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  اساتيد دانشگاه فردوسی مشھد4و2،3 مشھد،  به ترتيب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری علفھای ھرز دانشگاه فردوسی5و1 •

 چکيده
به منظور بررسی اثر مديريت های مختلف شامل مقدار و زمان 

 علف کش بر الگوی پراکنش مکانی بذور تاج کاربرد کود نيتروژن و
  در مزرعه 1384خروس خوابيده و ريشه قرمز، آزمايشی در سال 

مشهد انجام شد که تحقيقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی 
: 2و1   تيمار هاین برای طرح کود وعلفکش با  قطعه زمي8در آن 
با کاربرد ( کيلوگرم در هکتار نيتروژن هنگام کاشت 25توزيع
 کيلوگرم در هکتار 25توزيع : 4و3، ) بدون کاربرد علفکش(و) علفکش

بدون ( و) با کاربرد علفکش(ه شش برگینيتروژن هنگام کاشت و مرحل
 کيلوگرم در هکتار نيتروژن 120 توزيع : 6و5، )د علفکشکاربر

: 8و7، )بدون کاربرد علفکش(و )با کاربرد علفکش(هنگام کاشت 
 و مرحله شش برگی کيلوگرم در هکتارنيتروژن هنگام کاشت 120توزيع 

در  .در نظر گرفته شد) بدون کاربرد علفکش( و)با کاربرد علفکش(
 وجود نداشت عاری از بذر  اینقطهتمامی مراحل نمونه برداری 

يج آزمايش انت.  موثر بود خاکبرد علف کش در کاهش بانک بذرروکا
 نشان داد که علفکش ابزار مناسبی برای کاهش بانک بذر می باشد

درآناليزهای ژئواستاتيستيکی مدل های کروی و نمايی با 
در . واريوگرام های بذور  در تيمار های مختلف سازگاری داشتند

 تا 17/1 بين  تاج خروس خوابيده تيمارها  دامنه تاثير تمامیبين
   و دامنه تاثير  متر21/50

درصد اثر .  نوسان داشت متر98/44 تا 15/1تاج خروس ريشه قرمز بين 
 درصد متغير بود 37/32تا 91/1 بين در تاج خروس خوابيدهقطعه ای 

 . شد که به ترتيب باعث ضعيف ترين و قوی ترين همبستگی مکانی
 تاج خروس از مناطقی با تراکم بسيار باال تا دو گونهبذور 

 و به صورت ساختار لکه ای ندمناطقی با تراکم پايين  متغيير بود
مديريت کود نيتروژن تاثير . نددر دو نمونه برداری ظاهر شد

زيادی در کاهش بانک بذر نداشت اما با کاربرد علفکش ساختار لکه 
 .و تراکم بذور کاهش پيدا کردها تا حدودی تخريب شد 

مديريت مکانی علف های هرز، ژئواستاتيستيک،  : واژه های کليدی
  اثر قطعه ایواريوگرام، دامنه تاثير،

 
علفهاي هرز در تمام سيستمهاي زراعي حضور دارند و حضور آنها 

آگاهي از بانك بذر و عوامل . وابسته به بذور موجود در خاك است
 جوانه زني، امكان پيشگويي تراآم آيندة محيطي آنترل آننده

 آزمايشات نشان می دهد. )2(گياهچه هاي علف هرز را فراهم ميكند
، تراکم و ميزان نهاده های مصرفی بر تنوعنوع گياه زراعی ، نوع 

  .)3( و توزيع بذور در پروفيل خاک تاثير گذار است

                                                 
  اساتيد دانشگاه فردوسی مشھد4و2،3 به ترتيب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری علفھای ھرز دانشگاه فردوسی مشھد، 5و1 •
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يع يکی از داليل مهم ناکارا بودن مديريت علفهای هرز توز 
  اين امر . عه می باشدناهماهنگ علفهای هرز در مزر

 مدل کردن و مديريت علفهای هرز را دچار مشکل می ،برداری نمونه
عواملی از قبيل تنوع و تداخل گونه های زراعی و علف هرز  .)4(کند

، غير يکنواخت بودن مکان بوته های مادری ، شکل و اندازه بذر ، 
ارايی عوامل انتشار ، جهت و سرعت پراکنش غير تصادفی بذور ، ک

باد ، جوانه زنی و سبز شدن ، مرگ و مير بذور  در چگونگی قرار 
 .)5(دگيری بذور در مزرعه نقش دارن

يکی از عوامل موثر در پويايی جوامع علفهای هرز ، علفکشها 
   ،مبر اساس مطالعات انجام شده  در مزارع ذرت و گند. هستند 

رز رايج مناطق زراعی پس از کاربرد علفکشهای های ه علف بسياری از
، در حالی که علفهای هرز غير نوکسی آلکانوئيک اسيد کاهش يافتهف

 افزايش 2 و گونه های بابونه ،1گونه های علف هفت بندحساس نظير 
 سال بر روی مقادير مختلف کودها مانند ازت و زمان ).8(می يابند

 .)6 (ندتوزيع مکانی موثر ا
د در توصيف تغييرات ، تهيه نقشه  می توانن3مار مکانیروشهای آ

  ). 4( بکار  روند ی نمونه برداریگسترش روشهاو
 سمی واريوگرام ها و نقشه های حاصل از کريجينگ در توصيف توزيع 

استفاده از اين راهکارها در مديريت . مکانی نقش مهمی دارند
رد زراعی، تلفيقی علفهای هرز گام بلندی در جهت افزايش عملک

استفاده کمتر از علفکشهای گوناگون و در نتيجه سالمت و امنيت 
 . غذايی خواهد بود

 در دو گونه علف هرز تاج خروسهدف از انجام اين تحقيق مديريت 
مزارع ذرت با آگاهی از شيوه پراکنش بذور آن با توجه به عمليات 

ود، ميزان و زمان مصرف ک. اجرا  شده در سالهای قبل می باشد
کاربرد و عدم کاربرد علف کش شيوه های مديريتی موثر بر بانک 

 بر اين عوامل در اين مطالعه اثر  . بذر علف های هرز هستند
 با استفاده از تکنيک ژئواستاتيستيک مورد دو گونهر وبانک بذ

 .بررسی قرار گرفته است
 

  هامواد و روش
رک در مرحله شش اولين کود دهی هنگام کاشت و کود س  کشت  ازپس  

به ميزان يک  D+MCPA.2.4سمپاشی با علفکش  .برگی انجام شد
هر  قطعه زمين 8برای اجرای طرح  .کيلوگرم در هکتار  انجام گرفت

نمونه برداری بر روی .   متر در  نظر گرفته شد30×10يک به ابعاد 
با استفاده   متر5/2×5/2شبکه عالمت گذاری شده مربعی  به ابعاد  

  ،خاکسانتی متری  15-0از عمق ،  متر5/0×5/0ادراتی به ابعاد از کو
  .  انجام گرفت  قبل از کاشت و بعد از برداشتدر دو مرحله

آناليز توصيفی از تراکم بذور علفهای :  شامل مراحل تهيه نقشه
هرز برای اطمينان از يکنواختی واريانس ، در صورت لزوم تبديل 

رام ، برازش مدل به سمی واريوگرام داده ها ، محاسبه سمی واريوگ
، تخمين توزيع و تراکم بذور در نقاط نمونه برداری نشده توسط 

                                                 
1 - Polygonum Spp. 
2 - Matricaria  Spp. 
3 - Geostatistics 
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مدل در ) .7(پارامترهای سمی واريوگرام  و درون يابی با کريجينگ 
  واريوگرام رياضی

)1(  

 Zديگر واقعند، از يکhزوج نمونه ای است که به فاصله   
 خصوصيت مورد نظر  مقدار خصوصيت مورد نظر در موقعيت 

در موقعيت 

( ) ( )[ ]2)(

1)(2
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hN

i hxx ii
ZZ

hN
hy

)(hN
ix

( )hxi
Z +

hxi

ix و

منحنی بدست . نيز سمی واريانس می باشد و +
د که وابستگی مکانی بين نمونه ها  واريوگرام می نامنآمده را 

از پارامتر های اين مدل .را بصورت يک مدل رياضی بيان می کند
برای تخمين تراکم های علف هرز در نقاط نمونه برداری نشده در 

حد آستانه :پارامترها شامل). 7(کريجينگ استفاده می شود

)(ˆ hy

يشترين 
                                                

1 (Co+Cs)  
 (Ao) 2منه تاثيردا. حدی که واريوگرام  به مقدار ثابتی می رسد : 

اثر .فاصله ای که ميزان سمی واريانس به حد ثابتی می رسد:  
ناشی از عواملی مانند تغييرات مشخصه مورد  :  (Co) 3قطعه ای

بررسی در فواصلی کمتر از فاصله نمونه برداری ، خطاهای اندازه 
 .گيری و آزمايشی و يا ديگر تغييرات غير قابل پيش بينی می باشد

ميانگين، (تحقيق تجزيه و تحليل داده ها ، خالصه آماری در اين  
) انحراف معيار، واريانس نمونه، حداقل، حداکثر، چولگی و کشيدگی

 محاسبه و نقشه های توزيع و +GSبرای داده ها توسط نرم افزار
 انجام Excelتراکم بذور سلمه با استفاده از همين نرم افزار و 

 .گرفت
 

  نتايج و بحث 
 از گياهان غالب مزرعه بود، به طوريکه س خوابيدهتاج خرو

متوسط . بيشترين بذر موجود در بانک بذر متعلق به اين گياه بود
 بذر در متر مربع در 63/23623تراکم بذر تاج خروس خوابيده از 

 در ابتدای فصل 7 بذر در متر مربع در تيمار54/35934تا  2تيمار
در انتهای فصل دن طرح  بعد از پياده کر .)1جدول (متغير بود

  بذر در متر مربع و 22875 با 8کمترين مقدار بذر مربوط به تيمار
 بذر در متر مربع 9/58670با 4بيشترين مقدار بذر مربوط به تيمار

از بيشترين کاهش ميزان بذر تاج خروس خوابيده  در واقع .بود
ی  و بيشترين افزايش در بذرده 8تيمار ابتدا به انتهای فصل در 

 کيلو 60 که 8ً احتماال در تيمار . مشاهده شد4اين گياه در تيمار 
 کيلوگرم در مرحله شش 60گرم در هکتار نيتروژن هنگام کاشت و 

برگی به کار رفته بود، گياه ذرت توانسته ، نيتروژن بيشتری جذب 
اج خروس خوابيده و ت رشد لذا. برتری يابدکند و از لحاظ رقابتی 

 .  آن کاهش يافته استدر نتيجه بذردهی
 متر 21/50 متر تا 17/1ابيده از دامنه تاثير تاج خروس خو

دامنه ) 9(زنين و همکاران  ).2جدول(رانتهای فصل نوسان داشت د
 متر در جهت حرکت ماشين 40 متر و تاج خروس را 14تاثير خرفه را 

گزارش کردند  کاهش در دامنه تاثير ب. آالت در مزرعه
 

1 - Sill 
2 - Range 
3 - Nugget 
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اگرچه لکه .  متر کاهش پيدا کرد17/1 به 33/30بود که از  6رتيمارد
های کوچکتری از اين گياه ايجاد شد اما همبستگی مکانی در آنها 

ًر کرد که احتماال دامنه تاثير کوچکتر ياز متوسط به قوی تغي
. ميانگين دامنه تاثير تمامی لکه های کوچکتر است مربوط به

 در ابتدای )1 شکل ( بر می آيدچنانچه از نقشه های اين گياه نيز
فصل تنها دو لکه بزرگ در نقشه مشاهده می شد که تراکم از حواشی 

 بذر در متر مربع نوسان داشت اما 31000 تا 8900تا مرکز نقشه از 
رنقشه ايجاد شد که تراکم در  لکه پرتراکم کوچک د7در انتهای فصل 

 به نظر .شت بذر در متر مربع نوسان دا80000 تا 15000آن از 
ی  انجام شده گرچه نتوانسته ساختار لکه های ابتداياتل عممی رسد

ميزان بذردهی بوته های فصل را تخريب کند اما 
ه را ت تاث قرا د  به طوريکه ل های اده است،باق مان

از آنجا که . کوچکتر با تراکم بيشتری در مزرعه ايجاد شده است
تنها با نقاط و لکه های آلوده در مديريت متناسب با مکان 

و ر چنين کرتهايی که لکه ها کوچک مبارزه می شود، مبارزه د
پرتراکم هستند، بسيار دشوار خواهد بود و چنين لکه های 
پرتراکمی منابعی برای پراکنش بذور در سال بعد خواهند بود که 

 . ی گردد برمبه خاصيت قوی لکه ای اين گياه البته چنين امری 
مشاهده  8رين افزايش در دامنه تاثير اين گونه در تيمار بيشت

  

  
ر ير حت د کهی

 شد

فا.سد گي  بر 

 

 در مزرعه چندان زياد نبود اما وس ريشه قرمز 

انتهای فصل افزايش  ر متر د02/39 به 33/30بطوريکه از ، )2جدول(
يافت که اين افزايش در دامنه پراکنش بذور با توجه به افزايش 
  ميزان بذر آن در طول فصل طبيعی به نظر

اه در ًطبيعتا مقدار زياد  می ر اين  يشتری بذ صله
پراکنش پيدا کرده است که البته لکه های انتهای فصل همبستگی 

در تيمارهايی که علفکش به  .مکانی قوی تری را هم نشان دادند
رفته بود ميزان افزايش بانک بذر اين گياه نسبت به تيمار  کار

از آنجا که علفکش بکار رفته . های بدون کاربرد علفکش کمتر بود
. رگ کش بود چنين نتيجه ای دور از انتظار نبوديک علفکش پهن ب

محققين مختلف هم تاثير علفکش را بر ترکيب و تراکم بانک بذر به 
گزارش کرد که با مصرف مداوم علفکش ها ) 3(اثبات رسانده اند، بال

بطور کلی در . جود در بانک بذ رکاهش خواهد يافتتراکم بذور مو
از بذر وجود نداشت و خاک به هيچ کدام از تيمارها نقطه ای عاری 

صورت يک مخلوط ناهمگن کم و بيش دارای بذور علفهای هرز مختلف 
در سال گذشته در چون اين زمين . از جمله تاج خروس خوابيده بود

، در طی اين آيش بود، بانک بذر آن آن تا حدودی تخليه شده بود
فصل که گياه ذرت کشت شده بود ، کود نيتروژنه به زمين داده می 
شد، آبياری صورت می گرفت ، بانک بذر افزايش می يافت و اين 

 .افزايش شديد بود
 تاج خرتراکم بذور

نده می در تمامی مزرعه حضور داشت و همين حضور آن در سالهای آي
بيشترين تراکم بذر تاج خروس . تواند منبع آلودگی منطقه باشد

 1 و کمترين مقدار در تيمار7ريشه قرمز در ابتدای فصل در تيمار
و  4در حالی که در انتهای فصل بيشترين تراکم در تيمار. بود

 تاج بيشترين کاهش بذر .)1جدول ( قرار داشت5کمترين در تيمار
 بود که به نظر می 5 فصل مربوط به تيمار ريشه قرمز در طیخروس

در . رسد کاربرد علفکش در بروز چنين نتيجه ای موثر بوده است
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وس اکثر تيمار ها تراکم تاج خروس ريشه قرمز بر خالف تاج خر
 چون تاج خروس ريشه قرمز ايستاده و پر شاخ .خوابيده کاهش داشت

ی سم دريافت نسبت به تاج خروس خوابيده ميزان بيشتر و برگ است
فته و به مرحله بذردهی نمی  دارد بنابراين جمعيت آن کاهش يامی
 . رسد

الب اينکه همزمان با بيشترين کاهش در تعداد بذر تاج نکته ج

گذار ق العاده ای
ام شده در کنترل و کاهش بانک بذر اين 

ن  

خروس خوابيده ، ميزان بذر تاج خروس ريشه قرمز به شدت افزايش 
 با افزايش بی نظير بذر تاج خروس 8يافت، به طوريکه در تيمار 

.  بذر در متر مربع روبرو بوديم54/65824مز به ميزان ريشه قر
ًاحتماال وجود توام اين دو گياه با هم مغاير بوده و حضور پررنگ 
  يکی ، در ميزان حضور ديگری تاثير

د  . فو می 
اگرچه عمليات انج بطورکلی 

ف کار و هزينه در مزرعه و تهيه دو گونه زياد موثر نبود و صر
نقشه های توزيع و تراکم بذورنتوانست به کنترل مطلوبی 
قشه های تهيه شده در آينده وسيله سودمندی در  وليکن  بيانجامد،

به . ديگر مديريت ها ، به خصوص در مديريت تلفيقی خواهند بود
نظر می رسد تهيه نقشه های ساالنه از زمينهای زراعی اطالعات 

 .فراهم خواهد ساختناسبی چه در سطح مزرعه و چه در سطح منطقه  م
 و ريشه قرمز هرز تاج خروس خوابيده هایمتوسط تراکم و تراکم نسبی بذور علف. 1جدول  

 در دو مرحله نمونه برداری در تيمارهای مختلف
نمونه برداری آخر فصل نمونه برداری اول فصل

متوسط تراکم 
تاج خروس 

  خوابيده

2m
seed 

سط توسط تراکم  مت
تاج  خروس ريشه تيمار

 قرمز

2m
seed 

متوسط تراکم 
تاج خروس 

 خوابيده

2m
seed 

راکم 
 خروس ريشه 

متو
تاج

 قرمز

2m
seed 

127/2650754/177481/2950181/831  

27/41147 27/2717 63/23623 254/1164

18/30888 3660 25620 372/3382

9/58670 436/3005609/354963/4103

36/382625620 24400 5610

63/83 27/3327 609/236793143028

736/37986 54/4214 54/3593436/3216

09/2367922875 3050 854/68874

 

اج خروس خوابيده در دو مرحله نمونه برداری در  ه بذور علف هرزباجزای واريوگرام مريوط . 2جدول

ای

 
 
 ت

 تيمارهای مختلف
درصد  همبستگی دامنه حد 

انه
اثر 

 ای
مدل تيمار نمونه 

اثر 
قطعه 

آست قطعه مکانیبرداری

قوی  67/8 کروی 134/4 175/1 051/0
قوی 41/3 33/8 141/1 039/0 کروی 2
قوی 71/6 23/10 28/1 086/0 کروی 3
قوی 25/10 74/5 082/1 111/0 کروی 4

 
 اول
 فصل

قوی 9/7نمايی 8/25 506/2 198/0 5
متوسط 37/32نمايی 33/30 915/1 62/0 6
قوی 01/5نمايی 15/46 032/3 461/0 7

توسطم نمايی 837/32 33/30 915/1 62/0
قوی 76/7کروی 48/10 21/1 094/0 1
قوی 14/7 4/5 091/1 078/0 کروی 2
قوی 63/15 43/11 228/1 192/0 کروی 3
قوی 95/9 79/5 045/1 104/0 کروی 4
قوی 91/1 75/28 09/2 04/0 کروی 5
قوی 11/41

 

 
 
آخر

نمايی 617/1 999/0 141/0

فصل
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متوسط نمايینمايی 743/29 43/29 21/50 21/50 341/2 341/2 689/0 689/0 7
قوی 01/13کروی 02/39 028/2 264/0 8

مر. 3جدول ونه برداری ياجزای واريوگر و م وس هرز ذو
لف مار

ای

رحله نمه ببوط ام  ر علف  تاج خر ريشه قرمز در د
های مخت  در  تي

درصد  همبستگی
اثر 

دامنه حد 
آستانه

اثر 
قطعه ای

مدل تيمار
مکانی

قطعه 

نمونه 
برداری

قوی 7/16 47/3 994/0 166/0 یکرو 1
قوی 16/21 36/2 / / نمايی 20821 2290
قوی 18/10 96/2 119/1 114/0 نمايی 3
قوی 25/10 74/5 082/1 111/0 کروی 4

 
 
 اول

فصل 

قوی 36/11کروی 08/7 126/1 128/0 5
قوی 85/16کروی 67/3 997/0 168/0 6

متوسط 03/26نمايی 15/1 018/1 265/0 7
قوی نمايی 894/19 63/1 063/1 212/0
قوی 8/22 35/3 978/0 223/0 کروی 1
قوی 72/1 35/3 984/0 017/0 کروی 2
قوی 22/14 51/3 984/0 14/0 کروی 3
قوی 81/2 95/2 995/0 028/0 کروی 4

 
 

 

قوی 37/18کروی 5/3 034/1 19/0 5
قوی 05/11کروی 09/4 049/1 116/0 6
قوی 53/11نمايی 48/2 101/1 127/0 7
قوی کروی 899/23 98/44 784/1 428/0

 
آخر
فصل

 
 

 
                          ابتدای فصل                       

 

 
 
 
.

                                                           
نتهای فصل      ا                 

N رديف  
 کاشت     
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The effect of N2, and herbicide usage on prostrate pigweed and 
 red root pigweed seed banks  

Narges 1 2 3  nasiri 

In order
dist ral 
Research Station, Ferdowsi Un rowing season.The treatments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pourtoosi , Mohammad hasan Rashed mohasel ,Mahdi parsa ,Mahdi
4,Elmira Mohammad vand5 

fect of different management on to evaluate the ef  composition, density and 
ribution patterns, an experiment was conducted in a grain corn field at the Agricultu

iversity of Mashhad 2006 g
consisted of: Application of 25 kg/ha nitrogen fertilizer at the time of corn planting with 
2.4.D+MCPA herbicide(533 g. ai./ha 2.4.D+467 g. ai./ha MCPA), Application of 25 kg/ha 
nitrogen fertilizer at the time of corn planting without herbicide, Application of 25 kg/ha 
nitrogen fertilizer at the time of corn planting and six-leaf stage with herbicide, Application 
of 25 kg/ha nitrogen fertilizer at the time of corn planting and six-leaf stage without 
herbicide, Application of 120 kg/ha nitrogen fertilizer at the time of corn planting with 
herbicide, Application of 120 kg/ha nitrogen fertilizer at the time of corn planting without 
herbicide, Application of 120 kg/ha nitrogen fertilizer at the time of corn planting and six-
leaf stage with herbicide, Application of 120 kg/ha nitrogen fertilizer at the time of corn 
planting and six-leaf stage without herbicide.The percentage of Amaranthus blitoides  seed 
free spaces was zero throughout the season. Application of herbicide was useful in reducing 
the amount of A. blitoides seed bank. Semivariograms of seeds fitted with spherical and 
exponential models.Semivariogram analysis in the levels of treatments indicated a range of 
influence of 1.17m to 50.21 m for prostrate pigweed and 1.15m to 44.98m for red root 
pigweed . The highest spatial correlation for prostrate pigweed  was 1.91% and the lowest 
one was 32.37%. Weed seed bank patches was obvious in two spicies maps.Although the 
nitrogen fertilizer didn’t have a strong effect on reducing the amount of seed bank but the 
application of herbicide was a useful factor in reducing weed seed bank. 
 
Key words:spatial weed control,  Semivariogram, seed bank patches.  
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