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 : به میتقد

 پدرم، پاک روح

 مادرم؛ به میتقد

 .شیاین و درضاینو زم،یعز فرزندان و همسر به میتقد و



 

 مترجم شگفتاریپ
 
 
 
 

 رداشپپپتنب توفیقِ ج نباین به که را متع ل پروردگ ر بیکران سپپپ   
اعط   زمینایران علمی ج معۀ به خدمت راه در کوچک هرچند گ می
به  هرز را یه علف یبردارکت ب اطلس نقشپپپه ۀترجم بتوانم ت  کرد

. نمک یمکشور تقد یدانشگ ه ۀمندان، پژوهشگران و ج مععموم عالقه
رشد همواره از موضوع ت درح ل یتجمع یموردنی ز برا یغذا یدتول

 خشب توسعهدرح ل کشوره ی در یگر،دی. ازسوب شدیبشر م یاسپ س 
 بن براین، شپود. می محسپوب  اقتصپ دی  رشپد  اصپلی  ع مل کشپ ورزی 

هرز که موجب  یه علف ازجمله ج نبۀ موضپپپوع تیشپپپنپ خت همه 
 ییب   یتاز اهم شپپوند،یم یک هش عملکرد محصپپو ت کشپپ ورز 

 یه از نقش علف یدمتعدّ یه کتپ ب جنبه  این. در اسپپپت برخوردار
مطرح شپپپده که  یآب ه ییطمراتع و مح در یزو ن یهرز در کشپپپ ورز
است.  یضرور یصپ ن کشپ ورز  مهندسپ ن و متخصپّ   یدانسپتن آن برا 
 یه علف یتفصپل اسپت. در ابتدا وضع   44بخش و  31کت ب شپ مل  
هر  یترین محصپپپو ت زراعمهم ینمختلف و در ب یهپ  ههرز در قپ رّ 
 یکشپپپوره  ینتربزرگ یزدر هر ق ره ن .شپپپده اسپپپت  یق ره بررسپپپ

حث هرز مختلف ب یه علف یکننده انتخ ب و درمورد پراکندگیدتول
 یتالش کرده ب  توجه به حجم کت ب اطالع ت یسپپندهشپپده اسپپت. نو 

ذکر است خصپو  در هر ق ره و در چند کشور اراهه دهد. ق بل یندرا
فراتر از  یخوشبخت نه اطالع ت ج مع یرانهرز ا یه که درمورد علف

. شپپده اسپپت یهق ن کشپپور تهسپپط محقّفصپپل از کت ب ح ضپپر، تو ینا
تر دک یفتأل یرانهرز ا یه علف یه به کت ب توانندیمنپدان م عالقپه 
تر دک ۀهرز مزارع گندم نوشت یه ترمه؛ علف یدونو فر یمیشپ  یزپرو
  یییاطالع ت جغراف ۀازدور و س م نک ربرد سنجش ی؛کم ل ینحس یّدس

مهدی  و یب قر یرض عل ی،دکتر رض  قرب ن ۀهرز نوشت یه در علم علف
ه، هرز پنب یه علف یتوضپپپع ۀ. مط لعکنندمراجعه ی نیمع یب شپپپنیم

به  یبپ  آلودگ  یمنپ طق جهپ ن   یهرز مهپ جم، بررسپپپ علف یهپ  گونپه 
هرز غالت،  یه علف یکمربند یه )نقشپپپه مشپپپ بههرز  یهپ  علف

 یه من طق آلوده به علف یدرمورد تم م یذرت، برنج(، مش هدات کل
مکپ ن و زم ن خ  ،   یپک هرز در هرز، عوامپل مثرر بر رشپپپد علف 

 ،یدر کش ورز یدو اهداف تول ی بهرز کم یه علف ی،شپن س یب ییز
 و یآبز هرز یهپپ علف ،مراتع و علفزارهپپ  چمنزارهپپ ، هرز یهپپ علف
 یه علف توزیع نحوۀ درک جهت شپن سی بوم قوانین بررسپی  ،ه ت  ب

 در مق ومت ایج د مک نی و زم نی توزیع در مثرر عوامل یبررسپپپ هرز،
 زهر یه علف از یبرخ ۀغلب مفهوم ینب یریتمغ  مط لعۀ هرز، یه علف

 هرز، یه علف یه داده یگردآور ن در، یه گونه ینگهدار قصپپپد و

 یه لفع توزیع وتحلیلتجزیه ه ی)روش یجنت  ۀاراه و یلوتحلیپه تجز
 برعالوه کت ب ینا در .دهندیم یلتشپپک را کت ب یه بخش یرسپپ  (هرز

 هب مق ومت یکژنت درخصپپو  ،ذکرشپپده  مختلف یه جنبه یبررسپپ
 در رهیّچندمتغ یآم ر یلوتحلیهتجز ه یروش ک ربرد یزن و ه کشعلف

 دانشپپپجوی ن اسپپپت. شپپپده اراهه یدیمف مط لب یزن علوم از رشپپپته ینا

 و شن سیزیست و کش ورزی مهندسی تکمیلی تحصیالت و ک رشپن سی 
 نند.ک استف ده کت ب ینا از توانندیم ه رشته ینا پژوهشگران نیز

 ینقش مهم یرنگ یره  و تصپپپ ووجود عکس ،ه اطلس یتم م در
ه  ات از رنگکرّبه کت ب ایندر  ینکها یژهوهدارند. ب یمدر درک مف ه

 ده نقشه استف یهرز بر رو یه و مشخص کردن علف یبندگروه یبرا
مک ن سپپف نه اأمت انتشپپ ر، یب   ینۀح ل ب  توجه به هزینشپپده اسپپت. ب ا

 یراب توانندیم یخوانندگ ن گرام ام کت ب فراهم نشپپپد.  یرنگ چ پ
 انتش رات تیس  در کت ب لیپروف  به ،یرنگ ریتص و وسپت یپ  فتیدر

 : دینفرم  مراجعه ریز آدر  به مشهد یفردوس دانشگ ه

press.um.ac.ir 

 ب ف،ق لی محمدنی  ح ج کم ل دکتر آق ی جن ب ارجمند همکپ ر  از
 زحمت که مشپپپهد فردوسپپپی دانشپپپگ ه علمی هیئت محترم عضپپپو

 زا همچنین، .سپپ  سپپگزارم  شپپدند، متقبّل را کت ب علمی ویراسپپت ری
 کرتشپپ کت ب ادبی ویراسپپت ری برای ن ب آق ی مصپپطفی قنده ریج
 نشپپپر آر ر علمی محترم مدیریت از را خود امتن ن مراتب نمپ یم. می

 امیدوارم .کنممی اعالم کت ب چ پ جهت مشپپهد فردوسپپی دانشپپگ ه
 دانشپپگ هی ج معۀ یعلم اهداف یشپپبردپ در یسپپهم کت ب ینا ۀترجم
 و  یییبشک خ طربه فرزندانم و همسپر  از پ ی ن در .ب شپد  داشپته  کشپور 
 .نمکیم رتشکّ کت ب یس زآم ده ایندفر یط در یغدریب ه ییتحم 

 
 نوریزدان حمیدرض 

 )بوشهر( ف ر خلیج دانشگ ه علمی هیئت عضو
 3111 پ ییز



 

ر  کتاب یسندۀنو قدردانی و      تشک 
 
 
 
 
      تهیۀ     خاطر   به  1   آ.گ    یر  با   ی                 از شپپپرکپت علوم زراع       خواهم ی       ابتپدا م    در

      برای  2    اس ی آ ی ج         افزار آرک   نرم    از         اسپپتفاده       اجازۀ   و        میدانی         اطلاعات
   از         بسپپیاری  3       شپپوایتزر      پترا            شپپروع پروژه،     در             ها تشپپکر کنم.     نقشپپه    یۀ  ته
            همکارانم در    ۀ           س اسگزار هم   ،    ازآن       کرد. پس    یه                ها و جداول را ته    نقشپه

      فراهم    ی      ها برا         و دانشپپگاه   ی ا     منطقه   ی  ها              مختلف و سپپازمان   ی      کشپپورها
   ۀ  حد    متّ      یالات  )ا  4        تام کلون     یژه و ه ب   ؛    هستم      یشپان  ها        ها و کمک         کردن داده

   ،7    س دا       سرجیو   ،6        گاسپتالدی       (، ارل   یل    )برز  5      آدورین    یو       (، مارسپ   یکا   آمر
       اُزان   ،10 ی   اکس    ین     (، آک  ین       )آرژانت  9    قرسپا        کلودیو   ،8     پوگیو  .  ل          سپانتیاگو
  15  یو        (، زنگو   یه    )ترک  14      اویغور    یه    و نق  13    سپپیبل   ،12     مینرو       هوسپپرو   ،11   بوز
  و     17      ینهپپارت  را   ی       (، چپپارل  یپپه    )روسپپپ    16 ی        کپپالپپاکوتشپپپ    یپپل     (، کر  ین  )چ

          )کانادا(،   19    یسون ل    یا     و جول  18     هارکر    یل    (، ن ی    جنوب      یقای             همکارانش )آفر
              و همکپپارانش از     21       رودنبرگ     جپپان   (،      یجریپپه  )ن    20       آداژورو      یمپپان  سپپپل
       جاوید      رشپپپاد      محمد     حافظ      یا،                 سپپپاحپل عپاج و تانزان    ی،   مپال        یجریپه، ن

   (.    یران      تاب )ا      یرضا              /پاکستان( و عل  یا       )استرال  22     شابیر     اسد           )پاکستان(، 
 از: یامنطقه یهپاکننپدههمپاهنپگ ۀدارم از همپ اییژهو تشپپپکّر
 BASF یمیاییش یعحاضر در شرکت صنا)درحال 23هنزلیک کریستین

)پراگ(،  25کولاهاچکروا میخائیلآلمان(،  24یگسپپپهافنواقع در لودو
 یلیکه خ 27اوسپپپکالنیس آلبیناسفنلاند(،  یوکیونن،) 26هویونن ترهو

 بروک(، یتوانیل ،28دوتنوا ییناسپپکالن انازود درگذشپپت و همسپپرش 
)آتن(،  30اکونومو گاریفالیا(، یاشپپپغپال ین)رخووت، فلسپپپط 29روبن

                                                                        
1. Bayer CropScience AG 
2. ArcGis 
3. Petra Schweitzer 
4. Tom Kleven 
5. Marcio Adoryan 
6. Earl Gastaldi 
7. Sergio Cepeda 
8. Santiago L. Poggio 
9. Claudio Ghersa 
10. Akin Aksoy 
11. Özhan Boz 
12. HüsrevMennan 
13. Sibel 
14. Nezihi Uygur 
15. Zhenguo You 
16 . Kiril Kalakoutski 
17. Charlie Reinhardt 
18. Neil Harker 
19. Julia Leeson 
20. Solomon Adejoro 

و  قلعه چاناک قلعه، چاناک مارس 18)دانشپپپگاه  31احمد اولوداگ
صربستان(  ،ساد ی)نو 32مزلجیا میجا ،(ترکیه دوزجه، دوزجه، دانشگاه
در انجمن  هرز یهاعلف بردارینقشه کارگروه اعضپای از بسپیاریو 
 ۲11۲ یلدر آور 34سوکاپ یوسپف. 33وپاهرز ار یهاعلف یقاتتحق

 صپپحبت همکارانش و او با پروژه درموردمرا به پراگ دعوت کرد تا 
 یبیشتر یهافصپل پیدایش و جدید هاییدها موجب دعوت ین. اکنم

 یطراح به آلمان، یتایتس IHIاز دانشگاه 35فرانزل استفاناز کتاب شد. 
 کمک کرد. یهرز آبز یهاعلف لفص

. خاور جبران کرد مهیارا  یاهیگ مواد)رِن، فرانسپپه(  36یاور ژَک
گاه حاضپپر در دانشپپآباد پاکسپپتان، درحال یصپپلاز پاکسپپتان )قبلاد در ف

کشورش و هند مطالعه و  ۀ(، مطالب من را درباریهترک مندرس،عدنان 
 از برخیرا ارائه کرد.  یارزشپپپمند یشپپپنهادهایو پ هاییپادداشپپپت
 37برواژوم یناام. کاترکرده وارد برنج به مربوط فصول در را اظهاراتش
 و یآبز یاهاندرمورد فصپپپول مربوط به گ نظراتی ،چک یاز جمهور
و پروفسپپپور  39سپپپالونن یوکاو  38یوننها مطرح کرد. ترهو هوتالاب

فصپل آخر کتاب ارسال  درموردرا  یارزشپمند هایدیدگاهگردهارد 
 کردند.
40هورل کارل به خواهمیم پایان در

 یهافصل شپتریب که کنم اشپاره 
 به شهیهم او با گووگفت و بحث کرد. مطالعه آن انتشپار از شیپ را کتاب
 .شد منجر دیجد هاییدها جادیا همه از ترمهم و هانوشته متن بهبود

21. Jonne Rodenburg 
22. Assad Shabir 
23. Kristin Hanzlik 
24. Ludwigshafen 
25. Michaela Kolárová 
26. Terho Hyvönen 
27. Albinas Auskalnis 
28. Ona Auskalniene (Dotnuva) 
29. Baruch Rubin (Rehovot) 
30. Garifalia Economou 
31. Ahmet Uludag 
32. Maja Mezeldzija 
33 EWRS (European Weed Research Society) 
34. Josef Soukup 
35. Stefan Fraenzle 
36. Jacques Haury 
37. Katerina Šumberová 
38. Terho Hyvönen 
39. Jukka Salonen 
40. Karl Hurle 





 

 مه     مقد  
   مر ی  کر      یورگ  نس  ها

      آلمان            فرانکفورت،   ، گ  آ.  ر، ی  با   ی    زراع      علوم      شرکت

 

 یعار گر شود،یم گونهرا چ جهان
 بمانند باقیها آن بگذار طبیعت؟و  آب ز
 روانو  نخوردهدست ،بمانند یها باقآن بگذار آه،
 طبیعتو زنده باد  یوحش یهاعلف باد زندهآن زمان  تا

 1883 اینورسنید، ینزهاپک منلی جرالد
 

         و بَوِر،      یمر               انسپپان هسپپتند )کر   ۀ           مزاحم خواسپپت        یاهانی     هرز گ   ی  ها   علف
       و موجب       کنند  می                             هپا در مزارع بپا محصپپپولپات رقپابت     . آن ( 8 ) (    ۲113

   ی           هسپپپتند و برخ   ی      ها سپپپمّ     از آن   ی       . تعداد    شپپپوند ی             کاهش عملکرد م
    گر ی د   ی      و شمار      شوند  می                در برداشت محصول    ی                موجب بروز مشپکلات

     نترل  ک     ین،                     محصپپپولپپات دارنپپد. بنپپابرا      یفیپپت ک   ی     بر رو          نپپامطلوبی    اثر 
     . در    است   ی     امروز   ی         در کشاورز   ی   مهم   ی               هرز عامل اقتصپاد   ی  ها   علف
                        دلار در سپرتاسر جهان صرف         یلیارد م    17       درحدود         میلادی      ۲111    سپال 
        تامبر  سپپ   ۲ 6                             کش شپپد )مارکت و مارکت، دالاس،         سپپموم علف    ید  خر
   ی   برا      یاری      هرز مع   ی  ها   علف      حال،     درعین   (.   ین    آنلا    یت    اسپپتر     ، وال    ۲111
   ی            . تجارت جهان     هسپپپتنپد   ی    زراع     یپات     و عمل       شپپپنپاسپپپی   بوم       ییرات  تغ

   ط ی      به شپپرا    یع  وسپپ   ی      سپپازگار   ۀ       با دامن    یی  ها    گونه    یع              محصپپولات به توز
    هرز    ی  ها   علف        برداری    نقشه      اطلس                   منجر شده است. کتاب      یکی      اکولوژ
   ات      محصول   ی             دارد که بر رو   ی   هرز   ی  ها   علف      ترین  یع     به شا   ی  کل   ی    نگاه
   ی    کتاب      1977       در سال    ( 5 )             لم و همکاران   هُ           سوء دارند.     یر   تأث   ی    زراع   ۀ   عمد
   ی  ها   علف    ین  تر      از مهم   ی       : فهرست  یا      هرز دن   ی  ها   علف    ین          عنوان بدتر   تحت

   ع ی   توز    یت        کتاب وضپپع    آن                منتشپپر کردند. در    ی                هرز محصپپولات زراع
                               هرز نشپپان داده شپپده اسپپت. در کتاب    ی  ها      از علف      یاری  بسپپ   ی    جهان
         یسپپندگان  نو   (،     198۲ )     هرز   ی  ها   علف       شپپناسپپی   بوم  و    ی    شپپناسپپ   یسپپت ز

   از    ی                     هرز را در منپپاطق منتخب   ی  هپپا   علف   ی           وقوع فراوان      یزان م   ی د     متعپپدّ
                                    در کتاب مذکور، عوامل مرتبط با رقابت     ین      . همچن     کردند       تشریح    یا  دن
   ی    در ط          شده است.    یل    وتحل  یه   تجز   ی              و محصپولات زراع    رز ه   ی  ها   علف
   از     دی  یا          در مناطق ز   ی ا      ملاحظه        طور قابل  به   ی                 سال گذشته، کشاورز    سی

     دچار     یز     هرز ن   ی  ها        فلور علف     یجه          شده و درنت       ییرات              جهان دستخوش تغ
            تغییریافتۀ   ی            محصپپولات زراع   ،    حاضپپر              شپپده اسپپت. درحال   ی      دگرگون

                                                                        
1. Hohenheim 
2 . BASF 

      شپوند ی     کشپت م    یا  دن   ی             هکتار از اراضپ       یلیون م     111   از     یش    در ب     یکی   ژنت
        صپپپرف کشپپپپت       یپپادی ز     هپپای  ین    . زم ( 9 ) (    ۲11۲       وبلر،     و اسپپپت     یمر   )کر

  .   ند  شپپو ی م      یاهی گ   ی  ها    سپپوخت     یژه و ه ب    ی،    انرژ    ید   تول   ی   برا   ی       محصپپولات
      کنترل    ۀ         که در نحو        ییراتی  تغ        برخلاف          از کشورها    ی      در بعض      این،      باوجود
          هرز مزارع    ی  هپا      از علف     یفی                    هرز اعمپال شپپپده اسپپپت، ط   ی  هپا   علف

                      کتاب تلاش خواهد شپپپد تا     ین      . در ا   انپد       ی مپانپده               همچنپان ثپابپت بپاق
    یف            ثابت ماندن ط    یی     و چرا       ییرات       بروز تغ    یپل  دل        یرامون پ       یحپاتی   توضپپپ
  و      یسپپپت ن     یدی            امر موضپپپوع جد    ین                     هرز داده شپپپود. البته ا   ی  ها   علف
    ین    در ا      حال،  ین     . باا ( 3 ) (    1999               شده است )هانف،    ی       هم بررسپ       ازاین   پیش

  .  ود ش ی              پرسش استفاده م    ین         پاسخ به ا   ی   برا     یدی              کتاب از روش جد
 شپپپوم، اروپا هرز یهاعلف یقاتتحق انجمن یسرئ ینکپها از قبپل

 صنایع شرکت از والتر هلموت ،1یمهوهنه دانشگاه از هولر کارل ازطرف
 3تاینجنس یمیاییشولت از شرکت ش ینو مارت 2.افاسآ..ب شپیمیایی
به  یامر ینچن یبرا کردمیشدم. در ابتدا باور نم یبترغ ین کارا یبرا
زود متوجه شپپپدم که  یلیبپاشپپپد. امپا خ یپازحجم از اطلپاعپات ن ینا

 اران،همک و لیسونمثال  عنوانبهمانند کانادا ) یادر دن یادیز یکشورها
 یا (1۴)(۲119 همکاران، و نواکمثال  عنوانبه، مجارسپپتان )(11)(۲115
 یهادرمورد علف (15)(۲111 همکاران، و سالوننمثال  عنوانبهفنلاند )
از  یتعپپداد یننظر بتبپپادل یزودهانپپد. بپپانجپپام داده یقپپاتیهرز تحق

 هرز شروع شد. یهابرداری علفمند به نقشههمکاران علاقه
برداری نقشپپپه یق، گروه کارمحقّ 31و با کمک  ۲119در سپپپال 

 ییکشد.  یلهرز اروپا تشک یهاعلف یقاتهرز انجمن تحق یهاعلف
 ریهرز اروپا و سا یهاعلف یهانقشه یۀگروه ته ینا یکار یفاز وظا

روه گ ینبه ا یاهمکار از سرتاسر دن صدیکاز  یشمناطق جهان است. ب

3. Syngenta 



 هرز یهاعلف یبردارنقشه اطلس   01

که  دهندیم یناناطم طرح، محلّی کنندگانهمپاهنگملحق شپپپدنپد. 
. باشپپپدیمختلف م یزراع یاهانشپپپده درمورد گیآوراطلاعات جمع

 از جلسات در وبگاه یاو خلاصه هایسخنران
http://www.ewrs.org/weedmapping/default.asp 

 (7)(۲116) یو باربر یمرکر کتابدر  یجنتا ینلاست. اوّ یدسپترسقابل
 خلاصه شده است.

 یک یپراکندگ به تنها کهیطوربه ،هستند یدجد ما اهداف یکردرو
 ابتدا ینهم زا یشپپپترب یحتوضپپپ منظوربه .کنیمینم اکتفا منطقه در گونه
 یراسپپپ با یسپپپهمقاقابل کتاب ینا یهانقشپپپه از یکیچه که ییمگویم

 همکاران و زلیم یهانقشپپه مانند گذشپپته قرن یکیاکولوژ یهانقشپپه

 یگرید هدف ما .یسپپتن ((11)199۲ییگر، و میزل ،(13 ،۲1)1978 ،1965)

 هدف، درواقع .یمدار هرز یهاعلف یعتوز یهانقشپپپه یدتول از یرغبه

 اننش خواهیمیم و هاستآن یفراوان براساس هرز یهاعلف بندیطبقه
 یاهانگ ینب در هرز یهاعلف یفراوان یشترینب یامنطقه چه در که یمده

 هایییاهیگ شپپپناسپپپانبوم انتقادموردِ یکردرو ینا دارد. وجود یزراع

 فیتوص یبرا توانینم که است معتقد او است. (17)(196۲) یتکرو مانند
 رد حالبااین کرد. اسپپتفاده منطقه در غالب یهاگونه از یاهیگ جوامع
 توجه 1گیاهی شپپناسپپیجامعه یهاجنبه به نخسپپت وهلۀ در ،کتاب ینا

 غالب یهاگونه چگونه که دهیمیم نشپپان کتاب ینا در .2اسپپت نشپپده

 یرانمد و کشپپاورزان یتیوضپپع ینچن در .شپپوندیم یسپپتیز عتنوّ از مانع

 زا حفاظت یا و ییموادغذا یدتول منظوربه یگذاریهسپپپرما بپه مجبور
 هب مربوط اطلاعات یر،اخ یهاسپپال در سپپفانهأمت .شپپوندیم یسپپتماکوسپپ
 ییاروپا یکشپپپورها ۀهم یبرا و مشپپپابه هایسپپپال در هرز یهاعلف
 هرز یهاعلف یقاتتحق انجمن یهانقشه یننخسپت .نبود دسپترسپیقابل
 ۲111 تا 1991 از سپپاله بیسپپت یزمان ۀدور به مربوط (EWRS) اروپا

 وبپپگپپاه در شپپپپپدهاسپپپپپتپپفپپاده مپپدارک از یبپپرخپپ .بپپاشپپپپپدیمپپ

1pdf-www.ewrs.org/weedmapping/docs/EWRS_Weed_Mapping_Report 
 mapping_references.asp# -www.ewrs.org/weedmapping/weedو 

 .است دسترسیقابل
 براسپپاس هرز یهاعلف بندیرتبه برای عیمتنوّ یاربسپپ هایروش

 اب لزوماد منطقه، در یجرا هرزعلف ترینیعشپپا .دارد وجود هاآن یفراوان
 ینا اغلپپب نپپدارد. یارتبپپاط مترمربع( در هرزعلف )تعپپداد آن تراکم

 یابیارز یبردارنمونه پلات در هرز یهاعلف ۀمشپپپاهد با موضپپپوع،
                                                                        

1 . Phytosociological aspects 

 اهی،یاز علوم است که با اجتماعات گ یا( شاخهیتوسوسیولوژی)ف یاهیگ شناسی. جامعه2
 .]مترجم[ها ارتباط دارد گونه ینروابط ب وها آن ۀتوسع ۀو نحو یبترک

 یهاعلف تراکم و یفراوان ینب ۀرابط (۲)(198۴) یتاسمیگگر .شودیم
 ینا در هرزعلف یالگوها که دهدیم یحتوضپپپ و کندمی یانب را هرز
 درمورد یشپپتریب یحاتتوضپپ کتاب ۴۲ فصپپل در هسپپتند. مهم روابط

 کرذ با هرز یهاعلف تراکم و یفراوان مانند یاصطلاحات و یشناسروش
 و ورهاکشپپپ یبرخ به مربوط یقاتتحق یشپپپترب .شپپپودیم ارائه یاتجزئ
 اغلب مختلف مناطق و کشپپورها از اطلاعات یگردآور .هاسپپتیالتا

 با مرتبط هرز یهاعلف ییگو که شپپپودیم تصپپپور ینا بروز موجب
 از ،کشورها یاسیس یمرزها یجابه است بهتر هستند. کشورها یمرزها
 بر مثثر یطیمح عوامپپل درنظرگرفتن یبپرا یپکپیاکپولپوژ یمپرزهپپا
 همکاران و لسپپپون توسپپپط روش ینا شپپپود. اسپپپتفاده هرز یهاعلف

 حال،ینباا بود. شده انتخاب 3کانادا یهادشپت ۀمطالع یبرا (11)(۲115)
 هر داخل مطالعات از حاصل کانادا از خارج در موجود اطلاعات یشپترب

 یزانم به یواقع یتوضع تریقدق و یشترب یاتجزئ ین،همچن است. کشپور

 در شپپدهارائه یهانقشپپه در موجود اطلاعات دارد. یبسپپتگ نقشپپه دقت
 شورهاک از یاریبس است. کشور یک در یاسیسپ یتوضپع یهشپب ینجا،ا

 یتوضپپع اما ،شپپوندیم اداره عمده حزب دو یا یک یندگاننما توسپپط
 متفاوت شپپدتبه اسپپت ممکن هااسپپتان مختلف مناطق در یریگیرأ

 را بزرگ یاسمق با ییهانقشپپه فقط که اسپپت آن مفهومبه ینا باشپپد.
 نامکا هایکتکن و یقاتتحق ینده،آ در میدواریام و دهیمیم یشنمپا
 منبع یک ند.ک فراهم را یشترب و یشترب محلّی یاتجزئ با ییهانقشپه بهبود

 وبپپپگپپپاه یپپپجنپپپتپپپا یپپپنا یپپپیپپپدتپپپأ یبپپپرا ارزشپپپپپپمپپپنپپپد

0-http://grassworldmyspecies.info/content/distribution است. 
 یافت ینترنتا در مهاجم یهاگونپه یعتوز یهپانقشپپپه از یتعپداد

 اند.داده یحتوضپپ هاآن ۀدربار (7)(۲116) یباربر و یمرکر که شپپوندیم
 میزانبه ،دنشپپد منجر کتاب این یهانقشپپه تولید به که یاطلاعات یفیتک

 ادییز مدارک بر توانیم خصپپو یندرا .هسپپتند متفاوت یتوجهقابل

 خا  مناطق به محدود اطلاعات از یادیز مقدار حال،ینباا کرد. یدکأت

 فقط یات،نشپپپر از یبعضپپپ در .هسپپپتند منطقه یا اسپپپتان یالت،ا یک در

 یعلم یدگاهد از .شودیم هرز یهاعلف یفراوان درمورد یفیک اظهارنظر
 هایروش از اسپپتفاده اسپپت. یزمآمخاطره منطقه یک از یکل برداشپپت

4یجینگکر
 یشترب کند. یتتقو یندهآ در را ییهابرداشپت ینچن تواندیم 

 رییگیجهنت به ،محّلی کارشپپپناسپپپان نظر براسپپپاس فقط حتّی اوقات،
 یشترب مطالعات انجام با ،شدهارائه یهانقشپه از یاریبسپ ینبنابرا .یدیمرسپ

 و یتوباآلبرتا، ساسکاچوان، مان یها( شامل استانCanadian Prairiesکانادا ) یهادشت. 3
 یندر ا ییاسس یماتازنظر تقس آخریست. اگرچه یاکلمبیتیششرق براز شمال ییهابخش
 .]مترجم[ گیردیها قرار نمدشت

 ]مترجم[ یآمار یشناسینروش زم ی(: نوعkriging) ینگیجکر .4



 00   مقدّمه

 

 روزهب منظوربه یدیجد یکردرو هاآن .یپافت خواهنپد بهبود ینپدهآ در
 (5)(1977) همکاران و هلم توسط شدهیدتول یهانقشه از ،اطلاعات کردن
 دادند. ارائه

 یفداده شپد، واضح است که ط یحتوضپ ازاینپیشطور که همان
هرز در جهان  یهاعلف ینبدتر هرز از زمان انتشپپپار کتاب یهاعلف
 روباهیدُم ،عنوان مثال. بپه(5)(1977انپد )هلم و همکپاران، کرده ییرتغ

spica Apera- ) یا( و علف بورmyosuroides Alopecurus) کشیده

venti ) یگندم در کشپپپورها ۀهرز عمد یهااز علف 1977 سپپپالدر 
در  ازاینپیش همکاران، و هلم. شپپدندیمحسپپوب م یشپپمال یاروپا

 ،(۴)(1997) پراکنشو  یعیطب یخچۀهرز جهپان: تار یهپاکتپاب علف
 یهابرگباریک ترینیاز جدّ یکیعنوان را به کشپپپیپده روبپاهیدُم

 وزهکرده بودند. امر یغلات مناطق غرب اروپا معرف ۀموجود در مزرع
محصپپول  ینچند وسپپیعی،هرز در سپپطح علف یهاگونه این هر دوِ
 ییهاکش. کاربرد مداوم علفدهندیخود قرار م یرتأثرا تحت یزراع

                                                                        

 تشاراتان ازسوی و ترجمه ی،غفارب یدرپورح سهیلاو  نژادسیروس حسن توسطکتاب  این .1
 .]مترجم[ است شده منتشر تبریز دانشگاه

 نییگزیمقاوم و جا یهایوتایپب یجادباعث ا یکسپپپانعمل  یوۀبپا شپپپ
 از نقاط جهان شده است. یاریدر بس یگرد یهاگونه
و همکاران  یاز کارشپپپناسپپپان حفظ نباتات مانند سپپپاور یبرخ 
ر تلاش ( دیدمیولوژی)اپ یشپپناسپپیرگهمه ینیبیشمنظور پبه (16)۲113
 تابک این در آنچه مانند روشپپی از هایماریآفات و ب ۀنقشپپ یۀته یبرا

 یهرز چمنزار و آبز یها. علفگرفتند بهره شپپپده اسپپپت، اسپپپتفاده
 ینا بنابراین،هسپپتند.  یزراع یاهانهرز گ یهامتفاوت با علف یتاحدّ
 اند.جداگانه آورده شده یهادر فصل هایستگاهز

به  یبادتقر (8)(۲113و بور ) یمرکر  1هرز یهاعلف یکتپاب آنپاتوم
 یلدلینهماختصپپپا  دارد. بپه (یآبزیر)غ زیخپاکهرز  یهپاعلف

در  باشپپد،یتوجه خا  م یازمندکه ن یآبز یاهانگ یناتومآاسپپت که 
 کتاب آورده شده است. ینا یآبز یاهانگ xبخش 

 یکشپپاورز یمشپپموضپپوع مهم در خطّ یک یسپپتیع زامروزه تنوّ
حفاظت از آن ازجمله عوامل مهم در (I-1)شکل یشناسیباییاست. ز

I 

 
 1111ژوئن  ۶فرانکفورت، آلمان،  یکیجو در نزد ۀمزرع یکدر  Centaurea cyanus و I-1 pleurospermum maritimum شکل
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 یوربهره یگرد ی،است. در سطح جهان یو گردشپگر یحیمناطق تفر
ر سراسر . دیستکشاورزان ن یسودده یبرا یرگذارتنها عامل تأث یدتول
 یبرا یعنوان منابع درآمد ضپپپرور( بهیارانه) یمال یهپاکمپک یپا،دن

 ییسپپتع زبه وجود تنوّ ها معمولادکمک ینکشپپاورزان مطرح هسپپتند. ا
تاب ک یندارند. در ابستگی  ینهزم یناشپده در و اقدامات انجام یدارپا

هرز  یهاعلف یهاگونه ی،در کشاورز یشناسیبایینقش ز یتبر اهم
تمام  ایال شود آثخواهد شد. ممکن است س یدتأک یستیع زنادر و تنوّ

 ایوجود آمده و آهتکامل ب یجۀدرنت یاهاندر گ یسپپپاختار هاییژگیو
ع نوّحداکثر ت ایجادبه  تواندیبپدون دخالت انسپپپان م یعیانتخپاب طب

 نیها اغلب به اعمال قواننوع پرسش یناز ا یشود. آگاهمنجر  یستیز
 یبا منافع جوامع کنون رسدینظر مهکه ب شپودیمنجر م یطیمحیسپتز

ن مدّ ت یجۀهرز درنت یهاعلف هاییتجمع یف،همسپو نباشد. بنابه تعر
دانش  یاصل یکردرو بایدکه  است یلدلینهموجود آمدند. بههب یبشر
درنظر گرفته  یعتاز طب یرو غ یمصپپپنوع یهاهرز در مکان یهاعلف

رن شناسان قیاهگ همانند کهاست  یحاضر کمتر دانشمندشپود. درحال
ر علوم د مورفولوژیکیع تنوّ یبر رو کلی مطالعات یسپپتم،نوزدهم و ب

 اگنزمانند  یاطلاعات موجود، دانشپپمندان براسپپاس. دهد انجام یاهیگ
 گیاهی ۀگون یجادا یعیطب ۀمانند فلسپپپف ییهاربر توانسپپپتنپد کتپابآ
وجود هب یعتکه در سپپپاختار طب ییراتی. تغکننپد یفرا تپأل (1)(1951)
 را نوّعت هایییشهاند براساسانسان است که  تصپمیمبرخلاف  آید،یم
 هب فقط سپپپازگاری یجادا دیگر،عبارتبه. کنپدیم ایجپاد محیط در

 ،مواقع تریش. در بندارد یمشاهده بستگقابل یهاو گونه یاهیگ ساختار
ات از صپپپف یشپپپتریب یتاهم یوشپپپیمیاییو ب یزیولوژیپکصپپپفپات ف
 به خپاس درکتاب  ینکه مطالب ا یمهسپت میدواردارند. ا مورفولوژیک

 از نظرصرف ،هرز یهاعلف یقاتتحق در مطرح اساسی پرسپش چند
 چرا هینکا مانند ییهاکمک کند. پرسپپش یو اخلاق یفلسپپف یهاجنبه
 ییرهرز تغ یهاعلف هاییفچرا ط کند؟یرشپپد م ییدر جا هرزعلف
 یم؟کن نییبیشهرز را پ یهاعلف یآت ییراتتغ توانیمیم آیا کنند؟یم
 محیطی شپپرایط یا محصپپولات با را هرز یهاوقوع علف توانیمیم آیا
ممکن هست که مانع از وقوع  یاآ یتدرنها و یم؟در ارتباط بدان خا 
 یهازمان از علفو هم شپپپویمو غالب  یادز یهرز با فراوان یهاعلف

 یم؟هرز نادر محافظت کن
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