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  دهیکچ

ـ شده اسـت. گ  یعیابع طبمن تیریمد يچالش مهم برا کیبه  لیمهاجم در مراتع تبد اهانیامروزه کنترل گ  )Rosa persica Michx. ex Juss.ورك ( اهی

ـ که ورود پ یدر مراتعاین گونه  .است رانیمهاجم در ا يهااز گونه یکی و بـر سـاختار و عملکـرد     افتـه یسـرعت گسـترش   کـرده، بـه   دای

 شـده تجویز يسوزو آتش ییایمیش ،یکیکانکنترل م يهاگذاشته است. در این تحقیق به بررسی روش یمنف ریتأث قهمنط یبوم یاهیگپوشش

 یدر سه سال متوال یکامل تصادف يهابلوك هیخرد شده بر پا يهاکرت یشیشده در قالب طرح آزمابیدر کاهش تراکم ورك در مراتع تخر

 يسـوز ورد مطالعه آتشم يهاروش نیدر کنترل ورك داشته و در ب يثرترؤنقش م یقیتلف يهاوشنشان داد که اعمال ر جیپرداخته شد. نتا

قطـع   قیاز طر یکیزیو کنترل ف يسوزآتش یقیتلف ماریورك داشت. ت تیدر کاهش جمع يترمؤثرنقش  ییایمیهمراه کنترل شبه شدهتجویز

ـ ورك  تینشان داد که هر دو روش در کاهش جمع زین ،ینیزمریز يهادامهمراه قطع انبه يسوزو آتش نیاز سطح زم ییهوا يهااندام  ؤثرم

 يهـا در خـاك در روش قطـع انـدام    یآشـفتگ  جادیا لیدلنشد. به دهیدرصد د نجپدو روش در سطح  نیا نیب يداریتفاوت معن یبوده ول

  استفاده شود. شهیقطع ر يجابه ییهوا يهاهمراه قطع اندامبه يسوزدر کنترل ورك از روش آتش شودیم شنهادیپ ینیزمریز

  

 
  

  کنترل گونه مهاجم شه،یقطع ر ،ییهوا يهااندام قطع ش،کعلف: يدیلک يهاواژه
  

 

  

  

  

  

  
  

 
  

  يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،ياستان مرکز یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق .1

   hmirdavoodi@yahoo.com :یکیترونکال پست، اتباتکم مسئول :*
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  مقدمه

ـ دلبـا گذشـت زمـان و بـه     یاهیـ جوامع گ ـ تغ لی  طیدر محـ  راتیی

 يهـا و ...)، عکـس العمـل   یعـ یطب يهایآشفتگ ،یمیاقل راتیی(تغ

 یانسـان  يهـا تیفعال نیمهاجم و همچن يهاو تهاجم گونه یستیز

). امـروزه تهـاجم   30( کننـد یمـ  ریی)، تغیتصادف ای يعمد طور(به

در کـاهش   مـؤثر دو عامل  نعنوابه یاراض يکاربر رییو تغ یستیز

). 37ذکـر شـده اسـت (    هـا ستمیاز اکوس ياریدر بس ياتنوع گونه

شده بلکـه   ياگونه بیدر ترک رییمهاجم نه تنها باعث تغ يهاگونه

) و موجـب  10بـوده (  مـؤثر  زین ستمیبر کارکردها و خدمات اکوس

). 31( شــوندیمــ ایــاز نقــاط دن ياریدر بســ ســتمیاکوس بیــتخر

چالش مهـم   کیبه  لیمهاجم تبد اهانیامروزه کنترل گ کهيطوربه

  ).  21شده است ( یعیمنابع طب تیریمد يبرا

مهـاجم   يهـا و کنترل گونـه  تیریمد يبرا یمختلف يهاروش

ــه در ا ــوجــود دارد ک ــتحق نی ــه روش قی ــاب ــش يه ــوزآت  يس

ـ یرزمیو ز ییهوا يهاقطع اندام یکیمکان يهاشده، روشزیتجو  ین

  پرداخته شده است. ییایمیش و کنترل

ـ  عنوانبهشده زیتجو يسوزاز آتش استفاده  یتیریابـزار مـد   کی

پوشش  تیریدر مد دیبه اثرات مف یابیدست يساده و ارزان برا ،يقو

شـده پـس از   کنترل سوزيآتش). اعمال 8( هاستستمیاکوس یاهیگ

ـ ) و 26( ییایمی)، قبل از مبـارزه شـ  5( یکیکنترل مکان آن بعـد از   ای

  تر باشد.مؤثردر کنترل گونه مهاجم  تواندی)، م14(

کنتـرل   يشده برازیتجو يسوز) از آتش23لومان و همکاران (

ـ بینام خشـک مـه ین ي) در علفزارهـا ی(چـوب  یدرختـ  يهـا گونه  ای

دام،  يگرفتند که بـا توجـه بـه شـدت چـرا      جهیاستفاده کرده و نت

دارد.  یختـ در يهـا در کنتـرل گونـه   یاثـرات متفـاوت   يسوزآتش

دام بـا شـدت مناسـب در مراتـع باشـد،       ياگـر چـرا   کـه يطوربه

ــش ــوزآت ــه  يس ــاهش گون ــاموجــب ک ــ يه ــزا یدرخت   شیو اف

ـ مفـرط دام، ا  يشده و در چرا هاگراس يدرصد 30 روش در  نی

  نخواهد بود. مؤثر یدرخت يهاکاهش تراکم گونه

 یمختلف کنترل يها) با مطالعه روش16و رجمانک ( نیارسک

ــگ يرو ــدی، درFoeniculum vulgare اهی ــه روش تلف افتن ــیک  یق

بـر   يبهتـر  ریتـأث  ،ییایمیشده و روش کنترل شزیتجو سوزيآتش

  دارد. کایگونه در مراتع آمر نیکنترل ا

 يسـوز ساله) آتـش مدت (دو) با مطالعه اثر کوتاه4( يرداودیم

، Rosa persicaبـا پوشـش غالـب ورك     يدر مراتع اسـتان مرکـز  

تراکم ورك در منطقه سوخته نسبت به شاهد  نیانگیکه م نشان داد

ـ تعداد پا داریکاهش معن با وجود یکاهش داشته است، ول  يهـا هی

ـ تـاج پوشـش و تول   ،يسـوز گونه پـس از آتـش   نیا  رییـ آن تغ دی

  نداشته است.   يداریمعن

 اهیـ گ یکـ یزیاشـاره بـه حـذف ف    یکیمکـان  تیریمد روش

ـ تول يسازودمحد ایو  يریمنظور جلوگمهاجم به ـ بـذر گ  دی  اهی

کنتـرل   يهـا روش ی) بـا بررسـ  28است. نوشـه و همکـاران (  

ــان ــش یکیمک ــوزو آت ــو يس ــرا زیتج ــده ب ــار گ يش ــمه   اهی

Echinospartum horridum گرفتنـد   جـه یاروپا، نت يارهادر چمنز

 نیـ در کنتـرل ا  يتـر گونه، نقش مهم نیا ییهوا يهادامکه قطع ان

 شیشده باعث افزاکنترل يسوزه آتشک یحالمهاجم دارد. در اهیگ

 شیدر بانک بذر خاك شده و موجب افـزا  اهیگ نیبذر ا یزنجوانه

  .شدآن  يهارشد نهال

دفعـات مختلـف قطـع     مـار ی) با مطالعـه ت 33و اوکوبو ( تویس

در ژاپن، بـه   Coreopsis lanceolataمهاجم  اهیگ ییهوا يهااندام

ـ ا ییهوا يهاکه چنانچه اندام دندیرس جهینت نیا  یدر طـ  اهیـ گ نی

نسـبت   يبهتر یسه بار قطع شود، اثر کنترل ایدو  شیفصل رو کی

ـ ا کـه  حـالی دردارد.  ییواهـ  يهـا بار قطـع انـدام   کی ماریبه ت  نی

ـ  مـار یداشته و ت یبوم يهاگونه ياثر معکوس رو مارهایت  بـار کی

  دارد.   یبوم یعلف يهاگونه یفراوان شیبر افزا یقطع، اثر مثبت

مهاجم با استفاده از  اهیاشاره به حذف گ ییایمیمبارزه ش روش

 فراینـد  کیـ سموم،  نیداشته و معموالً ا یستیز ای ییایمیسموم ش

مورد نظر را هدف قرار داده و منجر بـه   اهیخاص در گ ییایمیوشیب

 یقی) در تحق22و همکاران ( نکیل کهيطور. بهشوندیم اهیمرگ گ

قبل از اصالح مراتـع و   Glyphosateم س زنشان دادند که استفاده ا

و  Bromus inermis تیباعث کنترل جمع ،یبوم يهاکاشت گونه

در جوامـع   ياتنـوع گونـه   شیو افزا یبوم انیگندم تیبهبود وضع

�کـش علـف  نیتـر جیـ مهاجم شده اسـت. را  يهامورد هجوم گونه

 اهـان یمورد استفاده در مطالعات مربـوط بـه مبـارزه بـا گ     ییایمیش
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  هاي مورد مطالعهوضعیت بارندگی ایستگاه مهندس یونسی در سال .1جدول 

  متر)لییمیزان بارندگی (م

  هاي مورد آزمایش (سال زراعی)سال سال هايفصل

1396 - 1395  1395 - 1394 1394 - 1393  

 زمستان  7/100 3/56 7/174

 بهار  29  6/154  109

 تابستان 9/0 9/0 4/15

 ییزپا 3/125 7/169 112

 جمع 9/255 5/381  1/411

 
) اسـت  Roundupرانـداپ (  يبا نـام تجـار   Glyphosate مهاجم،

  مورد استفاده قرار گرفته است. زین قیتحق نی)، که در ا21(

ـ   هايبردارتمرکز بهره متاسفانه خصـوص  هو دخالت انسـان، ب

علوفـه   تیاز حد ظرف شیخارج از فصل و ب يو چرا میزراعت د

ده ش یمحیط دیجد طیشرا شیدایموجب پ رانیاتع ادر مر يدیتول

 مهـاجم  هـاي و اسـتقرار گونـه   یکه قابلیت پذیرش جوامـع گیـاه  

  ).3را دارد ( یخاص

 Rosa persica Michx. ex Juss. یورك بـا نـام علمـ    اهیـ گ

 در کـه  هاسـت گونـه  نیاز ا یکی، Rosaceaeمتعلق به خانواده 

و غـرب   هیروسـ  از افغانسـتان تـا   انـه، یم يایآس خشک مناطق

ــراکنش دارد ( يبریســ ــ). ا29پ ــوان  نی ــبالً تحــت عن ــه ق   گون

.Hulthemia persica Bornm در). ورك 38شده بـود (  يگذارنام 

ــ ــع ا 406026از  شیب ــار از مرات ــهکت معــادل  یو در ســطح رانی

گونـه   عنـوان بـه  ياسـتان مرکـز   یاهیگ يهاپیهکتار از ت 68810

 یاهیـ گ يهـا پیـ غالـب، در ت  يهااز گونه یکیحداقل  ایغالب و 

خشـک  مـه یخشک سرد و ن یابانیب یقرار داشته که عمدتاً در نواح

تـراکم و   يعـاد ریغ شیافزا باگونه  نیا ).2فرا سرد پراکنش دارد (

کـه   یرها شـده، مراتعـ   مید یخود در اراض یاهیدرصد پوشش گ

 قـرار  هـا ف دامیـ شدت مورد تعلبه ایشده و  مید یبه اراض لیتبد

گونه غالب ظـاهر شـده اسـت     عنوانبه عیسر یلیخ ،)3( اندگرفته

 يهــایژگــیمهــاجم بــر و يهــاگونــه ری). ورك هماننــد ســا29(

گذاشـته   یمنفـ  ریتأث یمرتع يهاستمیاکوس يلکردو عم يساختار

جــاي یکنواخــت بــه یاهیــگ) و موجــب ایجــاد یــک پوشــش7(

و بـا   نظـر  نی). لذا از ا3متنوع در مراتع شده است ( یاهیگپوشش

مهاجم  اهیگ عنوانبه)، 36و رجمانک ( مبرلوفیس دگاهیتوجه به د

  ).  3( شودیشناخته م

مختلــف کــاهش  يهــاخصــوص روشاطالعــات در کمبــود

 يهـا ورك، سبب شد تا در این تحقیق به بررسـی روش  تیجمع

مختلف مبارزه با گونه مهاجم ورك در مراتع پرداخته شود، تـا بـا   

مبــارزه بــا گونــه ورك در مراتــع، مناســب  يهــاتشــخیص روش

کنترل و کاهش اثرات مخرب  يبرا را مناسب مدیریتی هايتوصیه

  .کردارائه  یاهیگ يهاگونه ریبر سا آن

  

  هامواد و روش

ــ ــع ا یبخش ــتگاهیاز مرات ــدس    س ــی مهن ــابع طبیع ــیمن  یونس

 Rosa persica- Scariola orientalis یاهیگ پی) با تجانی(خسب

 پژوهش را نیا يرق بوده است، جامعه آمارسال ق 24که حدود 

 هکتـار  874 حـدود  ايایستگاه در عرصه نیداده است. ا لیتشک

ــداب و    45 در ــاده خن ــهر اراك، در ج ــرب ش ــومتري غ در کیل

 49˚ 21́و  یعرض شـمال  34˚ 10́ تا 34˚ 8́ یموقعیت جغرافیای

  واقع شده است. یطول شرق 49˚ 24 ́تا

ورد امتـر بـر  میلـی  8/350ی بارندگی منطقه مطالعـات  متوسط

مـورد مطالعـه    يهـا در سـال  سـتگاه یا یبارندگ تیوضعشده و 

  است.بوده  1شرح جدول به

 گراد،یدرجه سانت 3/9 ستگاهیا انهیحرارت سال متوسط درجه

ـ ترتبه ستگاهیا نیحداقل و حداکثر درجه مطلق حرارت در ا  بی



  ١٣٩٧ پاييز/  سومشناسي کاربردي/ سال هفتم / شماره بوم

30 

 سـت اسـرد   یو جزء منـاطق اسـتپ   گرادیدرجه سانت 43و  -31

متر از سـطح   1900طرح،  ياجرا يهاتی). متوسط ارتفاع سا1(

ده شـ تورانی واقع  -ایراندر ناحیه رویشی  ستگاهیا نیدریا بود. ا

 مختلـف  هـاي این منطقـه در اثـر دخالـت    یاهیگ است. پوشش

گذشـته، دچـار    يهـا سـال  در دیـم  زراعت و دام چراي جملهاز

ـ نـاطق کوهپا در م کـه  يطـور شده است به يادیز راتییتغ  ،ياهی

 ظـاهر  گیـاهی  تیپ حد در مهاجم یبعض و شوندهزیاد هايگونه

از  یکـ ی) Rosa persica Michx. ex Juss.( ورك گونه. انددهش

ـ دلبه آن جمعیت که هاستگونه نیا در مراتـع   میـ زراعـت د  لی

 که طورياست، به افتهی شیمزبور افزا یمنطقه و رها شدن اراض

گونـه   عنـوان بـه  ستگاه،یا گیاهی پوشش عرصه از درصد 50 در

  ).1( دهداول تیپ، حضور خود را نشان می

گونه مهـاجم ورك،   مختلف مهار يهامنظور بررسی روشبه

 يهـا شـده، روش زیتجـو  يسـوز همچون آتش یکنترل يمارهایت

و قطع  نیاز سطح زم ییهوا يهاشامل قطع اندام یکیزیکنترل ف

ــداپ  ییایمیکنتــرل شــ مــاریو ت شــه،یر ــا اســتفاده از ســم ران ب

)Roundup SL4I %يســوزآتــش یقــیروش تلف نی)، و همچنــ 

 یشــیدر قالــب طــرح آزما ،یکنترلــ يمارهــایت ریهمــراه ســابــه

کامـل تصـادفی در چهـار     يهـا بلوك هیشده بر پاخرد يهاکرت

  ).1(شکل  شدمدت سه سال، انجام تکرار و به

ت گرفت. قطـع  صور یدهدر زمان شروع گل مارهایاعمال ت

ــدام ــاانـ   یزن پشـــتبـــا اســـتفاده از علـــف   ییهـــوا يهـ

CASTER مدلCKT 350 لریبا استفاده از دستگاه ت شهی، قطع ر 

ـ یاسب بنز 5/6 انای) مدل دواتوری(روت واتوریکولت  یو سمپاشـ  ین

 و،یتاک ي) شارژBackpack sprayer( یبا استفاده از سمپاش پشت

 یاهیـ فـظ پوشـش گ  منظـور ح . بـه شدانجام  AC1020LEمدل 

. شـد  يورك اسپر اهیگ يرو یصورت موضعبه یهمراه، سمپاش

پـالت   16 ،یدر هر کرت فرع یاهیگاز پوشش يآماربردار يبرا

نشـان   2که در شـکل   یبیترتبه ،یجزئ راتییبا تغ یمترمربع کی

  ).20( شدداده شده است، برداشت 

اطالعــات مربــوط بــه کــاهش تــراکم ورك (نســبت تعــداد 

ـ ا سـطح  در) ورك يهـا رفته به تعداد کل بوتهنیاز ب يهاهیپا  نی

 يدرصد کاهش تـراکم ورك بـرا   نیانگیو م يریگها اندازهپالت

 یشـ یهـا در قالـب طـرح آزما   داده زی. آنـال شـد ثبت  یکرت فرع

در  فیکامـل تصـاد   يهـا طرح بلوك هیخرد شده بر پا يهاکرت

 يآمار يافزارهامدت سه سال، با استفاده از نرمچهار تکرار و به

SPSS24  وMSTATC بـا   هـا نیانگیـ م سـه ی، انجام گرفـت. مقا

  ) انجام شدDuncan's testآزمون دانکن (

  

  نتایج

 مـار یت کـه  داد نشـان  هـا داده لیـ و تحل هیـ حاصـل از تجز  جینتا

درصـد کـاهش تـراکم ورك،     23/15شـده بـا   کنترل يسوزآتش

درصـد   81/0بـا   سـوزي آتشنسبت به شاهد خود (منطقه بدون 

ـ بوده اسـت و ا  مؤثرورك  تیکاهش) در کاهش جمع  زانیـ م نی

بـود. اثـر متقابـل سـال و      داریدرصد معنـ  یککاهش در سطح 

ـ بر م يسوزشآت نداشـت.   يدارینـ کـاهش ورك، تـأثیر مع   زانی

مـورد   ییایمیو شـ  یکینشان داد که کنتـرل مکـان   جینتا نیهمچن

داشـته و اثـر    داریمعنـ  ریدر کاهش تراکم ورك، تـأث  زیاستفاده ن

در کاهش  زین گرید یکنترل يمارهایو ت يسوزآتش ماریمتقابل ت

درصـد   پـنج و در سـطح  اسـت  ورك مؤثر بوده  يهاتعداد بوته

و  یکیکنتـرل مکـان   يمارهـا یت و سـال  ابـل متق اثر. بود دارمعنی

 يداریورك، تأثیر معنـ  يهاکاهش تعداد بوته زانیبر م ییایمیش

 بودن متفاوت به توانامر را می نی). علت ا2را نشان داد(جدول 

و پراکنش آن در  یبارندگ زانیم خصوص(به ییهواوآب طیشرا

ورك  ياهـ بوته یجه متفاوت بودن شادابینت) و در1سال، جدول 

 آزمـایش،  مـورد  هـاي خود در سـال  يو بازساز میو قدرت ترم

  .داد نسبت

 شـترین یب شـود، مالحظـه مـی   3که در جـدول   طورهمان

 98بـا حـدود    یسمپاشـ  مـار یمربوط به ت درصد حذف ورك

 يهـا و قطع اندام درصد 40با  شهیو بعد از آن قطع ردرصد 

بودنـد.   مـؤثر در کنترل گونه ورك  درصد 37 با حدود يهوا

ورك در دو روش کنتـرل   يهـا هر چند که کاهش تعداد بوته

گروه قرار  کیبا هم نداشته و در  يداریمعن یتفاوت یکیمکان

  گرفتند.
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  شده براي یکی از تکرارهاهاي خردصورت کرت. نقشه آزمایش به1شکل 

  

  تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مورد مطالعه بر کنترل گیاه ورك. 2جدول 

  درجه آزادي  بع تغییرمنا
  میانگین مربعات

F  
  رفتهدرصد ورك از بین

  502/6**  157/202  3  تکرار 

  060/62**  658/2015  1  سوزيآتش

  a 3  346/15  ns472/0خطاي 

    162/2233    7  هاي اصلیکرت

  664/1047**  176/34027  3  عملیات کنترلی

  742/3*  545/121  3  عملیات کنترلی ×سوزي آتش

    b 18  836/195 خطاي

    735/34220  15  هاي فرعیکرت

  213/14**  624/461  2  سال

  ns937/2  392/95  2  سوزيآتش ×سال 

  ns495/0  064/16  6  سال ×سوزي آتش ×تکرار 

  494/8**  868/275  6  عملیات کنترلی × سال

  ns829/0  778/25  9  عملیات کنترلی ×سوزي آتش ×سال 

    479/32  42 خطاي آزمایش 

      95  لک

  است. 05/0دار در سطح معنیغیر ns و 05/0داري در سطح معنی *، 01/0داري در سطح معنی **
 

 تیمارهاي کنترلیمقایسه میانگین کاهش ورك در اثر اعمال  .3جدول 

  ورك کاهش درصد  تیمار

  a93/97 کنترل شیمیایی

  b25/40   کنترل مکانیکی (قطع ریشه)

  b00/37 هاي هوایی)مکنترل مکانیکی (قطع اندا

  c02/8 شاهد

  .درصد است 5دار در سطح آماري دهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه نشان
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 هاي فرعیکرتمربعی در داخل هاي یک مترگیري پالتنحوه قرار .2شکل 

  

  ) صرف نظر از نوع روش کنترلی(هاي مختلف مقایسه میانگین کاهش ورك در سال .4جدول 

  ورك کاهش رصدد  سال

  a415/41 (سوم) 1395- 1396

  b943/47 (سال دوم) 1394- 1395

  b044/48 (سال اول) 1393 - 1394

  .درصد است 5دار در سطح آماري دهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه نشان

  

 نـوع  از نظـر صـرف  شـده،  حذف ورك درصد هايمیانگین همقایس

داري که اختالف معنـی ن داد هاي مختلف نشادر سال ؛یکنترل روش

  ).4دول ج( دارد وجود مطالعه مورد هايبین سال

دست آمده از اثر سـال بـر کـاهش ورك،    با توجه به نتایج به

بیشترین درصد کاهش، مربوط به سال اول اجراي طرح بود. بـا  

(سـال اول)،   93-94زراعـی   يهـا بررسی میزان بارنـدگی سـال  

بـودن میـزان    نییپـا  به را کاهش يباال نسبتاً درصد این توانمی

ـ ا یبارندگی در سـال اول و پـراکنش نامناسـب آن طـ     سـال   نی

 يکشـاورز  یعوامل باعث خشکسـال  نی). ا1نسبت داد (جدول 

 میموضوع بر قدرت تـرم  نیکه ا رسدینظر مدر منطقه شده و به

ذکر است کـه بـین درصـد کـاهش     اثر گذاشته باشد. الزم به اهیگ

. دشـ ن مشاهده داريمعنی اختالف دوم و اول هايورك در سال

ورك در سال سـوم نسـبت بـه دو     يهابوته تراکم کاهش درصد

تر بارنـدگی  علت آن پراکنش مناسب دیسال قبل کمتر بود و شا

 يهـا و روش يسوزدر سال سوم باشد. مقایسه میانگین اثر آتش

  نشان داده شده است. 5بر حذف ورك در جدول  یکنترل

 ریو سـا  يسـوز دست آمده از اثر متقابل آتشه نتایج بهبا توجه ب

بر کاهش ورك، بیشترین درصد کاهش، مربوط به  یکنترل يمارهایت

بـا   5جـدول   سـه یبود. بـا مقا  ییایمیو کنترل ش يسوزاثر توأم آتش

بـر   يسوزآتش یبه نقش کمک توانیم 3درج شده در جدول  جینتا

  .برد یپ یف کنترلمختل يمارهایورك در ت يهاکاهش بوته

  

  يریگجهیبحث و نت

مهـاجم   يهـا از گونه یکی Rosa persica یورك با نام علم اهیگ

رهـا شـده و مراتـع     مید ی) که در اراض3است ( رانیدر کشور ا

 يهـا گونـه  ریو همانند سا افتهیسرعت گسترش شده به بیتخر

 يهـا سـتم یاکوس يو عملکـرد  يسـاختار  يهایژگیمهاجم بر و

تحقیـق بـه    این رد نی). بنابرا7گذاشته است ( یمنف ریتأث یمرتع

 يسـوز و آتـش  ییایمیشـ  ،یکیکنتـرل مکـان   يهـا بررسی روش

ـ ارز جیآن پرداختـه شـد. نتـا    تیریبـر مـد   شـده تجویز اثـر   یابی

گونه مهـاجم ورك   تیمختلف در کاهش جمع یکنترل يمارهایت

  ه بـا  شـد زیتجـو  يسوزشده نشان داد که آتشرها يزارهامیدر د
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  هاي کنترلی بر حذف وركسوزي و روشمقایسه میانگین اثر آتش. 5جدول 

  ورك کاهش درصد  گونه  سوزيآتش

  سوخته

  a65/99 کنترل شیمیایی

  b82/44 کنترل مکانیکی (قطع ریشه)

  b83/41 هاي هوایی)کنترل مکانیکی (قطع اندام

  d24/15 شاهد

  نسوخته

  a22/96 کنترل شیمیایی

  c68/35 ل مکانیکی (قطع ریشه)کنتر

  c17/32 هاي هوایی)کنترل مکانیکی (قطع اندام

  e81/0 شاهد

  .درصد است 5دار در سطح آماري دهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه نشان

  

گونـه   نیدر کنترل ا ،ورك يهادرصد کاهش تراکم بوته 23/15

ـ بوده اسـت. ا  مؤثر   ، در سـطح  بـا شـاهد   سـه یکـاهش در مقا  نی

صـورت   يهـا پـژوهش  جیبا نتا افتهی نیبود. ا داریمعندرصد  1

توسـط   یمهاجم و بعضاً چوب يهاخصوص کنترل گونهگرفته در

)، و 23)، لومــان و همکــاران (  13توماســو و همکــاران (   يد

شـده  زیتجـو  يسـوز آتـش  نی) مطابقت داشت. بنابرا4( يرداودیم

ورك در مراتـع   تیاهش جمعابزار نسبتاً مناسب و ارزان در ک کی

هجوم  ای و هاگونه ریآن بر سا ریچند که تأثهر ؛استشده  بیتخر

 ,Aegilops umbellulataمثـل  گـر ید سـاله کیـ مهاجم  يهاگونه

Boissiera squarrosa, Taeniatherum crinitum, 

Heteranthelium piliferum باز مناسب و  يفضا شیافزا لیدلبه

 ریرا که تـأث ، چردینظر قرار گمد یستیبا زیدسترس ن در منابع قابل رییتغ

ـ ا سـت، ین کسـان ی هاهمه گونه يبرا یکنترل ماریت کی موضـوع در   نی

و گرنـت   ی)، مـورف 19و لونـد (  ککسـون یمثـل هندر  ینیمحقق جینتا

  شده است. انیب زی) ن12و  11و همکاران ( سریک ي) و د27(

 ییهـوا  يهـا مقطع اندا قیاز طر یکیزیکنترل ف ماریت یبررس

بر آن نشـان   يسوزآتش رینظر گرفتن تأثبدون در نیاز سطح زم

درصد از تراکم گونـه   37 زانیقادر بوده که به م ماریت نیداد که ا

 يهـا گونه ییهوا يهاقطع اندام یمهاجم هدف بکاهد، اثر کاهش

و  وی)، سـات 28و همکـاران (  شـه نو يهاپژوهش جیمهاجم در نتا

ـ    ذ زی) ن33اوکوبو ( کنتـرل   مـار یاثـر ت  نیکـر شـده اسـت. همچن

نظـر گـرفتن   بر کاهش تراکم ورك، بـدون در  شهیقطع ر یکیزیف

 مـار یت نیشده بر آن، نشان داد که ازیتجو يسوزآتش یقیاثر تلف

درصــد از تــراکم گونــه ورك را کــاهش دهــد.  25/40توانســته 

مختلف نشـان داد کـه کـاهش تعـداد      يمارهایت نیانگیم سهیمقا

 يداریتفـاوت معنـ   یکیورك در دو روش کنترل مکان ياهبوته

در خـاك در روش قطـع    یآشفتگ جادیا لیدلبا هم نداشته اما به

مهـاجم   يهـا گونـه  ریرشد سـا  يبرا طیشرا ،ینیزمریز يهااندام

 شیاباعث افـز  ،یبوم يهاتنش در گونه جادیبا ا ایفراهم شده و 

ـ  میمثل و ترم دیتول ،یتوان رقابت مهـاجم شـده و    يهـا هبهتر گون

 نی). بنـابرا 21( سازدیآنها فراهم م شتریگسترش ب يرا برا نهیزم

 ییهـوا  يهـا در کنترل ورك از روش قطع اندام شودیم شنهادیپ

بـا   ییایمیکنترل ش ماریت یاستفاده شود. بررس شهیقطع ر يجابه

ــم   ــتفاده از س ــدون در Glyphosateاس ــأث  (ب ــرفتن ت ــر گ  رینظ

نسبت به شاهد (بدون  ماریت نینشان داد که ا بر آن) يسوزآتش

درصد در کـاهش تـراکم    93/97 زانیم)، بهماریاعمال هر گونه ت

 جیدر نتـا  ریتـأث  نیبوده و ا مؤثرگونه مهاجم  کی عنوانبهورك 

ــه ــدرس و همکــاران ( ب ــده توســط ان ــکی) و ل15دســت آم و  ن

 شده است. آنچه در مـورد روش کنتـرل   انیب زی) ن22همکاران (

ـ ا يبـاال  تیـ موفق با وجـود است که  نیگفت ا دیبا ییایمیش  نی

ـ دلمهاجم، بـه  اهیروش در مهار گ موجـود در   يهـا یدگیـ چیپ لی

سـموم   میمسـتق ریـ و غ میمسـتق  ریو تـأث  یعـ یطب يهـا ستمیاکوس
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)، امــروزه کــاربرد آن در 34و  9( ســتیز طیمحــ بــر ییایمیشــ

 طیا تحـت شـرا  ) و تنه21بزرگ محدود شده است ( يهااسیمق

  . شودیصورت کنترل شده انجام مو به یخاص آموزش

ـ تر بـودن ا مـؤثر از  یحـاک  یقـ یکنتـرل تلف  يهاروش جینتا  نی

در  یشـ یافزا بیشـ  کیبا  باًیتقر و بوده ورك با مبارزه در هاروش

بوده است.  رگذاریمورد استفاده، تأث يمارهایکنترل ورك در تمام ت

موجـب   یقـ یتلف يمارهـا یه اعمـال ت کرد کـ  انیب توانیدر واقع م

 ریسـا  جینتـا  در کـه  شـد،  هاروش نیاز ا کیهر یبخشاثر شیافزا

 يهـا در کنتـرل گونـه   یقیتلف يمارهایت یشیبه اثر افزا زین نیمحقق

). نکتـه قابـل   25و  24، 16، 14، 13، 5مهاجم اشاره شده اسـت ( 

 پـراکنش  خصـوص مقـدار و بـه   ریتوجه در کنترل گونه ورك، تأث

 يهـا روش تیـ موفق زانیـ مختلف سـال در م  يهادر ماه یارندگب

کــه بیشــترین درصــد کــاهش ورك  بیــترت نیبــود. بــد یکنترلــ

مربوط به سال اول اجـراي طـرح    ،ینظر از نوع روش کنترلصرف

ـ بوده کـه بـا بررسـی میـزان بارنـدگی در ا      )، 1393- 94سـال (  نی

ودن میـزان  ب نییپا به را کاهش باالي نسبتبه  درصد این توانمی

نسـبت   لسا نیا یبارندگی در سال اول و پراکنش نامناسب آن ط

 میموضوع بر قـدرت تـرم   نیکه ا رسدینظر م)، و به1داد (جدول 

است که درصد کاهش تـراکم   یدر حال نیاثر گذاشته باشد. ا اهیگ

) نسبت به دو سـال قبـل   1395- 96ورك در سال سوم ( يهابوته

ـ از علـل ا  یکـ یبتـوان   دیکمتر بوده و شـا  امـر را بـه پـراکنش     نی

 جـه ینترطوبت خاك و در شیسال، افزا نیتر بارندگی در امناسب

و  يسـوز آتـش  يمارهـا یدر ت اهیگ میو قدرت ترم یشاداب شیافزا

ـ از ا نـان یاطم يچند که براورك نسبت داد. هر یکیکنترل مکان  نی

و  یشـل  رایـ ز رد،یـ صـورت گ  يشـتر یب قـات یتحق یستیبا هیفرض

از  یرطوبـت خـاك در بعضـ    زانیکردند که م انی) ب35ان (همکار

 یاهیـ در کاهش تراکم و درصد پوشـش گ  ینقش هاجمم يهاگونه

در تــراکم و پوشــش  رییــتغ گــرید یدر بعضــ یولــ نداشــته هــاآن

  مهاجم متأثر از رطوبت خاك بوده است.   يهاگونه

 يهـا روش تیموفق زانیاز مسائل مهم در م یکیآنجا که  از

و  یشـگاه یرو طیو شـرا  یاهیـ گ توجه به نـوع پوشـش   ،یکنترل

)، لـذا  18و  6اسـت (  منطقـه مـورد هجـوم گونـه مهـاجم      میاقل

در  قیـ تحق نیـ مورد مطالعـه در ا  يهاکه روش شودیم شنهادیپ

ـ متفاوت ن یاهیگ يهاو پوشش هامیاقل قـرار   شیمـورد آزمـا   زی

 يهـا بـر گونـه   رشیگونه مهاجم عالوه بـر تـأث   نی. همچنرندیگ

 17گذارد ( ریتأث زیمهاجم ن يهاگونه ریممکن است بر سا ،یبوم

ـ بـا پوشـش گ   یدر مناطق قی)، لذا ضرورت ادامه تحق32و   یاهی

 ســهیو مقا نــهیورد هزاشــود. بــریاحســاس مــ شــتریمتفــاوت، ب

اس بزرگتـر و امکـان   یدر مق یمختلف کنترل يهاروش ياقتصاد

ـ نـه مهـاجم ن  کنتـرل گو  ياستفاده از آنها در سطح مراتـع بـرا    زی

با توجه به کمبـود اطالعـات    ضمندر . ردینظر قرار گمد یستیبا

حضـور و اشـغال    يمهـاجم بـرا   يهـا گونه لیخصوص پتانسدر

 رسدینظر مبه يضرور ران،یدر ا یو مرتع یجنگل يهاشگاهیرو

  .ردیصورت گ زین صخصو نیدر ا یقاتیکه تحق

  

  يسپاسگزار

ــه از پشــت ســندهینو ــال یبانیمقال  قــاتیموسســه تحق یو علمــ یم

تشـکر و   مانهیپـروژه، صـم   نیا ياجرا در کشور مراتع و هاجنگل

    .کندیم یقدردان
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Abstract 

Invasive plant control is a significant challenge for natural resources management. Rosa persica (Michx ex. Juss.) is one 
of the invasive species in Iran. It has  been rapidly expanded to the areas where it has introduced. In the present study, 
we evaluated the effects of five treatments: 1) control, 2) fire, 3) cutting, 3) tilling, 4) chemical techniques (glyphsate 
application) in controlling the expansion of Rosa persica in a degraded rangeland plant community (Rosa persica 
dominant type) in Markazi province. An experiment was arranged in split plots based on a completely randomized 
block design with four replications for three consecutive years. We found that the combined methods have played a 
more effective roles in controlling the Rosa persica and among these methods; fire combined with chemical techniques 
appeared to be a better option for reducing the abundance of Rosa persica. Also, fire combined with the mechanical 
removal of the above-ground and fire combined with the mechanical removal of the root reduced population size of 
Rosa persica, as comapred with the control, however, no significant difference (P<0.05) was found between the two 
methods. Thus, because of the disturbance in the soil, as a result of the mechanical removal of root, we recommend the 
use of fire combined with cutting instead of tilling to reduced Rosa persica. 
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