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سامانه ستفاده از اهای هرز تحت تاثير عمليات زراعي با ای علفگونه و تراكم بررسي تركيب عنوان پايان نامه: 

 ياب جهاني و اطالعات جغرافياييهای موقعيت

 آباد، دكتر اردوان قرباني چمن محمددوست حميدرضا دكتر  اساتيد راهنما:

                        مجيد شکرپور دكتراستاد مشاور :  

 های هرز   شناسايي و مبارزه با علف  گرايش:مهندسي كشاورزی   رشته:ارشد       كارشناسي مقطع تحصيلي:

  127تعداد صفحه :      15/9/1389 تاريخ فارغ التحصيلي: كشاورزی دانشکده: : محقق اردبيلي  دانشگاه

  .GIS ،GPSهای هرز ،لفای،كريجينگ، نقشه عتركيب و تراكم گونه کليد واژه ها:

 :چکيده

-باشد و بنابراين برای مديريت مناسب آنها الزم است لکههای هرز در مزرعه يکنواخت نميهای مختلف علفالگوی پراكنش و توزيع گونه

شود. در فاده ميهای آلوده مشخص و عمليات كنترل در آن مناطق انجام شود. برای اين منظور امروزه از مديريت متناسب با مکان است

-(، نقشه نقاط آلوده تهيه ميGIS) اطالعات جغرافيايي سيستم( و GPSياب جهاني )اين روش مديريتي با استفاده از  سيستم موقعيت

ين آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي نامتعادل در مزرعه تحقيقاتي دانشکده كشاورزی دانشگاه محقق اردبيلي انجام شد. در اين اشود. 

ناحيه مختلف )واحدهای تحصيالت  7زمايش مزرعه مورد نظر با توجه به عمليات زراعي كه طي سالهای قبل انجام شده بود مزرعه به آ

های تحقيقاتي اساتيد، عمليات كشاورزی، اراضي كشت يونجه، اراضي كشت جو، اراضي باير و اراضي (، طرحAو  Bتکميلي دانشجويان )

-متر در واحدهای نمونه 20و به فاصله هر Wهای هرز هر ناحيه با الگوی برداری علفتقسيم شد. نمونه حاشيه مزرعه مشخص گرديد(

آوری شده های جمعشهريور( انجام و نمونه 15تا  10تير و  15تا  10ارديبهشت ، 15تا  10مرحله ) 3متر در  5/0×  5/0برداری به ابعاد 

 38ثبت گرديد. براساس نتايج بدست آمده از   GPSبرداری با استفاده از سه مرحله نمونهها در براساس گونه شمارش شدند. محل پالت

كاسني با  تيرههای علف هرز پهن برگ متعلق به گونه كشيده برگ و بقيه پهن برگ بودند. بيشترين گونه 9هرز مشاهده شده،  گونه علف

گونه كنگروحشي، پيچک صحرايي، جووحشي،  5های مشاهده شده در بين گونه گونه قرار داشت. 6شب بو با  تيرهگونه بود. بعد از آن  11

های هرز مورد بررسي و بندی نواحي مورد بررسي از نظر تراكم علفدادند. به منظور گروههای غالب را تشکيل ميجوموشي و ازمک گونه

شد. بر اساس نتايج بدست آمده در ابتدای فصل رشد در ( استفاده PCAهای اصلي )بندی نواحي، از تجزيه به مولفهنيز ساختار گروه

. لذا بيشتر بودن اين مولفه به مفهوم بودند های هرز پيچک صحرايي، كنگر وحشي و ازمک دارای ضرايب مثبت و بزرگمولفه اول، علف

های هرز جوموشي و جووحشي و فهای هرز مذكور خواهد بود، در مقابل، مولفه دوم دارای ضرايب مثبت بزرگ برای علتراكم زياد علف

های هرز ضريب منفي بزرگ برای علف هرز پيچک صحرايي است. به عبارت ديگر مقادير زياد مولفه دوم به مفهوم تراكم باالی علف

های هرز جوموشي، جوموشي و جووحشي و تراكم كم علف هرز پيچک صحرايي خواهد بود. در اواسط فصل رشد در مولفه اول، علف

های هرز مذكور خواهد . لذا بيشتر بودن اين مولفه به مفهوم تراكم كم علفبودندعلف شور و سلمه تره دارای ضرايب منفي و بزرگ  ازمک،

های هرز كنگروحشي، ازمک و شلمبيک است. به عبارت ديگر مقادير زياد بود. در مقابل، مولفه دوم دارای ضرايب مثبت بزرگ برای علف

-های هرز كنگروحشي، ازمک و شلمبيک خواهد بود. در مرحله پايان فصل رشد در مولفه اول، علفتراكم باالی علفمولفه دوم به مفهوم 

های . لذا بيشتر بودن اين مولفه به مفهوم تراكم باالی علفبودندهای هرز شلمبيک، علف شور و تاج خروس دارای ضرايب مثبت و بزرگ 

های هرز شيرتيغي وكنگروحشي و ضريب منفي بزرگ دوم دارای ضرايب مثبت بزرگ برای علف هرز مذكور خواهد بود. در مقابل، مولفه

های هرز شير تيغي و كنگر وحشي و برای علف هرز سلمه تره است. به عبارت ديگر مقادير زياد مولفه دوم به مفهوم تراكم باالی علف

وحشي و جوموشي در اوايل و اواسط   فصل های هرز كنگرت آمده علفتراكم كم علف هرز سلمه تره خواهد بود. لذا بر اساس نتايج بدس

های های غالب بودند. لذا جهت كاهش هزينهخروس و شيرتيغي در پايان فصل رشد )شهريور ماه( گونهرشد )ارديبهشت ماه( و تاج

ها استفاده نمود و عمليات كنترل را در ونههای مربوط به اين گتوان از نقشههای مناسب، ميمديريتي و انجام عمليات كنترل با روش

 ها بيشتر است و در زمان مناسب اجرا كرد.ها نسبت به ساير مکانهای هرز در آنهايي كه حضور علفمکان
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  مقدمه -1-1

دليل نيازهای مشابهي كه با گياهان زراعي دارند كه به  ای هستندهای هرز گياهان خودرو و ناخواستهعلف

مشکالت زيادی را در توليد گياهان زراعي ايجاد  كنند وهای كشاورزی رشد ميها در اكوسيستمهمواره همراه آن

-های هرز ميبخش اعظمي از وقت و انرژی مصرف شده در كشاورزی صرف كنترل علفبطوری كه،  .نمايندمي

ای نيست بلکه از پيشينه و قدمتي به اندازه كشاورزی داستان تازه اين گياهانانسان با  داستان مبارزهگردد. 

های مبارزه نيز تغيير نمود و در هر با توسعه نظام نوين مديريت گياهان هرز دانش بشر و روشبرخوردار است. 

، های هرزعلف نوين مديريت امدر نظهرز است. های روش برای تاثيرگذاری بيشتر نياز به اطالعات بيشتری از علف

با توجه به شرايط محيطي متفاوت،  .های هرز از اهميت زيادی برخوردار استپراكنش علفاطالعات مربوط به 

های هرز در مزارع از الگوی يکنواخت تصادفي برخوردار پراكنش علفعمليات زراعي مختلف و مخزن بذر متغير، 

های هرز در نقاط مختلف مزرعه ای علفبنابراين تراكم و تركيب گونه .ای استنبوده بلکه دارای پراكنش لکه

های هرز نقش مهمي در افزايش كارايي متفاوت خواهد بود و داشتن اطالعات در مورد تغييرات مکاني علف

مديريت اين تغييرپذيری با تطبيق  ،مفهوم كشاورزی دقيق به طور سادههای هرز خواهد داشت. مديريت علف

عملکرد گياه زراعي  ،در اين روش با پتاسيل محل مي باشد.و غيره كود شيميايي  ها،كشعلف مانند ،هانهاده دادن

كشاورزی به عبارت ديگر  يابد.به حداقل كاهش مي هاو در ضمن مصرف بيش از اندازه نهاده رسدبه حداكثر مي

ته و فهر قسمت از مزرعه را به كار گر دقيق يک استراتژی مديريتي است كه جزئيات و اطالعات مربوط به

يت توليد هر قسمت فاطالعات ويژه نوع خاك و كي ،كند. در اين نوع سيستمها اعمال ميمديريت دقيقي بر نهاده

اين  درشود. صورت بهينه بکار برده ميه آوری شده و مقدار نهاده متناسب با آن قسمت بكوچک از مزرعه جمع

 ها وكش، قارچهاكشتفآ ،هاكشفي همچون علفمواد شيميايي مصرو كشاورزی  هاینهاده ،كشاورزی نوع

بنابراين الزم  .دنشوميكار برده ه كودهای شيميايي دقيقا به همان ميزان مورد نياز هر بخش كوچک از مزرعه ب

های ا ارائه نقشههای هرز مزرعه مورد بررسي قرار گيرد و بهای مختلف علفاست الگوی پراكنش و توزيع گونه
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مديريت ، (GIS)2اطالعات جغرافيايي سيستم( و GPS)1ياب جهانيسيستم موقعيتالزم با استفاده از  

كمتر های هرز جهت كنترل علف ها در ايران اگر چه استفاده از اين سيستم. (1384)ثابت،  مناسب را اعمال نمود

توان با انجام تحقيقات بيشتر در اين مورد امکان گفته شده مي اما با توجه به مزايایاست،  مورد توجه قرار گرفته

  ها را مورد بررسي و توسعه قرار داد.استفاده از آن

 های هرزای علفبر تراکم و ترکيب گونه عوامل موثر – 2-1

 ،اكشرايط خهای گياهي برای رشد و نمو خود به مقادير متفاوتي از عوامل رشد نياز دارند. بنابراين گونه

و  ژنوتيپ گياه زراعي ،از جمله تراكم، الگو، جهت و تاريخ كاشت، كوددهي، تناوب زراعيمتفاوت  عمليات زراعي

ای تركيب و تراكم گونه توانندمي از جمله عواملي هستند كهخصوصيات بيولوژيکي و فيزيولوژيکي علف هرز 

های هرز معتقدند كه با توجه محققين علوم علف بسياری از .نمايندمزرعه را تعيين هر های هرز موجود در علف

زند و همکاران، قضاوت نمود )آن های هرز توان در باره جامعه علفشيميايي خاك ميفيزيکي و به خصوصيات 

های هرز را ای علفتوانند تراكم و تركيب گونهخاك و عناصر غذايي آن مي pH خصوصياتي همچون (.1383

خاك،   pHبا كاهش ( در روسيه نشان دادند كه كاربرد آهک 1984ليکف و سوگرابف )توتحت تاثير قرار دهند. 

ای های هرز در دامنهاز آنجايي كه علف .پايين شد pHحساس به های هرز تراكم و وزن خشک علفباعث كاهش 

های علف مداخله كاهش عث افزايش و ياممکن است با pHدر تغيير بنابراين كنند، های مختلف رشد مي pH از

از عناصر غذايي خاك به شرايط محيطي، خصوصيات بيولوژيکي گياه،  زراعي ميزان استفاده گياهان .گردد هرز

های هرز منابع غذايي را به از آنجايي كه علف بستگي دارد.های هرز ای و ميزان آلودگي آن به علفتركيب گونه

 ،های هرز از يک سيستم كشتكنند، حذف علفب ميتر از گياهان زراعي جذآساني و در بيشتر موارد آسان

دهد. بنابراين افزايش دسترسي به عناصر غذايي را برای گياه زراعي افزايش داده و عملکرد آن را افزايش مي

های هرز باشد. اين مساله ممکن است به تواند به عنوان جايگزيني برای كاهش تراكم علفحاصلخيزی خاك نمي

های هرز و يا به علت اثر افزايش حاصلخيزی بر بعضي حد عناصر غذايي توسط برخي از علفعلت مصرف بيش از 

از فرآيندهای رشد گياهي از جمله توسعه ريشه يا كانوپي همرا با مصرف بيشتر منابع باشد )زند و همکاران، 

1383.)  

                                                 
1 . Golobal Positioning Systems (GPS) 
2 . Geographic Information System (GIS) 
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تايج  مطالعات ن دهد.مي های هرز را تحت تاثير قرارای علفعمليات زراعي مختلف تراكم و تركيب گونه

ای وزن، تراكم و تركيب گونه افزايش ( نشان داده است كه افزايش تراكم گياهان زراعي موجب1983هاكنسون )

 Galiumراخ )تيو بي (Polygonaceaeهای هرز پيچنده يا باالرونده مثل تيره علف هفت بند )علف

aparineشده ولي سهم علف ) ( هرز شيرتيغيSonchus olerasus )اثر  . در واقع دره استيافت كاهش

مجاورت دو گياه، هر گياهي كه توانايي رقابتي بيشتری داشته باشد در اين رقابت برتر است. نتايج تولنار و 

های هرز چند ساله ( نشان داد كه تاخير در زمان كاربرد كود نيتروژن باعث كاهش تراكم علف1994همکاران )

های هرز ( نشان دادند كه كاربرد كود نيتروژن باعث كاهش تراكم علف2006کاران )گرديد. محمددوست و هم

های هرز چند ساله را افزايش داد. مک كينز به تنهايي تراكم علف K و Pچند ساله گرديد در حالي كه كاربرد 

اساس  چنين برهای هرز را كاهش دهد. همتواند فراواني نسبي علف( گزارش كرد كه مقدار نيتروژن مي1996)

( Amaranthus retroflexusكيلوگرم نيتروژن در هکتار فراواني نسبي تاج خروس ) 120اين تحقيق با كاربرد 

 45كيلوگرم نيتروژن در هکتار استفاده شده بود فراواني نسبي آنها به  360هايي كه درصد بود اما در كرت 82

ضوع به افزايش سطح برگ گياه زراعي هنگام كاربرد كود اند كه اين مودرصد كاهش يافت. محققين گزارش كرده

 باشد.نيتروژن و در نتيجه سايه اندازی آن مرتبط مي

ها نشان داده است كه تناوب زراعي و در نتيجه تغييرات ايجاد شده در عمليات زراعي، شرايطي را آزمايش

شود. فزايش عملکرد گياه زراعي ميهای هرز را مختل نموده و باعث اآورد كه چرخه زندگي علفبوجود مي

های اعمال مديريتبه دليل  در آزمايش خود دريافتند كه عملکرد ذرت در تناوب زراعي (1989پترسون و وارول )

آن افزايش يافت. يکي ديگر از داليلي كه تاثير تناوب را  متواليدر مقايسه با كشت های هرز، علف مختلف كنترل

رز ثابت مي كند، تفاوت در زمان اجرای عمليات زراعي مي باشد. در آزمايشي در های هدر كاهش تراكم علف

در غالت زمستانه كه به صورت دائمي  (Allium vinealeای از چچم چند ساله )سودان مشاهده شد كه گونه

ي نداشت. شدند علف هرز غالب مزرعه بود در حالي كه اين گونه علف هرز در غالت دانه ريز بهاره اهميتكشت مي

شود دليل اصلي اين پديده به تغيير در زمان اجرای عمليات زراعي بويژه شخم و تهيه بستر بذر مربوط مي

 (.1982)هاكنسون، 

 های هرزهای مديريت علفروش -3-1
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كنند. در های هرز رهيافتي است كه در آن پيشگيری و كنترل نقش مشترك و توامي ايفا ميمديريت علف

هرز و به حداقل  ازدياد بانک بذر، جلوگيری از رويش علف جلوگيری ازی امکانات موجود، جهت همه اين تعريف از

های هرز دارای دو هددف مديريت علف ،شود. بنابراينهرز سبز شده با گياه زراعي استفاده مي رساندن رقابت علف

هدای هدرز و مبداني اكولوژيدک ی علدفهای هرز مستلزم آگاهي دربدارهمدت است. مديريت علفمدت و درازكوتاه

 (. 1385، یراشدمحصل و موسود )باشها ميمربوط به آن

های هرز است. هدف از اين روش جلوگيری و ممانعت از توسعه اولين روش برای مقابله با علف پيشگيری

شدت گرفتن آلودگي های رويشي است و شامل اقداماتي است كه از آلوده شدن يا توسط بذر يا اندام های هرزعلف

ترين راه برای كاهش كند. پيشگيری يکي از اصول اوليه كشاورزی صحيح و ارزانيک منطقه جلوگيری مي

ها و ابزار كششود، كه متاسفانه در چند دهه اخير به علت توسعه و رواج علفهای هرز محسوب ميخسارت علف

 (. 1380وسوی، مکانيکي كنترل، مفهوم كلي پيشگيری فراموش شده است )م

های كني شامل حذف كامل گونههای هرز است. ريشههای مديريت علفكني يکي ديگر از روشريشه

های های رويشي گونهباشد. اين روش مستلزم از بين بردن كليه بذور يا اندامهرز از مزرعه، منطقه يا ناحيه ميعلف

كني، اين روش در سطوح كوچک ينه بودن روش ريشههرز در سطح منطقه آلوده است. به علت مشکل و پرهزعلف

 (.1383رود )زند و همکاران، بکار مي ،شودها كشت ميو مناطقي كه گياهان با ارزش در آن

باشد. عمليات كنترل موجب جلوگيری از رشد كنترل مي ،های هرزهای مديريت علفيکي ديگر از روش

های هرز ای از علفشود و الزاما منجر به حذف هيچ گونهها در سطح مشخصي ميهای هرز يا كاهش آنعلف

 ،های هرز نسبي بوده و به اهداف مجريان، ميزان تاثير ابزار يا راهکارهای كنترليكنترل علف ،گردد. بنابرايننمي

هرز بستگي دارد. عمليات كنترل از دو طريق عمده كاهش تراكم گياهي و های علفگونه سمج بودنفراواني و 

های گذارد. روشهرز تاثير ميهای موجود در سطح تيمار شده بر جمعيت گياه زراعي و علفغيير تركيب گونهت

های هرز شامل: كنترل مکانيکي، كنترل فيزيکي، كنترل زراعي، كنترل بيولوژيکي، كنترل شيميايي و كنترل علف

 باشند.كنترل تلفيقي مي

های هرز مورد توجه های گذشته در مديريت علفست كه در دههها يکي از عوامل مهمي اكشكاربرد علف 

های هرز بوده و های كنترل علفتر از ساير روشتر و سريعتر، راحتارزان هاكشعلفاستفاده از قرار گرفته است. 

دهای ها كنترل شده باشد به سرعت قابل توسعه برای كاربركشهای هرز آن با استفاده از علفای كه علفمزرعه
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ها كشعلفهای هرز تا حد زيادی به زمان، نسبت و روش استفاده از موفقيت در كنترل شيميايي علف بعدی است.

)كوچکي و همکاران،  شده است افزودهها روز به روز كشعلف ميزان مصرفهای گذشته، در ساللذا  بستگي دارد.

ی ضرورت كاهش هزينه های اخير و همچنينسالدر  هاكشهای هرز به علفمقاومت علفاما پيدايش . (1375

ها كاهش مصرف آن بهكشاورزان  گرايش، موجب زيست ر محيطبها كشعلفباقيمانده ها و نگراني از اثرات نهاده

كه در جهت  است هايياستراتژی يکي ازهای هرز مديريت متناسب با مکان علف(. 1384بند، گرديده است )آينه

در جهت كاهش  GPSو  GISاز فناوری  اين روش،در  .گيردميها مورد استفاده قرار كشكاهش مصرف علف

های هرز حضور دارند ای كه كاربرد سموم فقط در مناطقي كه علفشود به گونهميها استفاده كشمصرف علف

 .آيدانجام گرفته و از تيمار سرتاسری مزرعه جلوگيری به عمل مي

 يا کشاورزی دقيق مديريت متناسب با مکان -4-1

های هرز از ها افزايش يافته است ولي با اين وجود، علفكشهای گذشته، استفاده از علفدر طول سال

های هرز (. هرچند كه تركيب جامعه علف1986 )فايربانک و واتکينسون،اند های كشاورزی حذف نشدهاكوسيستم

، به دليل ظهور 1970دهه  از اوايل(. 1992كلسون،  نسن وها ممکن است تغييراتي داشته باشد )جو تراكم آن

ها، تمايل به كشهای زيست محيطي ناشي از مصرف بي رويه علفها و افزايش آلودگيكشهای مقاوم به علفگونه

های هرز، های هرز گسترش يافت. مديريت متناسب با مکان علفهای غيرشيميايي كنترل علفاستفاده از روش

هايي هستند كه های هرز، از جمله استراتژیهای غيرشيميايي كنترل علفهای هرز و روشعلفمديريت تلفيقي 

مديريت متناسب با مکان، رويکردی جديد در ها مورد استفاده قرار گرفته اند. كشدر جهت كاهش مصرف علف

ها در كاهش مصرف دولتهای نوين و به دليل توجه مردم و باشد كه با توجه به دسترسي به فناوریكشاورزی مي

مديريت متناسب با در واقع (. 2003 گرفته است )جرادو اكسپوزيتو و همکاران، مواد شيميايي، مورد توجه قرار

های مکان نوعي استراتژی مديريتي است كه اطالعات دقيق متناظر با هر مکان را برای مديريت دقيق نهاده

های ديگری نظير كشاورزی تجويزی يا كشاورزی دقيق نيز عنوان ناماين مفهوم گاهي با  گيرد.مي كارهورودی، ب

 (. 2000سرسي، ؛ 1994و همکاران،  روبرت)شود مي

های هرز غالبا به صورت های علفاند كه گياهچهمطالعات انجام شده در ارتباط با توزيع مکاني نشان داده

جرادو ؛ 2005؛ بورتون و همکاران، 2007ر و همکاران، اسکاستشوند )هايي با اندازه و تراكم متفاوت ديده ميلکه
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؛ كروگر و 2004؛ شوكت و صديق، 2001؛ ريو و همکاران، 2002ديل و همکاران، ؛ 2004اكسپوزيتو و همکاران، 

اگر در يک (. 1992ويلز و همکاران، ؛ 2002س و همکاران، ردگردها؛ 1998؛ گراتي و ديکسون، 1998همکاران، 

های هرز در برخي از نقاط دارای تراكم های هرز نگريسته شود، مشاهده خواهد شد كه علفلفمقياس وسيع به ع

زياد و در برخي نقاط دارای تراكم تنک و كم پشت بوده و در برخي نقاط نيز حضور ندارند. در واقع جمعيت 

بنابراين از لحاظ  .(1996)اوريت و همکاران،  ای استهای هرز اغلب در يک مقياس وسيع دارای توزيع لکهعلف

-های علف هرز از مناطقي با تراكم بسيار باال تا مناطق عاری از علف هرز تغيير ميمکاني، توزيع بذور و گياهچه

های ديگر های هرز همواره در بخشي از مزرعه زير حد آستانه اقتصادی و در بخشكه تراكم علفبه طوری .كند

  .(2002لوتمن و همکاران، ؛ 1995كاردينا و همکاران، باشد )ی ميآن باالی آستانه اقتصاد

باشد. های هرز ميهای هرز خصوصيت بيولوژيکي و فيزيولوژيکي علفای بودن علفيکي از داليل لکه

هايي برای تسهيل در پراكندگي توسط باد ) مانند بال( را پيدا كرده اند. ميوه ها و بذرها سازگاریبسياری از ميوه

های سبک و شناور كه انتقال توسط آب را كنند و بافتار كه پراكنش توسط حيوانات را تسهيل ميدهای قالب

بر نيز شرايط محيطي مزرعه (. 1383باشند )زند و همکاران، ها ميكنند از انواع ديگر اين سازگاریتسهيل مي

ش غير (  بيان كردند كه پراكن2008) دارد. كاردينا و دوهانهای هرز تاثير زيادی الگوی پراكنش و توزيع علف

ها گزارش كردند شود. آنهای هرز ميای جمعيت علفيکنواخت در يک محيط غير يکنواخت، باعث پراكنش لکه

هايي از مزرعه كه دارای ارتفاع كم و ميزان موادآلي باال های هرز پهن برگ دانه درشت، با مکانكه تجمع علف

های دانه درشت مانند آفتاب پرست و يا گاوپنبه، های مربوط به يکسالهمثال، لکهباشند همبستگي دارد. به عنوان 

تواند به دليل حركت آسان آب به طرف پايين شيب باشد شوند كه اين ميهای پاييني ديده مياغلب در شيب

باال و زهکشي  های با ارتفاعهای يکساله با مکان(. از سوی ديگر ميزان حضور گراس2005)بورتون و همکاران، 

كه عوارض جغرافيايي و جهت  ه( عنوان كرد1993(. ويلسون )2008كاردينا و دوهان، مناسب همبستگي دارد )

 حركت آب، در انتقال پس از پراكندگي بذور موثرند. 

ها عموما به صورت كشكاربرد علف باشد اماای ميبه صورت لکه در مزارع های هرزعلفاگرچه پراكنش 

يکي از اهداف كشاورزی دقيق (. 2006؛ گراندوس و همکاران، 2007 و همکاران،گيرد )بارگان ورت ميسراسری ص

های ها و مواد شيميايي تنها در مکانكشها از طريق استفاده از آفتكشبه حداقل رساندن مقدار كاربرد علف

احدهای توليد مثلي جهت ايجاد الف( مهار و :های هرز نياز بههای علفبرای مديريت لکهمورد نياز است. 
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های هرز در جايي كه های جديد، ب( كاهش تراكم علفمحدوديت در گسترش لکه و جلوگيری از تشکيل لکه

-رقابت، رشد گياه زراعي را با محدوديت مواجه كرده و ج( انتخاب زمان مناسب برای اجرای عمليات مديريت مي

زراعي مورد توجه قرار  انهای هرز در بين گياهتا توزيع مکاني علفسدر اين را (.2008كاردينا و دوهان، باشد )

های ويژه، بيشترين ها در مکانكشكاربرد علف (.2008لغوی و همکاران، ؛ 2008تالچه و همکاران، ) گيردمي

امي كه بنابراين هنگ(. 2003های هرز دارد )تردوای و همکاران، كارايي و كمترين اثرات سوء را در مديريت علف

گردد ها، تنها در مناطق آلوده توصيه ميكشای باشد، كاربرد علفهای هرز در مزرعه به صورت لکهتوزيع علف

( 1994(. كيو و همکاران )2005كولر و النيني، ؛ 2008كاردينا و دوهان، ؛ 2003جرادواكسپوزيتو و همکاران، )

ها را به كشتواند ميزان مصرف علفها ميكشربرد علفدريافتند كه استفاده از رهيافت متناسب با مکان در كا

 يز درن (1991ويلسون و برين ) ،(1995مورتنسون و همکاران )( و 1990تورنتو و همکاران )نصف كاهش دهد. 

ها بيان داشتند كه با ند. آنه ااشاره نمود های هرزخود به خوبي به نتايج مديريت مکان ويژه علف هایبررسي

ها را بهبود بخشيد و در كشدرصد كارايي مصرف علف 40توان در گندم آبي تا ز اين روش مديريتي، مياستفاده ا

( گزارش كردند كه ميزان كاهش كاربرد 1997همچنين استافورد و همکاران )ها هم صرفه جويي نمود. هزينه

ها كشبرآورد مي شود در واقع علفدرصد  60تا  40ها از طريق كاربرد متناسب با مکان آنها، عموما بين كشعلف

های كم گيرند. در لکههای هرز از سطح آستانه گذشته است، مورد استفاده قرار ميتنها در جايي كه تراكم علف

های هرز باريک به عنوان مثال، كنترل علف گيرد.كش در دستور كار قرار ميهای هرز، مصرف كم علفتراكم علف

های زيادی را برای كشاورزی به های كامال انتخابي دارد كه هزينهكشگ نياز به علفبرگ در محصوالت باريک بر

های توان هزينههای هرز و مديريت متناسب با مکان، ميهای علفدنبال دارد، در حالي كه از طريق سمپاشي لکه

های ی كاربرد استراتژیها( عنوان كردند كه با توجه به هزينه1998سمپاشي را كاهش داد. لوتمن و همکاران )

با توجه به فشارهای مالي و  بنابراينيورو در هکتار باشد.  15تا  5متفاوت فضايي، اين صرفه جويي مي تواند بين 

های هرز مي تواند به موضوعي كش، مديريت دقيق علفزيست محيطي موجود در رابطه با كاهش مصرف علف

  (.1997 جانسون و همکاران،؛ 2006استافورد، ) بديل شوددر كشاورزی امروز ت استثنايي جالب و فرصتي

های خود را گيرند و فعاليتامروزه در كشاورزی رايج، هر مزرعه را به عنوان يک واحد كلي در نظر مي

كنند. در اين حالت تصميمات مديريتي كشاورزان براساس شرايط مزرعه تنظيم شده و براساس آن تنظيم مي

و ربيعي اده )عليز های ورودی برای اكثر نقاط مزرعه يکسان و كافي باشندرا دارند كه نهادهكشاورزان اين اميد 
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دهند اما های مختلف مزرعه را تشخيص مي. اگرچه كشاورزان تغييرات موجود در قسمت(1383همکاران، 

(. كشاورزی دقيق، 2008ها نداده است )سرسي، ابزارآالت در دسترس، اجازه مديريت متناسب با هرمکان را به آن

 آورد. در اين رهيافت، با ديده باني و به خدمتتوانا را برای افزايش كارايي مديريت مزرعه به ارمغان مي روشي

های( مشابه تفکيک شده و خصوصيات هريک از اين گرفتن فناوری اطالعات، مزرعه به چندين واحد )مکان

های توليد را برای هر يک از اين واحدها با توانند نهادهرزان ميشود. به اين ترتيب كشاوواحدها تشخيص داده مي

؛ 2008سرسي، واحد، جهت دستيابي به حداكثر بازده اقتصادی بکار برند ) مصرف مقدار نهاده مورد نياز آن

  (.2008كاردينا و دوهان، 

ب و اعمال مديريتي جمع آوری اطالعات، تجزيه و تحليل اطالعات حاصله، اتخاذ تصميمات مديريتي مناس

گردند. جمع آوری بر پايه اطالعات بدست آمده، مراحل اساسي در انجام مديريت متناسب با مکان محسوب مي

اطالعات و تهيه نقشه در سامانه مديريت متناسب با مکان و زمان محصوالت كشاورزی، بسيار مهم است. به عنوان 

و خصوصيات فيزيکي مزارع، اين امکان   pHی مواد غذايي خاك،های موجود در محتومثال، تعيين نقشه از تفاوت

-(. نقشه2005ي، ولر والنيندهي به صورت متناسب با نياز در مزرعه صورت پذيرد )كدهد كه عمليات كودرا مي

-يابي به تمام مزايای مديريت متناسب با مکان علفهای هرز نيز كليد دستهای دقيق، اختصاصي و به موقع علف

 (. 2001 رون،ب)المب و هرز عنوان شده اند های 

اند بايد اطالعاتي كه در اين سامانه به آن نياز كشاورزاني كه مديريت متناسب با مکان را در پيش گرفته

دارند را به عنوان يک نهاده در نظر بگيرند زيرا كسب اين اطالعات با صرف كمترين هزينه همراه است. كشاورزان 

های هرز، كود و عملکرد، بايد اطالعات بيشتری را در مورد پتانسيل های مربوط به خاك، علفبا دارا بودن نقشه

های با پتانسيل توليد باال و پتانسيل توليد عملکرد مزرعه در دست داشته باشند و بايد قادر به شناسايي مکان

مکان بايد  مديريت متناسب باپايين باشند. افزايش استفاده از كود و يا كاهش سموم در يک مکان مشخص در 

(. اين فناوری با برآوردن نياز گياه زراعي در هر نقطه، افزايش كارايي توليد 2008قابل تعيين باشد )سرسي، 

های كشاورزی، باعث ارتقاء سطح اقتصادی، محصول و كاهش يا به حداقل رساندن اثرات محيطي ناشي از فعاليت

  ؛(.2008كاردينا و دوهان، ، 2008سرسي، گردد )ليت توليد كشاورزی ميسالمت محيطي، پذيرش اجتماعي و فعا

توان كنند. به بيان ديگر ميهای هرز را كنترل نميه تنهايي تمام علفهای مديريتي، بهيچ يک از استراتژی

های هرز صورت گيرد، شرايط ديگری را برای ديگر گفت كه در حقيقت هر عملي كه در جهت مديريت علف
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كند. بنابراين كشاورزان برای پيش بيني ، مهيا ميآن های هرز جهت تهاجم و يا افزايش اهميتهای علفهگرو

های ناشي از عمليات كنترلي خود، همواره بايد نگاهي به آينده داشته باشند. حتي اگر اين عمليات، متناسب پيامد

-آميز ديده باني، تهيه نقشه و مديريت علف با مکان اجرا نشده باشد ممکن است پس از گذشت يک روند موفقيت

در رابطه با اين كه مديريت متناسب با  (.2008دينا و دوهان، های هرز را مشاهده كرد )كارهای هرز، تغيير گونه

گردد، های هرز ميمنجر به افزايش تراكم علفهای تيمارنشده يا كم تيمار شده، های هرز در مکانمکان علف

  (.2007 دست است )ديک و همکاران،اطالعات كمي در 

  های هرزعلفبرای مديريت متناسب با مکان  نقشه استفاده از -5-1

های هرز در توان به خصوصيات جمعيتي، توزيع فضايي و تراكم علفهای هرز ميبا استفاده از نقشه علف

؛ كروگر و 1996رد )ريو و همکاران، باند پيهايي اشغال شدهمزرعه و اين كه كدام قسمت از مزرعه توسط چه گونه

با های هرز در مزارع و كاربرد متناسب در صورت وجود نقشه و اطالعات مربوط به پراكنش علف .(1998همکاران، 

جويي نمود. گردهاردس و ها را بهينه و همچنين در هزينه ها صرفهكشتوان مصرف علفها ميكشمکان علف

های هرز در گندم پاييزه، كاهشي های علفها بر اساس نقشهكشاستفاده علف ( بيان داشتند كه1993كوهباچ )

های ( با بدست آوردن نقشه2003دهد. جرادواكسپوزيتو و همکاران ) درصد را نشان مي 50تا  40در حدود 

ک درصد از كل منطقه بدون علف هرز پيچ 65تا  54پيچک صحرايي، نشان دادند كه در كشت آفتابگردان حدود 

درصد بود كه به مقدار زيادی كاهش  37تا  18های كشت گندم، اين مقدار در حدود صحرايي بود و در سال

رغم اينکه عملکرد ذرت ( دريافتند كه علي2003) و همکاران داكاری رادواتها را به دنبال دارد. كشمصرف علف

است، ولي از طريق مديريت متناسب با مکان  كش و كاربرد سراسری، مشابه بودهدر كاربرد  متناسب با مکان علف

در واقع  يابد.درصد كاهش مي 45درصد و دايکامبا به ميزان  43تا  32ها، مصرف آترازين به ميزان كشعلف

های هرز دارد. در ها، بيشترين كارايي و كمترين اثرات سوء را در مديريت علفكشكاربرد متناسب با مکان علف

 هرز پهن برگ وهای ( از روش كنترل متناسب با مکان علف2000ويليامز و همکاران ) يک ارزيابي كه توسط

درصد، كاهش در مصرف ريم سولفورون  11.5درصد و  51)پس از جوانه زني( انجام گرفت، به ترتيب  برگ باريک

 و بروماكسينيل به همراه تربوتيالزين در مقايسه با سمپاشي معمولي حاصل شد.
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-ها مورد استفاده قرار ميكشهای هرز نه تنها برای كاربرد متناسب با مکان علفودگي علفتعيين نقشه آل

 ؛ جوشي و همکاران،2003ميت و بلک شاو، باشد )اسكارا مينيز های هرز بلکه برای ارزيابي آينده علف ،گيرد

توان مختلف تهيه شده است ميهای های علف هرز كه در سالدر واقع با استفاده از تجزيه و تحليل نقشه .(2008

های های هرز در فصول زراعي مختلف پي برد و با يافتن داليل اين تغييرات، روشبه تغييرات مکاني علف

. به عنوان مثال (ب 1389موسوی و همکاران، )  های هرز را ارزيابي نمودمديريتي اعمال شده برای كنترل علف

ساله، نشان داد كه برخي  20های هرز مزارع در يک دوره زماني ف( با تهيه نقشه پراكنش عل1985چنسلور )

 ها تغييرات مکاني زيادی نداشتند.گونه
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draba L. were the dominant species. To group weed density based on different areas /units the Principal 

Components Analysis (PCA) was used. Results show that at the beginning of the growing season, in the first 

component weeds including: Convolvulus arvensis L., Cirsium arvense (L.) Scop and Cardaria draba L. 

have positive and large coefficients. Thus, large coefficient of this component shows the high density of the 

mentioned weeds, in contrast, the second component has large positive coefficients for Bromus japonicus 

Murray and Hordeum murinum, and large negative coefficient for Convolvulus arvensis L. species. In other 

words, the large amount of the second component show the high density of Bromus japonicus Murray and  

Hordeum murinum, and low density of Convolvulus arvensis L. species. In the mid-growing season, the first 

component show that, weeds including: Bromus japonicus Murray, Cardaria draba L., Salsola kali L. and 

Chenopodium album L. had negative large coefficients. Thus, the mean of large amount of this component 

is the low weed density of the mentioned species. In contrast, the second component has large positive 

coefficients for Cirsium arvense (L.) Scop, Cardaria draba L., and Rapistrum rugosum (L.) All. It means 

the large amount of the second component shows the high density of weeds such as Cirsium arvense  (L.) 

Scop, Cardaria draba L. and Rapistrum rugosum. In the end of the growing season stage, the first 

component covers weeds such as Rapistrum rugosum, Salsola kali L. and Amaranthus retroflexus L. with 

the large positive coefficient. The large coefficient of this component shows the high density of these weeds. 

In contrast, the second component shows the large positive coefficients for weeds such as Sonchus arvensis 

L. and Cirsium arvense (L.) Scop and with large negative value for Chenopodium album L. species. Thus it 

be concluded that, the large amount of the second component shows the high density of Sonchus arvensis L. 

and Cirsium arvense (L.) Scop species and also shows the low density of Chenopodium album L. species. 

To sum up, from the results can be concluded that, weeds such as Cirsium arvense (L.) Scop and Bromus 

japonicus Murray are the dominant species in the early and mid-crop growth stages and Amaranthus 

retroflexus L. and Sonchus arvensis L. species are dominant at the end of the growing season. Therefore, to 

reduce the costs of management and control operations using produced maps of weeds with a suitable 

methods could lead us to do control operations in places where the presence of weeds are considerable in 

comparison with the other parts of the field and /or doing precision agriculture. 
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