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  )شهرستان گرگان(سو  قرهحوزه  هاي زراعی تحت کشت گندم در ارزیابی سالمت سامانه
  ها کش هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت براساس تنوع علف

 
  3ماعیل رضوي و سیداس2ترشیز ، ناصر باقرانی1بهنام کامکار*

  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استادیار2، دانشیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان1
   گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستادیار3استان گلستان، گرگان، 

  29/4/93: ؛ تاریخ پذیرش 12/11/92: تاریخ دریافت
  1یدهچک

 استان گلستان، سو بخشی از حوزه قره هاي تحت کشت گندم در منظور بررسی سالمت سامانه به
عه با استفاده از در این مطال.  صورت گرفت1389 منطقه روستایی در بهار سال 8 مزرعه از 79اي در  مطالعه

 مدیریتی هر مزرعه ، تعداد و نوع علف هرز به تفکیک جنس و گونه ثبت شد و اطالعاتروش کادراندازي
هاي  اي و شاخص عنوان غناي گونه ها به در این پژوهش از تعداد گونه. نامه تهیه شد با استفاده از پرسش
هاي هرز  گیري تنوع زیستی علف واینر، سیمپسون و عکس سیمپسون براي اندازه -تنوع زیستی شانن

 هاي شیب و جهت الیه. دست آمد هب دور اده از سنجش ازنقشه مزارع گندم محدوده با استف. استفاده شد
 تنوع زیستی و ،هاي اقلیمی سپس الیه. بندي شدند تهیه و طبقهمدل رقومی ارتفاعی زمین  با استفاده از شیب

هاي   عملکرد باالتر و شاخص بامناطق. بندي شدند هاي رگرسیونی چندگانه تهیه و طبقه عملکرد با مدل
 ها کش آفتچنین مزارعی که مصرف هم. مناطق داراي سالمت تلقی شدندنوان ع به، تر از میانگین تنوع پایین

عنوان مزارع سالم در نظر  بود، به)  لیتر در هکتار45/1(تر از میانگین مصرف استان گلستان  ها کم در آن
 هاي تنوع زیستی علف هرز و ثیر عوامل مدیریتی بر شاخصأ ت،کاوي با استفاده از روش داده. گرفته شدند

 2064( درصد 44دست آمده، تنها  هطبق نتایج ب. برداري شده مورد بررسی قرار گرفت عملکرد مزارع نمونه
برداري شده از  از مزارع نمونه)  مزرعه7( درصد 11از سطح زیر کشت منطقه مورد مطالعه و فقط ) هکتار

  .دندها داراي سالمت بو کش آفتهرز و مصرف  نظر میزان عملکرد، تنوع زیستی علف
  

  GIS، سنجش از دور، شاخص سیمپسون، شاخص شانونکاوي،   داده:کلیدي هاي واژه
                                                

  kamkar@gau.ac.ir: مسئول مکاتبه* 
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  قدمهم
 سالم بودن سامانه عمومطور   به.شوند می محسوب نظام بوم بیوفیزیکی هاي چرخهجریان انرژي و 

حفظ  توانایی یک سامانه زراعی در” صورت زراعی بستگی به سالمت کارکرد این دو جز دارد و به
معیارهاي . )2007دامغانی،  کامکار و مهدوي (شود تعریف می “مدتدر بلندآن ساختار و کردعمل

تنوع . ها است ترین آن گیرند که تنوع زیستی از مهم مختلفی براي تعیین سالمت مورد استفاده قرار می
  .شود میبه طرق مختلفی تعریف 

 ایجاد توانند می زنده موجودات نای که شناختی بوم هاي مجموعه و زنده موجودات بین واریانس
 نظام بوم در تنوع. هستند متداول تعاریف جمله از ها آن فضایی گستره و سامانه اجزاي تعداد و نمایند
 به جامعه تقاضاي تامین در آن توانمندي و اقتصادي زیان از جلوگیري در را سامانه توانایی زراعی
 زیستی تنوع جهانی، خواروبار سازمان تعریف مطابق. دده می نشان کنندگان مصرف غذایی الگوي تغییر

 تولید و کشاورزي براي مهم ریزموجودات گیاهان جانوران، پذیري تنوع قابلیت و تنوع به کشاورزي
 گفته انسان توسط شده انجام عملیات و مدیریتی هاي  سامانه ژنتیکی، منابع محیط، بین متقابل اثر و غذا
 بین از). 2003 همکاران، و کولینگز (است نظامی بوم و اي گونه ژنتیکی، عتنو سطح 3 شامل و شود می

 امنیت نهایت در و ها نظام بوم این بقاي براي جدي تهدیدي زراعی، هاي نظام بوم در زیستی تنوع رفتن
 زیستی تنوع از مطلوب برداري بهره و حفاظت براي). 1998 تراپ، (شود می محسوب جهان غذایی

 سطوح ههم در آن، اجزاي زمانی و مکانی پراکندگی و ها ویژگی شناخت کشاورزي، هاي نظام بوم
 اي ویژه اهمیت از کشاورزي هاي نظام در تنوع توسعه و ایجاد در هرز هاي علف نقش. دارد ضرورت
 تبادل و داشته ها آن با نزدیکی خویشاوندي هرابط زراعی گیاهان از بسیاري زیرا است، برخوردار

 و زندگی جایگاه و مأمن هرز هاي علف از بسیاري دیگر، طرف از. گیرد می صورت ها آن نبی ژنتیکی
 یري، آلتی (باشند می کوچک پستانداران و پرندگان زراعی، گیاهان آفات طبیعی شکارچیان تکثیر
 گیرد قرار توجه مورد باید مشخص، آستانه یک در هرز علف هاي گونه جمعیت حفظ بنابراین ،)1999

 توجه باید البته. کند کمک نظام بوم موجودات دیگر بقاي به زراعی گیاه عملکرد بر منفی تأثیر دونب تا
 گیاه با ها گونه این رقابت باعث) حدآستانه از تر بیش( هرز هاي علف جمعیت باالي تراکم که داشت
 زنده غیر و دهزن عوامل با زیستی تنوع ارتباط). 2003 همکاران، و کولینگز (شود می موجود زراعی
پالمر و ). 2001 ماگ، و زو (اند گرفته قرار بررسی مورد مختلفی مطالعات در شناختی بوم هاي سامانه
طور آزمایشی  ساله به منظور مطالعه نقش کشت و کار بر تنوع، از محصوالت یک به) 1997(ماورر 

اي  یجه گرفتند که غناي گونهها نت آن. هرز انتخاب کردند استفاده کرده و مبناي نتیجه خود را علف
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تنوع باعث ایجاد “کشتی باالتر است و از عبارت هاي چند داري در محیط طور معنی هاي هرز به علف
 از ردیابی به دست آمده هاي پیچیده به  براي تبدیل دادهالبته چند روش. حمایت نمودند” شود تنوع می

اي  هاي تنوع سنتی مانند غناي گونه ن شاخصاساس هماربرخی ب. هاي خالصه ساده وجود دارند آماره
ها و جوامع   گونه1تها براساس وقوع و فراوانی بکری  شاخصو تنوع سیمپسون هستند؛ ولی سایر

 عامل قدرت، 4ها   شاخص که در آن13از ) 2009(آزمایش لمب و همکاران  در. باشند متغیره میچند
 استفاده شده ،اند رار گرفتهنظر قانی ارتباط مد و آسشناختی بومحساسیت به خطا و نوسان، ارتباط 

هاي  از طرفی شاخص. سب نیستندت تنوع زیستی مناهاي تنوع سنتی براي ردیابی بکری شاخص. است
نیز اعتقاد ) 2003(دولی و اوبریست . باشند ها خیلی حساس می متغیره به خطا و نوسان در دادهچند

شود که نتوان آن را با یک شاخص  یستی موجب میهاي مختلف در تنوع ز دارند پیچیدگی جنبه
ها براي ارزیابی تنوع  آن. هاي ویژه خود را دارد خصوص این که هر جنبه نیز شاخص ارزیابی نمود؛ به

 شناختی بوم، )هاي نادر و در خطر انقراض نگهداري گونه(زیستی در کشاورزي، سه شاخص حفاظت 
  .اند یشنهاد نموده را پو مبارزه زیستی) رکرد اکوسیستمکا(

اي را مطالعه  نه، ارتباط بین توزیع مکانی منابع غذایی و الگوي تنوع گو)2004(آندرسون و همکاران 
 واینر به - گیري و با استفاده از شاخص شانن  این بررسی، توزیع یون نیترات را اندازهها براي آن. کردند

تنوع . کند هاي یک منطقه را محدود می  گونهاین نتیجه رسیدند که حضور مواد غذایی در خاك، تعداد
که؛ با  با این). 2007اجتهادي و همکاران، (دهد  اي ارتباط معکوسی با عرض جغرافیایی نشان می گونه

ها در بررسی  آن. یابد یابد، ولی تنوع ژنتیکی افزایش می اي کاهش می افزایش عرض جغرافیایی تنوع گونه
شرق خراسان به این نتیجه رسیدند که شاخص غنا و  کالت در شمال اجهاي گیاهان منطقه خو تنوع گونه
) 2006(نیا و همکاران  مهدي. ها بوده است تر از سایر جهت هاي رو به شمال بیش اي در جهت تنوع گونه

رود، با  نیز همبستگی متغیرهاي فیزیوگرافی و بارندگی را با جوامع گیاهی موجود در حوزه آبخیز بابل
ترین عوامل در  ترتیب ارتفاع و بارندگی مهم  بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که بهGISاز استفاده 

با تحلیل عناصر و ، )2003(و رسولی و همکاران ) 2003 (سبحانی. تفکیک جوامع گیاهی منطقه هستند
  را اردبیلهاي کردستان، همدان و در استانبندي کشت گندم دیم  هپهن GIS عوامل آب و هوایی در محیط

دیم با تحلیل عناصر و   گندمشناختی  اقلیم-کشاورزي بندي  که پهنهرسیدندو به این نتیجه انجام داده 
به هر حال، در این صورت تعداد نقاط . باشد میپذیر   امکانGISعوامل آب و هوایی در محیط 

  .باشد ته الزامی میپیوسهاي   دادههاي شامل یابی براي ایجاد نقشه ونگیري محدود بوده و در نمونه
                                                
1- Intactness 
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و  IDW1 ،OPK2 ،MC3 یابی روش درون 4 ند که انجامبیان نمود) 2002(دیل و همکاران 
MUL4 ند هست  یابی معمول هاي درون بیش از سایر روش .IDWیابی خصوصیات خاك و   براي درون

رز کاربرد هاي ه  خاص اکولوژي علفهاي پژوهش در OPK. رود کار می عملکرد محصوالت زراعی به
هاي  هاي تراز داده نقشه براي تهیه MULهاي جغرافیایی و  هاي تراز داده  براي تهیه نقشهMC. دارد

 سویا و ذرت هاي هرع علف هرز در مز4ی را در مورد یاب هاي درون ها روش آن. هواشناسی کاربرد دارد
 اندك باشد، دقت هرز کم علف براي شرایطی که تراها یک از روش انجام داده و نتیجه گرفتند که هیچ

نتایج . ها بر یکدیگر برتري ندارند یک از روش هرز هیچ عکس، با افزایش تراکم علفکافی ندارد و بر
  .یابی بر دقت نتایج اثرگذار است  روش درونگیري و اندازه کادر، بیش از نشان داده که نحوه نمونه

لیمی و خاکی و تعیین تناسب اراضی را براي هاي اق در مطالعه خود، نقشه) 2006(روتا و همکاران 
اطالعات اقلیمی و زراعی مورد نیاز از منابع . ها در تولید محصول سویا تولید نمودند اثبات نقش آن

ها  یابی درون. دست آمدند  نقطه در منطقه تحت مطالعه به73گیري  اي و اطالعات خاك از نمونه کتابخانه
. دست آمدند  بهGISدر ) آماري است یابی زمین هاي درون  از روشکه(با استفاده از روش کریجینگ 

  . هاي تناسب اراضی تهیه شدند گذاري، نقشه هم بندي شده و با روي  طبقهها دوباره این الیه
رضوي، شمالی   خراسانهاي  از استان شهرستان21 ا دررمزارع گندم ) 2008(زاده و همکاران  نوروز
انجام و تراکم، درصد فراوانی و   تصادفیطور بهبرداري  نمونه. دادندبررسی قرار  مورد و جنوبی

ها نشان دادند که  نتایج تجزیه و تحلیل. ند هرز به تفکیک جنس و گونه تعیین شدهاي علفیکنواختی 
. باشند  می آن در نهبندانترین  وکم و سیمپسون در اسفراین واینر-  شاننهاي شاخصترین  بیش

هاي هرز مزارع گندم و چغندرقند کشور  اي علف نیز با مطالعه تنوع گونه) 2004(کوچکی و همکاران 
 دو خانواده .نمایند علف هرز رشد می گونه 72 مختلف کشور هاي استانگندم  درمزارعنشان دادند که 

 يها گروهاز نظر . لپه بودندلپه و دو  هرز تکهاي ترین تعداد گونه داراي بیشترتیب  گندمیان و کاسنی به
 مجزا  طبقه3 کشور در هاي استان درصد، 75 هرز در مزارع گندم، در سطح تشابه هاي علفکارکردي 

) درصد 71(شرقی باالترین درصد تشابه   کشور، تهران و آذربایجانهاي استانه همدر بین . قرار گرفتند
   . هرز مزارع گندم دارا بودندهاي علف اي  گونهتنوع را از نظر

                                                
1- Inverse Distance Weighting 
2- Ordinary Point Kriging 
3- Minimum Curvature 
4- Multiquadric Radial Basis Function 



   و همکارانبهنام کامکار
 

 101

 مناسب الگوهاي  نکردن رعایتسو و کشتی از یک هاي تک اي زراعی به سیستمه رویکرد سامانه
 به استانداردهاي واحدهاي مدیریتی زراعی، تکرار  نکردن توجهویژه تناوب در اراضی زراعی، کاشت به

وجهی از اراضی موجب تقویت ت  سویا در بخش قابل-ویژه تکرار تناوب گندم هاي مشخص و به تناوب
که تولید  نحوي ها در مزارع شده است، به هرز و غالب شدن برخی از گونه هاي علف برخی از گونه

الزم است مزارع زیر کشت گندم بنابراین . اقتصادي مزارع را با مشکل جدي روبرو ساخته است
هاي هرز مورد بررسی  هاي تنوع و غالبیت علف  محصول منطقه، از نظر شاخصترین عنوان راهبردي به

 برايها  که اقتصاد مزرعه یکی از ارکان پایداري است، این شاخص  و با توجه به اینقرار گیرند
این در حالی است که در مزارع گندم . گیرند تشخیص پایداري تولید مورد استفاده قرار می

، ها کش آفت مصرف خالف در برخی مناطق بربنابراین. شود  زیادي نیز مصرف میهاي کش آفت
  .ها را مطرح سازد کش  بارزي دارند که ممکن است مقاومت به علفامالًهاي هرز حضور ک علف

هاي سالمت در سامانه زراعی تحت کشت گندم  گیري شاخص  اندازههدف از اجراي این پژوهش
 و تعیین همبستگی بین 2 و تولید1هاي هرز در حوزه شهرستان گرگان شامل تنوع زیستی علف

هاي  ها و همچنین مقایسه روش با این شاخص) ادي و اجتماعیاقتص(هاي مصرفی   و نهادهتوپوگرافی
  .مختلف تعیین تنوع زیستی بود

  
  ها مواد و روش

 اراضی تحت کشت گندم آبی و دیم بخشی از سال در مدت یک  به1389ماه  این پژوهش از فروردین
آبی و (گندم سطوح زیر کشت .  هکتار انجام گرفت4700سو استان گلستان به مساحت حدود  حوزه قره

 هاي خدمات کشاورزي، از مراجع مربوطهبراساس قراردادهاي منعقد شده کشاورزان حوزه مرکز) دیم
 8ر مجموع د. ، تعداد نمونه مورد نیاز در هر منطقه مشخص گردید3اي اخذ شده و به روش خوشه

نحوي انتخاب  آباد به نصروزینه وآباد، سعدآباد، توشن، ا محمود، هاشم آباد، قلعه روستاي محمدآباد، کریم
 مزرعه 10در هر روستا ). 1 شکل( گانه اطراف شهر گرگان را در برگیرند 4 هاي تشدند که تمامی جه

 10حد هکتار، تعداد ازاي وا  جهت اصلی نسبت به مرکز روستا مشخص شد و در هر مزرعه به4گندم در 
   . پرتاب گردیدیکدیگرتر از  م5 به فاصله حداقل Wمربعی طبق الگوي کادر نیم متر

                                                
1- Biodiversity 
2- Productivity 
3- Clustering 
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هاي هرز، ارتفاع گندم  نوع و تراکم علف: ها  و اطالعات مربوط به نهادههاي هرز نوع و تراکم علف
مدل  GPSبرداري و مختصات جغرافیایی آن توسط دستگاه  در هر کادر یادداشت) توسط متر چوبی(

GarminMap60 هاي اقتصادي و اجتماعی  وط به نهادهبرداران و اطالعات مرب اطالعات کلی بهره. ثبت گردید
ها، اطالعات  نامه در این پرسش.  و طی مصاحبه با کشاورزان مالک زمین اخذ گردیدندنامه در قالب پرسش

  .هاي مورد استفاده در تولید گندم حوزه مورد بررسی و اطالعات عمومی کشاورزان کسب شد مربوط به نهاده
  

  
  

 . شهرستان گرگانسو ع منطقه مورد مطالعه در بخشی از حوزه قره مزارموقعیت مکانی روستاها و -1شکل 
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هاي هرز پایان   اردیبهشت و قبل از تغییر فلور علف27 فروردین آغاز و در 21ها از  برداري نمونه
  .بودگندم گیري معادل مرحله ظهور سنبله تا پرشدن دانه  مراحل نمونه. یافت

  
  گیري تنوع زیستی اندازه

دهنده تخمینی از   اطمینان بنا شده است و نشاناین شاخص بر پایه نظریه نبود: 1 واینر- شاخص شانن
 Sاي با  طور تصادفی از مجموعه گویی تعلق یک فرد است که به  اطمینان، در پیشمیانگین درجه نبود

ر  متغی0-5/4مقدار این شاخص بین ). 2009اجتهادي و همکارن، ( فرد انتخاب شده باشد Nگونه و 
  :شود  محاسبه می1است و از رابطه 

  

)1                         (                                                                      i
s

i
i PPH ln' 




1
  

  

چه مقدار این شاخص اي از نبود اطمینان است و هر ي اطالعات نمونه و سنجهمحتوا: 'H که در آن،
سهم : Pi شود، اي نامیده می تر است و تحت عنوان شاخص تنوع گونه  اطمینان بیشباشد، نبودتر  بزرگ

صورت  ام نسبت به کل نمونه است که به iافراد در گونه 
N
nP i

i آن نسبت شود و به   تعریف می
  .ها تعداد گونه: Sشود و  اي هم اطالق می گونه

طور تصادفی متعلق به یک گونه  آوري شده به ن احتمال که دو فرد جمعتنوع با ای: 2شاخص سیمپسون
   :شود  محاسبه می2محدود، از رابطه  باشد، ارتباط معکوس دارد و براي یک جامعه نا

 

)2                          (                                                                             



s

i
ipD

1
2  

  

  .ام در جامعه iسهم گونه : Piشاخص سیمپسون و : D که در آن،
طور معمول  نابراین شاخص تنوع سیمپسون بهیابد، ب ، تنوع کاهش میDجا که با زیاد شدن  از آن

هاي غالب در نمونه بوده؛ ولی به غناي  شدت متوجه گونه این شاخص به. شود بیان می D-1صورت  به
 متغیر است و براي محاسبه این 1 مقدار این شاخص بین صفر تا تقریباً.  حساسیت اندکی دارداي گونه

  :شود  استفاده می3، از رابطه )کوچک(شاخص در یک جامعه محدود 

                                                
1- Shannon-Wiener Index 
2- Simpson’s Index of Diversity 
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تعداد کل افراد در : N ام در نمونه، iتعداد افراد گونه : niشاخص تنوع سیمپسون، : D-1ن، که در آ
  .ها در نمونه تعداد گونه: Sنمونه و 

میزان  توان به کلی با استفاده از شاخص عکس سیمپسون میطور به :1خص عکس سیمپسونشا
، 1نواختی و اعداد نزدیک به رین یکت یعنی اعداد نزدیک به صفر نمایانگر کم. یکنواختی پی برد

  .دهند بیشترین یکنواختی را نمایش می
  

)4                                  (                                                                    


 2
11

iPD
  

  

که در آن، 
D
  .ام در جامعه iونه سهم گ: Piس شاخص سیمپسون و عک: 1
 و سازي مدل انجام براي و شد داده قرار مزارع اطالعات جدول در شده محاسبه هاي شاخص

 منظور ینه اب گرفت، قرار استفاده مورد چندمتغیره رگرسیون روش زیستی، تنوع هاي شاخص تخمین
براي  و شده وارد 9 نسخه SAS برنامه در ثر،ؤم اقلیمی پارامترهاي و مزارع ثرؤم اطالعات مجموعه
 ArcMap افزار نرم وارد آمده دست هب هاي مدل. شد استفاده Backward روش از مدل بهترین انتخاب
 مورد منطقه براي موجود هاي داده از استفاده با عملکرد و زیستی تنوع هاي نقشه و شده 3/9. 1 نسخه
  .شدند تهیه حوزه مطالعه

 با دقت 2هاي سالمت، از مدل رقومی ارتفاعی منطقه صبراي تعیین رابطه بین توپوگرافی و شاخ
 طبقه 2 متر همراه با 400 تا -25 از  طبقه ارتفاعی4طبقات ارتفاعی به  3مجددبندي   متر با طبقه20

هتی شامل شمال، شرق، جنوب و  طبقه ج4 درصد و نیز 12تر از   درصد، بیش12تر از  شیب شامل کم
هاي  هاي شیب و جهت شیب از روش تجزیه تحلیل ر تهیه الیهمنظو به. تعریف شدند غرب دوباره

  .مکانی و تحلیل سطح استفاده شد
تولید، . نامه وجود دارد  با اطالعات کسب شده در قالب پرسشگیري تولید و کارایی مکان اندازها

صرفی ازاي واحد نهاده م  میزان واحد محصول تولیدي بهکاراییازاي نهاده مصرفی و  میزان محصول به
                                                
1- Reverse Simpson Index 
2- Digital Elevation Model (DEM) 
3- Reclassify 
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ین منظور، آمار تولید گندم در منطقه از اطالعات اخذ شده از مزارع مورد مطالعه و از طریق ه اب. است
ی از طریق رگرسیون  رابطه بین عملکرد و متغیرهاي کمآوري و پس از بررسی نامه جمع پرسش

ظور تعیین من به. چندمتغیره، نقشه نهایی عملکرد در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه شد
.  استفاده در رگرسیون چندمتغیره نیز از رگرسیون گام به گام استفاده شدترین متغیرهاي کمی براي مهم

تر از میانگین  هاي واقعی محاسبه و با الیه عملکرد به دو طبقه باالتر و کم سپس میانگین تولید از داده
تر نشانه  ا نزدیک به هم، عملکرد بیشبدیهی است که در مزارع با مدیریت یکسان و ی. بندي شد طبقه

  .تر سامانه زراعی است سالمت بیش
مناطق داراي عنوان  تر از میانگین، به هاي تنوع پایین در نهایت مناطق با عملکرد باالتر و شاخص

تر از میانگین مصرف استان  ها کم در آنها  کش چنین مزارعی که مصرف آفتهم. سالمت تلقی شدند
  .عنوان مزارع سالم در نظر گرفته شدند بود، به) یتر در هکتار ل45/1(گلستان 
 هاي راي کل سطح منطقه از دادهی بـواشناسـیرهاي هـور برآورد متغـمنظ به: هاي هواشناسی تهیه الیه

هاي  ین منظور از رگرسیونه اب.  استفاده شد1شناسی استان طبق جدول   و اقلیمدیدي  ایستگاه هم7
طول و عرض (رافیایی عنوان متغیر وابسته و مختصات جغ هر عامل اقلیمی بهچندگانه که در آن 

عنوان متغیرهاي مستقل در  و نیز ارتفاع منطقه به) و یا جغرافیایی UTM1اساس سیستم جغرافیایی بر
منظور تعیین مختصات نقاط شبکه و استخراج نقاط ارتفاعی مرکز  به. نظر گرفته شدند، استفاده شد

 اقلیمی از یابی شده عوامل هاي رستري درون  متر و تهیه الیه20ز مدل رقومی ارتفاع ها، ا پیکسل
  . استفاده شد1هاي طبقه  یابی درون

ها از ضریب رگرسیون چندگانه،  ها براي ایستگاه الزم به ذکر است که براي ارزیابی دقت این مدل
هاي  یزان انحراف دادهو م RMSE3 میانگین مربعات خطا ، جذر2ضریب رگرسیون تصحیح شده

ایی مرتبط با فصل هاي نه  تهیه الیهبراي. تفاده شد اس1:1هاي واقعی از خط  سازي شده از داده شبیه
 از میانگین دماهاي حداقل، حداکثر و در این روش. مار سلولی بهره برده شد آرشد هم از روش

  .استفاده شدهاي فصل رشد گندم از ماه آبان تا خرداد  میانگین و مجموع بارش
  

                                                
1- Universal Transform Mercury (UTM) 
2- Adjusted R2 
3- Root Mean Square Error (RMSE) 
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  .شناسی استان گلستان  و اقلیمدیدي هاي هواشناسی هم نی ایستگاهاطالعات مکا -1جدول 
  تعداد سال
 اطالعات

  ارتفاع
 )متر(

  عرض جغرافیایی
 )درجه(

  طول جغرافیایی
 )درجه(

 ردیف نام ایستگاه

 1 آباد گرگان هاشم 2/54 8/36 3/13 56

 2 سوگنبدکاو 2/55 3/37 2/37 17

 3 کالله 5/55 4/37 8/128 9

 4 تپه مراوه 56 9/37 460 18

 5 آباد کتول علی 8/54 9/36 184 5

 6 فرودگاه گرگان 3/54 8/36 5/1 4

 7 بندرترکمن 54 8/36 -20 4

  
  تهیه نقشه مزارع گندم به روش نظارت شده

 و تجزیه سامانه در کاربر مدنظر هاي پدیده و طبقات دقیق معرفی پایه بر: بندي نظارت شده طبقه
 طبقات از هایی نمونه عنوان به ها  سلول از کوچکی هاي مجموعه که مفهوم این به. باشد می استوار تحلیل

 هاي عکس میدانی، کار طریق از معموالً که ها نمونه این. گردند می تعیین تصویر روي بر موردنظر
 طبقات معرف ممکن شکل بهترین به باید شوند، می تهیه موضوعی هاي نقشه و مقیاس بزرگ هوایی
 باند 7 با TM سنجنده به مجهز ،5 لندست  ماهواره 1389 خردادماه تصویر از منظور ینه اب. باشند
 گیاهان، طیفی هاي واکنش تر دقیق بررسی منظور به. شد استفاده متر 30 مکانی تفکیک قدرت و طیفی
 این .شد استفاده نیز دیگر تبدیالت و ها صشاخ به مربوط فرعی باندهاي از اصلی، باند 7 بر عالوه
 هاي روش جز باندها این. بود 2گیاهی شاخص باند و 1اصلی هاي مؤلفه باند 2 شامل باندها
 .کرد استفاده گیاهی هاي پوشش تفکیک امکان بهبود در توان می ها آن از که هستند طیفی پردازش پیش
 .شدند گرفته کار به ها متغیر استخراج براي باند 9 مجموع در پس

 مختلف هاي بازتاب تشخیص و زراعی محصوالت سایر از گندم کشت نواحی دقیق تفکیک براي
 ضروري امري تصویر با ها آن مقایسه و زمینی نقاط برداشت کشاورزي، جمله از و گیاهی پوشش

 زمینی، واقعیت با گندم کشت تحت اراضی نهایی ارزیابی منظور به همچنین و منظور این به. است
و همچنین از تصاویر پایگاه گوگل  گرفت صورت GarminMap60 مدل GPS وسیله هب برداري نمونه

                                                
1- Principal Component Analysis (PCA) 
2- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
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 سامانهاساس برداري شده بر هاي نمونه  سلولي کاربر.  براي تفکیک عوارض موجود استفاده شد1ارث
هاي  به طبقه تصویر ،بندي نظارت شده با استفاده از طبقه. تعیین شد 2 جدولطبق  USGS2بندي  طبقه

  براي،رداريب با جداسازي طبقه کشت گندم از تصویر و تبدیل آن به داده. مختلف کاربري تقسیم شد
 تهیه شده 1:25000هاي   که بر مبناي نقشهDEMهاي  انطباق حدود تفکیک شده مزارع گندم با قابلیت

 تفکیک با استفاده از ستیدر. هاي کوچک استفاده شد گون پلی کنار گذاشتن  براي3است، از تابع حذف
 و ضریب کاپا معادل 88/0میزان دقت کل .  کاپا مورد سنجش قرار گرفتتجزیهنقاط کنترل زمینی در 

آمده براي مزارع گندم در شکل  دست  نقشه به.یید قرار دادأ نقشه را مورد تدست آمد که درستی ه ب74/0
  . ارایه شده است2
  

  .بندي کاربري اراضی ر طبقهمنظو  بهUSGSدهی  سیستم کد-2جدول 
 کد نوع کاربري کد نوع کاربري

 1 هاي ساخته شده شهر و زمین 3 مراتع

 2 اراضی کشاورزي 4 اراضی جنگلی

 21 گندم 5 آب

 22 کلزا 6 تاالب

 23 لوبیا 7 اراضی بایر

 24 ها باغ 8 توندرا

 25 سایر محصوالت 9 یخ و برف دائمی

  
 داراي سالمت ها هرعهاي تنوع براي تعیین مز گین شاخصرد و میاندر پایان، از میانگین عملک

تر از میانگین و باالتر از میانگین  هاي تنوع به شکل کم بندي الیه این موضوع در طبقه. استفاده شد
تر از  هایی که عملکرد بیش ، آنها هرعمزهاي  گذاري الیه هم ین صورت که با رويه اب. اعمال شد

 مزرعه 79چنین، در هم. یانگین داشتند، استخراج شدندتر از م اي تنوع کمه میانگین و شاخص
هایی که  تر از میانگین استانی داشتند و آن کش بیش هایی که میزان مصرف علف برداري شده آن نمونه

  .مشخص شدند تر از میانگین منطقه داشتند نیز تر و شاخص تنوع کم عملکرد بیش

                                                
1- Google Earth 
2- US Geological Survey (USGS) 
3- Elimination 
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  .سو در محدوده مورد بررسی در حوزه قرهبرداري شده  نمونه تخراج شده، مناطق مسکونی و مزارعسنقشه مزارع گندم ا - 2شکل 
  
  تایج و بحثن

 حدود ،در این حوزه.  آمده است3ی در شکل ـع گندم حوزه مورد بررسرد مزارــدار عملکــمق
) ن در هکتار ت75/3( درصد از مساحت اراضی تحت کشت گندم داراي عملکرد باالتر از میانگین 50
. شود شرقی منطقه مشاهده می هاي مرکزي، شرق و شمال د در قسمتترین میزان عملکر بیش. باشند می

. هاي هرز نیز داراي حداقل مقادیر هستند هاي تنوع و یکنواختی علف در این نواحی میزان شاخص
 روي عملکرد اثر مثبت دارند  میزان بارش و دماي حداکثر بر،)اند ها ارایه نشده داده(ها  طبق نتایج مدل

ترین   یکنواختی هستند بیشهاي میانی که داراي حداکثر دما و بارش تقریباً و به همین علت در قسمت
عوامل اقلیمی، توپوگرافی و پوشش گیاهی را با ) 2003(سبحانی . شود میزان عملکرد مشاهده می

 استان اردبیل را اختینش  اقلیم-هاي زراعی ههم تلفیق و پهن کارگیري سامانه اطالعات جغرافیایی با به
نتایج نهایی نشان داد که هر کدام از عناصر اقلیمی . زمینی و گندم دیم مشخص نمود براي کشت سیب

و همکاران کمالی . کننده مستعدترین نواحی کاشت این گیاهان هستند و عوامل فیزیکی زمین، تعیین
 پهنه 4 را در دیم گندم کشت پهنه GIS  وبارش عنصر از دهاستفا  مشابه بانیز در یک پژوهش) 2007(

 مناسب بسیار مناطق عمده که ندداد نشانو  بندي کردند  طبقهضعیف و متوسط مناسب، مناسب، بسیار
  .دارند قرار مطالعه مورد منطقه شمال در دیم کشت گندم
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  .سو وزه قره نقشه وضعیت عملکرد مزارع گندم در محدوده مورد بررسی از ح-3شکل 
  

واینر، سیمپسون و عکس سیمپسون در مزارع گندم حوزه مورد  -هاي تنوع شانن مقادیر شاخص
تغییرات عوامل محیطی .  بود2/0-1 دامنه تغییرات شاخص غالبیت سیمپسون بین نشان داد کهبررسی 

فاع در  بارش و دماي حداقل در جهت مثبت و حداکثر و میانگین درجه حرارت، شیب و ارتمانند
 غرب شاخص غالبیت تقریباً در ناحیه جنوب. گذار بوده است ثیرأجهت منفی بر روي این شاخص ت

. باشد می 6/0-5/3بین ) 4شکل ( واینر - دامنه تغییرات شاخص تنوع شانن. باشد نصف سایر مناطق می
دست  هاي به مدل. داري داشته است ثیر معنیأتغییرات عوامل محیطی بر دامنه تغییرات این شاخص ت

آمده از رگرسیون گام به گام نشان داد که بارش و دماي میانگین با این شاخص رابطه مثبت و دماي 
 درصد از 70حداقل مقادیر شاخص در مناطق میانی در حدود . حداکثر و ارتفاع رابطه منفی دارند

 میزان متوسط قرار ثر درؤعوامل محیطی م در این ناحیه .شود  مزارع مورد بررسی مشاهده میسطوح
بارش و دماي . متغیر است 9/0-4/6 بین )5شکل  (میزان شاخص یکنواختی عکس سیمپسون. دارند

 واینر، در -همانند شاخص تنوع شانن. گذار بودندمثبت روي تغییرات این شاخص تأثیرطور  میانگین به
میزان این شاخص . ترین مقدار شاخص یکنواختی عکس سیمپسون مشاهده شد هاي میانی بیش قسمت
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) 2008( نوروززاده و همکاران. متغیر است 9/0-6/2 درصد از مساحت مزارع مورد بررسی بین 67در 
 راسان، در یک دورهـتان خـرز مزارع گندم اسـه تار جوامع علفـاي و ساخ منظور بررسی تنوع گونه به
ها  نتایج آن. ه مورد بررسی قرار دادنددهی تا پایان ظهور سنبل  مزرعه گندم را از ساقه259 ساله تعداد 4

 براي مزارع 1 براي مزارع گندم منطقه نهبندان تا 71/0نشان داد که دامنه تغییرات شاخص شانون از 
 نیز 57/0- 93/2 حداکثر و حداقل مقادیر شاخص سیمپسون از. گندم منطقه اسفراین متغیر بوده است

ثر از درصد فراوانی أها مت اعالم نمودند که مقادیر شاخصها  آن. دست آمد ترتیب در همین نواحی به به
گیري غناي  اندازه. رسد می نظر  هاي هرز در هر منطقه است و روند مشاهده شده نیز منطقی به علف
دهنده تفاوت زیاد این شاخص در مناطق مختلف بوده است و  هاي هرز مزارع گندم نشان اي علف گونه

  .دانند اي می ثیرگذار بر غناي گونهأترین عامل ت معنوان مه ها اقلیم را به آن
  

  
  

  .سو  واینر مزارع گندم در محدوده مورد بررسی از حوزه قره-نقشه وضعیت شاخص شانن -4شکل 
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  .سو نقشه وضعیت شاخص عکس سیمپسون مزارع گندم در محدوده مورد بررسی از حوزه قره -5شکل 
  

 تن 75/3ن متوسط عملکرد گندم در حوزه مورد بررسی معادل ن بود که میزاآ گر نتایج نهایی بیان
 و شاخص یکنواختی عکس 5/1واینر  -هاي تنوع شانن  باشد و میزان متوسط شاخص در هکتار می

از )  درصد44( هکتار 2089، حدود )6 شکل(دست آمده  هطبق نتایج ب. باشد  می6/2سیمپسون 
تر از  ل عملکرد باالتر از میانگین و شاخص تنوع کممساحت مزارع محدوده مورد بررسی از نظر حصو

برداري   درصد از مزارع نمونه11ها  کش آفتباشند و اما با احتساب مصرف  میانگین داراي سالمت می
از . از سالمت برخوردارندها  کش آفتهاي تنوع و مصرف  شده از نظر میزان عملکرد و شاخص

آباد و   مزرعه در محدوده روستاي کریم2آباد، اي محمد مزرعه در محدوده روست4،  مزرعه9مجموع 
بنابراین روستاي . محمود، اوزینه و سعدآباد هر کدام یک مزرعه قرار داشتند در محدوده روستاهاي قلعه

در . ترین میزان سالمت برخوردار است برداري شده از بیش محمدآباد در بین مراکز روستایی نمونه
توان   سالمت تشخیص داده شدند، که از علل آن می نیمی از مزارع بدون بررسی بیش ازمحدوده مورد

در مدیریت مصرف . هاي زراعی موجود در منطقه اشاره نمود و روشها  کش آفتبه مدیریت استفاده از 
ناسب و فرسوده، پاشی نام ها و ادوات سم نامرغوب، روشها  کش آفتتوان به استفاده از  ، میها کش آفت

 و ایجاد ها کش آفت کشاورز از میزان و تاریخ مناسب مصرف  نداشتن اطالعري غیرماهر ونیروي کارگ
در ها  کش آفت اشاره نمود که باعث مصرف بیش از حد ،هاي هرز ها در علف کش مقاومت به علف
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اهش در مورد ک. شوند  مینظام  افتادن پایداري و سالمت بوممزارع محدوده مورد بررسی و به مخاطره
خصوص کودهاي  هاي ورودي به مزرعه به  مدیریت صحیح نهادهتوان نداشتن ن عملکرد نیز میمیزا

 الگوهاي کشت مناسب و تناوب زراعی و روي آوردن به کشت  نکردن رعایتهمچنینشیمیایی و 
آندرسون و . محصولی به دالیل اقتصادي و اجتماعی در این محدوده را مورد توجه قرار داد تک

را ها  کش آفت از استفاده و کوددهی زراعی مثل مدیریت شیوه در اختالفنیز ) 1998 (همکاران
 واقع در. معرفی کردند ها آن تنوع نتیجه در و هرز هاي علف اي ترکیب گونه کننده تعیین عامل ترین مهم

 توالی جریان کردن دگرگون با گیرد می ها صورت آن ساله در هر که زراعی يها نظام بوم مکرر تخریب
 ،تنوع تغییر موجب زراعی عملیات که حالی در گذاشت، ثیرخواهدأت هرز هاي علف جمعیت پویایی بر

  .شد خواهد هرز هاي علف اي ترکیب گونه و فراوانی
  

  
  

  .برداري شده نقشه وضعیت سالمت مزارع حوزه مورد بررسی و مزارع نمونه -6شکل 
  

در محدوده مورد مطالعه به واسطه مصرف  نشان داد که مزارع گندم نتایج نهایی این پژوهش
ها نقش  کش دهد که علف گیرند و این موضوع نشان می شدت از سالمت فاصله می ها به کش علف

ها  کش وابستگی این مزارع به علف. ر محدوده مورد مطالعه دارنددمهمی در حصول عملکرد گندم 
نتایج . ولید این مزارع پایدار نیستتگذارد که  اي بر این واقعیت صحه می هعمزر هاي برون عنوان نهاده به
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 نیز نشان داد که میزان کود نیتروژن بیش از CRT با استفاده از تکنیک ها نامه  پرسشتجزیه و تحلیل
 در تناوب با فرنگی  سویا، ذرت و گوجهو کاشت گیاهان کیلوگرم در هکتار، آیش تابستانه 5/272

ار بر افزایش تنوع ذثیرگأعوامل ت ترین هنگام از مهم و کشت دیری نکردن از گاوآهن قلم استفاده،گندم
  .باشند ها می کش ت استفاده از علفهاي هرز و در نتیجه افزایش ضرور علف

هرز مورد بررسی  تنوع علفهاي  گین شاخصبا توجه به باال بودن میانهمچنین نتایج نشان داد که 
ینده در این مناطق آدر هاي هرز  علفاین ه بانک بذر مزارع زیر کشت گندم در محدوده مورد مطالعدر 

تقویت خواهد شد و این موضوع سبب افزایش نواحی در معرض خطر و در نتیجه ضرورت رویکرد 
هاي هرز در  کش اولین گزینه مدیریت علف که مصرف علف با توجه به این. ها خواهد شد به کنترل آن

شود که در گام اول باید به تجزیه و  رت احساس میرود، بنابراین این ضرو شمار می استان به
ها پرداخت و از سویی دیگر  هاي هرز و بانک بذر آن تر و تهیه نقشه پراکنش علف هاي دقیق تحلیل

با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل . نهادینه کرد هاي هرز را کارهاي مبتنی بر مدیریت پایدار علف راه
هاي کشت،  ی و کیفی کود نیتروژن، تغییر تناوب گندم، مدیریت کمشده از مزارع ريآو اطالعات جمع

، بازنگري گیرد  سویا که در تناوب با گندم یا کلزا قرار میهاي تابستانه مانند ویژه تغییر گیاهان کشت به
  .ها بسیار اهمیت دارد کش  دز علفمورد استفاده و نیز نوع و  ادوات خاکورزيدر نوع

  
  سپاسگزاري

 دانشگاه و با حمایت مالیت علمی طرح پژوهشی از محل گرنت اعضاي هیأ قالب این طرح در
 به انجام رسیده ت علمیهاي پژوهشی اعضاي هیأ در قالب طرح علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
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Abstract1  

This study was aimed to assess wheat-grown fields health in Gharessoo basin, 
Golestan province, Iran, using 79 fields in 8 villages in 2010. The samples were 
taken by quadrates. The number and the type of weeds were recorded at genera and 
species levels. In parallel, management data were recorded by questionnaire. 
Species richness was defined as species number and Shannon-Wiener index, 
Simpson’s index of diversity and reverse Simpson index were used as weeds 
biodiversity assessment indices. Wheat fields map were detected by Landsat 5 
satellite images by remote sensing techniques. Digital elevation model also was 
provided from 1:25000 digitized maps. Slope and aspect layers were provided by 
DEM and were reclassified. Climatic, biodiversity and yield interpolated layers 
also were provided using multiple regression models. All of these layers also were 
reclassified. The regions with higher yield than mean values and lower weed 
biodiversity indices were considered as healthy. Also, the fields with lower 
pesticide application than Golestan application mean (1.45 lit. ha-1) were 
considered as healthy. A data mining method (CRT) was used to assess 
management options effect on weeds biodiversity indices and yield in studied 
fields. Our results revealed that just 44 percentage of cultivated lands (2064 ha) and 
just 11 percentage of studied fields (7 fields) were healthy in respect to yield, 
weeds biodiversity and pesticides application.  
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