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بررسی فلور و ساختار جوامع علفهاي هرز مزارع زعفران ()Crocus sativus L.
استان خراسان رضوي
علی اصغر پادارلو ،1ابراهیم ايزدی دربندی ،*2محمد حسن راشد محصل 3و حسن فیضی
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پادارلو ،ع.ا ،.ایزدی دربندی ،ا ،.راشد محصل ،م.ح .و فیضی ،ح .6932 .بررسی فلور و ساخ ار جوام عل های هورز موزارع
زعفران ( )Crocus sativus L.اس ان خراسان رضوی .زراعت و فناوری زعفران.993-999 :)9(6 ،
چکیده
اس ان خراسان رضوی بهعنوان قطب تولید زعفران در ایران و دنیا میباشد .در بین عوامل مؤثر در خلأ عملکرد زعفران ،عل های هرز
از مهمترین عوامل میباشند .با این وجود در سطح اس ان اطلاعاتی مدون در خصوص ساخ ار جوام عل های هرز وجود ندارد .این بررسوی
باهد تعیین فلور و ساخ ار جوام عل های هرز و تعیین غالبیت یونههای مخ ل عل های هرز مزارع زعفران اس ان خراسان رضوی طوی
دو سا زراعی  37-39و  39-31انجام شد .برای این منظور ،تعداد  668مزرعه در  6شهرس ان بر اساس سطح مزارع و میزان تولید در واحد
سطح ان خاب شدند .در هر مزرعه عل های هرز به تفکیك جنس و یونه شمارش و طو و عرض جیرافیایی و ارتفاع از سوطح دریوا توسو
سیس م موقعیتیاب جهانی برداشت و ثبت شد .با اس فاده از این اطلاعات ،شاخصهای جمعی ی یونههای مخ ل عل هرز موزارع زعفوران
شهرس انهای موردبررسی ازجمله میانگین تراکم نسبی و فراوانی نسبی یونهها محاسبه شد .در طی دو سا بررسی مزارع موردنظر ،تعوداد
 97یونه عل هرز مشاهده و شناسایی شد که خانوادههای شب بو ،کاسنی ،یندمیان ،بقولات و میخك به ترتیب دارای بیش رین فراوانی بودند.
ن ایج نشان داد که بیش رین و کم رین تعداد یونه به ترتیب م علق به شهرس انهای تربتحیدریه و یناباد بود .عل هوای هورز مهوم موزارع
زعفران اس ان خراسوان رضووی ،براسواس شواخص غالبیوت بوه ترتیوب شوامل جوو موشوی ( )Hordeum murinum L.و خاکشویر تلوخ
( )Sisymbrium septulatum DC.از یونههای یكساله و شاهی وحشی ( )Cardaria draba L.و بوموادران ( Achillea millefoliam

 )L.از یونههای چندساله بودند.
کلمات کلیدی :سیس م موقعیتیاب جهانی ،شاخص غالبیت ،فراوانی.
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مقدمه

هرزی ،تراکم و زمان ظهور عل های هورز م فواوت اسوت .لوذا

زعفران بوا نوام علموی( )Crocus sativus L.از خوانواده زنبوق

اولوین و مهمتورین یوام در مودیریت و کن ور عل هوای هورز،

( )Iridaceaeییاهی چندساله ،ژ وفیوت 6و تریپلو یود بووده کوه

شناخت فلور و ساخ ار جوام و پراکنش جیرافیوایی آنهوا اسوت

میتوانود  8الوی  61سوا بوه دوره زنودیی خوود اداموه دهود

( Minbashi Moeini et al., 2008b; Kooler & Lanini,

( .)Koocheki & Seyedi, 2015زعفوران یرانبهواترین ییواه

.)2005; Pourheidar Ghafari & Hassanejad, 2013

زراعی موجود در روی کره زمین است .بور اسواس آموار موجوود،

علیرغم اهمیت و قدمت زعفران بهعنوان یك محصو بوا ارزش

بیش از  31درصد تولید این ییاه ارزشمند در مقیاس جهوانی ،در

و اق صادی در ایران و نقش عل های هورز در کواهش عملکورد،

ایران صورت میییرد .سطح زیر کشت زعفران در ایران بالغ بور

مطالعات اندکی در ارتباط با مدیریت عل های هرز آن بخصوص

 89هزار هک ار و تولید آن  966هزار تن میباشد که سوالیانه در

وضعیت فلور ،ساخ ار و پراکنش آنهوا انجامشوده اسوت .راشود

حدود  772میلیون دلار در هر سا ارزآوری دارد .اس ان خراسوان

محصل ( )Rashed Mahassel, 1992در بررسوی شناسوایی و

رضوی با سطح زیر کشت سالانه بیش از  67111هک ار و تولیود

معرفی عل های هرز مزارع زعفران جنوب خراسوان ،عل هوای

711توون محصووو زعفووران بووا میووانگین  9کیلووویرم در هک ووار

هرز موجود در مزارع زعفران را  681یونه یزارش نموود کوه در

بهعنوان قطب تولید زعفران ایوران و جهوان محسووب میشوود

بین آنها  71یونه بهعنوان یونههای غالب معرفی شدند .نامبرده

( .)Anonymous, 2014علاوه بر ارزش بالای زعفران ،اش یا -

عل های هرز شاهی وحشی ( ،)Cardaria draba L.دمموشی

زایی ،نیاز آبی کم آن و ارز آوری فراوان آن مزید اهمیت و لزوم

هفوتبنود ( Polygonum

( ،)Hordeum glacum L.علو

 )aviculareو خارشووووو ر ()M.B( Desv.

Alhagi

توجه خاص به این ییاه است (.)Kafi et al., 2006

L.

بااینوجود ،عملکرد زعفران در واحد سطح در ایران با رکوردهای

 )pseudalhagiرا بهعنوان غالوبترین عل هوای هورز موزارع

ثبتشده در دنیا فاصله زیادی دارد .عوامل زیادی در خلأ عملکرد

زعفران جنووب خراسوان معرفوی کورد .صووفیزاده و همکواران

زعفران نقش دارند که در ایون ارتبواط عل هوای هورز یکوی از

( )Soufizadeh et al., 2008در تحقیق دیگری یزارش کردند

مهمترین عوامل به شمار میروند .بهطور کلی زعفران بوه دلیول

کوه جوو موشوی (  ،)Hordeum murinum L.علو پشومکی

دارا بوودن سواقه کوتواه و برگهوای باریوك از نظور رقابوت بوا

( ،)Bromus tectorum L.تاجخروس وحشی ( Amaranthus

عل های هرز ییاه ضعیفی بوده و علاوه بر این ،چون یوك ییواه

 ،)retroflecxus L.کنگور وحشوی (،)Cirsium arvense L.

چندساله است عل های هرز اعم از یكساله و چندساله در مزارع

چمن پیازی ( )Poa bulbosa L.و شاهی وحشی ( Lepidium

زعفووران از انبوووهی زیووادی برخوووردار هس و ند ( Rashed

 )campestre (L.) W.T.Aitonعل های هرز عموده موزارع

.)Mohassel, 1992

زعفوران هسو ند .بوهطورکلی ،بورای توسوعه مودیریت مناسوب

تلفات عملکرد محصو زراعوی بسو ه بوه سواخ ار جوامو علو

عل های هرز ،دس رسی به اطلاعوات کوافی در موورد پوراکنش
مکانی ،زمانی و تراکم عل های هرز بسیار مهوم اسوت .کوولر و

 -6ژ وفیتها یونههای ییاهی هس ند که بوسیله اندامهای زیرزمینی افوزایش یاف وه
و تداوم نسل میدهند.

لووانینی ( )Kooler & Lanini, 2005اکعووان داشو ند کووه
جمو آوری اطلاعوات در خصووص چگوونگی ان شوار و توزیو
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عل هوای هورز از سوالی بوه سوا دیگور ،کموك موؤثری در

برنامهریزی کرد ،در غیر این صورت اعما روشهوای مخ لو

بهینهسازی مدیریت عل های هورز مینمایود .یکوی از به ورین

کن ر از اثرات مطلوبی برخوردار نخواهد بود و از طر دیگور در

راهها برای پی بردن به ارتباط بوین کواهش عملکورد بوا میوزان

کن ر شیمیایی ،محی بهصوورت ناخواسو ه آلودهشوده و ح وی

آلودیی عل هوای هورز ،تعیوین سواخ ار جوامو و تهیوه نقشوه

تعدادی از عل های هرز هم به عل کشها مقاوم خواهند شود و

عل های هرز میباشد .از سوی دیگر تحقیقات م عوددی بورای

علاوه بر این توزی و مصر سموم عل کش بایس ی بور مبنوای

اس فاده از فناوری سامانه اطلاعوات جیرافیوایی )GIS( 6در علوم

اطلاعات دقیق فلور عل های هورز آن منطقوه صوورت پوذیرد و

عل هرز در سا های اخیر انجامشده اسوت و اسو فاده از  GISو

کارایی عل کشها بر یونههای عل های هرز مدنظر قرار ییورد

سامانه موقعیت جهانی )GPS( 7بهعنوان یك ابزار کارآمد بورای

( .)Hosseini, 1997از آنجا که اس ان خراسان رضوی بوهعنوان

تهیه نقشه پراکنش عل های هرز و ارزیابی روشهوای مخ لو

قطب تولید زعفران در ایران و دنیا میباشد و با توجه به اینکه در

کن ر عل های هرز به اثبات رسیده است ( Lass & Calhan,

سطح اس ان اطلاعاتی مدون در خصوص ساخ ار جوام عل های

.)1993

هرز وجود ندارد ،این بررسی باهد تعیین فلور و ساخ ار جوامو

تعیین نقشه آلودیی عل های هورز ،بورای ارزیوابی راهبردهوای

عل های هرز و تعیین غالبیت یونههای مخ ل عل های هورز

مدیری ی در یذش ه و یا حا و طراحی راهبردهای مدیری ی آینده

مزارع زعفران اس ان خراسان رضوی انجام شد.

عل هوای هورز موورد اسو فاده قورار میییورد ( & Makarian

 .)Rohani, 2014در سا های اخیر اس فاده از سیس م اطلاعوات

مواد و روشها

جیرافیایی در پایش عل هوای هورز ،تعیوین پوراکنش آنهوا در

ایوون بررسووی در ط وی دو سووا زراعووی  6937-39و 6939-31

مناطق مخ ل کشور و بررسی شدت آلودیی بوهویژه یونوههای

بهصووورت موووردی در سووطح مووزارع زعفووران  6شهرسوو ان از

مهاجم روند فزایندهای داش ه است (;Minbashi et al., 2008b

شهرس انهای اس ان خراسان رضوی (شوکل  )6انجوام شود .در

 .)Soheili et al., 2013حیودرنژاد مقودم ( Heydarnejhad

ان خاب شهرس انهای مورد بررسی اب دا به آمار نامههای سازمان

 )Moghadam, 2011در بررسی پویایی جمعیت عل های هرز

جهاد کشاورزی اس ان خراسان رضوی مراجعه و عواملی همچون

مزارع زعفران در شهرس ان قاینوات ،بوا تکیوه بور سیسو م GIS

ارتفاع از سطح دریوا ،طوو و عورض جیرافیوایی ،اخ لوا بوین

نشوان داد کوه در منواطق موردبررسوی عل هوای هورز جوودره

حداکثر و حداقل دما ،عملکرد در واحد سطح و سطح زیور کشوت

( ،)Hordeum spontaneum Kochشاهی وحشوی ،بوموادران

(ترجیحاً شهرس انهایی که سطح زیر کشت بالواتری داشو ه و از

( ،)Achillea wilhemssi C. Kochدرش و وك ( Africana

نظر تولید اهمیت بیش ری داشو ند) مود نظور قورار یرف وه شود.

 )Malcolmia (L.) R.Br.و هفتبنود از شواخص غالبیوت

درنهایوت ،شهرسو انهای رشو خوار و بجسو ان (بووه ترتیووب بووا

بیش ری نسبت به سایر عل های هرز برخوردار بودند.

عملکرد در واحود سوطح  7و  7/1کیلوویرم در هک وار) در یوروه

بهطورکلی با اطلاع از وجود عل های هرز خاص در یك منطقوه

شهرس انهای با عملکرد کم ،شهرس انهای کاشمر و نیشابور (با

میتووان در موورد روشهوای کن ور آنهوا تصومیم یرفوت و

عملکوورد در واحوود سووطح  9کیلووویرم در هک ووار) را در یووروه

6- Geographical Information System
7- Global Positioning System

شهرس انهای با عملکرد م وس و شهرس انهای تربتحیدریه و
یناباد (به ترتیب با عملکرد در واحد سطح  1و  1 /9کیلوویرم در
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هک ار) در یروه شهرس انهای با عملکرد بالوا نسوبت بوه سوایر

بیش رین مشکل عل های هرز بودند و با توجه به فراوانی سطوح

شهرس انها ان خاب شدند .سوپس در هور شهرسو ان ،تعوداد 71

مزارع ،ان خاب شدند (جدو .)6

مزرعه که از نظر عمر جزو موزارع سوه یوا چهارسواله کوه دارای
جدول  -1اسامی شهرستان های منتخب ،سطح زیر کشت (هکتار) ،میزان تولید (کیلوگرم) ،عملکرد (کیلوگرم در هکتار) و تعداد مزارع زعفران آنها
Table 1- The names of the selected counties, the area under cultivation (ha), amount of production (kg), yield (kg ha -1) and
the number of their saffron fields

تعداد مزارع زعفران (جامعه آماری)
Number of saffron fields (Statistical
)Society
کمتر از 1
بیش از 2
بین  1تا  2هکتار
هکتار
هکتار
Between 1 and
Less than
Over
2
2 ha
1 ha
ha

میزان تولید
Amount of
production
()kg

Area under
cultivation
()ha

2

2

16

2

10600

5300

0

2

16

2.4

5093

2122

2

2

16

3

9600

3200

2

2

16

3

16500

5500

2

2

16

4

28800

7200

2

2

16

4.5

15750

3500

10

12

96

3.23

103968

31072

عملکرد
Yield

()kg.ha-1

سطح زیر کشت
شهرستان

ردیف

County

Row

رش خوار
Roshtkhar

بجس ان
Bajestan

نیشابور
Nyshabour

کاشمر
Kashmar

1
2
3
4

تربت حیدریه
Torbat
Heydarieh

یناباد
Gonabad

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی
Figure 1- The geographical position of the surveyed area in Khorasan Razavi province.

جم کل
Total

5
6

پادارلو و همکاران ،بررسی فلور و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع زعفران...

222

از آنجایی که عل های هرز بهصورت مج م و لکوهای در کنوار

اساس سیس م ( Wنقاط  2 ،9 ،9 ،6و  ،)3با یذاش ن  3عدد کادر

یکدیگر حضوور مییابنود ،لوذا نمونوهبرداری بوا اسو فاده از روش

چوووبی  1/9×1/9م ووری ( 1/79م رمرب و ) ( & Nordmeyer

سیس میك  Wارا هشوده توسو تومواس ( )Thomas, 1985و

 )Dunker, 1999اقدام به نمونهبرداری شد و برای افزایش دقت

مك کوولی و همکواران ( )McCully et al., 1991انجوام شود

نمونهبرداری و اینکه هیچیونه عل هرزی نادیده یرف وه نشوود،

(شکل  .)7جهت حذ اثرات حاشیهای و به علت کوچك بوودن

نقاط دیگری بهعنوان نقاط فرعی نمونهبرداری (نقاط )7،1،6،8در

سطح مزارع و چندساله بودن محصوو  ،بوه فاصوله  11قودم از

فواصل  71قدم از نقاط اصلی نمونهبرداری ،بر روی الگوی ، W

حاشیه مزرعه نمونهبرداری نشد (شوکل  .)7بعود از تعیوین نقواط

بهصورت تصادفی ان خاب شد توا نمونوههای تهیهشوده ،یویوای

اصلی نمونهبرداری در مزارع ان خابی ،با فواصل  11قودم و بور

واقعی جامعه عل هرزی آن مزرعه باشند (شکل .)7

شکل  -2الگوی نمونهبرداری از علفهای هرز مزارع زعفران
Figure 2- Sampling pattern on the surveyed saffron fields.

پس از ان خاب مزرعه ،اب دا اطلاعات هر مزرعه شوامل مسواحت،

سپس اقدام به محاسبه شاخصهای ارزیوابی جمعی وی (فراوانوی

سن ،طو و عرض جیرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با دقت لوازم

مزرعه( 6معادله  ،)6یکنواخ ی مزرعه( 7معادله  ،)7تراکم( 9معادلوه

یادداشوووت و سوووپس نمونوووهبرداری از عل هوووای هووورز در

 )9و میووانگین تووراکم مووزارع( 1معادلووه  )1و شوواخص غالبیووت

9

شهرسو انهای مخ لو در فاصووله زموانی اسووفند تووا نیمووه دوم

یونههای عل

هورز (معادلوه Minbashi Moeini et al., ( )9

فروردینماه در هرسا یكبار انجام شد .بوا توجوه بوه موقعیوت

 )2008aشد.

جیرافیایی م فواوت و شورای اقلیموی شهرسو انها ،زموانی کوه

yi
100
n

Fk  

عل های هرز در پیك سبز شدن خود بودند و بهانودازهای رشود

()6

کرده بودند تا قابول شناسوایی باشوند نمونوهبرداری انجوام شود.

که در آن  ،Fkفراوانی مزارعی که یونوه  kدر آن مشواهده شوده

عل های هرز هر کادر بوه تفکیوك جونس و یونوه شومارش و
شناسایی شدند و مخ صات هر مزرعوه از قبیول طوو و عورض
جیرافیایی و ارتفاع از سطح دریا توس دس گاه  GPSثبوت شود.

6- Field Frequency
7- Uniformity
9- Density
1- Mean Field Density
9- Abundance Index
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است؛  ،Yiحضور ( )6و یوا عودم حضوور ( )1یونوه  kدر مزرعوه

اکسل )7به این اطلاعات مرتب شود .ایون بانوك اطلاعواتی لایوه

شماره  iام؛  ،nتعداد مزارع مورد بازدید.

اصلی دادهها را در محی سوامانه اطلاعوات جیرافیوایی تشوکیل

()7

mX ij
m n

m

n

1

1

U k  n

میدهود .در نخسو ین یوام ،اطلاعوات ککور شوده در نرمافوزار
 ArcMapاز مجموعووه نرمافزارهووای  ArcGISنسووخه ،3/7

که در آن  ،Ukیکنواخ ی مزرعه برای یونه  k؛  ،Xijحضور ( )6و

براساس طوو و عورض جیرافیوایی ثبوت و بهصوورت یكلایوه

یا عدم حضور ( )1یونه  kدر کادر شماره  jدر مزرعه شماره  i؛ ،n

اطلاعات نقطوهای تهیوه و بودین ترتیوب لایوه اطلاعواتی اصولی

تعداد مزارع مورد بازدید؛  ،mتعداد کادر پرتابشده.

یونههای مخ ل عل های هرز تهیه شود .در مرحلوه بعودی بوا

()9

4

Zj
m

D ki  

در معادله ( ،Dki )9تراکم (تعداد بوته در م رمرب ) بورای یونوه k

در مزرعه شمارهi؛  ،Zjتعوداد ییاهوان در کوادر؛  ،mتعوداد کوادر
پرتابشده.
()1

D ki
n

n

اس فاده از تکنیك تلفیق 9در محی  ArcGISاین اطلاعوات بوه
نقشه زمین مرج شده 1اس ان خراسان رضوی م صل و درنهایت
نقشهپراکنش عل های هرز مزارع زعفران اس ان تولید یردید.
نتایج و بحث

MFD ki  

در این بررسی 97 ،یونه عل هرز در دو سوا در سوطح موزارع

که در آن  ،MFDkiمیانگین تراکم یونه  k؛ ،Dkiتوراکم (تعوداد

اس ان شناسایی شد (جدو  )7که حدود  69درصد آنهوا م علوق

بوته در م رمرب ) برای یونه  kدر مزرعوه شوماره iو  ،nتعوداد

به  9خانواده شب بو ،کاسنی ،یندمیان ،بقولات و میخوك بودنود

مزارع موردمطالعه.

(شکل .)9

شاخص غالبیت :)AI( 6یکوی از شواخصهای ارزیوابی ترکیوب و

ن ایج نشان دادنود کوه از نظور چرخوه زنودیی ،عل هوای هورز

تنوع یونهای جامعه عل هایهرز ،شواخص غالبیوت اسوت .ایون

یكساله با  97یونه (  66/9درصود یونوهها) از بیشو رین تنووع

شاخص با اس فاده از سه معیار ارزیابی محاسبه شد (معادلات 7 ،6

یونهای و دوسالهها با یكیونه ( 6/3درصد یونوهها) از کم ورین

و  )1که فراوانی ،یکنواخ ی و میانگین تراکم مزارع میباشود و از

تنوع یونهای برخووردار بودنود .از سووی دیگور عل هوای هورز

طریق معادله  9محاسبه شد.

چندساله با  63یونه 96/9 ،درصد عل های هرز موزارع زعفوران

1

AI k  Fk U k  MFD k

اس ان خراسان رضوی را به خود اخ صاص داده بودند (جدو .)7

که در آن  ،AIkشاخص غالبیت یونه  k؛  ،Fkفراوانی مزارع؛ ،Uk

در این تحقیوق بیشو رین یونوههوای شناساییشوده م علوق بوه

یکنواخ ی مزرعه؛  ،MFDkمیانگین تراکم مزارع.

شهرس ان تربتحیدریه با  99یونه و کم رین تعداد یونوه م علوق

پس از انجوام محاسوبات لوازم و تعیوین شواخصهای جمعی وی

به شهرس ان یناباد با  69و  66یونه بوه ترتیوب در سوا او و

عل های هورز ،مخ صوات جیرافیوایی موزارع موورد ارزیوابی در

دوم نمونهبرداری است (جدو .)9

()9

مناطق موردبررسوی در قالوب یوك بانوك اطلاعواتی (در محوی

6- Abundance Index

7- Excel
9- Overlay
1- Georeferenced map
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... بررسی فلور و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع زعفران،پادارلو و همکاران

99  و93  فهرست اسامی علفهای هرز شناساییشده در مزارع زعفران شهرستانهای موردمطالعه استان خراسان رضوی در دو سال-2 جدول
Table 2- List of identified weeds on the saffron fields of study area in Khorasan Razavi province during 2014 and 2015 years
ردیف

نام عمومی

Row

Common name

نام علمی

خانواده

Scientific name

Family

1

Russian knapweed

Acroptilon repens (L.) DC.

Asteracese

2

Creeping Thistle

Circium arvense (L.) Scop.

Asteracese

3

safflower

Carthamus glaucus M. Bieb.

Asteracese

4

Cornflower

Centaurea cyanus L.

Asteracese

5

Purple salsify

Tragopogon graminifolius DC.

Asteracese

6

Prickly Lettuce

Lactuca scariola L.

Asteracese

7

Saffron thistle

Carthamus oxycantha M.B.

Asteracese

8

Yarrow

Achillea millefoliam L.

Asteracese

9

split-leaf lettuce

Lactuca orientalis Boiss.

Asteracese

10

turnipweed

Rapistrum rugosum (L.) All.

Brassicaceae

11

African mustard

Malcolmia africana (L.) R.Br.

Brassicaceae

12

flixweed

13

Hoary cress

Cardaria

Discurainia Sophia (L.) Schur

Brassicaceae
Brassicaceae

چرخه زندگی
Life cycle

چندساله

دوساله

یکساله

Perennia
l

Biennial

Annual

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

14

Alyssum

draba
L.
Desv.
Subsp.
Chalepensis (L.) O. E. Schulz.
Alyssum minus (L.) Rothm.

Brassicaceae

×

15

field pennycress

Thlaspi arvense L.

Brassicaceae

16

Shepherd's Purse

Capsella bursa-pastoria (L.) Medik.

Brassicaceae

×
×

17

wild radish

Raphanus raphanistrum L.

Brassicaceae

×

18

Chorispora

Euclidiun syriacum (L.) R.Br.

Brassicaceae

×

19

Goldbachia

Goldbachia laevigata (M. Bieb.) DC.

Brassicaceae

20

London rocket

Sisymbrium irio DC.

Brassicaceae

21

Mouse Barley

Hordeum murinum L.

Poaceae

22

Downy brome

Bromus tectorum L.

Poaceae

23

Wild oat

Avena fatua L.

Poaceae

×
×
×
×
×

24

orchard grass

Dactylis glomerata L.

Poaceae

25

Meadow fescue

Festuca pratensis Huds.

Poaceae

×

26

Perennial rye

Secale montanum L.

Poaceae

×

27

Siberian lily

Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb.

28

Hairy vetch

Vicia villosa Roth.

Amaryllidacea
e
Fabaceae

29

Alfalfa

Medicago sativa L.

Fabaceae

30

Camel thorn

Alhagi camelorum Fisch.

Fabaceae

31

Sophora

Sophora alopecuroides L.

Fabaceae

32
33
34

shepherd's-needle
Sickleweed
Common fumitory

Scandix pectin-veneris L.
Falcaria vulgaris Bernh.
Fumaria officinalis L.

Apiaceae
Apiaceae
Fumariaceae

35

henbane

Hyoscyamus niger L.

36

weed silene

Silene conoidea L.

37

cowherb

Vaccaria pyramidata Medico.

38

Jagged chickweed

Holosteum umbellatum L.

39

Summer pheasant's-eye

Adonis aestivalis L.

Solanaceae
Caryophyllace
ae
Caryophyllace
ae
Caryophyllace
ae
Ranunculacea
e
Ranunculacea
e
Iridaceae

×

×

40

-

Geratocephalus faleatus

41

Barbary Nut

Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl.

42

Grape hyacinth

Muscaria botryoides (L.) P. Mill.

Iridaceae

43

Bedstraw

Galium tricornutum Dandy

Rubiaceae

44

Henbit

Lamium amplexicaule L.

45

Field bindweed

Convolvulus arvensis L.

Lamiaceae
Convolvulace
ae

×

×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
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ادامه جدول  -2فهرست اسامی علفهای هرز شناسایی شده درمزارع زعفران شهرستانهای مورد مطالعه استان خراسان رضوی در دو سال  93و
99
Continued from table 2- List of identified weeds on the saffron fields of study area in Khorasan Razavi province during 2014
and 2015 years

چرخه زندگی
Life cycle

Malvaceae

Malva neglecta Wallr.

Common mallow

47

×
×

Resedaceae

Reseda lutea L.

Yellow mignonette

48

Scrophulariaceae

Veronica persica Poir

Persian speedwell

49

×

Boraginaceae

Nonea caspica (Willd.) G.Don

Nonea

50

×

Boraginaceae

Lehm Anchusa ovata

Anchusa

51

×

Chenopodiaceae

Atriplex spp.

Saltbush

52

یکساله
Annual

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopia L.

Sun spurge

46

دوساله
Biennial

Common name

چندساله
Perennial

خانواده
Family

نام علمی
Scientific name

×
×
×

نام عمومی

ردیف
Row

شکل  -3خانوادههای مهم گیاهی و درصد گونههای علفهرز متعلق به این خانوادهها در مزارع زعفران استان خراسان رضوی در دو سال  93و 99
Figure 3- The important plant families and percentage of weeds in these families on saffron fields of Khorasan Razavi
province during 2014 and 2015 years.

راشد محصل ( )Rashed Mohassel, 1992اقدام به شناسوایی

یونههای هرز بلقس  ،جو موشی و هفتبند تشخیص دادهشده و

عل هووای هوورز مزرعووههای زعفووران جنوووب خراسووان نمووود و

به دلیول اسو فاده مکورر کشواورزان از عل کشهوای شویمیایی

مشخص کرد که تعداد عل های هرز موجود 681 ،یونه در قالب

بهخصوص باریك برگ کشهوا جهوت کن ور عل هوای هورز

 678جنس و  97خانواده میباشود کوه از ایون  681یونوه669 ،

مزارع زعفران ،عل هوای هورز در جهوت جوایگزینی یونوههای

یونه یكساله و 26یونه چندساله هس ند و خانوادههای کاسونی،

پهنبرگ نظیر شاهی وحشی در حا تیییر است .تحقیقی دیگور،

نخود ،یندم ،شب بو و اسفناج بوه ترتیوب بالواترین تعوداد یونوه

به منظور بررسی پراکنش مکانی و پویایی لکههوای علو هورز

عل های هرز را در میان دیگر خانوادهها دارا بودهاند .بور اسواس

آزمایشی در یوك مزرعوه زعفوران واق در منطقه بشرویه اس ان

مطالعه مذکور عموده علو هوای هورز غالوب جنووب خراسوان،

خراسان جنوبی با اس فاده از ژ واس اتیسو یك توسو مکاریوان و

پادارلو و همکاران ،بررسی فلور و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع زعفران...
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همکاران انجام شد ( .)Makarian et al., 2008در مجموع 62

 )98/6دارای کم رین فراوانی بوده و از نظور یکنوواخ ی مزرعوه

یونه عل هرز در مزرعه مشاهده شد که عل های هورز غالوب

شهرس ان ینابواد دارای بیشو رین مقودار و شهرسو ان بجسو ان

آن شامل جو موشی ،شاهی وحشی (بلقسو ) ،هفتبنود و شوکر

دارای کم رین مقدار در دو سا مطالعه بود.

تییا بودند .در تحقیقی دیگر که به بررسی اثر کواربرد منفورد و

شهرس ان کاشمر دارای بیش رین مقدار میانگین تراکم در هر دو

مخلوط عل کشها بور عل هوای هورز و وزن بنوه زعفوران در

سا مطالعه و بجس ان و رش خوار دارای کم رین مقدار به ترتیب

نیشوایور توسو عباسویان و همکوواران ( )7169صوورت یرفووت،

در سا های  6939و  6931بودند .شهرس ان کاشمر از نظر مقدار

خاکشوویر ،عل و پشوومکی ،شوواهی وحشووی و پنیوورك بووهعنوان

میانگین توراکم یونوههای علو هرز در سوا های موردمطالعوه

مهمترین عل های هرز معرفی شودند .در تحقیوق دیگوری نیوز

بالاترین مقدار و بجس ان کم رین مقدار را داش هاند .با توجوه بوه

یونههای فو جزء یونههای شناساییشده عل های هرز موزارع

ن ایج مذکور موزارع زعفوران شهرسو ان تربتحیدریوه بوا دامنوه

زعفوووران ککرشوووده اسوووت ( ;Padarloo et al., 2008

6211تا6111م ر ارتفاع از سطح دریوا ،کوهپایوهای بوودن ،قورار

.)Soufizadeh et al., 2008

داش ن در پهنه اقلیمی اس پی جنگلی ،داش ن کم رین درجه دموا
و بالاترین دامنه بارشهای آسمانی بیشو رین تعوداد یونوه علو

جدول  -3تعداد گونههای علف هرز شناساییشده در شهرستانهای
موردمطالعه استان خراسان رضوی در دو سال  93و 99
Table 3- The number of identified weed species on
surveyed saffron fields in Khorasan Razavi province
during 2014 and 2015 years

تعداد گونه شناساییشده
The number of species
سال 1399
سال 1393
2014

2015

35

35

29

32

24

24

23

20

22

30

15

16

شهرستان
County

تربتحیدریه

هرز را داشت و شهرس ان یناباد با توجه بوه قرارییوری در پهنوه
بیابانی و داش ن کم رین دامنه بوارش آسومانی ،کم ورین تعوداد
یونههای عل هرز را داشت.
در مطالعات مشابهی بوه توأثیر اخ لوا در اقلویم و خصوصویات
ادافیکی بر فلور عل های هرز یزارششده است .ایزدی دربنودی
و حسینی ایووری (Izadi Darbani Hosseini Evari, 2017

Torbat hydariyeh

&) در بررسی فلور و ساخ ار جوام عل های هرز مزارع زعفران

Kashmar

شهرس انهای کاشمر و خلیلآباد ،اخ لا در خصوصیات اقلیموی

Nyshbour

منطقه را بهعنوان یکی از عوامل مهم در تفاوت در فلور و ساخ ار

Bajestan

جوام عل های هرز دو منطقه اشارهکردهاند.

کاشمر
نیشابور
بجس ان
رش خوار
Roshtkhar

منصوووریان و همکوواران ( ;Mansourian et al., 2017

Gonabad

 )Mansourian et al., 2014نیز در ارزیابی عوامل تأثیریذار در

یناباد

با توجه به دادههای بهدست آمده از آنوالیز شواخصهای ارزیوابی
مزارع (جدو  ،)1یونههای عل هرز در شهرس ان ینابواد دارای
بیش رین ( 93/89و  )93/66و در شهرسو ان بجسو ان ( 98/97و

فلور و ساخ ار جوام عل های هرز موزارع نخوود و ینودم دیوم
اس ان کردس ان ،تفاوتهای اقلیمی ازجمله بارش ،دما ،ارتفواع از
سطح دریا و نیز خصوصیات خاك را از مهمترین عوامل مؤثر در
فلور عل های هرز مزارع نخود و یندم دیم یزارش کردند.
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جدول  -9شاخص های جمعیتی مزارع زعفران موردبررسی استان خراسان رضوی در دو سال  93و 99
Table 4- Population indices of surveyed saffron fields in Khorasan Razavi province during 2014 and 2015 years
فراوانی

یکنواختی مزرعه

میانگین تراکم

Frequency

Uniformity of farm

Mean density

میانگین تراکم حضوری
The mean density of presence
1399
1393

1393

1399

1393

1399

1393

1399

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

38.6

38.32

0.1

0.19

9.42

1.32

1.52

5.58

48.74

44.14

0.32

0.41

8.26

6.23

12.13

9.28

57.46

89.89

0.19

0.34

4.32

11.04

3

14.05

47.67

50.24

0.37

0.42

19.89

23.62

39.1

42.86

59.11

59.83

3.53

0.42

5.08

19.84

26

25.46

44.1

44.76

0.3

0.28

11.51

9.52

23.63

19.51

نام شهرستان
County name

بجس ان
Bajestan

تربتحیدریه
Torbat hydariyeh

رش خوار
Roshtkhar

کاشمر
Kashmar

یناباد
Gonabad

نیشابور
Nyshabour

مقدار شاخص فراوانی نسبی ،یکنواخ ی نسبی و میوانگین توراکم

جودره ،شاهی وحشی ،بومادران ،درش وك و هفت بند از شاخص

نسبی یونه عل هرز شاهی وحشی در کلیه شهرس انها بیشو ر

غالبیت بیش ری نسبت به سایر عل های هرز برخوردار بودند.

از سوایر یونوههای علو

هورز بوود .راشود محصول ( Rashed

 )Mohassel, 1992و مکاریان و همکاران ( ;Makarian et al

 )2008نیز عل های هرز شاهی وحشی و جو موشی را بوهعنوان
عل های هرز رایج مزارع زعفران بوا بالواترین فراوانوی یوزارش
نمودنود .یونوه علو هورز فرفیووون در شهرسو انهای ینابوواد و
نیشابور ازنظر شاخص فراوانی نسبی ،یکنواخ ی نسبی و میانگین
تراکم نسبی در مکان دوم قرار داشت .همچنین یونههای علو
هرز چندساله بومادران ،کلاغك و تلخه از توراکم نسوبی بالواتری
نسبت به سایر یونهها برخوردار بودند (جدو  .)9همچنین ن وایج
نشان داد که تفاوت معنیداری بوین شواخصهای جمعی وی از
سالی به سا دیگور مشواهده نشود .راشود محصول ( Rashed

 )Mohssel, 1992نیز یوزارش نموود کوه تفواوت زیوادی بوین
عل های هرز موزارع زعفوران بوهویژه پوس از سوا او وجوود
نداشت و سن زعفران بر فلور عل های هرز تأثیری ندارد .ن وایج
حیدر نژاد مقدم و همکواران ( Heydarnejhad Moghadam,

 )2011نشان داد که در بین مناطق موردبررسی عل هوای هورز

پراکنش علفهای هرز غالب مزارع زعفران استان خراستان
رضوی

شکل  1پراکنش یونههای غالوب را در موزارع زعفوران اسو ان
خراسان رضووی نشوان میدهود .همانیونوه کوه در نقشوههای
پراکنش مشاهده مییردد بالاترین ان شار جیرافیایی را عل هوای
هرز فرفیون ،بلقس  ،خاکشیر تلخ و جو موشی ،در مزارع زعفران
تمامی اقلیمهای مناطق موردبررسی در اس ان به خود اخ صواص
دادند .لازم به ککر است که شوش شهرسو ان موردبررسوی دارای
مرز مش رك بوده و اح ما ان قا عل های هرز به آنها وجوود
دارد .همچنین ،غالبیت این یونهها در شهرس انهای موردبررسی
مانند عل هرز شواهی وحشوی را میتووان بوه دلیول تشوابهات
اکولوژیکی عل های هرز مزارع زعفران در این مناطق دانست.
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99  و93  شاخصهای ارزیابی جمعیتی گونههای مهم علف هرز در مزارع زعفران موردبررسی استان خراسان رضوی در دو سال-5 جدول
Table 5- Population indices of the important weed species on surveyed saffron fields in Khorasan Razavi province
during 2014 and 2015 years

شهرستان
County

نام گونه علفهرز
Name weed
species

سطح مزارع
Area of
farms
)ha(

بلقس
بجس ان

Cardaria draba

Bajestan

تلخه
Acroptilon repens

بلقس
تربتحیدریه
Torbathydariyeh

Cardaria draba

Roshtkhar

Cardaria draba
Achillea
millefoliam

بلقس

Kashmar

تراکمنسبی

نسبی

نسبی

تراکمنسبی

نسبی

نسبی

)MRD(

)RU(

)RF(

)MRD(

)RU(

)RF(

94

33

27

53

35

25

0.01

0.48

1.72

3.06

0.51

1.58

7

10

0.05

5

7

6

0.88

3.49

3.38

1.04

3.17

3.44

16

12

8

46

21

17

19

11

1.71

0.98

3.15

2.98

13

12

10.5

11

12

10

0.18

1.49

2.63

0.22

1.7

2.66

30

27

14

29

18

14

27

28

14

27

13

16

1.23

1.26

11.71

1.83

8.22

9.45

44.6

16

22

44

24

22

38

9

9

30

11

8

بومادران

Cardaria draba

کاشمر

1393 شاخص ارزیابی سال
Assessment index fields in
2014
میانگین
یکنواختی
فراوانی

کلاغك
Muscaria
botryoides

بلقس
رش خوار

1399 شاخص ارزیابی سال
Assessment index fields in
2015
میانگین
یکنواختی
فراوانی

بومادران

6 مزارع زیر
هک ار
Farms
under 1 ha

Achillea
millefoliam

بلقس
Cardaria draba

فرفیون
یناباد
Gonabad

Euphorbia mysites

کلاغك
Muscaria
botryoides

شاهی وحشی
Cardaria draba

نیشابور
Nyshabour

فرفیون
Euphorbia mysites

7 مزارع بالای
هک ار
Farms
above 2
ha
6-7مزارع بین
هک ار
Farms
between 1
and 2 ha
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شکل  –9نقشه پراکنش علفهای هرز غالب در مزارع زعفران استان خراسان رضوی در دو سال  93و 99
Figure 4- Distribution map of dominant weeds on saffron fields of Khorasan Razavi province during 2014 and 2015 years.

نتیجهگیری

حضوری یونههای عل هرز در سا های موردمطالعه بالواترین و

براسوواس ن ووایج بهدسووتآمده ،مووزارع زعفووران شهرسوو ان

شهرس ان بجس ان کم ورین مقودار را داشو هاند.از سووی دیگور

تربتحیدریه دارای بیش رین و شهرس ان ینابواد کم ورین تعوداد

دادههای حاصل از شواخص غالبیوت مشوخص میکنود کوه بوا

یونههای عل هرز میباشند .یونه عل هرز یكساله جو موشی

افزایش سن مزارع زعفران ،مقدار این شاخص افوزایش مییابود.

و عل های هرز چندسواله شواهی وحشوی ،بوموادران کلاغوك و

اع قاد بر این است که بیش رین مشکل و غالبیت عل های هورز

تلخووه در سووطح مووزارع اسوو ان و علوو هوورز فرفیووون در

در موزارع زعفوران بوا سون  1یوا  9سوا میباشود ( Rashed

شهرس انهای نیشابور و ینابواد دارای توراکم و فراوانوی نسوبی

 )Mohassel, 1992که در تطابق با ن ایج این بررسی میباشود.

بالایی بوده و نیازمند برنامهریزی جهت کن ور میباشوند .ن وایج

از سوی دیگر با توجه به اینکه نظام شخم موجود در زعفران که

شواخصهای جمعی وی نشوان داد کوه شهرسو ان کاشوومر دارای

یك ییاه چندساله است از نوع حداقل میباشد ،این مهم میتواند

بیش رین و شهرس انهای بجسو ان و رشو خوار دارای کم ورین

در غالبیت یونههایی از عل های هرز مؤثر باشود ( Makarian

میانگین تراکم بودند .شهرس ان کاشمر از نظور میوانگین توراکم

 . )et al., 2008در سایر مطالعات نیز یزارششده است کوه بوا

پادارلو و همکاران ،بررسی فلور و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع زعفران...
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افزایش سون موزارع زعفوران توراکم و غالبیوت عل هوای هورز

توجه به فلور عل های هرز ،مبارزه مکوانیکی در زموان مناسوب،

افزایش مییابد ( Rashed Mohassel, 1992; Makarian et

هدفمند شدن تحقیقات عل های هرز مزارع زعفران با توجه بوه

al.,

مشکلات منطقهای و همچنین دیدهبانی منظم عل های هرز این

;2011

Moghadam,

Heydarnejhad

;2008

 )Padarloo, 2008در این مطالعوه مشوخص شود کوه اح مالواً
ساخ ار جمعیت عل های هرز در مزارع زعفران اسو ان خراسوان
رضوی تحت تأثیر مدیریت مزرعه ،ارتفاع از سطح دریوا و اقلویم
منطقه قرار دارد و این مهم نیاز بوه تحقیوق و بررسوی بیشو ری
دارد .همچنین ن ایج ارا هشده در این مطالعه نشان میدهنود کوه
مدیریت عل های هرز مزارع زعفران اس ان خراسان رضووی در
وضعیت مطلوبی قرار ندارد .بهطورکلی ن ایج مطالعه حاضر بر این
نک ه تأکید دارد که درکشت بومهای زعفوران ،بوا فشورده شودن
مدیریت زراعی و چندساله بودن زراعت مربوطه ،نهتنها از تنوع و
غنای یونهای عل های هرز کاس ه میشود بلکه ترکیب جامعوه
ییاهی نیز دس خوش تیییر شده و به چیره شدن چندیونه غالوب
میانجامد .درنهایت میتوان با بهینهسوازی کواربرد عل کشهوا
ازلحاظ زمان مصر  ،نحوه کاربرد و نوع علو کش مصورفی بوا

وضعیت را بهبود بخشید .درمجموع با توجه به شناخت عل های
هرز موجود در مزارع موردبررسی ،تراکم و پراکندیی آنهوا و بوا
اس فاده از روشهای صحیح مدیری ی میتوان از میوزان توداخل
یونههای مشکلسواز کاسو ه و از ورود عل هوای هورز بوهویژه
یونههای مسئلهسواز از یوك منطقوه بوه منطقوه مسو عد دیگور
جلوییری نمود .شناسایی عل های هرز و آیاهی از تراکم آنهوا
در مزارع ،یام مهمی در موفقیت برنامههای مودیریت عل هوای
هرز و افزایش عملکرد ییاه زراعی میباشد ( Minbashi et al.,

 )2008a ; Minbashi et al., 2008bو بر اساس شوباهتها و
تفاوتهای بهدستآمده از جامعه عل های هورز موزارع زعفوران
شهرسو انهای مخ لو میتوووان بورای شهرسو انهای مشووابه
ازلحوواظ شوواخصهای جمعی ووی دس و ورالعمل یکسووانی را بوورای
مدیریت عل های هرز مزارع زعفران تدوین و اجرا نمود.
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Abstract
The Khorasan Razavi province is the center of saffron production in Iran and the world.
Among factors affecting saffron gap yield, weeds are the most important one. However there is
no compiled information about saffron weed flora population and its structural characteristics in
the Khorasan Razavi province. In order to identify and determine the density and frequency of
weed species on saffron fields in the Khorasan Razavi province, 118 fields in 6 counties during
two years (2014 and 2015) were selected based on the cultivation area and yield per area. In
each field, weed species were counted in each sampling point and weed population indices
including mean relative density, relative uniformity and frequently were calculated and latitude
and altitude were recorded by GPS. By using recorded data, population indices of different
weed species in the studied saffron farms including mean relative density and relative frequency
of species were calculated. During 2 years, a total of 52 weed species were identified and
observed within the saffron fields. Between plant families, Brassicaceae, Asteraceae, Poaceae,
Fabaceae and Charyophilaceae were the most abundant families, respectively. The results
showed that the highest and lowest number of weed species belong to Kashmar and Gonabad
counties, respectively. Based on the frequency index, the important annual weed species on
saffron fields of the Khorasan Razavi province were Mouse Barle (Hordeum murinum) and
London Roket (Sisymbrium septulatum) and perennial species were Hoary Cress (Cardaria
draba) and Common yarrow (Achillea millefoliam).
Keywords: Global Positioning System, Dominance index, Frequency.
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