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برداري در پنج اجرا شد. نمونه1398) شهرستان بندر انزلی، در سال 4هاي ساحلی () و زمین3)، مناطق مسکونی (2هاي اطراف شالیزار (زمین
آذین توده، ارتفاع بوته و طول گلن داد که بیشترین تولید زيبوته از هر زیستگاه به صورت تصادفی انجام شد. نتایج نشا10مرحله رشد آمبروزیا و 

) و 1)، (2هاي (توده گیاه در زیستگاه) بود. همچنین، حداکثر زي2) و (3آذین نر در زیستگاه () و بیشترین تعداد گل4) و (2نر گیاه در زیستگاه (
شدن گیاه بود و پس از آن، گیاه وارد فاز زایشی شد. روند افزایش ارتفاع روز پس از سبز 82) در زمان 3روز و در زیستگاه (110) در زمان 4(

روز پس از سبز شدن ادامه داشت و پس از آن کاهش یافت. در زیستگاه 110) تا 4) و (2هاي (روز و در زیستگاه69) تا زمان 1ها در زیستگاه (بوته
در اواسطآذین نر در چهار زیستگاه تقریبا ظهور گلها (آبان) ادامه داشت.کامل بوته) نیز روند تغییرات افزایش ارتفاع خطی بود و تا رسیدگی3(

) روند خطی 1) و (2هاي (روز پس از سبز شدن بود، ولی در زیستگاه82) تا 4) و (3هاي (دهنده در زیستگاهتیر بود. روند افزایش تعداد ساقه گل
داشت.گیاه ادامه (آبان) بود و تا پایان دوره رشد 
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Summary
This study was done to compare the plant morphology of Ambrosia psilostachya DC. (ragweed) in four habitats of roadsides

(1), paddy field margins (2), around residential areas (3) and coastal areas (4) in Bandar-e Anzali (Guilan province, north of Iran) in
2019. Sampling was random in five growth stages with 10 plants in each habitat. The results indicated that, the highest biomass, plant
height and inflorescence length was in the habitats of (2) & (4), and the highest inflorescence numbers was in (3) & (2). The
maximum plant biomass in the habitats of (2), (1) & (4) was 110 days, and in (3) was 82 days after the emergence and then the plant
entered the reproductive phase. The trend of plant height increased in the habitat of (1) continued up to 69 days, and in (2) & (4)
continued up to 110 days after emergence and then decreased while in habitat of (3), the trend was linear and continued until
November. The beginning of flowering was in mid-July in all habitats. The increasing trend of number of flowering stems in habitats
of (3) & (4) was up to 82 days after emergence, but in (2) & (1) had a linear trend and continued until November.
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مقدمه

Ambrosia psilostachyaگیاه  DC. با نام انگلیسی
western ragweed) از تیره کاسنیانAsteraceae بومی ،(

Bassett & Crompton).آمریکاي شمالی است حضور (1975
این گونه مهاجم در اروپا (بلژیک، مجارستان، ایتالیا، هلند، 
لهستان، اتحادیه روسیه، اسپانیا و سوئد)، آسیا (قزاقستان)، 
آفریقا (موریس)، آمریکاي شمالی (کانادا، مکزیک و ایاالت 

گزارش 2016متحده آمریکا) و اقیانوسیه (استرالیا) در سال 
Cheraghianشده است ( بار در ایران، حضور آن نخستین ). 2016

گزارش (استان گیالن) انزلی بندرشهرستان در 2017در سال 
هاي رها شده را ها و زمینطور گسترده حاشیه جادهشد که به

Tokasiپوشش داده بود ( et al. در فهرست ،). این گونه2017
پرخطر دنیا قرار دارد و به علت دارا بودن مهاجمهايگونه

و طول دوره رشد هایی مانند دایمی بودن، ارتفاع بلندویژگی
باشد و داراي قابلیت غالب شدن بر فلور بومی منطقه میطوالنی

برگ منطقه محسوب هاي هرز باریکرقیب مهمی براي گونه
و توسعه در سازگاري بسیار باالیی براي رشداین گونه،شود. می

هاي مختلف از رسی تا شنی، خشک تا مرطوب، عمیق و خاك
هاي آن هاي با حاصلخیزي متفاوت را دارد. ریشهعمق و خاكکم

در برگهاي باریکهاي گونهتا عمق زیاد، دو تا سه برابر ریشه
خوبی عمق به هاي کمکند. همچنین، در خاكمیخاك نفوذ 

برتري رقابتی، موجب کمبود آب براي استقرار یافته و با حفظ 
اي پیشگام با شود. بنابراین، گونهبرگ مجاور میهاي باریکگونه

مانند حاشیه هاي تخریب شدهقابلیت رشد سریع در مکان
هاي قلمرو ریلها، باغها، ها، حاشیه رودخانهراهها و بزرگجاده

محل تجمع هاي شهري رها شده که مکانو هاآرامستانآهن، راه
Reznikشود (زباله است، شمرده می et al. 2009 .(

Dalrymple & Rogersیمپل و روگرز (لردا 1983 (
داراي اثرات آللوپاتیکی A. psilostachyaگزارش کردند که گونه 

زنی و استقرار گیاهچه بوده و عصاره برگ و ریزوم آن از جوانه
جنسمتعدد این هاي کند. گونهها جلوگیري میسایر گونه

)Ambrosia spp.،(د.گرده نیز هستنمنبع تولید فراوان دانه
A. psilostachyaه گوناز زیاد هايتولید دانه گرده DC.

& Korczynski(کورسینسکا- کی و کرسیکاسکورسینتوسط

Krasicka-Korczynska تکاسی اخیرا، ) گزارش شده است. 2011
Tokasiو همکاران ( et al. اي ) این گونه را به عنوان گونه2018

مهاجم با درصد آلودگی وسیع و ریسک خطر باال (با نمره 
اقدامات لزوم ) در استان گیالن ارزیابی نموده و 2/175خطرزایی 

براي مهار آن توصیه کردند.را سریع 

جدید باید توانایی گیاهان مهاجم براي استقرار در منطقه
غلبه بر موانع محیطی را داشته باشند، از این رو تطابق محیطی 

نماید ها میکمک زیادي به استقرار آن،برخی صفات گیاه
)Montagnani et al. تغییر اقلیم و گرمایش جهانی نیز ).2017

موجب افزایش قطر دانه گرده شده و همچنین به انتشار گسترده 
Wanکند (ک میهرز کماین علف et al. ). ولفارت و 2002

Wohlfahrtهمکاران ( et al. هاي مختلف رشد ) مکان2019
این گیاهآمبروزیا در اروپا را بررسی و بیان کردند که فنولوژي 

و واکنش مراحل متغیر بوده،تحت تأثیر دما و میزان تابش
عالوه بر .خطی استبه صورت به دما نسبت آنمختلف رشد 

روز 10-11که تغییر اقلیم موجب افزایش شدهبینی پیشاین،
ون و گردد (طول دوره رشد گیاه و در نتیجه تولید دانه گرده می

در بررسی اثر شوري و دما بر رشد آمبروزیا نیز ).2002همکاران 
مشاهده شد که بین رشد و توسعه مکانی این گیاه و افزایش دما 

Skalovaهمبستگی مثبت وجود داشت  et al. در زمینه ). (2019
Toricesآذین نر با میزان تولید بذر (همبستگی مثبت اندازه گل

& Mendez & Simardبا تولید دانه گرده همچنین ) و 2011

Benoit باسکی و تحقیقاتی انجام شده است.) نیز (2011
Baskyهمکاران ( et al. ) نیز بیان کردند که همبستگی 2017

توده و تولید بذر در آمبروزیا وجود دارد. يمثبت بین تولید ز
باید بر پایه مراحل بحرانی رشد گیاه این گیاهزمان کنترل 

صورت گیرد تا تولید دانه گرده کاهش یابد و همچنین از انتشار 
& Solterل (وگیاه به مناطق دیگر جلوگیري شود. سولتر و ورش

Verschwele زیا را در در کنترل آمبروي) راهکار مؤثر2014
دهی بیان کردند. با توجه به این که شناخت اوایل دوره گل

پذیري نواحی مختلف به گیاه، میزان ریسکاین مراحل رشد 
آن مهاربراي،هجوم و گسترش آلودگی در شهرستان بندر انزلی

این لذا هرز از اهمیت زیادي برخوردار است، علفبه عنوان
شامل تولید ،میزان رشدايپژوهش، با هدف مطالعه مقایسه

دهنده و اندازه هاي گلتوده گیاه، ارتفاع بوته، تعداد ساقهزي
در شهرستان گیاه مذکورهاي مختلف آذین نر در رویشگاهگل

بندرانزلی انجام شد.

روش بررسی
از گیاه برداري نمونهپس از1398در سال ،حاضرمطالعه 

آمبروزیا از چهار زیستگاه مختلف در شهرستان بندر انزلی 
اشی جاده، مناطق مسکونی، وهاي حشامل زمین)استان گیالن(
اشی شالیزار و مناطق ساحلی با ده تکرار انجام شد. چهار وح

زیستگاه مختلف در فاصله پنج کیلومتر از هم واقع شده بود 
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،ه به صورت تصادفیاز هر زیستگاه یک نقطکه) 1(جدول 
که نماینده مناسبی از حضور این گونه باشد، انتخاب و طوريبه 
هاي برداري شد. براساس دادهنمونهگیاه مذکوربوته 10از 

ایستگاه هواشناسی شهرستان بندرانزلی، میانگین بیشترین دما 
درجه 9/4درجه سلسیوس در تیر و کمترین دما 2/31

5/409و بیشترین میزان بارش )1سلسیوس در بهمن (شکل 
در پنج ،از گیاهبرداري ). نمونه2بود (شکل 98متر در آبان میلی

) مرحله سه تا پنج برگی (سوم خرداد)،1شامل: مرحله 
کامل دهی) مرحله گل3) مرحله رشد رویشی (سوم تیر)، 2

افشانی ) مرحله اوج گرده4آذین نر (سیزدهم مرداد)،گل
) انتهاي دوره رشد (سوم آبان) 5(دهم شهریور) و آذین نر گل

صورت هر مکان، ده بوته به ازبرداري انجام شد. در هر نمونه
تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات مورد بررسی در مکان و 

هوایی، ارتفاع هايتوده اندامهاي مختلف شامل تولید زيزمان
آذین نر و همچنین ثبت دهنده، طول گلبوته، تعداد ساقه گل

کش مراحل فنولوژیکی این گیاه بود. ارتفاع بوته با خط
ها ، بوتهگیري صفات مورد نظرگیري شد. پس از اندازهاندازه

ساعت 48درجه سلسیوس به مدت 72در آون در دماي 
ها با ترازوي دیجیتالی خشک شدند. وزن خشک نمونه

برداري ر نمونهتوزین شد. د001/0آزمایشگاهی با دقت 
توده هاي آمبروزیا به حداکثر تولید زيچهارم تقریبا بوته

برداري مورد آنالیز هاي این نمونهرسیدند. بنابراین، داده
واریانس قرار گرفت و مقایسه میانگین شد. نمودارها با

و تجزیه رگرسیون و برازش با )13نسخه (Excelافزار نرم
رسیم شد.ت) 14(نسخه Sigmaplotرافزانرم

).1398، میانگین حداکثر و حداقل دما در شهرستان بندر انزلی (ایستگاه هواشناسی بندر انزلی-1شکل 
Fig. 1. Mean of maximum and minimum temperature in Bandar-e Anzali (Metrology Station, Bandr-e Anzali, 2019).

هاي مختلف مشخصات جغرافیایی زیستگاه- 1جدول 
Table 1. Geographical characteristics of different habitats

زیستگاه
Habitat

مختصات جغرافیایی 
coordinatesGeographical

اشی شالیزاروح
Paddy margins

E49 20 60
N37 54 48

اشی جادهوح
Roadsides

E49 23 05
N37 54 48

طق مسکونیامن
Residential areas

4 941 17 E
37 47 15 N

طق ساحلیامن
Coastal areas

E49 30 45
37 55 33 N
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).1398، انزلیبندر انزلی (ایستگاه هواشناسی بندرمیانگین بارندگی در شهرستان -2شکل 
Fig. 2. Mean of rainfall in Bandar-e Anzali (Metrology Station, Bandar-e Anzali, 2019).

نتیجه
هاي هواییتوده اندامزي-

هاي هوایی توده اندامهاي زيتجزیه واریانس میانگین
هاي مختلف نشان داد که اثر مکان بر تولید آمبروزیا در زیستگاه

دار بود معنی%1در سطح این گیاههاي هوایی توده اندامزي
ها نشان داد که بیشترین ). نتایج مقایسه میانگین داده2(جدول 

هاي اطراف آوري شده از زمینهاي جمعتوده مربوط به بوتهزي
.ها بودبوته) در مقایسه با سایر زیستگاهگرم در 91/8(شالیزارها

هاي اطراف سواحل با در زمینگیاههاي در سطح بعدي، بوته
گرم در بوته از نظر آماري با زیستگاه اطراف 92/7میانگین 

ها هاي حاشیه جادهدار نداشتند. بوتهشالیزار اختالف آماري معنی
یک گروه آماري گرم در بوته با منطقه ساحلی در 5/7با میانگین 

گرم 02/4هاي رشد یافته در نواحی مسکونی با قرار گرفتند. بوته
توده کمتري برخوردار بود در بوته نسبت به سایر نواحی از زي

توده در طول دوره رشد هاي زي). بررسی پراکنش داده3(شکل 
توده از تابع گیاه در چهار زیستگاه نشان داد که روند تولید زي

Gussian6تا 3هاي کرد (ضرایب مدل در جدولمیعیت تب
توده در چهار زیستگاه نشان داده شده است). روند کلی تولید زي

توده از مرحله سبز شدن شروع و تقریبا افزایش زيکه نشان داد 

روز پس از سبز شدن گیاه به حداکثر مقدار رسید که 100
). 4(شکل افزایش ارتفاع بوته در این افزایش سهم داشته است 

توده گرم بر زي48/11±41/1، ر دوره رشدبه ازاي هر یک روز د
توده و تعداد روز پس از سبز شدن گیاه افزوده شد. رابطه بین زي

ترتیب در ه ب72/0و 77/0، 89/0، 91/0با ضرایب تبیین 
هاي مناطق مسکونی، شالیزاري، حاشیه جاده و ساحل زیستگاه

تفسیر شد. Gussianتوسط تابع 
ارتفاع بوته-

در آمبروزیا ارتفاع بوتهنتایج تجزیه واریانس میانگین
هاي مختلف نشان داد که بین تیمارها اختالف آماري زیستگاه

). نتایج مقایسه 2وجود داشت (جدول %1دار در سطح معنی
در هاي گیاهمیانگین نیز نشان داد که در این زمان بوته

متر، سانتی49واحل با میانگین ارتفاع هاي اطراف سزمین
باالترین ارتفاع بوته را در مقایسه با سایر نواحی با اختالف آماري 

هاي اطراف شالیزار و نواحی بوته،دار داشتند. پس از آنمعنی
متر با هم در یک سانتی56/35و 61/37ترتیب با مسکونی به 

متر سانتی65/27با ها در حاشیه جاده گروه آماري بودند. بوته
).5بوته کمتري داشتند (شکل ،نسبت به سایر نواحی ارتفاع
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(میانگین مربعات)هاي مختلف زیستگاهدر Ambrosia psilostachyaآنالیز واریانس -2جدول 
Table 2. Analysis of variance of Ambrosia psilostachya in different habitats (mean squares)

منبع تغییرات درجه آزادي تودهزي ارتفاع بوته آذین نرتعداد گل آذین نرطول گل
Source of
variation

Degree of
freedom Biomass

Plant
height

No. of male
inflorescence

Length of male
inflorescence

تیمار 
Treat

3 45.27** 777.57** 54.42** 46.55**

خطا
Error

36 1.39 22.93 3.15 7.5

ضریب تغییرات
CV (%) - 16.64 12.78 32.06 31.14

** Significant at 1% probability level

هاي مختلف. در زیستگاهAmbrosia psilostachyaهر بوته (وزن خشک) توده میانگین تولید زي-3شکل 
Fig. 3. Mean of biomass (dry weight) of Ambrosia psilostachya in different habitats.

هاي آمبروزیا طی هاي ارتفاع بوتهبررسی پراکنش داده
مختلف در طول رشد گیاه و مطالعه روندها هايبردارينمونه

در مناطق مختلف داراي هانشان داد که افزایش ارتفاع بوته
هاي ها در نواحی مختلف در زمانروندهاي متفاوتی بود و بوته

هاي ها در جدولمتفاوتی به حداکثر ارتفاع رسیدند (ضرایب مدل

وته و تعداد روز نشان داده شده است). رابطه بین ارتفاع ب6تا 3
98/0و 2R(64/0 ،85/0(پس از سبز شدن با ضریب تبیین 

ترتیب در سه زیستگاه حاشیه شالیزار، حاشیه جاده و منطقه به
ساحلی، تغییرات ارتفاع بوته را در تعداد روزهاي پس از سبز 

).6کند (شکل شدن توصیف می
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واشیح. cشالیزار، حواشی . b، . مناطق مسکونیaف:هاي مختلدر زیستگاهAmbrosia psilostachyaروند تغییرات وزن خشک کل - 4شکل 
.یساحلمناطق . d، هجاد

Fig. 4. The trend of changes for Ambrosia psilostachya total dry weight (gr) in different habitats: a. Residential,
b. Paddy margins, c. Roadsides, d. Coastal areas.

هاي مختلف.در زیستگاهAmbrosia psilostachyaمیانگین ارتفاع بوته -5شکل 
Fig. 5. Mean plant height of Ambrosia psilostachya in different habitats.
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. حواشی c. حواشی شالیزار، b. مناطق مسکونی، aهاي مختلف:در زیستگاهAmbrosia psilostachyaبوته روند تغییرات ارتفاع -6شکل 
. مناطق ساحلی.dجاده، 

Fig. 6. The trend of changes for Ambrosia psilostachya height in different habitats: a. Residential, b. Paddy margins,
c. Roadsides, d. Coastal areas.

آذین نر در بوتهتعداد گل-
آذین نر در بوته هاي تعداد گلنتایج تجزیه واریانس داده

اختالف آمبروزیا در نواحی مختلف نشان داد که بین تیمارها 
). مقایسه 2وجود داشت (جدول %1دار در سطح آماري معنی

ها در مناطق مسکونی با ها نشان داد که بوتهمیانگین تیمار
آذین نر در بوته باالترین تعداد گل،آذینگلمیانگین حدود شش

را در مقایسه با سایر نواحی داشتند. البته دو زیستگاه مناطق 
ر یک گروه آماري قرار گرفتند (شکل مسکونی و حاشیه شالیزار د

آذین ها در اطراف شالیزار با میانگین پنج گلبوته،). پس از آن7
دار نداشتند. در بوته که با مناطق مسکونی اختالف آماري معنی

آذین نر در بوته هاي اطراف سواحل نیز با میانگین چهار گلزمین
ه آماري بودند.هاي اطراف شالیزار در یک گروبا زیستگاه زمین

در طول دوره آذین نر در بوتهروند تغییرات تعداد گل
رشد گیاه در مناطق مختلف نیز مورد ارزیابی قرار گرفت (ضرایب 

نشان داده شده است). روند 6تا 3هاي ها در جدولمدل

آذین نر در بوته در تعداد روزهاي پس از تغییرات تعداد گل
ترتیب در به91/0، 70/0، 91/0ن سبز شدن با ضریب تبیی

هاي مناطق مسکونی، حاشیه شالیزار و منطقه ساحلی زیستگاه
).8توصیف شد (شکل 

آذین نرطول گل-
آذین گیري طول گلهاي اندازهنتایج آنالیز واریانس داده

هاي مختلف نشان داد که بین تیمارها نر آمبروزیا در زیستگاه
). 2وجود داشت (جدول %1سطح دار در اختالف آماري معنی
هاي متر) در زمینسانتی02/9آذین نر (بیشترین طول گل

آذین نر در ). میانگین طول گل9اطراف شالیزار بود (شکل
هاي اطراف متر) با زمینسانتی93/7حل (اهاي اطراف سزمین

و دار نبود. نواحی حاشیه جادهشالیزار داراي اختالف آماري معنی
ولی با دو ،مسکونی نیز با هم اختالف آماري نداشتندمناطق 

آذین ناحیه دیگر داراي اختالف آماري بودند. میانگین طول گل
متر بود.طور میانگین پنج سانتینر در این نواحی به 
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هاي مختلف.در زیستگاهAmbrosia psilostachyaآذین نر میانگین تعداد گل-7شکل 
Fig. 7. Mean number of male inflorescences of Ambrosia psilostachya in different habitats.

. حواشی شالیزار،b. مناطق مسکونی، aهاي مختلف:در زیستگاهAmbrosia psilostachyaآذین نر روند تغییرات تعداد گل- 8شکل 
c ،حواشی جاده .d.مناطق ساحلی .

Fig. 8. The trend of changes for number of male inflorescences of Ambrosia psilostachya in different habitats:
a. Residential, b. Paddy margins, c. Roadsides, d. Coastal areas.
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هاي مختلف.در زیستگاهAmbrosia psilostachyaآذین نر میانگین طول گل-9شکل 
Fig. 9. Mean length of male inflorescences of Ambrosia psilostachya in different habitats.

آذین نر آمبروزیا طی هاي طول گلبررسی پراکنش داده
مختلف در طول رشد گیاه و مطالعه روندها هايگیرينمونه

ها در مناطق آذین نر در بوتهنشان داد که افزایش طول گل
ها در مختلف طی دوره رشد داراي روندهاي یکسان بود و بوته

آذین نر رسیدند به حداکثر طول گلزماننواحی مختلف هم

نشان داده شده 6تا 3هاي ها در جدول) (ضرایب مدل10(شکل
، 85/0، 68/0است). توابع ترسیم شده به خوبی با ضرایب تبیین 

هاي مناطق مسکونی، حاشیه ترتیب در زیستگاهبه 66/0و67/0
آذین نر تغییرات طول گل،یشالیزار، حاشیه جاده و منطقه ساحل

هاي پس از سبز شدن را توصیف نمود.در زمان

. حواشی شالیزار،b. مناطق مسکونی، aهاي مختلف:در زیستگاهAmbrosia psilostachyaآذین نر روند تغییرات طول گل- 10شکل 
c ،حواشی جاده .d.مناطق ساحلی .

Fig. 10. The trend of changes Ambrosia psilostachya length of male inflorescences (cm) in different habitats:
a. Residential, b. Paddy margins, c. Roadsides, d. Coastal areas.
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در مناطق مسکونیAmbrosia psilostachyaهاي ترسیم شده براي پارامترهاي مختلف ضرایب مدل-3جدول 

Table 3. Coefficients of the fitted sigmoidal models for different parameters of Ambrosia psilostachya in lands around
residential areas

وزن خشک کل
Total dry weight

ارتفاع بوته
Plant height

آذین نرطول گل
Length of male
inflorescence

آذین نرتعداد گل
No. of male inflorescence

a±SEb±SER2a±SEb±SER2a±SEb±SER2a±
SEb±SEC±SER2مدل

Model

---
0.01±
0.18-0.64

0.009
±0.08-0.8----Linear

1.91
±

10.75

1.28 ±
11.48

0.89----------Gussian

---------
4.1±
17.35

12.01±
42.17

4.23
±1.0

0.91Weibull

شالیزارواشیدر حAmbrosia psilostachyaهاي ترسیم شده براي پارامترهاي مختلف ضرایب مدل- 4جدول 
Table 4. Coefficients of the fitted sigmoidal models for different parameters of Ambrosia psilostachya paddy field
margins

وزن خشک کل 
Total dry weight

ارتفاع بوته 
Plant height

آذین نر طول گل
Length of male
inflorescence

آذین نر تعداد  گل
No. of male inflorescence

a±SEb±SER2a±SEb±SER2a±SEb±SER2a±SEb±SEC±SER2 مدل
Model

---------
0.08±
0.008--0.91Linear

0.63±
11.93

1.13±
25.36

0.68----------Gussian

---
38.0

±
0.06

46.6±
22.04

0.42
8.43

±
1.02

1.19±
2.2

0.68----Gompertz

اشی جادهودر حAmbrosia psilostachyaهاي ترسیم شده براي پارامترهاي مختلف ضرایب مدل-5جدول 
Table 5. Coefficients of the fitted sigmoidal models for different parameters of Ambrosia psilostachya in roadsides

وزن خشک کل 
Total dry weight

ارتفاع بوته 
Plant height

آذین نر طول گل
Length of male
inflorescence

آذین نر تعداد گل
No. of male

inflorescence

a±SEb±SER2a±SEb±SER2a±SEb±SER2a±SEb±SER2 مدل
Model

------0.06±
0.006

-0.67
0.06±
0.01

-0.44Linear

0.41±
6.77

2.28
±33.47

0.69
10.07±
0.89

3.85
±

2.13
0.85------Gussian
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مناطق ساحلیدر Ambrosia psilostachyaهاي ترسیم شده براي پارامترهاي مختلف ضرایب مدل-6جدول 
Table 6. Coefficients of the fitted sigmoidal models for different parameters of Ambrosia psilostachya in coastal areas

وزن خشک کل 
Total dry weight

ارتفاع بوته 
Plant height

آذین نر گلطول
Length of male
inflorescence

آذین نر تعداد گل
No. of male inflorescence

a±SEb±SER2a±SEb±SER2a±SEb±SER2a±SEb±SEC±SER2مدل
Model

------
0.09±
0.01-0.66----Linear

0.41
±

6.77

2.28±
33.47

0.69----------Gussian

---
5.49±
26.03

0.003
±0.45

0.98-------
Log

Normal

---------
11.6
±17

12.01±
40.01

10.06
±12

0.91Weibull

بحث
توده آمبروزیا در زیستگاه اطراف باالتر بودن تولید زي

آب و مواد غذایی بیشتر در شالیزار، احتماال ناشی از وجود 
Hovickباشد (مقایسه با دیگر نواحی طبیعی می et al. 2018 .(

) نیز بیان کردند که همبستگی مثبتی 2017(باسکی و همکاران
،توده بوته و تولید بذر وجود دارد. بر این اساسبین زي

هاي اطراف شالیزار و اطراف ها در زمینشود، بوتهبینی میپیش
نسبت به سایر نواحی تولید بذر بیشتري خواهند کرد و ساحل 

هاي تري ایجاد خواهند نمود. برازش مدل بر دادهبانک بذر غنی
در نواحی مسکونی نشان داد که بیشترین مقدار گیاه توده زي
روز پس از سبز شدن بود که این زمان 82مدتتوده در زي

بود. با ورود گیاه دهیلمصادف با ابتداي ورود گیاه به مرحله گ
توده گیاه ها، تولید زيبه مرحله زایشی و از دست دادن برگ

و در روزهاي پایانی رشد گیاه به کمترین روند کاهشی یافت
توده (وزن هاي زي). برازش مدل بر دادهa4مقدار رسید (شکل 

روز 110ها در حاشیه شالیزار نشان داد که بوتهگیاهخشک) 
توده رسیدند و سپس روند حداکثر تولید زيپس از سبز شدن به 

) و گیاه وارد فاز زایشی شد. با ورود b4کاهشی یافتند (شکل 
آذین در گیاه به این مرحله و تولید بذر، اختصاص منابع به گل

توان گفت که اگر تا این اولویت گیاه قرار گرفت. به عبارتی می
نر و دانه گرده و آذین زمان کنترل گیاه صورت گیرد، از تولید گل

شود. لیبلین و تراکنبرگ در نهایت تولید بذر پیشگیري می
)Leiblein & Trackenberg ) گزارش کردند که بیشترین 2014

هاي تیر و هاي کشاورزي در ماهتوده آمبروزیا در زمینتولید زي
ها با دما همبستگی مثبت و با توده در بوتهمرداد بود و تولید زي

گی همبستگی منفی داشت. با توجه به نمودار دما میزان بارند
شود که انزلی نیز مشاهده می) در شهرستان بندر1(شکل

هاي تیر و مرداد بود و حداکثر رشد و تولید بیشترین دما در ماه
در این ایام مشاهده شد. حداکثر تولید گیاه مذکورتوده زي
روز 110ها نیز در زمان هاي حاشیه جادهتوده گیاه در زمینزي

توده بود و با ادامه فصل رشد، تولید زيگیاه بعد از سبز شدن 
گرم در بوته 74/2گیاه در روزهاي پایانی رشد کاهش یافت و به 

هاي رگرسیونی در منطقه ساحلی ). تجزیه دادهc4رسید (شکل 
روز 110ها در زمان توده بوتهنشان داد که بیشترین تولید زي

ها بود آذین نر در بوتهسبز شدن و مصادف با ظهور گلپس از
هاي هوایی روند توده اندامتولید زي،). پس از آنd4(شکل 

گرم در بوته در انتهاي فصل رشد رسید.22/2کاهشی یافت و به 
ها در مناطق ساحلی در مقایسه با بیشتر بودن ارتفاع بوته

هرز مهاجم را ن علفسه زیستگاه دیگر، توانایی پتانسیل رشد ای
دهد. لیبلین و در شرایط بدون دخالت انسانی را نشان می

) بیان کردند که تغییرات فنوتیپی مانند ارتفاع 2014تراکنبرگ (
، ناشی از سرعت متفاوت رشد در این گیاههاي بوته در بوته

نواحی مختلف است و منجر به سازگار شدن این گیاه در نواحی 
گردد. سلزمنمینآيد به منظور حفظ بقاو شرایط مختلف رش

)Salzman شناسی گونه ) گزارش کرد که تغییرات ریخت1985
A. psilostachya به تغییرات دینامیک خاك وابسته است. در

110مدت ها در حداکثر ارتفاع بوته،هاي اطراف شالیزارزمین
تابع روز پس از سبز شدن بود و روند تغییرات ارتفاع بوته از 

روز، 110ت کرد. پس از گذشمی) پیروي Gompertzگامپرتز (
). در مناطق مسکونی، a6ها ثابت شد (شکل روند ارتفاع بوته
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ها و تعداد روزهاي پس از سبز رابطه بین افزایش ارتفاع بوته

) و با افزایش تعداد b6شدن از رابطه خطی تبعیت نمود (شکل 
ته افزوده شد. در این نواحی، روز پس از سبز شدن بر ارتفاع بو

متر بود و در سانتی8/1ها به ازاي هر روز، افزایش ارتفاع بوته
بیشترین ارتفاع را ماهآباندر هازمان رسیدگی کامل بوته

Gentiliداشتند. نتایج پژوهش جنتیلی و همکاران ( et al. 2018 (
و گیاهکه همبستگی مثبت بین ارتفاع بوته حاکی از آن استنیز 

هاي حاشیه در زمینتعداد روز پس از سبز شدن وجود دارد.
روز پس از سبز شدن 69مدت ها در جاده، حداکثر ارتفاع بوته

بود و پس از آن با افزایش تعداد روز پس از سبز شدن، از ارتفاع 
) Log Normalتابع درجه دو (،ها کاسته شد. در این نواحیبوته

رابطه بین تعداد روز پس از سبز r=89/0با ضریب همبستگی 
هاي در زمین).c6شدن و ارتفاع بوته را توصیف نمود (شکل 

روز پس از 110مدت ها در اطراف سواحل، حداکثر ارتفاع بوته
سپس در ادامه فصل رشد، روند کاهشی وها بودسبز شدن بوته

ی در این نواح). روند تغییرات ارتفاع بوتهd6را نشان داد (شکل 
کرد.از تابع درجه دو تبعیت 

آذین با حدود یک گلهاي آمبروزیا در اطراف جادهبوته
آذین داشتند. نر در بوته نسبت به سایر نواحی تعداد کمتري گل

دلیل تراکم بیشتر آذین نر بیشتر در مناطق مسکونی به تعداد گل
ها نشان داده نشده است). ها در این نواحی بود (دادهبوته
Abul-Fatih & Bazzazلفتحی و بزاز (اابو ) بیان کردند که 1979

آذین بیشتري در بوته هایی با ارتفاع بلندتر، داراي تعداد گلبوته
ویژه تعداد به(در بوته هاهستند. باالتر بودن تعداد ساقه

که در این پژوهش تحت عنوان تعداد )دهندهگلهاي ساقه
تر براي دهنده شرایط مطلوب، نشانهآذین نر در بوته بیان شدگل

ها قادر خواهند بود تعداد دانه باشد و بوتهجذب منابع رشدي می
بر میزان خطرزایی ،این پدیده.گرده بیشتري نیز تولید نمایند

هاي هرز در این مناطق تأثیرگذار و هجوم علف)زایی(آلرژي
اراي هاي آمبروزیاي مستقر شده در نواحی ساحلی داست. بوته

آذین نر بلندتري نسبت به سایر نواحی ارتفاع بوته و طول گل
آذین نر ها از ارتفاع بوته و طول گلها، بوتهبودند. در حاشیه جاده

تري برخوردار بودند که احتماال بین این دو صفت ارتباط کوتاه
آذین حداکثر تعداد گل،مستقیم وجود دارد. در مناطق مسکونی

). روند a8روز پس از سبز شدن گیاه بود (شکل 82مدت نر در 
از تابع درجه ،آذین نر در بوته در این نواحیتغییرات تعداد گل

کرد. در تبعیت 94/0) با ضریب همبستگی Weibullدوم ویبول (
مدت آذین نر در هاي حاشیه  شالیزار، حداکثر تولید گلبوته
ها) بود بوتهروز پس از سبز شدن (زمان رسیدگی کامل162

) و روند تغییرات از منحنی خطی پیروي نمود b8(شکل 

آذین نر در گل08/0به ازاي هر روز سبز شدن، به طوري که
بوته افزایش یافت.

مدت آذین نر در ها، حداکثر تعداد  گلدر حاشیه جاده
). همبستگی c8روز پس از سبز شدن مشاهده شد (شکل 162

آذین نر در بوته و تعداد روز پس بین تعداد گلr=66/0مثبتی 
هاي در زیستگاه زمین.از سبز شدن در این ناحیه مشاهده شد

82مدت در ،آذین نر در بوتهاطراف ساحل، بیشترین تعداد گل
روز پس از سبز شدن بود. روند تغییرات از تابع درجه دوم ویبول 

).d8کرد (شکل پیروي می
هاي مختلف در پژوهش حاضر نشان گیرينتایج نمونه

روز 162،آذین نر در ناحیه مسکونیداد که حداکثر طول گل
پس از سبز شدن بود و رابطه بین تعداد روز پس از سبز شدن و 

صورت تابع خطی و با ضریب همبستگی آذین نر بهطول گل
68/0r آذین بود و با افزایش روز پس از سبز شدن، طول گل=
هاي اطراف شالیزار، ). در زمینa10افزایش یافت (شکل گیاهنر 

روز بعد از سبز شدن 162مدتآذین نر در حداکثر طول گل
آذین نر از ). روند تغییرات طول گلb10گیاه اتفاق افتاد (شکل 

آذین منحنی گامپرتز تبعیت کرد و در ابتداي دوره رشد طول گل
صعودي را نشان داد و روند گیاه،نر صفر و سپس در ادامه رشد 

دوباره در روزهاي پایانی رشد ثابت شد و به ازاي هر روز از زمان 
آذین نر افزوده شد متر بر طول گلسانتی19/1سبز شدن، 

به خوبی بین این دو r=68/0). ضریب همبستگی b10(شکل 
متغیر مشاهده شد.

هاي حاشیه جاده در آذین نر در زمینبلندترین طول گل
). در این نواحی، c10روز بعد از سبز شدن بود (شکل 162مدت

آذین نر رابطه طول گلr=82/0تابع خطی با ضریب همبستگی 
. )c10و تعداد روز پس از سبز شدن را توجیه نمود (شکل 

آذین نر در نواحی ساحلی در روزهاي پایانی بلندترین طول گل
برداري و از نمونهروز بود که مصادف با آبان ماه162رشد گیاه 

،ها). نتایج تجزیه رگرسیون دادهd10دست آمد (شکل پنجم به
آذین نر و تعداد روز حاکی از وجود رابطه خطی بین طول گل

79/0rپس از سبز شدن با ضریب همبستگی  بود و به ازاي هر =
آذین نر بر طول گل09/0روز سپري شده از زمان سبز شدن، 

آذین نر و تخصیص مواد فتوسنتزي گیاه طول گل.افزوده شد
افشانی هاي نر در گیاهانی که گردهجهت رشد و توسعه گل

Nakaharaباشد (شود، داراي اهمیت میتوسط باد انجام می et

al. ) گزارش کردند که اندازه 2011). تاریکس و مندز (2018
آذین نر آمبروزیا به واسطه همبستگی مثبت با میزان تولید گل
ر، نقش مؤثري در انتشار و گسترش این گیاه دارد. نتایج بذ

آذین نر و میزان پژوهش دیگري نشان داد که بین طول گل
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داري وجود دارد تولید دانه گرده همبستگی مثبت و معنی
)Simard & Benoit 2011.(

هرز، نخستین هاي شناسی و فنولوژي علفمطالعه زیست
باشد. هرز مهاجم جدید میهايگام در جهت مقابله با علف

هاي گیاهی مورد هاي متعددي براي مطالعات رشد گونهشاخص
گیرند که شامل سطح برگ، ارتفاع بوته، تعداد مطالعه قرار می

توده، باروري و ظرفیت فتوسنتزي انشعابات ساقه، تولید زي
بینی میزان آلودگی و برنامه ریزي مدیریت باشند که در پیشمی

Horak & Loughlinهرز بسیار کاربردي هستند (هاي علف

ساله در اوایل چرخه هرز یکهاي ). براي مثال، کنترل علف2000
هاي هرز چندساله در زمان حداکثر ها و براي علفزندگی آن

منظور اي زیرزمینی به هاي ذخیرهانتقال مواد فتوسنتزي به اندام
سولتر و ورشل ها توصیه شده است. کشافزایش کارایی علف

) بهترین زمان کنترل گیاه آمبروزیا را در اوایل دوره 2014(
ند. زمان کنترل آمبروزیا باید بر پایه اهدهی گیاه بیان کردگل

مراحل بحرانی رشد گیاه صورت گیرد تا تولید دانه گرده توسط 
Baskyتوسط گیاه کاهش یابد ( et al. 2017.(

گیري نهایینتیجه
هاي اکولوژیکی متفاوت باعث ایجاد زیستگاهشرایط 

ها داراي دامنه شود. برخی گونهمتفاوت در یک منطقه می
پذیري باالیی هستند و همین امر منجر به حضور انتشار و تطابق

هاي مختلف با شرایط اکولوژیک و با هاي هرز در زیستگاهعلف
و مطالعه ها شود. بررسی پراکنش دادهفلور گیاهی متفاوت می

- روندها در این پژوهش نشان داد که این گونه آمبروزیا، علف
در این گیاههرزي با دوره رشد طوالنی است. سبزشدن گیاهچه 

ماهشهرستان بندرانزلی از سطح خاك تقریبا از اواخر فروردین
و ماه فروردین) و رسیدگی کامل گیاه در اواخر آبان 28(

باشد. میماه اواخر آذر تا اواخر دي ،رسیدگی و ریزش بذور
شوند، هاي هوایی گیاه در بهمن ماه کامال خشک میاندام

ماند و در سال بعد تقریبا از اواخر که ریشه زنده میدر حالی
هاي روي ریزوم شروع به رشد ، جوانهماهاسفند تا اوایل فروردین

.Aکنند. همچنین، نتایج نشان داد که گونه می psilostachya

ساختار بوته کهیابد هاي متفاوت استقرار قادر است در زیستگاه
آن به میزان زیادي به شرایط زیستگاه وابسته است. این نتایج 
حاکی از توانایی باالي این گیاه مهاجم براي بقاء در شرایط 

هاي در زمیناین گیاههاي باشد. بوتهمییمتفاوت اکولوژیک
توده، ارتفاع بوته و طول و ساحل که تولید زياطراف شالیزار 

تولید با ها داشتند، آذین نر بیشتري نسبت به سایر زیستگاهگل
. با دانستن دوره نمودخواهند ایجاد ر بیشتري نیز وبذ،دانه گرده
افشانی، هاي نر و گردهآذین نر، زمان باز شدن گلظهور گل

توان قبل از مراحل ا میهرز مهاجم رهاي کنترلی این علفبرنامه
و مستعدریزي کرد تا از بروز آلرژي در افراد حساس برنامه

همچنین تولید بذر در گیاه و افزایش بانک بذر و در نتیجه 
طور کلی، براساس پراکنش آن به مناطق جدید ممانعت نمود. به 

شود که جهت جلوگیري از نتایج این بررسی، پیشنهاد می
انتشار وسیع آمبروزیا، عملیات کنترل باید تا تشکیل بذر و 

اواسط تیر ماه صورت گیرد.
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