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بررسی وفور علفهای هرز باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی کشور و تعیین عوامل
محیطی عمده تاثیر گذار بر تراکم آنها
The Study of Dispersal of English Title Dominant Grass Weeds of Irrigated Wheat
Fields of Iran and Determine the Effective Environmental Factors
سمانه متقی * ،غالمعلی اکبری ،2مهدی مینباشی ،3ایرج الهدادی ،4اسکندر زند 3و امید لطفی فر
چکیده
این پژوهش به منظور بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر پراکنش و تراکم علفهای هرز باریک برگ غالب در مزارع گندم
آبی کشور انجام گرفت .پنج علفهرز مورد مطالعه ،Avena ludoviciana ،Avena fatua ،Phalaris minor
 Secale cerealو  Lolium rigidumبودند .عوامل مورد مطالعه نیز عبارت بودند از ارتفاع از سطح دریا ،میانگین دمای سالیانه خاک،
میانگین بارندگی و تبخیر سالیانه ،که همگی از نقشههای از پیش تهیه شده ،استخراج شدند .همچنین درصد ظهور علفهای هرز
باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی واقع در هر یک از  7نوع اقلیم (بر اساس روش سیلیانینف) و  31نوع خاک موجود در کشور
تعیین گردید .بر اساس نتایج از بین چهار عامل محیطی ،ارتفاع از سطح دریا و میانگین دمای سالیانه خاک بر تراکم علفهرز
 ،Phalaris minorسه عامل ارتفاع از سطح دریا ،بارندگی سالیانه و میانگین دمای سالیانه خاک بر تراکم دو علفهرز Lolium rigidum
و ، Avena fatuaسه عامل بارندگی سالیانه ،میانگین دمای سالیانه خاک و تبخیر سالیانه بر تراکم  Avena ludovicianaو دمای سالیانه
خاک بر تراکم علفهرز  Secale cerealبیشترین تاثیر را داشتند .بررسی پراکنش علفهای هرز مذکور در اقلیمهای مختلف نشان داد
که علفهای هرز  Avena ludovicianaو  Avena fatuaبهترتیب باالترین ( 82درصد) و پایینترین ( 6درصد) وفور را در اقلیمهای
موجود در ایران دارند .همچنین  Avena ludovicianaو  Lolium rigidumنیز بهترتیب باالترین و پایینترین میانگین وفور (به ترتیب
 11و  9درصد) و سازگاری را به انواع خاکهای موجود در کشور نشان دادند.
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کشت دیم اختصاص دارد (دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت
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گیری و کنترل آنها ،یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در
کاهش کمیت و کیفیت گندم در کشور میباشد .بر اساس
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هرز و افزایش عملکرد گیاه زراعی میباشد .با شناخت عوامل
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عوامل زنده از قبیل رقابت با گیاه زراعی یا سایر گونههای
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در نهایت سازگاری اقلیمی و خاکی هرگونه گونه علفهرز بر
اساس اطالعات مذکور تعیین گردید.
یکی از الیههای اطالعاتی پهنه بندی اقلیمی کشور
بر اساس سیستم سیلیانینف صورت گرفته است .در این روش
از ضریب رطوبت گرمایی جهت تقسیم بندی اقلیمی استفاده
شده ،که رابطه آن به شرح زیر است:
HTC = 10P/ ∑T
رابطه :3
که در آن  ∑Tمجموع واحدهای حرارتی مفید برای رشد
گیاهی است که اصطالحاً «دمای فعال» نامگذاری شده است
و در حقیقت مجموع درجه حرارتهای باالتر از  31درجه
سانتیگراد میباشد و  Pمیانگین بارندگی سالیانه بر حسب
میلیمتر میباشد.
کشور ایران بر اساس سیستم سیلیانینف به هفت
اقلیم تقسیم شده است .الیه اطالعاتی مذکور از سازمان
هواشناسی کشور تهیه شده بود .در این روش ،تقسیمبندی
اقلیمی بهقرار زیر است :H.S.A :اقلیم نیمه خشک شدید،
 :M.S.Aنیمه خشک میانه S.S.A ،نیمه خشک خفیف:S.W ،
نیمه مرطوب :W ،مرطوب :A ،خشک :A.A ،فرا خشک .هم-
چنین الیههای مربوط به نوع و درجه حرارت خاک و از
موسسه تحقیقات خاک و آب و بارش و تبخیر سالیانه از
سطح خاک از سازمان هواشناسی کشور تهیه شدهاند.
با استفاده از دادههای نقشه پراکنش و تراکم علفهای
هرز هر منطقه ،فراوانی و تراکم علفهای هرز غالب مزارع
گندم آبی محاسبه گردید .فراوانی بیانگر نسبت مزارع دارای
گونه علفهرز خاص بر کل مزارع بررسی شده بود که به-
صورت درصد بیان میشود و از رابطه زیر محاسبه میگردد:
Fk=(∑Yi ⁄ n)×100
رابطه :8
که در آن Fk ،بیانگر فراوانی گونه  Yi ،kحضور ( )3یا عدم
حضور ( )1گونه  kدر مزرعه  iو nتعداد مزارع بازدید شده
میباشد .تراکم ( )Dنیز بیانگر شمار افراد تک گونه در هر
مترمربع است.

بهترتیب اهمیت ،ویژگیهای خاک ،اقلیم و توپوگرافی معرفی
شدند.
در این پژوهش مجموعه بسیار وسیعی از دادههای
مربوط به علفهای هرز باریک برگ غالب موجود در اقلیمهای
مختلف ایران و چند عامل اگرواکولوژی موثر را که در بین
سالهای  3179تا  3127جمعآوری شده است ،مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته و ضمن تعیین محدوده پراکنش این
علفهای هرز ،با محاسبه معادله رگرسیونی مربوط به اثر هر
یک از عوامل محیطی بر تراکم علفهای هرز مذکور،
موثرترین عامل در تعیین تراکم علفهای هرز باریک برگ
تعیین گردید.
مواد و روشها
کشور ایران با مساحتی برابر با  364239کیلومتر
مربع ،در محدوده  8درجه و  1دقیقه الی  19درجه و 47
دقیقه عرض شمالی و  44درجه و دقیقه الی  61درجه و
 32دقیقه طول شرقی قرار دارد و از نظر اقلیمی بسیار متنوع
میباشد .تحقیق حاضر بهمنظور شناسایی ساختار جوامع و
ارزیابی ترکیب علفهای هرز باریک برگ غالب مزارع گندم
آبی و بررسی تاثیر عوامل محیطی بر آنها انجام گرفت .پس
از انجام طرح تحقیقاتی تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز
مزارع گندم آبی کشور با استفاده از سامانه اطالعات
جغرافیایی (مینباشی معینی ،)3129 ،باریک برگهای غالب
مزارع گندم کشور تعیین گردیدند .اطالعات مربوط به این
گونهها در جدول  3ارائه شده است.
پس از آن دادههای مربوط به پراکنش هریک از گونه-
های مذکور که در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه
شده بود (که بهعنوان نمونه نقشه پراکنش علفهرز Avena
 ludovicianaدر شکل  3آمده است) با استفاده از نرم افزار
 ArcGISبا الیههای اطالعاتی مربوط به تبخیر و تعرق
سالیانه ،بارندگی سالیانه ،میانگین دمای سالیانه ،ارتفاع از
سطح دریا ،نوع اقلیم و نوع خاک با یکدیگر تلفیق گردیدند و

جدول  :3علفهای هرز باریک برگ غالب مزارع گندم آبی ایران (مینباشی و همکاران)3127 ،
Num.
ردیف
1

Table 1: Dominant grass weeds of of irrigated wheat fields of Iran
Growth Type
Family name
Scientific name
چرخه رشد
نام تیره
نام علمی
Annual
Geramineae
Phalaris minor Retz.

2

Avena fatua L.

“

Annual

3

Avena ludoviciana Dur.

“

Annual

4

Secale cereal L.

“

Annual

5

Lolium rigidum Gaud.

“

Annual

3
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شکل :3پراکنش یوالف وحشی زمستانه ( )Avena ludovicianaدر مزارع گندم آبی کشور
Fig 1: dispersal of Avena ludoviciana in irrigated wheat fields of Iran

 1/7درصد از تغییرات تراکم این گونه را توجیه میکنند
(شکل .)8
بر اساس نتایج رابطه بین ارتفاع و تراکم گونه
 Phalaris minorمنفی همبستگی بین آنها نیز منفی و
معنیدار (  )r=-1/4بود بهطوریکه باالترین تراکم در
ارتفاعات پایینتر دیده شد و با افزایش ارتفاع از تراکم این
گیاه کاسته شد (شکل  .)8رابطه بین میانگین دمای سالیانه
خاک و تراکم  Phalaris minorبهصورت غیر خطی بود.
افزایش دمای ساالنه خاک تا  83درجه سانتیگراد منجر به
افزایش تراکم شد ولی با افزایش بیشتر دما از میزان تراکم آن
کاسته شد .بهنظر میرسد این گونه سازگاری باالتری با درجه
حرارتهای متوسط خاک دارد .میزان بارندگی و تبخیر
سالیانه درصد پایینتری از تعیین تراکم این گونه را در کشور
بر عهده داشتند .تاثیر بارندگی سالیانه بر تراکم این علفهرز
مثبت با همبستگی  r=1/39و تاثیر میزان تبخیر سالیانه بر
آن منفی با همبستگی  r=-1/39بود (شکل  8و جدول .)8

نتایج و بحث
بذرک ،خونی واش ()Phalaris minor
نتایج نشان داد که بذرک در  81/4درصد از مزارع
گندم آبی کشور حضور داشت .باالترین وفور این علفهرز در
اقلیم نیمه مرطوب و پس از آن دو اقلیم نیمه خشک خفیف و
نیمه خشک میانه دیده شد .از طرف دیگر وفور این علفهرز
در مزارع حائز اقلیم مرطوب صفر و در اقلیم فراخشک بسیار
پایین بود (جدول  .)8این علفهرز در تمامی انواع خاک به
جز خاکهای بلوطی و رگوسل حضور داشت .باالترین درصد
وفور این علفهرز در مزارع حاوی خاکهای لیتوسل مرطوب
و پس از آن ماسهای و هیدرومورف دیده شد (جدول .)1
بررسی اثر چهار عامل اکولوژیکی نشان میدهد که
ارتفاع از سطح دریا  39/9درصد ،درجه حرارت خاک 39
درصد ،و دو عامل تبخیر و بارش سالیانه هر کدام با حدود
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 وفور علفهای باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی کشور تحت تاثیر نوع اقلیم:8 جدول
Table 2: Effect of climate type on dispersal of dominant grass weeds of irrigated wheat fields of Iran.
Climate type* نوع اقلیم
Weeds
علفهرز
Mean
A.A
A
W
S.W
H.S.A
M.S.A
S.S.A
15

3

8

0

34

29

22

12

Phalaris minor

6

8

10

2

7

10

4

4

Avena fatua

28

33

21

8

26

38

39

33

Avena ludoviciana

21

20

29

23

21

11

18

27

Secale cereal

9

6

11

01

6

13

13

14

Lolium rigidum

16

14

16

7

19

20

19

18

Mean

:A.A ، خشک:A ، مرطوب:W ، نیمه مرطوب:S.W ، نیمه خشک خفیفH.S.A ، نیمه خشک میانه:M.S.A ، اقلیم نیمه خشک شدید:S.S.A.*
.فرا خشک
H.S.A: Highly Semi-Arid, M.S.A: Moderate Semi-Arid, S.S.A: Slight Semi-Arid, S.W: Semi-Wet, W: Wet, A:
Arid and A.A: Absolutely Arid.
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) بر تراکمd( )و تبخیر از سطح خاکc(  بارندگی سالیانه،)b(  میانگین درجه حرارت سالیانه خاک،)a(  اثر ارتفاع از سطح دریا:8 شکل
) در مزارع گندم آبی کشورPhalaris minor ( علف هرز بذرک
Fig 2: The effect of elevation (a), annual mean temperature of soil (b) annual rain (c) and annual evaporation from soil
(d) on Phalaris minor density of irrigated wheat fields of Iran
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و تعرق رابطه منفی با همبستگی  r=-1/37داشت ،بهطوریکه
افزایش تبخیر سالیانه ،کاهش تراکم بوته را بههمراه داشت و با
افزایش این عامل به  1311میلیمتر تبخیر سالیانه ،تراکم گیاه
به صفر رسید (شکل  1و جدول .)8

یوالف وحشی بهاره ()Avena fatua L
این علفهرز با وفور حدود  6/6درصد از مزارع کل گندم
کشور پایینترین درصد وفور را بین علفهای هرز باریک برگ
غالب داشتند .علفهرز یوالف وحشی در تمامی اقلیمهای موجود
در کشور حضور داشته و باالترین درصد وفور آن در دو اقلیم
نیمه خشک خفیف و خشک دیده شد و پایینترین وفور آن در
اقلیم مرطوب دیده شد (جدول  .)8همچنین درصد وفور این
علفهرز در خاکهای مختلف متفاوت بود و بیشترین درصد
وفور آن در خاکهای رگوسل و هیدرومورف دیده شد ،ولی در
خاکهای بلوطی دیده نشد ،همچنین درصد وفور آن در خاک-
های استپی قهوهای ،بیابانی ،شور و ماسهای ناچیز بود (جدول
.)1
تراکم این گیاه نیز بهترتیب تحت تاثیر ارتفاع از سطح
دریا ( ،)R2 =1/14میانگین دمای سالیانه خاک (،)R2 =1/38
میانگین بارش سالیانه ( )R2 =1/12و تبخیر از سطح خاک
( )R2 =1/11قرار گرفت .افزایش ارتفاع از سطح دریا منجر به
کاهش تراکم یوالف وحشی بهاره شد بهطوریکه در حدود
ارتفاع  3211متر از سطح دریا تراکم آن به صفر میرسد (شکل
 1و جدول  .)8همبستگی تراکم این گونه با ارتفاع نیز منفی
( )r=-1/ 2بود .بررسی نمودار تاثیر میانگین دمای سالیانه خاک
بر تراکم این گونه نشان میدهد که دامنه مناسب میانگین دمای
سالیانه خاک برای رشد این گیاه از حدود  4تا  86درجه سانتی-
گراد میباشد و باالترین تراکم بوته نیز در میانگین دمای سالیانه
 3درجه سانتیگراد دیده شد (شکل  1و جدول  .)8عامل
بارندگی سالیانه تاثیر مثبت بر تراکم یوالف بهاره داشت
( )r=1/82و منجر به افزایش تراکم این گیاه گردید ،ولی در
بارشهای سالیانه پایین در حدود  311میلیمتر نیز ،تراکم این
گیاه صفر نشد (شکل  1و جدول  .)8تراکم یوالف بهاره با تبخیر

یوالف وحشی زمستانه ()Avena ludoviciana
این گونه علفهرز که در حدود  14/6درصد از مزارع
گندم آبی کشور حضور دارد ،بیشترین وفور را در بین علف-
هرز باریک برگ مورد بررسی بهخود اختصاص داد .بر اساس
نتایج ،این علفهرز در تمامی اقلیمهای مورد بررسی دیده شد
که باالترین درصد وفور آن در اقلیم نیمه خشک میانه و نیمه
خشک خفیف و پایینترین درصد وفور آن در اقلیم مرطوب دیده
شد (جدول  .)1درصد وفور نسبتاً باالی یوالف وحشی زمستانه
در اکثر اقلیمهای کشور را میتوان نشان دهنده مقاومت باالی
این گیاه به تغییرات اقلیمی دانست .نتایج بررسی اثر نوع خاک بر
درصد وفور این علفهرز نیز نشان میدهد که این گونه به غیر از
خاکهای رگوسل ،در سایر خاکها با درصد نسبتاً باال وجود
دارد .خاکهای شور و لیتوسل مرطوب بیشترین درصد وفور
این گونه را داشتند و خاک رگوسل بهخاطر عدم حضور این گیاه
پایینترین وفور یوالف زمستانه را داشت (جدول .)1
ارتفاع از سطح دریا از سطح دریا ( ،) R2=1/19میانگین
دمای سالیانه خاک ( ،)R2 =1/39تبخیر سالیانه ( )R2 =1/34و
بارندگی سالیانه ( )R2 =1/11بهترتیب حائز باالترین درجه
اهمیت در تعیین تراکم این گیاه بودند .تاثیر افزایش ارتفاع از
سطح دریا از سطح دریا بر تراکم این گونه گیاه نیز منفی بود
( )r=-1/68و با افزایش ارتفاع از سطح دریا از سطح دریا از میزان
تراکم کاسته شد بهطوریکه در ارتفاع باالتر از  3611متر از
سطح دریا تراکم این گیاه به صفر میرسد (شکل .)1

جدول :1وفور علفهای باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی کشور تحت تاثیر نوع خاک
Weeds
علفهرز

Table 3: Effect of soil type on dispersal of dominant grass weeds of irrigated wheat fields of Iran
نوع خاک Soil type

Phalaris
minor.
Avena fatua
Avena
ludoviciana
Secale
cereal
Lolium
rigidum
Mean

SemiWet
Lithosol

Brown
Estep
Soil

Unsalty
Alluvial

Oaken
Soil

Desert
soil

Regosol
Soil

Salty
Soil

Wet
Lithosol

Sandy

Hydromorph

Mean

13

20

0

12

0

42

60

15

46

44

25

2

8

0

3

10

3

25

8

4

38

10

32

34

16

25

0

53

49

30

34

30

30

17

17

28

36

0

5

0

22

6

25

16

10

16

0

7

0

25

4

9

15

0

9

15

19

9

17

2

26

28

17

21

27

16

32
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8
6
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2
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0
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10
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0
0
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500
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0

4000

2000
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0
1000

شکل  :1اثر ارتفاع از سطح دریا ( ،)aمیانگین درجه حرارت سالیانه خاک ( ،)bبارندگی سالیانه ()cو تبخیر از سطح خاک ( )dبر تراکم
علف هرز یوالف وحشی بهاره ( )Avena fatuaدر مزارع گندم آبی کشور
Fig 3: The effect of elevation (a), annual mean temperature of soil (b) annual rain (c) and annual evaporation from soil
(d) on Avena fatua density of irrigated wheat fields of Iran

گندم آبی تمامی اقلیمهای موجود در کشور حضور داشته
است و در بین علفهرز مورد مطالعه کمترین تاثیر را
نسبت به تغییر اقلیم از خود نشان داد .دو اقلیم خشک و
نیمه خشک شدید؛ باالترین و اقلیم نیمه خشک خفیف
پایینترین درصد وفور آن را نشان دادند (جدول  .)8این گونه
علفهرز به جز در خاکهای رگوسل و لیتوسل مرطوب در
سایر خاکها دیده شد ،که باالترین درصد وفور آن در خاک
بیابانی بود و درصد وفور آن در خاکهای شور و ماسهای نیز
پایین بود (جدول .)1
از بین عوامل مورد بررسی ،درجه حرارت خاک
( ،)R2=1/36ارتفاع از سطح دریا از سطح دریا (،)R2=1/11
تبخیر سالیانه از سطح خاک ( )R2=-1/13و بارندگی سالیانه
( )R2=1/1به ترتیب تاثیرگذارترین حامل در تعیین تراکم
چاودار بودند.

رابطه بین تراکم یوالف وحشی پاییزه و دمای سالیانه
خاک غیر خطی بود بهطوریکه افزایش درجه حرارت تا
حدود  81درجه منجر به افزایش تراکم این گونه میشود،
ولی درجه حرارتهای باالتر از آن ،منجر به کاهش تراکم بوته
میگردد (شکل  .)4رابطه بین بارش سالیانه و تراکم یوالف
وحشی زمستانه مثبت بود ،بهطوریکه همبستگی تراکم آن
با این عامل اکولوژیکی  r=1/32بود .در مورد اثر تبخیر بر
تراکم یوالف وحشی زمستانه نتایج حاکی از رابطه منفی این
دو بود .بر این اساس افزایش تبخیر منجر به کاهش ترکم این
گونه گردید و در مناطق با تبخیر بیش از  3311میلیمتر در
سال ،این گونه دیده نمیشود (شکل  4و جدول .)8
چاودار ()Secale cereal L.
علفهرز در چاودار در حدود 32/7مزارع گندم آبی
کشور دیده شد .بر اساس نتایج علفهرز مذکور در مزارع
39
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شکل  :4اثر ارتفاع از سطح دریا ( ،)aمیانگین درجه حرارت سالیانه خاک ( ،)bبارندگی سالیانه ()cو تبخیر از سطح خاک ( )dبر تراکم
علف هرز یوالف وحشی پاییزه (  )Avena ludovicianaدر مزارع گندم آبی کشور
Fig 4: The effect of elevation (a), annual mean temperature of soil (b) annual rain (c) and annual evaporation from soil
(d) on Avena ludoviciana density of irrigated wheat fields of Iran

وفور را دارد و از طرف دیگر در خاک مرطوب دیده نمیشود
(جدول  .)8تاثیر نوع خاک بر وفور این علفهای هرز نشان
داد که از بین  31نوع خاک مزارع گندم آبی کشور ،این گیاه
در  7نوع خاک حضور داشت .مزارع حاوی خاک شور باالترین
درصد وفور این گیاه را داشتند ولی در مزارع دارای خاکهای
رگوسل ،بلوطی و هیدرومورف این گیاه دیده نشد (جدول .)1
تراکم چچم سخت بهترتیب تحت تاثیر ارتفاع از سطح دریا
( ،)R2= 1/82میانگین دمای سالیانه خاک ( ،)R2=1/31تبخیر
سالیانه ( )R2=1/12و بارندگی سالیانه ( )R2=1/11قرار گرفت.
نتایج نشان داد که افزایش ارتفاع از سطح دریا تاثیر منفی بر
تراکم بوته چچم سخت داشته و باالترین تراکم در مزارع واقع
در ارتفاع پایین دیده شده و با افزایش ارتفاع از سطح دریا،
تراکم کاهش یافته تا در ارتفاع  3411متر از سطح دریا به
صفر میرسد همبستگی بین ارتفاع از سطح دریا و تراکم
چچم نیز منفی ( )r=1/ 1بود (شکل  6و جدول .)8

تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر تراکم بوته چاودار مثبت
( )r=1/32بود و افزایش ارتفاع از سطح دریا منجر به افزایش
تراکم این گیاه گردید (شکل و جدول  .)8افزایش دمای
سالیانه خاک تا حدود  31درجه سانتیگراد افزایش جزئی در
تراکم این گیاه ایجاد نمود ولی با افزایش دمای خاک ،تراکم
به شدت کاهش یافت بهطوریکه در دمای حدود  83درجه
سانتیگراد تراکم این گیاه به صفر نزدیک میگردد (شکل و
جدول  .)8تاثیر بارش و تبخیر بر تراکم چاودار بسیار ناچیز
بود و افزایش در بارش و تبخیر سالیانه نتوانست تاثیر معنی
داری بر تراکم آن بگذارد (شکل ).
چچم سخت ()Lolium rigidum
علفهرز چچم در  33/2درصد کل مزارع گندم آبی
ایران حضور داشت .این علفهرز در سه اقلیم نیمه خشک
شدید ،نیمه خشک میانه و نیمه خشک خفیف باالترین درصد
81
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شکل  :اثر ارتفاع از سطح دریا ( ،)aمیانگین درجه حرارت سالیانه خاک ( ،)bبارندگی سالیانه ()cو تبخیر از سطح خاک ( )dبر تراکم
علف هرز چاودار (  )Secale cerealدر مزارع گندم آبی کشور
Fig 5: The effect of elevation (a), annual mean temperature of soil (b) annual rain (c) and annual evaporation from soil
(d) on Secale cereal density of irrigated wheat fields of Iran

که خود تابعی از دمای هوا میباشد نیز دومین عامل تاثیر
گذار بر تراکم عمده علفهای هرز باریک برگ غالب بود.
ویلرز-رویز و همکاران ( )2003عالوه بر ارتفاع از سطح دریا و
بارندگی ،درجه حرارت را نیز بهعنوان عامل محیطی موثر بر
پراکنش تیپهای گیاهی معرفی نمودند .در این تحقیق اثر
بارش آنچنان که در پژوهشهای قبلی ذکر شده است ،عامل
تاثیرگذاری نبود .دلیل این مطلب را میتوان به آبی بودن
کشت گندم جستجو کرد .انجام آبیاری در مزارع گندم مورد
مطالعه منجر به کاهش تاثیرگذاری بارش گردید که با نتایج
سایر پژوهشگران مطابقت دارد (گلمنیتز و همکاران،3
 .)2006بهطور کل تبخیر از سطح خاک در بین عوامل مورد
بررسی کمترین تاثیر را در تعیین تراکم گیاهان مطالعه شده
داشت.

رابطه غیر خطی و درجه دو بین دمای سالیانه خاک و
تراکم چچم سخت نیز نشان داد که این گیاه در دمای خاک
پایینتر از  2درجه سانتیگراد دیده نشد .با افزایش دمای
خاک به باالتر از  2و تا رسیدن به دمای  81درجه سانتیگراد
تراکم این گیاه افزایش یافته و در دمای باالتر از  83رو به
کاهش میگذارد (شکل  6و جدول  .)8علف هرز چچم سخت
تحت تاثیر مثبت بارندگی سالیانه ( )r=1/36و تحت تاثیر
منفی تبخیر سالیانه ( )r=-1/82قرار گرفت (جدول .)8
نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین عامل در
تعیین پراکنش عمده علفهرزهای باریک برگ مزارع گندم
آبی کشور ،ارتفاع از سطح دریا بود که با نتایج بورک ()2001
مطابقت دارد .افزایش ارتفاع از سطح دریا ،بهطور مستقیم با
تاثیر روی عوامل محیطی دیگری مانند کاهش درجه حرارت
و بهطور غیر مستقیم از طریق تاثیر در تشکیل خاک بر
جوامع گیاهی تاثیر میگذارد (خادمالحسینی و همکاران،
 3126و محتشم نیا و همکاران .)3126 ،دمای سالیانه خاک

1. Glemnitz et al.,
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شکل  :6اثر ارتفاع از سطح دریا ( ،)aمیانگین درجه حرارت سالیانه خاک ( ،)bبارندگی سالیانه ()cو تبخیر از سطح خاک ( )dبر تراکم
علف هرز چچم سخت ( )Lolium rigidumدر مزارع گندم آبی کشور
Fig 6: The effect of elevation (a), annual mean temperature of soil (b) annual rain (c) and annual evaporation from soil
(d) on Lolium rigidum density of irrigated wheat fields of Iran

خاکها و اقلیمهای موجود در کشور بهعنوان سازگارترین
علفهرز در مزاع گندم آبی کشور شناخته شد.

در این آزمایش ضرایب تاثیر گذاری هر یک از عوامل
در تعیین تراکم گیاهان مورد بررسی در سطح پایینی بود.
محققین دلیل آنرا با باال بودن سطح مورد مطالعه و تعداد
باالی نمونهگیری در ارتباط دانستند (سیلک و همکاران،3
 2009و پینک و همکاران.)2010 ،8
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی است که اقلیمهای
نیمه خشک خفیف ،نیمه مرطوب و نیمه خشک میانه
باالترین میانگین تراکم علفهرز باریک برگ را داشتند .اقلیم
مرطوب نیز حائز پایینترین تراکم بوته علفهای هرز باریک
برگ بودند .در بین انواع خاک موجود در کشور ،دو نوع
خاک لیتوسل مرطوب و هیدرومورف مناسبترین و خاک
رگوسل با حضور تنها یک گونه از علفهرز ،نامناسبترین
خاک جهت رشد علفهای هرز باریک برگ بود .علفهرز
یوالف وحشی پاییزه با بیشترین وفور و حضور در تمامی
1. Silc et al.
2. Pinke et al.
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The Study of Dispersal of English Title Dominant Grass Weeds of Irrigated Wheat
Fields of Iran and Determine the Effective Environmental Factors
Mottaghi1*, S., Akbari2, Gh. A., Minbashi3, M., Allahdadi4, I., Zand3, E. and Lotfifar1, O.
Abstract
This experiment was conducted to study the effects of some environmental factors on dispersal and density of
five dominant grass weeds including of Avena ludoviciana, Avena fatua, Phalaris minor, Lolium rigidum, Secale cereal
in irrigated wheat fields of Iran. Altitude, annual mean of soil temperature, rainfall and evaporation were got from
topography and climatic maps, was used as environmental factors in this experiment. Also, abundance percentage of
mentioned weeds was determined in different kinds of climate (based on cilianinov method) and 10 types of soil in Iran.
According to the results, among studied environmental factors, altitude and annual mean of soil temperature on density
of Phalaris minor, altitude and annual mean of soil temperature and rainfall on density of Lolium rigidum and Avena
fatua, annual mean of soil temperature, rainfall and evaporation on density of Avena ludoviciana and annual mean of
soil temperature on density of Secale cereal had the highest effect. Study of these weeds dispersal in different climates
showed that Avena fatua and Avena ludoviciana had the highest and lowest dispersal in different climates, respectively.
Also, Avena ludoviciana and Lolium rigidum had the highest and lowest consistency in different soil types,
respectively.
Keywords: climate, dispersal, grass weed, weed density and wheat
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