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  توده گندمستیر آن بر زیثأ هرز و تيها علفیع مکانی توزیبررس
)Triticum aestivum L. (  

  
  2ینیسادات حسحهیرا و 1انیحسن مکار*

   شاهرود، ی دانشگاه صنعت،ار گروه زراعت و اصالح نباتاتی استاد1
   شاهرودیدانشگاه صنعت، زراعت و اصالح نباتاتگروه کارشناس 2

  

  1چکیده
ـ    يها علف یح پراکنش مکان  یمنظور تشر به ـ ر آن بـر ز    یثأ هرز و ت ط یتـوده گنـدم تحـت شـرا       ستی

 یقـات یک مزرعه گندم واقـع در مزرعـه تحق   ی در   1387-1388 ی در سال زراع   یشیج، آزما یت را یریمد
 يهـا علـف . ک انجام شدیستی شاهرود با استفاده از روش ژئواستات ی دانشگاه صنعت  ،يدانشکده کشاورز 

ـ ترل پس روب قبل و بعد از کنیترت نقطه در سطح مزرعه در دو نوبت به      121 هرز در   و یی شناسـا یشی
 هرز در زمان يهااهچه علفیثبت گ  منطبق بريهاز در محلی گندم نییتوده هواستیز. شمارش شدند

.  گونه علـف هـرز در مزرعـه مـشاهده شـد       12در مجموع   . ن شد ی و توز  يآور اول جمع  يبردارنمونه
انس در  ی درصد وار  8/99 تا   4/67 متداول نشان داد که      يها گونه يوگرام برا ی وار یل سم یه و تحل  یتجز

ـ  بود،   ی مکان یتراکم حاصل همبستگ    علـف هـرز در هـر دو مرحلـه     ياهـ  اغلـب گونـه    یعبـارت ا بـه  ی
ـ توده گندم ن  ستیش وزن خشک ز   ین آزما یدر ا .  بودند يا پراکنش لکه  ي دارا يبردارنمونه ز در سـطح    ی

ـ ترت درصد به4/87 و 89 (ي قوی مکانی همبستگ. بودياع لکه ی توز ي الگو يمزرعه دارا  ب در مرحلـه  ی
ز ی هـرز توسـط آنـال   يهـا توده گندم و تراکم کل علف ستین عکس وزن ز   یب) يبرداراول و دوم نمونه   

 علف هرز ين نقاط با تراکم باالی بییمطابقت باال. وگرام در سطح مزرعه مشاهده شد ی وار یکراس سم 
 يهـا  علـف ياش لکهیج نشان داد که آرایانت. ها مشاهده شد نقشهيوماس کم گندم روی بيو نقاط دارا 

  .شودی میاه زراعیوماس گید بیکنواخت در تولیریع غیهرز باعث توز
  

  ی مکانیعلف هرز، همبستگ گندم، ک،یستی، ژئواستاتياع لکهی توز:يدی کليهاواژه
                                                

 h.makarian@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
ع ها فراهم است تجم سبز شدن آني برایط موضعی از مزرعه که شرای هرز در نقاطيهاعلف

کنواخت و ی هرز پراکنش يهاگر علفیعبارت دبه). 2003 اندوجار و همکاران، -گونزالس(ابند ییم
). 2006 و همکاران، یکل( هستند ياع لکهیهاي مختلف داراي توزا تصادفی ندارند بلکه در مقیاسی

لف هرز،  عيولوژیل اثرات متقابل بیدل هرز بهيهات علفی جمعياعت لکهیع ناهمگون و طبیتوز
ع مکانی متغیر یتوز). 1988، ينویوود و اگیب(باشد ی میتیریات مدیما و عملیکروکلی میط موضعیشرا

 را یشیهاي رویشی و زامهمی در تعامل بین گیاهان است که رقابت، بقاء، باروري و پراکنش اندام
  هرز، دخالت داردياهدر پویایی درازمدت جمعیت علفتر، یان کلیبدهد و به تأثیر قرار میتحت

 هرز شناخت يهاجهت بررسی اثر هر نوع عملیات کشاورزي بر مدیریت علف). 1993لول، یدوت(
). 2005لز، یو (باشد هرز طی مکان و زمان ضروري میيهاتغییرات در توزیع، تراکم و ترکیب علف

 داخل مزارع اهمیت ها در هرز و سرعت پراکنش آنيهابنابراین، شناخت پویایی مکانی جوامع علف
 ).2002 ،زنگ و ونگ( هرز دارد يها مدیریت متناسب با مکان علفيها برنامهی در طراحيادیز

 براي توصیف درصد کاهش عملکرد در واحد تراکم علف هرز مـورد اسـتفاده قـرار         یتوابع هذلول 
 فرضیه منجر به بـروز  هاي هرز استوار است، اما اینن توابع بر مبناي توزیع یکنواخت علف یا. گیردمی

شود و معموالً تخمینی باالتر از کاهش عملکـرد گیـاه زراعـی       خطاهایی در تخمین کاهش عملکرد می     
از نیز بیش از حد واقعی یکش مورد نزان علفی من صورتیدر ا). 1990ن و کوزنس، یبر(دهد ارائه می

پوشانی نداشته و علف ا هم، هم هرز بيها در پراکنش یکنواخت، علف ).2005لز،  یو(شود  محاسبه می 
اي در بعـضی    که در توزیـع لکـه     کند، در حالی  هرز حداکثر اثرات رقابتی را روي گیاه زراعی ایجاد می         

نواحی تراکم خیلی کم و یا حتی صفر از علف هرز وجود دارد، بنابراین در این نواحی کاهش عملکرد 
 هرز اسـتفاده از     يها علف یع مکان یز توز ی آنال يها از روش  یکی). 2008ان،  یمکار(حداقل خواهد بود    

ـ  وار ی سـم  ین روش با استفاده از آمـار مکـان        یدر ا .  است 1کیستیروش ژئواستات   را کـه    2ییهـا وگرامی
 3نـگ یجیسپس با استفاده از روش کر. شودیکند، برازش داده میح میها را تشر  تی جمع یساختار مکان 

 انجـام  يبـردار  کـه نمونـه  ی در نقاط  یابیشود تا جهت درون   یم م ی هرز ترس  يهاع علف ی توز يهانقشه
                                                
1- Geostatisitc 
2- Semi-Variogarm 
3- Kriging  
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ـ امروزه با ته). 2000کولباخ و همکاران، (رد ینشده مورد استفاده قرار گ  ـ  توزيهـا ه نقـشه ی ع و تـراکم  ی
توان در یشود، می م انجامیکیستی ژئواستاتيها هرز در سطح مزارع که اغلب به کمک روش         يهاعلف

هـاي  ترتیـب ورودي بـدین ). 2005لـز،  یو( نمود يریگمیرابطه با محل تیمار و نوع مدیریت الزم تصم        
تـري نیـز عایـد    افته و سود بـیش یهاي مورد نیاز کاهش  کار رفته، هزینه  تري به مدیریتی با کارآیی بیش   

، در مطالعه الگوي ظهـور      )1997(ران  کاردینا و همکا  ). 2002لوتمن و همکاران،    (کشاورز خواهد شد    
هـاي ایـن علـف هـرز را در     در مزرعـه سـویا، گیاهچـه   ) Herm. Setaria faberi(دم روباهی سـبز  

 متر در چند تاریخ متوالی طی یک فـصل      5/1 × 3مربعی در یک شبکه به ابعاد        متر 25/0هاي  کوادرات
ان یمکار. ر بودیها در طول فصل متغاهچهها نشان داد که الگوي ظهور گیج آن ینتا. رشد شمارش کردند  

  هـرز سـه مزرعـه زعفـران را    يهـا ع علف ی توز يها نقشه ين آمار ی زم يهابا استفاده از روش   ) 2008(
 يا که کاربرد لکهان کردی هرز نمود، او بيها علفياها اقدام به کنترل لکهاساس نقشهم کرده و بریترس

 هرز نسبت به کاربرد يها کنترل علف ياز برا ی مورد ن  کش علف ي درصد 3/43 تا   20سم سبب کاهش    
ـ  آمار مکـانی ن    1آنالیز کراس سمی واریوگرام   .  شد يسراسر هـاي تـشخیص تغییـرات و    ز یکـی از راه    ی

 یا فرایندهاي مکانی مـشابه  یطی شرایط محهوسیل است که بهيری بین دو متغ   یا زمان ی ی مکان یهمبستگ
، با استفاده از روش )2007(ان و همکاران یمکار). 1996نا و همکاران،   یکارد( گیرندقرار می تأثیر  تحت

 هـرز را مـورد     يهـا اهچه علف ی بذور و گ   يهاتین جمع ی ب یز کراس سمی واریوگرام روابط مکان     یآنال
، )2006( و همکاران یکل. ت مذکور مشاهده کردندین دو جمعی بیی باالی قرار دادند و همبستگ  یبررس

ک ی هرز باريهازان کاهش عملکرد ذرت در اثر رقابت با علف       ی، م ين آمار ی زم يهابا استفاده از روش   
کـه کـاهش عملکـرد آن از حـد     نیـ ل ایدله نقاط بین زده و نشان دادند که بعض   یساله را تخم  کیبرگ  

 مربوط بـه  يهایگژیحال، شناخت و به هر. کش نداشتاز به کاربرد علفیتر بود نآستانه مورد نظر کم  
 يهـا  برنامـه یگذار بـر آن، جهـت طراحـ   ریثأ هرز در سطح مزارع و عوامل ت يهاپراکنش جوامع علف  

  .باشدیر میناپذ اجتنابي هرز امريها علفیتیریح مدیصح
ز یک مزرعه گندم و نیره در ی چ هرزيهات علفی جمعین پژوهش با هدف مطالعه پراکنش مکانیا

  . گندم انجام شدیی هوا2تودهستید زیهرز بر تول يهاع علفیر توزیثأت

                                                
1- Cross-Semivariogram 
2- Biomass 
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  هامواد و روش
 شاهرود ی، دانشگاه صنعتي دانشکده کشاورزیقاتی در مزرعه تحق1387-88 یش در سال زراعیآزما

ـ ترت محـل بـه  ییایـ طـول و عـرض جغراف  . ک انجام شدیستیبا استفاده از روش ژئواستات   58´ و54˚ب ی
انه ی سـال  ین بارنـدگ  یانگیم. باشدی متر م  1349ا  ی و ارتفاع محل از سطح در      یرق ش 25´ و   36˚ و یشمال

خاك مزرعـه  . گراد گزارش شده استی درجه سانت4/14 ساالنه ين دمایانگیمتر و میلی م5/156منطقه  
لوگرم در ی ک250زان یموم به یش از کاشت با کود فسفات آمون      یمزرعه پ .  بود ی بافت لوم  ي دارا یشیآزما
کـش  برگکش پهنبرگ در مزرعه گندم از علف هرز پهنيهامنظور کنترل علفبه.  شدیر کودده هکتا

ـ مبه)  درصد5/67د ی فلوئی کمب46و ی يبا نام تجار  ( آ   ی پ یام س  + يتوفورد تـر در هکتـار   ی ل5/1زان ی
 3 تـا  2  هرز مذکور در مرحله يها که علف  یماه، زمان بهشتیکش در دوم ارد   کاربرد علف . استفاده شد 

ـ دلالزم به ذکر است بـه .  بود، انجام شدیدهز در مرحله شروع ساقهی بودند و گندم ن   یبرگ ت یـ ل جمعی
هـا صـورت    جهـت کنتـرل آن    یش اقـدام  یبرگ در مزرعه مورد آزما    کی هرز بار  يهاار اندك علف  یبس

  .نگرفت
 ک شبکه ی يبر رو  ) متر 50×50(مربع  متر 2500 از مزرعه گندم به مساحت       ی از بخش  يبردارنمونه

 بـا  يبردارنمونه.  نقطه صورت گرفت121 متر و در مجموع از 5×5 به ابعاد    ی مربع  شده يگذارعالمت
 متر 15/0به ابعاد )  ثابت بوديبرداردر هر دو مرحله محل نقاط نمونه( ثابت يهاکروپالتیاستفاده از م

 و بعـد از ) ماهبهشتیاول ارد (ییایمیرل شقبل از کنتب یترتو در دو مرحله به  ) متری سانت 30×50(مربع  
 علف هـرز موجـود   يها گونهیکرو پالت تمامیدر هر م  . انجام شد ) ماهبهشتی ارد 25 (ییایمیکنترل ش 

  . و شمارش شدندییشناسا
 يها محلز بری نییتوده هواستی از زيبردار نمونهيهامحل : گندم ییتوده هوا ستی از ز  يبردارنمونه
 گندم در   ییتوده هوا ستی از ز  يبردارنمونه.  علف هرز منطبق بود    يهااهچهیت گ یز جمع  ا يبردارنمونه

ـ ه زیکل.  هرز انجام شديهات علفی از جمع يبردارزمان با نمونه  بهشت هم یاول ارد   ییتـوده هـوا  ستی
کننده مختصات هر نقطه قـرار  نیی با برچسب تعیی مقوايها و در پاکتيآورگندم از سطح خاك جمع   

گراد خشک شـده  ی درجه سانت70 ي با دما ساعت در آون48مدت  مذکور بهيهاسپس نمونه. ده شد دا
  . گرم وزن شد01/0تال با دقت یجی ديو سپس با ترازو

ب ین ترتی هستند به ای مکانی وابستگيدارا) همانند تراکم علف هرز (یطیات مختلف محیخصوص
ـ  بـوده و بـا ازد   یکـ ی تـشابه نزد   يراک دا ی در فواصل نزد   یطیر مح یک متغ یر  یکه مقاد  ـ اد فاصـله ا ی ن ی
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 تحت یاضیک مدل ریصورت توان بهیها را من نمونهی بی مکانین وابستگیا. ابدیی کاهش میهمبستگ
  ).1992  و همکاران،یرس(ف کرد یوگرام توصی واریعنوان سم
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  :که در آن
:N(h)  است که به فاصله     يا زوج نمونه h انـد،  گر واقـع شـده  یکـد ی ازZ(Xi) :    تـراکم علـف هـرز در

  .باشدیوگرام می واریز سمی نh (γ( و Xi+hت یتراکم علف هرز در موقع: i ،(Xi+h) Zت یموقع
از ) تـوده گنـدم   ستی هرز و وزن ز    يهات کل علف  یجمع (رین دو متغ  ی ب یستگف همب یجهت توص 

  ).2000 کولباخ و همکاران،( وگرام استفاده شدی واریکراس سم
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i
iBiBiAiAAB hXZXZhXZXZ
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  :که در آن
AB (h) :است که به فاصله يبردار نمونهيها مکانيوگرام برای واریس سمکرا h گر واقـع  یکـد ی از
توده گندم ستی هرز و عکس وزن زيهات علفیب تراکم جمعیترته بZB (Xi) و ZA (Xi). شده است
گر یکـد ی از  h است که به فاصلهيبردار نمونهيهاتعداد جفت محل:  Nh.باشدی مX+h و Xدر نقاط 
 کـه بـه   ییهاهمه زوج نمونه  AB(h)ر  یجهت محاسبه مقاد  ). 2000 کولباخ و همکاران،  ( اندهواقع شد 

 موجـود   يهـا اساس نمونـه  ب بر ین ترت یبه ا . گر قرار داشت مورد استفاده قرار گرفت      یکدی از   h فاصله
.  برازش داده شـد یر تجربین مقاد یب ا حس ها بر آمده و سپس مدل   دست  ها به ن معادله ی ا یمقدار تجرب 
نگ یجیله کریوسه نشده بيبردار هرز در نقاط نمونهيهان تراکم علفیها جهت تخم مدلياز پارامترها
  .دیاستفاده گرد

افتن یش ی، با افزا)A: 1مجانب(حد آستانه ): 1992 و همکاران، یرس(ن پارامترها عبارت بودند از یا
رسد کـه  ی میاد شده و از آن به بعد به حد ثابت  ی ز ینی مع ج تا فاصله  یتدرها به وگرامیار وار  مقد h فاصله

 ، فاصله)R (2ریدامنه تأث. ردیگیر مورد استفاده قرار میثأ ت دامنهینیبشی پينشانگر حد آستانه است و برا
ـ ، بـه ا )I (3مبدأعرض از  .  است ی همبستگ يت مورد نظر در آن فاصله دارا      یاست که خصوص   ن معنـا  ی

                                                
1- Asymptote 
2  - Range 
3  - Intercept 
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ـ ابه نت کوچک مشینهای فواصل بلهیوساست که مشاهدات جدا شده به      هرچـه عـرض از مبـدأ    . ستندی
دار ی پديتري قوی مکانی هرز کاسته شده و همبستگيها بودن علف  یل کند از تصادف   یسمت صفر م  به
  ).1996نا و همکاران، یکارد(ر استفاده شد ی ز از معادلهی مکانی محاسبه درصد همبستگيبرا. شودیم
  

)3                                  ()100((%) 






 


Asymptote
InterceptAsymptoteationAutocorrel  

  

  : که درآن
Autocorrelation (%) یا درصد همبستگی ،Asymptote ا مجانب و یIntercept ا عرض از مبـدأ  ی

ـ  توز يهـا و رسـم نقـشه    نـگ   یجی برآورد کر  ،)1 (، برازش مدل  ی تجرب يهااموگریرسم وار . باشدیم ع ی
 متقاطع يهاوگرامی واریرسم سم). 1994 نام،یب (1 انجام شد+GSافزار  هرز با استفاده از نرميهاعلف

  ).1997ر، ییناتنپ(انجام شد ) 4/2نسخه ( Variowinافزار  با استفاده از نرم)2 (و برازش مدل
  

  ج و بحثینتا
 در). 1 جدول(گونه علف هرز ثبت شد 12 از مزرعه گندم، يبرداردر مجموع در دو مرحله نمونه

 يهاعلف. ل قرار گرفتندیه و تحلیره و با تراکم باالتر مورد تجزی علف هرز چيها گونهین بررسیا
بند، درشتوك، برگ هفت پهنيهاگونه شامل يبردارساله متداول در هر دو مرحله نمونهکیهرز 

 علف هرز يهان مزرعه گونهیدر ا. ک برگ چچم بودی، شاهتره و گونه باری، سلمه تره، شلمیغیرتیش
 هرز درشتوك، يهات علفیجمع. ده شدیز دیچک و خارشتر نی، تلخه، پی وحشیر شاهیچندساله نظ

 در.  کاهش نشان دادیکش اندکر علفیثأت تحتيبردار و شاهتره در مرحله دوم نمونهیغیرتیش
ت ی، جمعی وحشیخالف شاه بر.  نشان داديریگش چشمیبند افزات سلمه تره و هفتیکه جمعیحال

 يهات گونهیاهم. ش نشان دادی افزايبردارچک در مرحله دوم نمونهی هرز چندساله تلخه و پيهاعلف
 از ی متوسط تراکم بعضیشیچه کنترل پس روگر.  متفاوت بوديبردارعلف هرز بسته به مرحله نمونه

ساله مثل سلمه تره و کی هرز يها بذور علفیزن علف هرز را کاهش داد، اما تداوم جوانهيهاگونه
 مانند ي هرزيها علفیشی رويها اندامي رويهاز رشد جوانهیکش و نبند پس از کاربرد علفهفت

 ش نشان دهد، دریز افزایکش نعد از کاربرد علفها بن گونهیت ایچک سبب شد تا جمعیتلخه و پ
 و شاهتره که اغلب در اواخر یغیرتی، درشتوك، شی وحشی مانند شاهییهات گونهیکه جمعیحال

                                                
1  - Geostatistic Software 
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 هرز يهاعلف). 1جدول ( دوم کاهش نشان داد يبردارمرحله نمونه کنند، دریزمستان و بهار رشد م
ر و ییز دچار تغیک فصل نی یگر بلکه در طی به سال دیلا هستند که نه تنها از سایار پوی بسیجوامع

  ).1995 مر،یکوزنس و مورت(شوند یتحول م
 يبردار درصد از نقاط نمونه30/84، 47/83، 25/70 یشین مطالعه قبل از اعمال کنترل پس رویدر ا

 نقاط فاقد کش درصد بود اما بعد از کاربرد علفیغیرتیبند، درشتوك و ش از هفتيب عاریترتهشده ب
در ). 1  و شکل1 جدول(ر نشان داد یی درصد تغ56/92  و95/85، 98/42ب به یترتهعلف هرز ب

 يبردار درصد در نمونه18/18 اول و يردارب درصد از کل سطح مزرعه در نمونه19/37مجموع حدود 
 از ینده سطحده از علف هرز نشانيحال درصد نقاط عار به هر.  از هر گونه علف هرز بوديدوم عار

 تا يا لکهیپاشتوان با سمی است که مین معنین بدیا. کش نداشتاز به کاربرد علفیمزرعه است که ن
 مزرعه 12 یدر بررس) 1995( جانسون و همکاران.  کردییجوکش صرفه در مصرف علفيحدود

 يهانه از گوي درصد از سطح مزارع عار30حدود در نبراسکا، گزارش دادند که ا و ذرت یسو
 یپاشمطالعه خود عنوان کردند که سم ها در آن.ها بودک برگی از باريز عاری درصد ن70برگ و پهن
 يها گونهي برای مکانیهمبستگ. کش را کاهش دهد مصرف علفيادیتواند به مقدار زی ميالکه

ن یدر ا. ها محاسبه شدوگرامی واریل سمیه و تحلی با استفاده از تجزيبردارمتداول در دو مرحله نمونه
 يهاوگرامیوار). 2 جدول( نشان دادند ياع لکهیا توزی ی مکانیها همبستگش تمام گونهیآزما

 يهادر مدل). 2 جدول( داشتند ي سازگاریی و نماي کرويها هرز مورد مطالعه اغلب با مدليهاعلف
 يپارامترها. شودی حاصل میی نمايها نسبت به مدليترر کمیثأ در دامنه تی مکانی همبستگيکرو
براساس .  متفاوت بودنديداربروگرام بسته به گونه علف هرز و مراحل نمونهی واريهامدل

 يبرداره به گونه علف هرز و مرحله نمونه متر بست90/16 تا 2/1 ر ازیثأ انجام شده، دامنه تيبردارنمونه
برگ  هرز پهنيها علفي متر را برا4/272 تا 83 ریثأ، دامنه ت)2006(ر یینوردم). 2جدول (کرد  رییتغ

 5/61 تا 5/11ر یثأ، دامنه ت)2001( و همکاران يگود. دست آوردهآلمان ب غالت زمستانه در موجود در
ر یثأدامنه ت. ک مزرعه ذرت بدون شخم در کانادا گزارش کردندی هرز متداول در يها علفيمتر برا

ات ی است که توسط عملیمثلدی توليهاله اندامیوسه هرز بيهالفدهنده پراکنش گسترده عاد نشانیز
 هرز در سطح يها پراکنش علفيهادهنده الگورند و در واقع نشانیگیر قرار میتأث تحتیتیریمد

ر یثأ هرز تيهات علفیع جمعی که بر توزین هر عاملیبنابرا). 2001  و همکاران،يگود(باشد یمزارع م
 با يبردار در مرحله دوم نمونهی وحشین مطالعه شاهیدر ا. ر خواهد دادییز تغیر را نیثأبگذارد، دامنه ت

 جدول( ر بودیثأن دامنه تیتر کمي دارا2/1ر و علف هرز درشتوك با یثأن دامنه تی باالتري دارا90/16
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ت ی بذور آن قابلص جهت پراکنش هستند بنابراینسم مشخیبذور علف هرز درشتوك فاقد مکان). 2
. شوندیده می کوچک و فشرده ديهاصورت لکههراکنش گسترده را ندارند و اغلب در مزرعه بپ

سم ی، مکانيبردار دو نمونهیوگرام در طیدست آمده از وارهکوتاه ب ریثن، مقدار دامنه تأیبنابرا
  .کندید مییأن علف هرز را تی بذور اییت جابجایمحدود

رسد ینظر مش نشان داد، بهی افزايبرداررحله دوم نمونه در می وحشیر علف هرز شاهیثأدامنه ت
مانده از کنترل یت باقین گونه سبب شد تا جمعیق کنترل مطلوب ایکش از طرکه کاربرد علف

.  نشان داديترشیر بیثأ دامنه تده شود و بنابراینیاکنده در سطح مزرعه د پريهاصورت تک بوتههب
 نسبت به مرحله اول کاهش نشان يبرداررز در مرحله دوم نمونه هيهات کل علفیر جمعیثأدامنه ت

 باعث يبردار هرز در مرحله دوم نمونهيهات کل علفیش جمعیرسد افزاینظر مبه). 2 جدول( داد
 یها و باق لکهید حفظ ساختار مکانیؤمر، یثأر در دامنه تییا عدم تغیرا کاهش یز. ر شدیثأکاهش دامنه ت

ک یز ین) 1999(لمن و مورتنسن ید). 2008ان، یمکار( باشدیها م پر تراکم لکهيماندن نقاط مرکز
مانده از کنترل علف هرز ی زنده باقيهااهچهیاهچه و تراکم گیه گین تراکم اولی مثبت بیرابطه خط

شود تا بعد از کاربرد یها سبب مدار در مراکز لکهی وجود بانک بذر پااحتماالً. دست آوردندهب
ر ییها بدون تغ هرز در محل لکهيهات علفین جمعی از بذور سبز شده و بنابرایز بخشیش نکعلف

وگرام نشان داد که در مجموع یل واریه و تحلیج تجزینتا. ر آن کاهش نشان دهدیثأ بماند و دامنه تیباق
 ریمقاد). 2 جدول(  بودی مکانیت منتج از همبستگیانس در جمعی درصد از وار8/99 تا 14/65

 100تا ) ی تصادفا پراکنش کامالًی ی مکانیدهنده عدم وجود همبستگنشان(ن صفر ی بی مکانیهمبستگ
 نیبنابرا). 2003تو و همکاران، ی اکسپوز-جورادو(کند یر مییتغ) ي قوی مکانیهمبستگ(درصد 
 . حاصل شديبردار دو مرحله نمونهی علف هرز طيها گونهي براي متوسط تا قوی مکانیهمبستگ

ات ی پس از عملی بودند و حتياع لکهی توزين مطالعه دارای علف هرز در ايها همه گونهیعبارتبه
 يها پراکنش علفي، الگوها)2007(اران نگ و همکیهژت.  خود را حفظ کردندياز ساختار لکهیکنترل ن

ش یآمده از آزمادست هج بینتا.  قرار دادندی مورد بررسی سه سال متوالیک مزرعه ذرت را در طیهرز 
، سلمه تره و )Echinochloa crus-galli (ر سوروفی نظياسالهکی هرز يهاها نشان داد که علفآن

 در یی بوده و از تراکم بااليادید بذر زیت تولی قابلي که دارا)Solanum nigrum (اهی سيزیتاجر
 ی مکانیهمبستگز ین) 2008(ان یمکار. نشان دادند ي قوی مکانیهمبستگد، مزرعه برخوردار بودن

  .بند گزارش کرد و هفتی وحشی شاهيها لکهي را براییباال
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  يبردار علف هرز موجود در دو مرحله نمونهيهات گونهی جمعيخالصه آمار -1جدول 

مرحله 
 يبردارنمونه

  *يبردارگونه علف هرز در مراحل نمونه

  تراکم
تعداد در (

 )مترمربع

 يخطا
استاندارد 

)SE ±( 

د نقاط درص
 از يعار

 علف هرز

L. polygonum aviculare( 217/7(بند هفت  54/1 25/70  

Malcolmia Africana (L.) R.BR.( 763/1(درشتوك   43/0 47/83  

spp. Sonchus( 377/1 (یغیرتیش  32/0 30/84  

Acrptilon repens L( 991/0(.تلخه   52/0 87/95  

Cardaria draba L.( 716/0 (ی وحشیشاه  22/0 74/91  

L. Chenopodium album( 716/0(سلمه تره   21/0 91/90  

Lolium rigidum Gaudin.( 606/0(چچم   24/0 21/94  

Vaccaria oxyodonta Bioss.( 495/0(جغجغک   39/0 52/97  

Rapistrum rugosum( 440/0 (.L) (یشلم  17/0 21/94  

L. Fumaria officinalis( 275/0(شاهتره   12/0 87/95  

1 

L. Convolvulus arvensis( 110/0 (چک یپ  07/0 35/98  

706/14  هرزيهاکل علف   90/1 19/37  
     

Polygonum aviculare L( 845/11 ( . بندهفت 2  45/1 98/42  

Malcolmia Africana (L.) R.BR.( 167/1(درشتوك   62/0 95/85  

Sonchus spp( 550/0 (یغیرتیش  18/0 56/92  

Acrptilon repens L( 707/1(.تلخه   17/0 08/90  

Cardaria draba L.( 165/0 (ی وحشیشاه  09/0 52/97  

L. Chenopodium album( 101/1 (سلمه تره   30/0 43/88  

Rapistrum rugosum( 496/0 (.L) ( یشلم  15/0 56/92  

L. Fumaria officinalis( 055/0 (تره  شاه  05/0 17/99  

/.Lolium rigidum Gaudin.( 623(چچم   19/0 95/92  

L. Convolvulus arvensis( 495/0(چک یپ  17/0 39/93  

Alhagi persarum Boiss.( 110/0(خارشتر   07/0 35/98  

314/18  هرزيهاکل علف   64/1 18/18  
 یشی بعد از کنترل پس رو- 2، یشی قبل از کنترل پس رو-1* 
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ـ  علف هرز چيها گونهي برای تجرب يهاوگرامی برازش داده شده بر وار     يها مدل بی ضر -2جدول   ره در دو مرحلـه  ی
   برآورد شد+GS با يبردار نقطه نمونه121ها با استفاده از وگرامیوار. يبردارنمونه

مرحله 
 *يبردارنمونه

 مدل علف هرز
 أعرض از مبد

)Intercept( 

مجانب 
)Asymptote( 

ر یدامنه تأث
)Range( 

 یهمبستگ
 یمکان

 )درصد(

 7/71 90/3 389/0 110/0 یینما ی وحشیشاه

 8/96 4/10 922/1 060/0 يکرو هفت بند

 8/79 6/7 686/0 138/0 يکرو یغیرتیش

 8/99 00/11 380/0 000/0 يکرو تلخه

 4/77 20/1 002/1 228/0 یینما درشتوك

1 

 14/65 70/17 424/2 845/0 يکرو  هرزيهاکل علف
      

 8/99 90/16 057/0 000/0 یینما ی وحشیشاه

 0/78 6/10 238/2 492/0 يکرو هفت بند

 7/81 90/7 318/0 058/0 يکرو یغیرتیش

 0/91 40/10 693/0 062/0 يکرو تلخه

 4/67 40/3 636/0 207/0 یینما درشتوك

2 

 69/68 70/3 755/1 550/0 يکرو  هرزيهاکل علف
 یشی بعد از کنترل پس رو- 2، یشی از کنترل پس رو قبل-1* 

  
.  نشان داديری کاهش چشمگیشیبند بعد از کنترل پس رو علف هرز هفتی مکانیهمبستگ

نظر به). 2 جدول( دا کردیمارکاهش پیت  درصد بعد از78مار به ی درصد قبل از ت8/96که از يطورهب
 سبب شد که يبردارن دو مرحله نمونهیفاصل ب حدن علف هرز در ی بذور ایزنرسد تداوم جوانهیم

ب یترتنین علف هرز آلوده شده و بدی از مزرعه به ايترشیافته و سطح بیش یت افزایتراکم جمع
علف هرز ) 238/2(انس باالتر ی واریسم). 1  و شکل2 جدول(ابد یز کاهش ی آن نی مکانیهمبستگ

ش یانگر افزایز بین) 922/1( يبردارمرحله اول نمونه نسبت به يبرداربند در مرحله دوم نمونههفت
ر عرض یاختالف در مقاد زی، ن)2008( ان و همکارانیمکار. باشدیت میش جمعی از افزایانس ناشیوار

ک یت از یانس جمعیرات تراکم و وارییجه تغی را، نتيبردار مراحل نمونهیاز مبدا و مجانب در ط
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 ی بررسيک را برایستیک ژئواستاتیز تکنین) 1996(نسون و همکاران جا. دانستند گریمرحله به مرحله د
 يهاتی چند گونه علف هرز مورد استفاده قرار دادند که در جمعیکش بر ساختار مکانر علفیثأت

ت ی جمعیافت و ساختار مکانین تراکم کاهش یانگیر میش مرگ و میکش با افزاحساس به علف
ل یدله ب مذکور احتماالًيهان گونهیل اختالفات در بین قبیدر مجموع ا.  بودیتر تجمعز کمیمانده نیباق

 موجود، يهان گونهی هر گونه، اثرات متقابل بی پراکنشيهایژگی و وی موجود در دموگرافيهاتفاوت
 يها علفياعت لکهیگذار بر طبری تأثيندهایگر فرایا کنترل به همراه دی یات زراعی، عملیعوامل خاک

 یشیر روی تکثي دارا هستند کهییها و تلخه از جمله گونهی وحشیشاه). 2008ان، یمکار( شدهرز با
 ی مکانی همبستگيتر و داراها فشردهن گونهی حاصل از ايهارود که لکهی انتظار مبنابراین. باشندیم

ت آن یر قرار گرفت و جمعیثأتکش تحتله علفیوسه بی وحشین مطالعه شاهیدر ا.  باشديباالتر
ها سبب شد تا در مرحله بعد از  لکهانده از کنترل در مراکز پر تراکممیت باقیاما جمع. افتیکاهش 

ز گزارش ین) 2008(همکاران  ان ویمکار.  نشان دهديریش چشمگی آن افزای مکانیکنترل همبستگ
 . نشان دادشی در مزارع زعفران افزاي بعد از کنترل سراسری وحشی شاهی مکانیکردند که همبستگ

ـ ( بنـد  هفتيع و تراکم برای توزيهانقشه:  هرز يهاتراکم علف  ع و ی توز يهانقشه  يهـا ن گونـه یاز ب
ـ  يهات کل علف  یو جمع )  چندساله يهان گونه یاز ب ( ، تلخه )سالهکی  م شـد یطـور مجـزا ترسـ   ه هرز ب
هـا نـشان   نقـشه . خـورد ی متفاوت به چشم ميها با اشکال و اندازه    ییهاها لکه ن نقشه یدر ا ). 1 شکل(
 هـرز در  يها علفیهمگون و تجمعع نایتوز.  سطح مزرعه باالست رات تراکم در  ییدهد که دامنه تغ   یم
تراکم  پريژه نقاط مرکزیوه جامعه علف هرز بی ثبات مکانیاز طرف.  مشهود استیها به خوبن شکلیا

هـا   نقـشه یعبـارت به). 1شکل ( ده شدها مشاهن نقشهیز در ای نیشیها در مرحله بعد کنترل پس رو      لکه
ـ  يهات کل علف یع جمع ی توز ين الگوها ی ب یتوجهنشان داد که مشابهت قابل     ن دو مرحلـه  ی هـرز در ب

 يهـا دهنـده وجـود مراکـز لکـه     نـشان یشیت پس رو یری بعد از مد   يهانقشه.  وجود دارد  يبردارنمونه
 ي هـرز يهاا علفی هرز و يهاه کنترل علفکنواخت برنام یجه کاربرد   یمانده در نت  ی هرز باق  يهاعلف

هـا در سـال بعـد     اهچـه یگ  را کـه منـشاء     يتراکم لکه، بذور  ن مراکز پر  یا. اندرتر جوانه زده  یبودند که د  
 يط مناسب برای از مزرعه با تراکم بانک بذر باال و شرا         یانگر نقاط یتواند ب یکنند و م  یباشد فراهم م  یم

ز یـ  شخم متداول ن   يهاستمی در س  ی، نشان دادند که حت    )1997( ارانگرهاردس و همک  .  باشد یزنجوانه
سـاله هـستند کـه در     چنديهـا  و تلخـه گونـه  ی وحشیشاه.  زمان وجود داردی طی ثابت  نسبتاً يهالکه

بعد از اعمال ) 1شکل ( ها در مزرعه مشاهده شدن گونهی چند لکه کوچک از ا   يبردارمرحله اول نمونه  
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کـه در   ورطها محـدود شـد و همـان        متراکم لکه  ي مرکز يهاسمت بخش ونه به ن گ ی ا یت، آلودگ یریمد
 نـشان   ی وحش ی مربوط به شاه   يهانقشه (ساله چند يهان گونه ی ا يهاشود ثبات لکه  یشکل مالحظه م  
  . مشهود است کامالًیت مکانیاز لحاظ تراکم و موقع) داده نشده است

 

  
  

  یشیبعد از کنترل پس رو: b، یشیقبل از کنترل پس رو: a هرز يهاع و تراکم علفی توزيها نقشه-1شکل 
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 هرز و عکـس وزن  يهات کل علفین جمعی بی تجربيهاوگرامی واری بر کراس سمي کرو يها برازش مدل  -2 شکل
 زیها نب مدلیضرا. یشیبعد از کنترل پس رو): ب(، یشیقبل از کنترل پس رو  ): الف(ر دو مرحله    توده گندم د  ستیز

  نشان داده شده است
  

  
و وزن خـشک  ) سـمت چـپ   (يبردار هرز متداول در مرحله دوم نمونه  يهاع و تراکم کل علف    ی نقشه توز  -3شکل  

 علف هرز منطبق بر نقـاط  ين، نقاط با تراکم باالیچ مشخص شده با نقطه    يهابخش). سمت راست (توده گندم   ستیز
  دهدیها نشان م نقشهيتوده گندم را روستیبا عملکرد کم ز

  
 ی سـم يهـا ج حاصـل از بـرازش مـدل   ینتـا : توده گنـدم ستید زیهاي هرز و تولتوزیع مکانی علف 

ـ و ن) ه اشـت ج بـرازش نـشان داده نـشد    ینتا( وگرامیوار ـ یشه نـشان داد کـه تغ  م نقـ یز ترسـ ی رات وزن ی
 ی مکـان یکـه همبـستگ  يطـور هب.  بودياع لکهی توزي الگو يز در سطح مزرعه، دارا    یتوده گندم ن  ستیز

 بـرازش  يهـا مدل). 2 شکل( دست آمدهتوده گندم ب ستیع وزن ز  ی توز يبرا)  درصد 3/74 (ي قو نسبتاً
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ـ هـا وگرامی وار یکراس سم  داده شده بر   ـ  علـف هـرز چ  يهـا ن تـراکم کـل گونـه   ی ب در دو مرحلـه  ره ی
نـشان داد  م شده، ی ترسيهاز نقشه یمربع و ن  توده خشک گندم در متر    ستی و عکس وزن ز    يبردارنمونه

  بـر یتوجه هرز به مقدار قابليهات کل علفیع جمعی توزي، الگوها يبردارکه در هر دو مرحله نمونه     
 یکه همبستگيطورهب). 3  و2 يهاشکل( منطبق بودند  خشک گندمتودهستیزر عملکرد یی تغ يالگوها

شکل (  درصد بود4/87 و 89ب یترته بيبردارر ذکر شده در مرحله اول و دوم نمونهین دو متغیب یمکان
ـ  در سـطح مزرعـه   یاه زراعین تراکم علف هرز و عملکرد گی است که ب ین بدان معن  یا). 2 ک رابطـه  ی

ن یع عملکرد برگ زعفران بـا اسـتفاده از تخمـ       ی توز ی، در بررس  )2008(ان  یمکار. معکوس وجود دارد  
 بـرگ  يا بـاال ین یی مشاهده نقاط با عملکرد پا ي برا ی مناسب يها ابزارها ان کردند که نقشه   ینگ، ب یجیکر

 تـراکم  يهـا، بـا نقـاط دارا    نقـشه ين برگ رویی با عملکرد پايهاکه وجود لکه يطورهب. زعفران بودند 
 وجود نقـاط بـا   احتماالً.  هرز منطبق بوديها علفيها نقشهي هرز در نقاط مشابه، رو     يهالف ع يباال

 هـرز بـا جـذب    يهاها، علف علف هرز در سطح مزرعه مذکور سبب شد تا در محل لکه            يتراکم باال 
جه موجبات کاهش رشد و عملکـرد  ی پرداخته و در نتیاه زراعی و نور به رقابت با گ ییآب، عناصر غذا  

  در سطح مزرعـه فـراهم کننـد    یصورت موضع ه را ب  یاه زراع یت عملکرد گ  یتوده گندم و در نها    ستیز
 هـرز در  يهـا ت علفی خاك توسط جمعیی مواد غذاياه لکهیرود تا تخل  یگرچه احتمال م  ). 3شکل  (

  .توده شده باشدستی در عملکرد زیکنواختیرین غی از ایجاد بخشی قبل باعث ايهاسال
ـ    يهاگونه نشان داد که     ن پژوهش یا کنواخـت  ی در صـورت کـاربرد   ی مختلف علف هرز گندم حت
ا بـا  ی از علف هرز يصورت عار بهيادین نقاط زیبنابرا. کنندی خود را حفظ مياش لکه یکش آرا علف

ت متناسب بـا مکـان و کـاهش    یریشود که امکان استفاده از مدیده م یتراکم کم علف هرز در مزرعه د      
ط خـاك  یها در محیر ناهمگونیبر ساج نشان داد که عالوینتا. سازدی را ممکن م   یمصرف يهاکشعلف

ز خـود  ی هرز نيهاشود، علفیجاد می در سطح مزارع ایتیریات مدی که در اثر عمل   یکنواختیریز غ یو ن 
شـمار  ه بیاه زراعیوماس گید ب یکنواخت در تول  یریع غ یجادکننده توز ین عوامل ا  یتر از مهم  یکیعنوان  به
 هـرز در مـزارع باعـث    يها براساس تراکم متوسط علف    یاه زراع ین عملکرد گ  ین تخم یبنابرا. روندیم

 منـابع  یرغـم بعـض  یعل.  خواهد شدیتیریجه اشتباه در محاسبات مد یح عملکرد و در نت    یبرآورد ناصح 
 يهات علفی جمعنی بی مکانیوستگیا پی  وی همبستگیکلطور، بهيبردار نمونهيبر خطار و عالوهییتغ

  . قابل توجه بودیاه زراعیتوده گستید زیهرز و تول
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Abstract1 

Geostatistical techniques were used to describe the spatial distribution of weeds, 
under conventional management conditions and theirs effect on wheat biomass 
production over the course of one growing season (2008-2009), in a wheat 
(Triticum aestivum L.) field at Research Station of Shahrood University, Iran. 
Weeds Seedling were identified and counted at 121 points of field based on two 
intervals including prior to and after post-emergence control. Wheat biomass dry 
weight was determined at the same places of weeds. In the field, 12 weed species 
were identified. The semi-variogram analysis indicated that 67.4% to 99.8% of the 
variation of sample density was due to spatial dependence, which suggests that 
most of the weed species were patchy. Wheat biomass dry weight showed spatial 
patterns on the field. Cross-semivariograms analysis showed strong (89 and 87.4% 
in the first and second stages of sampling respectively) spatial continuity between 
wheat biomass dry weight and weed density patterns on the field. The maps of total 
weed species corresponded visually to map of wheat biomass. As a result, patchy 
distribution of weeds can cause spatial heterogeneity in crop biomass production. 
 
Keywords: Geostatistics; Patchy Distribution; Spatial Dependence; Triticum 
aestivum L.; Weeds. 
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