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  چکیده
متر مربع می باشد. جهت حفظ و افزایش میزان سرانه فضاي سبز و  5/15ه ازاي هر نفر سرانه فضاي سبز درون شهري شهر تهران ب

رسیدن آن به حد استاندارد جهانی یکی از عوامل تاثیر گذار مدیریت صحیح علف هاي هرز در فضاي سبز می باشد. لذا به منظور ارزیابی، 
منطقه  22در بوستانهاي  1393-94در شهر تهران تحقیقی در سالهاي  تعیین تنوع، تراکم، غالبیت و  تهیه نقشه پراکنش علف هاي هرز

انجام شد. و جهت تجزیه و تحلیل داده  W تهران انجام شد. نمونه برداري ها در فصل تابستان انجام شد. و با استفاده از روش سیستمیک
خانواده گیاهی  21گونه علف هرز از  52فوق ، تعداد . در مجموع پژوهش استفاده گردید Arcgis و PC-ord ،Canoco ها از نرم افزارهاي

بوته  25/24و  38/34به ترتیب با  16و  17بوستان هاي متعلق به مناطق در سطح شهر تهران شناسایی شد. از نظر تراکم علف هاي هرز، 
در مترمربع کمترین تراکم علف هاي  بوته 55/9و  31/9، 05/9، 7به ترتیب با  21و  20، 12، 5در متربع بیشترین و بوستان هاي مناطق 

 بقوالت، (Poaceae) گرامینه، (Asteraceae) %) به چهار خانواده کاسنی51گونه ( 27گونه شناسایی شده،   52. از هرز را دارا بودند
(Fabaceae) و اسفناج (Chenopodiaceae) تعلق داشتند. از نظر شاخص وفور (AI)، علف هاي هرز گل قاصد (Taraxacum officinale 

L.)، بارهنگ (Plantago major L.)،  هفت بند پا کوتاه(Polygonum patulum M. Bieb) و پنجه مرغی (Cynodon dactylon 
(L.) Pers)  .به ترتیب به عنوان علف هاي هرز غالب چمنکاري هاي شهر تهران شناخته شدند  

  تراکم، شاخص وفور، شانون وینر، گل قاصد. :واژه هاي کلیدي
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Abstract 
Tehran’s urban greenspace per capita is 15.5 square meters per person. One of the affecting factors to maintain 
and increase the amount of greenspace and to reach up to international standards per capita is proper 
management of weeds in the greenspace. A research has been conducted in parks of 22 districts of Tehran in 
order to assess, specify diversity, density, dominance and distribution map of weeds in Tehran. In order to 
identify the density and abundance of weeds in ،Turfgrass of Tehran, 42 Parks in 22 regions for two years (2014-
2015) were investigated. Sampling has been conducted in summer using W systematic method. A total of 52 
weed species from 21 families were observed in parks of Tehran. Maximum weed densities were found in the 



      ایران هاي هرز علفعلوم  همایشمین هفت
  1396شهریور  7الی  5، گرگان

 

٢ 
 

Region 17 and Region 16 with 34.38 and 36.25 plant/m2, respectively and minimum in the region 5, 12, 20, 21 
with 5.7,9.05, 9.31 and 9.55 plant/ m2, respectively. The 27 species of 52 species belonging to four major 
families, Asteraceae,Poaceae, Fabaceae, and Chenopodiaceae, with 10, 7, 6 and 4 species, respectively. Lion′s 
tooth (Taraxacum officinale), greaet plantain (Plantago major), knotweed (Polygonum patulum) and bermuda 
grass (Cynodon dactylon) were dominant species based on a abundance index (AI).  

Keywords: Density, Lion′s tooth (Taraxacum officinale), Shannon–Wiener index, Uniformity index,  

  

  مقدمه
هاي هرز به این اماکن  خسارت علف هاي هرز به فضاهاي سبز به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است. خسارت مستقیم علف

می دستی و شادابی این فضاها  شامل کاهش رشد گونه هاي زینتی و درختان جنگلی، بد منظره کردن و از بین بردن یک
هاي هرز میزبان مناسبی براي عوامل بیمارگر و حشرات زیان آور می باشند. وجود علف هاي هرز در  باشند. عالوه بر این علف

پارك ها و فضاهاي سبز شهري زمینه افزایش جمعیت عوامل خسارت زاي زنده را فراهم کرده و از این طریق به طور غیر 
، شناسایی بوستان و یا فضاي سبز یک  هاي هرز اولین گام در امر مدیریت علفنند ه این فضاها خسارت وارد می کمستقیم، ب

نوع و نحوه پراکنش علف هاي هرز منطقه مذکور می باشد تا بتوان با دیدي باز و برنامه ریزي دقیق در مدیریت علف هاي هرز 
هاي چمن دانشگاه  هاي هرز زمین نوع علف) در بررسی ت1388اسماعیلی و صالحی (). 1389(نجفی و همکاران، گام برداشت. 

خانواده گیاهی را شناسایی نمودند، که مهم ترین علف هاي هرز پهن برگ و باریک برگ  9گونه علف هرز متعلق به  14شیراز 
گزارش شدند. سعیدي  (Cynodon dactylon L. Pers)و پنجه مرغی  (.Taraxacum officinale L)به ترتیب گل قاصد 

 29گونه علف هرز از  92هاي هرز مزارع گندم، جو و عدس دیلمان (گیالن) نموده و  ) اقدام به  شناسایی علف1382مهرورز (
شهرستان مختلف استان  11طی بررسی را که در مزارع گندم  )1395. ویسی و همکاران (خانواده گیاهی را شناسایی نمود
 تیاهم لذا با توجه بهخانواده گیاهی را شناسایی نمودند.  33لق به گونه علف هرز متع 162کرمانشاه انجام دادند در مجموع 

به منظور ارزیابی، تعیین تنوع،  1394و  1393هاي  این تحقیق در سال ،شهرها کالن در هرزي ها علف تیریمد و سبزي فضا
  د. گانه شهر تهران انجام ش 22هاي مناطق  کاري هاي بوستان هاي هرز در چمن تراکم و غالبیت علف

  مواد و روش ها
عرض شمالی قرار  35ْ ′51 تا 35ْ 34′ و طول شرقی 51ْ 38′ تا 51ْ ′6 درکیلومتر مربع  3/686مساحتی برابر  با تهران شهر

منطقه  22از این رو نمونه برداري ها در  ،شهري تقسیم شده استمنطقه  22این شهر طبق آخرین تقسیمات به  .است گرفته
بوستان در سطح شهر تهران  48)، تعداد 1393-1394هاي  سال نمونه برداري (سال 2ت. در طول شهر تهران انجام گرف

در هر نقطه  ها برداري نمونهشد.  انجام Wها در فصل تابستان و با استفاده از روش سیستمیک  انتخاب شدند. نمونه برداري
ز هر کودرات به تفکیک جنس و گونه شناسایی و هاي هر توسط یک کودرات به ابعاد یک متر در یک متر انجام شد و علف

، طول و عرض جغرافیایی و سپس ارتفاع از GPSشمارش شدند. الزم بذکر است در هر بوستان نیز با استفاده از دستگاه گیرنده 
محاسبه فراوانی، یکنواختی و میانگین تراکم بوته ها ) 1985ت توماس (با استفاده از معادالسپس سطح دریا مشخص گردید. 

  .گردید
                                                                                                                                 شد.به صورت درصد بیان که ها ،  بیانگر نسبت بوستان داراي گونه علف هرز خاص بر کل تعداد بوستان (F) فراوانی
[1]                                                                                                                                

  ي اشغال شده توسط از فضا شاخصیبوده که  Kهاي نمونه برداري شده آلوده به گونه کادربیانگر درصد : (U) تییکنواخ  
  د. علف هرز می باش

   [2]                                                                                                             
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   .بیانگر شمارش افراد تک گونه در هر متر مربع است :(D) تراکم
   [3]                                                                                                                             

  است.بوستان مورد بررسی یانگر میانگین تعداد گیاه در متر مربع در ب (MD) میانگین تراکم
[4]                                                                                                                                                                                                                         

                                               .)5) استفاده گردید (معادله 8ط مین باشی (ارائه شده توس (AI) براي بررسی وفور علف هاي هرز از معادله
[5]                                                                                                                                    
   باشد. ، میانگین تراکم گونه اي میMD و فراوانی، F ،، یکنواختیU ،، شاخص غالبیتAI در این معادله 

  .گردیداستفاده   ('H) از شاخص تنوع گونه اي شانون وینر ،نبوستا هربراي بررسی تنوع علف هرز در  همچنین
 [6]                                                                                                                 

  . ی جامعه محاسبه شدیکنواخت (E) شاخص شانون وینر براي هر بوستان، شاخص یکنواختیبعد از محاسبه 
 [7]                                                                                                                                  

با دازش شد. سپس پر Excel هاي هرز ابتدا طول، عرض جغرافیایی و تراکم علف هرز در محیط ش علفجهت تهیه نقشه پراکن
(از نظر  مقایسه و گروهبندي بوستانها جهت اقدام به تهیه نقشه پراکنش علف هاي هرز گردید. ArcGis استفاده از نرم افزار

  شد.استفاده  (Pc-ord)نرم افزار بوسیلهاز تجزیه خوشه اي  شاخص یکنواختی و شانون وینر)
  نتایج و بحث

 یاهی کاسنیگ يشد. خانواده ها شناسایی گیاهیخانواده  21هرز متعلق به  گونه علف 52ها تعداد  یبررس یندر ا
(Asteraceae) گندمیان ،(Poaceae) ،بقوالت (Fabaceae) و اسفناج (Chenopodiaceae) و در  گونه 4و  6، 7، 10با  یبه ترتب

   ).1(شکل را به خود اختصاص دادند علف هرز يدرصد از کل گونه ها 51مجموع 

 انواده هاي مختلف گیاهی و درصد گونه هاي علف هرزي متعلق به این خانواده ها در چمن کاري هاي بوستان هاي شهر تهران.خ - 1شکل 

  

گونه دوساله و  1و دوساله،  یکسالهگونه  2گونه دوساله،  2گونه چند ساله ،  18 یکساله،گونه  28،  زندگیاز نظر چرخه 
شده  ییشناسا يها گونه ینشدند. در ب ییشهر تهران شناسا ايه يچندساله در چمنکار و دوساله و ساله یکچندساله و دوگونه 

   شدند. شناساییها)  برگ یکبار یرگونه از سا یکها و  گونه گراس 6برگ ( یکگونه بار 7گونه پهن برگ،  45

مین باشی و همکاران ط ارائه شده توس AIهاي هرز مساله ساز در سطح شهر تهران از شاخص وفور  راي رتبه بندي علفب
با  (.Taraxacum officinale L) استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبه این شاخص نشان داد که علف هرز گل قاصد) 2008(
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 Polygonum patulum)کاري هاي شهر تهران بوده و علف هفت بند پا کوتاه  غالب ترین علف هرز چمن 24/164شاخص وفور 

M. Bieb) ،بارهنگ (Plantago major L.) پنجه مرغی ،(Cynodon dactylon L. pers)، شیر تیغک رطوبت پسند (Sonchus 

oleraceus L.) و جاروي قزوینی (Kochia scoparia L. schard) .تایج حاصل از نمونه برداري ن در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند
 38/34به ترتیب با  16و  17تان هاي متعلق به مناطق بوستان شهر تهران نشان داد که بوس 48ها در طی دو سال آزمایش در 

بوته در  55/9و  31/9، 05/9، 7به ترتیب با  21و  20، 12، 5هاي مناطق  بوته در متر مربع بیشترین و بوستان 25/24و 
ر تهران ضرورت شه 17و  16تراکم بیش از اندازه علف هاي هرز در مناطق  .هاي هرز را دارا بودند مترمربع کمترین تراکم علف

در بررسی جامعه علف هرزي بر  کند. هاي هرز  را در دو منطقه فوق را مطالبه می لزوم نظارت دقیق تر و کنترل دقیق تر علف
بندي شدند. بوستان  هاي مختلف در سه خوشه گروه بوستان 75، در سطح تشابه %('H)اي شانون وینر  اساس شاخص تنوع گونه

در یک خوشه قرار گرفتند و کمترین میزان تنوع را در بین سایر مناطق داشتند.  14و  11، 12، 16، 21، 18، 15هاي مناطق 
، 6، 5، 4، 3در خوشه دوم قرار داشته و بیشترین تنوع گونه اي را داشتند. بوستان هاي مناطق  19و  1، 2هاي مناطق  بوستان

 75از نظر یکنواختی گونه اي، در سطح تشابه %  ).2د (شکل در خوشه سوم قرار گرفتننیز  22و  20، 17، 13، 10، 9، 8، 7
اي را  بیشترین میزان یکنواختی گونه 2و  1هاي مناطق  هاي مناطق مختلف در سه خوشه گروه بندي شدند. بوستان بوستان

ی گونه اي را کمترین میزان یکنواخت 11و  18، 21، 16، 14، 15داشتند و در خوشه اول قرار گرفتند. بوستان هاي مناطق 
در خوشه  22و  20، 19، 17، 13، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3هاي مناطق  داشتند و در خوشه دوم قرار گرفتند و بوستان

  سوم قرار گرفتند.

  

  

  

  

  ها.هاي هرز موجود در چمنکاريگانه شهر تهران از نظر شاخص شانون وینر علف 22هاي مناطق تجزیه خوشه اي بوستان -4شکل 
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