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 فضاي سبز شهري بررسي ساختار جوامع، تنوع گونه اي و تهيه نقشه پراكنش علف هاي هرز

  شهر تهران گانه 22مناطق  بوستانهاي )يچمنكاري هاگلكاري ها و (
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  چكيده:

منطقه  22بوستان غير جنگلي در  37در  )چمنكاري ها  و گلكاري ها فضاي سبز شهري شهر تهران ( بررسي علف هاي هرز

 (MOFD)و  (MDF)، ميانگين تراكم (U)، يكنواختي (F)انجام شد. پارامترهاي .فراواني  1393سال تابستان شهر تهران در 

 و در نهايت نقشه پراكنش علف هاي هرز بر روي نقشه شهر تهران تهيه گرديد. پس از جمع آوري اطالعات گردآوري شدند

موجب خسارت به چمنكاري ها در سطح شهر تهران مي خانواده  20گونه علف هرز متعلق به  80نتايج نشان داد 

بود. بيشترين تراكم  (Asteraceae) مركبان و (Poaceae) گندميانمتعلق به دو خانواده چمن  .بيشترين علف هاي هرزگردد

و پنجه  Taraxacum officinale)( متعلق به دو علف هرز قاصدكبه ترتيب را در بين علف هاي هرز پهن برگ و باريك برگ 

بوستانها مورد  يخانواده گياهي در گلكاري ها 22گونه علف هرز متعلق به  77همچنين  بود. (Cynodon dactylon)مرغي 

 (Asteraceae)و مركبان  (Poaceae) گندميان . بيشتر علف هاي هرز گلكاري ها متعلق به دو خانوادهشناسايي قرار گرفتند

بود. همچنين  (Polygonum avicular)به علف هفت بند  در گلكاري ها متعلقبودند. بيشترين تراكم جمعيت علف هاي هرز 

  نتايج بررسي ها توزيع و تنوع متفاوت پراكنش گونه ها را در مناطق مختلف شهري تهران را نشان داد.

  .نقشه علف هاي هرز، گلكاري چمن كاري، : بوستانها،كليدي واژه هاي

  

Studying the community structure, species diversity in landscapes urban of Tehran. 
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Abstract: 

A weed survey of turfgrass fields was conducted at 37 parks in 22 regions of Tehran in 2014. 

Quantitative measurements viz frequency (F), field uniformity (FU), mean field density (MDF), mean 

occurrence field density (MOFD) were recorded. Eighty species of weeds of 20 families were 

recorded in turfgrass. Most of them were included in Poaceae and Asteraceae. The most important 

broad leaved and narrow-leaved weeds were Taraxacum officinale and Cynodon dactylon., 

respectively. Seventy seven species of weeds of 22 families were recorded in Flowers. Most of them 

were included in Poaceae and Asteraceae. The most important weeds were Polygonum avicular.  

Key words: Floriculture, Parks,Turfgrass, Weed  map.  

  

  

  مقدمه

روند. اين گياهان سازگاري قابل توجهي براي تسخير شمار ميهاي كشاورزي به علف هاي هرز از اجزاي اصلي اكوسيستم

هاي علف هاي دستورزي شده دارند. شناسايي دقيق علف هاي هرز الزمه علم علف هرز بوده، بطوريكه شناسايي گونهمحيط

ها، ناپذير پارك ها از اجزاي ضروري و جزء جداييچمن .)2004(رابيا،  هرز موجود نقش مهمي در بهبود روشهاي كنترلي دارد

ها به شمار مي روند و در توسعه فضاي سبز نقش اساسي دارند. با توجه به مهاجرت مردم به شهرها و گسترش فضاي سبز و باغ

سازي محيط هاي محيطي و صنايع و احداث فضاي سبز نه تنها در زيبازندگي شهرنشيني و مسايل پيامد آن از قبيل آلودگي

در كاهش اين آلودگي ها يك عامل انكارناپذير مي باشد. يكي از اهداف ايجاد فضاي سبز جنبه زيبايي  نقش اساسي دارد، بلكه

بودن آن را مختل مي كند و هم باشد كه هم زيبايي و يكنواختهرز در فضاي سبز ميپديدار شدن علف هاي آن مي باشد،

اث شده رقابت مي كند و نهايتاً منجر به ضعيف شدن آنها مي غذايي با چمن و گياهان زينتي احداينكه بر سر نور، آب و مواد

  .)2003(بوث و همكاران،  شود

هدف اوليه از مطالعه علف هاي هرز و تهيه نقشه پراكنش آنها، شناسايي  دقيق و مشخص كردن مناطق آلوده به جمعيت اين 

كند تا بتوانند مناطقي كه پتانسيل آلودگي به ك ميها به محققين و مديران كمباشد. اين گونه بررسيهاي ناخواسته ميگونه

بيني كنند. در عين حال زيست شناسي و فرايند تهاجم و روش هاي مختلف بويژه علف هاي هرز مهاجم را دارند، پيشگونه

علي رغم اينكه فضاي سبز جايگاه  .ها را درك كرده، ابزار و روش هاي مديريتي خود را بهبود بخشندهاي پراكنش اين گونه

در سطح  ايروند ولي  تاكنون مطالعهها به شمار مياي در سالمت افراد دارد و علف هاي هرز از عوامل مخرب اين محلويژه

در فضاي سبز انجام نشده  هرز علف هاي پراكنش نقشه تهيه و گونه ها تنوع جوامع، ساختاردر مورد  وسيع در كالنشهر ها

فضاي سبز غير  هرز علف هاي پراكنش نقشه و ايگونه تنوع جوامع، بررسي ساختاربنابرين هدف از اين تحقيق است. 

  بود.شهر تهران  منطقه 22در بوستانهاي  و گلكاري ها) چمنكاري ها جنگلي(

  

  مواد و روشها

چمنكاري ها در شهر تهران  و ارتباط  هرز در  به منظور شناسايي دقيق و تهيه نقشه پراكنش گونه هاي مختلف علف هاي

حضور هر يك از گونه ها با خصوصيات خاكي و آب و هوايي كه در آن استقرار يافته اند و همچنين ارتباط حضور آنها با گياهي 
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به تفكيك چمنكاري ها و منطقه شهر تهران  22بوستان مختلف در  38كه در مجاورت آن قرار گرفته است. بررسي ها در 

) و 1985توماس ( كه توسط W نمونه برداري در اين بوستانها به روش سيستميك انجام گرفت. 1393در تابستان ري ها گلكا

انتخاب خواهد گرديد و در هر نقطه  W نقطه بر روي هر بازوي 15ارائه گرديد انجام خواهد شد.  )1991كالي و همكاران ( مك

نقطه به عنوان نقاط نهايي در هر محل شاخص در  نظر  60يك متر پرتاب خواهد شد و در مجموع  ×كودراتي به ابعاد يك متر

. پس از قرار دادن كادر در )1قدم در نظر گرفته خواهد شد(شكل  W 40 گرفته خواهد شد. فواصل نقاط بر روي هر بازوي

شد و گونه هايي كه  و يادداشت برداري خواهندمحل نمونه گيريها، كليه علف هاي هرز به تفكيك جنس و گونه شمارش شده 

قابل شناسايي نباشند يا شناسايي آنها در حد گونه نياز به صرف زمان و استفاده از منابع دارند، اتيكت گذاري و پرس خواهند 

جغرافيايي  مختصات گرديد و با استفاده از منابع معتبر در هرباريوم گياه شناسي دانشگاههاي معتبر شناسايي خواهند شد.

دقيق  GPSتمام محلهاي نمونه برداري كه شامل طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا خواهد بود با يك دستگاه 

)، 1393ثبت شده و در فرمهاي مربوطه يادداشت گرديد. پس از پايان نمونه برداري علف هاي هرز در آخرين فصل (پاييز سال 

 بر، ArcMap افزار نرم در كليه اطالعات به دست آمدهعيين خصوصيات مورد نظر گرديد. اقدام به تهيه نمونه خاك جهت ت

 اصلي اطالعاتي اليه ترتيب بدين و مي شود اي تهيه نقطه اطالعات اليه يك بصورت و شده ثبت جغرافيايي طول و عرض اساس

اين بانك اطالعاتي براي توليد نقشه پراكنش  GIS با استفاده از نرم افزار مي شود سپس تهيه هرز هاي علف مختلف هاي گونه

علف هاي هرز در فضاي سبز شهر تهران  به تفكيك چمنكاري و گلكاري در فصل تابستان و ارتباط آنها با خصوصيات خاك و 

توماس  ادالت. بعد از شناسايي و شمارش با استفاده از معاطالعات مربوط به آب و هوا و نوع گياه حاضر در هر پارك استفاده شد

  فراواني، يكنواختي و ميانگين تراكم بوته ها محاسبه گرديد. )1985(

  

  

  

  .بررسي مورد مناطق در سيستماتيك برداري نمونه روش: 1 شكل

  

  نتايج و بحث

گونه مختلف علف هرز از  83منطقه شهر تهران نشان داد كه  22در چمنكاري هاي بوستانهاي  1393نتايج تحقيقات در سال 

 Poaceaeگندميان    گونه هاي علف هاي هرز متعلق به خانواده  خانواده گياهي در حال رقابت با چمن هستند. بيشترين  20

 بود. در اين مطالعه (MFD)، و ميانگين تراكم (U)، يكنواختي (F)داراي بيشترين فراواني  Asteraceaeخانواده بودند. اگرچه 

درصد يكساله  20درصد يكساله تابستانه و  5/62درصد دوساله،  25/1ندساله، چدر صد علف هاي هرز  15 مشخص گرديد 

درصد متعلق  25چمن پهن برگ و  طبقه بندي شده در درصد علف هاي هرز 75نتايج بررسي ها نشان داد كه  زمستانه بودند.

  ).1(جدول به علف هاي هرز باريك برگ بودند.

و  (Taraxacum officinale)قاصدك  علف هرز هرز پهن برگ متعلق بهجمعيت را در بين علف هاي تراكم  رينبيشت

 بود. (Cynodon dactylon)پنجه مرغي علف هرز  جمعيت در بين علف هاي هرز باريك برگ متعلق به تراكم بيشترين 
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 Taraxacum)متعلق به علف هرز قاصدك  بين علف هاي هرز پهن برگ و باريك برگ در مجموعدر  را تراكمبيشترين 

officinale) علف هرز قاصدك گياهي چندساله است كه توسط بذر تكثير مي شود. اين علف هرز فاقد ساقه قابل رويت  .بود

است و جوانه هاي جديدي از روي ريشه و قطعات جداشده آن بوجود مي آيند.هر گل اين گياه معموالً دويست بذر توليد مي 

بذر توليد شده به پنج هزار عدد هم برسد.دوره گلدهي اين گياه فروردين تا خرداد ماه  كند ولي در اين رقم ممكن است تعداد

  ).1388است و اغلب دوباره در پاييز به گل مي روند.( راشد محصل و همكاران، 

 خانواده گياهي 22گونه علف هرز از  77نشان داد كه گانه شهر تهران  22در گلكاري هاي بوستانهاي منطق نتايج بررسيها 

داراي  Asteraceaeبودند.  اگرچه خانواده  Poaceaeبيشترين  گونه هاي علف هاي هرز متعلق به خانواده شناسايي شدند. 

در صد علف هاي  58/15بود. در اين مطالعه مشخص گرديد   (MFD)، و ميانگين تراكم (U)، يكنواختي (F)بيشترين فراواني 

نتايج  ).1(جدول  درصد يكساله زمستانه بودند. 77/20درصد يكساله تابستانه و  03/61ساله، درصد دو 29/1هرز چندساله، 

درصد متعلق به علف هاي هرز  40درصد علف هاي هرز طبقه بندي شده در چمن پهن برگ و  60بررسي ها نشان داد كه 

متعلق به علف هرز علف هفت بند  گلكاري هابيشترين تراكم در بين جمعيت علف هاي هرز  باريك برگ بودند.

(Polygonum avicular) بود .  

طي بررسي هايي را كه در دو سال متوالي در زمين هاي چمن دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز ) 1389اسماعيلي و صالحي (

ه ترتيب گل قاصد و تيره گياهي بود.مهم ترين علف هاي هرز ب 9گونه علف هرز متعلق به  14انجام دادند گزارش نمودند كه 

كه  شدمشخص همچنين در بررسي ديگري كه در چمنكاري هاي بوستانهاي شهر مشهد انجام گرديد چاير مي باشند. 

زينگ و  همچنين ).1386(قرسي انباران و همكاران،  بودند Asteraceae متعلق به خانواده چمن بيشترين علف هاي هرز

خانوده به چمن هاي هانگزوال چين خسارت وارد مي  24گونه علف هرز متعلق به  74گزارش نمودند كه  )2000همكاران (

  كنند.

  شهر تهران به تفكيك چرخه زندگي.فضاي سبز .درصد پراكنش علف هاي هرز در چمنكاري و گلكاري هاي 1جدول 
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