Plant Productions, 44(1), Spring, 2021

Research Article
Plant Prod., 2021, 44(1), 143-156
http://plantproduction.scu.ac.ir//

ISSN (P): 2588-543X
ISSN (E): 2588-5979

*

*

NorAftab et al.: Weed Population and Nutrient …

144

145

تولیدات گیاهی ،جلد  44شماره  ،1بهار 1400

مقاله پژوهشی
Plant Prod., 2021, 44(1), 143-156
http://plantproduction.scu.ac.ir//

ISSN (P): 2588-543X
ISSN (E): 2588-5979

ارزیابی جمعیت علفهای هرز و برداشت عناصر غذایی تحت تأثیر شخم و مدیریت
تلفیقی در مزرعه گندم در اهواز
رحیم نورآفتاب ،1علی منصفی*2

 ،افراسیاب راهنما قهفرخی ،3امیر

آینهبند4

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
* -2نویسننندم مسنن و  :استتتادیار ،گتتروه مهندستتی تولیتتد و ژنتیتتک گیتتاهی ،دانشتتکده کشتتاورزی ،دانشتتگاه شتتهید چمتتران اهتتواز ،اهتتواز ،ایتتران
()a.monsefi@scu.ac.ir
 -3دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -4استاد ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

تاریخ پذیرش1399/09/22 :

تاریخ دریافت1399/06/22 :

چکیدم
جهت بررسی جمعیت علفهای هرز و میزان جذب عناصر غذایی توسط گنندم و علفهنای هنرز در ت نت
گندم این پژوهش بهصورت ترتهای خرد شدم و در قالب طرح بلوکهای تامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه
آموزشی پژوه ی دان کدم ت اورزی دان گام شهید چمران اهواز در سا زراعی  1397-98اجرا شد .خاکورزی
در سه سطح شامل شخم مرسوم ،شخم حداقل و بدون شخم بهعنوان ترت اصلی و مهار علفهنای هنرز در شنش
سطح بدون مهار ،وجین دستی ،علفکنش بروموتسنینیل  +ام سنی پنی آ ،بقاینای گیناهی+آتالنتیس ،آتالنتنیس و
متریبیوزین بهصورت پس روی ی در ترتهای فرعی ،بر روی گندم رقم مهرگان اعما شدند .با توجه بنه نتنای ،
بی ترین جمعیت علفهای هرز در سیستم بدون شخم م اهدم شد .همچنین در تیمار بدون مهار ،بی ترین جمعیت
علفهای هرز با میانگین  14/2 ،16/3و  12/5بوته در مترمربن بنهترتیب در بنازم زمنانی  60 ،30و  90روز پنس از
تاشت م اهدم شد .بررسی برهمتنش تیمارهای آزمای ی ن ان داد ته در هر سه سیسنتم شنخم ،بی نترین مینزان
نیتروژن ،فسفرو پتاسیم جذبشدم توسط علفهای هرز در تیمار بدون مهار بود ،ته به واسطه تولید منادم خ ن
بی تر و رقابت باالتر با گیام گندم بهصورت تصاعدی افزایش یافت .با توجه به نسبت باالتر جمعیت علفهای هنرز
در سیستم بدون شخم در مقایسه با سیستم شخم مرسوم ،به نظر میرسد مهار علفهای هرز در روش بدون شنخم و
شخم حداقل در اهواز از نظر تاهش هدررفت رطوبت ،تخریب ساختمان خاک و برداشت عناصر غذایی توسنط
علفهای هرز ،سیستم شخم مناسبی در زراعت گندم میباشد.
تلیدواژمها :آتالنتیس ،شخم مرسوم ،بقایای گیاهی ،متریبیوزین

مقدمه

مختلف تی متتورد ملالعتته تترار گرفتتته استتتد در کشتتاورزی،

به دلیتتن ن تتش ر ابتتت در انتتوا زیستتت بو هتتا (طبیعتتی،

موضو ر ابت در محدوده بررسی کتتاهش ا تتر علت هرز و

نیمهطبیعی و کشاورزی) ،ر ابت بین گیاهتتان از دیتتدگاههای

گسترش روشهای برآورد کاهش عملکتترد گیتتاه زراعتتی و
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نیز در محدوده توسعه روشهای مدیریت عل های هتترز بتتا
کاهش مصرف عل کش و تلفیق روشهای مختلت

مهتتار

حفاظتی امری ضروری و مهتتم استتتد تح ی تتات مختلت
نشان داده است که خا ورزی مرسو باعث از بین رفتن
میشتتتود و

متمرکز شتتده استتتد در ایتن رابلتته استتتفاده بهینتته از ختتا

ستتتاختمان فیزیکت تی و حاصتتتلخیزی ختتتا

بهعنوان مهمترین منبع تأمینکننتتده عناصتتر غتتذایی میتوانتتد

همچنین در مناطق نیمه خشک و گر باعتتث هتتدر رفتتت

بهرهوری تولید محصوالت زراعی را افزایش دهد (Salman

رطوبتتت میگتتردد ()Monsefi and Behera, 2014د از

)Pour et al., 2016د تتتداخن رشتتد عل هتتای هتترز بتته

سوی دیگر عد مهار یا مدیریت نامناسب عل های هرز،

روشهتتای مختلفتتی انجتتا میشتتود کتته متتتداو ترین آنهتتا

یکی از مهمترین مشکالت زراعی گند در ن تتاگ گنتتد

ر ابت ( )Competetionو دگرآسیبی ( )Allelopathyاستد

خیز جهان و ایران از جمله استان خوزستان است که ایتتن

ر ابت بین گیاهان به منظور تسخیر منابع ضروری رشد ،یکی

امتتر بتته علتتت کتتاهش عملیتتات مکتتانیکی در شتترایط

از فرآینتتدهای مهتتم تعیینکننتتده کتتارآیی زیستتت بو هتتای

خا

ورزی حفاظتی تشدید خواهد شد ( Nazari et al.,

زراعی محسوب میشود ()Rashed Mohasel et al., 2003

)2014د

که در ا ر آن رشد و نمو گیاهان زراعی و در نتیجه عملکتترد

بهطورکلی عد توانایی در مهار عل های هرز باعث

آن کاهش مییابدد میزان کاهش عملکرد نه تنها تتتابع تتتراکم

هتتدر رفتتت آب ،کتتاهش عناصتتر غتتذایی ابتتن دستتترس

و ترکیب گونههای عل های هرز ،بلکه تابع تتدرت ر تتابتی

موجود در ختتا  ،افتتزایش شتتیو آفتتات و بیماریهتتای

محیلی و عملیات زراعی میباشتتدد

گیاهی و کاهش عملکرد کمتتی و کیفتتی گنتتد میشتتود

تما فعالیتهای زراعی انجا شتتده در جهتتت بهبتتود رشتتد و

()Monsefi et al., 2016aد در ابتتتدای رشتتد گیتاه ،ر ابتتت

نمو گیاه زراعی بر رشد عل های هرز نیتتز تأ یرگتتذار استتت

عل هتتای هتترز بتترای نهادههتتا از جملتته نتتور ،آب و متتواد

()Monsefi et al., 2016aد به گونهای که بر اساس گتتزارش

غذایی ،باعث جوانتتهزنی نامناستتب بتتذر و همچنتین استتت رار

بسیاری از مح ین ،عل های هرز از منتتابع طبیعتتی از جملتته

نامناسب گیاه زراعی جوان در مزرعه میگتتردد کتته افتتزایش

مواد غذایی در م ایسه با گیاهان زراعی بیشتتتر ستتود میبرنتتد

این ر ابت در صورت عد مهار صحیح از طریق روشهتتای

()Onofri et al., 2010د از آنجا که در مزار گند عملیتات

مختل

و در زمانهای نامناستتب باعتتث کتتاهش ابتتن توجتته

وجتتین معمتتو نبتتوده و روشهتتای مکتتانیکی مبتتارزه بتتا

عملکرد گیاه زراعی خواهتتد شتتد ()Sorkheh et al., 2020د

عل های هتترز نیتز کتتارایی مشتتخب بتترای مهتتار بع تی از

م تتدار استتتفاده گیاهتتان در زیستتت بو هتتای کشتتاورزی از

گونهها را ندارند ،بنابراین برای مدیریت عل های هرز بایتد

عناصر غذایی موجتتود در ختتا

بتته شتترایط آب و هتتوایی،

از روشهای پیتتشگیری ،زراعتتتی و شتیمیایی استتتفاده کتتردد

خصوصیات مرفولوژیک گیاه ،ترکیتتب گونتتهای و جمعیتتت

عناصتتر غتتذایی یکتی از شتتاخبهای مهتتم بهبتتود عملکتترد

عل

های هرز بستگی دارد ( ;Baghestani and Zand, 2005

محصو است و با بهینهسازی مصرف عناصر غذایی از منتتابع

)Kliber, 2010; Singh et al., 2010; Laxmi et al., 2003د

(کودهای آلی و معدنی) میتتتوان عملکتترد گیاهتتان

با توجه به تأ یر جذب عناصر غذایی توسط عل هتتای

افتتزایش داد ( Shahpari et

هرز بر عملکترد کیفتتی و کمتتی گیاهتتان زراعتتی و اهمیتتت

)al., 2016د با توجه بتته ایتن موضتتو  ،افتتزایش بهتترهوری از

کمبتتود عناصتتر غتتذایی بتتهویژه عناصتتر ضتتروری در رژیتتم

سیستمهای کشاورزی از یک سو باعث افتتزایش محصتتو و

غذایی انسان ،و وجتتود اطالعتتات انتتد

در زمینتته جتتذب

از سوی دیگر با کاهش مصرف بیرویه کودهای شیمیایی و

عناصر غتتذایی در گیاهتتان زراعتتتی و علت هتتتای هتترز در

در نتیجه کاهش آالیندههای زیست محیلی ،به حفتتم منتتابع

کشتتت گنتتد در رویکتترد شتتخم حفتتاظتی ،ایتتن آزمتتایش

منجتتر میگتتردد ()Safahani Langroudi et al., 2016د در

جهت بررسی ویژگیهای کمی و کیفی عل هتتتای هتتترز

نتیجه تغییر رویکرد از کشاورزی مرسو به سمت کشاورزی

در مزرعه گنتتد تحتتت شتترایط متتدیریت تلفی تتی و شتتخم

دو گیاه ،شرایط مختل

مختل

زراعی مختل

را تا  40درصتتد
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حفاظتی ،صورت گرفت.
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تیمار مهار عل های هرز در کرتهای فرعی (بدون مهتتار

مواد و روشها

( ،)unweeded controlوجین دستی عل های هرز در دو

ایتتن پتتژوهش در ستتا زراعتتی  1397-98در مزرعتته

بتتتازه زمتتتانی  30و  60روز پتتتز از کاشتتتت ،علتت کش

آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شتتهید چمتتران

بروموکستتینین  +ا ستتی پتتی ای بتته میتتزان  1/5لیتتتر در

اهواز وا ع در جنوب غربی اهواز بتتا عتترر جغرافیتتایی 31

هکتار 30روز بعد از کاشت بهصورت پزرویشتتی ( post

درجه و 19د ی ه شمالی و طو جغرافیتتایی  48درجتته و 41

 ،)emergenceب ایای گیاه زراعی بعد از کاشت به میتتزان

د ی ه شر ی و ارتفا  22متر از سلح دریا اجتترا شتتدد شتتهر

 5تن در هکتار  +آتالنتیز به میزان  1/5لیتتتر در هکتتتار30

اهواز وا ع در جنوب استتتان خوزستتتان از نظتتر ت ستیمبندی

روز بعد از کاشتتت بهصتتورت پزرویشتتی ،آتالنتتتیز 1/5

ا لیمتتی ،جتتزم منتتاطق خشتتک و نیمهخشتتک محستتوب

لیتر در هکتار 30روز بعد از کاشت به بصورت پزرویشی

میشودد آمار هواشناسی در بازهی زمتتانی اجتترای پتتژوهش

و متریبیوزین  150گتتر در هکتتتار  20روز بعتتد از کاشتتت

بهصورت میتانگین ماهانته در شتتکن ( )1ارائتته شتتده استتت

بهصورت پز رویشی استتتفاده گردیتتدد ر تم گنتتد متتورد

General Meteorological Department of Khuzestan

ملالعتته در ایتتن پتتژوهش ر تتم مهرگتتان بتتودد عملیتتات

(

آمادهسازی زمین برای هر تیمار بر اساس خا ورزیهتتای

)Province, 2019د
عملیتتات آمادهستتازی زمتتین در اوایتتن آبانمتتاه انجتتا

مرسو (گاوآهن برگرداندار  +دیسک) ،کمختتا ورزی

جهتتتت

(دیسک +رتیواتور) و بدون خا ورزی (کاشتتت مستتت یم

انجتتا شتتد

بتتا خلتتی کتتار) انجتتا شتتدد کاشتتت در کرتهتتای اصتتلی

برآورد شتتدد ایتتن پتتژوهش بهصتتورت

(خا ورزی) به طو  22متتر و عتترر  3متتتر انجتتا شتتدد

کرتهتتای خردشتتده در التتب طتترح بلو هتتای کامتتن

پز از تعیین ابعاد کرتهای فرعی ،ب ایای ذرت بتته میتتزان

تصتتادفی در ستته تکتترار اجتترا گردیتتدد تیمارهتتا شتتامن

 5تن در هکتتتار بتته واحتتدهای آزمایشتتی متتوردنظر  20روز

ختتتا ورزی در کرتهتتتای اصتتتلی (شتتتخم مرستتتو

پز از ستتبز شتتدن مزرعتته ،تیمتتار متریبتوزین در تتتاریخ 22

( ،)conventional tillageبدون خا ورزی یا بدون شخم

آذرماه و سایر تیمارهای عل کشی در تتتاریخ دو دیمتتاه

( )no-tillageو کتتم ختتا ورزی ())minimum tillage؛

اعما شدندد

شتتتدد بتتتن از کشتتتت ،نمونتتتهبرداری از ختتتا
تعیین ویژگیهتتای فیزیکتتی و شتتیمیایی ختتا
و نیاز کودی خا

Figure 1. Mounthly variations of weather condition during growth season
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صفات اندازمگیریشدم
عملکرد ،وزن خشک گیاه زراعی و عل

جمعیت عل هرز باریک برگ نستتبت بتته ستتایر روشهتتای
هرز ،تعداد و

مهار بودند که رشتتد مجتتدد عل هتتای هتترز بعتتد از مهتتار بتتا

هرز ،ارتفتتا گیتتاه در طتتو دوره رشتتد

علتت کش و وجتتین دستتتی در ایتتن بتتازه زمتتانی تعتتداد را

گنتتد هتتر  30روز بعتتد از کاشتتت ،بتتا استتتفاده از کتتوادرات

افزایش ،اما تتدرت ر تتابتی را بتتا گیتتاه اصتتلی را کتتاهش داد

 0/5 ×0/5مترمربع نمونهبرداری و محاسبه شدد پتتز از تعیتتین

()Monsefi et al., 2016bد تعداد عل های هرز پهن بتترگ

تعداد و نو گونههای عل

هرز پهن برگ و باریک بتترگ،

در تیمار بدون مهار با میانگین  10/4بوته در مترمربع بیشتتترین

نمونههای گیاه گند و عل

هرز توزین و ست ز در آون بتتا

تعداد را هم زمان در این مرحله از رشتتد داشتتت (جتتدو )1د

دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  72ستتاعت خشکشتتده

در شرایط شخم مرسو  ،روشهای مختل

هتترز،

و بالفاصله توزین مجدد صورت گرفتد

در تعداد عل های هرز باریک برگ ،پهن برگ و مجمتتو

تجزیه تیفی گندم و علفهای هرز

آنها تفاوت معنیداری از لحاآ آماری با یکتتدیگر داشتتتندد

نو گونههای عل

مهار عل

جهتتت انتتدازهگیری عناص تر نیتتتروژن ،فستتفر و پتاستتیم،

در تیمار وجین دستی بیشترین جمعیت عل هرز بتتا میتتانگین

نمونههای گیاهی (گند در مرحله رسیدگی و انتتدا هتتوایی

 5/5بوته در مترمربع 90 ،روز پز از کاشت مشتتاهده و بتتت

هتترز) پتتز از جمتتعآوری ،در پاکتهتتای کاغتتذی

شد (جدو  )1و این در حالی بتتود کتته جمعیتتت عل هتتای

بستتتهبندی و بتته آزمایشتتگاه انت تتا داده شتتدندد نمونتتههای

هرز درتیمار بتتدون مهتتار بتتا میتتانگین  10/4بوتتته در مترمربتتع

خشکشتتده گیتتاه اصتتلی و عل هتتای هتترز ،آستتیاب شتتدد

بیشترین جمعیت علت هرز پهتتن بتترگ را داشتتتد در تیمتتار

انتتدازهگیری عنصتتر پتاستتیم بتتا روش (Hamada and EL-

وجین بیشترین جمعیت عل هرز باریک برگ ( 5/5بوته در

عل ت

 ،)enany, 1994عنصتتر نیتتتروژن از روش ارائهشتتده توستتط
( Purcell and King )1996و برای اندازهگیری عنصر فسفر
در بافت گیاه از دستتتگاه است کتروفتومتر در طتتو متوج 660
نتتانومتر استتتفاده شتتد (

;Chapman and Pratt, 1961

)Jackson, 1967د محاسبات آماری تجزیه واریتانز دادههتتا
بتتا استتتفاده از نر افتتزار  SASنستتخه  9/4انجتتا شتتدد م ایستته
میانگین صفات با استفاده از آزمون حدا ن تفتتاوت معنتیدار
( )LSDدر سلح یک و پنج درصد انجا شدد رسم نمودارها
با استفاده از نر افزار  Excelصورت گرفتد

در سیستم بدون شخم ،تحت تأ یر بدون مهتتار ،بیشتتترین
مجمو تعداد عل هتتای بتتا میتتانگین  12/5بوتتته در مترمربتتع
در زمان  90روز پتتز از کاشتتت بتتت شتتدد در تیمتتار بتتدون
شخم ،بیشترین جمعیت عل های هتترز باریتتک بتترگ (4/6
بوته در مترمربع) در شرایط بدون مهار مشاهده شتتد ،اگرچتته
بتتین شتترایط بتتدون مهتتار و آتالنتتیز در بتتازه برداشتتتهای
بلی اختالف آماری معنیداری وجود نداشتتت (جتتدو )1د
در سیستم بدون شخم ،در  90روز پتتز از کاشتتت ،بیشتتترین
جمعیتتت عل هتتای هتترز پهتتن بتترگ در تیمتتار بتتدون مهتتار

نتای و بحث
جمعیت علفهای هرز
در شرایط شخم حدا ن ،تعتتداد علت

مترمربع) مشاهده شدد

با میانگین  11/6بوته و کمتتترین جمعیتتت در شتترایط وجتتین
هتترز باریتتک بتترگ،

پهن برگ و مجمو با توجه به روشهای مختلت

متتدیریت

بتتا میتتانگین  4/7بوتتته مشتتاهده شتتد ،اگرچتته بتتا تیم تار مهتتار
بتتتا متریبتتتوزین ( 5/1بوتتتته) تفتتتاوت معنتتتیداری نداشتتتتد
( Sarda et al. )2015در بررستتی ا تتر روشهتتای مختل ت

عل هتتای هتترز ،تفتتاوت معنتتیداری از لحتتاآ آمتتاری بتتا

کنتر عل های هرز و خا ورزی بر متتدیریت عل هتتای

یکدیگر داشتندد در تیمار بدون مهار در زمان  90روز پز از

هرز گیاه پنبه گزارش دادند که ا ر روشهای خا ورزی و

کاشتتت بتتا میتتانگین  11/4بوتتته در مترمربتتع بیشتتترین تعتتداد

برهمکنش خا ورزی و کنتر عل های هتترز بتتتر درصتتد

مجمو عل های هرز بود (جدو )1د در همین زمان تیمتتار

کاهش تراکم عل هتتای هتترز باریتتک بتترگ در دو بتتازهی

وجتتین بتتا میتتانگین  6/5بوتتته در مترمربتتع ،دارای بیشتتترین

زمانی  15و  30روز پتتز از سمپاشتتی ،معنتتیدار نشتتد ،ولتتی
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Table 1. Weed population and weed dry matter at different days of growth of wheat as influenced by
tillage and weed management practices.
)Weed dry matter (g m-2
60 DAS
90 DAS

30 DAS

)Weed population 90 DAS (No m-2
Broad leaves Narrow leaf
Total

Treatment

165a
23.8d
52.6c
18.7e
8.18f
70.1b

64.6a
10.8b
12.1b
10.6
12.7b
13.8b

6.51b
7.28ab
7.26ab
3.81ab
6.74b
8.69a

10.9a
5.30c
7.59b
5.33c
5.20c
6.47bc

3.48b
0.71d
2.09c
0.71d
0.71d
5.51a

10.4a
5.20c
7.27b
5.33c
5.20c
3.87d

Unweeded control
Atlantis
Crop residue+Atlantis
Metribuzine
Bromoxynil+MCPA
Hand weeding

Conventional
tiilage

218a
26.1d
42.1c
20.7e
8.54f
92.8b

77.6a
28.5b
24.6b
9.57c
22.4b
22.7b

14.4ab
15.4a
11.1c
4.56d
13.9abc
12.4bc

11.4a
4.91d
6.00c
5.20d
6.03c
7.23b

0.71c
0.71c
0.71c
0.71c
1.34b
6.46a

10.9a
5.03b
5.03b
4.21b
5.62b
3.30c

Unweeded control
Atlantis
Crop residue+Atlantis
Metribuzine
Bromoxynil+MCPA
Hand weeding

Minimum
tillage

220a
25.7d
62.7b
68.9b
15.1e
47.5c

92.5a
11.3c
20.6b
11.9c
11.6c
22.7b

12.4b
9.05c
17.3a
6.38c
7.77c
13.3b

12.9a
5.81bcd
4.85b
5.07d
5.68cd
6.35bc

4.58a
0.71d
2.88cb
0.71d
1.44cb
4.33ab

11.62a
5.01bc
6.25b
5.07de
5.43dc
4.65e

Unweeded control
Atlantis
Crop esidue+Atlantis
Metribuzine
Bromoxynil+MCPA
Hand weeding

Zero
tillage

* Variables with the same letter, the difference between the means is not statistically significant at the level of 5%.
* Data of weed population are square root transformed values √(x+0.5).

پز از گذشت  60تا  90روز ا ر تیمارها معنیدار بودد با ایتتن

بدون مهار برابر بتتا  165گتتر بتتود کتته در شتترایط مهتتار بتتا

وجود تراکم اولیه عل هتتای هتترز باریتتک بتترگ در شتتخم

بروموکسینین+ا ستتی پتتی آ بتته میتتزان  95درصتتد کتتاهش

حدا ن و بدون شتتخم بیشتتتر از کشتتت رایتتج بتتودد همچنتتین

یافتتت و بتته م تتدار  8گتتر رستتید (شتتکن )2د اختتتالف

( Monsefi et al. )2016bو ( Froud-Williams )1988گزارش

معنتتتیداری بتتتین شتتترایط بتتتدون مهتتتار ،آتالنتتتتیز و

دادند که در ستامانه بدون شتخم و شخم حتتدا ن در م ایستته

بروموکسینین  +ا سی پی آ از نظر وزن خشک عل هتتای

با کشت رایتتج ،جمعیتتت عل هتتای هتترز پهتتن بتترگ دول ته

هتترز در زمتتان  30روز پتتز از کاشتتت وجتتود نداشتتت و

افزایش یافت که علت آن را بتته عتتد انجتتا شتتخم کامتتن و

بیشترین وزن خشتتک عل هتتای هتترز را در سیستتتم شتتخم

ح ور کاه و کلش نسبت دادندد

حدا ن داشتتتند؛ در م ابتتن در شتترایط مهتتار بتتا متریبتتوزین،

علفهای هرز در زمانهنای مختلنف

وزن خ
برداشت
نتتتایج م ایستته میتتانگین ایتتن صتتفت نشتتان داد کتته در

کاشت نیز بیشترین وزن خشک عل های هتترز در شتترایط

سیستم شخم مرسو  ،در بازه زمانی  30روز پز از کاشت،

بدون مهار با میانگین  77/7گر مشاهده شد که در شتترایط

کمترین وزن خشک عل های هرز با میانگین  6/5گر در

مهار با متریبوزین با  87درصد کتتاهش بتته کمتتترین م تتدار

شرایط بدون مهار و بیشترین وزن خشتتک عل هتتای هتترز

( 9/6گتتر ) رستتیدد امتتا در م ابتتن در سیستتتم بتتدون شتتخم،

در روش وجین با میانگین  8/7گر مشتتاهده شتتد (جتتدو

بیشتتترین وزن خشتتک عل هتتای هتترز مربتتوگ بتته تیمتتار

)1د در زمتتتتان  60روز پتتتتز از کاشتتتتت ،وزن خشتتتتک

ب ایتتا+آتالنتیز بتتا میتتانگین  17/3گتتر و کمتتترین م تتدار

عل های هرز در شرایط بدون مهار در حدود  64گر بود

مربوگ به تیمار متریبوزین با میانگین  6/4گر بود ،اگرچه بتتا

حتتدود 80

تیمارهای بروموکسینین+ا سی پی آ ( 7/8گر ) و آتالنتیز

درصد کاهش یافت و به م دار  12گر رسیدد در زمان 90

( 9/1گر ) تفاوت معنیداری در  30روز پتتز از کاشتتت بتتا

روز پز از کاشت ،وزن خشک عل های هرز در شرایط

یکدیگر نداشتندد از طرف دیگر در  90روز پز از کاشت،

که تحتتت شتترایط مهتتار بتتا روشهتتای مختلت

کمترین وزن خشک عل های هتترز بتتا میتتانگین  4/6گتتر
مشاهده و بتتت شتتد (جتتدو )1د در زمتتان  60روز پتتز از
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Plant dry matter
((g m-2

)Weed dry matter (g m-2
Figure 2. Relationship between grain yield and weed dry matter at 90 days of growth
)(R2>0.595 is Significant

بیشترین وزن خشک کن در شرایط بتتدون مهتتار بتتا میتتانگین

گر در مترمربع) و بیشتتترین م تتدار مربتتوگ بتته تیمتتار شتتاهد

 220گر بود که در تیمار مهار با بروموکسینین  +ا سی پتتی

بدون عل کش ( 39/4گر در مترمربع) بودد پز از توتتتا ،

آ 93 ،درصد کاهش یافت و به م دار  15/1گر رسیدد

عل کش آپیروس بیشترین تأ یر را در کاهش وزن خشتتک

ملالعات گستردهای در زمینتتهی بررستتی ا تتر ستتامانههای

عل های هرز داشتد آتالنتتتیز نیتتز بتتا کتتاهش  27و 19/3

خا ورزی و علت کش بتتر مهتتار عل هتتای هتترز

درصتتتدی وزن خشتتتک عل هتتتای هتتترز بتتتهترتیب در دز

گند انجا شده استد در گزارشاتی همسو بتتا ایتتن پتتژوهش

افزوده و توصیهشتتده ،دارای کتتارایی کمتتتری در م ایستته بتتا

( Monsefi et al. )2016bو (Jalali and Esfandiyari )2016

دو عل

کش دیگر بتتودد در آزمایشتی (Dinzeghli, )2010

در بررستتی تتتأ یر ستتامانههای ختتا ورزی عل هتتای هتترز

 and Zandنشان دادند کتته عل کشهتتای توتتتا و لنتتتور در

گند گزارش دادند که وزن خشتتک گیاهتتان ختتونی واش،

م ایستته بتتا عل کشهتتای برومایس تد آ ا  ،دیتتاالن ستتوپر و

در

آتالنتیز ،بیشترین کارایی را در کاهش تراکم (بهترتیب 90

ستتامانههای متتورد بررستتی) در ستتامانه بتتدون ختتا ورزی

و  85درصتتد) و وزن خشتتک (بتتهترتیب  84و 79درصتتد)

بهترتیب برابر با  1002 ،1485و  870کیلوگر در هکتار بتتود

گونتتههای عل ت هرز ستتلمهتره ،ختترد وحشتتی ،پیچتتک و

کتته در م ایستته بتتا دو ستتامانه ختتا ورزی مرستتو و کتتم

شیرین بیان داشتندد آتالنتیز بهعنوان علت کش دومنظتتوره

خا ورزی بتتهطور ابتتن تتتوجهی بیشتتتر بتتودد وزن خشتتک

مزار گند در مرحله  2تا  3برگی تا پنجهزنی گند توصتتیه

عل هتتای هتترز موجتتود در ستتامانه بتتدون ختتا ورزی در

شده است که بر اساس شواهد ،دامنهی وسیعی از عل هتتای

م ایسه با سامانههای خا ورزی مرسو و کم ختتا ورزی

هرز پهن بتترگ و باریتتک برگهتتایی از جملتته یتتوالف ،د

بهترتیب به میزان  51و  64درصد بیشتر بودد تنتتو عل هتتای

روباهی را به خوبی کنتر میکندد

هتترز در ستتامانه بتتدون ختتا ورزی نیتتز در م ایستته بتتا دو

ارتفاع گیام

مختل

یوالف وحشی و جو وحشتتی (عل هتتای هتترز مشتتتر

سامانه دیگتتر افتتزایش یافتتت و چهتتار گونتتهی ارزن وحشتتی،

م ایستته میتتانگین ارتفتتا گیتتاه در زمانهتتای مختلتت

ازمک ،جو وحشی و خرد وحشتتی نیتتز بتته عل هتتای هتترز

برداشت درشکن ( )3نشان داده شده استتتد ارتفتتا گیتتاه در

اضافه شدد ( Ghafarpor et al. )2018نیز گزارش دادند کتته

زمان  30و  90روز پتتز از کاشتتت ،تنهتتا تحتتت تتتأ یر تیمتتار

کاربرد تما تیمارهای عل کش سبب کاهش وزن خشتتک

متریبتتوزین ارتفتتا

کمتتتری را نشتتان دادد Blackshaw et al.

عل های هرز شتتدد در ایتتن پتتژوهش ،کمتتترین م تتدار وزن

( )2004در ملالعتتهای گتتزارش دادنتتد کتتته تیمتتار بوتتتههای

هرز مربوگ به افزوده علت کش توتتتا (16/4

گند با عل کش متریبیوزین ( 30روز بعد از کاشت) سبب

خشک عل
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کتتاهش  5ستتانتیمتری ارتفتتا بوتتته در م ایستته بتتا شتتاهد

همچنتتین بتته نظتتر میرستتد کتته تغییتترات ارتفتتا بوتتته گیتتاه

گردیدکه به نظر میرسد به علت استفاده از این عل کش و

زراعی در ا ر ر ابت عل های هرز به تراکم و گونهی عل

رشتتد در مراحتتن ابتتتدایی بتترای متتدت کوتتتاهی ایتتن

هتترز بستتتگی دارد ()Hendrix et al., 2004د در ایتتن راستتتا

تو

تفتتاوت مشتتاهده گردیتتدد در زمتتان  60روز پتتز از کاشتتت

( ،Monsefi and Behera )2014اظهتتار داشتتت کتته بلنتتدی

(شکن  )3نتایج حاکی از آن بود که بیشتتترین م تتدار ارتفتتا

ارتفا بوته در گیاهان زراعی ،یکی از صفات برتر به منظتتور

بوته در تیمتتار بتتدون مهتتار (بتتا میتتانگین  47/04ستتانتیمتر) و

ر ابت با عل های هرز استد افتتزایش ارتفتتا بوتتتهی گیتتاه،

کمترین م تتدار آن در تیمتتار متریبتتوزین (بتتا میتتانگین 41/11

بارزترین تغییر ناشتتی از رشتتد گیتتاه استتت ،زیتترا تتتأ یر آن بتتر

سانتیمتر) مشتتاهده شتتدد در م ابتتن در زمتتان  90روز پتتز از

تشکین برگهای جدید در باالی گیاه نمایان میشود که در

هرز ،تفتتاوت بیشتتتری

نتیجتته آن برگهتتای جتتوان بتتا کتتارآیی بیشتتتر در بتتاالی

از نظر ارتفا بوته نشان دادندد در این شرایط ارتفا گیتتاه در

برگهای مسن رار گرفته و درصد بیشتری از نور خورشتتید

حالت مهار با بروموکسینین  +ا سی پی آ (بتتا میتتانگین 69/2

را دریافتتتت میکننتتتدد ایتتتن ویژگتتتی ،ستتتبب رارگیتتتری

ستتانتیمتر) ،بتتدون مهتتار ( 68/6ستتانتیمتر) و وجتتین (68/1

کارآمدترین برگها در بهترین مو عیت فتوسنتزی میگرددد

سانتیمتر) ارتفا بوتهی بیشتری را داشتند ،اگرچتته اختتتالف

بنابراین ،بر اساس نتایج این پژوهش ،باال بودن ارتفتتا گنتتد

آماری معنیداری بتتا یکتتدیگر نداشتتتندد در م ابتتن ،کمتتترین

در شرایط شاهد (بدون مهار عل هتتای هتترز) را میتتتوان بتته

ارتفتتا بوتتته بتتا میتتانگین  60/5ستتانتیمتر در شتترایط مهتتار

ر ابت گند با عل های هرز جهت دریافت نتتور نستتبت داد

عل های هرز با متریبوزین مشاهده شدد نستتبت ارتفتتا گیتتاه

که این امر موجب افزایش رشد رویشتتی بهصتتورت افتتزایش

کاشت ،روشهای مختل

زراعی و عل

مهار عل

هرز یکی از عوامن برتری گیاهتتان نستتبت بتته

یکتتدیگر میباشتتد ()Cousens et al., 2003د علت

هتترز و

ارتفا و کاهش عملکرد دانه میگرددد
وزن خ

گندم در زمانهای مختلف برداشت

گیاه زراعی در ابتدای فصن رشد از نظتتر ارتفتتا  ،تفتتاوتی بتتا

برهمکنش معنیداری بین فاکتورهای خا ورزی و

همدیگر ندارند ولی با گذشت زمان این تفاوت بیشترشتتده و

مهار عل های هرز از نظر وزن خشک گیاه در زمانهای

هتترز و گیتتاه زراعتتی میشتتود؛

برداشت مشاهده شدد در سیستم شخم مرسو ،

سبب ایجاد برتری بین علت

مختل

Plant height
)(cm

Figure 3. Plant height of wheat as influenced by different tillage and weed management practices at
)different days after sowing (DAS
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بیشترین وزن خشک گیاه در زمتتان  30روز پتتز ازکاشتتت،

( 278گر در مترمربع) و وجین ( 250گر در مترمربع) بتتود

هتترز متریبتتوزین ( 95/4گتتر در

هتترز از لحتتاآ

در تیمارهتتای مهتتار عل ت

مترمربع) و وجین ( 86/7گر در مترمربع) و کمتتترین م تتدار

که در م ایسه با ستتایر تیمارهتتای مهتتار علت
آماری برتری داشتند (جدو )2د

آن در تیمار بدون مهار ( 64گتتر در مترمربتتع) مشتتاهده شتتد

در زمان  120روز پز از کاشت ،کمترین وزن خشتتک

کتته البتتته بتتا تیمارهتتای آتالنتتتیز ( 75گتتر در مترمربتتع) و

گیاه مربوگ به شرایط بدون مهتتار بتتا میتتانگین  1472گتتر در

بروموکسینین+ا سی پی آ ( 70/8گتتر در مترمربتتع) تفتتاوت

مترمربع بودد در م ابن بیشتتترین م تتدار مربتتوگ بتته تیمارهتای

معنیداری نداشت (جدو )2د

ب ایا  +آتالنتیز ( 2869گتتر در مترمربتتع) ،بروموکستتینین +

در زمانهتتای  60و  120روز پتتز ازکاشتتت ،کمتتترین

ا ستتی پتتی آ ( 2805گتتر در مترمربتتع) ،متریبتتوزین (2762

وزن خشک گیاه در شرایط بدون مهار بتتهترتیب بتتا میتتانگین

گر در مترمربع) و آتالنتیز ( 2714گتتر در مترمربتتع) بتتود

 138/9و  1973گتتر در مترمربتتع و بیشتتترین م تتدار آن در

که از لحاآ آماری تفاوت معنتتیداری بتتا یکتتدیگر نداشتتتند

تیمار مهار با بروموکسینین  +ا سی پی آ بهترتیب با میتتانگین

(جدو )2د در سیستم بدون شخم ،در زمتتان  30روز پتز از

 370و  2991گتتتر در مترمربتتتع مشتتاهده شتتتد و بتتتا ستتتایر

کاشت ،بیشترین وزن خشک گیتتاه مربتتوگ بتته تیمتتار ب ایتتا +

روشهای مهار ،تفاوت معنتتیداری را نشتتان داد (جتتدو )2د

آتالنتیز با میانگین  69/2گر در مترمربع و کمتتترین م تتدار

در سیستم خا ورزی حدا ن ،م ادیر وزن خشک گیتتاه در

آن مربوگ به تیمار وجین با میتتانگین  36/8گتتر در مترمربتتع

تیمارهای بدون مهار ( 71/5گر در مترمربع) ،آتالنتیز (72

بود که تفاوت معنیداری با یکدیگر داشتتتند ولتتی بتتین ستتایر

گر در مترمربع) و ب ایا  +آتالنتیز ( 68/9گر در مترمربتتع)

روشهتتای مهتتار ،تفتتاوت آمتتاری معنتتیداری مشتتاهده نشتتد

بهطور ابن توجهی بیشتر از تیمارهای متریبوزین ( 53/8گتتر

(جدو )2د در زمان  60روز پز ازکاشت نیز ،وزن خشتتک

در مترمربتتع) ،بروموکستتینین+ا ستتی پتتی آ ( 57/7گتتر در

گیتتاه در تیمارهتتای متریبتتتوزین ( 246گتتر در مترمربتتتع)،

مترمربع) و وجتتین ( 58گتتر در مترمربتتع) بتتودد در زمتتان 60

بروموکسینین  +ا سی پی آ ( 242گر در مترمربع) و وجتتین

روز پز ازکاشت نیز ،م ادیر وزن خشک گیاه در تیمارهای

( 238گر در مترمربع) بود که نسبت به سایر تیمارهای مهتتار

آتالنتتتتیز ( 282گتتتر در مترمربتتتع) ،ب ایتتتا +آتالنتتتتیز

برتتتری معنتتیداری را داشتتتندد در زمتتان  120روز پتتز از

Table 2. Plant dry matter (g m-2) at different days of growth of wheat as influenced by tillage and weed
management practices
Plant dry matter
)(120 DAS

Plant dry matter
)(60 DAS

Plant dry matter
)(30 DAS

1973.3d
2437.3b
2389.3b
2991.0a
2245.3bc

138.8d
281.9b
256.1bc
370.0a
295.2b

64.0c
78.2bc
95.4a
70.7c
86.6ab

Unweeded control
Crop residue+Atlantis
Metribuzine
Bromoxynil+MCPA
Hand weeding

1472.0c
2714.7ab
2869.3a
2762.7ab
2805.3a
2394.7b
1765.3c
2453.3a
1866.6c
2186.6b
2506.6a
2634.6a

228.6b
282.7a
278.4a
225.9b
215.5b
250.1ab
174.4bc
149.5c
186.9b
246.6a
242.9a
238.5a

71.5a
723a
68.9ab
53.7c
57.6bc
58.1bc
48.6ab
53.5ab
69.1a
59.1ab
54.7ab
36.8b

Unweeded control
Atlantis
Crop residue+Atlantis
Metribuzine
Bromoxynil+MCPA
Hand weeding
Unweeded control
Atlantis
Crop residue+Atlantis
Metribuzine
Bromoxynil+MCPA
Hand weeding

Treatment

Conventional
tiilage
Minimum
tillage
Zero
tillage

* Variables with the same letter, the difference between the means is not statistically significant at the level of 5%.
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کاشتتت نیتتز ،تیمارهتتای وجتتین ( 2634گتتر در مترمربتتع)،

توسط گند و عل های هرز روندهای مت اد ،را دنبا کرد

بروموکستتینین  +ا ستتی پتتی آ ( 2506گتتر ) و آتالنتتتیز

که جذب بیشتر عناصر غتتذایی در گنتتد  ،منجتتر بتته کتتاهش

( 2453گر ) نسبت به ستتایر تیمارهتتای مهتتار برتتتری آمتتاری

جذب عناصر غذایی توسط عل

هرز شد (شتتکن )4د نتتتایج

معنیداری را داشتند (جدو )2د

تجزیتته واریتتانز نشتتان داد کتته ا تترات اصتتلی و بتترهمکنش

وزن خشک گیاه تابعی از تراکم مللوب ،نور کتتافی،

خا ورزی در مهار عل

هرز بر صتتفات نیتتتروژن ،فستتفر و
هتترز معنتیدار ولتتی در

آب ابن دسترس و وجود عناصر غذایی کافی در محتتیط

پتاسیم کن جذبشده توستتط علت

رشد است ()Davis, 2006د با توجتته بتته نتتتایج حاصتتن از

م ابن م دار جذب این عناصر توسط گند ف ط تحت تتتأ یر

این تح یق ،عل های هرز در دستیابی به منابع در م ایسه

روشهتتای متتدیریت تلفی تتی عل هتتای هتترز معنتتیدار بتتود

با گیتتاه زراعتتی ر یتتب تتویتتتری محستتوب میشتتود کتته

(جدو )3د

محدودیت ایجادشده باعث کتتاهش رشتتد مللتتوب گیتتاه

در بررسی برهمکنش تیمارهای آزمایشی مشتتخب شتتد

Baghestani et al.,

که در هر سه سیستم شتتخم مرستتو  ،شتتخم حتتدا ن و بتتدون

 )2013همختتوانی داردد بنتتابراین علتتت پتتایین بتتودن وزن

شخم ،باالترین میزان جذب عناصر توسط عل های هرز در

خشک گنتتد در ایتتن پتتژوهش در شتترایط شتتاهد (عتتد

تیمار بدون مهار بود که این رونتتد در جتتذب عناصتتر توستتط

مهتتار) در شتتخم مرستتو را میتتتوان بتته تعتتداد بتتاالی

دانه بهصورت عکز در تیمار مشابه بت گردید (شتتکن )4د

عل های هرز یکستتاله در مزرعتته نستتبت داد کتته ختتود

اما در م ابن کمترین میزان جتتذب عناصتتر غتتذایی از ختتا

عامن کاهش اصلی ماده خشک در این سیستتتم شتتخم در

توسط دانه گند در تیمار بروموکسینین  +ا ستتی پتتی آ بتتود

م ایسه با شرایط مهار با عل کشهای شیمیایی و افزایش

ولی روند عکز در جذب عناصر غذایی در عل های هتترز

شتتدت ر ابتتت عل هتتای هتترز بتتا گنتتد استتت کتته متتانع

مشاهده شدد

زراعتتی میگتتردد ،کتته بتتا نتتتایج (

دسترسی بهتر گیاه به نور ،آب و مواد غذایی شده استتتد

از آنجائیکه زیستتوده عل های هرز در تیمارهای

در این راستا Onofri et al. )2010( ،نیز گتتزارش دادنتتد،

مهار ،کاهش ابن توجهی نشان داد و به علت زیستتوده

کاهش زیستتودهی ار ا گند در شرایط ر ابت شدید

باالی گند ناشی از کاهش ر ابت با عل

هرز در نتیجتته

با عل های هرز احتماالً به دلیتتن جتتذب عناصتتر غتتذایی،

تیمارهای مهار ،ایتتن نتتتایج ناشتتی از تفتتاوت زیستتتتوده
هرز در تیمارهای آزمایشی میباشتتدد

نور و رطوبت باشدد

گیاه زراعی و عل

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم جذبشدم توسط علفهای

بهطور خالصه میتتتوان گفتتت کتته ر ابتتت بتترای عناصتتر

هرز و دانه گندم

غذایی،آب و نور ،اولتتین ا تتر عل هتتای هتترز مهتتاجم در

تفاوت در میزان بهره برداری از منتتابع (عمتتدت ًا تشعشتتع و

تلفات عملکرد گیاهان زراعی محستتوب میشتتودد شتتدت

هرز به میزان ابتتن

ر ابت برای این منابع ،با محدودیت منبع و نسبت ت اضا برای

توجهی بر نتیجه ر ابت تأ یر میگذارد ( Soufizadeh et al.,

استفاده از منبع توسط گیاه زراعی و عل

هرز متفاوت است

)2007د به حدا ن رستتاندن تتدرت ر ابتتت عل هتتای هتترز،

))Virginia et al., 2015د عد مهار عل های هرز در هر سه

مستلز کاربرد تلفی ی از روشهتتای زراعتتی ماننتتد متتدیریت

سیستم ختتا ورزی ،زمتتان مناستتب رشتتد عل هتتای هتترز و

و روشهتتای مهتتار علتت هرز

فرصت مناسب جهت افتتزایش تتتوان ر تتابتی ایتتن گیاهتتان در

عناصر غذایی) توسط گیاه زراعی و عل

آب و حاصتتلخیزی ختتا

میباشد که این امر گزینتته مناستتبی در سیستتتمهای متتدیریت

جذب عناصر غتتذایی را فتتراهم آورده استتت (

تلفی تتی عل هتتای هتترز در راهبردهتتای آینتتده محستتوب

)leftherohorinos, 2003د بتتته عبتتتارت دیگتتتر در تمتتتا

میگتتردد ()Hendrix et al., 2004د جتتذب عناصتتر غتتذایی

شیوههای مهار عل

Dhima and

هرز افزایش درت ر ابت گیاه زراعتتی
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) K uptake by wheat grain (kg ha

-1

)N uptake by wheat grain (kg ha-1

-1

-1

) N depletion by weed (ka ha

) K depletion by weed (ka ha

)P uptake by wheat grain (kg ha-1

-1

) P depletion by weed (ka ha

Figure 4. Relationship between nutrient depletion by weed and nutrient uptake by wheat
)(R>0.591 significant
Table 3. Analysis of variance of nutrient uptake by plant and nutrient depletion by weed as influenced by
tillage and weed management practices
N

6.39
1.57ns
2.43
**61.1
2.96ns
2.47
13.5

Wheat
K

18.27
1.63ns
0.90
**1194
5.20ns
4.49
13.2

P

106.4
24.4ns
26.7
**1443
62.4ns
56.9
13.5

N

0.74
**23.2
0.72
**694
**18.9
0.82
10.8

Weed
K

0.47
**63.5
0.4
**1776
**48.6
0.05
5.5

P

0.12
**1.52
0.008
**57.1
**1.5
0.06
9.8

df

Source

2
2
4
5
10
30

Replication
)Tillage (A
)Error (A
)Weed management (B
)Interaction (AxB
Error
)C.V. (%

**, *, indicate that variances are significant at the level of 1%, 5% and ns, is non-significant, respectively.

و کاهش فشار تداخن عل

هرز برای جذب عناصر غتتذایی

روشهای تلفی ی مهتتار علت

هتترز در ستتامانههای مختلت

ماکرو مشاهده شد که ایتتن ا تتر در تیمتتار بروموکستتینین  +ا

خا ورزی میتواند ر ابت این گیاه زراعی را با عل هتتای

سی پی آ و متری بیوزین افزون بر سایر روشهای مهار بتتودد

هرز تحت تا یر رار دهدد در تیمار مهتتار عل هتتای هتترز در

بین سیستمهای خا ورزی از نظر جتتذب عناصتتر نیتتتروژن،

سیستم بدون خا ورزی در م ایسه با سیستتتم ختتا ورزی

فسفر و پتاسیم توسط عل های هرز تفاوت وجود داشتد

مرسو کاهش بیشتری در جمعبت عل هتتای هتترز مشتتاهده
میشودد لذا میتوان نتیجه گرفتتت ،مهتتار عل هتتای هتترز در

نتیجهگیری
عل های هرز ر ابت باالیی با گند برای جذب عناصتتر

روش بتتدون شتتخم و شتتخم حتتدا ن در اهتتواز بتتا توجتته بتته

از بیتتن

محدود شدن برداشت عناصر غذایی توسط عل های هتترز،

غذایی دارند؛ بنتتابراین شتیوههای متتدیریتی مختلت
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