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  1چکیده
 زعفـران   هـوایی تـوده   زیـست عملکرد  هاي هرز و     تراکم علف  زمانی   -منظور بررسی تغییرات مکانی    به

واقع مربع  متر2000حت به مسا یک   هر  مزرعه زعفران  3در سطح    آماري  با استفاده از روش زمین    آزمایشی  
 غالـب و وزن خـشک      هـاي هـرز     علـف یـن منظـور جمعیـت       ه ا ب . سال انجام شد   2در  جنوبی   در خراسان 

 4×4 مربعی  مزرعه در محل تقاطع یک شبکه3 یک از هرسطح  نقطه در 144توده هوایی زعفران در  زیست
ضـریب   و تغییرنماهاي متقـاطع   ،ازیه و تحلیل تغییرنماه   تج. سال ثبت شد   2متر در کادرهاي ثابتی در طی       

تـوده هـوایی    زیـست  توزیـع  ارتبـاط آن بـا    وهاي هرز علف مکانیهمبستگی اسپیرمن براي بررسی توزیع   
هاي  ثیر روشأت  تحتهرزهاي  علفتراکم و توزیع نتایج نشان داد که .  شدانجامپایان فصل رشد در زعفران 

    قـوي  همبستگی مکـانی متوسـط تـا       تغییرنماهاو تحلیل   تجزیه  . یر بود  سال متغ  2یریتی در طی    مختلف مد 
این آزمایش الگوي در . نشان داد سال 2 طی  در سطح مزارع درهاي هرز علف توزیع در درصد 6/89-1/50

 1/51- 5/92 همبستگی مکانی( اي  زعفران نیز در سطح مزارع توزیع لکه هواییتوده زیستتولید وزن خشک 
 توسط هاي هرز علفتراکم کل  بین عملکرد برگ زعفران و توجهی انی قابلهمبستگی مک.  نشان داد)درصد
 اساسبر.  سال مشاهده شد2 مزارع و طیدر سطح و ضریب همبستگی اسپیرمن  تغییرنماهاي متقاطع تجزیه
 تـوده  زیـست اي  هاي مختلف کنترل، بخش زیادي از توزیع لکـه   کاربرد روشبر خالف دست آمده    هنتایج ب 

  . مزارع قرار گرفت در سطحهاي هرز علف ثیر توزیعأت ن تحتهوایی زعفرا
  

   متناسب با مکانکنترل، کشاورزي دقیق، آمار زمین، اي کنترل لکه:  کلیديهاي واژه
                                                

  h.makarian@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
 افزایش تولیـد غـذا و داشـتن امنیـت غـذایی امـري          هاي هرز براي   کنترل و مدیریت کارآمد علف    

ثر و کارآمد باشـد،     ؤ تا حد امکان م    هاي هرز   علفهاي مدیریت    که برنامه  براي این . است ناپذیر اجتناب
 و ها چگونگی توزیع آن و نیز در مورد هاي هرز   علفکننده سرعت گسترش     باید در مورد عوامل تعیین    

کـن کـرد،     را به حداقل رساند یا ریـشه هاي هرز علفها جمعیت  توان با توسل به آن  هایی که می   روش
  .)2008مکاریان، ( ی داشته باشیماطالعات کافی و درك صحیح

ها فراهم است تجمع  هایی از مزرعه که شرایط موضعی براي سبز شدن آن  در قسمتهاي هرز علف
هـاي    تصادفی ندارند بلکه در مقیـاس     یکنواخت و یا   پراکنش هاي هرز   علفعبارت دیگر    یا به یابند   می

). 2006همکـاران،   ؛ کلی و2003 مکاران، اندوجار و ه  -گونزالس ( هستند اي لکه توزیعمختلف داراي   
هرز،   علفشناسی  دلیل اثرات متقابل زیست     به هاي هرز   علفاي جمعیت    توزیع ناهمگون و طبیعت لکه    

   ).1988وود و اینوي،  بیگ(باشد   و عملیات مدیریتی میخرداقلیمشرایط موضعی 
هـاي   علـف باالیی در ظهور   که توزیع مکانی و تنوع       خصوص هنگامی  همدیریت متناسب با مکان، ب    

هـا   ها و نیز کارایی باالتر آن کش ثري درکاهش مصرف علفؤنقش متواند   در مزارع وجود دارد می  هرز
 در  هـاي هـرز     علـف هاي متداول زراعی با وجود توزیع ناهمگون         در برنامه ). 2005ویلز،   (داشته باشد 
اي بودن  دلیل لکه شوند و یا به خت اعمال میطور یکنوا  بههاي هرز علفهاي کنترل   برنامهتر مزارع بیش

کـش   میـزان علـف   بنـابراین  ، واقعی استمقدارکاهش عملکرد معموالً بیش از  تخمین، هاي هرز   علف
 بـا در نظـر گـرفتن ترکیـب، تـراکم و      .)2005، ویلز (شود  نیز بیش از حد واقعی محاسبه می  مورد نیاز 

ها نیـز   کش افزوده شده و نیاز به مصرف علف هاي هرز علف، به کارآیی مدیریت   هاي هرز   علفتوزیع  
تـرین روش بررسـی تغییـرات     ترین و رایـج   سادهحال در این ). 2002ویلز وشویزر،   (تر خواهد شد     کم

  ).2001ریو و کوزنس، (باشد  ی میهاي متوال هاي تهیه شده در سال  نقشههتوزیع مکانی و زمانی، مقایس
هـا را تـشریح    ي را که ساختار مکـانی جمعیـت  هانما تغییر نیممار مکانی   با استفاده از آ    آمار  زمیندر  

هـاي هـرز ترسـیم       هاي توزیـع علـف     سپس با استفاده از کریجینگ نقشه     . شود کند، برازش داده می    می
کولبـاخ و  (گیـرد   برداري انجام نشده مورد اسـتفاده قـرار   یابی در نقاطی که نمونه  درون برايشود تا    می

هـاي تـشخیص     آمـار مکـانی نیـز یکـی از راه      1نما متقـاطع    تغییر  نیم تجزیه و تحلیل  ). 2000همکاران،  
وسـیله شـرایط محیطـی یـا فراینـدهاي مکـانی        همبستگی مکانی یا زمانی بین دو متغیري است که بـه     

                                                
1- Cross-Semivariogram 
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 متقـاطع، وابـستگی     نما  تغییر  نیم براي مثال    .)2000کولباخ و همکاران،    (گیرند   ثیر قرار می  أت مشابه تحت 
، )1996، کاردینـا و همکـاران  ( هاي هـرز سـبز شـده    مکانی بین دو جمعیت، همانند بانک بذر و علف     

ـ  و جفـت متغیرهـاي دیگـر کـه تحـت      گیاه زراعی   توده   و زیست  هاي هرز   علفتطابق بین توزیع     ثیر أت
 امـروزه بـا   . )2010مکاریـان و حـسینی،      ( شـود  کار گرفته می   هگیرند، ب  شرایط یکسان محیطی قرار می    

هـاي    بـه کمـک روش  تـر  ع کـه بـیش   در سـطح مـزار     هـاي هـرز     علـف هاي توزیع و تراکم      تهیه نقشه 
گیـري نمـود    توان در رابطه با محل تیمـار و نـوع مـدیریت الزم تـصمیم             میشود     انجام می  آماري  زمین

د هـاي مـور   کـار رفتـه، هزینـه    هتري ب هاي مدیریتی با کارآیی بیش  ین ترتیب ورودي  ه ا ب). 2005،  ویلز(
 لـوتمن و همکـاران،   ؛2005ویلـز،  ( شـد  عاید کشاورز خواهد تري نیز یابد و سود بیش    نیاز کاهش می  

 کنتــرل متناســب بــا مکــان ، بــراي)2001(جــودي و همکــاران ). 1996؛ کاردینـا و همکــاران،  2002
ال، مقـدار آسـتانه یـک بوتـه در      سـ 2  در مـزارع ذرت و سـویا در طـی        برگ هاي علف هرز پهن    گونه
ها بیان کردند که مقدار آسـتانه یـک بوتـه در     آن. هاي موجود در نظر گرفتند ربع را براي همه گونه   مترم
علـت نبـود اطالعـات قابـل اطمینـان در         هکنندگان در منطقه ب   تر تولید   مربع یک تخمین بود که بیش     متر

اي  در مطالعـه  نیـز   ) 2010( مکاریـان و حـسینی       .دهنـد  ، مورد استفاده قرار می    برگ هاي پهن  مورد گونه 
 را در یـک مزرعـه گنـدم مـورد     هـاي هـرز   علف هوایی گندم و جمعیت توده زیستارتباط مکانی بین  

یـابی   دسـت منظـور   به .برده گزارش کردند   همبستگی مکانی باالیی بین دو متغیر نام      بررسی قرار داده و     
 پـراکنش و   مطالعـه ،سـی این بررهاي هرز مزارع زعفران در  علف بهتر مدیریت  براي ثرؤبه اطالعات م  
رعـه  مز 3 در  هوایی زعفـران توده زیست و توزیع غالب هاي هرز علف و زمانی جمعیت     پویایی مکانی 

  .گرفتانجام متفاوتی هاي مدیریتی  روشثیر أت تحتمختلف 
  

  ها مواد و روش
 مزرعــه تجــاري زعفــران در منطقــه بــشرویه واقــع در اســتان  3در  زراعــی  ســال2  درآزمــایش

   شـمالی و   دقیقـه    37 درجـه و     57 ترتیـب  طول و عرض جغرافیایی محل به     .  انجام شد  جنوبی نخراسا
میـانگین بارنـدگی سـالیانه    . باشد  متر می850شرقی و ارتفاع محل از سطح دریا  دقیقه 52 درجه و    33

گـراد    درجـه سـانتی  -13 و+ 48ترتیـب   متر، حداکثر و حداقل دماي مطلق سـاالنه بـه    میلی 100منطقه  
مزارع پیش از کاشت با کود فسفات آمونیوم . بود خاك مزارع آزمایشی داراي بافت شنی لومی .باشد می
ه ددر این مزارع هیچ زمـانی از کـود دامـی اسـتفاده نـش         .  کیلوگرم در هکتار کوددهی شد     250میزان   به
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عـرف محـل،    طبق 1381هریورماه سال در ش .  مترمربع بود  2000ابعاد هر یک از مزارع انتخابی       . است
بنابراین در . ده بوکشت شدمربع  بوته در متر20با تراکم  کیلوگرم کورم در هکتار 2000میزان  زعفران به

ـ   3. ساله بودند  4 و   3زمان انجام آزمایش مزارع زعفران       جـوار و   صـورت هـم   ه مزرعه مـورد مطالعـه ب
هاي گذشته انجام شـده   سال مزرعه در    3عملیات مدیریتی یکسانی در هر      . دندش انتخابهم   هنزدیک ب 

هـاي    زعفران، از یکـی از روش غالب هاي هرز علف کنترل مورد مطالعه برايیک از مزارع    در هر . بود
در روش کنترل .  استفاده شدکولشها و  کش اي علف ها، کاربرد لکه کش مدیریتی کاربرد سراسري علف

نـام   د نفر کارگر با استفاده از ابزاري به      ، یک یا چن   )جنوبی اصطالح مرسوم در خراسان   ( وسیله کولش  هب
ـ . کنند  و واژگون می برداشتهمتر  سانتی7-10چهارشاخ، خاك را تا عمق حدود       یـن روش گیاهچـه   ه اب

منظـور   بـه . شود پذیر می براي رشد بهتر زعفران نرم و نفوذ از بین رفته و سطح خاك نیزهاي هرز  علف
هـاي مختلـف علـف هـرز در مزرعـه          هاي توزیع گونه    نقشه ها، ابتدا  کش کاربرد متناسب با مکان علف    

هـاي   هاي عاري از علـف هـرز و بخـش       گونه، بخش  سپس براي هر  . طور مجزا ترسیم شد    هموردنظر ب 
نـوریس  طبـق پیـشنهاد    . ندها مشخص شـد    تر بودند، روي نقشه    آلوده که داراي تراکم یک بوته یا بیش       

هماننـد  (ف و داراي ارزش اقتـصادي بـاالیی هـستند    ، در محصوالتی که از نظر رقابـت ضـعی       )1992(
ـ بنابراین .  باید صفر یا نزدیک به صفر باشدهاي هرز علف تر ها براي بیش  نهآستا )زعفران ـ لیـل د هب ود  نب

کارانه   در مزارع زعفران، در این آزمایش آستانه محافظههاي هرز علف  خسارتاطالعات در مورد آستانه
در مزرعـه کنتـرل   ین ترتیب ه اب. گرفته شد لف هرز متداول زعفران در نظرهاي ع صفر بوته براي گونه 

  .وسیله کریجینگ انجام شد هزده شده ب عملیات پاشش سم فقط در نقاط آلوده تخمیناي  لکه
.  بار استفاده شد2-5/2کتابی مجهز به نازل بادبزنی و با فشار  -پاش پشتی پاشی نیز از سم براي سم

منظور کنترل سراسري و  نظر بهدر مزارع مورد.  کالیبره شد لیتر محلول سم در هکتار300اساس پاش بر سم
هالوکـسی فـوپ   کش  ، از علف)Hordeum murinum( موشی  دممانند متداول هاي هرز علفاي،  لکه

  شاهی وحشیهاي هرز علف لیتر درهکتار، براي کنترل 5/1میزان  اتیل با نام تجاري گاالنت به -اتوکسی
)Cardaria draba( تاتاري پرگل و )Carduus pycnosephalus(کش   از علفها برگ  و سایر پهن

الزم به ذکر است . )2002کافی، (  لیتر در هکتار استفاده شد5/2میزان  به) بازاگران(کش بنتازون  برگ پهن
 در. گرفتپاشی مورد استفاده قرار  صورت مخلوط و در طی یک مرحله سم     ه ب برده  نامکش   که دو علف  
هاي کوچکی مشخص گردید و سپس سایر  وسیله پرچم ه علف هرز ببدونهاي  اي ابتدا شبکه کاربرد لکه

کش گاالنـت و   موشی از علف    کنترل دم  منظور ابتدا به اي    لکهدر روش کاربرد    . پاشی شد   نقاط آلوده سم  
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نه، در نقاط ا براي هر گوطور مجز هکش بنتازون ب  و شاهی وحشی از علفتاتاري پرگل کنترل سپس براي
هاي  به تفکیک گونه   نظر کل سطح مزرعه مورد    ،ها کش منظورکاربرد سراسري علف   به. آلوده استفاده شد  

 سال یعنـی    2ماه هر     دي 25ها در  کش  کاربرد علف  .پاشی شدند   سمطور مجزا     هب برگ  و پهن  برگ باریک
  . شدنجام، ابودند برگی 2-3 در مرحله برده  نامهاي هرز علفزمانی که 

برداري از کـل سـطح هـر یـک از مـزارع زعفـران بـه              نمونه: هاي هرز  علفبرداري از جمعیت     نمونه
 متـر و در مجمـوع از     4×4گذاري شده مربعی به ابعاد        متر بر روي یک شبکه عالمت      60×32مساحت  

 مرحلـه و  3در ( 1هاي ثابت برداري با استفاده از کوادرات نمونه.  نقطه در هر مزرعه صورت گرفت 144
مرحلـه   3و در   ) متـر   سـانتی  30×50( مترمربـع    15/0 به ابعاد ) برداري ثابت بود     سال نقاط نمونه   2طی  

پایـان  و ) ماه  بهمن25(رویشی  ، پس از مدیریت پس)ماه  دي 20 (رویشی  ترتیب پیش از مدیریت پس      هب
هـاي علـف هـرز موجـود         نـه  تمامی گو   در کوادرات . انجام شد ) ماه  اردیبهشت 10 (فصل رشد زعفران  

  .شمارش شدند شناسایی و
 زعفـران، توده هـوایی     عملکرد زیست هاي توزیع      تهیه نقشه  براي:  زعفران توده  زیستبرداري از    نمونه
 80×50هایی بـه ابعـاد    وسیله کوادرات هبرداري از سطح کل هر مزرعه و از محل تقاطع شبکه و ب        نمونه
توده زعفران   نقطه براي وزن زیست144در مجموع در هر مزرعه از .  سال انجام شد 2متر در هر     سانتی
بـرداري از    هاي نمونه   هوایی زعفران نیز با محل     توده  برداري از زیست   هاي نمونه  محل. برداري شد  نمونه

توده زعفـران در اوایـل    برداري از عملکرد زیست نمونه.  منطبق بود هاي هرز   هاي علف  جمعیت گیاهچه 
تـوده   زیـست .  زرد شده بود   توده هوایی زعفران کامالً     ال، هنگامی انجام شد که زیست     اردیبهشت هر س  

کننـده مختـصات هـر     هایی با برچسب تعیـین  آوري و در نایلون هوایی کل زعفران از سطح خاك جمع     
 ساعت در 48مدت  هاي مقوایی به توده پس از قرار دادن در پاکت        هاي زیست  نمونه. نقطه قرار داده شد   

  . گرم وزن شد01/0تال با دقت گراد خشک شده و سپس با ترازوي دیجی  درجه سانتی70با دماي  آون
 از یـک متغیـر   دسـت آمـده    هاي بـه    یکی از خصوصیات مشترك داده    : ها  آماري نمونه  تجزیه و تحلیل  

 نزدیک هاي ه این معنی که مشاهدهها است ب همبستگی مکانی بین آن) همانند تراکم علف هرز(محیطی 
انـد داراي شـباهت و همـسانی     هایی که با فاصله زیادي از یکدیگر واقـع شـده       هم در مقایسه با داده     هب

صورت یک مدل ریاضی تحت عنوان  هتوان ب   را می  ها این وابستگی مکانی بین نمونه    . باشد تري می  بیش
  ).2002محمدي، (   توصیف کرد2تغییرنما 

                                                
1- Quadrat 
2- Variogram 
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تراکم علف هرز   : Z(Xi). اند  از یکدیگر واقع شده    hاي است که به فاصله       زوج نمونه : N(h) ،که در آن  
  .باشد  می1تغییرنما نیمنیز : (h) و Xi+hتراکم علف هرز در موقعیت : i ،Z(Xi+h)در موقعیت 

تـراکم    هوایی زعفـران و توده رابطه بین وزن خشک زیست(تغیر  م توصیف همبستگی بین دو    براي
  ).2000همکاران، کولباخ و( متقاطع استفاده شد تغییرنما نیماز ) هاي هرز علف
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   hله بــرداري اسـت کـه بـه فاصــ    هـاي نمونـه   بــراي مکـان  متقـاطع  تغییرنمـا  نـیم : AB(h)، کـه در آن 
هـاي هـرز و       ترتیب خصوصیت تراکم جمعیـت علـف       هب ZB(Xi) و ZA(Xi). اند از یکدیگر واقع شده   

 همکـاران،  کولبـاخ و ( باشـد  مـی  X+hو  Xتوده هـوایی زعفـران در نقـاط       عکس وزن خشک زیست   
2000.( N(h) :  برداري است که به فاصله     هاي نمونه  تعداد زوج محل h    بـراي . اند  از یکدیگر واقع شده 

 مورد استفاده قرار ، از یکدیگر قرار داشتhهایی که به فاصله  همه زوج نمونه   AB(h)محاسبه مقادیر   
 سپس مدل بر   دست آمده و   هه ب هاي موجود مقدار تجربی این رابط      ین ترتیب براساس نمونه   ه ا ب. گرفت

هـاي هـرز و    لـف  تخمین تراکم عها براي   رهاي مدل از متغی . زش داده شد  حسب این مقادیر تجربی برا    
  .وسیله کریجینگ استفاده شد هبرداري نشده ب توده زعفران در نقاط نمونه زیست
  ).1996 ،کاردینا و همکاران (حاسبه درصد همبستگی مکانی از رابطه زیر استفاده شدبراي م
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Asymptote
Intercept-Asymptoteation(%)Autocorrel  

  

یا عرض  Intercept یا مجانب و Asymptoteیا درصد همبستگی،  (%) Autocorrelation،که در آن
  .باشد میأ از مبد
  

                                                
1- Semi-Variogram 
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بخـش عمـده   . صـورت گرفـت   4×4هـاي داراي ابعـاد    در این بررسی برآورد آماري بـراي بلـوك      
پس از برآورد آماري، نتایج از حالت لگاریتمی (شت برگها، تبدیل    ، نرمال کردن داده   هاي آماري   ویژگی
هـاي تجربـی،    تغییرنمـا ، رسـم  )ها ترسـیم شـدند    سپس نقشه  شت داده شد و   برگلت اولیه تبدیل    به حا 

 بـا اسـتفاده از   هاي هرز علفهاي توزیع گیاهچه  ، برآورد کریجینگ و رسم نقشه    )1(برازش دادن مدل    
دل ، بـرازش دادن مـ  تغییرنماي متقـاطع  نیمرسم  ).2010، مکاریان و حسینی ( انجام شد    GS+1افزار   نرم

  ).2007، مکاریان و همکاران(انجام شد ) 4/2نسخه  (Variowinافزار  با استفاده از نرم) 2(
ضـریب همبـستگی   : 2هاي علف هرز با اسـتفاده از ضـریب همبـستگی اسـپیرمن          بررسی ثبات لکه  

هـاي   هـاي مربـوط بـه یـک متغیـردر زمـان        بین دادهاي تعیین شدت همبستگی یا پیوستگیاسپیرمن بر 
 وزن مـثالً ( از دو متغیـر  دسـت آمـده     هـاي بـه     و یـا داده   )  سال 2ها بین     جمعیت گیاهچه  مثالً(متفاوت  

ایـن  ). 2006نـوردمییر،  (رود  کـار مـی   هب) هاي هرز  علفتوده زعفران و جمعیت گیاهچه خشک زیست 
ـ   متغیـره تر براي مقایسه جوامـع دو       بیشضریب   .  کـه داراي پـراکنش نرمـال نیـستند     رود کـار مـی    هاي ب

هاي علـف هـرز در طـی زمـان از ضـریب همبـستگی غیرپارامتریـک          بررسی ثبات لکه   براین، براي بنا
  .استفاده شد) rs(اسپیرمن 
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  .تعداد زوج متغیرهاست: nمقادیر متناظر دو متغیر و اوت بین تف: Dکه در آن، 
دهنـده   نـشان + 1. دهنده میزان همبستگی قوي بین دو متغیر است  نشان-1 یا 1 نزدیک به   rsمقادیر  

  .نده همبستگی کامل منفی بین متغیرها استده  نشان-1 و مقدار همبستگی کامل مثبت
  .انجام شد) 12 نسخه( SPSS افزار ممحاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نر

  
  نتایج و بحث

محاسبه ضریب همبستگی اسـپیرمن در تیمارهـاي مختلـف نـشان داد کـه میـانگین وزن خـشک                     
بـرداري آخـر فـصل رشـد همبـستگی            در نمونه  هاي هرز   علف زعفران و تراکم کل       هوایی توده  زیست

                                                
1- Geostatistic Software 
2- Spearman Correlation Coefficient 
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نتـایج  ( داشـت هاي مختلف کنترل  ل روشبرداري قبل و بعد از اعما    مرحله نمونه  2تري نسبت به     بیش
زعفران و تـراکم کـل    توده زیست وزن خشک ها بین این اساس تمام بررسی بر. )نشان داده نشده است  

 متداول در پایـان فـصل   هاي هرز  علفبررسی تراکم کل    .  در آخر فصل رشد انجام شد      هاي هرز   علف
.  در سـطح مـزارع متغیـر بـود    هـاي هـرز   علـف رشد زعفران نشان داد که، دامنه تغییـرات تـراکم کـل      

 8/12-7/438  و از1383مربع در سـال  بوته در متر 7/39-154  ازهاي هرز   علف تراکم کل    که  طوري هب
ي کـه  هـاي هـرز   علـف ، نتـایج نـشان داد  . کـرد   بسته به مزرعـه تغییـر  1384مترمربع در سال    بوته در 

هاي کـوچکی در مزرعـه    صورت لکه هل رشد ب ثیر عملیات مدیریتی قرار نگرفتند و تا پایان فص        أت تحت
 بـا افـزایش   که طوري هب. کردند زعفران ایجاد توده زیستتري در وزن خشک   رویت شدند، کاهش بیش   

). 1 جدول( تري نشان داد بیشزعفران کاهش  توده زیستعملکرد ها  در محل لکه هاي هرز علفتراکم  
ترتیب  همربع ب گرم در متر9/98-3/166 و از    2/116-7/159 از زعفران    هوایی توده  زیستمیانگین وزن   

تـرین و    سـال انجـام آزمـایش کـم     2که در طی     طوري هب. ، بسته به مزرعه متغیر بود     دوم و   اولدر سال   
 و کـاربرد سراسـري   کولشروش وسیله  هترتیب در مزارع تیمار شده ب   هب توده  زیستترین عملکرد    بیش
  ).1جدول (دست آمد  هکش ب علف

  
 مختلـف در  مـزارع  موجود در  هاي هرز   علف زعفران و تراکم کل       هوایی توده  زیست میانگین وزن خشک     -1 جدول

   . سال2شد زعفران، در پایان فصل ر
  خطاي استاندارد

)SE±( 

  هاي هرز علفتراکم کل 
  )مربعتعداد در متر(

  خطاي استاندارد
)SE±( 

   زعفرانتوده زیستوزن 
  )مربعگرم در متر(

  سال تیمار

    کاربرد سراسري  7/159  4/2  7/39  3/3
  اول  اي کاربرد لکه  4/152  2/4  6/40  3/3
    کولش  2/116  3/3  0/154  2/6

            
    کاربرد سراسري  3/166  4/4  8/12  8/1
  دوم  اي کاربرد لکه  8/155  8/2  6/29  8/2
    کولش  9/98  8/2 7/438  6/18
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  ل  در پایـان فـص  هاي هـرز  علفاي تجربی براي تراکم کل هبر تغییرنما هاي برازش داده شده    یب مدل  ضرا -2جدول  
  . شدبرآورد +GS برداري با  نقطه نمونه144ها با استفاده از  تغییرنماسال  2  طی دررشد زعفران در تیمارهاي مختلف،

  همبستگی مکانی
  )درصد(

  ثیرأدامنه ت
)Range(  

  مجانب
)Asymptote(  

  أعرض از مبد
)Intercept(  سال تیمار  مدل  

    کاربرد سراسري نمایی  720/0  451/2  4/3  6/70
  اول  اي کاربرد لکه نمایی  423/0  214/2  2/4  8/80
    کولش نمایی  073/0  430/0  4/2  0/83

              
    کاربرد سراسري کروي  582/0  815/2  2/19  2/79
  دوم  اي کاربرد لکه نمایی  999/1  999/3  3/21  1/50
    کولش کروي  072/0  699/0 8/0  6/89

  
   زعفـران   هـوایی تـوده  زیـست  تجربی براي وزن خشک هايتغییرنمابر   هاي برازش داده شده     ضرایب مدل  -3 ولجد
  .برآورد شد+GS برداري با   نقطه نمونه144 با استفاده از هاتغییرنما. مختلف  تیمار3 در

  همبستگی مکانی
  )درصد(

  ثیرأدامنه ت
)Range(  

  مجانب
)Asymptote(  

  أعرض از مبد
)Intercept(  

  سال تیمار  مدل

    کاربرد سراسري کروي  008/0  041/0  8/44  5/80
  اول  اي کاربرد لکه کروي  027/0  128/0  2/15  9/78
    کولش کروي  011/0  137/0  20/17  9/91

              
    کاربرد سراسري کروي  043/0  088/0  2/34  1/51
  دوم  اي کاربرد لکه نمایی  012/0  049/0  4/5  5/75
    کولش کروي  009/0  121/0 8/14  5/92

  
 و در نتیجـه  هاي هرز علفثر ؤاي از طریق کنترل م رسد که کاربرد سراسري و کاربرد لکه  نظر می  به

ویژه در مراحل پایانی فصل رشد، شرایط مساعدي  هگیاه زراعی ب کاهش شدت رقابت بین علف هرز و  
وسیله عملیات کـولش، از طریـق    ه بهاي هرز علفاما کنترل ضعیف  . را براي رشد زعفران فراهم نمود     

 زعفـران  توده زیست و در نتیجه افزایش رقابت، سبب کاهش وزن خشک   هاي هرز   علفافزایش تراکم   
  ).1جدول ( سال آزمایش گردید 2در طی 
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 در سطح مزارع داراي توزیع هاي هرز علفواریوگرام نشان داد که تراکم کل  هاي سمی برازش مدل
براي توزیع کل   )  درصد 6/89 (تا قوي )  درصد 1/50(همبستگی مکانی متوسط    که    طوري هب. اي بود  لکه

غذایی،   فراوانی عناصرعواملی مانند. )2جدول  (دست آمد ه سال ب2 بسته به مزرعه طی  هاي هرز   علف
هاي رویشی و نیز پراکنش بذور در فواصل نزدیک بـه گیـاه مـادري سـبب                  رطوبت خاك، وجود اندام   

 از دسـت آمـده   نتـایج بـه   ).2004 ،یشـوکت و صـدیق  (شود    می هاي هرز   علف در   اي ایجاد توزیع لکه  
 زعفران نیز در سطح مـزارع،  توده زیست نشان داد که تغییرات وزن خشک    تغییرنما  نیمهاي   برازش مدل 

و متوسـط تـا     )  درصد 5/80-9/91(که همبستگی مکانی قوي       طوري هب. اي بود  داراي الگوي توزیع لکه   
ـ        دوم  و اولترتیب در سال     هب) درصد 1/51-5/92(قوي   ). 3جـدول   (دسـت آمـد      ه بـسته بـه مزرعـه ب
ثیر عملیات کـولش در     أت  زعفران تحت  توده  زیستترین میزان همبستگی مکانی در توزیع عملکرد         بیش
 وجود نقاط با تراکم باالي علف هرز در سطح مزرعه       به احتمال زیاد  . دست آمد  ه سال آزمایش ب   2طی  

هایی  شدت کاهش یافته و در نتیجه لکه ه زعفران در این نقاط ب توده  زیستب شد تا عملکرد      سب برده  نام
با افـزایش  ). 2  و1هاي  شکل( اندکی نیز بود، مشاهده شود توده  زیستبا ابعاد گوناگون که داراي وزن       

غییرات ت گیاه زراعی،  وهاي هرز علف و در نتیجه کاهش شدت رقابت بین     هاي هرز   علفمیزان کنترل   
جـدول  (نشان داد ) تر توزیع تجمعی کم  (تري    در سطح مزارع توزیع یکنواخت     توده  زیستوزن خشک   

، شـرایط  هـاي هـرز   علـف تـر   دلیل اثرات رقابتی کم هن معنی است که به آاین ب). 2  و1هاي   و شکل  2
داد کـه  نتـایج نـشان   . تري در کل سطح مزرعه براي رشد گیاه زراعـی ایجـاد شـد        مساعد و یکنواخت  

یکنواختی که در اثر عملیـات مـدیریتی در سـطح      ها در محیط خاك و نیز غیر        بر سایر ناهمگونی   عالوه
یکنواخـت  عنوان یکی از عوامل ایجادکننده توزیـع غیر         نیز خود به   هاي هرز   علفشود،   مزارع ایجاد می  

سـاس تـراکم متوسـط      بنابراین تخمین عملکرد گیـاه زراعـی برا       . روند شمار می  هعملکرد گیاه زراعی ب   
 مـدیریتی  هـاي  کرد و در نتیجه اشـتباه در محاسـبه   در مزارع باعث برآورد ناصحیح عمل    هاي هرز   علف

   .)2010مکاریان و حسینی،  (خواهد شد
در مرحلـه   غالـب هاي علف هرز   تراکم کل گونه برازش داده شده بین  تغییرنما متقاطع   نیمهاي   مدل

 سال انجام 2نشان داد که در هر زعفران در مترمربع،  توده تزیسپایان فصل رشد و عکس وزن خشک   
عملکـرد  الگوهاي تغییـر    توجهی بر   به مقدار قابل   هاي هرز   علفآزمایش، الگوهاي توزیع جمعیت کل      

 از ذکـر شـده  بین دو متغیـر     که همبستگی مکانی      طوري هب). 4جدول  ( منطبق بودند    زعفران توده  زیست
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 ضرایب همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که بین محاسبه.  و سال تغییر کردبسته به مزرعهدرصد  1/98-0
 تـا  -078/0 زعفران، همبستگی منفـی  توده زیست در پایان فصل رشد و وزن      هاي هرز   علفتراکم کل   

 توده زیستبه این معنی که، افزایش تراکم علف هرز سبب کاهش عملکرد .  درصد وجود داشت-52/0
 توده زیستعملکرد  است که با تغییر تراکم علف هرز در سطح مزارع،        آن گر  بیان نتایج .زعفران گردید 

 نشان داد که همبستگی مکانی بین تغییرنماهاي متقاطع نتایج تجزیه و تحلیل. کند نیز تغییر میگیاه زراعی 
انی گونه همبستگی مک هیچ دومسال در تیمار کولش  هاي هرز علفزعفران و تراکم کل  توده زیستوزن 

 دست آمد ه ببرده نامر نیز بین دو متغی) -078/0(ترین ضریب همبستگی اسپیرمن  همچنین کم. نشان نداد
 و نیز آلودگی کل سطح مزرعه )مربع بوته در متر7/438(االي علف هرز تراکم ب .دار نیز بود که غیرمعنی

که  طوري هب. کاهش نشان دهدشدت  زعفران به توده زیست سبب شد تا عملکرد هاي هرز علف به برده نام
جدول (مربع کاهش یافت  گرم در متر9/98برده به  زعفران در مزرعه نام توده زیست وزن خشک میانگین

  وها  در کل سطح مزرعه و روابط تداخلی پیچیده بین گونههاي هرز علف تراکم باالي به احتمال زیاد). 1
اما همبستگی بین جمعیت کل . برده کاهش یابد نامیر  همبستگی دو متغاثر آن بر گیاه زراعی سبب شد تا

دار   و معنیا قوي سال متوسط ت2 زعفران در سایر مزارع و در طی توده زیست و عملکرد هاي هرز علف
   .برده بود نامتوجه بین دو متغیر  همبستگی قابلگر وجود رابطه  که بیان. بود

  
 و ضرایب همبستگی اسپیرمن بـراي تعیـین   تغییرنما متقاطع  نیمبر هاي کروي برازش داده شده  ضرایب مدل-4جدول 

تغییرنماهاي  نیم . سال2  طیزعفران در توده زیست متداول و وزن خشک هاي هرز علفهمبستگی مکانی بین تراکم کل 
  .برداري برآورد شد  نقطه نمونه144 با استفاده از متقاطع

ضرایب همبستگی 
  اسپیرمن

  همبستگی مکانی
  )درصد(

  ثیرأامنه تد
)Range(  

  مجانب
)Asymptote(  

  أعرض از مبد
)Intercept(  

  سال تیمار

    کاربرد سراسري 034/0  076/0  0/44  3/55  -52/0**
  اول  اي کاربرد لکه 025/0  060/0  7/8  5/54  -26/0**
    کولش 001/0  05/0  5/23  1/98  -44/0**

              
    کاربرد سراسري 008/0  09/0  2/24  1/91  -28/0**

  دوم  اي کاربرد لکه 023/0  041/0  6/26  9/43  -25/0**
    کولش 0  0  0 0  -078/0

  . درصد1داري در سطح  معنی** 
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ـ  تغییرنماهاي متقاطع نیمبر  هاي برازش داده شده  ضرایب مدل-5جدول   اسـپیرمن بـراي تعیـین   ریب همبـستگی  و ض
 نقطـه  144بـا اسـتفاده از    اهـاي متقـاطع  تغییرنم نـیم .  سـال 2 زعفران بـین  توده  زیستهمبستگی مکانی وزن خشک     

   .برداري برآورد شد نمونه
  ضرایب همبستگی

  اسپیرمن
  همبستگی مکانی

  )درصد(
  ثیرأدامنه ت

)Range(  
  مجانب

)Asymptote(  
  أعرض از مبد

)Intercept(  
  تیمار مدل

  کاربرد سراسري  کروي 005/0  020/0  0/44  0/75  37/0**
  اي کاربرد لکه  0 0 0 0 0  29/0**
  کولش  کروي 002/0  100/0  89/19  0/98  72/0**

  . درصد1داري در سطح  معنی** 
  

مبـستگی اسـپیرمن نـشان داد کـه          و نیـز ضـریب ه      تغییرنماهاي متقـاطع    نتایج تجزیه و تحلیل نیم    
عبـارتی مـشابهت     سال همبستگی مکـانی یـا بـه    2زعفران در بین     توده  زیستهاي توزیع عملکرد    الگو

اي   د لکـه  ترتیب در مـزارع کـاربر      هترین میزان مشابهت ب    ترین و بیش   که کم  طوري هب). 5 جدول(داشت  
  .دست آمد کش و کولش به علف

مانـده    بـاقی هاي هرز علفکش از طریق تغییر الگوهاي پراکنش  اي علف  کاربرد لکهبه احتمال زیاد 
ـ تـوده  یـست زثیر قرار گـرفتن عملکـرد      أت  تحت دنبال آن   ال دوم نسبت به سال اول و به       در س  وسـیله   ه ب

هـاي بـا عملکـرد پـایین و بـاالي وزن       مانده، باعث شـد تـا آرایـش لکـه         باقی هاي هرز   علفجمعیت  
 کـه  حالی در. ها کاسته شود مشابهت بین آن تغییر کند و بنابراین از میزان    سال 2نیز در طی     توده  زیست
آلودگی دلیل تراکم باال و     هش ب کول تیماردر سطح مزرعه     هاي هرز   علفالگوهاي جمعیت   نکردن  تغییر  

در سطح مزرعه ایجاد کـرده   توده زیستثیر یکسانی بر عملکرد أ سال ت2سرتاسر مزرعه سبب شد طی   
  .دنترین میزان مشابهت را نشان ده  سال بیش2و الگوهاي توزیع در طی 

مـشاهده   از تخمین کریجینگ ابزارهاي مناسـبی بـراي          دست آمده    به توده  زیستهاي عملکرد    نقشه
ـ . )2 و 1هـاي   شـکل (  زعفـران بودنـد  توده  زیستنقاط با عملکرد پایین یا باالي        کـه وجـود    طـوري  هب

، بـا نقـاط داراي   ) سـمت چـپ  2و  1 هـاي  شـکل  (ها روي نقشه  توده  زیستهاي با عملکرد پایین      لکه
هـاي   ، روي نقـشه ) سـمت راسـت  2 و 1هـاي   شـکل  ( در نقـاط مـشابه  هـاي هـرز   علـف تراکم باالي   

آسـتانه را    مقـادیر ، چگونگی تغییرات)1990( کوزنس  برین و . ددن تا حدودي منطبق بو    هاي هرز   فعل
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هـا نـشان دادنـد کـه تخمـین       بررسـی قـرار دادنـد، آن    مـورد  هاي هرز علفاي   ثیر پراکنش لکه  أت تحت
ر تـأثیر قـرا   هـاي هـرز تحـت    ها و علف وسیله وضعیت توزیع آفات، بیماري عملکرد به مقدار زیادي به   

یابی کریجینگ، میزان کـاهش عملکـرد را      ، با استفاده از روش درون     )2006(کلی و همکاران    . گیرد  می
هاي کاهش عملکرد را براي چندین سـال متـوالی تهیـه     برداري نشده تخمین زده و نقشه در نقاط نمونه 

ن ابـزار بـراي   هـاي هـرز را، بهتـری    اي علف هاي تخمین عملکرد براساس توزیع لکه  ها نقشه   آن. کردند
هـاي   براي مثال، میزان کاهش عملکرد ذرت در اثر رقابت بـا علـف   . کنترل متناسب با مکان برشمردند    

وسـیله روش کریجینـگ تخمـین زده و نـشان دادنـد کـه بعـضی نقـاط          هساله را ب    یک برگ   باریک هرز
. کـش نداشـت   رد علـف  تر بود نیاز به کـارب      نظر کم اهش عملکرد آن از حد آستانه مورد      که ک  دلیل این  هب

 براي توصیف درصد کاهش عملکـرد در واحـد تـراکم علـف هـرز       طور عمده   توابع هایپربولیک که به   
هاي هرز استوار است و این فرضـیه منجـر    مبناي توزیع یکنواخت علف گیرند بر مورد استفاده قرار می 

ر حقیقیـت وجـود     د). 1990 بـرین و کـوزنس،    (شود   به بروز خطاهایی در تخمین کاهش عملکرد می       
ن آورده و تخمینی بـاالتر از کـاهش عملکـرد           ییهاي کاهش عملکرد را پا     اي صحت تخمین   توزیع لکه 

هـا ضـمن    هـاي هـرز در مراکـز لکـه     زیرا علف). 1990تورنتون و همکاران، (کند  ه مییگیاه زراعی ارا  
 در 1اي گونـه  رقابـت درون بنـابراین وجـود     . پردازنـد  رقابت با گیاه زراعی با یکدیگر نیز به رقابت مـی          

کـه در توزیـع      حـالی  در). 1997کاردینا و همکـاران،     (شود    می 2اي گونه ها سبب کاهش رقابت بین     لکه
 هـر علـف     پوشانی ندارد، بنابراین    منفرد، هم  هاي هرز   گذاري علف ، منطقه اثر  هاي هرز   یکنواخت علف 

ـ  در این حالت بـیش    . کند هرز حداکثر اثر رقابتی خود را بر روي گیاه زراعی اعمال می            هـاي   ر بخـش ت
به هـر حـال، مطالعـات نـشان         ). 1997کاردینا و همکاران،    (گیرد   ثیر علف هرز قرار می    أت مزرعه تحت 

کـه ارتبـاط بـین تـراکم علـف هـرز و کـاهش         بر این  عالوه هاي هرز داده است که تجمع مکانی علف   
هـاي هـرز را نیـز         آینـده پـراکنش علـف     دهـد، الگوهـاي       تأثیر قـرار مـی     عملکرد گیاه زراعی را تحت    

همگون جمعیـت  بنابراین نادیده گرفتن توزیع نـا   ). 1990همکاران،   تورنتون و (دهد    تأثیر قرار می   تحت
ه  منجر به تخمین باالتر از پتانسیل کاهش عملکرد شده و باعـث اسـتفاد    هاي هرز به احتمال زیاد      علف

  ).2001ن،  همکاراجودي و(شود  ها می کش ضروري از علفغیر
 

                                                
1- Intra-Specific Competition 
2- Inter-Specific Competition 
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و وزن خشک ) سمت چپ ( متداول در پایان فصل رشد زعفرانهاي هرز علفهاي توزیع و تراکم کل   نقشه-1شکل 
) پایین(و کولش ) وسط(اي  ، کاربرد لکه)باال( کش علف، در سه مزرعه کاربرد سراسري )سمت راست(زعفران  توده زیست

  .)2002کافی، ( برده شدکار  هبصورت مخلوط  هببود که ن وگاالنت بنتازومورد استفاده هاي  کش  علف.اولدر سال 
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و وزن خشک ) سمت چپ( متداول در پایان فصل رشد زعفران هاي هرز علف کل هاي توزیع و تراکم  نقشه-2 شکل
در ) پایین(و کولش ) وسط(اي  ، کاربرد لکه)باال(، در سه مزرعه کاربرد سراسري )سمت راست (زعفران توده زیست
  ).2002کافی، ( کار برده شد هصورت مخلوط ب ههاي مورد استفاده بنتازون وگاالنت بود که ب کش علف .دومسال 
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  گیري کلی نتیجه
این پویایی در طی فـصل  . نتایج نشان داد که جوامع علف هرز در ابعاد مکانی و زمانی پویا هستند        

در این مطالعـه میـزان عملکـرد     .شود   می هاي مختلف و در بین و درون مزارع مشاهده         رشد و در سال   
 در سطح مزارع تغییـر نـشان   هاي هرز علفعنوان تابعی از تغییرات تراکم    ه هوایی زعفران ب   توده  زیست

که نقاط با آلودگی باالي علـف هـرز بـر نقـاط داراي      طوري هب. اي بود عبارتی داراي توزیع لکه    داد یا به  
نادیـده گـرفتن توزیـع    هـا نـشان داد کـه        مجموع این یافتـه    در. ها منطبق بود   تر روي نقشه   عملکرد کم 

ـ هـاي هـرز   علف و استفاده از میانگین تراکم   هاي هرز   علفناهمگون جمعیت    عنـوان مبنـایی بـراي     ه ب
ش عملکرد شده مد نخواهد بود و منجر به تخمینی باالتر از پتانسیل کاهآمدیریت یکنواخت مزرعه کار   

ضروري بوده ه کنترل غیرزیرا در برخی نقاط مزرع. شود ها می کش ز علفضروري او باعث استفاده غیر
 در حقیقت تغییـر تـراکم    . بسیار باالست  هاي هرز   علف دیگر مزرعه تراکم     هاي  که در بخش   و در حالی  

 - گیاه زراعی، علف هرز-علف هرز در سطح مزارع عامل بروز پیچیدگی در روابط تداخلی علف هرز      
کلی عامل پدیـد آورنـده تغییـرات      طور  ه و ب  هاي هرز   علف مدیریتی   هاي  حاسبهعلف هرز و نیز دقت م     

  .رود شمار می هکاهش عملکرد گیاه زراعی ب ناهمگون در
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Abstract1  

In order to describe the spatial and temporal distribution of saffron weed 
seedling populations, geostatistical techniques were used under different 
management conditions and theirs effect on saffron above ground biomass 
production over the two growing seasons at three saffron fields each with an areaof 
2000 m2, located in Southern Khorasan, Iran. The dominant weed population and 
saffron leaf dry weight were recorded at 144 points of each saffron field based on a 
4×4 m grid at the end of plant growing season. Saffron leaf dry weight was 
determined at the same place of weed seedling in two years. Weed spatial 
autocorrelation was indicated by semivariogram analysis and weed density and 
saffron above ground biomass relationship were determined by cross 
semivariogram analysis and Spearman’s correlation coefficient at the end of two 
growing seasons. The density and spatial distribution of weed seedling varied 
under different weed management practices at both years. Semivariograms analysis 
showed moderate to strong spatial dependence (50.1-89.6%) for total weed 
distribution patterns based on fields and years. Saffron above ground biomass dry 
weight showed moderate to strong spatial patterns (51.1-92.5%) on the three fields. 
Cross-semivariograms analysis and Spearman’s correlation coefficient showed 
considerable spatial continuity between saffron above ground biomass and weed 
density patterns on the different fields. Baesd on our results, in spite of different 
weed control methods, patchy distribution of weeds can cause spatial heterogeneity 
in above ground saffron biomass on the fields.  
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