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 1دهیچک
تواند  یم در مراحل اولیهگونه  این تشخیص  وهاي هرز هستند فعلی هاى مهم مدیریت شهاى مهاجم از چال هگون :سابقه و هدف

با توجه به قدرت توسعه و . باشد یپذیر نم بانی منظم امکان هیدپایش و د این تشخیص جز با، اما  بسیار مؤثر باشدها آندر کنترل 
ها و   گونهنی تهیه نقشه پراکنش ا، مختلفیطی محطی تحمل به شراعی دامنه وسنی مهاجم و همچناهانی گي باالاریپراکنش بس

این . شود ها محسوب می فیقی آن مدیریت تلدر اقدام ترین اساسی عنوان ه بوده و بيها ضرور  پراکنش آنییای محدوده جغرافنییتع
  .در استان گلستان انجام شدمهاجم هاي هرز  سنجی حضور برخی از علف مطالعه با هدف امکان

  

نیلوفر ، ).Cleome viscosa L( کنجد شیطانی مهاجم هاي هرز مناطق مستعد آلودگی به علفشناساییمنظور  به: ها مواد و روش
فرفیون ، )Cucumis melo subsp. agrestis var. agrestis(وحشی  ، خربزه )Ipomoea purpurea (L.) Roth(وحشی 

، ابتدا زنیدر مرحله جوانه ).Euphorbia maculate L( فرفیون خوابیده و) .Euphorbia heterophylla L (ناجور برگ
 يبرا . از منابع موجود تعیین گردیدگیاهان فوق با استفادهدر ) pHو EC  دماهاي کمینه، مطلوب و بیشینه،(شناختی  نیازهاي بوم

 نیانگی هرز اشاره شده، از مهاي  علفیزن  مورد مطالعه در سطح استان گلستان در مرحله جوانهیطی محيرهای محدوده متغنییتع
عنوان  ، بهماهری خرداد و تبهشت،ی ارديها  مطالعه ماهنیالزم به ذکر است که در ا.  استان استفاده شدی هواشناسيها  ساله داده10
 ی نقطه از اراض505 خام هاي ه دادین ازهمچن. ها وجود دارد، در نظر گرفته شد  در آناهانی گنی بذر ایزن  که امکان جوانههایی هما

نسخه  GIS شده در محیط بندي هاي اطالعاتی طبقه کار فراخوانی الیه.  شدخاك استفاده ي شور وتهیدیاس براي تعیین ،يکشاورز
  . صورت مکانی مشخص گردید هاي گیاهی فوق به  و در انتها احتمال حضور و عدم حضور هر کدام از گونهانجام شد 10

  

 هکتار 708968 و 772884، 790325ترتیب با   آن است که محدوده وسیعی از استان گلستان بهپژوهش بیانگرنتایج این  :ها یافته
از لحاظ درجه اهمیت گونه فرفیون ناجور برگ در . یون خوابیده استهاي کنجد شیطانی، خربزه وحشی و فرف مستعد هجوم گونه

عنوان  در این گونه دما و شوري به).  هکتار225025:  هکتار و مناطق غیرمستعد583700: مناطق مستعد(رتبه دوم قرار گرفت 
 وحشی معرفی شده در استان در زمینه پراکنش وسیع گونه نیلوفر. هرز تعیین شد ترین عوامل محدودیت پراکنش این علف مهم

                                                
  siahmarguee@gau.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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 و EC از نظر مطالعه،  در محدوده موردییای جغرافعیتوز  که از نظردهد  میها نشان  نقشهیبررسنگرانی خاصی وجود ندارد؛ زیرا 
 دامنه شی در افزایمهم  مانعpHاما از نظر .  وجود ندارداهی گنی و استقرار ایزن  جوانهي برایتی محدودچی، هي مطلوبدما
 ). هکتار 838/798: رمستعدی هکتار و مناطق غ9887: مناطق مستعد(  در استان وجود دارداهی گنینش اپراک

  

هاي تحقیقاتی و مدیریتی قرار گیرند تا از پراکنش  دست آمده الزم است سه گونه اول در اولویت با توجه به نتایج به :گیري نتیجه
  .لوگیري شودهاي کشور ج وسیع در سطح استان و حتی سایر استان

  
  نیلوفر وحشی فرفیون، کنجد شیطانی، ، )GIS(  اطالعات جغرافیاییخربزه وحشی، سامانه، استان گلستان :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

در اقتصاد رو به رشد جهان، انتقال گسترده مواد 
 و امکانات موجود براي انجام سفرهاي طوالنی زیستی

 به بسیاري از منجر به ورود و استقرار گیاهان مهاجم
عنوان مثال  به). 10(هاي دنیا شده است  بخش

 گیاه آوندي 22000نشان داد که از ) 2000(رجمانک 
بومی  درصد غیر21فهرست شده در آمریکاي شمالی، 

نیز گزارش ) 1993(آتکینسون و کامرون ). 12(هستند 
 درصد از گیاهان آوندي نیوزیلند 50کردند که حداقل 
      ). 3(غیربومی هستند 

 متعددي مبنی بر تهاجم هاي در ایران گزارش
هاي گیاهی ثبت شده؛ که از آن جمله  تعدادي از گونه

) .Azolla pinnata R.Br( تهاجم آزوال توان به می
 Prosopis juliflora(در شمال کشور، کهور آمریکایی 

(Sw.) DC.(هرز جو دره   در استان هرمزگان و علف
)Hordeum spontaneum (K. Koch) Thell. ( در

کوچکی و عالوه بر آن  ).8(کل کشور اشاره نمود 
 گونه گیاهی متعلق 114از حضور ) 2014(همکاران 

عنوان گیاهان مهاجم   تیره، به32 جنس و 74به 
هاي خراسان شمالی، رضوي و جنوبی خبر  استان

هاي   گونه گیاهی در عرصه21دادند که از این میان 
عنوان  هاي کشاورزي به ر عرصه گونه د13طبیعی و 

اند   سازترین گیاهان مهاجم منطقه شناسایی شده مشکل
هاي  علف) 2010(همچنین یعقوبی و همکاران ). 7(

 )Monochoria vaginalis (Burm.f.) (واش هرز سل
 Echinochloa oryzicola(و سوروف هوشمند 

(Vasinger) (هاي جدید و مهاجم در  عنوان گونه را به
نژاد و  ساوري ).20(زارهاي ایران معرفی نمودند شالی

فرفیون نیز افزایش تراکم دو گونه ) 2010( همکاران
و ) .Euphorbia heterophylla L(ناجور برگ 

را در  ).Euphorbia maculate L(فرفیون خوابیده 
  ). 14(مزارع سویاي استان گلستان هشدار دادند 

) 2017(راد و همکاران  سهرابی نتایج پژوهش
 گونه 16نشان داد که مزارع سویاي شهرستان کالله به 

و آلودگی داشته )  خانواده13متعلق به (هرز  علف
، قیاق ).Cyperus sp(اویارسالم  ها ترین آن مهم

)Sorghum halepense (L.) pers.( ، نیلوفر وحشی
)Ipomoea spp.( خربزه وحشی ،)Cucumis melo 

subsp. agrestis var. agrestis ( و کنجد شیطانی
)Cleome viscosa L. (بردگان حضور سه  نام. بودند

 گیاه نیلوفر وحشی، خربزه وحشی و کنجد شیطانی
را مورد ) که جزو گیاهان مهاجم استان گلستان هستند(

توجه قرار داده و به این نکته تأکید نمودند که حضور 
تواند پیامدهاي منفی زیادي در تنوع  این گیاهان می

دنبال داشته باشد و الزم است به  ستی منطقه بهزی
مدیریت این گیاهان در منطقه و جلوگیري از دامنه 

تر توجه  ها به مناطق مستعد و حساس بیش تهاجم آن
هاي مدیریتی کشاورزان در  برنامه؛ زیرا )18(نمود 
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 و همچنین عوامل محیطی، نقش اراضی زراعی
ز و سرعت هاي هر تغییر فلور علفتوجهی در  قابل

اگر سرعت ورود گیاهان به همین . رخداد آن دارد
شکل ادامه یابد، سرانجام پوشش گیاهی زمین همگن 

هاي گیاهی خواهد  شده و تنها شامل تعدادي از گونه
   ). 10(شد که درجه موفقیت باالیی دارند 

قدرت توسعه و پراکنش بسیار باالي  به توجه با 
وسیع تحمل به شرایط گیاهان مهاجم و همچنین دامنه 

پراکنش این  نقشه تهیه محیطی مختلف این گیاهان،
ها  گیاهان و تعیین محدوده جغرافیایی پراکنش آن

ترین اقدام در مدیریت  عنوان اساسی ضروري بوده و به
در واقع با اطالع ). 18(شود  ها محسوب می تلفیقی آن

هاي هرز خاص در یک منطقه و  از پراکنش علف
زنی و  یط محیطی مناسب براي جوانهتعیین شرا

هاي کنترل  توان در مورد روش استقرار این گیاهان می
ریزي الزم براي جلوگیري  ها تصمیم گرفت و برنامه آن

ها به مناطق حساس را فراهم  تر آن از توسعه بیش
         .نمود

هاي  هاي مهاجم علف در حال حاضر حضور گونه
هاي  مرجع شده گونههرز را بر اساس اطالعات زمین 

ها در مناطق  مهاجم و نیز بر مبناي عادات رشدي آن
مختلف با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی 

)GIS (این روش بر اساس . توان پیش بینی نمود می
هاي  دست آمده از تهیه نقشه پراکنش علف هاطالعات ب

ها توسط این  هرز مزارع گندم کشور براي برخی گونه
را دارد که براي تمام   اجرا شده و قابلیت آنسامانه
ها در مناطق مختلف  هایی که احتمال تهاجم آن گونه

در این روش با  ).8( رود، اجرا شود کشور می
هاي اطالعاتی اقلیم و خاك که در  گذاري الیه الیه

هرز تهاجم نموده است، در محیط سامانه  ها علف ن آ
آید که احتمال  یدست م مدلی به اطالعات جغرافیایی
 تخمین نظر را در مناطق مختلف تهاجم گونه مورد

ثر بر پراکنش یک گونه را مشخص ؤ معواملزند و  می

نقشه پراکنش ) 1991( توماس و دوناگی .نماید می
هاي هرز را در محصوالت زراعی بهاره مختلف  علف

ترین  کردند و دریافتند که بارندگی و دما مهمه تهی
  هستند هاي مختلف  پراکنش گونه در ثرؤعوامل م

 آوري با جمع) 1993(شرویدر و همکاران ). 19(
 کشور اروپایی، پراکندگی و فراوانی 26اطالعات از 

هاي هرز را در محصوالت زراعی  ترین علف مهم
گرگانی و همکاران    ).15(عمده مشخص نمودند 

یلوفرپیچ  نیمناطق مستعد به آلودگ )2017(
)Ipomoea hederacea Jacq ( استان گلستان را در

از نظرتوزیع مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که 
 و دما، ECجغرافیایی در محدوده مورد مطالعه، از نظر 

زنی و استقرار این گیاه  هیچ محدودیتی براي جوانه
مانع مهمی در افزایش  pHاما از نظر . وجود ندارد

. ارداین گیاه در استان وجود ددامنه پراکنش 
که تنها بخش کوچکی از اراضی محدوده  طوري به

 در محدوده مطلوب ،این عاملکالله و گالیکش از نظر 
  .)5(زنی و استقرار آن قرار دارند  جوانه

هاي انجام  گونه که ذکر گردید طی بررسی همان
 که مزارع سویاي استان گلستان دشده مشخص گردی

 ناجور برگ، وحشی، فرفیون هاي نیلوفر وسیله گونه به
 شیطانی مورد و کنجد وحشی  فرفیون خوابیده، خربزه

با توجه به موارد  ).16 و 14(اند  گرفته قرار هجوم
 حساستعیین مناطق  هدف از این پژوهشاشاره شده 

هاي اشاره شده در اراضی زراعی استان  به تهاجم گونه
  . گلستان بود

  
  ها مواد و روش

مربع در کیلومتر 21500ن گلستان با مساحت استا
 5 درجه و 38 دقیقه تا 44 درجه و 36مختصات بین 

 56 دقیقه تا 53 درجه و 51دقیقه عرض شمالی و 
 دقیقه طول شرقی قرار داشته و از شمال 14درجه و 

به کشور ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، از 
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شرق به استان خراسان شمالی و از غرب به دریاي 
منطقه ). 6(شود  ران محدود میخزر و استان مازند

مطالعاتی این پژوهش، شامل اراضی کشاورزي کنونی 

باشد که از الیه کاربري اراضی  استان گلستان می
 ).1شکل (استان، تفکیک گردید 

  

  
  

  . UTM موقعیت و محدوده اراضی کشاورزي استان گلستان در ایران براساس مختصات -1شکل 
Figure 1. Location and agricultural lands areasaccording to UTM coordinates for Golestan province in Iran. 

  
هاي   آلودگی به علفیابی مناطق مستعد منظور مکان هب
  و.Euphorbia heterophylla L  مهاجم فرفیونهرز

Euphorbia maculate L. ،وحشی  نیلوفر
Ipomoea purpurea (L.) Roth)( ، خربزه وحشی

، ابتدا نیازهاي زنی شیطانی در مرحله جوانه نجدو ک
  دماهاي کمینه، مطلوب (شناختی گیاهان فوق  بوم

  زنی  و حداکثر عمقی که جوانه EC ،pHو بیشینه، 
با استفاده از منابع موجود ) دهد گیاه در آن رخ می

  شناختی  این اطالعات بوم ).1جدول (تعیین گردید 
 ،2 ،1(وجود تهیه شدند هاي م نامه از مقاالت و پایان

   ).17  و16
محدوده متغیرهاي محیطی مورد براي تعیین 

زنی  مطالعه در سطح استان گلستان در مرحله جوانه
 ساله 10از میانگین  ،هاي هرز اشاره شده علف
 ایستگاه مستقر در استان 12 هاي هواشناسی داده

 انجام از قبل). 2جدول (استفاده شد گلستان 
 هاي ها، بررسی و تهیه نقشهآماري زمین محاسبات

 ها داده بودن توزیع نرمال آزمون مانند آماري متداول
هاي مختلف روش پژوهش این در. گرفت صورت

آماري مانند یابی شامل کالسیک و زمین درون
 )IDW(1 معکوس فاصله دهیکریجینگ معمولی، وزن

 قرار استفاده مورد) RBF(2 شعاعی پایه توابع و
هاي  زم به ذکر است که در این مطالعه ماهال. گرفت

هایی که امکان  عنوان ماه ماه، به اردیبهشت، خرداد و تیر
زنی بذر این گیاهان در آنها وجود دارد، در نظر  جوانه

                  .گرفته شده است
هاي رقومی اسیدیته و  منظور تهیه نقشه همچنین به

قطه از اراضی  ن505هاي خام  شوري، اطالعات و داده
کز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کشاورزي، از مر

                                                
1- Inverse Distance Weighting  
2- Radial Basis Function  
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). 2جدول (بخش خاك و آب دریافت شد  -گلستان
ها بندي آن یابی و طبقه پس از تهیه این اطالعات، درون

کار . هاي معمول صورت گرفت بر اساس روش
 بندي شده در محیط هاي اطالعاتی طبقه فراخوانی الیه

GIS گر   شد و به کمک حسابانجام 10 نسخه

همپوشانی (ها  گذاري الیه هم اي، تلفیق و روي شبکه
. براي هر گیاه هرز، جداگانه صورت پذیرفت) ادهس

 احتمال حضور و عدم حضور هر کدام از در انتها
صورت مکانی مشخص   بهیاهی فوقهاي گ گونه

            .گردید
  

 . جم سویا در سطح استان گلستانهاي هرز مها شناختی علف نیازهاي بوم -1 جدول
Table 1. Ecological demands of invasive weeds of soybean in Golestan province. 

   زنی  جوانهاصلیدماي 
  )گراد درجه سانتی(

Germination cardinal temperature (ºC) 
  منبع

Reference  

 شوري الزم براي کاهش
 زنی  درصد جوانه50

  )زیمنس بر متر دسی(
The salinity required 

to reduce 50% 
germination (dS.m-1) 

مطلوب اسیدیته 
  زنی هجوان

Favorable 
acidity for 

germination بیشینه 
Maximum 

  بهینه
Optimum 

 کمینه
Minimum 

 دوره رویش
Growing  
season 

  نام علمی

Shirdel et al. 
(2015) 22.0>  4-9 40< 25-35 15.5> 

 تا آبانخرداد 
June-November 

  کنجدشیطانی
Cleome viscose L. 

Abbasi 
(2015) 30.0>  5-7 38< 20-35 9.0> 

 خرداد تا آبان
June-November 

  نیلوفر وحشی
Ipomoea purpurea (L.) 

Roth  

Sohrabi 
(2013) 22.0> 4-8 45< 30-40 20.0> 

 خرداد تا آبان
June-November 

  خربزه وحشی
Cucumismelo subsp. 
agrestis var. agrestis. 

Asgarpour 
(2013) 12.5> 4-10 48< 20-35 11.0> 

 خرداد تا آبان
June-November 

  فرفیون ناجوربرگ
Euphorbia heterophyllaL. 

Asgarpour 
(2013) 11.2> 6-7 50< 30-45  20.0> 

 خرداد تا آبان
June-November 

  فرفیون خوابیده
Euphorbia maculate L. 

  
 . هاي هرز زنی علف  محدوده متغیرهاي محیطی مورد مطالعه در سطح استان گلستان در مرحله جوانه-2جدول 

Table 2. The range of studied environmental variables at germination stage of weeds in Golestan province.  
 )گراد درجه سانتی( دما

Temperature (ºC)  ماه 
Month  کمینه 

Minimum  
 متوسط

Average  
 بیشینه

Maximum  

 اسیدیته
pH  

  )زیمنس بر متر دسی( شوري
Salinity (dS.m-1) 

  اردیبهشت
May  

13.30-15.99  22.15-19.20  28.26-23.92  

 خرداد
June  

15.84-19.08  24.80-22.14  31.00-26.50  

 تیر
July  

24.04-20.50  25.80-19.40  35.80-29.15  

6.8-8.2  0.15-50.80  
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 نتایج و بحث
دهنده مطلوبیت باالي   نشان2شکل نتایج مندرج در 

هرز کنجد  زنی علف شرایط محیطی استان جهت جوانه
شناختی  نیازهاي بوم که با تطبیق طوري به. شیطانی است

 تغییرات عوامل محیطی مورد دامنهو ) 1جدول (این گیاه 
ترین مساحت ، بیش)2جدول (مطالعه در سطح استان 

جز منطقه   هکتار، به325/790اضی کشاورزي معادل ار
هرز  غربی استان را جهت تهاجم این گونه علف شمال

باال بودن سطح ). 3 جدول (بینی شد مناسب پیش

هاي زیرزمینی، تبخیر شدید و در نتیجه شوري باالتر  آب
 در اراضی شمالی شهرستان زیمنس بر متر دسی 22از 

 پیشروي این گیاه گمیشان، شرایط را جهت رشد و
عالوه، پایین بودن  به. سازد مهاجم با محدودیت مواجه می

ماه و دماهاي مطلوب  میزان دماي حداقل در اردیبهشت
زنی  در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیرماه جهت جوانه

گیاه کنجد شیطانی، از عواملی است که منجر به عدم 
            .شود میهکتار از اراضی استان  400/18حضور در 

  

  
  

  .در اراضی زراعی استان گلستان) .Cleome viscosa L(شیطانی   نقشه پراکنش کنجد-2شکل 
Figure 2. Distribution map of Asian spider flower (Cleome viscosa L.) in the agricultural arable of Golestan Province. 

 
 . هاي هرز مهاجم در مزارع سویاي استان گلستان ضور علف مساحت مناطق احتمال حضور و عدم ح-3جدول 

Table 3. Area of probability of presence and absence of invasive weeds in soybean fields of Golestan province.  
 )هکتار(مساحت 

area (ha-1)    گونه مهاجم 
Invasive specie  حضور 

presence  
 عدم حضور
absence  

  Asian spider flower Cleome viscusa L.  790325  18400  شیطانی کنجد
  Tall morning glory Ipomoea purpurea (L.) Roth  9887  798838 وحشی نیلوفر

  Wild melon Cucumis melo subsp. agrestis var. agrestis.  772884  35841 خربزه وحشی
  wild poinsettia Euphorbia heterophylla L.  583700  225025 فرفیون ناجوربرگ
  spotted spurge Euphorbia maculataL. 708968  99757 فرفیون خوابیده
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نتایج نشان داد که امکان پراکنش نیلوفروحشی 
Ipomoea purpurea (L.) Roth در سطح استان ،

شرقی  گلستان کم است و منطقه کوچکی در شمال
ه مهاجم، زنی و رشد این گون استان، جهت جوانه

اسیدیته خاك در  .شرایط مستعدي را نشان داده است
 بوده و 8/6-2/8سطح اراضی کشاورزي استان معادل 

زنی   باالتر از میزان اسیدیته مطلوب جهت جوانهتقریباً
به احتمال ). 2 و 1 هاي جدول(باشد  می) 5- 7(این گونه 

 ،)5- 7( سازگاري این گیاه نسبت افزایش اسیدیته خاك زیاد
تپه تأثیر  هاي شمالی و مرزي شهرستان مراوه در بخش

اي این گیاه داشته و امکان حضور  مثبتی بر حضور لکه
           ).3شکل (این گیاه را فراهم ساخته است 

  

  
  

  . در اراضی زراعی استان گلستان Ipomoea purpurea (L.) Roth نیلوفر وحشی گونه نقشه پراکنش -3شکل 
Figure 3. Distribution map of Tall morning glory (Ipomoea purpurea (L.) Roth) in the agriculture arable of 
Golestan Province.  

  
 نحوه پراکنش و توسعه گیاه مهاجم خربزه 4شکل 

زنی را در سطح وسیعی از  وحشی در مرحله جوانه
) هکتار 772884(اراضی کشاورزي استان گلستان 

، به شباهت باالي 2ا رجوع به شکل ب. دهد نشان می
هرز با گیاه کنجد شیطانی پی  پراکنش این گونه علف

 هکتار از ناحیه شمالی 35841 تنها. خواهیم برد
زنی این گیاهان هرز  شهرستان گمیشان جهت جوانه

توان به شوري  باشد که علت آن را می نامناسب می
 22-8/50باالتر از حد تحمل این گیاه برابر 

 درجه در 20، دماي کمینه باالتر از زیمنس بر متر دسی
الزم به ذکر است در این ناحیه که . تیرماه ارتباط داد

 بوده و محدودیتی براي 5/7-7/7میزان اسیدیته خاك 
           ).2جدول (کند زنی این گیاه ایجاد نمی جوانه
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  . در اراضی زراعی استان گلستان) .Cucumis melo subsp. agrestis var. agrestis( نقشه پراکنش خربزه وحشی -4شکل 
Figure 4. Distribution map of Wild melon (Cucumismelo subsp. agrestis var. agrestis.) in the agriculture arable 
of Golestan Province.  

  
امکان حضور و پراکنش گیاه مهاجم فرفیون ناجور 

از نقشه و الگوي شدت  ، به4-4برگ در شکل 
پراکنش و توزیع شوري در سطح اراضی کشاورزي 

هرز قادر به تحمل این علف. کند استان تبعیت می
 زیمنس بر متر دسی 5/12شوري خاك تا میزان 

 که این شرایط مستعد، در نواحی مرکز و ؛باشد می
. شرق امتداد داردجنوب استان از غرب تا شمال
لی و مرزي استان، شوري باالي خاك در نوار شما

خشکی هوا، تبخیر شدید و کمبود بارندگی و توزیع 
زنی  کننده جوانه نامناسب آن، یکی از عوامل محدود

  تر از   همچنین دماي متوسط کم.این گیاه هرز است
ماه، دماي کمینه  گراد در اردیبهشت درجه سانتی20

تر از  گراد و دماي بیشینه پایین  درجه سانتی9باالتر از 
گراد در کل استان، از جمله دالیل  درجه سانتی48

مناسب براي حضور  اختصاص این مناطق به پهنه غیر
  .باشند زنی این گیاه می و جوانه
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  . در اراضی زراعی استان گلستان) .Euphorbia heterophylla L(برگ   نقشه پراکنش فرفیون ناجور-5شکل 
Figure 5. Distribution map of wild poinsettia (Euphorbia heterophylla L.) in the agriculture arable of Golestan 
Province.  

  
دهد که هاي این پژوهش نشان می نتایج بررسی

اي کمینه باالتر ازحد نیاز گیاه فرفیون خوابیده در دم
، دماهاي )گراد درجه سانتی20باالتر از (ماه تیر

 استان، اسیدیته متوسط و بیشینه نامطلوب در کل
  و دامنه شوري خارج ) 7تر از  بیش(باالي خاك 

) زیمنس بر متر  دسی2/11- 8/50(از تحمل گیاه 
 این به عدم حضورمنجر ) 2 و 1 هاي جدول(

غربی استان شده است  هرز در ناحیه شمال علف
که گونه فرفیون  با وجود این). 6 و شکل 3جدول (

وابیده، دامنه ناجور برگ در مقایسه با فرفیون خ
جدول (ك دارد تحمل باالتري نسبت به شوري خا

 .تر است  کم، اما وسعت منطقه احتمال حضور آن)2
تر این گیاه  توان به تحمل کم که دلیل این امر را می

 . انواع دماها نسبت داددر مقابل
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  . ورزي استان گلستاندر اراضی کشا) .Euphorbia maculate L( نقشه پراکنش فرفیون خوابیده -6شکل 
Figure 6. Distribution map of spotted spurge (Euphorbia maculate L.) in the agriculture arable of Golestan Province.  

  
 آن است که محدوده پژوهش بیانگرنتایج این 

وسیله  هوسیعی از استان گلستان مستعد تهاجم ب
 فرفیون وحشی، شیطانی، خربزه هاي کنجد گونه

 الزم است سه گونه فوق در ،رو از این. خوابیده است
هاي تحقیقاتی و مدیریتی استان قرار گیرند تا  اولویت

ها در سطح استان و حتی سایر  از پراکنش وسیع آن
          . هاي کشور جلوگیري شود استان

اهمیت مطالعه و بررسی گیاهان مهاجم بر کسی 
هاي  توانند آشیان  میهاي مهاجم گونه. پوشیده نیست

هاي کشاورزي و طبیعی  نظام شناختی خالی در بوم بوم
محیطی که  را اشغال کنند و عالوه بر پیامدهاي زیست

هاي اضافی را نیز  کنند، هزینه به منطقه جدید وارد می
کوچکی و ). 11(آورند  بار می براي کشاورزان به

که  معتقدند که با توجه به این) 2014( همکاران
ها در  ترین روش هاي شیمیایی از جمله متداول روش

هاي مهاجم در  هاي هرز و دیگر گونه کنترل علف

ها عالوه  ، گسترش این گونهباشند، بنابراین کشور می
تواند منجر به افزایش کاربرد  ثیرات مستقیم میأبر ت

مدهاي سموم شیمیایی در مزارع و باغات شود و پیا
رو  از این). 7(ندان کند ها را دو چ منفی این گونه

هاى مهم  شهاى مهاجم از چال هگونرسد  نظر می به
 در ها آنهاي هرز هستند و تشخیص  فعلی مدیریت

 بسیار مؤثر این گیاهانتواند در کنترل  یم، مراحل اولیه
بانی منظم  هپایش و دید باشد و این تشخیص جز با

                                  ).7 (باشد پذیر نمی امکان
در کشور ایران مطالعات کمی در خصوص 

ی، دالیل ورود و گسترش شناس شناختی، زیست بوم
ها در  گیاهان مهاجم و تغییرات توزیع و پراکنش آن

با مطالعه ) 2010(باشی  مین. سطح مزارع وجود دارد
ها در  هاي هرز و تهیه نقشه پراکنش آن فلور علف

 1388 تا 1379هاي  لکشور طی سامزارع گندم 
که در مناطق محدودي  جو دره هرز  علفدریافتند که
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استان فارس قابل مشاهده بوده در  از مزارع گندم
گندم کشور را تحت   تمام مزارعهاي اخیر تقریباً لسا

. باشد یهجوم قرار داده است و در حال توسعه م
هرز  هاي پراکنش علف به نقشههمچنین با توجه 

Cynachum aquatum  هاي گذشته فقط  لدر ساکه
به  و در منطقه مغان استان اردبیل قابل مشاهده بود

جواري با کشور آذربایجان به  دلیل هم  بهاحتمال زیاد
دلیل خصوصیات  هب، این منطقه وارد شده است

به بسیاري خاص خود شناختی  و بومی شناخت زیست
توماس و  ).9( کشور راه پیدا نموده است از مناطق
هاي هرز را در  نقشه پراکنش علف) 1991(دوناگی 

محصوالت زراعی بهاره مختلف تهیه کردند و 
ثر در ؤترین عوامل م دریافتند که بارندگی و دما مهم

 صفوي و ).19(هاي مختلف هستند  پراکنش گونه
ضمن تأکید بر استفاده از ) 2011(شیرزادیان 

هاي جغرافیایی در  پارامترهاي محیطی در سامانه داده
ها، دریافتند که با توجه  عیین الگوهاي پراکندگی گونهت

، Tortulبه نقشه ارتفاع جغرافیایی، سه جنس خزه 
Grimmia و Byum تمایل شدیدي به حضور در 

هاي مورد بررسی   همه گونهنقاط مرتفع دارند و تقریباً
محدود به نواحی هستند که مقدار مناسبی از بارش 

هاي دیجیتالی  همچنین نقشه. کنند ساالنه را دریافت می
درجه حرارت در این مطالعه رابطه منفی این متغیر را 

                ).13(گیان نشان داد  با پراکندگی خزه

هاي مدیریتی  هعالوه بر عوامل محیطی، برنام
توجهی در  کشاورزان در اراضی زراعی نیز نقش قابل

 .هاي هرز و سرعت رخداد آن دارد تغییر فلور علف
منظور تهیه نقشه  به) 2013(کالورز در این راستا 

   از  Brassica tournefortiiپراکنش گونه مهاجم
هاي انسان  دو مجموعه الیه اطالعاتی شامل فعالیت

  و ) آهن، شدت تخریب اراضی سازي، راه جاده(
نوع خاك، ارتفاع، شیب، ( مربوط به اراضی عوامل

نظر ایشان  به. استفاده کرد) غیرهپوشش گیاهی و 

کننده سرعت  بینی ترین عامل پیش فعالیت انسان مهم
   عواملهمچنین . گسترش تهاجم این گیاه است

اراضی، به شناسایی نواحی مستعد به تهاجم مربوط به 
همچنین ). 4(زیادي خواهد کرد کمک این گونه 

واش  لهاي هرز س علف) 1388(یعقوبی و همکاران 
)Monochoria vaginalis (Burm.f.) ( و سوروف

را  )Echinochloa oryzicola (Vasinger)( هوشمند
هاي جدید و مهاجم در شالیزارهاي ایران  عنوان گونه به

بردگان علت گسترش گونه سوروف  نام. گزارش نمود
هوشمند را به شباهت بسیار زیاد آن به برنج و تحمل 

همچنین تسطیح . باالي آن به غرقاب مرتبط دانستند
ه سبب طوالنی شدن دوره غرقاب در طول و اراضی ک

خارج از فصل زراعی و در نتیجه توسعه اراضی 
باتالقی و در نهایت تجمع ماده آلی و نیتروژن در 

شود را عامل اصلی افزایش جمعیت  اراضی زراعی می
              ).20(واش عنوان نمودند  سل

  
  گیري کلی نتیجه

یار باالي به قدرت توسعه و پراکنش بس توجه با
گیاهان مهاجم و همچنین دامنه وسیع تحمل به شرایط 
محیطی مختلف این گیاهان، تهیه نقشه پراکنش این 

ها  ها و تعیین محدوده جغرافیایی پراکنش آن گونه
ترین اقدام در مدیریت  عنوان اساسی  ضروري بوده و به

 پژوهش بیانگرنتایج این . شود  ها محسوب می تلفیقی آن
که محدوده وسیعی از استان گلستان مستعد آن است 

شیطانی، خربزه وحشی،  هاي کنجد وسیله گونه هتهاجم ب
از لحاظ درجه اهمیت گونه . فرفیون خوابیده است

فرفیون ناجور برگ در رتبه دوم قرار گرفته و در زمینه 
پراکنش وسیع گونه نیلوفر وحشی معرفی شده در 

رو الزم است   ایناز. استان نگرانی خاصی وجود ندارد
هاي تحقیقاتی و مدیریتی  سه گونه اول در اولویت

ها در سطح  استان قرار گیرند تا از پراکنش وسیع آن
              . هاي کشور جلوگیري شود استان و حتی سایر استان
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