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  چکیده

 1393 سال در کرمانشاه استان روانسر شهرستان در آزمایشی اي،دانه ذرت عملکرد اجزاي و دانه عملکرد هرز، هايعلف بر مدیریتی هايروش اثر بررسی منظور به
 کنتـرل  بهمـراه  شـیمیایی  کنتـرل  -1 شامل آزمایش تیمارهاي. شد انجام تکرار سه و تیمار 10 با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در آزمایش این. درآمد اجرا به

 مخلوط کاربرد( مکانیکی کنترل بهمراه دیگر شیمیایی کنترل -2) سبزشدن از پس روز 40 کولتیواتور) + هکتار در موثره ماده گرم 80 نیکوسولفورون کاربرد( مکانیکی
 در ايخوشـه  گل ماشک کشت( مکانیکی کنترل بهمراه زراعی کنترل -3) شدنسبز از پس روز 40کولتیواتور+   )هکتار در موثره ماده گرم 675( آپیسیام و توفوردي

 با نخود مخلوط کشت( زراعی کنترل-5) سبزشدن از بعد روز 40 و 25 مرحله دو در کولتیواتور کاربرد( مکانیکی کنترل -4) سبزشدن از پس روز 40کولتیواتور+  پاییز
 کاربرد( زراعی کنترل بهمراه شمیایی کنترل -7) ذرت با نخود مخلوط کشت+  پاییز در ايخوشه گل ماشک کشت( دیگر زراعی کنترل بهمراه زراعی کنترل -6) ذرت

 به پاییز در گندم کلش مالچ کاربرد( زراعی کنترل -8) ذرت با نخود مخلوط کشت+  کشت از قبل) هکتار در موثره ماده گرم 2050( گالیفوسیت کشعلف مرحله 2
. بودنـد  رشـد  فصـل  کل در دستی وجین -10) هکتار در کیلوگرم 2625 میزان به بهار در گندم کلش مالچ کاربرد( زراعی کنترل -9) هکتار در مکیلوگر 2625 میزان

 وزن بر داري عنیم اثر هرزعلف مدیریت مختلف تیمارهاي که داد نشان نتایج. شد گرفته نظر در شاهد عنوان به نیز رشد فصل کل در هرزعلف به آلوده تیمار همچنین
. داشـتند  سـطح  واحـد  در ذرت دانه عملکرد و بالل در دانه تعداد بالل، ردیف در دانه تعداد بالل، در دانه ردیف تعداد بوته، در برگ تعداد بوته، ارتفاع هرز،علف خشک

 440( نخود با مخلوط کشت تیمارهاي در آن مقدار بیشترین و) ربعم متر در گرم 72( کولتیواتور+  آپیسیام+  توفوردي مخلوط تیمار در هرزعلف خشک وزن کمترین
 تعداد و بالل ردیف در دانه تعداد بالل، در دانه ردیف تعداد بوته، ارتفاع مقدار بیشترین. آمد بدست) مربع متر در گرم 441( پاییز در کلش مالچ کاربرد و) مربع متر در گرم
 به ذرت دانه عملکرد بیشترین. شد مشاهده کولتیواتور+  ايخوشهگل ماشک و  کولتیواتور+ نیکوسولفورون کولتیواتور،+  آپیسیام+  توفوردي تیمارهاي در بالل در دانه

 3/6( تیواتورکول+ اي خوشه گل ماشک و) هکتار در تن 5/6( کولتیواتور+  نیکوسولفورون ،)هکتار در تن 37/8( کولتیواتور+  آپیسیام+  توفوردي تیمارهاي در ترتیب
خوشه گل ماشک و) هکتار در تن 96/1( نخود با مخلوط کشت ،)هکتار در تن 95/1( پاییز در مالچ کاربرد تیمارهاي در دانه عملکرد کمترین. آمد دست به) هکتار در تن
 کولتیواتور کاربرد که گرفت نتیجه توانمی کلی طور به. ندنداشت داري معنی اختالف آلوده شاهد تیمار با که شد حاصل) هکتار در تن 1/2( نخود با مخلوط کشت+  اي
 .داشت ذرت هرز هايعلف مدیریت در را کارایی بیشترین هاکشعلف با تلفیق در

  
  نیکوسولفورون ،اي، مالچخوشهماشک گل کشت مخلوط، کولتیواتور، هاي کلیدي:واژه

  

  1مقدمه
 را سـوم  قامم کشت زیر سطح نظر از ذرت زراعی گیاهان بین در

 ایران در ذرت نهایی تولید میزان که بطوري. دارد گندم و برنج از پس
 شـده  برآورد تن هزار پانصدوچهل و میلیون دو حدود ،2013 سال در

 در ذرت عملکـرد  محدودکننـده  عامل ترینمهم هرزعلف). 11( است
علـف  از ناشـی  عملکرد افت میانگین و) 24( است شده ارزیابی ایران
 علیـرغم  87-88 زراعـی  سال در کرمانشاه استان مزارع در رزه هاي

 هاعلفکش). 31( گردید برآورد درصد 32/17 شده اعمالهاي  مدیریت
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 هاي علف مدیریت در محوري نقش باال، اقتصادي صرفه و کارایی با
 مصـرف  ولی). 19( شوندمی استفاده گسترده طور به و کرده ایفا هرز
 اسـت،  نکرده حل را هرز هايعلف مشکل اتنه نه هاعلفکش رویهبی

 محـیط  آلـودگی  و علفکـش  بـه  مقـاوم  هايگونه افزایش سبب بلکه
 هـا علفکش کاربرد از ناشی مشکالت دلیل به). 17( است شده زیست
. دارد وجـود  هـا علفکـش  مصـرف  کـاهش  جهت بسیاري هايتالش

 ینچنـد  ترکیـب  از استفاده بر تاکید با هرز هايعلف تلفیقی مدیریت
 بـه  منجـر  هـا، علفکش از استفاده سهم کاهش ضمن مدیریتی، روش

 روش این در. شودمی هرز هايعلف کنترل در پایدار و کارآمد مدیریت
 و بـذر  تولیـد  از جلـوگیري  عمـدتا  بلکـه  نیست، نظر مد کامل کنترل
 مـدنظر  مـدت  طـوالنی  استراتژي یک در آنها بذور زنیجوانه کاهش

 تلفیقـی  مـدیریت  کـه  داشـت  اظهـار ) 25( مایـه اولورن). 15( باشد می

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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 کـاهش  و منـابع  از اقتصـادي  و مـوثر  کاربرد با همراه هرز هاي علف
  . است همراه محیطی زیست خطرات

 استفاده هرز هاي علف تلفیقی مدیریت در مهم هايروش از یکی
 و هـا مـالچ  از اسـتفاده  همچنـین . اسـت  مناسب خاکورزي عملیات از

 و هـرز  هـاي علـف  مـدیریت  هـاي   هزینه اهشک در پوششی گیاهان
 کلشـی  مالچ از استفاده). 13( هستند سودمند بسیار خاك خصوصیات

 اهـداف  بـا  سـو هـم  و هـرز هـاي علف کنترل شیمیایی غیر روش یک
 و ادواردز توسـط  کـه  اي  مزرعـه  آزمایشـات  در. است پایدار کشاورزي
ـ  کلـش  و کاه مالچ کاربرد گرفت، انجام) 8( همکاران  سـیب  در دمگن

 آزمایشـات . اسـت  بـوده  آمیز موفقیت هرز هاي  علف کنترل در زمینی
 گنـدم،  چـاودار،  مثل زراعی گیاهان بقایاي که دهد  می نشان مختلف

). 35( دهـد   مـی  کـاهش  را هـرز  هاي  علف رشد شبدر و تریتیکاله جو،
 بـه  تـوان   مـی  تلفیقـی  مـدیریت  در دیگر موثر هاي  روش از همچنین
 دالیـل  بـه  پوششـی  گیاهان. کرد اشاره) زنده مالچ( ششیپو گیاهان
 کنتـرل ( هـرز  هـاي  علـف  جمعیـت  توسعه از ممانعت جمله از مختلفی

 بهبود زمستان، و پائیز در نیتروژن آبشویی از جلوگیري ،)هرز هاي علف
 تعـدیل  خـاك،  آلـی   مـاده  افزایش خاك، فیزیکوشیمیایی خصوصیات

 کشـت  زراعـی  محصـوالت  عملکـرد  افـزایش  و خـاك  حرارت درجه
 بـه  مختلـف  بقوالت از  استفاده  که کردند گزارش آنها). 12( شوند می

 طبـق  بـر . دهـد  مـی  افـزایش  را ذرت عملکـرد  پوششـی  گیـاه  عنوان
 دار معنـی  طور به ذرت دانه عملکرد) 6( همکاران و کالرك گزارشات

 عملکـرد  میـزان  بیشترین که گرفت قرار پوششی گیاهان تاثیر تحت
 از ناشی که بود مربوط اي خوشه گل ماشک پوششی گیاه به ذرت دانه

 همکـاران  و دهیما  بررسی نتایج. باشد تواند می بیشتر نیتروژن تثبیت
 فیتوتوکیسـنی  مواد آزادسازي توانایی داراي ماشک که نمود تائید) 7(

 از پوششـی  گیـاه  مـالچ  عنوان به آن از  استفاده  که باشد می محیط در
 اسـتقرار  و زنـی  جوانه از خاك اسیدیته تغییر و سمی مواد تولید طریق
 عنوان به را گونه این کاشت بنابراین کند، می جلوگیري هرز هاي علف
 توصـیه  هـرز  هـاي  علـف  جمعیـت  کـاهش  براي مناسب پوششی گیاه

  .  اند نموده
 به تنوع بازگرداندن پایدار کشاورزي در کلیدي راهکارهاي از یکی

 به مخلوط کشت. است آن مؤثر مدیریت و رزيکشاو هاي اکوسیستم
 ایجـاد  نظیـر  اهـدافی  کشاورزي در پایدار نظامهاي از اي  نمونه عنوان
 کیفـی  و کمی افزایش منابع، از بیشتر برداري بهره اکولوژیک، تعادل

 دنبـال  را هـرز  هـاي   علف و بیماریها آفات، خسارت کاهش و عملکرد
 بـه  هـم  با مخلوط صورت به زراعی گیاهان کشت). 18 ،10( کند می

 و حاصـلخیزي  افـزایش  هـرز،  هاي   علف رشد توقف و کاهش منظور
 هـاي   الگـوي  بررسـی  در). 20( شود  می توصیه خاك فرسایش کاهش
 جمعیـت  کـه  شـد  مشـاهده  نخـود،  - ذرت مخلـوط  کشـت  مختلف

 بدون شاهد به نسبت مخلوط کشت الگوهاي تمامی در هرز هاي  علف

 قدرت کشتی  تک در رفته، بکار رقم دو هر و است یافته کاهش وجین،
  ).32( داشتند مخلوط کشت به نسبت را هرز هاي  علف کمتر سرکوب
 در زیـادي  تحقیقـات  هـرز  هاي  علف تلفیقی مدیریت راستاي در
 یـا  تولیـد  هزینـه  کـاهش  هدف با ها  علفکش مصرف کاهش با رابطه

 شوند می تشویق نکشاورزا امروزه و شده انجام محیطی اثرات کاهش
 نظیر کنترل مختلف هاي  روش و نموده استفاده ها  علفکش از کمتر که

). 3( نماینـد  تلفیق یکدیگر با را فیزیکی و زراعی شیمیایی، مکانیکی،
 مختلـف هـاي   روش تلفیق اثر ارزیابی آزمایش این اجراي از هدف لذا

 ،)وجـین  کولتیواتـور، ( مکـانیکی  شـامل  ذرت هرزهاي  علف مدیریت
 شیمیایی و) کلش مالچ( فیزیکی ،)پوششی گیاه مخلوط، کشت( زراعی

 اي-دانه ذرت عملکرد اجزاي و دانه عملکرد هرز، هاي  علف آلودگی بر
  .باشد می

  
  مواد و روش ها

 و تیمار 10 با تصادفی کامل هاي  بلوك طرح قالب در آزمایش این
 اجرا به انشاهکرم استان روانسر شهرستان در 1393 سال در تکرار سه

 تـا  مالیـم  هاي  زمستان( معتدل اقلیم داراي روانسر شهرستان. درآمد
 حـداکثر  و حـداقل  میـانگین  بطور. باشد  می) گرم هاي  تابستان و سرد

. است گراد سانتی درجه 7/14 ،2/3 با برابر شهرستان این ساالنه دماي
 34 اییجغرافی عرض ثانیه، 37و دقیقه 50 و درجه 46 جغرافیایی طول
 و متـر  1362 آن دریـا  سـطح  از ارتفاع ثانیه، 37 و دقیقه 16 و درجه

 خاك تجزیه نتایج. باشد  می متر میلی 1/417 سالیانه بارندگی متوسط
 .است آمده 1 جدول در آزمایش

 کنتـرل  بهمـراه  شـیمیایی  کنتـرل  -1 شـامل  آزمایش تیمارهاي
) + مـوثره  دهمـا  هکتـار  در گـرم  80 نیکوسولفورون کاربرد( مکانیکی

 بهمراه دیگر شیمیایی کنترل -2) سبزشدن از پس روز 40 کولتیواتور
 در گـرم  675( آپیسیام و توفوردي مخلوط کاربرد( مکانیکی کنترل
 کنتـرل  -3) سبزشـدن  از پس روز 40کولتیواتور+   )موثره ماده هکتار
 به پاییز در ايخوشهگل ماشک کشت( مکانیکی کنترل بهمراه زراعی

 کنتـرل  -4) سبزشدن از پس روز 40کولتیواتور+  پوششی گیاه نوانع
ــانیکی ــاربرد( مک ــور ک ــه دو در کولتیوات ــد روز 40 و 25 مرحل  از بع
 صـورت  بـه  ذرت با نخود مخلوط کشت( زراعی کنترل-5) سبزشدن
 ماشک کشت( دیگر زراعی کنترل بهمراه زراعی کنترل -6)  افزایشی

 با نخود مخلوط کشت+  پوششی گیاه نعنوا به پاییز در اي  خوشه گل
 زراعـی  کنتـرل  بهمـراه  شمیایی کنترل -7) افزایشی صورت به ذرت

 مـاده  هکتار در گرم 2050( گالیفوسیت کش-علف مرحله 2 کاربرد(
 صـورت  بـه  ذرت بـا  نخـود  مخلـوط  کشـت +  کشـت  از قبل) موثره

 زانمی به پاییز در گندم کلش مالچ کاربرد( زراعی کنترل -8) افزایشی
 گنـدم  کلش مالچ کاربرد( زراعی کنترل -9) هکتار در کیلوگرم 2625

 کل در دستی وجین -10) هکتار در کیلوگرم 2625 میزان به بهار در
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 .بودند رشد فصل
 

  آزمایش مکان خاك تجزیه نتایج -1 جدول
Table 1- The results of soil analysis at experimental location  

 بافت
Texture   

 
pH 

 هدایت الکتریکی
EC  

(dS/m) 

 فسفر
Phosphorus  

(mg/kg) 

 پتاسیم
Potassium  

(mg/kg) 

 نیتروژن کل
Total nitrogen  

  (%) 
Loam 0.25 370.0 11.0 0.745 7.8 لومی 

 
 عنوان به نیز رشد فصل کل در هرز-علف به آلوده تیمار همچنین

 پاییز در عمیق شخم شامل زمین سازي آماده. شد گرفته نظر در شاهد
 مـورد  رقم. گرفت صورت شخم از پس روز 10 دیسک و) 17/7/92(

 تاریخ در که بود 704 کراس سینگل ذرت رقم تحقیق این در استفاده
 هـر  ابعـاد . شد کشت هکتار در بوته هزار 111000 تراکم با 31/1/93

 بـه  بسته آبیاري کاشت، از پس. شد گرفته نظر در مربع متر 15 کرت
 قبل. گردید تکرار رشد دوره پایان تا یکبار روز ده تا هفته هر ذرت نیاز

 در کیلـوگرم  200 مقـدار  بـه  تریپل فسفات سوپر کود ذرت کاشت از
 45 مرحله دو در%) 46 اوره( نیتروژن کود همچنین. شد استفاده هکتار

 ي  نتیجه طبق هکتار در کیلوگرم 100 میزان به کاشت از بعد روز 60و
 روي بـر  پاییز در) زنده غیر( کلش مالچ. گردید هاستفاد خاك آزمایش

 کاشت خطوط بین در و کاشت از پس بالفاصله بهار در و خاك سطح
 پوششـی  گیـاه  بـذر . شـد  اسـتفاده  هکتار در کیلوگرم 2625 میزان به

 پـاییز  اواخر در هکتار در کیلوگرم 60 میزان به اي-  خوشه گل ماشک
 بـا  نخـود . شد مخلوط خاك با بهار اوایل در آن هوایی اندام و کشت
 صـورت  بـه  و ذرت کشـت  بـا  همـراه  هکتار در بوته 200000 تراکم

 فرموالسیون با گالیفوسیت کش  علف. شد کشت ها  ردیف بین افزایشی
%)41SL (هکتـار  در موثره ماده گرم 2050 دز با )هکتـار  در لیتـر  5 (

 یـک  در گـرم  40 میـزان  بـه  آمونیـوم  نیترات با همراه کشت از قبل
ام و توفـوردي هـاي   کشعلف مخلوط همچنین. شد استفاده کیلوگرم

 5/1(  هکتار در موثره ماده گرم 675 دز با) EC%45) (46 یو( آپیسی
 مـاده  گرم 80 دز با) SC% 4) (کروز( نیکوسولفورون و) هکتار در لیتر

 7 تـا  4 مرحلـه  در کشـت  از پـس )  هکتار در لیتر 2( هکتار در موثره
 سمپاش از استفاده با هاعلفکش کاربرد). 39( شدند استفاده ذرت برگی
 جهت کردن کالبیره از بعد ايشره نازل با ks-2010 مدل کتابی پشتی
. شـد  انجـام  بار 2 پاشش فشار با هکتار در محلول لیتر 1200 پاشش

 هـیچ  آپـی سـی ام و توفورديهاي  کش علف مخلوط کاربرد همچنین
  .نداد نشان ذرت در را سوزي گیاه گونه

 5/0×  1 کادر از استفاده با هرز هاي  علف جمعیت از برداري نمونه
 هـاي   کـرت  همـه  در ذرت شـدن  سبز از پس روز 80) مربع متر 5/0(

 از پـس  کـادر  هـر  در موجـود  هرز  علف هاي  گونه. شد انجام آزمایشی
 قـرار  پاکـت  داخـل  در سـطح  واحد در بوته تعداد شمارش و شناسایی

 مدت به سانتیگراد درجه 75 دماي با الکتریکی آون داخل رد و گرفته

 در. شـدند  تـوزین  و خارج پاکت از سپس و شده نگهداري ساعت 48
 در بوتـه  10 تعداد از برگ تعداد و بوته ارتفاع ذرت تاسل ظهور مرحله

 عملکـرد  دانـه،  رسـیدگی  مرحله در. شد ثبت و گیري اندازه پالت هر
. شـد  گیري اندازه و برداشت حاشیه اثر ذفح با مربع متر یک در دانه

 در دانـه  تعـداد  بـالل،  در دانـه  ردیف تعداد شامل دانه عملکرد اجزاي
 هـر  در بوتـه  10 در دانه صد وزن  و بالل در دانه تعداد بالل، ردیف
 SPSS. v.16 افـزار  نـرم  توسـط  هـا  داده. شـد  ثبت و شمارش کرت

 سطح در دانکن آزمون از دهاستفا با ها  میانگین و شده واریانس تجزیه
  .شدند مقایسه درصد 5 احتمال
 

  نتایج و بحث
  هاي هرز تراکم  و وزن خشک علف

 شـده  ارائـه  2 جـدول  در مزرعـه  در موجود هرز هاي  علف لیست
 مدیریت مختلف هاي  روش اثر واریانس تجزیه نتایج به توجه با. است
 سطح در ذرت در هرز هاي    علف خشک وزن و تراکم بر هرز هاي  علف

 از هرز  علف تراکم حداقل). 3 جدول( بود دار معنی درصد یک احتمال
 تیمـار  و) مربـع  متـر  در بوتـه  6/4( دوره کـل  در دسـتی  وجین تیمار

 بین که شد حاصل) مربع متر در بوته 12( کولتیواتور+  نیکوسولفورون
+  يتوفـورد  تیمارهاي. نداشت وجود داري  معنی اختالف تیمار دو این
 کولتیواتور و کولتیواتور+  اي  خوشه گل ماشک کولتیواتور،+  آ  پی  سی  ام
 قـرار  بعـدي  رتبـه  در هـرز   علف تراکم کاهش نظر از نیز مرحله دو در

 در مـالچ  کاربرد تیمارهاي به مربوط هرز  علف تراکم بیشترین. داشتند
 در تـه بو 62( نخود با مخلوط کشت و) مربع متر در بوته 3/65( پاییز
 عدم شاهد تیمار و تیمارها این بین داري  معنی تفاوت که بود) مربع متر

 کشت تیمارهاي در هرز  علف تراکم بین همچنین. نداشت وجود کنترل
 گالیفوسیت و مخلوط کشت+ اي خوشه گل ماشک نخود، با مخلوط

 ).1 شکل( نداشت وجود داري معنی تفاوت مخلوط کشت+ 
 کلش مالچ کاربرد تیمارهاي در هرز   ايه  علف خشک وزن حداکثر

 بهار در گندم کلش مالچ کاربرد ،)مربع متر در گرم 441( پاییز در گندم
 متـر  در گـرم  440( نخـود  با مخلوط کشت ،)مربع متر در گرم 426(

 در گـرم  430( نخـود  با مخلوط کشت+  اي  خوشه گل ماشک ،)مربع
 اخـتالف  کنتـرل  معـد  شـاهد  تیمـار  بـا  کـه  شده مشاهده) مربع متر
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 کلـش  مـالچ  کاربرد که دهد می نشان نتیجه این. نداشتند داري  معنی
 هـاي   علـف  سـرکوب  توانایی هکتار در کیلوگرم 2625 میزان به گندم
 شـده  استفاده مالچ مقدار افزایش با است ممکن و نداشته را ذرت هرز

 دکردن گزارش نیز) 38( رحیمی و یوسفی. یابد بهبود هرز علف کنترل
 رازیانـه  هرز هاي  علف کنترل در مناسبی کارایی گندم کلش مالچ که

)Foeniculum vulgare Mill. (پوشش عدم را آن دلیل که نداشت 
 هـرز   علـف  غالبیـت  همچنـین . کردنـد  بیان مالچ توسط مزرعه کامل

 کـارایی  کـه  اسـت  عواملی از آزمایشی قطعه در بیان شیرین چندساله
 هرز هاي  علف زیرا است داده کاهش هرز  لفع کنترل در را کلش مالچ

 ).38( شوند  می کنترل کلش مالچ توسط سختی به دائمی
 

هرز موجود در مزرعه ذرت-هاي علفگونه -2جدول   
Table 2- Weed species at the corn field  

 نام علمی
Persian name 

  نام تیره
Family name 

  نام فارسی
Persian 
name 

  نام انگلیسی
English name 

چرخه 
  زندگی
Life 
cycle 

  فصل رشد
Vegetation 

Season 
  )m2تراکم (

Density (m2) 

*Xanthium strumarium L. Asteraceae توق Cocklebur A S 4-6 

Setaria viridis L. Poaceae چسبک Green foxtail A S 90-200 
*Glycyrrhiza glabra L. Fabaceae شیرین بیان Liquorice P S 1 
Chenopodium album L. Chenopodiaceae ترهسلمه  Lambsquarters A S 2-5 

Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae  تاج خروس ریشه
 قرمز

Redroot 
pigweed A S 1-2 

  تابستانه. Summer =Sچندساله، P Perennial=یکساله،  A Annual=،هرزهاي  هرز مشاهده شده غالب، بدون ستاره: سایر علفهاي  *: علف
The dominant weed observed, without stars, A= Annual, P= Perennial, S= Summer 

  
  هرزتحت تاثیر تیمارهاي مدیریت علف تجزیه واریانس اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ذرت -3جدول

Table 3- The analysis variance of corn yield components grain yield affected by different weed management treatments. 

تغییر منابع  
S.O.V 

 درجه
 آزادي

df 

مربعات میانگین  
Means of squares 

 

 ارتفاع
 بوته

 
Plant 
height 

 برگ تعداد
بوته در  

Leaves 
umber 

per plant 

 ردیف تعداد
بالل در دانه  

Number of 
kernel rows 

per ear 

 دانه تعداد
بالل یفدررد  

Number of 
kernels per 

row 

 دانه تعداد
بالل در  

Number 
of 

kernels 
per ear 

صددانه وزن  
 

100- kernel 
weight 

دانه عملکرد  
 

Grain 
yield 

 تراکم بوته
 

Weed 
density 

 وزن خشک
هرز-علف  

Weed 
biomass 

 بلوك
Block 2 83.2 ns  ns0.27 ns2.76 ns13.12 ns4105.30 33ns 281612.1 ns 11.30 ns ns22.393 

 تیمار
Treatment 10 **1925.4 **5.75 **13.10 **477.35 **147366 39.20 ns **26028825 355.7 ** **13683 

 خطا
Error 

20 107.00 0.14 1.02 24.28 2058.27 19.37 424550.5 13.069 105.427 

 ضریب
 (%)تغییرات

Coefficient 
of variation 

 6.604 4.23 7.77 16.87 11.53 20.66 14.84 15.574 7.361 

ns،  *د.احتمال پنج و یک درصسطح  در غیر معنی دار و معنی داربه ترتیب ** و 
ns, * and ** means non-significant, significant at 0.05 and 0.01% probability levels, respectively. 
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 سطح در داري معنی بیانگر عدم اختالف هایی که داراي حروف مشابه هستند ستون( هرزعلف مدیریت مختلف تیمارهاي در رزهعلف تراکم -1شکل

 ).باشد می درصد 5 احتمال

Figure 1- The weeds densityat different weed management treatments (The columns with the same letters indicate no 
significant difference at 5% probability level). 

  
 کـه  کردنـد  گـزارش ) 30 و 27( محققان از بعضی که صورتی در
 کنتـرل  تکمیلـی  تیمارهـاي  به نیاز اینکه بدون تنهایی به مالچ تیمار
. نمـود  کنتـرل  مطلـوبی  حـد  در را هـرز  هاي  علف باشد، داشته وجود

 از نتوانسـت  زنـده  مالچ عنوان به نیز نخود با مخلوط کشت همچنین
 در نیز)  26( همکاران و پوریوسف. کند جلوگیري هرز هاي  علف رشد

ــوط کشــت  شــنبلیله و) .Coriandrum sativum L( گشــنیز مخل
)Trigonella foenum-graecum L. (به شنبلیله که کردند مشاهده 

 هرز هاي  علف کنترل جهت را الزم کارایی تنهایی به زنده مالچ عنوان
 مخلـوط  تیمـار  در هـرز   علـف  خشـک  وزن کمتـرین . داشـت ن گشنیز

 آمـد  بدست) مربع متر در گرم 72( کولتیواتور+  آ  پی  سی  ام+  توفوردي
 تیمـار  همچنین. نداشت داري معنی تفاوت هرز  علف وجین شاهد با که

 خشـک  وزن کمترین تیمار دو این از پس کولتیواتور+ نیکوسولفورون
 داد اختصـاص  خـود  بـه  مـدیریتی  یمارهايت بین در را هرز هاي  علف

 ). 2 شکل(
 وزن هـرز، علـف  کنترل کارآیی بحث در که دهدمی نشان نتایج

 تراکم به نسبت تريکاربردي و ترمناسب معیار هرز هايعلف خشک
هـاي   روش از تلفیقـی  مـدیریت ). 22( رودمی شمار به هرز هايعلف

 نحـوي  به است، هرز هايعلف خشک وزن کاهش در مفید کاربردي
 از مکانیکی و مکانیکی -زراعی مکانیکی، -شیمیایی هايمدیریت که

 شده گزارش هرز هاي  علف خشک وزن کاهش در کاربردي هاي روش
علف خشک وزن نخود مخلوط کشت+  گالیفوسیت تیمار). 23( است
 گـل  ماشـک  و نخـود  مخلوط کشت تیمارهاي به نسبت کمتري هرز

 تیمارهـاي  کلـی  طـور  بـه . داشـت  خـود ن مخلوط کشت+  اي خوشه
 بـا  مقایسـه  در شـد  اسـتفاده  کولتیواتور از آنها در که تلفیقی مدیریت

 وزن شـد،  استفاده نخود مخلوط کشت یا کلش مالچ از که تیمارهایی
+ آ پـی  سـی  ام+توفوردي تیمارهاي. داشتند کمتري هرزعلف خشک

 وزن متـرین ک ترتیـب  بـه  کولتیواتـور +  نیکوسـولفورون  و کولتیواتور
 بـاالي  کـارایی  يدهنـده  نشـان  کـه  داشتند را هرز هايعلف خشک
 کنتـرل  توانـد  مـی  امـر  این دلیل که است مکانیکی -شیمیایی کنترل
 بـین  هـرز  هـاي علف کنترل و علفکش با ردیف روي هرز هايعلف

 در) 23( همکـاران  و مـوهلر ).  23( باشد کولتیواتور وسیله به هاردیف
ـ  با آزمایشی  شـیمیایی،  شـامل  کنتـرل  مختلـف  روش شـش  ابیارزی
 و شـیمیایی  روشـهاي  تلفیـق  کـه  کردند مشاهده ترکیبی و مکانیکی
. کنـد  کنتـرل  را ذرت هـرز  هـاي علـف  توانـد مـی  براحتـی  مکانیکی

 بقایاي و   علفکش کاربرد که کرد گزارش) 21( آباد چمن محمددوست
 قـرار  تاثیر حتت را آنها ايگونه ترکیب و هرز هايعلف تراکم گیاهی

 و کشـت  از بعـد  هـا علفکـش  کاربرد که دهدمی نشان نتایج. دهدمی
 کـاهش  بـر  گیـري چشم تاثیر) کولتیواتور از استفاده( مکانیکی کنترل
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 .است داشته کمتري تاثیر کشت از قبل صـورت  به گالیفوسیت کاربرد ولی داشته هرز هايعلف خشک وزن
  

  
 در داري معنی بیانگر عدم اختالف هایی که داراي حروف مشابه هستند ستون( هرزعلف مدیریت مختلف تیمارهاي در هرزعلف وزن خشک -2 شکل

 ).باشد می درصد 5 احتمال سطح

Figure 2- The weeds dry matterat different weed management treatments (The columns with the same letters indicate no 
significant difference at 5% probability level). 

  
 

  ارتفاع بوته ذرت
 ذرت بوته ارتفاع بر هرز  علف مدیریت تیمار اثر که داد نشان نتایج

 ارتفاع بیشترین). 3 جدول( بود دار معنی درصد یک احتمال سطح در
 رشـد  دوره کـل  دستی وجین مدیریت تیمارهاي به مربوط ذرت بوته

 ،)سـانتیمتر  184( کولتیواتـور +  اي  خوشه گل ماشک ،)سانتیمتر 184(
+  نیکوسولفورن و) متر سانتی 184( کولتیواتور+  آ  پی  سی  ام+  توفوردي
 دو در کولتیواتور تیمار در بوته ارتفاع. بود) متر سانتی 179( کولتیواتور

. نداشـت  رکولتیواتو+  نیکوسولفورن تیمار با داري معنی تفاوت مرحله
 ذکـر  تیمارهاي به نسبت کمتري بوته ارتفاع مدیریتی تیمارهاي بقیه
 خصوصیاتی به گیاه یک بودن مغلوب و غالب). 3 شکل( داشتند شده
 تعـداد  و کـانوپی  بسـتن  سرعت اولیه، رشد سرعت ساقه، ارتفاع نظیر
 گیـاه  و شـیمیایی    کنتـرل  تلفیـق ). 37( است مرتبط فرعیهاي  ساقه

 خشـک  وزن کـاهش  باعـث ) کولتیواتـور ( مکانیکی کنترل با پوششی
 بوته ارتفاع نتیجه در و شده ها روش سایر با مقایسه در هرز هاي  علف
 و رسـتمی  مطالعـات  همچنـین . یافـت  افـزایش  تیمارها این در ذرت

 ارادیکان   علفکش تلفیقی کاربرد که داد نشان ذرت در) 29( همکاران
 گیاه این در هرز هاي  علف تلفیقی یتمدیر روش بهترین کولتیواتور و

 .باشد می زراعی
 

  تعداد برگ در بوته ذرت
 در ذرت بوتـه  در بـرگ  تعـداد  بر هرز  علف مدیریت تیمارهاي اثر
 ها  میانگین مقایسه). 3 جدول( بود دار معنی درصد یک احتمال سطح

 از غیـر  بـه   هـرز   علـف  مـدیریت  تیمارهـاي  همـه  در کـه  داد نشـان 
 برگ تعداد پاییز، در مالچ کاربرد و نخود با مخلوط کشت+گالیفوسیت

 گـل  ماشک کشت. بود هرز  علف به آلوده تیمار از بیشتر ذرت بوته در
 جمعیـت  توسعه از ممانعت با که کند  می فراهم را امکان این اي  خوشه
 کاهش زمستان، و پائیز در نیتروژن آبشویی از جلوگیري هرز، هاي علف

 و خـاك  رطوبـت  حفظ زاد، خاك هاي بیماري رلکنت خاك، فرسایش
 شـود  زراعـی  محصـول  رشـد  افزایش موجب خاك، آلی  ماده افزایش

)18.( 
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 در داري معنی بیانگر عدم اختالف هایی که داراي حروف مشابه هستند ستون( هرزعلف مدیریت مختلف تیمارهاي در ذرت بوته ارتفاع -3 شکل

 ).باشد می درصد 5 احتمال حسط

Figure 3- The plant height of corn at different weed management treatments (The columns with the same letters indicate no 
significant difference at 5% probability level). 

 
 در دستی وجین تیمار به مربوط ذرت بوته در برگ تعداد بیشترین

(  کولتیواتـور +  آ  پـی   سی  ام+  توفوردي و) برگ 6/10( رشد دوره تمام
 رشـد  کـاهش  بر عالوه هرز هاي  علف رقابت). 4 شکل( بود) 11برگ
 نیز پیري فرآیندهاي تسریع با ها،  برگ تعداد کاهش نتیجه در و گیاه

 تحقیقات که طوري به شود،  می گیاهان در برگ تعداد کاهش به منجر
 بـه  وابسـته  شـدت  به ذرت در ها  برگ پیري سرعت است، دهدا نشان
 کـاهش  بـا  هرز هاي  علف بنابراین). 4( است خاك در نیتروژن حضور
. نمایند تسریع را ذرت هاي  برگ پیري توانند  می خاك، نیتروژن میزان
 پـاییز  در آن کـاربرد  بـا  مقایسـه  در بهـار  در گندم کلش مالچ کاربرد
 امکـان  هـرز،  هاي  علف رشد و زنی  جوانه از ريجلوگی دلیل به احتماال

 شـده  ایجـاد  سـایه  همچنـین . کند  می فراهم ذرت براي را بیشتر رشد
 شـود   می خاك رطوبت حفظ و تبخیر کاهش باعث کلش مالچ توسط

 شود.-می ذرت رشد افزایش باعث نهایت در که
 

  تعداد ردیف دانه در بالل ذرت
 هـاي   علـف  مدیریت تیمار اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 درصـد  یـک  احتمـال  سطح در ذرت بالل در دانه ردیف تعداد بر هرز
 به مربوط بالل در دانه ردیف تعداد بیشترین). 3 جدول( بود دار معنی

 ،)ردیــف 15( کولتیواتــور+  آ  پــی  ســی  ام+  توفــوردي تیمارهــاي
 مرحلــه دو در کولتیواتــور ،)15ردیــف(  کولتیواتــور+  نیکوســولفورون

 کـه  بـود )  ردیـف 14( کولتیواتـور + اي  خوشه گل ماشک و) ردیف15(
 تیمارهـاي  بقیـه . نداشـتند  دسـتی  وجین تیمار با داري معنی اختالف

 ذکـر  تیمارهـاي  به نسبت کمتري بالل در دانه ردیف تعداد مدیریتی
 ).5 شکل( داشتند شده

+ اي خوشه گل ماشک تیمار در بالل در دانه ردیف تعداد همچنین
 و مخلـوط  کشـت +  گالیفوسیت تیمار با داري  معنی تفاوت کولتیواتور

 ردیـف  تعـداد  بـر  که مهم عوامل از یکی. نداشت بهار در مالچ کاربرد
 در. اســت هــرز هــاي  علــف تــراکم گــذارد  مــی تــاثیر بــالل در دانــه

 بالل در دانه ردیف تعداد) 36( تیسدال توسط شده انجامهاي  آزمایش
 Abutilon( گاوپنبـه  هـرز   علف مختلف هاي تراکم یرتاث تحت ذرت

striatum (و فاتح آزمایشات در همچنین. یافت کاهش و گرفته قرار 
 تـره  سلمه هرز-علف مربع متر در بوته 10 تراکم در نیز) 9( همکاران

)Chenopodium album L(.، ــه ردیــف تعــداد  ذرت بــالل در دان
 .داشت را مقدار کمترین
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 داري معنی بیانگر عدم اختالف که داراي حروف مشابه هستندهایی  ستون( هرزعلف مدیریت مختلف تیمارهاي در ذرت بوته در برگ تعداد -4 شکل

  )باشد می درصد 5 احتمال سطح در
Figure 4- The leaves number per plant for corn at different weed management treatments (The columns with the same letters 

indicate no significant difference at 5% probability level) 
  

  
 نیمع بیانگر عدم اختالف که داراي حروف مشابه هستندهایی  ستون( هرزعلف مدیریت مختلف تیمارهاي در ذرت بالل در دانه ردیف تعداد -5 شکل

  )باشد می درصد 5 احتمال درسطح داري
Figure 5- The number of kernel rows per ear of corn at different weed management treatments (The columns with the same 

letters indicate no significant difference at 5% probability level) 
  

  تعداد دانه در ردیف بالل
 سـطح  در داري معنـی  طـور  بـه   ذرت بالل ردیف در دانه تعداد

 قـرار  هـرز  هـاي -علـف  مدیریت تیمار تاثیر تحت درصد یک احتمال

 کولتیواتـور +  آ  پـی   سـی   ام+  توفـوردي  تیمارهـاي ). 3 جـدول ( گرفت
+  اي  خوشـه  گل ماشک و) 5/41( کولتیواتور+ نیکوسولفورون ،)3/45(

 تفاوت و داشته را بالل ردیف در دانه تعداد بیشترین) 3/40( کولتیواتور
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 همچنـین . نداشتند رشد دوره کل در دستی وجین تیمار با داري معنی
 کولتیواتـور +اي  خوشـه  گـل  ماشک تیمار در بالل ردیف در دانه تعداد

 نداشت مرحله دو در کولتیواتور تیمار در آن مقدار با داري معنی تفاوت
 بـا  مخلـوط  کشـت  تیمارهاي رد بالل ردیف در دانه تعداد). 6 شکل(

+  گالیفوسـیت  نخود، با مخلوط کشت+  اي  خوشه گل ماشک نخود،
 بـا  داري معنـی  تفاوت پاییز در مالچ کاربرد و نخود با مخلوط کشت
 تیمـار  در بـالل  ردیـف  در دانه تعداد. نداشتند هرز  علف به آلوده تیمار

 مراحل در. بود پاییز در مالچ کاربرد تیمار از بیشتر بهار در مالچ کاربرد
 پهـن  انـواع  ویـژه  به هرز علفهاي به نسبت ذرت   گیاهچه رشد، اولیه
 و رشد انداختن تاخیر به طریق از هرز علفهاي لذا است؛ حساس برگ

 دهنـد   مـی  کـاهش  را آن اجزاي و عملکرد ذرت رقابتی قدرت کاهش
 در عملکرد جزء ترین  حساس که است داده نشان قبلی آزمایشات). 33(

 مـواد  بـراي  هـرز  هـاي   علـف  رقابـت  و تراکم به نسبت ذرت واکنش
 با ذرت مخلوط کشت). 33( است بالل ردیف در دانه تعداد فتوسنتزي،

 نشـان  که نداشت بالل ردیف در دانه تعداد بر داري معنی تاثیر نخود
 هـرز  هـاي   علـف  رشـد  و آلـودگی  در چندانی تاثیر تیمار این دهد می

 افـزایش  بـا  نیـز ) 5( همکاران و کاورو آزمایشات در). 2( است نداشته
 بـالل  ردیف در دانه تعداد.) Datura stramonium L( تاتوره تراکم
ــاهش ذرت ــی کـــــــــ ــان داري معنـــــــــ .داد نشـــــــــ

  

  
 بیانگر عدم اختالف ف مشابه هستندکه داراي حروهایی  ستون( هرزعلف مدیریت مختلف تیمارهاي در ذرت بالل ردیف در دانه تعداد -6 شکل

 ).باشد می درصد 5 احتمال سطح در داري معنی
Figure 6- The number of kernels per row of corn ear at differernt weed management treatments(The columns with the same 

letters indicate no significant difference at 5% probability level) 
 

  تعداد دانه در بالل ذرت
 یک احتمال سطح در داري معنی طور به  ذرت بالل در دانه تعداد

). 3 جدول( گرفت قرار هرز هاي  علف مدیریت تیمار تاثیر تحت درصد
 ،)دانــه  683( کولتیواتــور+  آ  پــی  ســی  ام+  توفــوردي تیمارهــاي

+  اي  خوشـه  گـل  ماشـک  و) دانـه  622( کولتیواتـور + نیکوسولفورون
 تفـاوت  و داشـته  را بالل در دانه تعداد بیشترین) دانه 607( کولتیواتور

 همچنـین . نداشتند رشد دوره کل در دستی وجین تیمار با داري معنی
 داري معنی طور به مرحله دو در کولتیواتور تیمار در بالل در دانه تعداد
 بـالل  در دانه تعداد). 7 شکل( بود مذکور مدیریتی تیمارهاي از کمتر
 در مالچ کاربرد و) دانه 176( نخود با مخلوط کشت تیمارهاي در ذرت

 آلـوده  تیمار با داري  معنی تفاوت و بود مقدار کمترین) دانه 187( پاییز
 مالچ کاربرد تیمار در بالل در دانه تعداد همچنین. نداشتند هرز  علف به
 با داري معنی تفاوت و بود پاییز در مالچ کاربرد تیمار از بیشتر بهار در

ــوط کشــت+  اي-خوشــه  گــل ماشــک تیمارهــاي ــا مخل  و نخــود ب
) 14( همکاران و حسینی. نداشت نخود با مخلوط کشت+  گالیفوسیت

 بـالل  در دانـه  تعـداد  که کردند گزارش نیز) 33( همکاران و شاهی و
 .یافت کاهش هرز  علف تداخل تاثیر تحت داري معنی طور به ذرت
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 داري  یمعن بیانگر عدم اختالف که داراي حروف مشابه هستندهایی  ستون( هرزعلف مدیریت مختلف تیمارهاي در ذرت بالل در دانه تعداد -7 شکل

 ).باشد می درصد 5 احتمال سطح در

Figure 7- The number of kernels per earof corn at different weed management treatments (The columns with the same letters 
indicate no significant difference at 5% probability level) 

 
  عملکرد دانه 

 در ذرت دانـه  عملکرد بر هرز علفهاي مدیریت مختلفهاي  روش اثر
). 3 جـدول ( شـد  دار معنـی  درصـد  یک احتمال سطح در سطح واحد

 وجـین  تیمار که است آن از حاکی رتذ دانه عملکرد میانگین مقایسه
+  آ  پــی  ســی  ام+  توفــوردي تیمــار ،)هکتــار در تــن 48/9( دوره کــل

 کولتیواتـور +  نیکوسـولفورون  تیمـار  ،)هکتار در تن 37/8( کولتیواتور
 در تـن  3/6( کولتیواتـور + اي  خوشه گل ماشک و) هکتار در تن 5/6(

. انـد   داشـته  را تـار هک در دانـه  عملکـرد  بیشـترین  ترتیـب  بـه ) هکتار
 با مخلوط کشت ،)هکتار در تن 95/1( پاییز در مالچ کاربرد تیمارهاي

 با مخلوط کشت+  اي  خوشه گل ماشک و) هکتار در تن 96/1( نخود
 تیمـار  بـا  و داشـته  را دانه عملکرد کمترین) هکتار در تن 1/2( نخود

ــاهد ــدون ش ــرل ب ــتالف کنت ــی اخ ــتند داري معن ــکل( نداش ). 8 ش
 مـزارع  در هرز هاي  علف نمودند گزارش) 28( همکاران و محصلراشد
 50 کاهش باعث و بوده عملکرد کاهنده عوامل مهمترین از یکی ذرت

 خـود  بررسـی  در) 14( همکـاران  و حسینی. اند  شده عملکرد درصدي
 عملکـرد  بـر  هرزهاي  علف تداخل تاثیر که نمودند گزارش ذرت روي
 هرز، هاي  علف تداخل زمان مدت افزایش با و بود دار معنی ذرت دانه

 همبستگی وجود نیز) 34( باندین و سیبوگا. یافت کاهش دانه عملکرد

. کردنـد  گـزارش  را ذرت عملکـرد  و هـرز  هايعلف تراکم بین منفی
 بـه  منجـر ) زراعـی  و مکـانیکی  شـیمیایی، ( تلفیقی کنترل هايروش

 بسته هرز، ايه  علف کنترل عدم صورت در. شد دانه عملکرد افزایش
 100 تا 15 از است ممکن ذرت عملکرد هرز، هاي  علف نوع و تعداد به

 مخلوط کشت عملکرد متوسط) 16( ژلوم و کیو). 1( یابد کاهش درصد
. کردنـد  گـزارش  هکتـار  در تن 45/14 را ايخوشهگل ماشک و ذرت

 در. نداشـت  دانه عملکرد بر داري معنی تاثیر ذرت همراه نخود کشت
 بـا  نیکوسـولفورون  و توفـوردي  علفکش تلفیقی کاربرد حاضر تحقیق

 دو ایـن  در. داشـت  هـا   روش بقیه به نسبت بهتري کارایی کولتیواتور
 علفکـش  توسـط  رشـد  دوره ابتـدایی  مراحـل  در هرز هايعلف روش

 اسـتفاده  آنها کنترل براي کولتیواتور از بعدي مراحل در و شده کنترل
 ذرت مزرعـه  شـدید  آلودگی در که هدد می نشان نتیجه این. شود می

 ضـروري  و الزم رشـد  ابتـدایی  مراحل در هرزهاي  علف کامل کنترل
 صورتی در شود؛ استفاده منظور بدین ها  علفکش از است بهتر که است

. کنیم استفاده شیمیایی غیرهاي  روش از توانیم می بعدي مراحل در که
 کلـش  مالچ ربردکا و نخود با مخلوط کشت مثل هاییروش همچنین

 و ندارنـد  ذرت مزرعـه  در را هـرز  هاي  علف کنترل توانایی تنهایی به
 کشـت  همچنـین  و شـده  اسـتفاده  مالچ مقدار افزایش با است ممکن
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 .شود حاصـل  بهتـري  نتـایج  بیشتر بیومس و رشد سرعت با همراه گیاهان

  
 بیانگر عدم اختالف که داراي حروف مشابه هستندهایی  ستون( هرزعلف مدیریت مختلف تیمارهاي در ذرت سطح واحد در دانه عملکرد -8 شکل

 )باشد می درصد 5 احتمال سطح در داري معنی

Figure 8- The grain yield of corn at unit area of corn at different weed management treatments (The columns with the same 
letters indicate no significant difference at 5% probability level) 

  
  نتیجه گیري کلی

 کولتیواتـور، +  آپـی سـی ام+  توفوردي تلفیقی مدیریت تیمارهاي
 اثـر  کولتیواتـور +  اي خوشه گل ماشک و کولتیواتور+  نیکوسولفورون

 هاي  علف کل خشک وزن و هرزعلف تراکم روي مطلوبی بازدارندگی
 از اسـتفاده  اهمیـت  نتیجه این. داشتند را دانه عملکرد بیشترین و هرز

 توجـه  با و دهد می نشان ذرت هرز هايعلف مدیریت در را کولتیواتور
 بـه  نسـبت  کمتـري  عملکـرد  کولتیواتور بار دو کاربرد تیمار اینکه به

 ابتـدایی  مراحل در که شود می مشخص است داشته مذکور تیمارهاي
 تیمارهـاي . است بوده کولتیواتور کاربرد از بیشتر علفکش کارایی رشد

 براي را کافی کارایی گندم کلش مالچ کاربرد و نخود با مخلوط کشت
 دیگـر هـاي   روش بـا  اسـت  بهتر و نداشته ذرت هرز هايعلف کنترل

 اعمال تغییراتی آنها کاربرد نحوه در یا و شده شده جایگزین مدیریت
 الزم همچنین. کنند کنترل را هرز هاي  علف قبول قابل طور به تا شود

 در شـیمیایی  غیـر هـاي   روش از اسـتفاده  صورت در که است ذکر به
 و هـرز   علـف  کنتـرل  درصد است ممکن ذرت هرز هاي  علف مدیریت
 باعـث  ولـی  یابـد  کـاهش  معمـول  تیمارهاي به نسبت ذرت عملکرد
 هـاي   یآلـودگ  و زراعی هاي  اکوسیستم در ها  کش  علف مصرف کاهش
 .بود خواهد پایدار کشاورزي راستاي در که شود می محیطی زیست
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