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  مزارع چغندرقند یطیط محیهرز به شرا يپاسخ جوامع علفها یابیارز

  3يزدیان یر احمدی، ام2یدرضا خزاعی، حم2، محمد حسن راشد محصل1يمرادیال علیل
  يخراسان رضو یعیو منابع طب يقات کشاورزیمرکز تحق 3مشهد،  یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز 2حد مشهد،وا یدانشگاه آزاد اسالم1

  دهیچک
) PCA( یاصل يها ه به مولفهیهرز، با استفاده از روش تجز يعلفها يها و ظهور گونه مختلف يها شهرستان یمیط اقلین شرایب یهمبستگ

کنف  يها ک گروه قرار گرفتند و گونهیه، تربت جام و چناران در یدریتربت ح يها د که شهرستانج نشان داینتا. قرار گرفت یمورد بررس
ن یهمچن. مثبت نشان دادند یهمبستگها  ن شهرستانی، بارهنگ، توق، تاتوره، تلخه، آفتاب پرست و سوروف با ا)قوزك( یوحش

ر علف شور، خارخسک، پوآ، هفت بند و سلمه تره در ینظ ییهاشدند و گونه  يگروهبند یکسانیجاجرم و خواف در گروه  يها شهرستان
م گرم تطابق دارند یک، سوروف که با اقلیهرز تلخه، آفتاب پرست، شلمب يها ج نشان داد که علفین نتایهمچن. شتر مشاهده شدین گروه بیا

ک، بارهنگ و ی، شلمبی، کنف وحشخروس تاج، یر توق، دم روباهینظ ییگونه ها. داشتند يشتریب یو در شهرستان تربت جام فراوان
ز یتروژن و درصد رس، تراکم گاوچاق کن و نیزان نیش میبا افزا. لت و فسفر پاسخ مثبت نشان دادندیو بافت س یسوروف به بارندگ

 یکیت الکتریام و هدیزان شن، پتاسیر سلمه تره، تاتوره، تلخه و آفتاب پرست به مینظ ییگونه ها. ش داشتیک برگ افزایبار يها گونه
  . واکنش مثبت نشان دادند

  هرز، چغندرقند ي، علفهایاصل يها ه به مؤلفهیتجز :يدیکل يها واژه
  

Weed community response to Sugar beet field condition 
L. Alimoradi1, M. H. Rashed2, H. Khazaee2, A. Ahmadian yazdi3 

1Islamic Azad University-Mashhad Branch,2Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad, 3 Khorasan Agriculture 
and natural Resource Research Center 

Abstract 

Correlation between weed population in sugar beet fields and climate of different cities in Khorassan Razavi and 
Khorassan Shomali provinces, Iran, was studied by PCA method. The results showed that Torbate-Heydarieh, Torbate-
Jam and Chenaran were classified in one group and there was a correlation between these cities and Venice mallow 
(Hibiscus trionum L.) Lamb's-tongue (Plantago Lanceolata L.), Burdock (Xanthium strumarium L.), Jimson weed 
(Daturea stramonium L.), Russian knapweed (Acroptilon repens L.), Turnesole (Chrozophora tinctoria L.), Barnyard 
grass (Echinochloa crus-galli L.). Both Khauf and Jajarm were in one group and species such as Russian thistle 
(Salsola kali L.), Caltrop (Tribulus terrestris L.), Winter grass (Poa annua L.), Knot weed (Polygonum aviculare L.), 
Common lambs quarters (Chenopodium album L.) had correlation with this group. Results also showed that Russian 
knapweed, Turnesole, Turnip weed (Rapistrum rugosum L.) and Barnyard grass had adaptation with warm climate, and 
had more abundance in Torbate-jam(warm climat). Burdock, Foxtail millet (Setaria glauca L.),  Redroot pigweed 
(Amaranthus retroflexus L.), Venice mallow, Turnip weed, Lamb's-tongue, Barnyard grass were more when rain(mm), 
silt (percent), P(ppm) were increased. Grass and Smooth sowthistle (Sonchus oleraceus L.) density were seen more with 
increasing in N (%), clay (percent). There was a positive correlation between species such as Common lambs quarters, 
Jimson weed, Russian knapweed ,Turnesole and sand (percent), K (ppm) and EC.  
Key words: PCA, Weed, Sugarbeet.  

  مقدمه
ت یجمع ییایپو). 5(گذارند  یم ریستم تأثیکوسدر سطح ا یستیبر تنوع ز یزراع يها ستمیاکوس ياز اجزا یکیز به عنوان یهرز ن يها علف
. هرز گردد يها در جوامع علفها  گونه یت بعضیتواند سبب غالب یم است که یکیو اکولوژ یزراع یانتخاب يجه فشارهایهرز نت يها علف

 یم یمیط اقلیو شرا یتیریمد ، عواملیطیمح ي، فاکتورهایر عوامل خاکینظ یکیولوژیو ب ییایمی، شیکیزیمانند عوامل ف یکیعوامل اکولوژ
 یفراوان يها ره، دادهیه چند متغیروش تجز. باشد یم رهیه چند متغیاستفاده از روش تجز یاهیز جوامع گیآنال يها از روش یکی). 3، 5(باشند 
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رها یاز متغ يس تعدادبر اسا یعیطب يها يافتن گروه بندی يبرا یروش يه خوشه ایتجز. کنند یم ه ادغامیک تجزیجامعه را در  يها گونه
آن  یدو نوع اصل. دارد یبستگ يره وجود دارد و کاربرد آنها به نوع جامعه و روش نمونه برداریچند متغ ياز آمارها ياریانواع بس. است

مارها را یر، تشوند که در آن دو محو یم نشان داده ییپالت ها ياغلب در با يج دسته بندینتا). 4،7(باشند  یم يه خوشه ایو تجز يدسته بند
پالت  يبا يگر بررویکدیکتر به یشتر، نزدیبا تشابه ب يها گونه. کنند یم گر مجزایکدیشتر، از یق قرار دادن جوامع نامتشابه با فاصله بیاز طر

  ). 7 ،1(رند یگ یم ک گروه قراریگر در یکدیبا  ییافت که چه گونه هایتوان در یم هین نوع تجزیبا بکاربردن ا. واقع خواهند شد

  ها  مواد و روش
 یشیآزما یو شمال ياستان خراسان رضو چغندرقندمزارع  ییمایکرو کلیط میهرز به شرا يمختلف علفها يها پاسخ گونه یبه منظور بررس
ات یب که عملین ترتید، بدیگرد ياه از مزارع مختلف جمع آوریخاك و گ يها ق نمونهین تحقیدر ا. انجام شد 86-87 یدر سال زراع

ز از همان یمتر مربع انجام شد و سپس نمونه خاك مربوطه ن 1به مساحت  ییبه تناسب مساحت مزرعه با استفاده از کوادرات ها يونه بردارنم
 يها نمونه. دیو شمارش گرد ییک جنس و گونه شناسایشگاه منتقل و به تفکیبه آزما یاهیگ يها سپس نمونه. دیگرد يمحل جمع آور

شگاه یلت، رس به آزمای، درصد شن، سEC ،pH م،یروژن، فسفر، پتاسینت يپارامترها يریش و اندازه گیزماز جهت انجام آیخاك ن
آمار مربوط به . دیگرد يشهرستان مختلف جمع آور 12از مزارع مختلف مربوط به ها  با توجه به آنکه نمونه. منتقل شدند یخاکشناس

به عنوان  یزان بارندگین دما و میانگیمم، مینیم يمم، دمایماکز يق دماین تحقیدر ا. دیز استخراج گردینها  ن شهرستانیا یگزارش هواشناس
با استفاده از نرم )  PCA( یاصل يها ه به مولفهیره تجزیبا استفاده از روش چند متغها  ز دادهیآنال.  قرار گرفتند یعوامل جداگانه مورد بررس

  .دیمربوط به آن رسم گرد يمحاسبه شد و نمودارها EXCELز با استفاده از نرم افزار ین) CANOCO(افزار 

  ج و بحثینتا
ک گروه قرار گرفتند و یه، تربت جام و چناران در یدریتربت ح يها نشان داد که شهرستانPCA) ( یاصل يها ه به مولفهینمودار تجز یبررس
شکل (نشان دادند  یهمبستگها  ن شهرستانیف با ا، بارهنگ ، توق، تاتوره، تلخه، آفتاب پرست و سورو)قوزك( یکنف وحش يها گونه

 یم گرم يها مه مرطوب با تابستانیز نیمذکور ن يها م شهرستانیو اقل) 2(دهند  یم حیو مرطوب را ترج یمناطق گرم، آفتابها  ن گونهیا). 1
چک یگاوپنبه و پ يها با گونه شدند و يم بندیک گروه تقسیروان و قوچان در یش يها ، شهرستانPCAن برطبق نمودار یهمچن. باشد

 65ز حدود یروان نیبود و در شهرستان ش ین دستیدر مزارع قوچان با استفاده از وج یتیریات مدیعمده عمل). 1شکل (نشان دادند  یهمبستگ
ات یل عملیانال جهت تکمن و بتیرامیپ يها ن از علفکشیز عالوه بر وجیه مزارع نین  و در بقیدرصد از مزارع مورد مطالعه با استفاده از وج

) باشد یم چند ساله و سمج یتیماه يکه دارا(چک یپ هرز علفمناسب جهت کنترل ها  ن روشیچکدام از ایاستفاده شد که ه یتیریمد
طبق ز بر یروان و قوچان نیش يها دارند که شهرستان يشتریب يمه مرطوب سازگاریمرطوب و ن يها میعالوه بر آنکه هردو گونه با اقل. ستین

  . شده اند يمعتدل طبقه بند يها مه مرطوب با تابستانیم نیاستان خراسان جزء اقل یمیاقل يپهنه بند
علف شور، خارخسک، پوآ، هفت بند و  يها ک گروه قرار دارند و گونهیجاجرم و خواف در  يها ج نشان داد که شهرستانین نتایهمچن

ط ید، خارخسک با شرایرو یم و شور یشن يها نیشتر در زمیاست که ب يشور گونه اعلف . نشان دادند ین گروه همبستگیسلمه تره با ا
سرد در  یلیزمستان خ يبا پراکنش گسترده اند که به جز در مناطق دارا ییپوآ و سلمه تره گونه ها هرز علفدارد،  ییباال يخشک سازگار

در ها  ن گونهیش تراکم این افزایبنابرا. باشد یم ت تطابق باالکم توقع با قدر يز گونه این هفت بند نیند، همچنیرو یم ه مناطقیبق
هرز تلخه، آفتاب پرست،  يها علف. رسد ید به نظر نمیگرم چندان بع يها مه خشک و تابستانیم نیخواف و جاجرم با اقل يها شهرستان
  .  ان دادندنش يشتریب یم گرم تطابق دارند با شهرستان تربت جام همبستگیک، سوروف که با اقلیشلمب
 يد چغندر استان خراسان رضویتول يها هرز موجود در نظام يعلفها يها گونه يل تنوع کارکردیه و تحلیق که با هدف تجزین تحقیج اینتا

ن یدر ب ياز نظر مجموعه صفات کارکردها  ن گونهیهرز، ا يعلفها يها گونه ينسبتاً باال يرغم غنایانجام شد، نشان داد که عل یو شمال
  .دارند يریمختلف استان تشابه چشمگ يها هرستانش
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 يها هرز و روش يت علفهایریمد يها وهین تفاوت در شیر درجه حرارت و رطوبت و همچنیمناطق مختلف نظ یمیط اقلیاختالف در شرا
). 3(ه تنوع آنها دانستجیهرز و در نت يها علف يب گونه این کننده ترکیین عوامل تعیتوان از جمله مهمتر یم را یر کوددهینظ یزراع
 یهرز شد و منحن يها ت علفیو غالب یکنواختی، يگونه ا يغنا يها ر در شاخصیین عوامل در مزارع چغندرقند استان باعث تغیاز ا ياریبس
علف باغ،  ،خروس تاج، یر توق، دم روباهینظ ییدهد که گونه ها یم نشان 2شکل .  ر کردییمختلف را دستخوش تغ يها گونه یع فراوانیتوز

تروژن و درصد یزان نیش میلت و فسفر پاسخ مثبت نشان دادند و با افزایو بافت س یک، بارهنگ و سوروف به بارندگی، شلمبیکنف وحش
ر سلمه تره، تاتوره، تلخه و آفتابپرست به درصد ینظ ییگونه ها. ش نشان دادیز گاوچاق کن به افزایک برگ و نیبار ییرس، تراکم گونه ها

  . واکنش مثبت نشان دادند یکیت الکتریم و هدایتاسشن، پ
  

  
  

باشند؛  یم مختلف يها نشانگر شهرستانها  مربع:  1شکل
، )4(، چناران )3(، تربت جام )2(ه یدری، تربت ح)1(بجنورد (

، )9(، قوچان )8(مان ی، فر)7(روان ی، ش)6(، رشتخوار)5(خواف 
  ,Acroptilon repens (Acro) .) )11(، مشهد )10(جاجرم 

Amaranthus spp(Ama), Abutilon theophrasti (abot) ,  Alhagi 
peseudalhagi (alha),  Convolvulus spp (conv), Daturea 

stramonium (Datu), Echinochloa crus-galli (Echi), Sophora 
pachycarpa (soph), Salsola kali (sal), Tribulus terrestris (trib), 
Poa annua (poa), Polygonum aviculare (poly), Chenopodium 
album (Chen), Setaria spp (Set), Sorghum halepense (sorg), 
Centaurea picris (Cent), Portulaca oleracea (port), Solanum 

nigrum (Sol), Rapistrum rugosum (Rapi), Heliotropium 
europaeum (helt), Xanthium strumarium (Xant), Plantago 

major (Plan), Hibiscus trionum (Hibs), grass (gras)  

هرز،    يبر ظهور علفها یطیر عوامل محیتاث: 2شکل 
Acroptilon repens (Acro),  Amaranthus spp(Ama), 

Abutilon theophrasti (abot) ,  Alhagi peseudalhagi (alha),  
Convolvulus spp (conv), Daturea stramonium (Datu), 

Echinochloa crus-galli (Echi), Sophora pachycarpa (soph), 
Salsola kali (sal), Tribulus terrestris (trib), Poa annua 

(poa), Polygonum aviculare (poly), Chenopodium album 
(Chen), Setaria spp (Set), Sorghum halepense (sorg), 

Centaurea picris (Cent), Portulaca oleracea (port), 
Solanum nigrum (Sol), Rapistrum rugosum (Rapi), 

Heliotropium europaeum (helt), Xanthium strumarium 
(Xant), Plantago major (Plan), Hibiscus trionum (Hibs), 

grass (gras)  
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