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 ، عوامل محیطی  GISهای تنوع، علف هرز، سنجش از دور، خصشا های کلیدی:واژه

 

  44-333-44  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 

 آبادی بهنام کامکار، ابراهیم زینوند لرستانی، میثم قاسمی، ناصر باقرانی ترشیز، سجاد صادقی لطف نویسنده)گان(:

( و GISمزارع گندم با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی ) یهاعلفبررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع  عنوان:

 ( RS) دور از سنجش

 44-333-44 شماره:

 11/2/1341     تاریخ:

 علمی های کوتاهیافته
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 اهمیت موضوع

های تنوع زیستی علفهای هرز و شناسایی مناطق کمخطر و پرخطر سبب اولویتبندی در مورد شاخص یینتع

روشهای کنترل علفهای هرز و برنامهریزیهای الزم توسط تصمیمگیران و کارشناسان خواهد شد. این مطالعه با 

هدف بررسی اثر عوامل اقلیمی و خاکی بر علفهای هرز مزارع گندم شهرستان گرگان و تهیه نقشههای 

 شاخصهای تنوع زیستی علفهای هرز انجام شد.

 

 )شرح مساله(مقدمه 

ترین عوامل تأثیرگذار در کاهش عملکرد گندم، خسارت علفهای هرز میباشد. در استان گلستان، مهم از یکی

گندم مهمترین محصول زراعی بوده و سالیانه به میزان 32 درصد از علفهای هرز خسارت میبیند. شناسایی الگوی 

ترکیب و تنوع گونهای علفهای هرز و ارتباط این الگوها با عوامل اقلیمی و ویژگیهای خاك سبب دستیابی به 

اطالعات صحیح در مورد علفهای هرز شده و میتواند موجب بهکار بستن روشهای مناسب مدیریتی شود. بنابراین 

این تحقیق بهمدت 2 سال جهت بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع علفهای هرز مزارع گندم شهرستان گرگان و با 

 استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )SIG( و سنجش از دور )SR( انجام شد.

 

 هاترین یافتهمهم

 از درصد 61 حدود. شدند شناسایی گیاهی خانواده 81 از هرز علف گونه 44 محدوده این در نتایج، طبق

. بودند ایدولپه درصد 61 نیز رویشی شکل نظر از کهحالی در بودند، سالهیک نوع از هرز هایعلف هایگونه

نتایج نشان داد که متغیرهای بارندگی، . دادندمی تشکیل برگپهن هایگونه را گندم مزارع غالب هرز هایعلف

میانگین دما، جهت شیب و شوری خاك دارای رابطه معکوس و متغیرهای روی و نیتروژن خاك دارای رابطه 

ندگی، میانگین دما و عنصر روی خاك از رابطه وینر بودند. عالوه براین متغیرهای بار -مسقیم با شاخص شانون

 همچنین. معکوس و متغیرهای عنصر روی و نیتروژن خاك از رابطه مستقیم با شاخص سیمپسون برخوردار بودند

های شاخصهای تنوع با الیههای طباق نقشهانداشت.  تنوع شاخص دو هر بر را تأثیر بیشترین خاك نیتروژن متغیر

عوامل محیطی نشان داد که مقادیر باالی شاخصهای شانون- وینر )2/83 تا 3/52( و سیمپسون )0/83 تا 8( در 

 بخشهای شمالی محدوده مورد بررسی که نیتروژن خاك زیاد میباشد، مشاهده میشود.
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 
 

 های تنوع الف( شانون- وینر و ب( سیمپسون بخشی از حوزه قرهسوی شهرستان گرگان بر اساس عوامل محیطی. نقشه شاخص -1شکل 

 
 

محیطی  عوامل و وابسته متغیر عنوانبه هرز هایعلف سیمپسون و وینر -شانون تنوع هایشاخص بین خطی رگرسیون یبضرا -1جدول 

  .مستقل متغیر عنوانبه( خاک و توپوگرافی اقلیمی،)

 عرض از مبدأ متغیر وابسته مدل
 متغیرهای مستقل

 جهت شیب بارندگی شوری دمای میانگین روی نیتروژن

وینر -نونشاخص شا 8  6/33 43/4  43/0  61/0-  41/0-  03/0-  008/0-  

20/2 شاخص سیمپسون 2  35/3  31/0  24/0-  28/0-  004/0-  — 

 

 


