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بررسی ارتباط خصوصـیات خـاك و   . 1395. ، و اویسی، م.، مین باشی، م.، علیزاده، ح.رحیمیان مشهدي، ح، .ویسی، م

شناسـی   نشـریه بـوم  . اسـتان کرمانشـاه   (.Triticum aestivum L)هاي هرز در مزارع گندم  عوامل اقلیمی با پراکنش علف
  .197-211 ):2(8کشاورزي، 

  
  چکیده

 بر اساسآبی  (.Triticum aestivum  L) گندم رعهمز 85در اي  هرز مطالعه هايعلفبر پراکنش  یمی و خاکیلعوامل اق به منظور بررسی تأثیر
خـانواده   33 متعلق بـه هزر  علف گونه 162 مجموعاً. انجام شد 1390-91هاي  شهرستان استان کرمانشاه طی سال 11در این محصول  سطح زیر کشت

، pH( خاك عوامل باهزر  علف هايارتباط پراکنش گونه، (CCA) آنالیز چند متغیره همبستگی کانونی ستفاده ازبا ا. گیاهی در این مزارع شناسایی شد
و عوامـل  ) ظرفیت تبادل کاتیونی خاك و هـدایت الکتریکـی  ، شن و سیلت در بافت خاك، درصد رس، سدیم، پتاسیم، نیتروژن، فسفر، منیزیم، کلسیم

یوالف وحشی . اقلیمی توصیف کردند فاکتورهايرا تحت تأثیر ها  واریانس پراکنش گونه% 64بیش از  1391م در سال مؤلفه اول و دو. اقلیمی بررسی شد
 Phalaris( قناري علفو ) .Sinapis arvensis L( خردل وحشی، ).Lolium rigidum Gaud( چچم، ).Avena ludoviciana Dur( زمستانه

brachystacys Link. (تبخیر زیاد  .پراکنش وسیعی برخوردار بودند از، که درجه حرارت باال و ارتفاع از سطح دریا پایینی داشتند در مناطقی از استان
 ماشک مریوانی و) .Galium tricornutum Dandy(بی تی راخ ، ).Hordeum spontaneum C. Koch( هاي هرز جودرهباعث افزایش علف

)Vicia assyriaca Boiss.( برخوردارجودره در مزارع گندم هزر  علف باالي جمعیت از، باال و فسفر نیتروژنمیزان هاي با خاك. شد طی ده ساله اخیر 
هاي رسی وفور بیشـتري  در خاك) .Carthamus oxycantha M. B( و گلرنگ وحشی) .Convolvulus arvensis L( پیچک صحرایی .ندبود

  .تر از مناطق دیگر بودهاي قلیایی و شنی بیشدر خاك تراکم بی تی راخ. داشتند
  

  فراوانی، تبخیر، )CCA( آنالیز همبستگی کانونی: هاي کلیدي واژه
  

    1 مقدمه
 هماننـد سـایر  (.Triticum aestivum  L) گندم  رشد و عملکرد

. گیاهان زراعی بستگی بـه عوامـل محیطـی و مـدیریت زراعـی دارد     
اعـی  گیاهـان زر  هاي هرز براي دستیابی به عوامل محیطـی بـا  علف

                                                        
مرکز تحقیقات کشاورزي و منـابع طبیعـی   ، ی پژوهشیمرببه ترتیب  -4و  3، 2، 1

، استاد، گروه زراعت، پردیس کشاورزي و منابع طبیعـی دانشـگاه تهـران،    کرمانشاه
گـروه زراعـت،   ، و اسـتادیار  تهـران ، زشـکی پسسه تحقیقات گیـاه ؤم، استادیارکرج، 

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
(Email: movassi2002@yahoo.com         *)- نویسنده مسئول:  

رقابت کرده و دسترسی گیاهان زراعی را به عوامل محیطـی محـدود   
هرز یکی از ارکان اساسـی   هايعلفکنترل ، به همین دلیل، نمایدمی

اسـتان  . شـود سراسـر جهـان محسـوب مـی     تولید محصول زراعی در
هکتار گندم آبی با میزان تولید  105000کرمانشاه با سطح زیر کشت 

 246953گندم دیم با تولید  هکتار 335000تن در هکتار و  478364
 هاي گندم کشور یکی از قطب 1390-91در سال زراعی ، تن در هکتار

  ). Anonymous, 2013a; Anonymous, 2013b( باشد می
هـرز   هايعلفعوامل محیطی نقش کلیدي در ساختار پوششی  
 هـرز  هايعلفپراکنش بسیاري از ). Lososova et al., 2004(دارند 
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هـاي انتخـابی اسـت کـه     تحت تأثیر فشار، هاي جغرافیایی ر عرضد
هدف . Clements et al., 2011)( شود می واردها  توسط اقلیم به آن

شناسـایی الگـوي   ، هرز هايعلفاصلی از مطالعات اکولوژیکی جوامع 
و ارتباط این الگوها با تغییرات شـناخته شـده   ها  ترکیب و توزیع گونه

 هرز تـأثیر  هايعلفبر ساختار جوامع  چهآن. شدبا می عوامل محیطی
خصوصـیات خـاك    گذارد شامل عوامـل غیرزنـده ماننـد اقلـیم و     می

)Andreasen et al., 1991 (    و عوامل زنده از قبیل رقابـت بـا گیـاه
باشـد  هـاي زراعـی مـی   هرز و مـدیریت هاي علفگونه زراعی یا سایر

)Dale et al., 1992 .( هـاي  ط بـین گونـه  تحقیق در خصوص ارتبـا
گیاهی و متغیرهاي محیطی از اهداف بسیاري از مطالعات اکولوژیکی 

 عوامل آب و هوایی بر توزیـع گونـه در  ). Jafari et al., 2004(است 
کـه شـرایط خـاك بـر     حـالی  در، گـذارد  مـی  یک مقیاس بزرگ تأثیر

الگوهــاي مکــانی توزیــع گیاهــان در یــک منطقــه مشــخص مــؤثر  
  . (Holzner, 1982)است
 بـین حضـور    (Reuss & Bachthaler, 1979)روس و باچتالر 
بـه دسـت    یک شـاخص همبسـتگی  ، اقلیمی عواملهاي هرز و علف

هـاي هـرز چندسـاله را    علـف حضـور   )Duke, 1976(دوك  .آوردنـد 
 یـک منطقـه  در  برخی پارامترهاي ساالنه آب و هواییشاخصی براي 

در را  هـرز هـاي  علـف  راوانـی ف (Lindsay, 1953)لیندسی  .داند می
 ژوئیـه در مـاه   میزان تبخیر همبستگی آن را با وبررسی  ویسکانسین

 هاي گونه سازگاري او نتیجه گرفت که طیف وسیعی از. مرتبط دانست
هـریس و   .کـرد هاي آب و هوایی استنباط  توان از داده می راهزر  علف

در  مقایسه انواع خاك با  (Harris & Cranston, 1979)کرانستون 
 Centaurea( هـرز گـل گنـدم   علفتهاجم مناطق مستعد ، کانادا

diffusa Lam.( در تحقیقی در مونتانا با استفاده از . را مشخص کردند
طـول فصـل   ، تبخیر و تعرق، بارش ساالنه، ارتفاع، خصوصیات خاك

 مناطقی که بـالقوه در معـرض خطـر   ، میانگین بیشینه دمایخبندان و 
، بودنـد  ).Centaurea maculosa Lam( ونقنطوریهزر  علف تهاجم

  ).Timothy et al., 1985( مشخص شد
بیان نمودند که   (Frick & Thomas, 1992)فریک و توماس 

-هاي مختلف علف ظهور و غالبیت گونه 1960-1987هاي  طی سال
هاي زراعی به شدت هاي محیطی و مدیریت هاي هرز با تغییر فاکتور

 ,.Morshedi et al( مرشدي و همکاران. سته اتحت تأثیر قرار گرفت

هاي هرز مزارع گنـدم   با شناسایی و تهیه نقشه پراکنش علف )2008
چـرداول ایـالم   و دیم در دو منطقه سرد و گـرم شهرسـتان شـیروان    

هاي هرز با ارتفاع از مشاهده کردند که میزان خسارت و پراکنش علف
هاي هرز علفاي  گونه بررسی ارزیابی تنوع .سطح دریا همبستگی دارد

نوروز  جنوبی و رضوي توسط، هاي خراسان شمالی مزارع گندم استان
 غناي، دهدنشان می  (Norozzadeh et al., 2008) زاده و همکاران

تحـت   مختلـف  هايشهرستان گندم مزارع در هرز هايعلف ايگونه
 تفـاوت ، هاي جغرافیـایی تأثیر شرایط اقلیمی مختلف و طول و عرض

  .با یکدیگر دارد اديزی
هاي آماري چند متغیره که در این بررسـی بـه آن پرداختـه     روش
ابزاري قدرتمند جهت بررسی رابطـه بـین ترکیـب جامعـه     ، شده است

 & Legendre( هـرز و عوامـل محیطـی و اکولـوژیکی اسـت     علـف 

Legendre, 1998( .هاي چند متغیره توصیفیدو هدف عمده از مدل ،
 .(Jeffers, 1988) باشدو پیش بینی میها  ر دادهسازي ساختاخالصه
اثرات ویژه متغیرها را به مقدار زیادي توسـعه داده و  ، 1CCA تکنیک

ها و محیط دهد که مدلی قوي براي تعیین ارتباط بین گونهنشان می
ها و عوامل این مدل ارتباط بین گونه .(Reed et al., 1993) باشدمی

از مشخصـات  . (Bashkin et al., 2003) دهـد محیطی را نشان می
باشد که براي بررسـی  کاربرد رگرسیون و همبستگی می، CCA ویژه

 شــودهــا و عوامـل محیطــی اســتفاده مــی روابـط بــین توزیــع گونــه 
(Terbraak & Prentice, 1988) .در CCA ، ــتگی و از همبسـ

هاي فلوریستیکی و عوامـل محیطـی در داخـل آنـالیز     رگرسیون داده
 Hassan nejad & Pourhaydar( دشـو اسـتفاده مـی   رگرسـیون 

Ghafarbi, 2013 .(هاي زیادي در خصوص ارتبـاط و تـأثیر    پژوهش
-علفبا پراکنش  هاي مدیریت روش، خصوصیات خاك، عوامل اقلیمی

از هـا   هرز در مزارع صورت گرفتـه اسـت کـه در بسـیاري از آن     هاي
 PCA2 )Streit et از جمله هاي چند متغیره استفاده شده است تحلیل

al., 2003( ،(Derksen, 1996) 3RDA ،CCA و PCA )Qiang, 

2005(.  
اقلیم و خصوصـیات  ( محیطی عواملهدف از این تحقیق بررسی 

هـرز مـزارع گنـدم آبـی اسـتان       هايعلفجمعیت  تأثیرگذار بر) خاك
توسـعه اسـتراتژي    این اطالعات نقـش مهمـی در  . باشد می کرمانشاه
هـاي   اقلیمـی در سـال   عواملاساس تغییر  هرز بر هايعلفمدیریت 

 .کندآینده بازي می

                                                        
1- Canonical correspondence analysis 
2- Principal component analysis 
3- Redundancy analysis 
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  ها مواد و روش
ــراکنش   ــاط و همبســتگی پ هــدف از ایــن تحقیــق بررســی ارتب

به همین . باشد می هاي هرز با عوامل اقلیمی و خصوصیات خاك علف
سرپل ، ي اسالم آبادغربها شهرستانمزرعه گندم آبی در  85، منظور
کرنـد  ، سـنقر ، گیالنغرب، جوانرود، کنگاور، هرسین، کرمانشاه، ذهاب
 اسـاس روش تومـاس   بـر  1390-91روانسر و صحنه در سال ، غرب

(Thomas, 1991) از مزارع مورد بازدید  1391در سال . بررسی شدند
هاي هرز در به منظور بررسی ارتباط خصوصیات خاك با پراکنش علف

طـور ارتبـاط   همـین  .گیري خـاك صـورت گرفـت   نمونه، مزارع گندم
هـاي اقلیمـی بـین     بـا داده  1391هـاي هـرز در سـال     پراکنش علف

  .مورد ارزیابی قرار گرفت 1391تا  1381هاي  سال
ساقه رفتن  از شروع استانبرداري در مناطق مختلف زمان نمونه 

ارتفاع مناطق مورد بررسی بین  .بودگندم دهی تا انتهاي مرحله خوشه
 سـطح  بر اساس 1391در سال  انتخاب مزارع .متر بود 1550 تا 500

، مزارع یک تا پنج هکتاري، در شهرستان با توجه به سه مقیاسها  آن

گرفت صورت ، شش تا پانزده هکتاري و مزارع شانزده هکتاري به باال
هاي هرز جهت تعیین تراکم علف Wاز الگوي سیستمیک ). 1جدول (

ــد   ــتفاده ش  ;Thomas, 1991; Mccully et al., 1991(اس

Minbashi et al., 2008 Uddin et al., 2009; .(   در مـزارع پـنج
نمونه و مزارع شـانزده   نهشش تا پانزده هکتاري ، نمونه پنجهکتاري 

، متـر  20هکتاري  پنجدر مزارع . نمونه گرفته شد 13هکتاري به باال 
متر  60متر و مزارع شانزده هکتاري به باال  40 شش تا پانزده هکتاري

فاصله هـر   در هر سه مقیاس. گرفته شد اشیه در هر مزرعه در نظرح
یـک  توسـط  ر هر نقطه برداري دنمونه بود ومتر  20دو نقطه متوالی 

 و شـد  انجـام ) مربـع متر 25/0( متر 5/0در متر  5/0 ابعادبه  کوادرات
و بـه تفکیـک جـنس و گونـه شناسـایی       کـوادرات هرز هر   هاي علف

. )Minbashi et al., 2008; Uddin et al., 2009(شمارش شـدند  
تعداد پنجه ها  چند ساله تعداد ساقه و در باریک برگ هاي هرز در علف

  .)Thomas et al., 1994(به عنوان تراکم در نظر گرفته شد 

 
  سطح زیر کشت گندم آبی در هر شهرستان استان کرمانشاه حسب تعداد مزارع بررسی شده بر - 1جدول 

Table 1- Number of fields surveyed in each county in Kermanshah province based on the area under irrigated wheat 
cultivation 

  سطح زیر کشت
 )هکتار(گندم آبی در هر منطقه 

 تعداد مزارع مورد بررسی
 

The area under irrigated 
wheat cultivation in each county (ha) 

Number of fields surveyed 
  

  هکتار 500کمتر از 
Less than 500 ha  2 

  هکتار 1000تا  500
500 to 1,000 ha  3 

  هکتار 5000تا  1000
1,000 to 5,000 ha  4 

  هکتار 10000تا  5000
5,000 to 10,000 ha  6 

  هکتار 15000تا  10000
10,000 to 15,000 ha  8 

  هکتار 30000تا 15000
15,000 to 30,000 ha  11 

  هکتار 60000تا  30000
30,000 to 60,000 ha  15 

 اضافه شد 15هکتار یک مزرعه به  10000هر   هکتار 60000بیش از 

More than 60,000 ha One field added to 15 for each 
10000 ha  

 
تـراکم و میـانگین   ، ارائه شده فراوانی هايمعادله گیري ازبا بهره

  . م در هر شهرستان محاسبه گردیدتراک
)1(                                                  100 

n
Yi

Fk
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Fkدر ایـن معادلـه،   
: K )Thomas, 1991( ،Yiفراوانـی گونـه   : 1

تعـداد  : nو  iدر مزرعه شماره  Kگونه ) 0( و یا عدم حضور) 1(حضور 
  مزارع مورد بازدید 

 )2(                                               41 


m

Z
D

m

j

ki
  

Dkiدر این معادله، 
 Kبراي گونه ) مترمربع تعداد بوته در(تراکم  :2

 وادراتدر ک K گونهتعداد : i )Thomas, 1991( ،Zj در مزرعه شماره
  هپرتاب شد وادراتتعداد ک: mو  )یمترمربع 25/0(

 )3(                                                n

D
MFD

n

ki

ki


 1

  
MFDkدر این معادلـه،  

 ,K )Thomasمیـانگین تـراکم گونـه     :3

1991( ،Dki :گونه  تراکمK در مزرعه شماره i  وn : تعداد مزارع مورد
   مطالعه

بررسی ارتباط خصوصیات و بافـت خـاك بـا پـراکنش      به منظور
متـري خـاك   سـانتی  25ا عمق از خاك تگیري  ، نمونههاي هرزعلف

در این الیه اسـت و قسـمت   ها  ورزيچون عمق اکثر خاك .انجام شد
از داخـل   .باشـد متـري خـاك مـی   سانتی پنجعمده بانک بذر در الیه 

هاي هـر   سپس نمونه. گیري توسط اوگر انجام شدهاي نمونهکوادرات
آزمایشــگاه خــاك و آب بــراي تعیــین  مزرعــه بــه طــور جداگانــه در

گیري شده شامل خصوصیات خاکی اندازه .وصیات خاك آنالیز شدخص
pH ،شن ، درصد رس، سدیم، پتاسیم، نیتروژن، فسفر، منیزیم، کلسیم

و  4(CEC)ظرفیـت تبـادل کـاتیونی خـاك     ، و سیلت در بافت خاك
متـر و عصـاره    pHتوسط دستگاه  pH. بود 5(EC)هدایت الکتریکی 

 Conductometer اده از دسـتگاه هدایت الکتریکی با استف، گل اشباع
گیـري  ، فسفر قابل جـذب بـا عصـاره   متر و عصاره گل اشباع ECیا 

هـاي   مخـتص خـاك   موالر 5/0 (NaHCo3) کربنات سدیمتوسط بی
 5/0پتاس قابل جذب با اسـتفاده از محلـول اسـتات آمونیـوم     ، آهکی
م منیزیم و کلسی، کربن آلی خاك با استفاده از روش تیتراسیون، موالر

 در عصـاره گـل اشـباع بـا     EDTA با روش تیتراسیون با اسـتفاده از 
تشخیص بافت خاك نیز توسـط  . استفاده از پمپ خالء صورت گرفت

                                                        
1- Frequency 
2- Density 
3- Mean field density 
4-Cation exchange capacity 
5- Electerical conductivity 

  ).Anonymous, 1994(انجام شد  روش هیدرومتري
 CANOCO (version 4.5)افـزار  هـا از نـرم   داده جهـت آنـالیز  

یـین ارتبـاط و   جهـت تع  (CCA)6ز تطابق کانونیاز آنالی. استفاده شد
شـود   می هاي هرز و فاکتورهاي محیطی استفادههمبستگی بین علف

)Kenkel et al., 2002; Qiang, 2005; Ter braak, 1987; Ter 

braak, 1988 .(دو ماتریس تشـکیل شـد  ، هرزپس از شناسایی علف .
هـا   بـرداري و سـتون  هاي نمونه شامل مکانها  در ماتریس اول ردیف

در . بـرداري بـود  هاي نمونه ي شناسایی شده در مکاناه فراوانی گونه
اقلیمـی و   عوامـل بـرداري در ردیـف و   هاي نمونه ماتریس دوم مکان

عوامل اقلیمی شامل میـزان بارنـدگی   . قرار گرفتندها  خاکی در ستون
بیشینه و میانگین درجه حرارت سالیانه ، کمینه، تبخیر سالیانه، سالیانه

از  1391تـا   1381هاي اقلیمی از سال  داده. ودو ارتفاع از سطح دریا ب
  . مرکز اطالعات هواشناسی استان کرمانشاه تهیه شد

بنـدي  هاي درجـه  که از روشگیري در مورد اینابتدا براي تصمیم
از تسـت مونـت   . را انجـام دادیـم   8DCA آنالیز، استفاده کنیم 7خطی

و هـا   گونـه  تفاوت ارتبـاط بـین   )≥05/0p( بودندار  کارلو جهت معنی
هـاي   گـراف ، بودندار  مدیریتی استفاده شد و در صورت معنی عوامل
هـاي تطـابق    با استفاده آنـالیز . رسم گردید) ها باي پالت(بندي درجه

 گونـه  29 بـا  1391در سـال  اقلیمـی   عواملارتباط  (CCA)کانونی 
گونه غالب و ترکیب عوامـل   19خصوصیات خاك با ، غالب هرز علف

 . تعیین شد هرز علف گونه 19کی با اقلیمی و خا
  

  نتایج و بحث
  هاي هرز و فاکتورهاي اقلیمی  ارتباط علف

هاي میدانی در مزارع گنـدم آبـی اسـتان کرمانشـاه      نتایج بررسی
 که این تعـداد  هرز شناسایی شدگونه علف 163نشان داد که مجموعاً 

ایـن   از. باشـند برگ مـی گونه پهن 126و  برگکگونه باری 27 شامل
هـاي هـرز    گونه علف 123، هاي هرز دائمیگونه جزو علف 37میان 

  .ساله قرار گرفتندهرز دوهاي علف ها در ردهگونه از آن سهساله و یک
سـال   شناسـایی شـده در   هـرز  علف هاي گونهنتایج نشان داد که 

تـا   1381هـاي   میانگین سـال ( هاي اقلیمی تحت تأثیر فاکتور 1391
-علفگونه  29در این بررسی ارتباط ). 1شکل ( متفاوت است) 1391

                                                        
6- Canonical correspondence analysis 
7- Unimodal 
8- Detrended correspondence analysis 
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فاکتور اقلیمی در مزارع گندم آبی استان  ششبا ) 2جدول (غالب  هرز
چهار همبستگی ، CCAهمبستگی کانونی آنالیز . کرمانشاه ارزیابی شد

اقلیمـی و تـراکم    عوامـل در بـین ترکیبـات   ) چهـار مؤلفـه  (دار  معنی
نتـایج حاصـل از آنـالیز     .هـاي هـرز شناسـایی کـرد    ي علـف ها گونه

دو مؤلفـه اول و دوم بـیش از   ، نشان داد (CCA)همبستگی کانونی 

-اقلیمی را پیش بینی مـی  عواملو ها  واریانس ارتباط بین گونه 64%
طور تست مونت کارلو نشان داد که با احتمال همین). 3جدول ( کنند
دار  معنـی  004/0ي کانونی با احتمال ها و کلیه مؤلفه مؤلفه اول 04/0
  ). 4جدول (باشند می

  
  1391استان کرمانشاه در سال  آبی هاي هرز مزارع گندم شاخص غالبیت علف، یکنواختی ،فراوانی، نام علمی، میانگین تراکم - 2جدول 

Table 2- Scientific name, mean density, frequency, uniformity, abundance index between the suryveys conducted in irrigated 
wheat fields of Kermanshah in 2012 

 شاخص غالبیت
بوته ( میانگین تراکم

 )مترمربع در
 یکنواختی

 )درصد(
 فراوانی

  علمینام   نام فارسی   )درصد(

Abundance 
index 

Mean density 
(plants.m-2) 

Uniformity 
(%) 

Frequency 
(%)  Persian name  Scientific name 

 .Convolvulus arvensis L پیچک صحرایی 3.40 58.54 27.52 89.46
 .Galium tricornutum Dandy بی تی راخ 3.43 56.1 26.87 86.4
 .Avena ludoviciana Dur یوالف وحشی 3.74 43.9 29.32 76.96
 .sinapis arvensis L خردل وحشی 0.81 32.14 19.87 52.82
 .Hordeum spontaneum C. Koch جو دره 6.51 30.49 15.8 52.80
 .Glycyrrhiza glabra L شیرین بیان 0.58 36.59 14.5 51.66
 .Polygonum aviculare L بندعلف هفت 0.67 30.49 8.14 39.3
 .Secale cereale L چاودار 1.91 21.95 15.31 39.17
 .Vicia assyriaca Boiss ماشک مریوانی 0.65 24.39 11.73 36.77
 .Carthamus oxycantha M. B گلرنگ وحشی  19.51 8.63  0.34  28.48
 .Chenopodium album L ترهسلمه 0.86 19.51 11.73 32.1
 .Cardaria draba L. Desv ازمک 15.85 5.54 0.5 21.89
 .Hordeum vulgari L رودجو زراعی خو 13.41 6.19 0.49 20.09

 Phragmites australis Cav. Trin, ex نی 11.9 6.19 0.46 18.55
Steud. 

 .Euphorbia aleppica L سوري فرفیون 14.63 3.75 0.09 18.47

 .Vaccaria grandiflora Fisch. ex DC جغجغک  12.2 5.21 0.22 17.63
Jaub & Spach 

 .Euphorbia helioscopia L فرفیون 8.54 8.47 0.16 17.17
 .Lithospermum arvense L سنگ دانه 9.76 5.05 1.28 16.08
 .Vicia villosa Roth  ايماشک گل خوشه  9.76  5.05 0.24 15.05
 .Solanum nigrum L ریزيتاج 8.54 4.23 0.53 13.3
 .Xanthium spinosum L توق  8.54 3.75 0.93  13.22
 .Polygonum convolvulus L پیچک بند 7.32 4.56 0.52 12.4
 .Phalaris brachystachys Link علف خونی  8.54 3.58 0.21 12.33
 .Anthemis cotula L بابونه  8.54 3.26 0.25 12.05
  .Sorghum halepense L. Pers  قیاق 6.1 4.56 0.18 10.84
 .Myagrum perfoliatum L  کمندي  6.1 3.58 0.13  9.81
 .Lolium rigidum Gaud چچم  6.1 2.44 0.11 8.65
 .Geranium tuberosum L شمعدانی وحشی 4.88 3.09 0.3 8.27
 .Physalis alkekengi L عروس پشت پرده 3.66 1.14 0.01 4.81
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 آبی عوامل اقلیمی در مزار ع گندم هاي هرز تحت تأثیرپراکنش علف کننده تفاوت در، بیان)CCA( مقادیر ویژه آنالیز همبستگی کانونی - 3جدول 
  )1391سال (

Table 3- Eigenvalues of CCA axes that explained of the variation in weed species distribution affected by environmental 
factors in irrigated wheat fields (2012)  

 مؤلفه چهارم مؤلفه سوم  مؤلفه دوم  مؤلفه اول  
 λ1 λ2 λ3 λ4 

  مقادیر ویژه
Eigenvalues 

0.359 0.132 0.136 0.097 
  هرزهمبستگی عوامل اقلیمی و علف

Species- climate correlations 
0.786 0.762 0.549 0.532 

 درصد تجمعی واریانس گونه 
Cumulative percentage variance of species data 

4.8 9 10.9  12.2 
  ها و عوامل محیطی درصد تجمعی واریانس بین گونه

Cumulative percentage variance of species- climate relation 
34.2 64 76.9 86.1 

  
  )1391سال (هاي هرز و عوامل اقلیمی دار بودن ارتباط بین علف معنی) ≥05/0p( تست مونت کارلو - 4جدول 

Table 4- Monte Carlo test (p≤0.05) of significance relationship of weed species and environmental factors (2012) 
F  آزمون  مقدار احتمال  نسبی  

F ratio P-value Test 

  دار بودن محور اولیه کانونی معنی: مقدار ویژه 0.04 2.514
Eigenvalues: test of significance of first canonical axis 

  هاي کانونی دار بودن تمام محور معنی 0.004 1.33
Test of significance of all canonical axes  

  
و میزان  3بیشینه، 2کمینه، 1انگینهاي می مؤلفه اول با درجه حرارت

میزان تبخیر همبستگی مثبت دارد و با مجمـوع بارنـدگی سـالیانه و    
 5و ارتفـاع  4درجه حرارت). 1شکل ( ارتفاع محل همبستگی منفی دارد

باي  نمودار. هاي هرز داشتبیشترین تأثیر را بر پراکنش علف 5ارتفاع
ت دهد با افزایش درجه حرارت به خصوص درجه حرار می پالت نشان

هاي هرز در نقاط مختلف استان با افزایش تراکم علف 6کمینه و تبخیر
 یـوالف وحشـی زمسـتانه   ، ).Lolium rigidum Gaud( هرز چچـم 

)Avena ludoviciana Dur.( ،جودره )Hordeum spontaneum 

C. Koch.( و خردل وحشی )sinapis arvensis L.( مواجه هستیم. 
-در بررسی وفور علـف  )Mottaghi et al., 2011(متقی و همکاران 

بارندگی ، سطح دریا کرده سه عامل ارتفاع از هاي هرز گندم ایران ذکر
چچـم و  هزر  علف تراکم دو سالیانه و میانگین دماي سالیانه محیط بر

هاي هرز غالب باریک برگ به جز اکثر علف .تمؤثر اس یوالف وحشی
همبستگی منفی با ارتفاع از سطح دریا ) .Secale cereale L(چاودار 

                                                        
1- Mean temperature 
2- Min temperature 
3- Max temperature 
4- Temperature 
5- Altitude 
6- Evaporation 

افزایش . داشته و در مناطق کم ارتفاع استان پراکنش بیشتري داشتند
محیطـی   عوامـل مستقیم بـا تـأثیر روي    به طور، سطح دریا ارتفاع از

غیرمستقیم از طریق تأثیر  دیگري مانند کاهش درجه حرارت و به طور
 Khadem al( گـذارد  مـی  در تشکیل خـاك بـر جوامـع گیـاهی اثـر     

Hossieni et al., 2007(.   علـف قنـاري )Phalaris canariensis 

L.(  و عروس پشت پرده)Physalis alkekengi L. (  نیز همبسـتگی
بنـد  هاي هرز پیچـک علف تراکم. مثبت با درجه حرارت کمینه داشتند

)Polygonum convolvulus L.( ،   فرفیـون سـوري)Euphorbia 

aleppica L.( ،خــودرو  جــو)Hordeum vulgari L.( ، ــدي کمن
)Myagrum perfoliatum L.  ( ــوانی ــک مری  Vicia( و ماش

assyriaca Boiss.(  در مناطق مرتفع بیشتر بود و همبستگی مثبت با
در عین حال در منـاطقی کـه از تبخیـر و درجـه     . ارتفاع محل داشتند

بردار بارنـدگی  . کردند می هاي پایینی برخوردار بودند بهتر رشد حرارت
هاي هـرز  دهد با این وجود علف می در پراکنش نشان تأثیر کم آن را

، )V. grandiflora (Fisch. ex DC.) Jaub & Spach(صـابونک  
 .P(بنـد  و علـف هفـت   و چـاودار همبسـتگی مثبـت    فرفیون سوري

aviculare L.( ، توق)Xanthium spinosum L.  ( همبستگی منفی
  ). 1شکل (دهد  می با آن نشان
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 )≥004/0p( یمیاقل عوامل و هرز علف يها گونه بین ارتباط کننده، توصیف)CCA(ی کانونی همبستگ آنالیز توسط آمدهبه دست  پالت باي - 1 شکل

   1381-91هاي سال طی
Fig. 1- Biplot from the first two canonical variates describing the relationship of weed species fields and environmental 

factors (p≤0.004) over 2002-2012 
  :S1 ،بابونه:S2  ،یوالف وحشی :S3 ،ازمک:S4  ،گلرنگ وحشی:S5 تره، سلمه:S6  ،پیچک صحرایی:S7  ،فرفیون:S8  ،فرفیون سوري:S9  ،بی تی راخ:S10  ،شیرین بیان

:S11   ،جو زراعی خودرو:S12  ،جودره:S13 ه، نسنگ دا:S14  ،چچم:S15 ،نی:S16   پشت پرده، عروس:S17 بند، پیچک:S18  ،چاودار:S19  ،خردل وحشی:S20  ،قیاق
:S21  ،جغجغک:S22  ،ماشک مریوانی:S23 اي، هماشک گل خوش:S24  ،توق:S25  ،عروس پشت پرده:S26 علف هفت بند و :S27 کمندي  

S1: A. cotula, S2: A. ludoviciana, S3: C. draba, S4: C. oxycantha, S5: C. album, S6: C. arvensis, S7: E. helioscopia, S8: E. 
aleppecia, S9: G. tricornutum, S10: G. glabra, S11: H. vulgari, S12: H. spontaneum, S13: L. arvensis, S14: L. rigidum, S15: P. 

australis, S16: P. alkekengi, S17 : P. convolvulus, S18: S. cereal, S19: S. arvensis, S20: S. halepensis, S21: V. grandiflora, S22 : V. 
assyriaca, S23: V. villosa, S24: X. strumarium, S25: P. alkekengi, S26: P. aviculare and S27: M. perforatum  

  
 آبی عوامل خاکی در مزار ع گندم هاي هرز تحت تأثیر پراکنش علف کننده تفاوت دربیان، )CCA( مقادیر ویژه آنالیز همبستگی کانونی - 5جدول 

  )1391سال (
Table 5- Eigenvalues of CCA axes that explained of the variation in weed species distribution affected by edaphic factors in 

irrigated wheat fields (2012) 
 مؤلفه چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم  مؤلفه اول  
 λ1 λ2 λ3 λ4 

  مقادیر ویژه
Eigenvalues 

0.499 0.436 0.327 0.302  
  هرزهمبستگی عوامل اقلیمی و علف

Species- climate correlations 
0.819 0.809 0.716 0.733 

 درصد تجمعی واریانس گونه 
Cumulative percentage variance of species data 

6.2 11.6 15.7 19.4 
  ها و عوامل محیطی درصد تجمعی واریانس بین گونه

Cumulative percentage variance of species- climate relation 
22.2 41.6 56.1 69.6 
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  )1391سال (عوامل خاك  اي هرز وه ارتباط بین علف )≥05/0p(بودن تست مونت کارلو دار  معنی - 6جدول 
Table 6- Monte carlo test (p≤0.05) of significance relationship of weed species and edaphic factors (2012) 

F  آزمون  مقدار احتمال  نسبی  
F ratio P-value Test 

  دار بودن محور اولیه کانونی معنی: مقدار ویژه 0.049 2.644
Eigenvalues: test of significance of first canonical axis 

  هاي کانونی دار بودن تمام محور معنی 0.044 1.293
Test of significance of all canonical axes  

 
  هرز و خصوصیات خاك هايعلفارتباط 

هـرز تحـت تـأثیر    هـاي علـف   نتایج نشان داد کـه حضـور گونـه   
-گونه علف 19رسی ارتباط در این بر. خصوصیات خاك متفاوت است

عامل خاك در مزارع گندم آبی کرمانشـاه   13با ) 2جدول (غالب  هرز
چهـار  ، CCAهمبسـتگی کـانونی   آنـالیز  . مورد بررسی قـرار گرفـت  

در بین ترکیبات خصوصیات خاك و ) چهار مؤلفه(دار  همبستگی معنی
 نتایج حاصـل از آنـالیز   .هاي هرز شناسایی کردهاي علفتراکم گونه

دو مؤلفـه اول و دوم بـیش از   ، نشان داد (CCA)همبستگی کانونی 
بینـی  ت خاك را پیشها و خصوصیاواریانس ارتباط بین گونه 6/41%

طور تست مونـت کـارلو نشـان داد کـه بـا      همین). 5 جدول( کنندمی
 04/0هاي کـانونی بـا احتمـال    کلیه مؤلفه مؤلفه اول و 04/0احتمال 

  ).6ول جد(باشند دار میمعنی
هـاي بـا   کربن و خـاك ، فسفر، نیتروژن، pHمؤلفه اول با میزان 

، منیـزیم ، همبستگی مثبت دارد و با میزان سدیمبافت شنی و سیلتی 
همبستگی هدایت الکتریکی  پتاسیم و ظرفیت تبادلی خاك و، کلسیم

نیتروژن خاك  هرز جودره به شدت با میزانعلف). 2شکل ( منفی دارد
چنین جودره همبستگی نزدیکی با مزارعی هم. ارندهمبستگی مثبت د

هـاي  تراکم زیاد گیاه چچم در خاك. با میزان کربن و فسفر باال دارد
 Chenopodium album(هاي هرز سلمک علف. سیلتی مشاهده شد

L. ( و قیاق)Sorghum halepense L. Pers. ( در مزارعی که سدیم
، باالیی دارنـد  PHیی که ها كدر خا. شود می باال دارند به وفور یافت

 .V(اي  ماشک گل خوشـه  و) .C. draba L. Desv(هرز ازمک علف

villosa Roth.( تـراکم   بـی تـی راخ   هـرز  علف هاي شنی و در خاك
باالیی دارند و در نمودار باي پالت همبستگی مثبت بـا ایـن عوامـل    

 پیچـک صـحرایی   هـرز  علـف  دهـد  می نمودار نشان). 2شکل ( دارند
)Convolvulus arvensis L.( کندهاي رسی بهتر رشد میدر خاك .

 ).Carthamus oxycantha M. B( و گلرنگ وحشـی  توق هرزعلف
). 2شـکل  (ارتباط بسیار نزدیکی با میزان تبادل کاتیونی خاك داشت 

 .P(هرز نـی   هايعلفست ا هایی که میزان منیزیم آن باالدر خاك

australis (Cav.) Trin, ex Steud.( ،  جو خودرو و فرفیون رویـش
بـا  ) .Glycyrrhiza glabra L(گیـاه شـیرین بیـان    . بیشتري داشت

هایی که هدایت الکتریکی زیادي دارند همبستگی مثبت باالیی خاك
  ).2شکل (داشت 
  

  اقلیمی  عواملخصوصیات خاك و ، هرز هايعلفارتباط 
کنش نشـان داد کـه پـرا    (CCA) نتایج آنالیز همبستگی کانونی

متفـاوت   تحت تأثیر عوامل اقلیمی و عوامل خاك هرزعلفهاي  گونه
 غالـب هرز  علف گونه 19کننده ارتباط نمودار باي پالت توصیف. است

شـکل  ( عامل اقلیمی استشش خصوصیات خاك و  13و ) 2جدول (
واریـانس ارتبـاط   % 8/32در این نمودار مؤلفه اول و دوم بـیش از  ). 3

 مزارع گندم آبی و خصوصیات خاك و عوامـل  رزهعلفهاي  بین گونه
تست مونت کارلو نشان داد که ). 7جدول ( کند می بینیاقلیمی را پیش

 01/0ي کانونی با احتمال ها کلیه مؤلفه مؤلفه اول و 047/0با احتمال 
  ).8جدول (باشند میدار  معنی

خاك  و فسفر نیتروژندهد که میزان  می نمودار باي پالت نشان
هرز جودره در مـزارع گنـدم   ثر بر رشد و رویش علفمؤاکتورهاي از ف

کاربرد میزان باالي نیتروژن در مزرعه گندم نشان ، در تحقیقی. است
بیش از گندم افزایش یافت و بیوماس ساقه  داد که اندازه برگ جودره

از مزرعـه بـدون    گندم در مزارعی که نیتروژن به کار رفته بود کمتـر 
تنوع ژنتیکی باال پتانسیل آللوپاتیک ). Hamidi, 2011(نیتروژن بود 

گیاه، میزان رشد زیاد، خصوصیات ریشه وتوانایی رقـابتی بـاالي آن   
هاي زیادي از ایران  باعث شده که این گونه به صورت مهاجم در اقلیم

هاي هرز تأثیر کود نیتروژن بر علف). Hamidi, 2012(نمود پیدا کند 
نیتروژن عامل مهمـی  ). Pysek & Leps, 1991(بسیار پیچیده است 
 ;Bohnert, 1981(باشد  هاي هرز هر منطقه میدر ترکیب فلور علف

Pysek & Leps, 1991; Thorup & Pinnerrup, 1983 .(
همچنین تبخیر زیاد و باال بودن مـاکزیمم و مینـیمم درجـه حـرارت     

  . باعث افزایش تراکم یوالف وحشی در مزارع گندم شده است
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خصوصیات خاك  وهزر  علف يها گونه بین ارتباط کنندهتوصیف ،)CCA(همبستگی کانونی  آنالیز توسط آمدهبه دست  پالت باي - 2 شکل

)038/0p≤(  1381-91طی سال هاي  
Fig. 2- Biplot from the first two canonical variates describing the relationship of weed species fields and soil characters 

(p≤0.038) over 2002-2012 
، (Caox) ، گلرنگ وحشی(Coar) ، پیچک صحرایی (Euhe)، فرفیون(Hovu) ، جو خودرو(Phau) ، نی( Glgl)، شیرین بیان (Soha)، قیاق(Avlu) یوالف وحشی

 ايگل خوشه ، ماشک (Gatr)، بی تی راخ(Lori) ، چچم(Hosp) ، جودره(Siar) ، خردل وحشی(Xast) ، توق(Liar) ، سنگ دانه(Vagr) ، جغجغک (Sece)چاودار
(Vivi) ازمک و (Cadr)  

Avlu: A. ludoviciana, Soha: S. halepensis, Glgl: G. glabra, Phau: P. australis, Hovu: H. vulgari, Euhe: E. helioscopia, Coar: C. 
arvensis, Coax: C. oxycantha, Sece: S. cereale, Vagr: V. grandiflora, Liar: L. arvense, Xast: X. strumarium, Siar: S. arvensis, Hosp: 

H. spontaneum, Lori: L. rigidum, Gatr: G. tricornutum, Vivi: V. villosa and Cadr: C. draba 
  

خاك و عوامل اقلیمی در  رز تحت تأثیر عواملهاي هپراکنش علف کننده تفاوت در، بیان)CCA( مقادیر ویژه آنالیز همبستگی کانونی - 7جدول 
  )1391سال (آبی  ع گندممزار

Table 7- Eigenvalues of CCA axes that explained of the variation in weed species distribution affected by edaphic and 
climatic factors in irrigated wheat fields (2012) 

 مؤلفه چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم  مؤلفه اول  
 λ1 λ2 λ3 λ4 

  مقادیر ویژه
Eigenvalues 

0.483 0.462 0.404 0.357 
  هرزهمبستگی عوامل اقلیمی و علف

Species- climate correlations 
0.835 0.914 0.822 0.799 

 درصد تجمعی واریانس گونه 
Cumulative percentage variance of species data 

6.7 13 18.6 23.5 
  ها و عوامل محیطی درصد تجمعی واریانس بین گونه

Cumulative percentage variance of species- climate relation 
16.8 32.8  46.8 59.1 
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  )1391( عوامل خاکی و اقلیمی، هاي هرز بودن ارتباط بین علفدار  معنی )≥05/0p(تست مونت کارلو  - 8جدول 
Table 8- Monte carlo test (p≤0.05) of significance relationship of weed species edaphic and cilimatic factors (2012) 

F  آزمون  مقدار احتمال  نسبی  
F ratio P-value Test 

  دار بودن محور اولیه کانونی معنی: مقدار ویژه 0.047 2.424
Eigenvalues: test of significance of first canonical axis 

  هاي کانونی دار بودن تمام محور معنی 0.01 1.245
Test of significance of all canonical axes  

 
زنـی بـذور یـوالف وحشـی پـس از      رویش بهتر و سرعت جوانـه 

گـراد و افـزایش   درجه سانتی 30رسیدن، با باال رفتن درجه حرارت تا 
 ,Quail & Carter( یابدافزایش می% 100تا  16نسبی بین  رطوبت

با ارتفاع از سطح دریا نیز همبسـتگی   یوالف وحشی و چچم. )1969

منفی داشتند و در نقطه مقابل این بردار قرار گرفت و بیشتر در مناطق 
در منـاطقی   خردل وحشی ).3شکل ( مشاهده شدند کم ارتفاع استان

  .باالست وفور بیشتري داشتها  که میانگین درجه حرارت در آن
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خصوصیات خاك و  و هرز علف يها گونه بین ارتباط کنندهتوصیف ،)(CCA همبستگی کانونی آنالیز توسط آمدهبه دست  پالت باي - 3 شکل

  )≥٠٠۴/٠p( 1381- 1391 هايسال طیاقلیمی  فاکتورهاي
Fig. 3- Biplot from the first two canonical variates (CCA) describing the relationship of weed species fields, soil characters 

and environmental factors (p≤0.004) over 2002-2012 
 ، چاودار(Caox) ، گلرنگ وحشی(Coar) ، پیچک صحرایی (Euhe)، فرفیون(Hovu) ، جو خودرو (Phau)، نی(Glgl) ، شیرین بیان(Soha) ، قیاق(Avlu) یوالف وحشی

(Sece)جغجغک ، (Vagr)سنگ دانه ، (Liar)، توق (Xast)خردل وحشی ، (Siar)جودره ،(Hosp) چچم ،(Lori) بی تی راخ ، (Gatr)اي، ماشک گل خوشه(Vivi)  ،
   (Chal)ترهو سلمه (Cadr) ازمک

Avlu: A. ludoviciana, Soha: S. halepensis, Glgl: G. glabra, Phau: P. australis, Hovu: H. vulgari, Euhe: E. helioscopia, Coar: C. 
arvensis, Coax: C. oxycantha, Sece: S. cereale, Vagr: V. grandiflora, Liar: L. arvense, Xast: X. strumarium, Siar: S. arvensis, Hosp: 

H. spontaneum, Lori: L. rigidum, Gatr: G. tricornutum, Vivi: V. villosa, Cadr: C. draba and Chal: C. album  
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 Galium tricornutum( جـودره و بـی تـی راخ    به طور کلـی 

Dandy.( کربن آلـی و میـزان   ، فسفرنیتروژن ،  با میزانpH   خـاك
قلیایی دیده  هايبی تی راخ اکثراً در خاكهزر  علف .دارند همبستگی
در پراکنش یوالف مؤثر  از عوامل اقلیمی). Perring, 1973(می شود 

). 3شـکل  ( باشـد  می ارتباال بودن درجه حر وحشی زمستانه و چچم
نمـودار  . گیاه ازمک با میزان بارندگی سالیانه همبستگی مثبت داشـت 

و گلرنـگ   پیچـک صـحرایی   ،هرز توقباي پالت نشان داد که علف
هـرز خـردل وحشـی    علف. دهد می هاي رسی را ترجیحخاك، وحشی

 3هاي شکل( همبستگی مثبت باالیی با میانگین درجه حرارت داشت
در مناطق مرتفع استان از تراکم بـاالیی برخـوردار    هرز نیعلف). 4و 

انجـام  . هـاي هـرز داشـت   بارندگی تأثیر کمی در پراکنش علف. است
به کاهش تأثیرگذاري بارش  آبیاري در مزارع گندم مورد مطالعه منجر

 Glemnitz et( که با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت داشـت  گردید

al., 2006( .هاي با پتاسیم باال را ترجیح میک خاكهرز صابونعلف-
-در مزارع گندم در خاك فرفیون و جو خودرو هرزعلفپراکنش  .دهد

  .هاي با کلسیم باال بیشتر بود
  

  گیرينتیجه
نشان داد که همراه  1381-91هاي  هاي اقلیمی سال بررسی داده 

با افزایش درجه حرارت و تبخیر در نقاط مختلف اسـتان بـا افـزایش    
و خـردل   جـودره ، یوالف وحشی زمستانه، هاي هرز چچمکم علفترا

، هاي هرز جودرهتبخیر زیاد باعث افزایش علف. وحشی مواجه هستیم
بینی توان پیش می .ماشک مریوانی طی ده ساله اخیر شد بی تی راخ و

هاي آینده با افزایش درجه حرارت و تبخیر مواجه چه در سالکرد چنان
. هاي هرز در اسـتان خـواهیم بـود    باالي این علفشاهد وفور ، باشیم

بـه شـدت    ر باالي خاكدر مزارع با فسف هاي هرز جودرهتراکم علف
کربن و فسفر باال  چنین در مزارعی با میزانهم هرز فعل این. زیاد بود

 هاي سیلتی و تا حدي در خاك در گیاه چچم بیشتر. نیز پراکنش داشت
اقلیمی و  عواملمقایسه  .مشاهده شد هاي با میزان نیتروژن زیادخاك

خـاك از   دهد که میزان نیتـروژن و فسـفر   می خاکی در استان نشان
جودره در مزارع گندم در استان  هرز لفع عوامل مؤثر بر رشد و رویش

 دانـه  سـنگ ، هـاي هـرز بـی تـی راخ    از طرفـی علـف  . کرمانشاه بود
)Lithospermum arvense L.(    تگی و ماشک مریـوانی نیـز همبسـ

دهد بـا توجـه بـه     می این نتایج نشان. خفیفی با نیتروژن نشان دادند
برنـد   مـی  بیشتر از گیاه زراعی بهره نیتروژن  هاي هرز ازکه علفاین

 اصـولی کشـاورزان از کودهـاي   ها، با توجه بـه اسـتفاده غیر   تراکم آن
-هاي کنترل این علف بنابراین یکی از روش. شود می بیشتر نیتروژن 

و فسفر در سطح مـزارع   نیتروژن  رز استفاده بهینه از کودهايهاي ه
 هاي هرز چاودار و جو خودرو توسط بذور آلوده درعلف. باشد می گندم

چچم و علف قناري در ، یوالف وحشی زمستانه. انداستان پراکنده شده
مناطقی از استان که درجه حرارت باال دارند و ارتفـاع از سـطح دریـا    

-تراکم بی تی راخ در خاك. از تراکم بیشتري برخوردارند ،پایینی دارند
فرفیون نیز همبستگی . هاي قلیایی و شنی بیشتر از مناطق دیگر بود

  .هاي با کلسیم باال نشان داد شدیدي با خاك
شود بـا افـزایش درجـه حـرارت طـی       می بینیبه طور کلی پیش

رز یـوالف  هاي هـ هاي آینده شاهد افزایش تراکم و فراوانی علف سال
. زارع گنـدم آبـی اسـتان باشـیم    چچم و خردل وحشی در مـ ، وحشی
طور عدم مصرف بهینه کشاورزان از کود منجر بـه بـاال رفـتن    همین

  .هاي هرز جودره و بی تی راخ در مزارع گرددتراکم علف
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Introduction 

Kermanshah province, Iran, comprises an area, of 24640 km2 and is located between 33°37′-35°17′N and 
45°20′-48°1′E. The average annual precipitation is 450 mm. Most of the fields surveyed in this study lie between 
542 and 1554 m a.s.l. Among the factors decreasing the wheat yields, weeds have an important role. The results 
of some researches show that the weeds flora depends on climatic conditions, temperature and amount of rainfall 
in spring and in summer. Environmental factor splay a key role in the weed cover. These differences affected by 
climatic conditions, latitude and longitude. Multivariate statistical methods that have been addressed in this study 
area powerful tool to study the relationship between environmental factors and ecological weed community 
composition (Hassannejad & Pourhaydar Ghafarbi, 2013; Lososova et al., 2004). Correlation and regression of 
data floristic and environmental factors were used in the CCA (Canonical Correspondence Analysis) technique 
(Legendre & Legendre, 1998). 

Materials and methods 
A survey was conducted to study the effects of soil and climatic factors on distribution of weeds in 85 

irrigated wheat fields in 11 counties based on its area under irrigated wheat. An Experiment was conducted in 
Kermanshah province during 2011-2012. After choosing the field to be surveyed, the surveyor followed a “w”-
designated set pattern to enumerate the weeds in each type of field. The pattern and number of 0.25 m2 quadrats 
varied according to the size of the fields. The field surveys were made during the wheat tillering to stem 
elongation stages. Frequency, density and mean density index of species in each county were calculated. After 
weed species were collected in the fields, we arranged the samples into the first matrix where weed species are 
represented by columns and fields of different districts by rows. Also, in the second matrix, environmental 
factors are represented by columns and fields of different districts by rows. Data on weed communities and 
environmental factors of all districts were analyzed through with ordination methods like canonical 
correspondence analysis (CCA) and weed species distribution and environmental factors displayed in ordination 
diagrams. These ordination methods were done with mean density of 29 abundant weed species for CCA using 
CANOCO (Version 4.5). Ordination plots were produced for both sampling sites and weed species associated 
with environmental factors. For CCA, we used site elevation, humidity for 10 years period, daily raining for a 10 
years period. Soil characteristic included calcium, phosphor, potassium, nitrogen, sodium, magnesium, pH were 
determined. Sand, clay and silt in soils were measured and elevation of each field was gained by GPS. 

Results and discussion 
162 weed species belonging to 33 plant families were identified in these fields. Multivariate analyses with 

canonical correspondence analysis (CCA) showed that changes in the weed species distribution were due to soil 
characters (pH, Calcium, Magnesium, Phosphorus, Nitrogen, Sodium, Potassium, silt percent, clay and loam in 
soil tissue, cation exchange capacity, EC) and environmental conditions during former years. The first and 
second RDA axes described 64% of variations in the weed populations affected by climatic factors. Winter wild 
oat (Avena ludoviciana L.), ryegrass (Lolium rigidum Gaud.), wild mustard (Sinapis arvensis L.) and canary seed 
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(Phalaris brachystacys Link.) in areas of high temperature and low altitude, had a wide distribution. High 
evaporation increased wild barely (Hordeum spontaneum C. Koch.), Corn cleavers (Galium tricornutum Dandy.) 
and Vetch (Vicia assyriaca Boiss.) density during last decade. Where the soil nitrogen and phosphorus rates 
were high, Wild barely (Hordeum spontaneum C. Koch.) density was found frequently in wheat fields of 
Kermanshah. In the wheat fields of Kermanshah, Bindweed (Convolvulus arvensis L.) and wild safflower 
(Carthamus oxyacantha M. B.) were more abundant in clay soils. High Corn cleaver (Galium tricornutum 
Dandy.) density was found in alkaloid and sandy soils. 

Conclusion 
Generally predict that if the temperature rise over the next few years, weed density and abundance of wild 

oat, ryegrass and wild mustard will be increased in irrigated wheat fields.  
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