد   62/23بی هرز با فراوانی نسشد. در مطالعه اخیر نیز این علفمزارع پنبه در گذشته محسوب می

بوته در مترمربع کـاهش یافتـه اسـت.     45/2بوته به  94/11تراکم این گیاه از  در الویت دوم قرار داشت.
باشـد. از  هرز نیز در مـزارع پنبـه رو بـه کـاهش مـی     این موضوع حاکی از آن است که جمعیت این علف

سـوپر،  هـایی نظیـر گاالنـت   شکـ بـرگ توان به استفاده از باریـک هرز میدالیل کاهش جمعیت این علف
  اند.هرز بسیار موفق عمل نمودهاس اشاره نمود که در کنترل این علف-گاالنت، فوکوس و نابو

  
هرز ثبت شده در مزارع پنبـه اسـتان   هايعلف میانگین تراکم، یکنواختی، فرکانس و فراوانی نسبی :3دول ج

  1391گلستان در سال زراعی 
وانی فرا

  نسبی
فرکانس 

یکنواختی   فرکانس  یبنس
میانگین   یکنواختی  نسبی

  تراکم نسبی
 میانگین
  نام علمی  تراکم

12/2 76/1  10/6 67/0 31/1 28/0 09/0  Abutilon theophrasti 
Medic.  

59/29 00/1  52/5 80/11 14/23  79/7 46/2 Alhagi camelorum Fisch.  
12/2 76/1  10/6 67/0 31/1  28/0 09/0 Amaranthus albus L.  

66/3 76/1  10/9 33/1 62/2  55/0 17/0 
Amaranthus blitoides S. 
Watson  

09/15 89/5  30/30 57/5 92/10  64/3  15/1  Amaranthus retroflexus L  
87/0 59/0  03/3 22/0 44/0  06/0 01/0  Amaranthus viridis L.  
33/0 59/0  03/3 22/0 44/0  11/0  03/0 Artemisia annua L.  
31/6 53/3  18/18 78/1 49/3  00/1 31/0  Chenopodium album L.  

25/7 53/3  18/18 67/2 24/5  05/1 33/0  Chrozophora tinctoria 
(L.) Juss 

07/2 18/1  10/6 67/0 31/1  22/0 07/0  Cleome viscosa L.  
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94/6 94/2  20/15 45/2 80/4  55/1 49/0  Convolvulus arvensis L.  
08/4  59/0  03/3  33/1  62/2  15/2  68/0  Cressa cretica L.  

27/13 89/5  30/30 90/4 9/61  48/2  79/0 
Cucumis mello L. var. 
agrestis 

13/29 30/5  27/27 35/5 48/10  65/2 84/0  Cynodon dactylon (L.) 
Pers.  

74/44 41/9  48/48 25/12 01/24  08/23 30/7  Cyperus rotundus L. 

92/0 59/0  03/3 22/0 44/0  11/0 03/0  Digitaria sp.Heist. ex 
Adans.  

75/2 76/1  03/3 67/0 31/1  33/0 10/0  Echinochloa colonum (L.) 
Link.  

62/23 65/7  40/39 25/8 16/16  73/7 45/2  Echinochloa  crus-galli 
(L.) P.  

85/22 76/1  10/9 12/5 04/10  99/15 05/5  Eclipta prostrata (L.) 
Hassk.  

90/4 18/1  10/6 78/1 49/3  93/1 61/0  Euphorbia maculata L. 

67/2 18/1  10/6 45/0 87/0  05/1 33/0  Euphorbia turcomanica 
Boiss. 

60/13 88/5  30/30 57/5 92/10  15/2 68/0  Heliotropium sp. L. 

87/0 59/0  03/3 22/0 44/0  06/0 01/0  Hibiscus trionum L. 
92/0 59/0  03/3 22/0 44/0  11/0 03/0  Ipomoea sp L. 

26/9 71/4  24/24 45/2 80/4  1/2 66/0  Paspalum paspaloides 
(Michx.) Scribner  

92/0 59/0  03/3 22/0 44/0  11/0 03/0  Phalaris sp. L  

92/0 59/0  03/3 22/0 44/0  11/0 03/0  Phragmites commonis 
Trin.  

85/7 76/1  10/9  12/3 11/6  98/2 94/0  Physalis alkekengi L. 

73/2 18/1  10/6 11/1 18/2  44/0 14/0  Polygonum aviculare L.  
80/8 53/3  18/18 90/2 68/5  37/2 75/0  Portulaca oleracea L. 

55/7 94/2  20/15 90/2 68/5  71/1 54/0  Prosopis stephaniana (M. 
B.) Kunth ex Spreng 

00/19 94/2  20/15 90/4 61/9  15/11 53/3  Salsola sp. L.    

42/1 59/0 03/3 45/0 87/0  39/0 12/0  Setaria viridis (L.) 
P.Beauv.  

87/0 59/0  03/3 22/0 44/0  06/0 01/0  Setaria verticillata (L.) 
P.Beauv.  

16/7 94/2  20/15 90/2 68/5  33/1 42/0  Solanum nigrum L. 

42/1 59/0 03/3  45/0 87/0  39/0 12/0  Sorghum halepense (L.) 
Pers. 

99/2 76/1  10/6 90/0 75/1  33/0 10/0  Tribulus terrestris L. 

25/1 59/0  03/3 45/0 87/0  22/0 07/0  Xanthium strumarium L. 
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 ازهـرز  مهمتـرین علـف  ) A. retroflexus( خـروس تاج )2004( و همکاران آباديطبق گزارش یونس
-تـاج  هرزي اخیر علفکه طبق نتایج مطالعه در حالی درصد بود 62/32نسبی  فراوانیبا برگان گروه پهن

درصد در مزارع پنبه ظاهر گردید و در الویت ششم قرار گرفت. مقایسـه   09/15با فراوانی نسبی خروس 
کاهش یافته است. دالیل کاهش  پنبهدهد که تراکم آن در مزارع هرز با گذشته نشان میتراکم این گیاه

یـا  و  کشت متناوب این محصول با گنـدم تناوب زراعی و رعایت به  توانرا میخروس تاجهرز تراکم علف
مصـرف   خـاك هـاي  کـش استفاده از علفاین جنس نسبت داد. از هاي دیگر جایگزینی این گونه با گونه

که در کنترل  كوانورویشی نظیر هاي پسکشمصرف علف و یا و کانوي استامپ ،ترفالن، سوناالن مانند
نتـایج   هـرز باشـد.  یکی از دالیل کاهش تراکم ایـن علـف  تواند نیز می اندهرز موفق عمل نمودهاین علف

هرز هايکش انووك در کنترل برخی از علفدهد که علف) نشان می2009مطالعات سلیمی و همکاران (
مطالعـات هیـوم    اسـت. موفق عمـل کـرده   خرفه، گاوپنبه، توق و گوش بره خروس، اویارسالم، مانند تاج

کنترل تاثیر بیشتري روي هايها در مقایسه با سایر روشکشدهد که کاربرد علفنشان مینیز ) 1987(
بـا  خارشـتر  هـرز  در مطالعات گذشته علف هرز داشته است.هايها و تغییر فلور علفتراکم، ترکیب گونه

قرار داشت در حالیکه  هفتمدرصد ظاهر شده بود و از نظر اهمیت نسبی در الویت  19/14نسبی فراوانی 
برگان بود که این موضوع هرز از گروه پهندرصد مهمترین علف 59/29با تراکم  ارشتردر بررسی اخیر خ

هـرز را  یـاه جمعیـت ایـن گ   يباشد. دالیل توسعهمی پنبههرز در مزارع حاکی از افزایش تراکم این علف
که استفاده بیش از حد از ادوات و ماشین آالت کشاورزي در مزارع پنبه نسبت داد، از آنجایی توان بهمی

هـاي زیرزمینـی ایـن    استفاده از ادوات سبب خرد شدن اندام باشدرز خارشتر گیاهی چندساله میهعلف
کش مناسب بـراي کنتـرل ایـن    علفوجود عدم گردد. از سوي دیگر گیاه و تکثیر مجدد آن در مزارع می

    هرز مزاحم برداشت سبب افزایش تراکم آن نسبت به گذشته شده است.گیاه به عنوان علف
به تفکیـک در  مزارع پنبه  هرزهاي، فرکانس و فراوانی نسبی علفتراکم، یکنواختیمیانگین وضعیت 

ایـن  اطالعـات   طبـق  .داده شـده اسـت  نشـان   4در جـدول  ي تحت پوشش استان گلستان هاشهرستان
در شهرسـتان   بودند.بندرگز هرز در شهرستان هايمهمترین علف، اویارسالم و سوروف آرديگل  ،جدول

داراي بیشـترین فراوانـی   ) Prosopis stephaniana، اویارسـالم و کهـورك (  خارشتر هرزهايعلفقال آق
)، فرفیـون   Physalis alkekengiپشت پـرده ( عروسک هرزهايعلفکردکوي  در شهرستاننسبی بودند. 

 .Cucumis melo varوحشـی ( و خربـزه  قرمـز ریشـه  خـروس تـاج  ،)Euphorbia maculataخوابیـده ( 

agrestis ( .ــد ــبی بودن ــی نس ــترین فراوان ــف داراي بیش ــايعل ــرزه ــف ه ــابعل ــور، آفت ــت (ش  .spپرس
Heliotropiumهـرز هـاي علـف  بودنـد. در شهرسـتان بنـدرترکمن   داراي بیشـترین فراوانـی    ) و خارشتر 

داراي بیشترین فراوانـی نسـبی در شهرسـتان     )Paspalum paspaloides( آبیسوروف، اویارسالم و چایر
هاي علف ترینمهم)، سوروف و اویارسالم  نیز Portulaca oleraceaخرفه (هرز هايعلفبودند.  آبادعلی
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هـرز در  هـاي دهد که فلور علـف گزارشات متعدد نشان می .)4 (جدول بودند گالیکشهرز در شهرستان 
دال و همکـاران،  باشـد ( هـاي کشـت مختلـف متفـاوت مـی     بین مزارع، مناطق، شرایط اقلیمی و سیستم

بـه  هـرز  هـاي هاي مختلـف علـف  که ظهور و غالبیت گونه معتقدند) نیز 1992فریک و توماس ( ).1992
قبلـی  مطالعـات   گیـرد. قـرار مـی   هاي زراعیشرایط محیطی و مدیریت تغییر عوامل وشدت تحت تاثیر 

در شهرسـتان بنـدرگز    دهد کهنشان می) 2004آبادي و همکاران، (یونس پیش) سال 10(حدود نگارنده
شد در صورتیکه در مطالعه اخیر محسوب میهرز در مزارع پنبه این شهرستان ترین علف خروس مهمتاج

هـاي هـرز   قـال علـف  باشـد. در شهرسـتان آق  برخوردار مـی بیشترین فراوانی نسبی  آردي ازهرز گلعلف
خارشتر، اویارسالم و جغجغه همچنان با گذشـت زمـان از بیشـترین فراوانـی نسـبی برخـوردار بودنـد و        

در طوریکه ها تغییر کرده بود بهآنشدند و تنها الویت هرز این شهرستان محسوب میهايمهمترین علف
هـرز اویارسـالم در اولویـت دوم قـرار داشـت امـا در       هرز خارشتر در اولویت اول و علفعلفخیر بررسی ا

طوریکه هرز نیز در مزارع پنبه افزایش یافته است بههايتراکم این علف گذشته این موضوع برعکس بود.
بوتـه   6/5سالم نیز از هرز اویاربوته در مترمربع و تراکم علف 35/5بوته به  1/3هرز خارشتر از تراکم علف

ریـزي  تـاج و  هرز اویارسـالم هايدر شهرستان کردکوي قبالً علف بوته در مترمربع رسیده است. 81/8به 
شـدند امـا   هرز این مزارع محسوب میهايترتیب داراي بیشترین فراوانی نسبی بودند و مهمترین علف به

 خوابیده داراي بیشترین فراوانی نسبی بودنـد. فرفیون و  پردهپشتهرز عروسکهايدر مطالعه اخیر علف
-هايطوریکه در گذشته علفهرز تغییر یافته بود بههايدر شهرستان بندرترکمن نیز اهمیت نسبی علف

ترتیـب داراي بیشـترین فراوانـی نسـبی بودنـد در حالیکـه       و اویارسالم بـه  صحراییپیچکهرز خارشتر، 
هـرز  هـاي پرست در حال حاضر مهمترین علفآفتابو شور رز علفههايدهد علفمطالعه اخیر نشان می

مهمترین  صحرایی آباد در گذشته پیچکدر شهرستان علی شوند.مزارع پنبه این شهرستان محسوب می
در حالیکـه اکنـون   اسـت   را دارا بـوده شـد و بیشـترین فراوانـی نسـبی     محسوب می مزارع پنبه هرزعلف

    شود.ین شهرستان محسوب میهرز اسوروف مهمترین علف
هرز در هاي علفهاي مورد مطالعه بیشترین میانگین تراکم کل نتایج نشان داد که در بین کل شهرستان

قـال  بـا    آق بوته در مترمربع و کمترین میانگین تراکم کـل نیـز در شهرسـتان    63/1بندرگز با  شهرستان
هـاي مختلـف   میانگین تراکم اویارسـالم در شهرسـتان  ي بوته در مترمربع مشاهده گردید. مقایسه 57/0

بنـدرگز   هرز در شهرستانبرگان نشان داد که این علفهرز از گروه باریکاستان به عنوان مهمترین علف
عنوان مهمترین  نیز بهخارشتر بوته در مترمربع داراي بیشترین تراکم بود. بیشترین تراکم  2/14با تراکم 

بوتـه در مترمربـع مشـاهده گردیـد.      35/5قـال بـا تـراکم    برگـان در شهرسـتان آق  هرز از گروه پهنعلف
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درصـد) و کمتـرین درصـد     47/9هرز متعلق به شهرستان گالیکش (هايبیشترین درصد یکنواختی علف
  درصد) بود. 67/3یکنواختی نیز متعلق به شهرستان بندرترکمن (

  
هـاي تحـت   هرز در شهرستانهايعلفمهمترین ی نسبی وضعیت تراکم، یکنواختی، فرکانس و فراوان: 4 جدول

  1391زراعی  طی سالپوشش استان گلستان 
  شهرستان  هرزنام علمی علف              میانگین تراکم  یکنواختی  فرکانس  فراوانی نسبی

54/79  75  5/57  9/28  Echlipta prostrata 
 Cyperus rotundus  2/14  50  50  97/48  بندرگز

29/38  75  40  2/7  Echinochloa crus-galli 

66/77  90  65/48  35/5  Alhagi camelorum   
 Cyperus rotundus  81/8  68/25  40  07/67  قالآق

17/30  50  57/17  51/1  Prosopis stephaniana 

53/72  66/66  33/53  6/9  Physalis alkekengi 

 Euphorbia maculata  33/9 33/53 66/66  63/71  کردکوي
92/60  66/66 33/53 13/6  Amaranthus retroflexus 

72/42  ٦٧/٢٦ ١٠٠ 13/2  Cucumis melo var. agrestis 
42/90  55/55  07/36  25/13  Salsola sp.   

 .Heliotropium sp  22/2  43/34  88/88  26/57  بندرترکمن
79/41  66/66  31/21  22/2  Alhagi camelorum   
62/64  80  28/48  17/7  Echinochloa crus-galli 

 Cyperus rotundus  66/5  14/24  60  31/51  آبادعلی
50/40  100  14/24  28/4  Paspalum paspaloides 

77/60  100  70  4/10  Portulaca oleracea 
 Echinochloa crus-galli  6/5  50  100  76/40  گالیکش

94/35  100  50  4  Cyperus rotundus 

  
 در شهرسـتان بـرگ  هـرز باریـک  عنوان مهمترین علفبهاویارسالم  هرز  آلودگی علفدرصد بیشترین 

بـود.  هـرز  بـه ایـن علـف   لـوده  ایـن شهرسـتان آ  درصد مـزارع   100که طوريبهگالیکش مشاهده گردید 
ترتیـب در   هرز مهم در سـطح مـزارع اسـتان بـه    عنوان دومین علفبه سوروفهرز بیشترین آلودگی علف

درصد مـزارع پنبـه    80و  100ترتیب بهاین علف هرز که  مشاهده شدآباد گالیکش و علیهاي شهرستان
برگـان در سـطح   پهنهرز از گروه که مهمترین علفخارشتر کرده بود. آلوده  هاي مذکوردر شهرستان را

 مـزارع پنبـه ایـن    100قال داراي بیشـترین درصـد آلـودگی بـود و در     در شهرستان آق مزارع استان بود
   ).5 (جدولشهرستان ظاهر گردید 
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هـرز  هايي زراعی، روش کنترل علفمحققین معتقدند که عملیات زراعی مانند سیستم شخم، گونه
موجب تغییر در الگوي طبیعی توزیـع و دسترسـی منـابع و در نتیجـه تغییـر در      مزارع کوددهی نحوه و 

ها و ظهـور برخـی از   عضی گونهمنجر به حذف بکه هرز شده به نحويهايهاي علفمسیر سازگاري گونه
؛ 1992همکاران،  شود (دال وهاي گیاهی میهاي دیگر و در نتیجه تغییر در ترکیب و ساختار گونه گونه

گونـه   16 قـال هرکـدام بـا    و آقآباد علیهاي اي شهرستاناز نظر غناي گونه ). 1996ایسزنر و همکاران، 
 هرسـتان بـه خـود اختصـاص دادنـد. ش     مـورد مطالعـه  هاي یان شهرستاناي را در مگونه غنايبیشترین 

شـرایط اقلیمـی، سـطح    درواقع  .)6(جدول اي برخوردار بودگونه غنايکمترین گونه از  8کردکوي نیز با 
اي در هـر  عوامل تاثیرگذار در تعیین غنـاي گونـه  مهمترین توانند از می یمدیریت هايروشو زیر کشت 

هـاي  با شرایط اقلیمی مختلف و طول و عرض ییهاتوجه به درجه شباهت شهرستان باد. نشهرستان باش
نـورورزاده و  (اي دانسـت  تـرین فـاکتور در میـزان غنـاي گونـه     را مهمتوان اقلیم می ،جغرافیایی متفاوت

     ).2008همکاران، 
  

  هاي مختلف استان گلستاناي در شهرستان: غناي گونه6جدول 
  شهرستان      بندرگز  بندرترکمن  کردکوي  قالآق  آبادعلی  گالیکش

  ايغناي گونه  13  13  8  16  16  13
  

 هايهاي مختلف استان نشان داد که شهرستانهرز در شهرستانهايگیري شاخص تشابه علفاندازه
درصـد داراي   62و   62 ، 63ترتیـب بـا   بـه  بنـدرگز  و آبـاد علـی  ،گـالیکش و  آبـاد علی ،قالآقو  آبادعلی

قـال  آق و کردکـوي  ،کردکـوي و بنـدرترکمن هـاي  و شهرسـتان  اي علف هـرز گونه بیشترین درجه تشابه
   ).7(جدول درصد داراي کمترین درجه تشابه بودند 8و  10ترتیب با  به

  
  هاي استان گلستانهرز مزارع پنبه در شهرستانهاي: شاخص تشابه علف7جدول 

  شهرستان  بندرگز  بندرترکمن  کردکوي  قالآق  آبادعلی  گالیکش
  بندرگز  1          
  بندرترکمن  23/0  1        
  کردکوي  48/0   1/0  1      
  قالآق  34/0  34/0  08/0  1    
  آبادعلی  62/0  34/0  33/0  63/0  1  
  گالیکش  46/0  38/0  38/0  34/0  62/0  1
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 شهرسـتان بیشـترین و   13/2بـا    گـالیکش  شانون نشـان داد کـه شهرسـتان   تنوع شاخص  محاسبه
اي در شهرسـتان  شاید باال بودن تنوع گونه .اي را دارا بودندکمترین شاخص تنوع گونه 57/1با کردکوي 

اي در ش هاي فراوان این منطقه نسبت داد و کم بودن تنوع گونـه گالیکش را به شرایط اقلیمی بویژه بار
باشد که  هااز جمله علف کش کشاورزيشهرستان کرد کوي نیز شاید به دلیل مصرف بیشتر نهاده هاي 

شـده اسـت.    هاي متحمـل یـا مقـاوم تـر    هرز و غالب شدن گونه هايهاي حساس علفباعث حذف گونه
بـا  هـر دو   بنـدرگز و بنـدرترکمن  هاي همچنین طبق نتایج به دست آمده مشخص گردید که شهرستان

یمپسـون را بـه خـود اختصـاص     س تنـوع  کمترین شاخص 15/0با  گالیکش شهرستانبیشترین و  29/0
    ).8 (جدول دادند
  

  هاي مختلف استان گلستانهاي تنوع شانون و سیمپسون در شهرستانشاخص :8جدول 
  شهرستان  بندرگز  بندرترکمن  کردکوي  قالآق  آبادعلی  گالیکش

  شاخص شانون  51/1  72/1  57/1  81/1  09/2  13/2
  شاخص سیمپسون  29/0  29/0  24/0  25/0  16/0  15/0
  

 5هـا در  هاي استان گلستان از نظر میانگین تراکم نشان داد که این شهرستانبندي شهرستانخوشه
از نظـر  آباد و گالیکش علیهاي خوشه جداگانه قرار گرفتند. طبق نتایج حاصل از این مطالعه، شهرستان

سـوي دیگـر   فتنـد. از  یک خوشه قرار گردرهرز بیشترین تشابه را با هم داشته و هايمیانگین تراکم علف
داد هـا نشـان   بـا سـایر شهرسـتان   هـرز  ا از نظر میانگین تراکم علـف گز بیشترین تفاوت ربندر شهرستان

شـرایط مانـدابی حـاکم     ،ل فصـل رشـد  گز در طـو یاري از مزارع گندم شهرستان بنـدر در بس ).1(شکل 
هـاي هـرز قـدرت    هاي علـف گونهباشد و خیلی از خاك در این مزارع بسیار ضعیف می گردد و تهویه می

باشد به دلیل کم بـودن رقبـا   هرزي با این شرایط سازگار ین شرایط  را ندارند ولی اگر علفسازگاري با ا
تواند با تراکم بسیار زیاد در مزارع ظاهر شود شاید بتوان غناي کم  و جمعیت بـاالي هـر گونـه را در    می

 این شهرستان به این موضوع نسبت داد.
 5هـا در  هاي مختلف از نظر فراوانی نسبی نیز نشـان داد کـه ایـن شهرسـتان    بندي شهرستانخوشه

آبـاد و گـالیکش از نظـر فراوانـی نسـبی      هـاي علـی  خوشه جداگانه قرار گرفتند. طبق نتـایج، شهرسـتان  
ي هـا هرز بیشترین تشابه را با هم داشته و در یک خوشه قرار گرفتند. از سوي دیگر شهرستان هاي علف

هـا نشـان   هرز بـا سـایر شهرسـتان   کردکوي و بندر ترکمن بیشترین تفاوت را از نظر فراوانی نسبی علف
 ).2 دادند (شکل
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 هرز پنبههايها از نظر میانگین تراکم علفشهرستان بندي خوشه: 1شکل 

 
 

  
 هرز پنبههايعلفنسبی ها از نظر فراوانی شهرستانبندي خوشه: 2شکل
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  گیري کلی نتیجه
هـاي هـرز   هاي هرز جدید در فلـور علـف  کلی نتایج این بررسی حاکی از حضور برخی از علفطور به

هـرز مـی   هـاي مزارع پنبه است که سابقاً گزارشی از آنها در منابع وجود نداشته است از جمله این علـف 
یـره اشـاره کـرد کـه     توان به  کنجد وحشی، خربزه وحشی، نیلوفر پیچ، فرفیون خوابیده، گـل آردي و غ 

هاي هرز در آینده درالویـت هـاي   پیشنهاد می گردد بررسی بیولوژي، نحوه مدیریت و مبارزه با این علف
  تحقیقاتی استان قرار گیرد.  
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