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 گندم  -آيش -هرز يک مزرعه با سابقه تناوبي کلزاهايپويايي مکاني علف

Spatial dynamic of weeds in a field with Canola-Fallow-Wheat crop rotation history 

 9، یاسر نیک پرست2و مهدی نصیری محالتی 2، پرویز رضوانی مقدم2، محمد حسن راشد محصل*2باقری علیرضا

 چکيده:
در مزرعه  5861-68هرز طي فصل رشد، آزمايشي در سال زراعي هايور ارزيابي پويايي مکاني علفبه منظ

کيلومتري جنوب شرقي مشهد به اجرا درآمد. به اين منظور قطعه زميني  51نمونه آستانه قدس رضوي واقع در 
موجود در مزرعه به روش  هرزهايگندم انتخاب شد. علف -آيش -يک هکتار و با سابقه تناوبي کلزا مساحتبه 

متر، طي سه مرحله به ترتيب قبل از کنترل  1/1 × 1/1نمونه برداري گسسته سيستماتيک و با استفاده از کوادرات 
شيميايي، پس از کنترل شيميايي و قبل از برداشت به تفکيک گونه شمارش و تراکم هر گونه ثبت گرديد. در 

هرز در مزرعه طي هايهرز مشاهده شد. تراکم کل علفگونه علف 51نقطه نمونه برداري شده از مزرعه،  598
بوته در متر مربع بود. به نظر مي  98/8، 58/54، 24/22مراحل اول، دوم و سوم نمونه برداري به ترتيب معادل 

 . در مرحله اول نمونه برداري رسد اين روند نزولي، در نتيجه کارايي عمليات کنترلي ايجاد شده است
هرز مزرعه بودند. اين درحالي هايمهمترين علف Chorispora tenellaو  Goldbachia laevigataهايگونه

در مرحله دوم نمونه برداري اهميت  Polygonum aviculareو  Fumaria vaillantiiهرز هايبود که علف
از اهميت شاهتره کاسته  هرز مزرعه وپيدا کردند. در مرحله سوم نمونه برداري نيز هفت بند غالب ترين علف

 هرز مزرعه از روش زمين آمار استفاده شده و توابع واريوگرام هايشد. جهت توصيف پويايي مکاني علف
ها در سه مرحله نمونه برداري محاسبه شدند که واريوگرام هاي تهيه شده از مدل هاي کروي و نمائي گونه

ا مشخص شد که کمترين و بيشترين اثر قطعه اي به ترتيب تبعيت مي کردند. پس از محاسبه اجزاء واريوگرام ه
. با استفاده از متر متغير بود 8/598تا  6/4بين بودند. دامنه تأثير گونه هاي غالب مزرعه نيز  21/1و  58/1معادل 

هرز مزرعه هاياجزاء واريوگرام هاي محاسبه شده در فرايند درون يابي کريجينگ نقشه هاي توزيع مکاني علف
اي، و در امتداد جهت شخم را در بيشتر موارد مشاهده شد. نتايج نشان داد که رسم شدند که که توزيع لکه

هرز مزرعه و توزيع مکاني هايحضور گياه زراعي کلزا در تناوب و عمليات کنترلي متناظر با آن روي نوع علف
هرز مي تواند در کنترل هاير جوامع علفهاي مورد مطالعه موثر بود. در واقع تناوب زراعي با تاثير بگونه

 هرز به عنوان يک گزينه مطرح باشد. هايتلفيقي علف
 

 هرز، مديريت متناسب با مکانهايتوزيع مکاني علف هاي هرز، سمي واريانس، نقشه علفکليدي: هاي واژه

 
مقدمه

 مکان متناسب با پشتیبانی و توسعه مدیریت برای

ک روش مدیریتی توسععه  به عنوان ی علف های هرز

در معورد پعراکنش    کافی اطالعات ، دسترسی بهیافته

پعراکنش   میعزان  تعراک  و همننعین   ،مکانی و زمعانی 

 ,.Williams et al) بسیار مه  است هرزهایعلف

2000; Jurado Exposito et al., 2003; 

mailto:Alireza884@yahoo.com
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Koller & Lanini, 2005; Gerhards et al., 

تلفیقعی   یاجرای موفع  روش هعا  . از این رو (2002

مسععتلزم شععناقت دقیعع   ، هععرزهععایمععدیریت علععف

 اسععت هعرز هععایعلعف هعای  ترکیعب و تعراک  نونععه  

(Altieri & Liebman, 1988).    کعورر و ننینعی

(Koller & Lanini, 2005)  نیز بیان داشتند که  با

هعرز  هعای علف پراکنشاطالع از چگونگی انتشار و 

نتععرل کدر  نو اسععتفاده از ایععن اطالعععات مععی تععوا   

دانسعتن   . در واقعع هرز معوررتر عمعل کعرد   هایعلف

متناسعب بعا   هعرز و کنتعرل   هعای پویایی مکانی علعف 

هزینعه   باعع  کعاهش   هرز می توانعد هایعلفمکان 

ناشعی از  محیطعی  کاهش اررات ن یهمنن، های تورید

کنترل و همینطور افزایش کعارایی عملیعات   عملیات 

هعرز  هایکنترل در مورد جمعیت های رکه ای علف

 .(Dieleman & Mortensen, 1999) نردد

 مجتمعععصععورت ه بعع هععرزهععایزمععانی کععه علععف

 یافتعععههسعععتند رقابعععت درون نونعععه ای افعععزایش    

بعععه همعععین دریعععل ارگعععوی پعععراکنش مکعععانی      و 

 مفیعد باشعد   آنهار مدیریت دهرز می تواند هایعلف

(Garretti & Dixon, 1998) در تراک  های بان .

هعرز و نیعاه زراعععی در   رقابعت بعین نونعه ای علعف    

حداکثر مقدار قود است از سعوی دیگعر در حاشعیه    

هععرز در هععایهععا رقابععت دورن نونععه ای علععفرکععه 

کمترین مقدار قود بوده و به همین دریل این نعواحی  

به عنوان مراکز اصلی توسعه رکه محسوب می شوند 
(Burton et al., 2005; Cardina & 

Doohan, 2008) . 

هععرز در یععک هععایپراکنععدنی علععف ارگوهععای

مقیاس کوچک، ممکن است مختلف باشند، شرایط 

قاک نیز در یعک مسعاحت کوچعک ممکعن اسعت      

. (Cardina & Doohan, 2008) باشععد متنععوع

دم  (Wilson & Brain, 1991)ویلسعون و بعراین   

( را Alopecurus myosuroidesروباهی باریک )

سعال معورد پعایش قعرار      28در مزرعه در طی زمعان  

هعرز  دادند و نتیجه نرفتند که حضور رکعه ای علعف  

ممکن است مربوط به مسائل قاکی، تغذیعه ای و یعا   

ها مدیریتی اعمال شده باشد. ترکیب و تعراک   روش

قبیعل   هرز تحعت تعاریر عوامعل مختلفعی از    هایعلف

ای و عوامل درون جمعیتی، ماننعد رقابعت بعین نونعه    

ای، عوامل بیرون جمعیتی و یا مسعتقل از  درون نونه

 جمعیععت ماننععد عوامععل مععدیریتی )مععثال تنععاوب( و    

عوامل آب و هعوایی و ارعرات متقابعل آنهعا بعا سعایر       

 . (Ayeneband, 2005)موجودات زنده قعرار دارد  

بیعان   (Ballare et al., 1987) بعانر و همکعاران  

 داشعععتند کعععه یعععک برداشعععتگر کمبعععاین بعععیش از  

 هعععرز تعععاتورهعلعععف هعععایاز کپسعععولدرصعععد  38 

(Datura ferox ) را جمع آوری می کند و بیش از

هععا را بععه قععارز از مزرعععه مععی بععرد.  آن درصععد 58

هرز از طریع  کعود دامعی نیعز معی تواننعد        هایعلف

 یزنععت و اشععالترشععوند بععرای مثععال مععت پل  پراکنععده

 (Mt. Pleasant & Schlather, 1994)، 

مزرعععه جمععع آوری  28نمونعه کععود دامعی را از    91 

. یافتنعد در درون آنها هرز را نونه علف 80کردند و 

جهت تعیین نوع استراتژی مدیریتی و پاسعخ  بنابراین 

هععرز بععه راهکارهععای مععدیریتی و هععایجوامععع علععف

متغیرهای محیطی، باید اطالعات صحیحی در معورد  

هرز در مزرععه موجعود   هایعلفچگونگی پراکنش 

 . (Cardina et al., 1997) باشد

 بععععععععه عقیععععععععده کاردینععععععععا و دوهععععععععان

 (Cardina & Doohan, 2008)    بعرای معدیریت

مهعار  ( ارعف ) هرز ما نیاز داری  بههایرکه های علف

واحدهای توریعد مثلعی جهعت ایجعاد محعدودیت در      
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نسععترش رکععه و جلععونیری از تشععکیل رکععه هععای    

هعرز در جعایی   هایکاهش تراک  علف (ب) ،جدید

که رقابت، رشد نیاه زراعی را با محدودیت مواجعه  

ای اجععرای و )ز( انتخععاب زمععان مناسععب بععر کععرده 

عملیات مدیریت. از اینرو است که شعناقت ارگعوی   

هرز مزرعه اهمیعت پیعدا معی    هایتوزیع مکانی علف

کنععد. بععا توجععه بععه اهمیععت دریافععت توزیععع مکععانی  

هععرز طععی فصععل رشععد و ارععرات عوامععل  هععایعلععف

معععععدیریتی و محیطعععععی روی پویعععععایی مکعععععانی  

هعرز، در ایعن مطارععه بعا اسعتفاده از روش      هعای علف

هعرز موجعود در   هعای آمار  توزیع مکانی علف زمین

نندم مورد  -آیش -یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا

 ارزیابی قرار نرفت.
 

 

 هامواد و روش

این تحقی  در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، 

کیلومتری جنوب شرقی مشهد با ععر    28واقع در 

شعععماری و طعععول جغرافیعععایی   95˚25′جغرافیعععایی 

متعر از سعطد دریعا در     305ر ارتفاع شرقی د 53˚′20

نندم انجام  -آیش -یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا

شععد. نزم بععه اکععر اسععت کععه در مزرعععه یععاد شععده، 

هرز، در سعال سعوم معورد    هایارگوی پراکنش علف

 بررسی قرار نرفت. 

متعر   31متر *  39در این مزرعه قطعه ای به ابعاد 

ام ایعن آزمعایش   سال قبعل از انجع   9انتخاب شد. طی 

ایععن مزرعععه در سععال اول تحععت کشععت کلععزا قععرار  

هععرز کلععزا از هععاینرفتععه بععود، بععرای کنتععرل علععف

اتیل )ناننت( با  -علفکش هاروکسی فوپ اتوکسی

سی سعی معاده معورره در هکتعار اسعتفاده       258مقدار 

شد. پس از کلزا این مزرعه بعرای معدت یعک سعال     

ریتی طعی  بصورت آیش رها شد. تنهعا عملیعات معدی   

این مدت، یکبار عملیعات شعخ  بعرای دفعن بقایعای      

کلزا بود. نندم نیاه زراعی بعدی ایعن مزرععه بعود.    

بععرای آمععاده کععردن زمععین از نععاوآهن برنردانععدار، 

دیسک و رورر استفاده شد. جهت تقویعت قعاک، از   

کیلعونرم در   98کودهای سعوپر فسعفات بعه مقعدار     

کیلعونرم در   288هکتار، سورفات پتاسی  بعه مقعدار   

هکتععار و اوره طععی دو مرحلععه )کععود سععرک( در     

مراحل پنجه زنی و قبعل از بعه سعاقه رفعتن بعه مقعدار       

کیلونرم در هکتار و در هر مرتبه اسعتفاده شعد.    288

کیلععونرم در  228پععس از آن رقعع  فععالت بععه میععزان 

هکتار بوسیله دستگاه ردیف کار کاشعته شعد. بعرای    

بعر    و پهعن هعرز باریعک بعر     هعای کنترل علف

پروپارژیععل  -ننععدم از علفکععش هععای کلودینععافوپ

سی سی ماده معورره در هکتعار    18)تاپیک( با مقدار 

نعرم   25بنورون متیعل )نرانسعتار( بعا مقعدار      و تری

ماده مورره در هکتار، استفاده شد. عالوه بعر ایعن در   

کنار این مزرعه یک واحد دامپروری وجعود داشعت   

یعل بهعار مزرععه توسعط     که در اواقعر زمسعتان و اوا  

 نوسفندان این واحد توریدی مورد چرا قرار نرفت.

برای انجعام عملیعات نمونعه بعرداری، مزرععه بعه       

متعر تقسعی  شعد و در     9*  9شبکه های مربعی شکل 

محل هر نقطه نمونعه بعرداری انجعام پعذیرفت. بعرای      

متععری  58تعیععین نقععاط نمونععه بععرداری از دو طنععاب  

اسعتفاده شعد. بعرای انجعام      متعر(  9مدرز )با فواصعل  

 5/8*  5/8نمونه برداری در هر نقطه یک کوادرات 

هعرز  هعای متر مورد استفاده قرار نرفته و تعداد علف

به تفکیک نونه بعه طعور جدانانعه طعی سعه مرحلعه       

نمونه برداری ربت شد. به طعور کلعی در هعر مرحلعه     

نقطه نمونه برداری شد. مراحل  231نمونه برداری از 

برداری شامل ارف( مرحله اول، قبل از کنتعرل  نمونه 

، ب( 2905اسععفند  23ارععی  20شععیمیایی در تععاریخ  
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ارعی   28مرحله دوم، بعد از کنترل شیمیایی در تاریخ 

و ز( مرحلعععه سعععوم، قبعععل از  2901اردیبهشعععت  22

 بود. 2901قرداد  3اری  0برداشت در تاریخ 

برای مدیریت مزرعه اطالععات بدسعت آمعده از    

برداری نسسته بایستی به حارعت پیوسعته ای از   نمونه 

اطالعات تبدیل نردنعد، بعدین منرعور اسعت کعه از      

آمار مکانی و به تبع آن زمین آمار استفاده می شعود.  

عنعوان   (Rew & Cousens, 2001)ریو و کعوزنز  

مععورد اسععتفاده در  روشمعععروت تععرین داشععتند کععه 

زمعین آمعار    روشهعرز  هایمطارعات مربوط به علف

 2اریعونرام . در زمین آمار با اسعتفاده از توابعع و  است

( رابطه بین توزیع مکانی و اطالعات کمعی  2)معادره 

هععرز( هععایمتغیعر مععورد بررسععی )مععثال تعراک  علععف  

 .(Goudy et al., 2001)بدست می آید 

 معادره واریونرام -2معادره 
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N(h)  = هسعتند کعه در فاصعله   ی یاهجفت نمونه 

h    ،از یکدیگر واقع شعده انعدZ(xi)    مقعدار متغیعر =

= مقعععدار متغیععر معععورد   xi  ،Z(xi+h)در موقعیععت 

قعرار   xiاز نقطعه   hکعه در فاصعله    xمطارعه در نقطه 

نرفته است،  h .مقدار واریونرام می باشد =  

بعین  مجذور اقتالفعات  میانگین  ،2واریانسسمی 

بعه عنعوان   را ( هعرز هعای معثال تعراک  علعف   متغیر ها )

عیعت مکعانی،   بین متغیر هعا در دو موق تابعی از فاصله 

. در (Goudy et al., 2001) توصعیف مععی کنعد  

مشاهدات در هر نقطه از شبکه نقاط بعا افعزایش   واقع 

شععود و بععه ایععن  فاصععله بععا نقععاط دیگععر مقایسععه مععی

                                                 
1 Variogram 
2 Semivariance  

 محاسعبه معی نعردد. نمونعه     انسصورت سعمی واریع  

شععترین یکععه در مجععاورت هعع  قععرار دارنععد ب  هععایی 

احتمال شباهت را با ه  دارند و به این ترتیب مقعدار  

ععدم   بعا افعزایش فاصعله   سمی واریانس پایین اسعت.  

 دریعل  بعه همعین   ،شباهت بین نقاط افعزایش معی یابعد   

ای کعه در  سمی واریانس نیز افزایش می یابعد. نقطعه  

شعد  باآن سمی واریانس حتی با افزایش فاصله رابت 

 در معورد با عنوان دامنه تاریر از آن یاد می شود. کعه  

ی هرز می تواند به عنعوان مقیعاس مشخصع   یک علف

هعرز  علعف و انعدازه رکعه   حارت رکعه ای   تفسیر برای

  .(Rew & Cousens, 2001) شوداستفاده 

پارامترهایی وجود دارند که برای توصیف سمی 

بعه   9یند کریجینگآواریونرام و همننین استفاده فر

بعا افعزایش فاصعله بعین نقعاط، مقعدار        کار می روند.

واریونرام نیعز بعه تعدریا تعا فاصعله معینعی افعزایش        

یابد و در ماورای آن به حد رابتی معی رسعد، کعه    می

نوینعد. حعد آسعتانه     ( میC0C+را حد آستانه ) آن

مقدار عددی واریونرام در شرایطی اسعت کعه تعابع    

مورد نرر، فاقد هرنونه صعود و یعا نعزول مشخصعی    

است. پارامتر دیگر سمی واریو نرام دامنعه یعا دامنعه    

ای اسعت کعه در آن   فاصعله  ،دامنعه ( است. 0Aتاریر )

و رابت معی  واریونرام به حداکثر مقدار قود رسیده 

شعود ایععن نشععان   وقتععی واریعونرام رابععت مععی . شعود 

دهنده این است که داده در ورای ایعن فاصعله دیگعر    

بععا هعع  همبسععتگی ندارنععد و از یکععدیگر مسععتقل      

شوند. از آستانه برای شناسایی دامنه استفاده معی   می

( 0C)ارر قطعه ای (. 2882)نودی و همکاران،  شود

ییرات غیعر قابعل پعیش    تغمقداری است که در ارر نیز 

برداری حادث می شود.  یا قطاهای ااتی نمونه بینی

                                                 
3 Kriging 
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ارر قطعه ای مععادل صعفر نشعان دهنعده ععدم وجعود       

اررات تصعادفی و همننعین نشعان دهنعده همبسعتگی      

 مکععانی بععان در داده هععا اسععت. زمععانی کععه مقععدار   

 ،ارععر قطعععه ای از صععفر افععزایش پیععدا مععی کنععد      

  مععل تصععادفی  نشععان دهنععده ایععن اسععت کععه عوا     

 معمععون در د. نععوجععود دار غیععر قابععل پععیش بینععی  

 هععرز واریععونرام هععای بععرازش   هععایمععورد علععف 

شده با مدل های نمائی، کعروی و قطعی سعازناری    

دارند، که ساقتار این معدل هعا در زیعر آمعده اسعت      

(Goudy et al., 2001). 
 

 مدل کروی سمی واریونرام -2معادره 
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دامنعه   0Aحعد آسعتانه،    C0C+در این معادره ها: 

فاصععله جفععت نمونععه از  hای و ارععر قطعععه  0Cتععاریر، 

 یکدیگر هستند.

جهت تجزیه و تحلیل داده هعا در ایعن آزمعایش    

قالصععه هععای آمععاری میععانگین، انحععرات معیععار،     

واریانس نمونه، حداقل و حداکثر بعرای نونعه هعای    

موجود محاسبه شد. از آنجائی کعه تععداد زیعادی از    

هعرز بودنعد و یعا دارای    کوادرات ها ععاری از علعف  

  هععای کمععی بودنععد، داده هععا دارای چععورگی تععراک

بودند. به منرور نرمال کردن داده هعا، بععد از اضعافه    

بععه تمععامی داده هععا، از آنهععا رگععاریت   2کععردن عععدد 

محاسعبات  ویژنعی    .[ln(z+1)] طبیععی نرفتعه شعد   

هععای آمععاری ماننععد نرمععال کععردن داده هععا، تبععدیل   

برنشععت )پععس از بععرآورد آمععاری نتععایا از حارععت  

اریت  به حارعت اوریعه تبعدیل برنشعت داده شعد و      رگ

پس از آن نقشه هعا ترسعی  شعد(، بعا اسعتفاده از نعرم       

انجام شعد. ععالوه بعر ایعن      +GSو Excelافزارهای 

نمونعه   مرحلعه در هعر  هرز هایبرای هر یک از علف

سعمی واریعونرام محاسعبه شعد و      معدل  نیری یعک 

ه و )ارعر قطععه ای، دامنع    واریعونرام  پارامترهای مدل

آسععتانه( کععه بععرای فراینععد کریجینععگ نزم هسععتند  

، همننین بعرآورد کریجینعگ و رسع     تعریف شدند

هعرز نیعز انجعام    هعای نقشه های توزیع و تراک  علعف 

 شد.
 

 و بحث نتايج

بررسععی نونععه هععای موجععود در مزرعععه مععورد    

 25هرز معادل هایآزمایش نشان داد که شمار علف

بعرداری متوسعط    نونه بعود. طعی مرحلعه اول نمونعه    

 82/88هعرز در مزرععه مععادل    هعای تراک  کل علف

بوته در متر مربع بود. در مرحلعه دوم نمونعه بعرداری    

بوتعه در   21/22این مقدار کاهش یافعت و بعه میعزان    

بوته در متر مربعع   39/9متر مربع و در مرحله سوم به 

هعرز  هعای رسید. از سوی دیگر حداکثر تعداد علعف 

نیعری نیعز    ین کل واحدهای نمونهمشاهده شده در ب
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در این مزرعه در مراحل اول، دوم و سوم بعه ترتیعب   

بوتعه در متعر مربعع بودنعد کعه       28و  92، 208معادل 

 روندی نزوری را نشان می داد.

در مرحلععععه اول نمونععععه بععععرداری از جامعععععه   

و  Goldbachia laevigataهععرز ،  هععای علععف 

Chorispora tenella  تعراک    به ترتیب با متوسعط

بوته در متر مربع و  21/22بوته در متر مربع و  22/21

درصعد در مجمعوع    22/20و  93/50با تراک  نسعبی  

هعرز را بعه   هعای درصد از کل تراک  علف 09حدود 

قععود اقتصععاد دادنععد. ایععن در حععاری بععود کععه      

( و Fumaria vaillantiiهعرز شعاهتره )  هعای علف

حلعه  ( در مرPolygonum aviculareهفعت بنعد )  

هعرز  هایاول نمونه برداری در این مزرعه جزء علف

رایا نبودند، امّا در مرحله دوم نمونه برداری اهمیت 

و  81/2پیدا کردنعد و بعه ترتیعب بعا متوسعط تعراک        

درصععد از  0/23و  39/21بوتععه در متععر مربععع   55/9

تراک  کل را به قود اقتصاد دادنعد. احتمعان ایعن    

بعا طعول فصعل رشعد     نونه های پهعن بعر  یکسعاره    

کوتاه و با تورید سریع بذر طی فصعل رشعد، توانسعته    

اند بر غنای بانک بعذر قعاک ایعن معزارع بیافزاینعد.      

نویا حضعور ایعن نونعه هعا طعی مرحلعه دوم نمونعه        

بععرداری و پععس از اعمععال عملیععات کنتععرل شععیمیایی 

نشان از جوانه زنی مجدد این نونه ها، پس از انجعام  

در مرحله سعوم نمونعه بعرداری     عملیات کنترل دارد.

هرز مزرععه بعود، ایعن در    هفت بند غارب ترین علف

حاری است که از اهمیت شاهتره کاسته شد، احتمعان  

این امر به دریل اتمام فصل رشد و زوال شاهتره بعود،  

از سوی دیگعر بعه نرعر معی رسعد کعه هفعت بنعد در         

شرایط عدم حضور نونه های غارب مراحل قبعل، از  

هتره، با طوننی تر بودن فصل رشد توانسعته  جمله شا

است به عنوان نونه غارب هر سعه مزرععه تعا انتهعای     

 فصل رشد باقی بماند.

و  Goldbachia laevigataحضور نونه های 

Chorispora tenella    بعععه عنعععوان مهمتععععرین

هرز مزرعه در مرحله اول نمونه بعرداری را  هایعلف

ر دو ایعن نونعه   می توان این نونه توجیه کرد که هع 

هععرز یکسععاره پهععن بععر  و از  هععایهععا جععزء علععف

قانواده شب بو و ه  قانواده کلزا هستند. به نرر می 

رسد آروده بودن بذور کلزا در هنگام کاشعت باعع    

هرز شعده اسعت.   هایآروده شدن مزرعه به این علف

علفکش مورد استفاده در طی کشت کلعزا علفکعش   

ود، بنعابراین  باریک بعر  کعش هاروکسعی فعوپ بع     

نونععععععه هععععععای پهععععععن بععععععر  یکسععععععاره     

Goldbachia laevigata  وChorispora 

tenella    .بععال و از نزنععد آسععیب در امععان ماندنععد

کشععت مععداوم  (Ball & Miller, 1990) میلععر

 -ارت -ارت، کشت مداوم روبیعا و تنعاوب چغنعدر   

ردنعد  کنعزارش  و ارت را مورد بررسی قرار دادند، 

کش در هعر محصعول باعع  تغییعر     که انتخاب علف

کعه   به سمت نونه هاییهرز هایدر بانک بذر علف

 ، شعد. در برابر علفکش ها حساسیت کمتری داشعتند 

هرز توسط هایبه نرر می رسد عدم کنترل این علف

علفکعععش هاروکسعععی فعععوپ و همننعععین مشعععابهت 

هرز، بعالوه شعباهت  هایقانوادنی کلزا با این علف

دوره زندنی آنها با نیاه زراعی کلزا احتمعان منجعر   

بذر و ایجاد بانک بذر غنی در  به رشد مناسب، تورید

از سوی دیگر توریعد بعذر در طعی     .قاک شده است

دوره آیش نیز با توجه به ععدم عملیعات کنتررعی بعر     

 تراک  بانک بذر این نونه ها افزوده است.  

و مقایسععه تععراک  نسععبی   2بععا مشععاهده جععدول  

هرز یکسعاره و چنعد سعاره معی تعوان تغییعر       هایعلف

هععا را در طععی فصععل رشععد  تععراک  نسععبی ایععن نونععه
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مشاهده کرد. در اوایل فصل رشد میزان تراک  نسبی 

هرز یکساره بان بود اما با ادامه فصعل رشعد   هایعلف

هعرز یکسعاره کاسعته    هعای از میزان تراک  نسبی علف

هرز چنعد سعاره   هایشد و به میزان تراک  نسبی علف

افزوده شد. علت ایعن امعر را معی تعوان بعه دو دریعل       

ت. اول اینکه افزایش نونه های چند سعاره معی   دانس

توانععد ناشععی از حععذت نونععه هععای یکسععاره توسععط  

علفکش در طی فصل رشد باشعد. دریعل دوم ممکعن    

است این باشد که نونه های چند ساره عمومعا رشعد   

قود را با نرم شدن هوا شروع می کنند، در حاریکعه  

هرز نندم یکساره زمسعتانه هسعتند و   هایعمده علف

 ا نرم شدن هوا رشدشان کاهش می یابد.ب

هععرز هععایواریععونرام هععای تهیععه شععده از علععف

مزرعه در طعی مراحعل اول و دوم نمونعه بعرداری از     

مدل های کروی و نمائی تبعیت معی کردنعد. اجعزاء    

واریونرام نونه های غارب مزرعه در مراحل قبعل و  

هرز نشان دادند که کمتعرین  هایپس از کنترل علف

 Chorisporaمربوط به  29/8عه ای با میزان ارر قط

tenella  در مرحله پس از عملیات کنترل و بیشترین

 Goldbachiaمربعععوط بعععه 85/8آن بعععا میعععزان 

laevigata      .در مرحله قبعل از عملیعات کنتعرل بعود

دامنه تأریر نونه های غارب این مزرععه در دامنعه ای   

قعدار  متر متغیر بود کعه کمتعرین م   1/231تا  0/2بین 

هرز هفعت بنعد در مرحلعه پعس از     آن متعل  به علف

اعمععال عملیععات کنتععرل و بیشععترین دامنععه متعلعع  بععه  

در مرحلععه  Goldbachia laevigataهععرز علععف

 (.2قبل از اعمال عملیات کنترل بود )جدول 

 Goldbachiaهععرز اجععزاء واریععونرام علععف

laevigata  نشان می دهند که پس از انجام عملیات

هرز به شعدت تحعت تعأریر    شیمیایی این علفکنترل 

قرار نرفته است.  بررسی دامنه تأریر در طی مراحعل  

متعر بعه    1/231اول و دوم نمونه بعرداری کاهشعی از   

 متععر را نشععان مععی دهععد. دامنععه تععاریر بععان در       9/3

 مرحلععه اول در ابتععدا ایععن تصععور را در اهععن تععداعی

 صععورت ه هععرز بععمععی کنععد کععه توزیععع ایععن علععف  

تصادفی بوده است، اما مشاهده نقشعه توزیعع مکعانی    

نشععععان داد کععععه رکععععه هععععای بسععععیار بزرنععععی از 

Goldbachia laevigata  در سطد مزرعه حضور

داشتند و این امر دریل بان بعودن دامنعه تعاریر در ایعن     

مرحله بود. با توجه به کاهش فاحش دامنه تاریر طعی  

ه نرعر  مراحل قبل و پس از اعمال عملیات کنتررعی بع  

می رسد که کارایی عملیات کنترری را می تعوان بعه   

عنوان عامل مهمی در تخریب سعاقتار رکعه هعا و در    

نتیجه کاهش دامنه تعأریر عنعوان کعرد. درصعد نقعاط      

( نیعز در سعطد   9هعرز )جعدول   آروده بعه ایعن علعف   

یی مزرعععه طععی مراحععل قبععل و بعععد از کنتععرل شععیمیا

درصعد را   03/23درصد تا  22/51کاهشی در حدود 

نشان داد. عالوه بر این بررسعی متوسعط تعراک  ایعن     

بوتعه در متعر     35/2تعا   22/21نونه، کاهشی در بازه 

مربع را در طی مراحل یاد شده نشان می دهد. نتعایا  

حاصله مؤید آن است که احتمعان  عملیعات کنتررعی    

فعاحش تعراک  و   توانسته است بخوبی باع  کعاهش  

 هرز شود.تخریب ساقتار رکه ها در این علف

کاهش متوسعط تعراک  و کعاهش درصعد نقعاط      

در طععی Chorispora tenell  هعرز  آرعوده علعف  

مراحععل قبععل تععا بعععد از کنتععرل شععیمیایی حععاکی از   

کععارایی عملیععات کنتررععی اسععت. بررسععی اجععزاء     

هرز نیز نشان داد که در طی این واریونرام این علف

احل دامنه تاریر افعزایش یافعت، بعه طعوری کعه از      مر

متععر رسععید. بععا توجععه بععه کععاهش   1/22متععر بععه  3/3

متوسط تراک  و درصد نقاط آرعوده، کعاهش شعدید    

تراک  رکعه هعا محتمعل بعه نرعر معی رسعد. از سعوی         
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دیگر افزایش دامنه تعاریر و افعزایش حعد همبسعتگی     

مکانی یا به عبارت دیگعر افعزایش انعدازه رکعه هعای      

هرز در سطد مزرعه را طعی مرحلعه قبعل و    این علف

پس از اعمال عملیات کنترل نشان می دهد. به دیگر 

سخن می توان اینگونه عنوان کرد که در مرحله پس 

هرز ک  تععدادتر و  از عملیات کنترل، رکه های علف

ک  تراک  تعر اّمعا بزرنتعر شعده انعد. بررسعی رونعد        

هعرز طعی ایعن    تغییرات اجزاء واریونرام  ایعن علعف  

مراحل روندی کاهشی را نشان می دهد، بعه طعوری   

در  22/8از  Chorispora tenellaکه ارر قطعه ای 

در مرحله دوم تنعزل پیعدا کعرده     29/8مرحله اول به 

 (Goudy et al., 2001)است. نودی و همکعاران  

نشعان دهنعده   پعایین  ارعر قطععه ای   عنوان کردنعد کعه   

از اینرو رونعد  همبستگی مکانی بان در داده ها است. 

تعر شعدن    ای ای نشان دهنعده رکعه   قطعه کاهشی ارر

هعرز پعس از اعمعال عملیعات     توزیع مکانی این علف

کنترری است. این حارت در نقشه توزیع مکانی پعس  

هرز بخوبی مشهود است. از عملیات کنترل این علف

با توجه به اجزاء واریونرام بدست آمعده بعرای ایعن    

هرز، در مجموع می توان اینگونه نتیجه نیعری  علف

کععرد کععه در مرحلععه دوم نمونععه بععرداری، بععه دریععل   

هعرزک   کارایی عملیعات کنتررعی، رکعه هعای علعف     

شمارتر شده و از تراک  آن نیز کاسته شده است. اما 

به نرر می رسد که به دریل جوانه زنی مجدد پعس از  

هعرز بعه صعورت    عملیات کنترل توزیع مکانی علعف 

نعد، اربتعه   رکه ای تر شده و رکه ها نیز بزرنتعر شعده ا  

جوانععه زنععی مجععدد موجععب قنثععی شععدن کععارایی    

 عملیات کنترل نشده است. 

طی مراحل قبل و پس از اعمال کنتعرل شعیمیایی   

هرز شاهتره و هفت بنعد بشعدت   هایدامنه تأریر علف

کاهش یافعت بعه طوریکعه دامنعه تعأریر هفعت بنعد از        

متععر در  0/2متععر در مرحلععه قبععل از کنتععرل بععه  5/39

کنتععرل کععاهش یافععت و دامنععه تععاریر  مرحلععه پععس از

متعر در طعی مراحعل قبعل      8/5متر به  5/39شاهتره از 

تععا پععس از کنتععرل کععاهش پیععدا کععرد. مععدل قطععی  

واریونرام این نونه ها و دامنه بعانی آن در مرحلعه   

اول از توزیععع تصععادفی و تقریبععا یکنواقععت آنهععا در 

مزرعه حکایت دارد، امّا در طی مرحله دوم کعاهش  

دامنه نشعان دهنعده تغییعر رونعد توزیعع آنهعا و        شدید

ایجاد حارت رکه ای است. این امر را تغییر رونعد ارعر   

قطعه ای آنها در طی مراحل اول و دوم ه  تأیید می 

کند، به طوریکه ارر قطعه ای شاهتره و هفعت بنعد بعه    

کاهش پیعدا   29/8و  21/8به  33/8و  31/8ترتیب از 

بسععتگی مکععانی و کععرد کععه ایععن رونععد افععزایش هم 

افزایش حارت رکه ای را در این نونه هعا نشعان معی    

دهد. بررسی روند تغییعرات درصعد نقعاط آرعوده بعه      

( 9هععرز شععاهتره و هفععت بنععد )جععدول   هععایعلععف

همننین نقشه های توزیع مکانی آنها نشان می دهنعد  

که نویا در ارر عملیات کنترل ساقتار رکه ها از بعین  

ی مجدد این نونعه هعا پعس از    رفته است اما جوانه زن

اعمععال عملیععات کنتععرل توانسععته اسععت ارععر عملیععات 

 کنترل را به کلی قنثی نماید. 

تجزیه و تحلیل واریونرام های نونه های غارب 

ایععن مزرعععه طععی مراحععل اول و دوم نمونععه بععرداری 

نشان داد کعه بیشعترین همبسعتگی مکعانی متعلع  بعه       

رحله پعس  و در م Chorispora tenellaهرز علف

از  8/09از اعمال عملیات کنترری بود. در این نونعه  

واریانس جمعیت در نتیجه همبستگی مکانی بعود، از  

اینرو همبستگی مکعانی قعوی بعرای ایعن نونعه ربعت       

نردید. کمترین همبستگی مکانی نیز متعل  به هفعت  

بند در مرحله پس از اعمعال عملیعات معدیریتی بعود     

از واریانس جمعیعت در   22/99هرز که در این علف
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نتیجععه همبسععتگی مکععانی بععود. دامنععه تععاریر بععان و    

 Goldbachiaهعرز  همبستگی مکعانی قعوی علعف   

laevigata  در طعععی مراحعععل اول نمونعععه بعععرداری

حاکی از وجود رکه های بزر  در مزرعه است. در 

مرحله دوم نمونه برداری همبسعتگی مکعانی کعاهش    

تععوان کععارایی پیععدا کععرد کععه دریععل ایععن امععر را مععی 

 عملیععععععات کنتععععععرل دانسععععععت. همبسععععععتگی    

بععععر قععععالت  Chorispora tenellaمکععععانی 

Goldbachia laevigata   طی مراحعل اول و دوم

نمونه برداری افعزایش پیعدا کعرد کعه دنیعل آن در      

 مباح  قبلی تشرید شد.

هععععرز  نقشععععه هععععای توزیععععع مکععععانی علععععف 

Goldbachia laevigata  در مراحععل اول و دوم

( نشان می دهنعد کعه در طعی    2رداری )شکل نمونه ب

بوتعه در   225مرحله اول رکه هایی با مرکز پر تراک  

بوتعه در متعر مربعع در     9متر مربع و حواشی با تراک  

ضععلع شععمال غربععی و جنععوب شععرقی مزرعععه وجععود 

داشععتند. پععس از اعمععال عملیععات کنتععرل، تععراک  در 

مرکز و حواشی رکه ها به شعدت کعاهش یافعت، بعه     

ی که متراک  ترین رکعه، مرکعز پعر تراکمعی بعا      طور

 5/8بوته در متر مربع و حواشی بعا تعراک     22تراک  

 بوتعععه در متعععر مربعععع را در قعععود جعععا داد. در ایعععن 

مرحلععه سععاقتار رکععه واقععع در ضععلع جنععوب شععرقی  

مزرعه کعامال  تخریعب شعد و سعاقتار رکعه واقعع در       

ضلع شمال غربی مزرعه تا حد زیادی از بعین رفعت.   

این مشاهدات در درک کاهش معنی دار دامنه تعاریر  

Goldbachia laevigata   در طی مراحل مختلعف

نمونه برداری و تخریب سعاقتار رکعه هعا معی توانعد      

 بسیار مفید باشد.

در مرحلععه  Chorispora tenella هععرزعلععف

قبل از اعمال مدیریت شیمیایی در مزرععه بعه عنعوان    

ه ای کعه در ایعن   هرز مهمی مطرح بود، به نونع علف

درصععععد از شععععمار  22/25مرحلععععه بععععه تنهععععایی  

هعرز مزرععه بعه ایعن نونعه تعلع  داشعت.        هعای علف

هعرز در  بررسی نقشه های توزیعع مکعانی ایعن علعف    

بعرداری، یعک رکعه پعر      طی مراحل اول و دوم نمونه

بوتعه در متعر مربعع و     288تراک  را با تراک  مرکزی 

در ضعلع غربعی    بوته در متر مربعع  9حواشی با تراک  

مزرعه نشان می دهد. در این نقشه رکعه دیگعری نیعز    

 55در ضلع شمال غربعی مزرععه بعا تعراک  مرکعزی      

بوتععه در متععر مربععع   9بوتععه در متععر مربععع و حاشععیه  

شعود. مشعاهده نقشعه توزیعع مکعانی ایعن       مشاهده می

هععرز پععس از اعمعال عملیععات کنتععرل تخریععب  علعف 

ن می دهد )شکل ارذکر را نشا ساقتار رکه های فوق

بوته  29(. از سوی دیگر رکه ای با مرکز پر تراک   2

بوته در متر مربعع در   2در متر مربع و حاشیه با تراک  

ضععلع جنععوبی مزرعععه تشععکیل شععده اسععت. تععراک    

مرکزی این رکه در مقایسه بعا رکعه هعای موجعود در     

مرحلععه قبععل نشععان از کععاهش شععدید تععراک  ایععن     

ونه برداری دارد. کارایی هرز در مرحله دوم نمعلف

عملیات کنتعرل معی توانعد یکعی از دنیعل ایعن امعر        

باشد، عالوه بر این ممکن است چرای انجام شده در 

اواقر زمستان و اوایل بهار عامل دیگری در کعاهش  

 هرز باشد. شمار این علف

 مشعععععاهده نقشعععععه هعععععای توزیعععععع مکعععععانی 

و  Goldbachia laevigataهعععرز هعععایعلعععف 

Chorispora tenella       بعر کشعیدنی رکعه هعا در

امتداد ردیف های کاشت تاکید دارند. ریو و کوزنز 

(Rew & Cousens, 2001)  در عنوان داشتند که

غاربا عملیات معدیریتی مزرععه در    ،بسیاری از مزارع

یک جهت انجام معی پعذیرد کعه ایعن امعر منجعر بعه        

هرز در جهت تردد ماشعین آنت  هایپراکنش علف
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هعرز در  هعای و همین دریل رکه هعای علعف   می شود

. آنهعا کشعیدنی   هت کشیدنی پیدا می کننعد این ج

هعرز در جهعت حرکعت ماشعین     هعای رکه های علف

ععدم  آنت کشاورزی را در نتیجعه ععواملی از قبیعل    

ردیف کاشت اشعتباه،  انتخاب مدیریت صحید مانند 

تیواتعور  رقارز کردن ریشه نیاه زراعی در زمعان کو 

زدن بین ردیف ها، عدم سمپاشی برقعی قسعمت هعا    

فرصعت   )ایعن امعر   سدود بود نازل سعمپاش به دریل م

مناسبی را برای جوانعه زنعی، بقعاء و توریعد بعذر رکعه       

هعرز در جهعت تعردد ماشعین     هعای های بزرنتر علف

جانسعععون و  (، دانسعععتند.آنت فعععراه  معععی آورد 

در مطارععه ای   (Johnson et al., 1996)همکاران 

 ،Abutilion theophrasti هعرز علف ساره روی 2

و  کاشععت ردیععف متععر را در جهععت 85فاصععله تععاریر 

متععر را در  25 و حرکععت ماشععین آنت کشععاورزی 

هعرز  علعف  جهت عمود بر آن نعزارش کعرد. دامنعه   

Helianthus annuus L.    طی دو سعال در جهعت

ردیف کاشت و در جهعت عمعود بعر آن بعه ترتیعب      

 . متر بود 58و  98 و همننینمتر  08و 58معادل 

مشاهده می شود توزیعع   9همانطور که در شکل 

هرز در مرحله اول نمونعه بعرداری   هایمجموع علف

از شمال غربی تا جنوب شرقی مزرعه امتعداد داشعت   

بوته در متر مربعع و حاشعیه    285و مراکز پر تراک  با 

بوتعه در متعر مربعع در ضعلع هعای       28های با تعراک   

شععمال غربععی و جنععوب شععرقی مزرعععه قععرار دارنععد. 

هرز نشان معی دهعد کعه    هایبررسی دامنه تاریر علف

طی مراحل اول تا دوم نمونه بعرداری دامنعه تعاریر    در 

متر کاهش پیدا کرده است. ایعن   3/5متر به   3/08از 

کاهش معنی دار نشان دهنده تخریب ساقتار رکه ها 

در مرحلععه نمونععه بععرداری پععس از اعمععال عملیععات   

کنتععرل اسععت، کععه مشععاهده نقشععه توزیععع مکععانی     

ؤید این هرز در مرحله دوم نمونه برداری مهایعلف

نکته است. عالوه بر تخریب ساقتار رکعه هعا تعراک     

نیز به شدت کاهش یافته است به طوری که تنها رکه 

متراک  واقع در ضلع جنوب غربی مزرععه مرکعز پعر    

 9بوته در متر مربع و حاشیه بعا تعراک     88تراکمی با 

بوته در متر مربعع دارد. رکعه هعای دیگعر موجعود در      

  بسیار کمتری در مقایسه با سطد مزرعه دارای تراک

مرحله قبعل هسعتند. نقشعه تهیعه شعده در مرحلعه دوم       

قسمتهایی از مزرعه را نشان معی دهعد کعه آرعوده بعه      

هرز هسعتند ایعن در حعاری اسعت     هایرکه های علف

هعرز بودنعد.   که این قسمتها در مرحله قبل فاقد علف

دریل این امر می تواند جوانه زنی نونه هایی از قبیعل  

اهتره و هفت بند در مرحله پس از اعمال معدیریت  ش

شیمیایی باشد. بعه طعوری کعه در نقشعه هعای توزیعع       

( در مرحلعه  5و  8شاهتره و هفعت بنعد )شعکل هعای     

نمونععه بععرداری پععس از اعمععال عملیععات مععدیریتی،   

حضور این نونه ها در شعمال شعرقی و بخشعهایی از    

 مرکز مزرعه مشهود است. در این مرحله رکعه هعایی  

بوته در متر مربع و حاشعیه   28با مرکز تراک  حدودا 

بوته در متر مربعع بعرای هفعت بنعد و      2های با تراک  

 0در مورد شاهتره رکه هایی با مرکز تعراک  حعدودا   

بوتعه در   5/8بوته در متر مربع و حاشیه های با تراک  

 متر مربع در نقاط اکر شده دیده می شود.

زیععع مکععانی هععای تودر مجمععوع بررسععی نقشععه 

هعرز در مزرععه عمعدتا توزیعع نعاهمگن و      هایعلف

هرز و همننین پایداری نسعبی رکعه   هایای علفرکه

ها را نشان دادند. نتایا ایعن آزمعایش نشعان داد کعه     

حضععور نیععاه زراعععی کلععزا در تنععاوب، همننععین     

عملیات کنترری متناظر بعا آن از قبیعل نعوع علفکعش     

رز مزرععه و  هع هعای مصرفی، روی نعوع نونعه علعف   

توزیع مکانی نونه های معورد مطارععه معورر بودنعد.     



 "2932 ،2 ، شماره5 جلد های هرز،مجلۀ پژوهش علف"

 

 292  

معی  هعرز تعاریر   هایروی جوامع علف زراعیتناوب 

هععای  زیععرا هعع  نععوع محصعول و هعع  رژیعع   نعذارد، 

ای هع  د بعر زیسعتگاه  نع مدیریتی اعمعال شعده معی توان   

. آناهی ازاین اررات دنهرز تاریر نذار باشهایعلف

عنععوان نزینععه ای مععی توانععد تنععاوب زراعععی را بععه  

هرز مطرح کنعد.  هایکارآمد در کنترل تلفیقی علف

هعرز نیعز   هعای شناقت ارگو های توزیع مکانی علعف 

فرصتی را فعراه  معی آورد کعه بعا اعمعال معدیریت       

متناسععب بععا مکععان، عععالوه بععر کععاهش هزینععه هععای  

هعرز  هایاقتصادی و زیست محیطی، در کنترل علف

 ت.به بازدهی بیشتری نیز دست یاف

 

 

 

غارب در مراحل مختلف نمونه برداری )مرحله اول ، قبل از کنترل شیمیایی، مرحله  هرزهایعلفتراک  نسبی )%( انواع  -2جدول 

 نندم  -آیش -دوم، بعد از کنترل شیمیایی و مرحله سوم، قبل از برداشت( در مزرعه نندم تحت تناوب کلزا
Table1- Relative density (%) of dominant weeds at different stages of sampling (Stage 1: before weed control, stage 

2: after weed control and stage 3: before harvesting) in a field with canola-fallow-wheat crop rotation 
 

 نوع علف هرز

Weed type 

 مرحله اول )اسفند(

Stage 1 (Feb. to Mar.) 

 اردیبهشت(مرحله دوم )

Stage 2 (Apr. to May) 

 مرحله سوم )قرداد(

Stage 3 (May to June) 
 هرز یکسارههایعلف

Annual weeds 
99.87 96.48 87.57 

 هرز چندسارههایعلف

Perennial weeds 
0.31 3.52 12.43 

 هرز باریک بر هایعلف

Grass weeds 
2.02 12.91 4.67 

 هرز پهن بر هایعلف

Broad leaf weeds 
97.98 87.09 95.33 

نندم در مراحل اول )قبل از کنترل( و دوم  -آیش -اجزاء واریونرام نونه های غارب مزرعه نندم تحت تناوب کلزا -2 جدول

 نمونه )بعد از کنترل( برداری

Table 2- Variogram components of dominant weed species of a wheat field with canola-fallow-wheat rotation 
history at first (before chemical weed control) and second (after chemical weed control) stages of sampling 

 هرزعلف

Weed 

 مدل

Model 

 ارر قطعه ای

Nugget 

 حد آستانه

Sill 

 دامنه

Range 

 درصد ارر قطعه ای

Nugget percent 

 همبستگی مکانی

Spatial correlation 

Chorispora tenella  نمائیExponential 0.220 1.035 9.9 21.25  قویStrong 

Goldbachia laevigata کروی Spherical 0.451 1.974 196.6 22.84  قویStrong 

Fumaria vaillantii  قطیLinear 0.964 0.964 93.5 100.00  ضعیفWeak 

Polygonum aviculare  قطیLinear 0.990 0.990 93.5 100.00  ضعیفWeak 

Fumaria vaillantii  نمائیExponential 0.260 1.006 5.4 25.84  متوسطMedium 

Polygonum aviculare  نمائیExponential 0.269 1.004 2.8 26.79  متوسطMedium 

Goldbachia laevigata  نمائیExponential 0.264 1.042 9.7 25.33  متوسطMedium 

Chorispora tenell کروی Spherical 0.125 0.992 12.6 12.60  قویStrong 

 مرحله نمونه برداری قبل از اعمال عملیات کنترل شیمیایی )اسفند( 2٭
 مرحله نمونه برداری پس از اعمال عملیات کنترل شیمیایی )اردیبهشت( 2٭

 (Co/Co+C)*100درصد ارر قطعه ای  -(Aoدامنه ) -(Co+Cحد آستانه ) -(Coارر قطعه ای )
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نندم در مرحله اول )قبل از کنترل( و دوم  -آیش -هرز مزرعه نندم تحت تناوب کلزاهایدرصد نقاط آروده به علف -9جدول 

 )بعد از کنترل( نمونه برداری

Table 3- Percent of weed infected area in a wheat field with Canola-Fallow-Wheat rotation history at first (before 

chemical weed control) and second (after chemical weed control) stages of sampling 
 

 هرزعلف

Weed 

 مرحله اول )اسفند(

Stage 1 (Feb. to Mar.) 

 مرحله دوم )اردیبهشت(

Stage 2 (Apr. to May) 
Chorispora tenella 60.2 14.79 

Goldbachia laevigata 56.12 19.89 

Fumaria vaillantii 10.71 30.10 

Polygonum aviculare 11.73 46.93 

Annuals 74.48 76.02 

Perennials 1.02 7.56 

Grasses 15.18 15.81 

Broad leaves 73.97 76.53 

Total 85.71 78.06 

 
A                                                                                                                                          B 

 

در مراحل اول، قبل از کاربرد )ارف( و دوم، پس از  Goldbachia laevigataهرز توزیع و تراک  علف -2شکل   

 کاربرد )ب( نمونه برداری در مزرعه 
Figure 1- Distribution and density of Goldbachia laevigata at A- first (before herbicide application) 

and B- second (after herbicide application) stages of sampling 
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A                                                                                                                                            B 

 

کش )ارف( و دوم،  در مراحل اول، قبل از کاربرد علف Chorispora tenella  هرزتوزیع و تراک  علف -2شکل 

 کش )ب( نمونه برداری در مزرعه  پس از کاربرد علف
Figure 2- Distribution and density of Chorispora tenella at A- first (before herbicide application) 

and B- second (after herbicide application) stages of sampling 
A                                                                                                                                                  B 

 

کش )ارف( و دوم، پس از  در مراحل اول، قبل از کاربرد علف هرزهایتوزیع و تراک  مجموع علف -9شکل 

 کش )ب( نمونه برداری در مزرعه کاربرد علف

Figure 3- Distribution and density of total weeds at A- first (before herbicide application) and 
B- second (after herbicide application) stages of sampling 
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A                                                                                                                                                 B 

 

کش )ارف( و دوم، پس  شاهتره ایرانی در مراحل اول، قبل از کاربرد علف هرزلفتوزیع و تراک  ع  -8شکل 
 کش )ب( نمونه برداری در مزرعه از کاربرد علف

Figure 4- Distribution and density of Fumaria vaillantii at A- first (before herbicide 
application) and B- second (after herbicide application) stages of sampling 

 

A                                                                                                                                               B 

 

ز کاربرد علفکش )ارف( و دوم، پس از هفت بند در مراحل اول، قبل ا هرزتوزیع و تراک  علف -5شکل 
 کاربرد علفکش )ب( نمونه برداری در مزرعه

Figure 5- Distribution and density of Polygonum aviculare at A- first (before herbicide application) and 
B- second (after herbicide application) stages of sampling 
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