
  
   هاي زراعی بر تراکم علف هرز جودره  تناوب ورزي وهاي مختلف خاكتأثیر سامانه
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 30/06/1394 :فتتاریخ دریا

 24/12/1394 :تاریخ پذیرش
 

  چکیده
 هايکرت آزمایش از استفاده با) 1392 تا 1390( ساله سه پژوهشی جودره، ویژه به گندم مزرعه هرز هايعلف تراکم تغییرات روند بررسی منظور به

 مرسوم ورزيخاك شامل ورزيخاك مختلف هايسامانه. دش انجام اردستان شهرستان در تکرار سه با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در شده خرد
 را آزمایش فرعی فاکتورهاي مختلف، تناوب شش و اصلی فاکتورهاي ورزيخاك بدون و) مزرعه کولتیواتور( حداقل ورزيخاك ،)داربرگردان آهن گاو(

 سامانه در جودره) مربع متر هر در گرم( بوته خشک وزن و ساقه عدادت ،)مربع متر( بوته تراکم اول، زراعی سال در داد نشان پژوهش نتایج. دادند تشکیل
 ابتداي گیاهان سایر از کمتر%) 5 سطح( دارمعنی طور به که بود 33/33 و 33/13 ،33/5 برابر ترتیب به تناوب، ابتداي در جو کشت و مرسوم ورزيخاك

 با برابر ترتیب به جودره خشک وزن و ساقه تعداد بوته، تراکم ،)گندم -ذرت -کلزا( تناوب در و حداقل ورزيخاك سامانه در. بود آیش همچنین و تناوب
 -آیش -کلزا تناوب جز به( هاتناوب سایر به نسبت آماري نظر از که بود) مربع متر در گرم( 6/239 و) مربع متر در ساقه( 6/136 ،)مربع متر در بوته( 28

 بـا  ترتیب به) گندم -آیش –گندم( و) گندم -آفتابگردان -کلزا( تناوب دو ورزي،خاك بدون سامانه در ایش،آزم زراعی سال دومین در. بود بیشتر) گندم
 گیاهان و مرسوم ورزيخاك سامانه از استفاده خالصه طور به. داشتند هاتناوب سایر به نسبت را مقادیر کمترین مربع متر در جودره بوته 66/13 و 33/11
  .  شود محسوب جودره هرز علف افزایش عوامل از تواند می) جو بجز( غالت خانواده هم

  
 ، گندمدارگاو آهن برگردانورزي، بقایا، بدون خاك :کلیدي هايواژه

  
    1مقدمه 

) .Hordeum spontaneum Koch(ه جـودر مهـاجم  ز علف هـر 
هزار  200از مزارع گندم و جو استان اصفهان و  هزار هکتار 7بیش از 

). 10(ع گندم و جو استان فـارس را آلـوده کـرده اسـت     هکتار از مزار
ه شکنند محور با، )2n=14( یپلوئید، دزمستانهساله،  کی گیاهی جودره

، جو و گندم کشت نواحی در که شودافشان محسوب می گرده خود و
 شود یم یافت فراوانی به توران -ایران به موسوم جغرافیایی منطقه در
 1-3 عمـق  در مـادري  گیاه از شدن جدا از پس جودره بذرهاي). 26(

 يهـا  زمسـتان  یـا  بعـد  زمسـتان  در و مانـده  باقی خاك متريسانتی
  . زنندمی جوانهها  بارش شروع با بعد يها سال

 اجـزاي  جملـه  از زراعـی  هـاي  تنـاوب  و حفاظتی هايورزيخاك
 دلیل به تناوب). 25( شوند می محسوب هرز هاي علف تلفیقی مدیریت

 طریـق  از هـرز  هـاي علـف  سـرکوبی  براي محصوالت از برخی نقش
                                                        

استادیار و مربی پژوهش بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و بخش  -2و  1
تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعـی اسـتان   

  اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اصفهان
  Email:Jalali51@yahoo.com)                   :نویسنده مسئول -*(

 آسـیب  دگـر  تـداخل  ایجـاد  همچنـین  و مختلـف  منـابع  براي رقابت
 مـدیریت  در کارآمـد  ابـزاري  عنـوان  بـه  هرز، هاي علف با) آللوپاتی(

 تنـوع  هـا  پـژوهش  از برخـی  در). 12( اسـت  مطـرح  هـرز  هـاي  علف
ـ  کشـت  حالـت  به نسبت تناوب اجراي حالت در هرز هاي علف  داومم
 جامعـه  یـک  ترکیـب  آنچه اما) 23( است بوده بیشتر بسیار گیاه یک
 تناوب ورزي،خاك برهمکنش کند، می تعیین مدت در دراز را هرز علف

 دلیل به زراعی هاي تناوب ).24( است رفته بکار مدیریتی هاي روش و
 در آن بـا  مـرتبط  هـاي  مدیریت همچنین و گیاه از خاصی نوع حضور
 فـراهم  هرز هاي علف براي متفاوتی هايزیستگاه وانندت می که تناوب
 هستند تأثیرگذار مزرعه در موجود هرز هاي علف تراکم و نوع بر کنند،

)5.(   
 علـف پشـمکی   مثـل  سـاله  یـک  هرز هاي علف از برخی کنترل

)Bromus tectorum L. (زنـدگی  چرخـه  با توجه به گندم مزارع در 
 بـه  مشـروط  ساله دو زراعی تناوب از استفاده با گندم، با مشابه کامالً

 ندارد وجود اصلی زمین در گندم که مواقعی در بذر تولید عدم و کنترل
تناوب یک محصول . )14( باشد ثرؤم هرز علف این کنترل در تواند می

به عنوان مثال براي کنترل علف هرز دم (زمستانه با محصول تابستانه 
به عنوان مثال تناوب (ناوب ، ایجاد تنوع در محصوالت یک ت)روباهی

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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هــاي کــم ، کــاربرد ســامانه)آفتــابگردان بجــاي ذرت مــداوم -ذرت
تـأثیر   به عنوان مثـال (تأثیر بقایاي گیاهی  و توجه به) 1(ورزي  خاك

از جمله مواردي است که در ) 3) (بقایاي آفتابگردان در کنترل جودره
  .گیرد قرار می ها مورد توجه تناوب

 کنتـرل  جهت کارراه یک عنوان به ورزيخاك مختلف هاي روش
 اکثـر  اگرچـه ). 22( اسـت  بـوده  توجـه  مـورد  همـواره  هـرز  هاي علف

 کـم  هايسامانه در هرز هاي علف تعداد افزایش مورد در پژوهشگران
 شـدن  پراکنـده  دلیـل  بـه  ورزيخـاك  کامـل  حـذف  یا و ورزيخاك
 هرز هاي لفع مورد در اما) 11 و 6( دارند توافق جنسی غیر هاي اندام
) 16( کاهش به معتقد برخی و) 19( افزایش به معتقد برخی ساله یک

 پژوهش در. هستند ورزيخاك کم هايسامانه در هرز هاي علف تعداد
 هـاي سـامانه  و زراعـی  تناوب تأثیر کانادا در) 18( همکاران و مورفی

 گـاوآهن  و ورزيخاك بدون دار،برگردان گاوآهن( ورزيخاك مختلف
 و بررسی مزرعه 36 و سال 6 در هرز هاي علف تنوع و تراکم بر) قلمی
 بـدون  سـامانه  در هـرز  هـاي  علف هايگونه تنوع که شد داده نشان
 و بینابین حالت قلمی گاوآهن از استفاده حالت در حداکثر، ورزيخاك

 تناوب اجراي پژوهش این در. بود حداقل داربرگردان گاوآهن حالت در
 کنتـرل  جهـت  در مناسبی رویکرد ورزيخاك بدون سامانه با صحیح

 هایی که بتواند موجب افزایش روش. شد داده تشخیص هرز هاي علف
 نـوع  یـک  داراي معمـوالً  که مزارعی در هرز هاي علف ايگونه تنوع
 بین رقابت افزایش دلیل به گردد هستند، زاخسارت و غالب هرز علف
 افزایش و ها کش علف هب ایجاد مقاومت کاهش هرز، علف هاي گونه

است  اهمیت حائز هرز هاي علف دشمنان براي اکولوژیکی هاي آشیان
  ).18 و 15(

 ورزيپژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سه نوع سامانه خاك
بر کنترل علـف هـرز   ) ورزيگاوآهن، کولتیواتور مزرعه و بدون خاك(

   .جام شدمختلف به مدت سه سال ان جودره در شش نوع تناوب زراعی
  

  ها مواد و روش
بـا اسـتفاده از    )1392تـا   1390( سـال   3 مـدت  به پژوهش این
هـاي کامـل    هاي خرد شده در قالب طـرح پایـه بلـوك   کرت آزمایش
 دقیقـه  33 و درجـه  33(شهرسـتان اردسـتان    تکـرار در  3 با تصادفی
 125 در واقع) متر 1209 ارتفاع شرقی، دقیقه 49 و درجه 52 و شمالی
هاي خـاك  برخی از ویژگی .شد انجام اصفهان شرق شمال ريکیلومت

  . ذکر شده است 1محل آزمایش در جدول 
  

  آزمون خاك خاك بر اساس  هاي فیزیکی و شیمیایی برخی ویژگی - 1جدول 
Table 1- Some soil physical and chemical properties based on soil test 

 
  بافت

Texture 

  شن 
)%(  

Sand 
(%) 

ت سیل
)%(  

  
Silt (%) 

  رس
 )%(  

  
Clay 
(%) 

دسی (شوري 
  )زیمنس بر متر
EC(dSm-1) 

  اسیدیته
  
pH 

مواد آلی 
(%)  

OC (%) 

گرم در میلی(فسفر 
  )کیلوگرم

P(mg kg-1) 

گرم در میلی(پتاسیم
  )کیلوگرم 

K(mg kg-1) 

Clay-
Loam 33 41 26 4.8 7.6 0.32 19.4 460 

 
 تنـاوب  شـش  اصلی و ايه کرت عنوان به ورزيخاك سامانه سه

). 2جـدول  (شـدند   گرفتـه  نظر در هاي فرعیکرت عنوان به که زیر
 آهـن  گـاو  از اسـتفاده  -1 :ورزي عبـارت بودنـد از  هاي خـاك سامانه

 جودره بذرهاي کامل دفن که مترسانتی 25 شخم عمق دار بابرگردان
که بـدون بـرهم زدن    ورزيخاك بدون سامانه -2 داشت همراه به را

داد  قـرار  خارج محیطی شرایط معرض در را هرز علف بذرهاي ،خاك
واســط و نــوعی کــم  حــد حالــت( مزرعــه کولتیواتــور از اســتفاده -3

 مسـاحت  و) 4×4( مربع متر 16 فرعی کرت هر مساحت. )ورزي خاك
 بـین  فواصل گرفتن نظر در با بود، که مربع متر 250 حدود تکرار هر

 1400 مسـاحت  به زمینی قطعه آبیاري هاي جوي همچنین و تکرارها
 مزارع از 1389 تابستان پایان در جودره بذرهاي. شد انتخاب مربع متر

 مورد نیاز  (After ripening)رسی پس دوره به توجه با و تهیه استان
بـا   به مدت سه ماه در شـرایط مصـنوعی   بذرها این زنی،جوانه جهت
 بـذور  رسـی پـس  ندفرای .قرار داده شد گراد سانتی درجه 35-40 دماي

 خشک شرایط به طور طبیعی در زنیجوانه نیاز پیش عنوان به جودره
 هنگـام ). 7( شـود  گراد انجام مـی  سانتی درجه 35 دماي در و تابستان

 مشـابه  تراکمی با و یکنواخت صورت به جودره بذرهاي گندم، کشت
 کیلوگرم در هر هکتار که با وزن 100(استان  مزارع آلودگی حداکثر با

 سطح در ،)شود بذر در هر متر مربع می 250گرم معادل  40هزار دانه 
هاي هرز قبـل از  در گیاه اول و آخر تناوب، علف. گردید توزیع مزرعه

بـراي گیـاه    .برداشت محصول اصلی به صورت دستی برداشت شدند
آفتابگردان و کلزا با اسـتفاده از تـرفالن    هرز هاي علف ها،دوم تناوب

لیتر آترازین و  5/1هکتار، مخلوط  لیتر در 2/1به میزان  قبل از کاشت
 4لیتر آالکلر در هکتـار بـه صـورت قبـل از کشـت بـراي ذرت و        5

کشـت   .شدند برگی شدن چغندرقند کنترل 4کیلوگرم پیرامین قبل از 
فواصل خطـوط گنـدم و   . تمام محصوالت به صورت دستی انجام شد

  . در نظر گرفته شد) التمتر مشابه خطی کار غسانتی 5/12(جو 
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، کلـزا  )رقم قاسـم (، آفتابگردان )704سینگل کراس (تراکم ذرت 

و  70، 10، 12به ترتیب برابر با ) رقم زرقان(و چغندر قند ) رقم هایوال(
از موسسه اصالح و  بذر ارقام استفاده شده. بوته در هر متر مربع بود 8

هر یک از محصوالت کشـت   آبیاري. تهیه نهال و بذر کرج تهیه شد
و  درصد رطوبت قابل استفاده در عمق ریشه 50شده بر اساس تخلیه 

     .انجام شد نصب تانسیومتر با
 هرز موجـود  هايعلف تراکم و خشک قبل از برداشت گندم وزن

 کـوادرات  هاي هـرز از  علف  برداريبراي نمونه .گیري و ثبت شداندازه
و  انجـام  گیريفرعی نمونه کرت هر وسط استفاده و از متر 5/0×5/0

 جـودره  و موجـود  هـرز  هـاي  علـف  هـاي گونه ترکیب و خشک وزن
 افـزار  نـرم  از اسـتفاده  با ها داده آماري تجزیه .گردید برداريیادداشت

SAS )21 (سطح در اي دانکنچند دامنه آزمون با ها میانگین و انجام 
  .شدند مقایسه درصد 5 احتمال
  

  نتایج و بحث
 و انجام خطا هاي واریانس بودن متجانس اساس بر بارتلت آزمون

 خطاهـا  واریانس بین دارمعنی اختالف وجود عدم بر مبنی صفر فرض
 مختلف هايسال واریانس تجزیه لذا شد، رد جداگانه هاي آزمایش در
هاي هرز غالـب موجـود در آزمـایش     علف. شد انجام جداگانه طور به

و  ).Avena fatua L(از یوالف وحشی  عالوه بر جودره عبارت بودند
کمتر و  تراکم هاي هرز که سایر علف. )Phalaris spp(علف قناري 

هاي هرز  پراکنش کمتري در آزمایش داشتند و تحت عنوان سایر علف
، )Bromus spp(جوموشی واژگون : بندي شدند عبارت بودند از طبقه

و  ).Cardaria draba L(، ازمـک  )Sinapis spp(خـردل وحشـی   
  .)Setaria spp(ارزن وحشی 

  
  1390-1391نتایج سال زراعی 

نشـان داده   3نتایج تجزیه واریانس سال اول آزمایش در جـدول  
هـاي هـرز    ورزي بر صفات مرتبط با علفتأثیر روش خاك. شده است

شامل تعداد بوته جودره، وزن خشک جودره، وزن خشک علف قناري، 
تعداد ساقه جودره  و%) 5احتمال همگی در سطح (وزن خشک یوالف 

 روند مشابهی براي. دار بوداز نظر آماري معنی%) 1در سطح احتمال (
تأثیر تناوب بر تعداد . تأثیر کاربرد تناوب زراعی بر صفات مشاهده شد

و بـر صـفات   % 1بوته جودره و وزن خشک یوالف در سطح احتمـال  
ه جـودره در  وزن خشک جودره، وزن خشک علف قناري و تعداد ساق

-برهمکنش روش خاك. دار بوداز نظر آماري معنی% 5سطح احتمال 

از % 1هاي هرز در سطح  ورزي و تناوب بر کلیه صفات مرتبط با علف
 .دار بودنظر آماري معنی

ورزي و هاي مختلف خاك تأثیر برهمکنش روش مقایسه میانگین
در روش  .نشان داده شده است 4تناوب بر صفات آزمایشی در جدول 

تعـداد سـاقه و    ورزي با استفاده از گاوآهن، بیشترین تعداد بوته،خاك
از ایـن  . وزن خشک جودره بعد از برداشت محصول کلزا مشاهده شـد 

گـرم   33/33سـاقه و   33/13بوتـه،   33/5نظر کشت جو به ترتیب با 
دار کمترین مقادیر را وزن خشک جودره در هر متر مربع به طور معنی

این مقـادیر بـراي کشـت    . کشت کلزا، آیش و گندم داشتنسبت به 
گرم وزن  105ساقه و  33/57بوته، 33/13گندم به ترتیب برابر بود با 

در زمینـی کـه    ها کشت بذرهاي جـودره  در برخی از پژوهش. خشک
برابـري   8/6بقایاي جو زراعی در آن وجود داشته منجـر بـه کـاهش    

نقش بازدارندگی جو ). 4(شد  نسبت به شرایط کنترل جوانه زنی جودره
   از هرز هاي علف زنیجوانهزراعی در کاهش رشد و 

 تاج ،) Avena fatua L.( یوالف وحشی سفید، خردل هاي جنس
 و) Chenopodium spp.( تره سلمه ،).Amaranthus spp( خروس

 کشت از استفاده شده باعث) .Bromus tectorum L( علف پشمکی
 پژوهشـگران  توجه مورد هرز هاي علف کنترل در زراعی جو بقایاي و

 خشـک  هاي دیگري نیز مبنی بر کاهش وزن گزارش .)20(گیرد  قرار
 حضـور  با خروس تاج و تره سلمه و جودره هرز هاي علف هوایی اندام
و کشت گیاه  داراستفاده از گاوآهن برگردان ).9( وجود دارد زراعی جو

هاي هرز علـف   ک علفکاهش وزن خش زراعی جو نتایج مشابهی در
دار و اما استفاده از گاوآهن برگردان) 4جدول (داشت  قناري و یوالف

کشت کلزا در رابطه با علف هرز علف قناري منجر بـه وزن خشـکی   
دار کمتـر از  که به طـور معنـی   گرم در هر متر مربع شد 5/16 معادل
ر گرم در ه 29(و آیش ) گرم در هر متر مربع 33/21(هاي گندم  کشت

 بـراي  متفـاوت ایجـاد شـده    هايبه هر حال زیستگاه. بود )متر مربع
 هـرز  هاي علف تراکم و نوع بر هاي مختلف هرز، در تناوب هاي علف

نکته قابل توجه دیگر این کـه   ).5( هستند تأثیرگذار مزرعه در موجود
 معنی افزایش آیش به کاربرد و ورزيیک از ادوات خاك استفاده از هر

). 4 جـدول ( اسـت  نبـوده  هـرز  هـاي  علف تراکم و تعداد در حداکثري
 مثـل  مختلـف  هـاي نهاده از امر را استفاده این علت ها پژوهش برخی

 توانـد  مـی  کـه  داننـد  می زراعی محصوالت براي دارنیتروژن کودهاي
 گـردد ) آیـش  حالت با مقایسه در( هرز هاي علف رشد تحریک باعث

)12 .(  
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 در اولین گیاه تناوب هاي هرز هاي مختلف خاك ورزي و تناوب بر صفات آزمایشی مرتبط با علف روش تأثیر برهمکنش - 4جدول 
Table 4 - Effect of different tillage methods and crop rotation interaction on trial characteristics associated with weed in first 

crop rotation  
بوته جودره د تعدا

 ر مربعدر مت
Wild barley     

density 

تعداد ساقه جودره 
 در متر مربع

Wild barley 
stem number  

 جودرهخشک وزن 
 )گرم در متر مربع(

Wild barely dry 
weight (g m-2)   

 خشک علف قناريوزن 
 )در متر مربع گرم(

Phalaris dry weight 
(g m-2) 

 فخشک یوالوزن 
 )گرم در متر مربع(

Oat dry weight (g 
m-2)  

 تناوب
Rotation  

 خاك ورزي
Cultivation  

5.33d 13.33d 33.33d 6.00d 5.33c 
 گندم -ذرت -جو

Barely-Corn-
Wheat 

  

  گاو آهن
دار برگردان  

Moldboard 
plow 

24.66a 124.44a 211.00a 16.00c 8.02b 
 گندم-آفتابگردان -کلزا

Rapeseed-
sunflower-Wheat  

20.04b 93.35b 175.04b 29.00a 9.20b 
 گندم-قند چغندر -آیش

Fallow-Sugar 
beet-Wheat  

13.33c 57.33c 105.00c 21.33b 7.00b 
 گندم- آیش- گندم

Wheat-Fallow-
Wheat  

24.00a 118.00a 213.33a 16.60c 12.33a 
 گندم-آیش-کلزا

Rapeseed- 
Fallow-Wheat 

  

25.33a 121.33a 223.30a 16.66c 11.33a 
 مگند-ذرت -کلزا

Rapeseed-Corn-
Wheat  

13.33c 50.00d 15.00d 6.33c 6.00c 
 گندم -ذرت -جو

Barely-Corn-
Wheat  

 بدون خاك ورزي
No tillage 

28.66a 119.00a 140.33a 10.66a 9.33b 
 گندم-آفتابگردان -کلزا

Rapeseed-
sunflower-Wheat  

18.66b 86.66b 102.60b 8.00b 11.60a 
 گندم-قند چغندر -آیش

Fallow-Sugar 
beet-Wheat  

14.65c 65.33c 80.00c 8.26b 6.60c 
 گندم- آیش- گندم

Wheat-Fallow-
Wheat  

26.00a 124.00a 136.00a 11.00a 8.33b 

 گندم-آیش-کلزا
Rapeseed- 

Fallow-Wheat 
  

29.32a 128.00a 148.65a 11.33a 8.00b 
 گندم-ذرت -کلزا

Rapeseed-Corn-
Wheat  

16.00c 14.00d 24.66c 6.00c 6.33b 
 گندم -ذرت -جو

Barely-Corn-
Wheat  

 خاکورزي حداقل
Minimum 

tillage 

26.30a 130.00a 241.65a 7.30b 13.34a 
 گندم-آفتابگردان -کلزا

Rapeseed-
sunflower-Wheat  

22.65b 106.60b 242.65a 6.00c 14.67a 
 گندم-قند چغندر -آیش

Fallow-Sugar 
beet-Wheat  

20.00bc 89.30c 93.00b 9.66a 8.66b 
 گندم- آیش- گندم

Wheat-Fallow-
Wheat  

27.33a 132.66a 238.65a 9.65a 12.34a 
 گندم-آیش-کلزا

Rapeseed- 
Fallow-Wheat  

28.00a 136.60a 239.63a 9.66a 13.00a 
 گندم-ذرت -کلزا

Rapeseed-Corn-
Wheat  

 %)5دانکن (ر ستون از نظر آماري تفاوتی ندارند ورزي اعداد با حروف مشابه در هدر هر سامانه خاك
- In each tillage system, the numbers in each column with the same letters are not statistically different (Duncan 5%)  
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ورزي روند تغییرات تعداد بوته، تعداد ساقه و در سامانه بدون خاك

) آهن گاو(ورزي مرسوم ا سامانه خاكوزن خشک جودره نسبتاً مشابه ب
تراکم، تعداد ) مثل کشت جو(با این تفاوت که در برخی از حاالت  بود

در سـامانه بـدون   ). 4جـدول  (بوته و وزن خشک جودره بیشـتر بـود   
ورزي وزن خشک علف قناري در حالت کشت کلـزا نسـبت بـه    خاك

. شـتر بـود  دار بیطور معنـی  به) جو و یا آیش گندم،(سایر محصوالت 
 هاي مختلف به تفـاوت  هاي هرز در تناوب تغییرات نوع و تراکم علف

ها و شرایط رشد گیاهان موجود در تناوب بستگی دارد به تاریخ کاشت
هـاي اکولوژیـک بـراي     ها تخریب آشیان صورتی که در برخی تناوب

هـاي اکولوژیـک    هاي علـف هـرز، موجـب ایجـاد آشـیان     برخی گونه
صـرف نظـر از نـوع    . )13(گـردد   نه هاي دیگر میتر براي گو مناسب

هـاي هـرز در    تناوب، تعداد بوته، تعداد ساقه و وزن خشک همه علف
بود که بـا  ) آهن گاو(ورزي کمتر از سامانه مرسوم سامانه بدون خاك

هاي هاي هرز در سامانه نتایج گزارش شده مبنی بر کاهش تعداد علف
یج گزارش شده مبنی بر افزایش و با نتا )16(ورزي مشابه بدون خاك
  . )19(ورزي مخالف بود هاي بدون خاكهاي هرز در سامانه تعداد علف

استفاده از کولتیواتور مزرعه، شرایطی مشابه با خاك ورزي محدود 
ورزي مرسـوم محسـوب   ورزي و خـاك که شرایطی مابین بدون خاك

تفاده از وزن خشک جودره در کشت کلزا و اس. کند شود، ایجاد می می
طـور   به) گندم، جو و آیش(ها  کولتیواتور مزرعه نسبت به سایر زراعت

هاي سامانه حتی بیشتر از این افزایش وزن خشک. دار بیشتر بودمعنی
رسد  میبه نظر ). 4جدول (ورزي بود ورزي مرسوم و بدون خاكخاك

استفاده از کولتیواتور، با حداقل بهم زدن خاك توانسته اسـت شـرایط   
ها فراهم کرده و  بهتر از سایر تناوب زنی و استقرار گیاه رامناسب جوانه

محدودیت کمتري را براي رشد جودره نسبت به  کشت در بقایاي کلزا
ي هاي مستند به هر حال گزارش. بقایاي جو و گندم ایجاد نموده است

به ویژه (تأثیر دگرآسیب ناشی از بقایا و زراعت خانواده گندمیان  براي
موجـود   هاي هرز و سایر گیاهـان زراعـی   بر علف) گندم، جو و چاودار

  ).20(است 
  

  1391-1392نتایج سال زراعی 
 داده نشـان  5 جـدول  در آزمایش دوم سال واریانس تجزیه نتایج

 هـرز  هـاي  علف با مرتبط صفات بر ورزيخاك روش تأثیر. است شده
 علف قناري، خشک وزن جودره، خشک وزن جودره، بوته تعداد شامل
 سـنبله  در جـودره  دانه تعداد و جودره سنبله طول یوالف، خشک وزن

 احتمـال  سطح در( جودره ساقه تعداد و%) 5 احتمال سطح در همگی(
 اتصـف  بر زراعی تناوب کاربرد تأثیر. بود دارمعنی آماري نظر از%) 1

شامل وزن خشک یـوالف در سـطح    هرز هاي علف با مرتبط مختلف
و بر صفات وزن خشک جودره، وزن خشک علف قناري و % 1احتمال 

دار بود ولی از نظر آماري معنی% 5تعداد ساقه جودره در سطح احتمال 
تـأثیر  . سـنبله نداشـت   هـر  در جـودره  دانـه  داري بر تعدادثیر معنیتأ

هاي استفاده شده بر کلیـه   ورزي و تناوباكهاي خبرهمکنش سامانه
سال . دار بودهاي هرز و عملکرد گندم از نظر آماري معنی صفات علف

دوم پژوهش با کشت گنـدم در بقایـاي محصـول قبـل آغـاز شـد و       
محصـول آخـر در تمـام    (هاي هرز و عملکرد گنـدم   هاي علف ویژگی
بیشـترین وزن  ). 6جدول (گیري شد در پایان آزمایش اندازه) ها تناوب

ورزي مرسوم در سامانه خاك) گرم در متر مربع 3/284( خشک جودره
   و محصول گندمی مشاهده شد) استفاده از گاو آهن(

. که در بقایاي ذرت کشت شده و اولین محصول تناوب کلزا بـود 
توانـد از   مـی ) هر دو از خـانواده گنـدمیان  (کشت دو گیاه هم خانواده 

از دالیل دیگر افزایش ). 1(علف هرز جودره باشد دالیل توسعه بیشتر 
توان به مصرف باالي  هایی را می هاي هرز در چنین تناوب تراکم علف

بـاقی  . هایی دانست که در آن گیاه ذرت وجود دارد نیتروژن در تناوب
مانده نیتروژن مصرف شده در زراعت ذرت شرایط رقابت جودره را بـا  

) 8(در پژوهش حمیدي و همکاران . دهد گندم به نفع جودره تغییر می
تري براي نیتروژن نسبت  در استان فارس نیز جودره رقابت کننده قوي

، )بوته در متر مربع 6(تعداد بوته  در مقابل،. به گندم تشخیص داده شد
و وزن خشـک علـف هـرز    ) عدد در هر متر مربع 33/20(تعداد ساقه 

ین زیر کشت گندمی که در در زم) گرم در هر متر مربع 6/112( جودره
آن از گاوآهن استفاده شد و تناوب آن شامل دو گیاه کلزا و آفتابگردان 

وضعیت مشابهی در . هاي دیگر شد دار کمتر از تناوبطور معنی به بود،
هاي هرز علف قناري و یوالف وحشی مشاهده  مورد وزن خشک علف

بـه   ستانهتاب محصول با زمستانه محصول یک تناوب). 6جدول (شد 
 و) 1(هاي هرز مطرح بوده  عنوان رویکردي مناسب جهت کنترل علف

 کـاربرد  و کشـت  مثبـت  تـأثیر  بـه  نیز دیگر پژوهشگران هاي گزارش
 مزارع عمومی هرز هاي علف کنترل در ها تناوب در آفتابگردان بقایاي
 هرز علف. دارد اشاره) 3( جودره هرز علف کنترل همچنین و) 2( گندم

 دو در رفتـه  بکار هاي تناوب در نظر این از را مشابهی عیتوض جودره
 صـرف . داشت مزرعه کولتیواتور از استفاده و ورزيخاك بدون سامانه

 از اسـتفاده  سامانه در هرز هاي علف تعداد و تراکم تناوب، نوع از نظر
 بـدون  سامانه همچنین و ورزيخاك بدون حالت به نسبت کولتیواتور

 به. بود بیشتر) آهن گاو از استفاده( مرسوم سامانه به نسبت ورزيخاك
 از اسـتفاده  سامانه در جودره هرز علف بذر عمودي توزیع رسد می نظر
 بـذور  هـرز،  هـاي  علـف  بذرهاي دفن دلیل به و بوده بیشتر آهن گاو

 ورزيخـاك  بدون حالت به نسبت را زنیجوانه مساعد شرایط کمتري
 کـه  مزرعـه  کولتیواتور از استفاده که است حالی در این. کنند می پیدا

 بـذور  براي را تري مناسب تهویه فقط و نکرده رو و زیر را خاك عمالً
 خشـک  وزن و رویـش  مقـادیر  بیشـترین  اسـت  نمـوده  فراهم موجود
  .گردید موجب دیگر سامانه دو به نسبت را هرز هاي علف
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 آخرین گیاه تناوب  در هاي هرز بر صفات آزمایشی مرتبط با علفورزي و تناوب هاي مختلف خاك تأثیر برهمکنش روش - 6جدول 
Table 6- Effect of different tillage methods and crop rotation interaction on trial characteristics associated with weed in the 

latest crop rotation   
 بوته جودرهد تعدا

 در متر مربع
Wild barley     

density 

تعداد ساقه جودره 
 در متر مربع

Wild barley 
stem number  

 خشک جودرهوزن 
 )گرم در متر مربع(

Wild barely dry 
weight(g m-2)   

 خشک علف قناريوزن 
 )در متر مربع گرم(

Phalaris dry weight 
(g m-2) 

 فخشک یوالوزن 
 )گرم در متر مربع(

Oat dry weight (g 
m-2)  

 تناوب
Rotation  

 ورزياكخ
Cultivation  

9.66bc 28.66c 185.66c 62.66a 57.66a 
 گندم -ذرت -جو

Barely-Corn-
Wheat  

  گاو آهن
داربرگردان  

Moldboard 
Plow 

6.00c 20.33c 112.66e 23.23d 2.02c 
 گندم-آفتابگردان -کلزا

Rapeseed-
sunflower-Wheat  

11.33b 48.35b 209.00b 59.66b 3.00c 
 گندم-دقن چغندر -آیش

Fallow-Sugar 
beet-Wheat  

5.33b 14.66d 174.00c 39.00c 2.00c 
 گندم- آیش- گندم

Wheat-Fallow-
Wheat  

21.66a 64.44a 147.00d 70.00a 26.33b 
 گندم-آیش-کلزا

Rapeseed- 
Fallow-Wheat  

12.00b 40.02b 284.30a 22.33d 2.33c 
 گندم-ذرت -کلزا

Rapeseed-Corn-
Wheat  

7.33cd 25.66d 118.66d 67.33c 40.00a 
 گندم -ذرت -جو

Barely-Corn-
Wheat  

 بدون خاك ورزي
No tillage 

10.03b 33.33c 160.33c 73.33b 21.03b 
 گندم-آفتابگردان -کلزا

Rapeseed-
sunflower-Wheat  

8.06c 31.31c 179.00b 71.66bc 2.10e 
 گندم-قند چغندر -آیش

Fallow-Sugar 
beet-Wheat  

13.65a 40.03b 334.00a 87.00a 11.00c 
 گندم- آیش- گندم

Wheat-Fallow-
Wheat  

6.00d 23.30d 195.30b 34.66d 28.66b 
 گندم-آیش-کلزا

Rapeseed- 
Fallow-Wheat  

14.32a 45.33a 350.00a 34.00d 7.00d 
 گندم-ذرت -کلزا

Rapeseed-Corn-
Wheat  

24.33a 55.00c 476.66c 32.33b 9.00b 
 گندم -ذرت -جو

Barely-Corn-
Wheat  

 خاکورزي حداقل
Minimum 

tillage 

11.33b 36.00d 136.20d 23.30c 16.66a 
 گندم-آفتابگردان -کلزا

Rapeseed-
sunflower-Wheat  

25.33a 60.60b 595.10a 28.00bc 7.67b 
 گندم-قند چغندر -آیش

Fallow-Sugar 
beet-Wheat  

13.66b 56.66b 455.33c 25.00c 2.66c 
 گندم- آیش- گندم

Wheat-Fallow-
Wheat  

28.66a 65.33a 551.65b 42.15a 6.00b 
 گندم-آیش-کلزا

Rapeseed- 
Fallow-Wheat  

26.00a 64.60a 470.03c 18.33d 2.00c 
 گندم-ذرت -کلزا

Rapeseed-Corn-
Wheat  

 %)5دانکن (ندارند ورزي اعداد با حروف مشابه در هر ستون از نظر آماري تفاوتی در هر سامانه خاك
- In each tillage system, the numbers in each column with the same letters are not statistically different (Duncan 5%)  

  
 امـري  بـه  را هـرز  هـاي  علف تراکم کاهش یا و افزایش مورد در نظر اظهـار  خـاك،  در هرز هاي علف بذر عمودي توزیع صورت هر به
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 این به گندم از قبل آیش وجود با رابطه در ).17( سازد می دلب مشکل
) آهـن  گـاو ( مرسـوم  سامانه از که مواردي در که کرد توجه باید نکته

 باشـد،  گیاهی چه آیش از قبل گیاه که این از نظر صرف شود استفاده
 جـودره،  هـرز  علـف  بذر از توجهی قابل مقادیر توزیع و دفن علت به

مقدار وزن خشک علف هرز جودره در سـال   ساقه وتعداد بوته، تعداد 
مقایسه وزن (ها داشت  آخر، مقادیر نسبتاً کمتري نسبت به اکثر تناوب

امـا در حالـت بـدون    ) هـا  گـرم بـا سـایر تنـاوب     147و  174خشک 
ورزي و تا حد زیادي استفاده از کولتیواتور مزرعه استفاده از آیش  خاك

در تنـاوب، گنـدم باشـد، نتیجـه     به ویژه در شرایطی که گیاه نخست 
کامالً متفاوت بود و با افزایش قابل توجه وزن خشک علف هرز جودره 

دلیل ایـن امـر در   ). گرم ماده خشک در هر متر مربع 334(همراه شد 
درجه اول عدم اختالط خاك و وجود مقادیر قابل توجهی از بذر علف 

ت که عمالً در هرز در سطح خاك بوده و در درجه دوم به دلیل آن اس
بذر این علف هرز در خواب ) هاي تیر، مرداد و شهریورماه(زمان آیش 

  . بوده و بالفاصله در پاییز یک رویش طغیانی خواهد داشت
ورزي در مقایسه با روش طول سنبله جودره در روش بدون خاك

داري نداشت ولی در مقایسه با روش استفاده از کولتیواتور تفاوت معنی
روند ). الف 1شکل (تر بود  طویل% 13دار آهن برگردان از گاو استفاده

مشابهی براي تعداد بذر تولیدي جودره مشاهده شد و بذر تولیـدي در  
 1شکل (درصد بیشتر بود  40ورزي هر متر مربع در سامانه بدون خاك

بـذر   250با توجه به این که آلودگی اولیه جودره در هر متر مربع ). ب
دو سـال  (سه سـال   بع بود، بذر جودره تولید شده پس ازدر هر متر مر

دار، کولتیواتـور  ورزي گـاو آهـن برگـردان   و سه سامانه خـاك ) زراعی
قابـل تـوجهی اسـت و     ورزي هنـوز هـم مقـدار   مزرعه و بدون خاك

تواند منبع آلودگی بسیار عظیمی براي محصوالت بعدي محسوب  می
مـدت مشـابه بـا پـژوهش      هاي کوتاه به عبارت ساده تر تناوب. شود

 هم مدیریت کاملی براي حاضر با وجود روند مثبت مشاهده شده هنوز
فقـط سـه    در سال اول پژوهش. کند کنترل این علف هرز ایجاد نمی

 4(و یوالف ) درصد 15(، علف قناري )درصد 81(نوع علف هرز جودره 
اما در سـال دوم اگرچـه   ) الف 2شکل (در مزرعه مشاهده شد ) درصد

) درصـد  10(و علـف قنـاري   ) درصـد  10(، یوالف )درصد 70(ودره ج
هـاي   هاي هرز غالب در مزرعه بودنـد ولـی علـف    علف همچنان جزو

، ارزن وحشـی  )درصد 2( ، خردل وحشی)درصد 3(هرزي مثل ازمک 
هاي هرز  نیز به ترکیب علف) درصد 3(و جو موشی واژگون ) درصد 2(

هاي هـرز در نگـاه    وع در علفاین افزایش تن). ب 2شکل (اضافه شد 
اول ممکن است نامطلوب باشد امـا بـراي غلبـه بـر حالـت تهـاجمی       

اصـوالً  . هاي هرزي مشابه جودره از نگـاه مـدیریتی الزم اسـت    علف
 همچنـین  و گیـاه  از خاصـی  نـوع  حضـور  دلیل به زراعی هاي تناوب

 بـراي  متفـاوتی  هـاي  زیسـتگاه  تواننـد  می آن با مرتبط هاي مدیریت
 هـرز  هـاي  علف تراکم و نوع بر کنند، و بنابراین فراهم هرز هاي علف

هاي دیگر  پژوهش از برخی در ).5( هستند تأثیرگذار مزرعه در موجود
 کشـت  حالت به نسبت تناوب اجراي حالت در هرز هاي علف تنوع نیز

اي افزایش تنـوع گونـه  . )23( است بوده بیشتر بسیار گیاه، یک مداوم
معموالً داراي یک نوع علف هرز غالب و  زارعی کههاي هرز در م علف

هاي علف هرزي،  افزایش رقابت بین گونه تواند با زا هستند میخسارت
هاي اکولوژیکی براي  ها و افزایش آشیان کشکاهش مقاومت به علف

  ).18و  15(هاي هرز حائز اهمیت باشد  دشمنان علف

 

  
 ) ب(و تعداد دانه جودره در هر متر مربع ) الف(ي بر طول سنبله ورزهاي مختلف خاكتأثیر سامانه - 1شکل 

Figure 1- Effect of different tillage systems on ear length (A) and wild barely seed number per square meter (B) 
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 مایشآز) ب(و دوم ) الف(هاي هرز بر اساس وزن خشک در سال اول  تغییرات ترکیب علف - 2شکل 

Figure 2- Weed composition changes based on dry weight in the first (A) and the second (A) years of experiments  
  

  گیرينتیجه
با توجه به نتایج بدست آمـده در ایـن پـژوهش بـراي غلبـه بـر       
گسترش روز افزون علف هرز جودره در مـزارع غـالت، بـه ویـژه در     

ورزي و حرکـت بـه   رویکرد استفاده از ادوات خـاك  مزارع گندم، تغییر
ورزي و پرهیـز از کاشـت   هـاي بـدون خـاك   سمت استفاده از سامانه

از مسائل ) به ویژه ذرت(در تناوب ) غالت(گیاهان هم خانواده جودره 
استفاده از آیش بـه ویـژه در شـرایط بـدون     . مهم و قابل توجه است

نمایـد امـا بکـارگیري     ورزي نتوانست کمکی به کاهش جـودره خاك

گیاهان پاییزه، نقش قابل توجهی در کاهش  -تناوب گیاهان تابستانه
  . جودره داشت

  
  سپاسگزاري
مدیریت حفظ نباتات سازمان  از دانند می الزم خود بر نویسندگان

جهاد کشاورزي استان اصفهان به جهت تامین اعتبار این پژوهش و از 
فـراهم آوردن   به جهـت  ستانارد شهرستان کشاورزي مدیریت جهاد

  .نمایند سپاسگزاري پژوهش این اجراي امکان
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