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 استان سمنان (.Pistacia vera L) پسته يهاهرز باغ يهافلور و پراکنش علف يبررس

 

  ١مهدي محمدي مقدم، ١محمد نيكنام، ١احمد دزيانيان، *١عليرضا برجسته

  12/05/1400تاریخ پذیرش:     04/03/1400تاریخ ارسال: 

  

  دهيچک

و نحوه  ياب گونهیترک یبه منظور بررس

 (Pistacia vera)هرز باغات پسته  يهاپراکنش علف

دامغان، شاهرود باغ از سه شهرستان  45استان سمنان، 

با  يبردارانتخاب و نمونه یتصادف به طورو سمنان 

 وانجام  W يمتر مطابق الگو 1×1کادر استفاده از 

ک جنس و یبه تفککادر هرز موجود در هر  يهاعلف

 یاختکنویگونه،  یفراوان يهاشد. شاخص ییگونه شناسا

 يبرا یپراکنش نسب یکنواختیو  ینسب یپراکنش، فراوان

از . در سطح شهرستان و استان محاسبه شدهر گونه 

 23گونه علف هرز متعلق به  90باغات پسته استان 

گونه  72ها با ياکه دو لپه شد ییشناسا یاهیخانواده گ

گونه)  16ها (ياسه با تک لپهیدر مقا يشتریاز تنوع ب

درصد  50، یاز نظر چرخه زندگدار بودند. ربرخو

 5/4ساله،  کی يهاشده گونه ییهرز شناسا يهاعلف

ساله  چند يهادرصد گونه 45دو ساله و  يهادرصد گونه

)، علف Cardaria drabaهرز ازمک ( يهاعلفبودند. 

                                                             
بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  1

  کشاورزي، شاهرود، ایران
 arbarjasteh@yahoo.com نویسنده مسئول: *

 Chenopodium)، سلمه تره (Salsola kaliشور (

album،( مرغیپنجه )Cynodon dactylonچکی)، پ 

)، جغجغه Convolvulus arvensis( ییصحرا

)Prosopis farcta) تلخه ،(Acroptilon repens(  و

ن یشتریبب یبه ترت) Alhagi camelorum( خارشتر

ن یشتریرا داشتند. در شهرستان دامغان که ب یاوانفر

 یگونه با فراوان 12سطح باغات پسته را در استان دارد، 

درصد،  20ش از یب یکنواختیدرصد و  60ش از یب

هرز  يهاعلف .دهند یل میهرز غالب را تشک يهاعلف

ازمک، علف شور، جغجغه، ، مرغیپنجهسلمه تره، 

)، تلخه Cyperus  rotundus( یارغوان ارسالمیچک، اویپ

ن یشتریبب یبه ترت) Phragmites australis( یو ن

هرز باغات پسته  يهان علفیتررا داشتند و مهم یفراوان

  .روندیشهرستان دامغان به شمار م

 ساله،کی ،یفراوان چندساله، تنوع، :يديکل هايواژه

 یکنواختی
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  مقدمه

از  يراهبرد یک محصول باغیبه عنوان پسته 

 یو صادرات يدات کشاورزین تولیدر ب ياژهیگاه ویجا

 یاهی، پسته گیشناساهی. از نظر گبرخوردار استکشور 

لپه و دگرگشن از خانواده سماق است دو

(Anacardiaceae) کننده که جز درختان خزان

). وجود 1389 و همکاران، یالهشود (یمحسوب م

در باغات پسته  ياز مشکالت جد یکیهرز  يهاعلف

د م عملکریمستقریو غ میمستقاست که باعث کاهش 

در  يهرز در کشورها يهاعلف زان خسارتیم شود.یم

توسعه  يدرصد و در کشورها 25ش از یحال توسعه ب

 یمین زده شده است (شیدرصد تخم 10تا  5ن یافته بی

هرز عالوه بر رقابت با محصول  يها). علف1382و ترمه، 

 زیها نيماریآفات و ب یبرخ یزبانیق می، از طریاصل

 يمحصوالت کشاورز یفیو ک یموجب کاهش کم

 ،(.Suaeda sp) یشور کاکلهرز  يهاشوند. علفیم

و neglecta)  (Malva ركی، پن(Salsola kali)زاروق 

 يهازبان واسط سنیم  (Peganum harmala)اسپند

 ،گانیاست (شا  (Stigmat omycosis)ماسو يماریناقل ب

هرز موجود  يهات علفیدر جمع ياتنوع گونه ).1383

د، یجد يهار ظهور گونهیدر هر منطقه تحت تاث

ن انجام یو همچن يارقابت درون و برون گونهو  يسازگار

 ;Lass & Callhan, 1993)باشدیم یات زراعیعمل

Renne & Tracy, 2007)  .ًت یجمع ییایپو معموال

و  یانتخاب زراع يجه فشارهایهرز نت يهاعلف

ها گونه یت برخیتواند سبب غالبیاست که م یکیاکولوژ

  .(Major et al., 2005)هرز شود  يهادر جوامع علف

 يو ارائه راهبردها يزیرد برنامهیبدون ترد

ازمند یهرز ن يهات علفیریمد يمناسب برا یتیریمد

هرز موجود در  يهات و نوع علفیق وضعیشناخت دق

از  یکیهرز به عنوان  يهاعلفاست.  يکشاورز یاراض

قابل ریو جز غ يکشاورز يهامکمل بوم نظام ياجزا

نوع ت ین بررسی، بنابراروندیها به شمار مک آنیتفک

تواند نقش یها مآن يو ساختار ي، کارکردياگونه

تعادل در بوم  جادیهرز و ا يهات علفیریدر مد یمهم

اطالع از . (Flynn et al., 2009)ها داشته باشد نظام

تواند در یک منطقه میهرز خاص در  يهاوجود علف

 هاآنمناسب کنترل  يهادر مورد روش يریگمیتصم

از جمله انتخاب  یتیریمد يهاوهیانتخاب شد. موثر باش

هرز هدف  يهاعلف يهاگونه يکش مناسب بر مبناعلف

کش ها در علف ییش کارایدر هر منطقه عالوه بر افزا

کنترل  يهانهیهرز در کاهش هز يهاکنترل علف

 ییبا شناسا. دارد یز نقش قابل توجهیهرز ن يهاعلف

و پراکنش  یت فراوانین وضعییهرز و تع يهافلور علف

 یمهم ییر بنایتوان به اطالعات زیهرز م علف يهاگونه

هرز  يهامناسب علف یتیریمد يزیربرنامه یطراح يبرا

 Arun Kumar et al., 2007; Derksen et) افتیدست 

al., 2002) . 

 یدر بررس )1391( و همکاران يمهرجردفالح 
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عنوان علف هرز را به یاهیگونه گ 34و  36ب یبه ترت

 يهان گونهیکردند و اعالم کردند در ب ییشناسا

 تلخه ،سلمه تره، ییصحرا چکیپبرگ، پهن

(Acroptilon repens) و خارشتر  (Alhagi persarum) 

 سبز یدم روباهک برگ، یبار ين گونه هایو در ب

(Setaria viridis) چچم ،(Lolium rigidum)،  علف

ن یشتریب یمرغپنجه و (Phalaris minor) يقنار

 ی) در بررس1395انت (یدت را داشتند. یت و غالبیاهم

گونه علف هرز  29هرز باغات پسته استان قم،  يهاعلف

 اهآنن یکرد که از ب ییرا شناسا یاهیخانواده گ 11از 

،  (Alhagi  persarum)رخارشتبرگ هرز پهن يهاعلف

 تیب با شاخص غالبیترتبه  ییچک صحرایو پ تلخه

هرز  يهاو علف 12/88و  99/106، 45/119

علف ، (Hordeum murinum) یموشجو  ،برگکیبار

، 10/135ت یب با شاخص غالبیبه ترت و چچم يقنار

هرز غالب باغات پسته  يهاعلف	70/89و  15/125

 هرز باغات پسته يهافلور علف یبررس .بودندقم استان 

که آب و خاك  یمنطقه بردسکن نشان داد که در مناطق

، یر شورکاکلینظ يمقاوم به شور يهاباشد گونهیشور م

 Kochia)جارو ، (Atriplex patula) یاسفناج وحش

scoparia) يو دم مار (Parapholis incurva) 

و  یمیدهند (ابراهیل میغالب را تشک يهاگونه

) 1397و همکاران ( يدربند يزدیا ).1396همکاران، 

را در باغات  یاهیخانواده گ 18گونه علف هرز از  57

د کردند و گزارش کردن ییکرمان شناسا شهرستانپسته 

، (Hordeum murinum) یهرز جو موش يهاکه علف

ه ب یو اسفناج وحش مرغیپنجه، تلخه، ییچک صحرایپ

  را داشتند.  ین فراوانیشتریب بیترت

شده در باغات  ییهرز شناسا يهاتعداد کل علف

را که در  هاآنگونه  19گونه بوده که  121پسته کشور 

هرز  يهاها وجود دارند، علفدرصد باغ 50ش از یب

پور و همکاران، پسته نام برده اند (عباس يهاباغ یعموم

 (glabra بیان خارشتر، شیرین هرز يها). علف1392

(Glycyrrhizaان ی، تلخ ب(Sophora allopecuroides) ،

 Prosopis)جغجغه ، (Cirsium arvense)خارلته

farcta)   یو گلرنگ وحش (Carthamus oxyacantha) 

ل یشوند اما به دلیده میر دیبا یدر اراض اگرچه عمدتاً

ق در اکثر یو شخم عم ورزيخاكات مناسب یعدم عمل

یافت هرز چند ساله  يهاپسته به عنوان علف يهاباغ

ن ی). عالوه بر ا1384، یخسرق يو جواد یبی(غ شوندیم

اق یو ق مرغیپنجهمانند  ياهرز چند ساله يهاعلف

(Sorghum halepense) ياکه در ابتدا به صورت لکه 

در سطح باغ  يتوسط ادوات کشاورز ،شوندیظاهر م

ها زومیر یق ترشحات سمیر از طریتکثپس از پراکنده و 

شده و با حفظ  موجب ضعف و کاهش رشد درختان

د یاعث تشد، باد در اطراف طوقه درختانیرطوبت ز

درختان  یدگیزا و خشکيماریخسارت عوامل ب

  شوند.یم

از  یکیعنوان پسته بهت یبا توجه به اهم

هرز در  يهاعلفمهم در استان و نقش  یمحصوالت باغ
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، هاآنت یریلزوم مدو  ید محصوالت باغیکاهش تول

 یطراح يبرا هرز يهاعلف ياگونهتنوع ن فلور و ییتع

ه جیو در نت ن محصولیدر امناسب  یتیریمد يهابرنامه

  باشد. یم يد آن ضرروریش تولیافزا

  

  هامواد و روش

 یو پراکندگ ياب گونهیترک یبه منظور بررس

با توجه به  ،هرز در باغات پسته استان سمنان يهاعلف

باغ  45 تعداد باغات پسته هر شهرستان ر کشتیز سطح

ک هکتار از سه شهرستان دامغان یبا مساحت حداقل 

طور بهباغ)  10باغ) و سمنان ( 15باغ)، شاهرود ( 20(

هرز با  يهاعلف يبردارنمونهانتخاب شد.  یتصادف

با توجه به ) 1×1( یک متر مربعیاستفاده از کادر 

هرز با استفاده از روش  يهاعلف ياپراکنش لکه

 & Thomas( انجام شد )Wمطابق الگو ( یگزاگیز

Donaghy, 1991; McCully et al., 1991 (که  يبه نحو

ک ینقطه انتخاب شده و با استفاده از کادر  5در هر باغ 

 يهاو علف انجام شد يبردار) نمونه1×1(  یمتر مربع

 ییگونه شناساجنس و ک یهرز داخل هر کادر به تفک

و  يآور، جمعنبودند ییکه قابل شناسا ییهاو گونه شده

ن یاز اشگاه منتقل شدند. یبه آزما ییشناسا يبرا

و محاسبه  يتنوع کارکرد نییتع ياطالعات برا

ن تنوع ییتع يمختلف استفاده شد. برا يهاشاخص

شده بر اساس چرخه  ییشناسا يها، گونهيکارکرد

 يبندطبقه ير فتوسنتزیو مس یشی، فرم رویزندگ

 یکنواختی، )1 (معادله یفراوان يهاشدند. شاخص

 ینسب یکنواختیو  )3 (معادله ینسب ی)، فراوان2(معادله 

 ,Minbashi Moeini et al)هر گونه  يبرا )4 (معادله

  محاسبه شد.  Excelافزار با استفاده از نرم (2008

100   )1( معادله


n
iY

 = kF            

kF :گونه یفراوان K )Yi :) 0ا عدم حضور (ی) و 1حضور (

  )دیبازدتعداد مزارع مورد : i، n در مزرعه شماره K گونه

100   )2( معادله
1

1 1 


 
m m

n m
ijX

Uk =    

Uk :گونه يمزرعه برا یکنواختیk  )ijX: ا ی) و 1( حضور

در مزرعه شماره  iدر کادر شماره  k) گونه 0عدم حضور(

j، n  :دیتعداد مزارع مورد بازد، m : تعداد کادر پرتاب

  )شده

100)    3( معادله
t

k

F
F = kFR                                      

kRF: گونه ینسب یفراوان k )kF: گونه یفراوان k، FT: 

  )هاهمه گونه یمجموع فراوان

100)    4معادله(
t

k

U
U = kUR                                  

kRU: گونه ینسب یکنواختی k )kU: گونه یکنواختی k ،

tU:  ها)همه گونه یکنواختیمجموع   

 

  و بحث جينتا

  يکارکرد يهاو گروه ياتنوع گونه -الف

 90هرز نشان داد که  يهاعلف يهاگونه یبررس

 يهاباغ از یاهیخانواده گ 23گونه علف هرز متعلق به 
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 20ن تعداد، یکه از ا شد يآورجمعپسته استان سمنان 

ها و دو خانواده جزء تک ياره دولپهیخانواده متعلق به ت

گونه  73با  ياهرز دو لپه يهاها بودند. علفيالپه

گونه  17سه با یدر مقا يشتریدرصد) از تنوع ب 1/81(

درصد) برخوردار بودند.  9/18( ياعلف هرز تک لپه

ان یگندم گونه، 18با  (Asteraceae) یکاسن يهاخانواده

(Poaceae) گونه، بقوالت 17 با (Fabaceae) گونه و  8 با

ب یبه ترتگونه  8با  (Chenopodiaceae) اسفناج

 يهال دهنده جامعه علفیتشک يهان خانوادهیترمهم

  .)1(جدول  استان سمنان بودند هرز باغات پسته

ان یو گندم یکاسن یاهیگ يهات خانوادهیغالب

از مطالعات  ياریهرز باغات در بس يهادر فلور علف

 ی) در بررس1397و همکاران ( يزدیگزارش شده است. ا

هرز باغات پسته  يهاعلف یت فلور و پراکندگیوضع

هرز  يهان علفیشتریشهرستان کرمان گزارش کردند ب

 یان و کاسنیگندم يهاباغات پسته متعلق به خانواده

هرز باغات انگور، انار و پسته  يهافلور علف یبود. بررس

 يهان خانوادهیشهرستان بردسکن نشان داد که در ب

 يهاهرز به خانواده يهان تعداد علفیشتری، بیاهیگ

اختصاص  یو کاسن (Brassicaceae)ان، شب بو یگندم

گر ید يا). در مطالعه1396و همکاران،  یمیداشت (ابراه

ن یدر ببد و اردکان یدر باغات پسته شهرستان م

به  ین فراوانیشتریشده، ب ییهرز شناسا يهاعلف

اختصاص داشت (فالح  یان و کاسنیگندم يهاخانواده

فلور  یج بررسی). نتا1391و همکاران،  يمهرجد

ر یبا سا ییهاهرز نشان داد که اگرچه شباهت يهاعلف

رسد یر کشت پسته وجود دارد اما به نظر میمناطق ز

هرز باغات پسته  يهادر علف يشتریب ياتنوع گونه

 ).1ر مناطق وجود دارد (جدول یسه با سایاستان در مقا

مختلف استان مشخص  يهان شهرستانیسه بیدر مقا

 نیشتریگونه علف هرز، ب 89شد که شهرستان دامغان با 

استان سمنان دارا  يهان شهرستانیرا در ب ياتنوع گونه

و شهرستان گونه  65باشد. شهرستان شاهرود با یم

قرار  يبعد يهاب در رتبهیگونه به ترت 59سمنان با 

ر کشت و ی). با توجه به سطح ز1داشتند (جدول 

ج ین نتایها ان شهرستانیباغات پسته در ا یپراکندگ

ن یم بیدور از انتظار نبوده و نشان دهنده رابطه مستق

 نیباشد به ایم يار کشت باغات و تنوع گونهیسطح ز

در شهرستان دامغان  يان تنوع گونهیشتریصورت که ب

ر سطح باغات د یر کشت و گستردگین سطح زیشتریبا ب

  ).1جدول (شهرستان مشاهده شد 

هرز  يهاتنوع علف، ير فتوسنتزیبر اساس مس

ش از سه برابر یدرصد) ب 67/76گونه ( 69سه کربنه با 

درصد)  11/21گونه ( 19هرز چهار کربنه با  يهاعلف

هرز  يهاعلفتنوع ج نشان داد که ینتان یعالوه بر ابود. 

 سه بایدر مقا درصد) 33/53( گونه 48ساله با  کی

 درصد)، 55/45گونه ( 42ساله با  هرز چند يهاعلف

علف  يهات گونهیغالب. )1(جدول  بود يشتریب یاندک

و  ی، خاکیمیط اقلیاز شرا یط تابعیهرز در مح

  باشد. در باغات با توجه بهیم یتیریمد يهاروش
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  هرز باغات پسته استان سمنان. يهاعلف يمورد بررس يهاو شاخص يکارکرد يهاگروه -۱جدول 

    یابیمورد ارز يهاشاخص
 يهاگروه

    يکارکرد

ی
خت

نوا
ک

 ی
سب

ن
  ی

ی
خت

نوا
ک

  ی

راوان
ف

 ی
سب

ن
  ی

راوان
ف

دگ  ی
ه زن

رخ
چ

  ی

 ریمس
نتز

وس
فت

  ي

 رو
کل

ش
ی

  ش

 گونه علف هرز خانواده

7/0  44/8  14/1  67/26  A C4 M Amaranthaceae  Amaranthus blitoides S.Watson*** 

73/0  00/8  24/1  89/28  A C4 M Amaranthaceae  Amaranthus retroflexus L. *** 

20/0  22/2  29/0  67/6  P C3 M Apiaceae Eryngium caucasicum Trautr*- 

69/0  56/7  76/0  78/17  P C3 M Asteraceae Achillea wilhelmsii C.Koch. ** 

85/4  89/52  95/2  89/68  P C4 M Asteraceae Acroptilon repens L.*** 

29/0  11/3  38/0  89/8  A C3 M Asteraceae Carthamus oxyacantha M.B. *** 

24/0  67/2  29/0  67/6  A C3 M Asteraceae Centaurea depressa MB. *-* 

61/0  67/6  67/0  56/15  P C3 M Asteraceae Cichorium intybus L. *** 

57/0  22/6  67/0  56/15  P C3 M Asteraceae Cirsium arvense L. *-* 

20/0  22/2  19/0  44/4  P C3 M Asteraceae Crepis sancta (L.) Babcok*-- 

29/0  11/3  48/0  11/11  P C3 M Asteraceae Echinops vf.cephalotes Dce*** 

04/0  44/0  10/0  22/2  A C3 M Asteraceae Epilasia hemilasia C.B.Clarke*-- 

20/0  22/2  29/0  67/6  A C4 M Asteraceae Koelpinia linearis Pall. *-- 

96/1  33/21  28/2  33/53  P C3 M Asteraceae Lactuca serriola L.*** 

77/0  44/8  95/0  22/22  A C3 M Asteraceae Lactuca undulata Lede*** 

08/0  89/0  10/0  22/2  P C3 M Asteraceae Lapsana communis L. *-- 

30/1  22/14  52/1  56/35  P C3 M Asteraceae 
Launaea acanthodes (Boiss) 
O.Kuntze*** 

37/0  00/4  48/0  11/11  P CAM M Asteraceae Scariola orientalis (Boiss) Sojak*** 

20/0  22/2  29/0  67/6  A CAM M Asteraceae Senecio glaucus L. *-- 

90/0  78/9  05/1  44/24  A C3 M Asteraceae Sonchus oleraceus L. *** 

18/1  89/12  43/1  33/33  P C3 M Asteraceae Tragopogon  graminifolius Dc. *** 

08/0  89/0  10/0  22/2  A C4 M Boraginaceae 
Heliotropium lasiocarpum fisch & C.A 
Mey*-- 

12/0  33/1  10/0  22/2  B C3 M Boraginaceae Lappula microcarpa (Ledeb) Gurke*-- 

49/0  33/5  67/0  56/15  A C3 M Boraginaceae Nonea caspica (Willd) Gpon*** 

97/4  22/54  61/3  44/84  P C3 M Brassicaceae Cardaria draba L.*** 

08/0  89/0  10/0  22/2  A C3 M Brassicaceae Chorispora persica Boiss. *-- 

12/2  11/23  28/2  33/53  A C3 M Brassicaceae Descurainia Sophia L.*** 

41/0  44/4  48/0  11/11  A C3 M Brassicaceae Goldbachia laevigata (M.B.) *** 

92/1  89/20  81/1  22/42  A C3 M Brassicaceae Malcolmia africana (L.)R.Br. *** 
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-۱ادامه جدول   

08/0  89/0  10/0  22/2  A C3 M Brassicaceae Torularia torulosa (Desf.) *-- 

08/0  89/0  10/0  22/2  A C3 M Caryophyllaceae Spergularia marina (L.) Griseb*-- 

20/0  22/2  19/0  44/4  A C3 M Caryophyllaceae Vaccaria oxyodonta Boiss. *-* 

16/0  78/1  19/0  44/4  P C4 M Chenopodiaceae Anabasis aphylla L. **- 

12/0  33/1  19/0  44/4  B C4 M Chenopodiaceae Atriplex leucoclada Boiss. *-* 

63/5  33/61  42/3  00/80  A C3 M Chenopodiaceae Chenopodium album L.*** 

29/0  11/3  38/0  89/8  A C3 M Chenopodiaceae Chenopodium cf. rubrum L. *-- 

43/1  56/15  00/2  67/46  A C3 M Chenopodiaceae Chenopodium murale L.*** 

86/0  33/9  86/0  00/20  A C4 M Chenopodiaceae Salsola  jordanicola Eig. *** 

01/5  67/54  52/3  22/82  A C4 M Chenopodiaceae Salsola kali L.*** 

24/0  67/2  29/0  67/6  A C4 M Chenopodiaceae Suaeda altissima (L.) Pall. *** 

59/3  11/39  14/3  33/73  P C3 M Convolvulaceae Convolvulus arvensis L.*** 

32/2  33/25  66/2  22/62  P C3 M Convolvulaceae Convolvulus cf.pilosellaefolis Desr*** 

39/1  11/15  52/1  56/35  P C3 M Convolvulaceae Cressa cretica L. ***                                                                           

92/1  89/20  52/1  56/35  P C4 D Cyperaceae Cyperus  rotundus L.*-- 

94/2  00/32  76/2  44/64  P C3 M Fabaceae Alhagi camelorum Fisch. *** 

75/3  89/40  38/2  56/55  P C3 M Fabaceae Alhagi persarum Boiss. & Buhse *** 

41/0  44/4  48/0  11/11  A C3 M Fabaceae Astragaluscorrugatus Bertol*-* 

73/0  00/8  71/1  00/40  P C3 M Fabaceae Glycyrrhiza glabra L. **- 

26/1  78/13  33/1  11/31  B C3 M Fabaceae Melilotus officinalis (L.) Pall*-* 

48/4  89/48  04/3  11/71  P C3 M Fabaceae 
Prosopis farcta (Banks & Soland. 
Macbr)*** 

43/1  56/15  33/1  11/31  P C3 M Fabaceae Sophora alopecuroides L. *-* 

24/0  67/2  57/0  33/13  P C3 M Fabaceae Sophora pachycarpa C.A.Mey--*  

96/1  33/21  09/2  89/48  A C3 M Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel*** 

08/0  89/0  10/0  22/2  P C3 M Lamiaceae Asparagus verticillatus L. *-- 

45/0  89/4  38/0  89/8  P C3 M Lamiaceae Salvia cf macrosiphon Boiss*** 

12/0  33/1  19/0  44/4  A C3 M Malvaceae Abutilon theopharasti Medicus*-- 

24/0  67/2  29/0  67/6  P C3 M Malvaceae Alcea sp. **- 

37/0  00/4  38/0  89/8  A C3 M Malvaceae Hibiscus trionum L. *** 

61/0  67/6  76/0  78/17  B C3 M Malvaceae Malva sylvestris L. *** 

26/1  78/13  43/1  33/33  P C3 M Plantaginaceae Plantago lanceolata L.***  

02/1  11/11  14/1  67/26  P C3 D Poaceae Aeluropus lagopoides L.*** 

37/0  00/4  57/0  33/13  P C3 D Poaceae 
Agropyron intermedium (Host)P. 
Beauv*** 

22/1  33/13  28/2  33/53  A C3 D Poaceae Alopecurus  myosuroides Huds. *** 
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 یکمتر و بر اساس راهبرد تکامل يورزات خاكیعمل

 يهافشتر علیت و تنوع بیتحمل به تنش، غالب –رقابت 

باشد (زند و همکاران، یهرز چند ساله محتمل م

 يهااز علف یمیش از نی)، اما برخالف انتظار ب1383

ک ساله یهرز  يهاپسته استان سمنان، علف يهاهرز باغ

) 1397و همکاران ( يزدیتوسط ا ياج مشابهیبودند. نتا

-۱ادامه جدول   

59/1  33/17  00/2  67/46  A C3 D Poaceae Avena ludoviciana Dur. *** 

14/1  44/12  33/1  11/31  A C3 D Poaceae 
Bromus japonicus Thumb var. 
Japonicus*** 

57/4  78/49  23/3  56/75  P C4 D Poaceae Cynodon dactylon L.*** 

12/0  33/1  19/0  44/4  P C4 D Poaceae Dichanthium annulatum (forssk)stapk*** 

63/1  78/17  71/1  00/40  A C4 D Poaceae Echinochloa crus-gali (L)P.Beauv*** 

79/1  56/19  09/2  89/48  A C4 D Poaceae Eragrostis poacoides P.Beauv*** 

69/0  56/7  76/0  78/17  A C2 D Poaceae 
Eremopyrum bonaepartis (spreng) 
Nersk** 

39/1  11/15  43/1  33/33  A C3 D Poaceae Hordeum glaucum Steud*** 

51/1  44/16  71/1  00/40  A C3 D Poaceae Phalaris minor Retg*** 

30/1  22/14  71/1  00/40  P C3 D Poaceae Phragmites australis (Cav.) *** 

14/1  44/12  19/2  11/51  A C4 D Poaceae Setaria  viridis (L)P.Beauv *** 

45/0  89/4  67/0  56/15  P C3 D Poaceae Stipa arabica Trin & Rupr*** 

12/0  33/1  19/0  44/4  A C4 D Poaceae Tragus racemosus(L.)All. *** 

35/1  67/14  52/1  56/35  A C3 M Polygonaceae Polygonum aviculare L. *** 

79/1  56/19  71/1  00/40  A C3 M Polygonaceae Polygonum convolvulus L.*** 

10/1  00/12  14/1  67/26  A C3 M Polygonaceae Rumex dentatus L. *** 

94/0  22/10  24/1  89/28  A C4 M Portulaceae Portulaca oleracea L. *-* 

37/0  00/4  48/0  11/11  P C3 M Rosaceae Rosa persica Michx.Exjuss**- 

90/0  78/9  19/0  44/4  P C3 M Rutaceae Haplophytlum robustum Beg*-- 

12/0  33/1  05/1  44/24  P C3 M Rubiaceae Rubia tinctoria L.*-- 

12/0  33/1  19/0  44/4  A C3 M Solanaceae Hyoscyamus pusillus L. *-- 

12/0  33/1  19/0  44/4  P C3 M Solanaceae Lycium ruthenicum Murrag*-- 

10/1  00/12  33/1  11/31  A C3 M Solanaceae Solanum nigrum var. villosum L. *** 

12/0  33/1  19/0  44/4  P C3 M Typhaceae Typha sp. *-- 

22/1  33/13  14/1  67/26  P C3 M Zygophyllaceae Peganum harmala L.**- 

12/0  33/1  19/0  44/4  A C4 M Zygophyllaceae Tribulus terrestris L.*-- 

24/0  67/2  38/0  89/8  P C3 M Zygophyllaceae Zygophylla fabago L.*-* 

  ب در شهرستان شاهرود، سمنان و دامغان.یا عدم حضور علف هرز به ترتیاز راست به چپ حضور   - و *
M: Monocotyledon ( لپه تک ); D: Dicotyledon ( لپه دو ); A: Annual ( ساله کی ); B: Biennial ( ساله دو ); P: Perennial (چند ساله) 
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کرمان هاي هرز باغات پسته  در مطالعه فلور علف

 يهاتنوع علف ،ن شهرستانیدست آمد. در باغات اهب

هرز  يهاش از دو برابر علفیگونه) ب 38هرز سه کربنه (

 ساله با کیهرز  يهاگونه) بود و علف 16چهار کربنه (

گونه  24سه با یدر مقا يشتریگونه از تنوع ب 32

چندساله برخوردار بودند. در باغات پسته شهرستان 

و سه  ساله کی يگونه هاشتر یب یفراوانز یبردسکن ن

؛ 1396و همکاران،  یمیکربنه گزارش شده است (ابراه

 یگر فراوانید يا). در مطالعه1389و همکاران،  یاله

شتر از یبد بیشهرستان مساله در کی يهاگونه

 یکه در شهرستان اردکان فراوانیها بود در حالچندساله

و  يفالح مهرجدشتر بود (یچند ساله ب يهاگونه

تنوع ل یاز دال یکیرسد یبه نظر م ).1391همکاران، 

 یآل يساله، استفاده از کودها کیهرز  يهاعلف شتریب

ط یهرز) باشد که مح يهاده (آلوده به بذر علفینپوس

ساله فراهم  کیهرز  يهاگسترش علف يرا برا یمناسب

  کند.یم

  هرز يهاعلف يابيمورد ارز يهاشاخص -ب

گونه علف هرز مشاهده شده در  90ن یدر ب

 50ش از یگونه ب 14 یفراوان پسته استان، يهاسطح باغ

به مربوط درصد)  4/80( ین فراوانیشتریبدرصد بود. 

، علف شورهرز  يهاعلف و بودساله ازمک  چندعلف هرز 

 ، تلخهه، جغجغییچک صحرای، پمرغیپنجهسلمه تره، 

ب یدرصد، به ترت 64ش از یب یو خارشتر با فراوان

پسته استان  يهارا بعد از ازمک در باغ ین فراوانیشتریب

گونه علف هرز، سه گونه  14ن یاز ا ).1داشتند (جدول 

گونه  5 نیبرگ بودند. همچنپهن یبرگ و مابقکیبار

 یختکنواین یشتریبگونه چندساله بودند.  9ساله و کی

شده در سطح  ییهرز شناسا يهان علفیدر بپراکنش 

درصد مربوط به علف  61با استان سمنان باغات پسته 

 ،هرز ازمک و علف شور يهاهرز سلمه تره بود و علف

ا ب و خارشتر ییچک صحرای، جغجغه، پمرغیپنجه، تلخه

بعد را  یکنواختین یشتریبب یبه ترت ،درصد 30ش از یب

در باغات پسته استان سمنان از علف هرز سلمه تره 

 رغمعلین دو شاخص، ی. با توجه به ا)1داشتند (جدول 

ساله در باغات پسته کیهرز  يهاشتر بودن تنوع علفیب

 عمدتاًباغات پسته هرز غالب  يهااستان سمنان، علف

علف هرز سلمه تره و علف  يبه استثناچندساله هستند (

شتر یب ییکمتر و کارا ورزيخاكات یعمل ).شور

 يهاهرز در کنترل گونه يهاعلف یتیریمد يهاروش

ساله منجر به چند يهاسه با گونهیساله در مقاکی

  هرز شده است. يهان دسته از علفیات یغالب

در باغات پسته  یتیجمع يهاشاخص یبررس

ن سطح باغات پسته در یشتریشهرستان دامغان با ب

ش یب یگونه با فراوان 19ن یسطح استان نشان داد در ب

  ).2ساله بودند (جدول کیگونه  6درصد، تنها  40از 

 60ش از یب یگونه با فراوان 12ن منطقه یدر ا

هرز  يهادرصد، علف 20ش از یب یکنواختیدرصد و 

ن یدهند که در بیل میغالب در باغات پسته را تشک

تنها سه علف هرز سلمه تره، علف شور و  هاآن
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Chenopodium murale يهاساله هستند و علف کی 

یی چک صحرای، ازمک، جغجغه، پمرغیپنجههرز 

 و خارشتر Phragmites australis)( یارسالم، تلخه، نیاو

  ساله هستند.چند

ساله هرز چند يهات علفیغالبگسترش و 

 ییچک صحرایمانند ازمک، پ يهرز يهاعلف مخصوصاً

 ریر شونده نظیتکثی شیرو يهااندام يو تلخه که دارا

ل کمتر کنتر ییشه هستند با توجه به کارایزوم و ریر

 يهاستمین سیو همچن هاآندر کنترل  ییایمیش

د (راشج در باغات پسته قابل انتظار است یرا ورزيخاك

  ).1388محصل و همکاران، 

در باغات پسته  یتیجمع يهاشاخص یبررس

 یگونه با فراوان 10ن یشهرستان شاهرود نشان داد در ب

ساله بودند (جدول کیگونه  3درصد، تنها  40یش از ب

  

  

  هاي هرز در باغات پسته شهرستان دامغان هاي جمعيتي مورد ارزيابي علفشاخص -٢جدول 
      هاي مورد ارزیابیشاخص

 گونه علف هرز خانواده  فراوانی  فراوانی نسبی  یکنواختی  یکنواختی نسبی

27/10  72 99/6  95 Chenopodiaceae Chenopodium album 

7/9  68 99/6  95 Poaceae Cynodon dactylon 

13/10  71 62/6  90 Brassicaceae Cardaria draba 

42/9  66 62/6  90 Chenopodiaceae Salsola kal 

99/7  56 25/6  85 Fabaceae Prosopis farcta 

85/4  34 88/5  80 Convolvulaceae Convolvulus arvensis 

99/4  35 88/5  80 Cyperaceae Cyperus  rotundus 

42/8  59 51/5  75 Asteraceae Acroptilon repens 

28/3  23 51/5  75 Poaceae Phragmites australis 

85/2  20 78/4  65 Chenopodiaceae Chenopodium murale 

85/5  41 78/4  65 Fabaceae Alhagi persarum 

57/3  25 41/4  60 Convolvulaceae Convolvulus cf.pilosellaefolis  

71/4  33 04/4  55 Fabaceae Alhagi camelorum 

14/2  15 04/4  55 Poaceae Echinochloa  crus-gali 

57/1  11 04/4  55 Rubiaceae Rubia tinctoria 

14/2  15 68/3  50 Asteraceae Lactuca serriola 

2 14 68/3  50 Poaceae Alopecurus  myosuroides 

14/2  15 68/3  50 Poaceae Setaria  viridis 

57/1  11 68/3  50 Polygonaceae Polygonum convolvulus 

43/2  17 94/2  40 Poaceae Aeluropus lagopoides 
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  .هرز در باغات پسته شهرستان شاهرود يها علف يابيمورد ارز يتيجمع يهاشاخص -٣جدول 
      یابیمورد ارز يهاشاخص

 گونه علف هرز خانواده  یفراوان  ینسب یفراوان  یکنواختی  ینسب یکنواختی

23/13  3/57  37/12  80 Brassicaceae Cardaria draba 

85/13  60 37/12  80 Fabaceae Alhagi camelorum 

77/10  6/46  34/11  3/73  Chenopodiaceae Salsola kali 

38/11  3/49  31/10  6/66  Asteraceae Acroptilon repens 

85/9  6/42  28/9  60 Convolvulaceae Convolvulus arvensis 

15/6  6/26  28/9  60 Convolvulaceae Convolvulus cf.pilosellaefolis  

54/9  3/41  25/8  3/53  Chenopodiaceae Chenopodium album 

85/9  6/42  25/8  3/53  Fabaceae Prosopis farcta 

46/6  28 25/8  3/53  Poaceae Alopecurus  myosuroides 

46/6  28 22/7  6/46  Poaceae Phragmites australis 

23/5  6/22  19/6  40 Asteraceae Lactuca serriola 

38/3  6/14  19/6  40 Poaceae Cynodon dactylon 

  

 50ش از یب یعلف هرز با فراوان 9ن منطقه ی). در ا3

هرز  يهادرصد، علف 28ش از یب یکنواختیدرصد و 

ن یدهند که در بیل میغالب در باغات پسته را تشک

ساله کیتنها دو علف هرز علف شور و سلمه تره  هاآن

چک یهرز ازمک، خارشتر، تلخه، پ يهاهستند و علف

 Lactuca)یوحش کاهوي، یجغجغه، ن ،ییصحرا

serriola)   ن یساله هستند. در اچند مرغیپنجهو

 ي هرزهاز مشابه باغات شهرستان دامغان علفیمنطقه ن

  ساله غالب هستند.چند

در باغات پسته  یتیجمع يهاشاخص یبررس

 یگونه با فراوان 14ن یشهرستان سمنان نشان داد در ب

). 4ساله بودند (جدول کیگونه  6درصد،  40یش از ب

درصد  60ش از یب یعلف هرز با فراوان 12ن منطقه یدر ا

هرز غالب در  يهادرصد، علف 16ش از یب یکنواختیو 

گونه،  12ن ین ایدر بدهند که یل میباغات پسته را تشک

 یر معمولیهرز سلمه تره، علف شور و خاکش يهاعلف

)Descurainia sophia (يهاساله هستند و علفک ی 

، ی، جغجغه، نییچک صحرایهرز ازمک، خارشتر، تلخه، پ

  ساله هستند.چند مرغیپنجهو  یوحش يکاهو

  

  ي كليريگجهينت

ساله در  کی يهاباالتر بودن تنوع گونه رغمعلی

 يهرز چند ساله (به استثنا يهاباغات پسته استان، علف

علف شور و سلمه تره) در باغات پسته استان غالب 

ي هاهستند. باغات پسته استان بخصوص در شهرستان

  ت خاك و آبیفیبا ک یدر اراض عمدتاًدامغان و سمنان 
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  هاي هرز در باغات پسته شهرستان سمنان.مورد ارزيابي علفهاي جمعيتي شاخص -٤جدول 
      هاي مورد ارزیابیشاخص

 گونه علف هرز خانواده  فراوانی  فراوانی نسبی  یکنواختی  یکنواختی نسبی

45/12  62 11/10  90 Chenopodiaceae Chenopodium album 

64/9  48 11/10  90 Poaceae Cynodon dactylon 

24/9  46 99/8  80 Asteraceae Cardaria draba 

44/10  52 99/8  80 Chenopodiaceae Salsola kali 

84/8  44 99/8  80 Convolvulaceae Convolvulus arvensis 

23/7  36 87/7  70 Brassicaceae Descurainia sophia 

82/4  24 87/7  70 Convolvulaceae Convolvulus cf.pilosellaefolis  

64/9  48 87/7  70 Fabaceae Prosopis farcta 

21/3  16 74/6  60 Asteraceae Acroptilon repens 

43/8  42 74/6  60 Fabaceae Alhagi camelorum 

61/3  18 74/6  60 Poaceae Alopecurus  myosuroides 

02/4  20 74/6  60 Polygonaceae Polygonum convolvulus 

81/2  14 62/5  50 Chenopodiaceae Chenopodium murale 

41/2  12 49/4  40 Poaceae Setaria  viridis 

21/3  16 49/4  40 Poaceae Aeluropus lagopoides 

  

ل ین دلیاند و به هما شور) احداث شدهین (لب شور ییپا

ست مانند علف شور و یهرز شور ز يهاغالب بودن علف

 هرز چند يهات علفیانتظار است. غالبسلمه تره قابل 

، تلخه ییچک صحرای، پیمرغپنجه ي مانند ازمک،اساله

و خارشتر در هر سه شهرستان دامغان، شاهرود و 

مختلف نشان دهنده عدم  یطیط محیسمنان با شرا

باشد و یم یطیط محیها به شران گونهیرشد ا یوابستگ

توان یرا مها در باغات پسته استان ن گونهیگسترش ا

هرز  يهاعلف یتیریستم مدیبا س هاآن يجه سازگارینت

ر یهرز در تکث يهان علفیا ییدر باغات پسته و توانا

ر د ییایمیکمتر روش ش یین کارایو همچن یجنسریغ

قابل  ینیر زمیز یشیرو يهال اندامیها به دلکنترل آن

 يهات علفیجمع ياب گونهین ترکییر دانست. تعیتکث

تواند در ین سه شهرستان میهرز غالب در باغات پسته ا

ار موثر باشد ی، بسهاآنمناسب کنترل  يهاانتخاب روش

  ).1388(راشد محصل و همکاران، 

  

  منابع

 ح.، مو راشد محصل ، ا،يدربند يزدیا، ا، یمیابراه -1

هرز مزارع  يهافلور علف یی. شناسا)1396(

و باغات انگور، انار و پسته شهرستان  زعفران

هرز  يهاش علوم علفین همایبردسکن. هفتم
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 يدانشگاه علوم کشاورزور ماه، یشهر 7تا  5 ،رانیا

  .1-4، گرگان ،گرگان یعیو منابع طب

 ، ل.يمرادیو عل ، ر،یقیحق ي، ص، صدرآبادیاله -2

و  ي، ساختارياتنوع گونه ی. بررس)1389(

هرز باغات پسته  يهاجوامع علف يکارکرد

(Pistacia vera L.)  .بوم شهرستان بردسکن

  .574-586: )4(2 ،يکشاورز یشناس

نهر  یخانیو مهد ، م،یرزائی، ا، ميدربند يزدیا -3

فلور و پراکنش  ی. بررس)1397( ، ه.یخلج

 (Pistacia vera)پسته  يهاهرز باغ يهاعلف

-69: )2(32 ،اهانیحفاظت گ شهرستان کرمان.

59 .  

 ياب گونهیو ترک یستی. تنوع ز)1395(انت، م. ید -4

هرز باغات انار و پسته استان قم.  يهاعلف

  .99-110: )2(4 ،هرز يهاعلف یشناسبوم

، ی، ع، خلقانی، ح، کوچکيان مشهدیمیزند، ا، رح -5

 ي). اکولوژ1383( ، ك.ی، ك، و رمضانيج، موسو

 .)، ترجمهیتیریمد يهرز (کاربردها يهاعلف

  ، مشهد.مشهد یجهاد دانشگاهانتشارات 

د. ، ح، و اکبرزاده، میح، نجفراشد محصل، م -6

انتشارات  .هرز يهاو کنترل علف يولوژی). ب1388(

  مشهد. ،مشهد یدانشگاه فردوس

. )1383( د.، يدیو ابوسع ،ع، یزدانیگان، ا، یشا -7

هرز پسته.  يهاها و علفيماریآفات، ب يراهنما

 نشر	.یانسان يرویز نیمعاونت آموزش و تجه

  ، کرج.يکشاورز آموزش

 هرز يهاعلف. )1382( .، فترمه			و ،، پیمیش -8

 و آفات و قاتیتحق موسسه انتشارات. رانیا

  تهران .یاهیگ يهايماریب

 یو گنج ، م،رجب زادها، عت بند، یچ ،پور، معباس -9

 يهابا علف ییایمیر شی. مبارزه غ)1392( ، ا.مقدم

حفاظت ض آباد. یهرز باغات پسته در منطقه ف

-230: )2(27 ،)يع کشاورزیاهان (علوم و صنایگ

222.   

. اصول )1384( ، س.یخسرق يو جواد ،ب، میبیغ -10

لوم ع پسته. انتشاراتباغ کاشت و مراقبت  يکاربرد

  . تهران.يکاربرد يکشاورز

 ،م ،ینیمع ین باشی، ح، ميالح مهرجدف -11

 یبررس. )1391( ، م.انتیو د ، م،یلیروکیم

هرز باغات انار  يهاعلف ن پراکنشییو تع یتیجمع

 زد.یبد و اردکان یم يهاو پسته شهرستان

  .89-103: )1(2، یبوم شناخت يکشاورز
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Evaluation of Flora and Distribution of Weeds in Pistachio (Pistacia vera L.) 

Orchards of Semnan Province 
 

Abstract 

To study the species composition and the 

weed distribution of pistachio gardens (Pistacia 

vera L.) in Semnan province, 45 orchards from 

three cities of the Semnan province were 

randomly selected and sampled using 1 × 1 m 

quadrat according to W pattern. Then the weeds 

species were identified in each quadrate. We 

calculated some indices including the species 

frequency, uniformity of distribution, relative 

frequency and relative uniformity of distribution 

for each species. In sum, 90 weed species 

belonging to 23 families were identified of which 

dicotyledons with 72 species had more diversity 

than monocotyledons with 16 species. The 

results showed that in sum 50%, 4.5% and 45% 

of the weeds were annual, biennial and perennial 

respectively. Weeds of hoary cress (Cardaria 

draba), Saltwort (Salsola kali), fat hen 

(Chenopodium album), bermudagrass (Cynodon 

dactylon), bindweed (Convolvulus arvensis), 

Syrian mesquite (Prosopis farcta), Russian 

knapweed (Acroptilon repens) and Camelthorn 

(Alhagi camelorum) had the highest abundance 

respectively. In Damghan city, which has the 

highest level of pistachio orchards in the 

province, 12 species with a frequency of more 

than 60% and a uniformity of more than 20%, are 

the dominant weeds. The most important weeds 

in pistachio orchards of Damghan city were Fat 

hen, bermudagrass, hoary cress, saltwort, Syrian 

mesquite, bindweed, nut grass (Cyperus 

rotundus), Russian knapweed and common reed 

(Phragmites australis), respectively.    
Keywords: Annual, Diversity, Frequency, 

Perennial, Uniformity of distribution 

 


