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 چکیده

-لهاای هارز در واروجن  نگا    به منظور بررسی فلور و توصیف الگوهای توزیع مکانی و تراکم علف 1391این تحقیق در سال 
  کدر یا  ی هارز هاا علفمتر شبکه بندی و  50× 50 گریدهایمورد مطالعه به  ی. ابتدا منطقهانجام شد کاری ویرامون شهر کرج

وان    گونه با میاانگین بایا از  چهار  ،خانوادن 18گونه متعلق به  56تعداد از . شدند شمارش و  متر شناسایی 1 × 1کادر مربع 
بوتاه   677/5و  190/6، 080/13، 556/19بوته در متر مربع شامل یوالف وحشی،  و موشی، قندرونک و  و هرز )باه ترتیا    

بوتاه در متار   یاک   یاا کمتار از    یاک گونه با میانگین  43بوته در متر مربع و  یک تا چهار با میانگین بینگونه  9 ،در متر مربع(
، 10، 13باه ترتیا  باا    Lamiaceae و   Asteraceae  ،Poaceae، Fabaceae،Apiaceaeخانوادن های مربع  شناسایی شدند. 

لکه های آلودگی علف های هارز باا   رسی نقشه برها را به خود اختصاص دادند. ترین تعداد گونهگونه علف هرز بیا 4و  5، 6
های بیا وضوح لکه های آلودگی با شعاعه ب  غال  هاینشان داد که در بین گونه های شناسایی شدن، گونهزمین آمار روش 
نتاای   گیاهاان ماادری اسا .    در اطاراف  متر تشکیل دادن بودند که نشانگر افزایا قطر لکه های آلودگی ایان گوناه هاا     50از 

. اطالعاات در  اسا  مورد مطالعه از تنوع باالیی برخوردار  یهای تنوع حاکی از آن بود که منطقهآزمایشات در مورد شاخص
 ها مفید باشد.مد و بهبود کنترل آنآتواند در اتخاذ تصمیم کارهای هرز در اراضی  نگلی میمورد وراکنا علف

 .علف هرز، واریوگرامنوع، کاری، شاخص تتوزیع مکانی،  نگل :یکلیدهای واژه

  مقدمه

مانناد  خااص   های هرز با داشاتن ویگگای هاای    علف
زنای بااال و تیبیا  ساریع،     تولید بذر فراوان، توانایی  وانه

ونماو، دورن خاواط طاوالنی، حفاه قاون       سرع  زیاد رشد
-نامیه، سازگاری برای انتشار و وراکنا و دارا بودن انادام 

عناوان رقباای سرساخ     های تکییار رویشای هماوارن باه     
شوند و امروزن  زء  دایی محصوالت زراعی محسوط می

ناوذیر نظام های زراعی مطرح هستند و باا صارف وقا  و    
هزینه های زیاد، هم چناان باعاخ خساارت باه محصاوالت      

الگاوی  . (Douglas 1995) شوندمیو  نگلی  زراعی، مرتعی

ابل بین وراکنا و توزیع مکانی، متغییر مهمی در روابط متق
گیاهان اس  و رقاب  بین گونه ها و بقاء آنها را تح  تاثیر 

به عبارت دیگر، الگوی وراکنا، بر ساازگاری   .دهدقرار می
هاای مختلاف در   گونه ها در محیط و وویایی  معیا  گوناه  

، 2003 و همکاااران Ashrafiگااذار اساا  )تاااثیر  ،بلنااد ماادت
Baker 1989.)   نی مای تاوان   بنابراین از مفهوم توزیاع مکاا

هاای هارز و   برای شناسایی و درک وویاایی  معیا  علاف   
 Cantrell) استفادن کرد هاآن مدیری  کنترل افزایا کارایی

تر ماوارد توزیاع   علف های هرز در بیا (.Cosner 1991و 
ای بودن علف هاای هارز  تحا  تااثیر بار      ای دارند، لکهلکه
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 شاد بامای  هاا آن و شارایط محیطای  شناسی زیس همکنا 
(Bigwood  وInouye 1988 ،Chauvel   1989و همکاااران). 

هااای خاااک، موادغااذایی،  از نظاار ویگگاایهااا بااومزیساا 
هااای هاارز حالاا  غیاار تووااوگرافی و تهااا م آفااات و علااف

 .(2000و همکاااران  Martinez-Ghersa)یکنواخاا  دارنااد  
ای، کاارکردی و  تناوع گوناه   یشناخ  دقیق فلاور، مطالعاه  

ای در مادیری   نقا ویاگن  ،های هرزعلفساختاری  وامع 
به اقدامات منجر می تواند  مورداطالعات در این  .داردها آن

ویشگیرانه در  ه  حفه  تعادل  معی  علف های هارز در  
اکوسیستم و ممانع  از تها م گونه هاای خطرسااز گاردد    

(Dale  وThomas 1987.) ( در نهالستان1365محمدی ) های
-گونه علف 76هکتار  730اح  تقریبی شمالی کشور با مس

ویچاک   یگوناه  شاا هرز شناسایی کرد که در میاان آنهاا   
 Cynodon(، مرغ ).Convolvulus arvensis Lصحرایی )

dactylon L. Pers(  شاااایر ساااا ،)Euphorbia 

chamaecyce L. ( تااوت فرنگاای وحشاای ،)Potentilla 

reptans L.  ( تاا ریزی سایان ،)Solanum nigrum L و )
از نظر میزان تراکم به ( Veronica persica Poirزاط )سی

سوزنی برگ و وهان   ینهالستان ها یصورت غال  در کلیه
گونه علف هرز به طور انحصااری   هف همچنین  بود. برگ 

گونه  35% و 50های وهن برگ با تراکم بیا از در نهالستان
% بااه طااور مشااترک در 50علااف هاارز بااا تااراکم باایا از  

ای سااوزنی باارگ و وهاان باارگ  مااع آوری و هاانهالسااتان
میرزادن واقفای و ر امناد   (. 1377شناسایی شدند )محمدی 

 50هاای هارز واارک هاای تهاران،      ( در بررسی علف1387)
 اانر را  40خااانوادن و  21گونااه علااف هاارز متعلااق بااه  

 ،در میان گوناه هاای  ماع آوری شادن    که شناسایی کردند 
 یتیاارن%( و 23ونااه )گ 12بااا ( Poaceae)گناادمیان  یتیاارن

خاانوادن   ء%(  از 17گونه ) نهبا ( Asteraceae)آفتابگردان 
 هاای  رویشاگان  تعیین با (1377) وورباباییهای مهم بودند. 

 راش،زرباین،  داغاداغان،  مازو، بلند بارانک، آزاد، هایگونه

 هاای طارح  از اساتفادن  باا  شمشااد  بلاو،،  شاان  سارخدار، 
 نایم  مسااح   باه  های نهنمو قطعه کردن ویادن و  نگلداری

 اقادام  ،هاا رویشگان این از هریک در لوزی شکل به و هکتار

 سیمپسون، هایشاخص از و نمود یا تنوع گونه بررسی به

 تناوع زیساتی   یمحاسابه  بارای  بریلاوین  و وینار  شاانون 

 هاای شااخص  از غناا  ارزیاابی  بارای  ایشاان  .کرد استفادن

 نشاان  مطالعه ینا نتای . نمود استفادن منهینیک و مارگالف

 و بیشاترین  سارخدار  و داغاداغان  هاای رویشاگان  کاه  داد
 دارا را زیساتی  تنوع کمترین شمشاد و راش های رویشگان

 گایالن  غارط  های نگل در زیستی تنوع همچنین، .باشندمی
 .(1377ووربابایی)اس   گیالن شرق از بیشتر

 86/13 باال  بار  هاا  در کشور ایاران ساطک کال  نگال    
آن را  میلیاون هکتاار   5/2حادودا  کاه   اسا   ارهکتا میلیون 
هاای  ندر استا ها نگل بیشتر و دهندزارها تشکیل میبیشه

. باا  (1385)والیتی و همکاران  قرار دارندمازندران و گیالن 
هاای طبیعای و بکار در اساتان البارز و      تو ه به نبود  نگل

های گیااهی  توسعه و نگهداری ووشادادن به لزوم اهمی  
 هاای مصانوعی  کااری این تحقیق در  نگال  ،کشور سبز در

. علف های هارز در ایان   ویرامون شهر کرج صورت وذیرف 
برداشا  آط   ،سوزی، چرای دامتااراضی از عوامل مهم آ

و مواد غذایی می باشند که با کنترل آنها گام بسایار مهمای   
در کنترل  .شودان  از این اراضی برداشته میدر  ه  صی
هارز و  م از علاف عا ووشاا گیااهی منطقاه ا   شیمیایی کلیاه  

بعااالون گیاهااان مرتعاای در معاارد نااابودی قاارار دارنااد.  
در هاا و گیاهاان ووششای      کاشا ، درختچاه  دس درختان

داری ی و مرتاع که از لحاظ حفاظا  مناابع طبیعا   منطقه نیز 
ی د. دو  نباه دارندر خطر آسی  قرار  ،اهمی  هستند دارای

کااری  در اراضای  نگال   هاای هارز  متضاد در کنترل علاف 
و اود گیاهاان   گیارد.  مصنوعی و طبیعی مد نظر قارار مای  

هاا و حفاه بافا  خااک در     هرز به دلیل حضاور ریشاه آن  
مقابل فرسایا خاک در منطقه و به دلیل درصد شای  بااال   

از اهمیاا   ،درصااد اساا  70کااه در بعضاای نقااا، باایا از 
. (2015و همکااران   Araujo-Junior) باالیی برخوردار اس 

از طرفی با تو ه به کمبود منابع به ویگن آط، به دلیل وایین 
بودن سطک بارش در منطقه و نیز درصد اندک مواد آلای و  
غذایی در خاک، برداش  منابع توسط علف های هرز باعاخ  
وقوع رقابا  باه خصاوص در ماورد درختچاه هاای تاازن        

. این امر حساسای   شودهای مصنوعی میکاش  در  نگل
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ساازد  علف های هرز دراین اراضی را دو چندان مای  کنترل
و ه مد نظار  چرا که کنترل سراسری علف های هرز به هیچ

بایس  در برخی از نواحی بحرانی باه صاورت   نبودن و می
توانااد هاای کنتارل مای   دقیاق اقادام باه کنتارل نماود. روش     

مشتمل بر روش مکانیکی و یا شیمیایی به صاورت لکاه ای   
ی گونه های خاص و مها م که به دالیال فنای   و یا گاهاً برا

از روش  ،هاای دیگار و اود نادارد    امکان اساتفادن از روش 
ایان ماوارد و اود نقشاه      یزیستی استفادن نمود. در هماه 

کاری گاام نخسا    وراکنا علف های هرز در اراضی  نگل
 یبا تهیاه  امروزناتخاذ روش مدیریتی محسوط می شود. 

 که مزارع سطک در هرز هایعلف تراکم و توزیع هاینقشه

 انجاام  (Krijing) آمااری  های زماین روش کمک به تربیا

 مادیری   ناوع  و تیماار  محال  با رابطه در توانمی شودمی

 کاه  ایان  بارای  .(Wiles 2005نماود )  گیاری  تصامیم  الزم

 و ماثثر  امکاان  حاد  تا هرز های علف مدیری  های برنامه
 سارع   کننادن  عیاین ت عوامال  ماورد  در باید باشد، کارآمد

 آنها توزیع چگونگی مورد در نیز و هرز هایعلف گسترش

-علاف   معیا   هاآن به توسل با توانمی که هایی روش و

 اطالعاات  کارد،  کان  ریشه یا رساند حداقل به را هرز های

 (.2007 مکاریان) باشیم داشته صحیحی درک و کافی
-لفای عهدف از این مطالعه، دستیابی به ساختار گونه

های هرز اراضی  نگلی ویراماون کارج و ترسایم تخمینای     
ساااز باارای کاااربرد در مشااکلهااای الگااوی وااراکنا گونااه

ویاگن   مدیری  تلفیقی مکاان  یگیری مدیریتی دربارنتصمیم
 .بودو زمان و روش مناس  کنترل   1های هرزعلف

 
 هامواد و روش

کااری ویراماون   در  نگال  1391این تحقیاق در ساال   
باین  مورد مطالعه  یترین منطقه. شرقیانجام شد رجشهر ک
 یهترین نقط، غربیشمالی º10/35شرقی و  º 37/51 ینقطه
،  نوبی تارین  شمالی º 51/35شرقی و º00/51بین نقطهآن 
-شامالی و شامالی   º49/35شرقی و  º14/51 بین آن ینقطه

                                                           
1
 Site- specific integrated weed management= SSIWM 

شمالی قارار   º52/35و شرقی  º 01/50 آن بین یترین نقطه
در  مسااح  داشاته و  هکتاار   300ایان منطقاه   . ه اس گرفت

از شارق باه  اادن     .اسا   شهر کرج قارار گرفتاه   یحاشیه
کمربندی بعی  منتهی به چالوس و از  نوط و  نوط غربی 

های عرعر، زبان گنجشک، داغاداغان، اقاقیاا،   گونه. شودمی
ند. هدنارون و کاج تهران درختان غال  منطقه را تشکیل می

متر تقسیم بنادی شاد،    50× 50های منطقه به شبکه در ابتدا
باا  هاای علاف هارز    گوناه محل تالقی شبکه ها میخ کوبی و 

متر شناسایی، شامارش و   1×1کادرهای مربعی استفادن از 
. نمونه برداری در دو مرحله در بهار و تابساتان  شدند ثب 
 انجام شد.نقطه مشخص شدن  320و از 

از ای علاف هاای هارز،    به منظاور ارزیاابی تناوع گوناه    
 Shannon-Wiener، (1)معادلااه  Margalefشاااخص هااای  

اساتفادن   ( باه شارح زیار   3)معادله  Simpsonو ( 2)معادله 
 شد:  

 (1)                            M =                                     

تعاداد   Margalef  ،Sغنای گونه ای شاخص   Mکه در آن، 
 .باشدتعداد کل افراد گونه ها می  Nگونه و

 (2)  H’ = -∑ (pi(Lnpi))                                         

                                                          Pi =   

  Shannon  (′H  ≥₀  ،)in، شاخص H ′ که در این معادله
، inعداد کل افراد می باشاد. مقادار    ، تNمین گونه و iتعداد 

  فراوانی نسبی گونه اس . ینشان دهندن

 (3)               D = ∑ { [ ni (ni – 1 ) ] / [ N ( N – 1 ) ] } 

تعداد کل  N  ،امiتعداد افراد گونه  ،ni در معادله فوق که     
 اس . Simpsonشاخص  Dافراد و 
و نماایی( بارای   از روش سمی واریاوگرام )خطای   همچنین 

 د: ها استفادن شای و قطر لکهلکهمحاسبه الگوی 

Y(h)= c0 + c( )   0 <h <α    

Y(h)=c0+c          h>α 

Y(0)=0Y(h)= c0 + c (1- exp ( ))                   h>0 

Y(0)=0 
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(a    دامنااه یااا دامنااه تاااثیر فاصااله :)  ای اساا  کااه در آن
ه حداکیر مقدار خود رسیدن و ثاب  مای شاود.   واریوگرام ب
( نیز مقداری اس  که در اثار تغییارات غیار    c0) ایاثر قطعه

قابل ویا بینی یا خطاهای ذاتی نمونه بارداری حاادم مای    
عادم و اود    یای معادل صفر نشان دهنادن شود. اثر قطعه

همبساتگی مکاانی    یاثرات تصادفی و همچنین نشان دهندن
نجاایی  آاز  (.2001و همکاران  Goudyا اس  )باال در دادن ه

که تعداد زیادی از کادرها عااری از علاف هارز باودن و یاا      
د، دادن دنتراکم های کمی از علف های هرز را شامل می شا 

محاسابات آمااری    یها دارای چولگی بودناد. بخاا عمادن   
شامل نرمال کردن دادن ها، تبدیل برگش  )وار از بارآورد   

الاا  لگاااریتمی بااه حالاا  اولیااه تباادیل  آماااری نتااای  از ح
و سپر نقشه ها ترسیم شادند(، رسام واریاوگرام    برگش  

و رسم نقشه  Krijingهای تجربی، برازش مدل ها، برآورد 
های توزیع علف های هرز باا اساتفادن از نارم افازار هاای      

Gs+  و  1/3نسااخهExcel  . انجااام گرفااKrijing  روشاای
ن از مکااان هااای نمونااه باارای ارا ااه بهتاارین ارزیااابی ممکاا

مای   برداری نشدن و تخمین  معی  علف هرز در بین نقاا، 
   (.1995و همکاران  Cardina) باشد

 
 و بحث نتایج

 بررسی فلور
وگوها نشان داد کاه در  نگال    نتای  حاصل از این 
 18گونااه علااف هاارز متعلااق بااه  56مااورد مطالعااه، تعااداد 

،  Asteraceae. خاااانوادن هاااای و اااود داردخاااانوادن 
Poaceae، Fabaceae،Apiaceae  و Lamiaceae باااااه
گوناه علاف هارز متناوع تارین       4و  5، 6، 10، 13ترتی  باا  

های شناساایی  از بین گونه. بودندخانوادن های گونه گیاهی 
 بوته در متار مرباع   ون بیا از گونه با میانگین چهار شدن، 

 یااوالف وحشاایکااه عبااارت بودنااد از   شناسااایی شاادند 
(Avena fatua L.) ،  ( وموشای Hordeum murinum 

L.) ،قناادرونک (Chondrilla juncea L.) ااو هاارز  و  
(Aegilops ovata Roth). یاک تاا   گونه با میانگین باین   نه

 یاک گونه با میانگین کمتار از   43بوته در متر مربع و  چهار
 (.1شدند ) دول و معرفی بوته در متر مربع شناسایی 

 نواختیشاخص تنوع و یک یمحاسبه

( و 94/12) Margalef هااایبااا تو ااه بااه شاااخص  
Simpson (123/0)  ،ای میزان باالی تنوع گونهمحاسبه شدن
( نیز نشاان  4/2) Shannonشاخص  مشخص شد.در منطقه 
از علااف هااای هاارز  فااوق از تنااوع باااالیی   منطقااهداد کااه 

تواند در نتیجاه اعماال   برخوردار اس  که این مورد نیز می
کی علف های هرز بعد از خاتمه مراحل رشادی  کنترل مکانی

 )وایان بذر دهی( علف هرز باشد.
نتای  برخی مطالعات نیز نشان دادن اس  که هر چاه  
میزان دستکاری در یک اکوسیساتم کمتار باشاد، شااخص     
تنوع شاانون آن نظاام بااالتر اسا ، بطاوری کاه شااخص        
شانون نظام های کشااورزی رایا ، باه دلیال دساتکاری و      

کارگیری نهادن های شیمیایی در مقایسه با نظام هین بهمچن
  (.1380نصیری محالتی و همکاران ) های طبیعی کمتر اس 

ایزاک و واپ، در تحقیقی بیان داشتند که افزایا تعداد گونه 
در یک نظام منجر به افازایا تاراکم و باه تباع آن افازایا      

 Jahani .(Papp 2000و  Izsak)شود شاخص های تنوع می

Kondory ( نیااز بیااان کردنااد، بیشااترین 2009و همکاااران )
شاااخص تنااوع شااانون در نمونااه باارداری اول و دوم در   

و  85/1و 33/1هکتااار بااه ترتیاا    دوماازارع بااا مساااح   
( در نموناه بارداری   ₀₌'H) Shannonکمترین شاخص تنوع 

 .هکتار بدس  آمد 20و 30(، در مزارع با مساح  5/0اول )

 
 های هرزتوزیع مکانی علف الگوی پراکنش و

ای از روش واریااوگرام باارای توصاایف الگااوی لکااه 
وراکنا گونه های هرز استفادن شد. برای بیان گسترن لکاه  

های هرز دو مدل خطی و نمایی بسته باه  های آلودگی علف
(. 2گونه علف هرز برازش قابل قبولی نشان دادناد ) ادول   

متار متغیار    511/0تا  178/0ها از تاثیر در این گونه یدامنه
  بایا از وان    شاخص، با میانگین یگونه چهاربود. در بین 

  او تااثیر متعلاق باه     یترین دامناه ، بیاگیان در متر مربع
 او مربو، به آن متر و کمترین  511/0با  هرز و قندرونک
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 .نگین فراوانی و خطای استاندارد فراوانیکاری بیجی کرج به همراه میاعلف هرز در اراضی جنگل یهای شناسایی شدهگونه -1جدول 

Table 1- Identified weed species in Bieji afforestation with mean abundance and standard error. 

)بوته در متر  تراکم

 مربع(

Density 

(plant/m
2
) 

خطای 

 استاندارد

Standard 

error 

 متوسط

 فراوانی

Mean 

abundance 

 تیره )خانواده(

Family 
 گونه علف هرز

Weed species 

 5< 2.35 19.556 Poaceae Avena fatua L. 

4.28 13.080 Poaceae Hordeum murinum L. 

4.13 6.190 Asteraceae Chondrilla juncea L. 

6.91 5.677 Poaceae Aegilops ovate Roth 

1-4 4.11 3.842 Asteraceae Senecio vulgaris L. 

4.87 2.591 Poaceae Danthonia decumbens (L.) DC. 

6.75 1.835 Asteraceae Anthemis cotula L. 

6.99 1.829 Poaceae Poa pratensis L. 

9.01 1.437 Poaceae Avena ludoviciana ar. psilathera (Thell.) 

7.31 1.345 Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. 

> 1 4.40 1.393 Malvaseae Malva sylvestris L. 

4.62 1.230 Poaceae Stipa barbata Desf. 

7.83 1.112 Asteraceae Gundelia  tournefortii L. 

 
 یااوالفدامناه تاااثیر  همچنااین متار بااود،   178/0بااا  موشای 
تاری  بذرهایی کاه ساازگاری بایا    ود.متر ب 411/0 وحشی

های گستردن تری هم خواهناد  برای وراکنا دارند، قطعا لکه
تاثیر  یرسد فرم رویشی گونه ها با دامنهداش . به نظر می

 وایین در ناتوانی آنها در وراکنا بذرها به فواصال طاوالنی  
 مکاانیکی  مادیری   باودن  ناکارآماد  بی تاثیر نباشد. احتماال

 یدامناه  درافازایا  علف ها این علیه وروجن در شدن اعمال
 یگوناه  چهاار در باین   .اسا   نبودن تاثیر بی گیان این تاثیر

  و موشای ای متعلق به ترین درصد اثر قطعهشاخص بیا
گوناه دیگاار  ااو هاارز،   سااه( و درصاد اثاار قطعااه ای  100)
. بود  50و  50، 02/50 به ترتی  قندرونکو   الف وحشییو

 شادن  تار  قاوی  معنی به ای قطعه درصد اثر بودن تر وایین
و  Rew) اس  مکانی توزیع شدن ای لکه و مکانی همبستگی
Cussans 2001). همبساتگی مکاانی،   میزان نظر می رسد ه ب
قارار  علف هرز، شارایط محیطای   شناسی زیس تح  تاثیر 
لکه های علف هرز چند ساله، لکه هاای وایاداری    .می گیرند

آیند. نتای  موید ضعیف بودن همبساتگی علاف   به شمار می
گوناه   3هرز  و موشی و متوسط بودن همبساتگی مکاانی   

(. 2می باشد ) ادول  این وگوها  دیگر شاخص مو ود در
برای فهم و درک بهتر وویایی مکانی علاف هارز عاالون بار     

استفادن  Krijingهای نقشهتوان از یها مبررسی واریوگرام
علف های هرز را در برابار شارایط محیطای     واکناکرد و 
 مشاهدن نمود.متغییر 

غال  در شاکل   یچهار گونه نقشه های توزیع مکانی
علف هرز یوالف، در نشان دادن شدن اس . در شکل فوق  1

بوتاه در   5/84باا تاراکم   منطقاه  چند نقطه در  نوط شرقی 
ایان   (.1با رن  سفید نشان دادن شدن اس  )شکل  متر مربع

های کمی بزرگتار  تراکم در حواشی در  هات مختلف با لکه
قطار  باه   بوته در متر مربع و با لکه هاایی  73و 79به تعداد 
 بوته در متر مربع ادامه می یابد. 5/5تر و تراکم تا بزرگ

کاه  شاد  با بررسی نقشه های توزیع مکانی مشااهدن  
نقطاه، حاوالی مرکاز، شامال و     سه وموشی در علف هرز  

بوتاه در متار    75غربی منطقه مورد مطالعه با تاراکم   نوط
نقطااه  دوشااود کااه بااه ساام  حواشاای در مربااع دیاادن ماای

نقطه  نوط غربی یک مرکزی و شمالی در کلیه  هات و در 
یاباد  بوته در متر مربع کاها می 5به سم  شرق تا تراکم 

 به رن  سابز مربو، تر با قطر بزرگنقا، تر بیا (. 1)شکل
بوته در متار مرباع را شاامل مای      34تا  20که تراکم  اس  

 شود. احتماال و ود شارایط مسااعد  واناه زنای و رشاد،     
گوناه  قسم  ها و و ود بانک بذر مناس  علا  تجماع ایان    

علف هرز در این مناطق اس . قندرونک سومین علاف هارز   

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyramus_de_Candolle
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Hendrik_Persoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Gundelia_tournefortii
https://en.wikipedia.org/wiki/L.
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 بیجی. کاریپروژه جنگلدر علف هرز  غالببه گونه های  اجزای واریوگرام مربوط -2جدول 

Table 2- Variogram components of dominant weeds in Bieji afforestation 

 هم بستگی مکانی

Spatial 

dependency 

درصد اثر 

 ایقطعه

Percent 

of piece 

effect 

 دامنه تاثیر

Scope of 

influence 

 حد آستانه

Threshold 

 ایاثر قطعه

Piece 

effect 

 مدل

Model 

 علف هرز

Weed 

 Medium 50.02 0.511 1.737 0.869  متوسط
 نمایی

Exponential 
Aegilops ovate 

 Medium 50 0.411 1.672 0.836  متوسط
 نمایی

Exponential 
Avena fatua 

 Medium  50 0.511 1.764 0.882 متوسط
 نمایی

Exponential 
Chondrilla juncea 

 Weak 100 0.178 0.988 0.988 ضعیف
 خطی

Linear 
Hordeum murinum 

 Piece effect                                                             (˳C )-  Threshold (˳C+C)(C+C˳حد آستانه ) -( C˳ای )اثر قطعه

 

کاه باا بررسای نقشاه توزیاع مکاانی        باود شاخص منطقاه  
منطقاه   یدر حاوالی  ناوط شارق   که یک نقطاه  شد مشاهدن 

شاود  بوته در متر مربع دیدن مای  48مورد مطالعه با تراکم 
طور مشخص در حواشی این نقطه ورتراکم و در کلیه ه که ب

بوته در متر مربع کاها مای  سه  هات تراکم علف هرز تا 
بوتاه در متار    29(. همچنین یک نقطه باا تاراکم   1یابد )شکل

که در حواشی و  دیدن می شومربع در حوالی غرط منطقه د
بوته در متر مربع ویا می رود و در سه  در کلیه  هات تا 

ساه  بوته در متر مربع تاا   5/22نقطه دیگر نیز این تراکم از 
-مشخصا در بیا دهد. نشان میبوته در متر مربع کاها 

 13منطقه مورد مطالعه، حضور در تر نقا، لکه های قطری 
باا  در نقشاه  کاه  شاهد هستیم ع را بوته در متر مرب 5/22ا ت

 نیاز  نقا، بعادی  .اندشدن رن  سبز تیرن تا روشن مشخص
بوته در متر مربع هساتند. چهاارمین علاف هارز      سه و 5/9

دسا  آمادن علاف هارز     ه شاخص بر اساس میانگین های ب
 کاه باا بررسای نقشاه هاای توزیاع مکاانی آن        بود  وهرز 
ال شارقی علاف   شام  واقاع در  شد که در یک نقطه مشاهدن 

بوته در متر مربع دیدن مای شاود    57هرز  وهرز با تراکم 
که این تراکم مشخصا به سم  حواشی و در کلیه  هات تا 

نقطاه در  یاک   بوته در متر مربع کاها می یابد، همچناین  4
ه بوته در متر مربع و با  42 نوط منطقه، در مرکز با تراکم 

ر متار مرباع   بوته د  هش  طرف حواشی در کلیه  هات تا 
(. در یاک نقطاه در غارط منطقاه نیاز،      1)شاکل  شدمشاهدن 
طارف حواشای   ه بوته در متر مربع در مرکز و با  54تراکم 

 بوته در متار مرباع را شااهد    چهار در کلیه  هات تا تراکم 
بوته در متار   27تا  15تر نقا، مربو، به تراکم . بیابودیم
ل و اود  دلیا ه که این شکل حضور مای تواناد با    بود مربع 

 مله شارایط خااک و    شرایط مناس  رشد و  وانه زنی از
 نتای  یاک تحقیاق نشاان داد کاه     رطوب  در این نقا، باشد. 

بوتاه در متار   ناه   در مرحله اول نمونه برداری و در تراکم 
باه   Simpsonو Shannon هاای مقادار شااخص   ،مربع ذرت
بوتاه در متار    وان   باودن و در تاراکم    45/0و  39/0ترتیا   

گازارش شادن    84/0مربع این مقدار برای هار دو شااخص   
یکای از دالیال کااها     .(2010اس  )محماودی و همکااران   

ای در نتیجه افازایا تاراکم، کااها میازان ناور      تنوع گونه
رسیدن به کانووی علف هاای هارز مای باشاد. متاین زادن و      

وینار باین    -همکاران نیز بیان کردند، شاخص تنوع شاانون 
متغیر مای باشاد و    73/2تا  35/1آزمایا از های مورد باغ
ترین مقدار را متعلق به باغ های ور نهادن و کمتارین را  بیا

)متاین زادن و همکااران   متعلق به باغ های کم نهادن دانستند 
2011). 
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 ری بیجی. کاجو موشی، قندرونک و جو هرز در پروژه جنگل ،: نقشه پراکنش علف های هرز یوالف وحشی1شکل

Figure 1: Distribution pattern of weeds Avena fatua,  Hordeum murinum, Chondrilla juncea and Aegilops ovate 

in Bieji afforestation  

 

-ترین درصد اثر قطعاه بیاغال ، گونه چهار در بین 

 تار  . واایین (2) ادول   ( باود 100)  او موشای  ای متعلق به 
 همبساتگی  شادن  تر قوی معنی به ایهقطع درصد اثر بودن
طی تحقیقی نشاان   .اس  مکانی توزیع شدن ایلکه و مکانی

دادن شد که تعداد بذرهای ریخته شدن در واحد سطک، تاابع  
ارتفاع و فاصاله از منباع تولیاد باذر، تاراکم باذر در منباع،        

( باودن و  ...قابلی  وراکندگی بذر )و ود ضما م، وزن بذر و 
عوامال ماوثر بار وراکنادگی مانناد بااد، آط،       میزان فعالیا   

حیوانات و انسان اس  که معموال عواملی هستند که بذر را 
 در کاه  باذرهایی  (.Harper 1977) کنناد در مکان منتقل مای 

-لکهحال   شوند، می وراکندن منبع متریدو  از کمتر فاصله

 .(Cousens 1995و  Rew)دهنااد ماای افاازایا را بااودن ای
ر علف هرز در  ه  سهول  وراکنا آن و همچنین شکل بذ

های ایان علاف   بانک بذر غنی آن در خاک باعخ وایداری لکه

 ،بانک بذر ماندگار دارا بودن های هرز باباشد. علفهرز می
مراکز  .(2002و همکاران  Gerhards)دارند  ی وایداریهالکه

بذوری هستند کاه ساب  ظهاور     ور تراکم لکه ها، منبع تولید
مراکاز در واقاع بیاانگر     شوند، ایان در سال بعد می گیاهچه

زنای و رشاد   بانک بذر قوی و شرایط مناس  بارای  واناه  
 Wilson، 1992و همکاران  Wiles)های هرز می باشند علف
 و های توزیعنقشه بررسی(. در یک وگوها، Brain 1991و

 تاراکم  وار  یک مرکز که نشان داد تا ریزی هرز علف تراکم
 170 تاراکم  باا  حواشای  و مرباع  متر در بوته 400 تراکم با

 و گیارد مای  بار  در را مزرعه غربی ضلع مربع متر در بوته
 تأثیر دامنه بودن باال مزرعه، سطک در بزرگ لکه یک و ود

 .(2003مرگویی و همکااران  )سیانکند می را تأیید تا ریزی
Cardina  وDoohan (2008)لکه گسترش که داشتند ، اظهار 

 زماانی  قبلی های لکه حاشیه در  دید های لکه شکیلت و ها

  و وحشی یوالف وحشی

  و هرز قندرونک
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 دارای هارز  هاای  علاف  ایگونه درون رقاب  که دهدمی رخ
در یااک  (.1995و همکاااران  Cardinaباشااد ) کماای شاادت
مشخص شد که علف هرز شان ترن در مرحلاه اول  وگوها 

بوتاه در متار    60نمونه برداری یک مرکز ور تراکم با تراکم 
بوته در متر مرباع در ضالع    چهارتراکم  مربع و حواشی با

گیارد و همچناین لکاه هاایی در     شمالی مزرعه را در بر مای 
نواحی شمال غربی، مرکز،  نوط و  ناوط شارقی مزرعاه    

 (.2007)باقری و همکاران قابل رؤی  هستند 
 خااک  وسااختمان  بافا   ،pH قبیال  از خاک هایویگگی
 ناد، توانمای  فسافر  خصاوص ه با  خاک در مو ود وعناصر
و  Hausler)دهناد   قارار  تاأثیر  تح  را هرز های علف رشد

Nordmeyer 1995.)    کااه  نتااای  یااک وااگوها نشااان داد
هاای خااک   ویگگای  باه فراوانی برخی گونه های علف هاای  

در اثار اعمااال   .(Milberg 1998و  Anderson)باود  مارتبط  
تار و مراکاز لکاه کمتار     عملیات کنترل، حواشی لکه ها بیا

گیرند. به هماین دلیال مای تاوان عناوان      ر قرار میتح  تأثی
داش  کاه عملیاات کنتارل نتوانساته اسا  بار روی مرکاز        

 و همکااران  Johnsonاصلی تارین لکاه تاأثیر گاذار باشاد.      

-اظهار داشتند زمانی که علف های هرز، توزیع لکاه  (1996)

در دسااترس  هاااای داشااته و حااداقل تااراکم مربااو، بااه آن
طای  . علف کا حاداکیر خواهاد شاد   باشد، کارایی مصرف 

 Apocynumتحقیقای نشاان دادن شاد وایاداری لکاه هاای       

cannabinum   به دلیل مکانیسم وراکنا رویشای آن مای-

توزیاع غیار یکنواخا     (. 1997و همکاران  Gerhards)باشد 
هااای هاارز، دلیلاای باار وااایین بااودن کااارایی ماادیری  علااف

و  Colbach)شیمیایی و غیر شیمیایی علف های هرز اسا   
هاای  های علفبراساس نقشه وگوهشگران .(2000همکاران 

و  Rew)میکنناد   آنهاا هرز اقدام به رصد و برآورد وویاایی  
Cussans 2001). هارز،  هاای  علاف ویاگن  مکاان  مدیری  در 

 حاد  از آن در هارز  های علف تراکم که  نگل از نقاطی تنها

 خطار  باه  تو ه با وباشد مورد نظر می باشد، باالتر آستانه
 تکمیال  از بعاد  هارز  هاای  علاف  بعضای  باالی سوزی آتا
 باا  کنترلای  اقادامات  نقااطی  چنین در ،و خشکی رشد دورن
 وذیرد. می صورت کمتر هزینه و وق  صرف

ای علاف هاای   توزیع لکهبه طور کلی نتای  این تحقیق 
با تو ه به مدیری  هاای اعماال شادن در     نشان داد.هرز را 

مکانیکی توسط داس موتوری مای   صورته این  نگل که ب
 ،باشد و با تو ه به بررسی نقشه های واراکنا علاف هارز   
می توان به ضعیف بودن مدیری  اعمال شدن در این منطقه 

بارای   وی برد و در این  نگل صرف هزیناه و نیاروی کاار    
تلفیاق روش هاای کنتارل      .کنترل علف هرز مطلوط نیسا  

وقعیا  مکاانی علاف    و شیمیایی بر اساس نیااز و م زیستی 
باشد. با تو ه باه بررسای   های هرز منطقه قابل توصیه می

نقشه ها و نتای  بدس  آمدن ویشانهاد مای گاردد، در نقاا،     
دارای تراکم باالی علف هرز که در نواحی با درصاد شای    
وایین، حواشی  ادن ها و حواشی خطو، انتقال نیارو قارار   

استفادن گردد. در دارند از کنترل شیمیایی با سموم عمومی 
نواحی با درصد شی  باال، نواحی دارای ووشا گیااهی باا   
ارزش و متراکم تر و همچنین نواحی دارای ووشا درختی 
ساوزنی بارگ و بادلیل حفاظا  و نگهاداری بافا  خاااک و       

از کنتاارل مکااانیکی بااا داس    ، لااوگیری از فرسااایا آن 
موتوری ور از کامل شدن رشد علاف هاا و ریازش باذور     

با تو ه به نتاای  شااخص هاا و دارا باودن      ادن گردد.استف
کاری، در  ه  حفه این ویگگی و وروجن  نگل در تنوع باال

تادابیر الزم   ، لوگیری از غال  شدن علف های هرز مها م
در نواحی دارای هر نوع ووشا درختای اعام    اندیشه شود.

از وهن برگ و سوزنی برگ و دارای ووشا علف هرزی باا  
یین تر یحاا کنتارل شایمیایی باا ساموم عماومی       تراکم واا 

 شود.ویشنهاد می
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Abstract 

This investigation was conducted in afforestation around Karaj in order to determine flora and spatial 

distribution patterns description and weed density in 2012. The studied region was divided into 50×50 

meters grids, then weeds were identified, counted and recorded in a 1×1 quadrates. Fiftysix weed 

species belonging to 18 families were identified: Four species with average numbers of more than 5 

plants/m
2
 Consisting Avena fatua, Hordeum murinum, Chondrilla juncea and Aegilops ovate with 

19.566, 18.080, 6.190 and 5.677 plants/m
2
 were dominant species. Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, 

Apiaceae and Lamiaceae families with 13, 10, 6, 5, and 4 species have maximum species number of 

weeds. Weed infestation maps generated by geostatistics showed that the dominant species formed 

infestation spots with the oradius of more than 50 m diameter. The result of experiment about diversity 

indexes showed that studied region had high variety as diversity indexes. The results of this study can 

be useful to improve decision making and efficient control of weeds. 

Keywords: Weed, Afforestation, Spatial distribution, Variogram.  


