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چکیده
جهت بررسی جمعیت علفهای هرز و می زان جذب عناصر غذایی توسط گندم و علف های هرز در کشت گنندم اینپ پنشوهش
بهصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی پشوهشی دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز در سا زراعی  1397-98اجرا شد .خاکورزی در سه سط ح شامل شخم مرسوم ،شخم حداقل و بندون
شخم بهعنوان کرت اصلی و مهار علفهای هرز در شش سطح بدون مهار ،وجیپ دستی ،علفکش بروموکسینیل  +ام سی پی آ ،بقایای
گیاهی+آتالنتیس ،آتالنتیس و متریبیوزیپ بهصورت پس رویشی در کرتهای فرع ی ،بر روی گندم رقم مهرگان اعما شدند .با توجه
به نتایج ،بیشتریپ جمعیت علف های هرز در سیستم بدون شخم مشاهده شد .همچنیپ در تیمار بدون مهار ،بیشتریپ جمعیت علفهای
هرز با میانگیپ  14/2 ،16/3و  12/5بوته در مترمربع بهترتیب در بازه زمانی  60 ،30و  90روز پنس از کاشنت مشناهده شند .بررسنی
برهمکنش تیمار های آزمایشی نشان داد که در هر سه سیستم شخم ،بیشتریپ میزان نیتروژن ،فسفرو پتاسیم جذبشده توسط علفهای
هرز در تیمار بدون مهار بود ،که به واسطه تولید ماده خشک بیشتر و رقابت باالتر با گیاه گندم به صورت تصاعدی افزایش یافت .با توجه
به نسبت باالتر جمعیت علفهای هرز در سیستم بدون شخم در مقایسه با سیستم شخم مرسوم ،به نظر میرسد مهار علفهای هرز در
روش بدون شخم و شخم حداقل در اهواز از نظر کاهش هدررفت رطوبت ،تخریب ساختمان خاک و برداشت عناصر غذایی توسط
علفهای هرز ،سیستم شخم مناسبی در زراعت گندم میباشد.
کلیدواژهها :آتالنتیس ،شخم مرسوم ،بقایای گیاهی ،متریبیوزیپ

مقدمه

موضو رقابت در محدوده بررسی کنناهش اثننر علننفهرز و

به دلیننل نقننش رقابننت در انننوا زیسننت بومهننا (طبیعننی،

گسترش روشهای برآورد کاهش عملکننرد گینناه زراعننی و

نیمهطبیعی و کشاورزی) ،رقابت بیپ گیاهننان از دینندگاههای

نیز در محدوده توسعه روشهای مدیریت علفهای هننرز بننا

مختلف نی مننورد مطالعننه قننرار گرفتننه اسننت .در کشنناورزی،

کاهش مصرف علفکش و تلفیق روشهای مختلننف مهننار
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متمرکز شننده اسننت .در اینپ رابطننه اسننتفاده بهینننه از خنناک

نشان داده است که خاکورزی مرسوم باعث از بیپ رفتپ

بهعنوان مهمتریپ منبع تأمیپکننننده عناصننر غننذایی میتواننند

سننناختمان فیزیکن نی و حاصنننلخیزی خننناک میشنننود و

بهرهوری تولید محصوالت زراعی را افزایش دهد (Salman

همچنیپ در مناطق نیمه خشک و گرم باعننث هنندر رفننت

 .)Pour et al., 2016تننداخل رشنند علفهننای هننرز بننه

رطوبننت میگننردد ( .)Monsefi and Behera, 2014از

روشهننای مختلفننی انجننام میشننود کننه متننداو تریپ آنهننا

سوی دیگر عدم مهار یا مدیریت نامناسب علفهای هرز،

رقابت ( )Competetionو دگرآسیبی ( )Allelopathyاست.

یکی از مهمتریپ مشکالت زراعی گندم در نقنناگ گننندم

رقابت بیپ گیاهان به منظور تسخیر منابع ضروری رشد ،یکی

خیز جهان و ایران از جمله استان خوزستان است که ایننپ

از فرآیننندهای مهننم تعییپکننننده کننارآیی زیسننت بومهننای

امننر بننه علننت کنناهش عملیننات مکننانیکی در شننرایط

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

خاکورزی حفاظتی تشدید خواهد شد ( Nazari et al.,

که در اثر آن رشد و نمو گیاهان زراعی و در نتیجه عملکننرد

.)2014

آن کاهش مییابد .میزان کاهش عملکرد نه تنها تننابع تننراکم

بهطورکلی عدم توانایی در مهار علفهای هرز باعث

و ترکیب گونههای علفهای هرز ،بلکه تابع قنندرت رقننابتی

هنندر رفننت آب ،کنناهش عناصننر غننذایی قابننل دسننترس

دو گیاه ،شرایط مختلف محیطی و عملیات زراعی میباشنند.

موجود در خنناک ،افننزایش شننیو آفننات و بیماریهننای

تمام فعالیتهای زراعی انجامشننده در جهننت بهبننود رشنند و

گیاهی و کاهش عملکرد کمننی و کیفننی گننندم میشننود

نمو گیاه زراعی بر رشد علفهای هرز نیننز تأثیرگننذار اسننت

( .)Monsefi et al., 2016aدر ابتنندای رشنند گیناه ،رقابننت

( .)Monsefi et al., 2016aبه گونهای که بر اساس گننزارش

علفهننای هننرز بننرای نهادههننا از جملننه نننور ،آب و مننواد

بسیاری از محققیپ ،علفهای هرز از منننابع طبیعننی از جملننه

غذایی ،باعث جوانننهزنی نامناسننب بننذر و همچننیپ اسننتقرار

مواد غذایی در مقایسه با گیاهان زراعی بیشننتر سننود میبرننند

نامناسب گیاه زراعی جوان در مزرعه میگننردد کننه افننزایش

( .)Onofri et al., 2010از آنجا که در مزار گندم عملینات

ایپ رقابت در صورت عدم مهار صحیح از طریق روشهننای

وجننیپ معمننو نبننوده و روشهننای مکننانیکی مبننارزه بننا

مختلف و در زمانهای نامناسننب باعننث کنناهش قابننل توجننه

علفهای هننرز نینز کننارایی مشننخب بننرای مهننار بع نی از

عملکرد گیاه زراعی خواهنند شنند (.)Sorkheh et al., 2020

گونهها را ندارند ،بنابرایپ برای مدیریت علفهای هرز بایند

مقنندار اسننتفاده گیاهننان در زیسننت بومهننای کشنناورزی از

از روشهای پیننشگیری ،زراعنننی و شنیمیایی اسننتفاده کننرد.

عناصر غذایی موجننود در خنناک بننه شننرایط آب و هننوایی،

عناصننر غننذایی یکنی از شنناخبهای مهننم بهبننود عملکننرد

خصوصیات مرفولوژیک گیاه ،ترکیننب گونننهای و جمعیننت

محصو است و با بهینهسازی مصرف عناصر غذایی از منننابع

علفهای هرز بستگی دارد ( ;Baghestani and Zand, 2005

مختلف (کودهای آلی و معدنی) میتننوان عملکننرد گیاهننان

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

افننزایش داد ( Shahpari et

با توجه به تأثیر جذب عناصر غذایی توسط علفهننای

زراعی مختلف را تا  40درصنند

 .)al., 2016با توجه بننه اینپ موضننو  ،افننزایش بهننرهوری از

هرز بر عملکنرد کیفننی و کمننی گیاهننان زراعننی و اهمیننت

سیستمهای کشاورزی از یک سو باعث افننزایش محصننو و

کمبننود عناصننر غننذایی بننهویشه عناصننر ضننروری در رژیننم

از سوی دیگر با کاهش مصرف بیرویه کودهای شیمیایی و

غذایی انسان ،و وجننود اطالعننات اننندک در زمینننه جننذب

در نتیجه کاهش آالیندههای زیست محیطی ،به حفننم منننابع

عناصر غننذایی در گیاهننان زراعنننی و علنفهنننای هننرز در

منجننر میگننردد ( .)Safahani Langroudi et al., 2016در

کشننت گننندم در رویکننرد شننخم حفنناظتی ،ایننپ آزمننایش

نتیجه تغییر رویکرد از کشاورزی مرسوم به سمت کشاورزی

جهت بررسی ویشگیهای کمی و کیفی علفهنننای هنننرز

حفاظتی امری ضروری و مهننم اسننت .تحقیقننات مختلننف

در مزرعه گننندم تحننت شننرایط منندیریت تلفیقننی و شننخم
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حفاظتی ،صورت گرفت.

مواد و روشها
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تیمار مهار علفهای هرز در کرتهای فرعی (بدون مهننار
( ،)unweeded controlوجیپ دستی علفهای هرز در دو

ایننپ پننشوهش در سننا زراعننی  1397-98در مزرعننه

بنننازه زمنننانی  30و  60روز پنننس از کاشنننت ،علنننفکش

آموزشی پشوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شننهید چمننران

بروموکسننینیل  +ام سننی پننی ای بننه میننزان  1/5لیتننر در

اهواز واقع در جنوب غربی اهواز بننا عننرر جغرافیننایی 31

هکتار 30روز بعد از کاشت بهصورت پسرویشننی ( post

درجه و 19دقیقه شمالی و طو جغرافیننایی  48درجننه و 41

 ،)emergenceبقایای گیاه زراعی بعد از کاشت به میننزان

دقیقه شرقی و ارتفا  22متر از سطح دریا اجننرا شنند .شننهر

 5تپ در هکتار  +آتالنتیس به میزان  1/5لیتننر در هکتننار30

اهواز واقع در جنوب اسننتان خوزسننتان از نظننر تقسنیمبندی

روز بعد از کاشننت بهصننورت پسرویشننی ،آتالنتننیس 1/5

اقلیمننی ،جننزم مننناطق خشننک و نیمهخشننک محسننوب

لیتر در هکتار 30روز بعد از کاشت به بصورت پسرویشی

میشود .آمار هواشناسی در بازهی زمننانی اجننرای پننشوهش

و متریبیوزیپ  150گننرم در هکتننار  20روز بعنند از کاشننت

بهصورت میننانگیپ ماهاننه در شننکل ( )1ارائننه شننده اسننت

بهصورت پس رویشی اسننتفاده گردینند .رقننم گننندم مننورد

General Meteorological Department of Khuzestan

مطالعننه در ایننپ پننشوهش رقننم مهرگننان بننود .عملیننات

(

.)Province, 2019

آمادهسازی زمیپ برای هر تیمار بر اساس خاکورزیهننای

عملیننات آمادهسننازی زمننیپ در اوایننل آبانمنناه انجننام

مرسوم (گاوآهپ برگرداندار  +دیسک) ،کمخنناکورزی

شننند .قبنننل از کشنننت ،نموننننهبرداری از خننناک جهنننت

(دیسک +رتیواتور) و بدون خاکورزی (کاشننت مسننتقیم

تعییپ ویشگیهننای فیزیکننی و شننیمیایی خنناک انجننام شنند

بننا خطننی کننار) انجننام شنند .کاشننت در کرتهننای اصننلی

و نیاز کودی خاک برآورد شنند .ایننپ پننشوهش بهصننورت

(خاکورزی) به طو  22متنر و عننرر  3متننر انجننام شنند.

کرتهننای خردشننده در قالننب طننرح بلوکهننای کامننل

پس از تعییپ ابعاد کرتهای فرعی ،بقایای ذرت بننه میننزان

تصننادفی در سننه تکننرار اجننرا گردینند .تیمارهننا شننامل

 5تپ در هکتننار بننه واحنندهای آزمایشننی مننوردنظر  20روز

خننناکورزی در کرتهنننای اصنننلی (شنننخم مرسنننوم

پس از سننبز شنندن مزرعننه ،تیمننار متریبنوزیپ در تنناریخ 22

( ،)conventional tillageبدون خاکورزی یا بدون شخم

آذرماه و سایر تیمارهای علفکشی در تنناریخ دوم دیمنناه

( )no-tillageو کننم خنناکورزی ())minimum tillage؛

اعما شدند.

Figure 1. Mounthly variations of weather condition during growth season
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صفات اندازهگیریشده

جمعیت علفهرز باریک برگ نسننبت بننه سننایر روشهننای

عملکرد ،وزن خشک گیاه زراعی و علف هرز ،تعداد و

مهار بودند که رشنند مجنندد علفهننای هننرز بعنند از مهننار بننا

نو گونههای علف هرز ،ارتفننا گینناه در طننو دوره رشنند

علننفکش و وجننیپ دسننتی در ایننپ بننازه زمننانی تعننداد را

گننندم هننر  30روز بعنند از کاشننت ،بننا اسننتفاده از کننوادرات

افزایش ،اما قنندرت رقننابتی را بننا گینناه اصننلی را کنناهش داد

 0/5 ×0/5مترمربع نمونهبرداری و محاسبه شد .پننس از تعیننیپ

( .)Monsefi et al., 2016bتعداد علفهای هرز پهپ بننرگ

تعداد و نو گونههای علف هرز پهپ برگ و باریک بننرگ،

در تیمار بدون مهار با میانگیپ  10/4بوته در مترمربع بیشننتریپ

نمونههای گیاه گندم و علف هرز توزیپ و سن س در آون بننا

تعداد را هم زمان در ایپ مرحله از رشنند داشننت (جنندو .)1

دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  72سنناعت خشکشننده

در شرایط شخم مرسوم ،روشهای مختلف مهار علف هننرز،

و بالفاصله توزیپ مجدد صورت گرفت.

در تعداد علفهای هرز باریک برگ ،پهپ برگ و مجمننو

تجزیه کیفی گندم و علفهای هرز

آنها تفاوت معنیداری از لحاآ آماری با یکنندیگر داشننتند.

جهننت اننندازهگیری عناص نر نیتننروژن ،فسننفر و پتاسننیم،

در تیمار وجیپ دستی بیشتریپ جمعیت علفهرز بننا میننانگیپ

نمونههای گیاهی (گندم در مرحله رسیدگی و اننندام هننوایی

 5/5بوته در مترمربع 90 ،روز پس از کاشت مشنناهده و ثبننت

علننف هننرز) پننس از جمننعآوری ،در پاکتهننای کاغننذی

شد (جدو  )1و ایپ در حالی بننود کننه جمعیننت علفهننای

بسننتهبندی و بننه آزمایشننگاه انتقننا داده شنندند .نمونننههای

هرز درتیمار بنندون مهننار بننا میننانگیپ  10/4بوتننه در مترمربننع

خشکشننده گینناه اصننلی و علفهننای هننرز ،آسننیاب شنند.
اننندازهگیری عنصننر پتاسننیم بننا روش (Hamada and EL-

 ،)enany, 1994عنصننر نیتننروژن از روش ارائهشننده توسننط
( Purcell and King )1996و برای اندازهگیری عنصر فسفر
در بافت گیاه از دسننتگاه اسن کتروفتومتر در طننو منوج 660
نننانومتر اسننتفاده شنند (

;Chapman and Pratt, 1961

 .)Jackson, 1967محاسبات آماری تجزیه وارینانس دادههننا
بننا اسننتفاده از نرمافننزار  SASنسننخه  9/4انجننام شنند .مقایسننه
میانگیپ صفات با استفاده از آزمون حداقل تفنناوت معننیدار

بیشتریپ جمعیت علننفهرز پهننپ بننرگ را داشننت .در تیمننار
وجیپ بیشتریپ جمعیت علفهرز باریک برگ ( 5/5بوته در
مترمربع) مشاهده شد.
در سیستم بدون شخم ،تحت تأثیر بدون مهننار ،بیشننتریپ
مجمو تعداد علفهننای بننا میننانگیپ  12/5بوتننه در مترمربننع
در زمان  90روز پننس از کاشننت ثبننت شنند .در تیمننار بنندون
شخم ،بیشتریپ جمعیت علفهای هننرز باریننک بننرگ (4/6
بوته در مترمربع) در شرایط بدون مهار مشاهده شنند ،اگرچننه
بننیپ شننرایط بنندون مهننار و آتالنننیس در بننازه برداشننتهای
قبلی اختالف آماری معنیداری وجود نداشننت (جنندو .)1

( )LSDدر سطح یک و پنج درصد انجام شد .رسم نمودارها

در سیستم بدون شخم ،در  90روز پننس از کاشننت ،بیشننتریپ

با استفاده از نرمافزار  Excelصورت گرفت.

جمعیننت علفهننای هننرز پهننپ بننرگ در تیمننار بنندون مهننار

نتایج و بحث

با میانگیپ  11/6بوته و کمتننریپ جمعیننت در شننرایط وجننیپ

جمعیت علفهای هرز

بننا میننانگیپ  4/7بوتننه مشنناهده شنند ،اگرچننه بننا تیم نار مهننار

در شرایط شخم حداقل ،تعننداد علننف هننرز باریننک بننرگ،

بنننا متریبنننوزیپ ( 5/1بوتنننه) تفننناوت معننننیداری نداشنننت.

پهپ برگ و مجمو با توجه به روشهای مختلننف منندیریت

( Sarda et al. )2015در بررسننی اثننر روشهننای مختلننف

علفهننای هننرز ،تفنناوت معنننیداری از لحنناآ آمنناری بننا

کنتر علفهای هرز و خاکورزی بر منندیریت علفهننای

یکدیگر داشتند .در تیمار بدون مهار در زمان  90روز پس از

هرز گیاه پنبه گزارش دادند که اثر روشهای خاکورزی و

کاشننت بننا میننانگیپ  11/4بوتننه در مترمربننع بیشننتریپ تعننداد

برهمکنش خاکورزی و کنتر علفهای هننرز بنننر درصنند

مجمو علفهای هرز بود (جدو  .)1در همیپ زمان تیمننار

کاهش تراکم علفهننای هننرز باریننک بننرگ در دو بننازهی

وجننیپ بننا میننانگیپ  6/5بوتننه در مترمربننع ،دارای بیشننتریپ

زمانی  15و  30روز پننس از سمپاشننی ،معنننیدار نشنند ،ولننی
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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).

پس از گذشت  60تا  90روز اثر تیمارها معنیدار بود .با ایننپ

 165گرم بود که در شرایط مهار با بروموکسینیل+ام سی پننی

وجود تراکم اولیه علفهننای هننرز باریننک بننرگ در شننخم

آ به میزان  95درصد کاهش یافت و به مقنندار  8گننرم رسننید

حداقل و بدون شننخم بیشننتر از کشننت رایننج بننود .همچنننیپ

(شننکل  .)2اخننتالف معنننیداری بننیپ شننرایط بنندون مهننار،

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

آتالنتیس و بروموکسینیل  +ام سی پی آ از نظر وزن خشننک

گزارش دادند که در سنامانه بدون شنخم و شخم حننداقل در

علفهننای هننرز در زمننان  30روز پننس از کاشننت وجننود

مقایسه با کشت رایج ،جمعیننت علفهننای هننرز پهننپ بننرگ

نداشت و بیشتریپ وزن خشک علفهای هننرز را در سیسننتم

دول ه افزایش یافت که علت آن را به عدم انجام شخم کامننل

شخم حداقل داشتند؛ در مقابل در شرایط مهار با متریبننوزیپ،

و ح ور کاه و کلش نسبت دادند.

کمتریپ وزن خشننک علفهننای هننرز بننا میننانگیپ  4/6گننرم

وزن خشک علفهای هرز در زمانهای مختلف برداشت

مشنناهده و ثبننت شنند (جنندو  .)1در زمننان  60روز پننس از

نتایج مقایسه میانگیپ ایپ صفت نشان داد کننه در سیسننتم

کاشت نیز بیشتریپ وزن خشننک علفهننای هننرز در شننرایط

شخم مرسوم ،در بازه زمانی  30روز پس از کاشت ،کمتریپ

بدون مهار با میانگیپ  77/7گرم مشاهده شنند کننه در شننرایط

وزن خشک علفهای هرز با میننانگیپ  6/5گننرم در شننرایط

مهار با متریبوزیپ با  87درصد کاهش به کمتریپ مقدار (9/6

بدون مهار و بیشتریپ وزن خشک علفهننای هننرز در روش

گرم) رسید .اما در مقابننل در سیسننتم بنندون شننخم ،بیشننتریپ

وجیپ با میانگیپ  8/7گرم مشاهده شد (جنندو  .)1در زمننان

وزن خشک علفهای هرز مربوگ به تیمار بقایا+آتالنتیس با

 60روز پننس از کاشننت ،وزن خشننک علفهننای هننرز در

میننانگیپ  17/3گننرم و کمتننریپ مقنندار مربننوگ بننه تیمننار

شرایط بدون مهار در حدود  64گرم بود کننه تحننت شننرایط

متریبننوزیپ بننا میننانگیپ  6/4گننرم بننود ،اگرچننه بننا تیمارهننای

مهار با روشهای مختلف حدود  80درصد کنناهش یافننت و

بروموکسننینیل+ام سننی پننی آ ( 7/8گننرم) و آتالنتننیس (9/1

به مقدار  12گننرم رسننید .در زمننان  90روز پننس از کاشننت،

گننرم) تفنناوت معنننیداری در  30روز پننس از کاشننت بننا

وزن خشک علفهای هرز در شننرایط بنندون مهننار برابننر بننا

یکدیگر نداشتند .از طرف دیگر در  90روز پس از کاشت،
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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

بیشتریپ وزن خشک کل در شرایط بنندون مهننار بننا میننانگیپ

گرم در مترمربع) و بیشننتریپ مقنندار مربننوگ بننه تیمننار شنناهد

 220گرم بود که در تیمار مهار با بروموکسینیل  +ام سی پننی

بدون علفکش ( 39/4گرم در مترمربع) بود .پس از توتننا ،

آ 93 ،درصد کاهش یافت و به مقدار  15/1گرم رسید.

علفکش آپیروس بیشتریپ تأثیر را در کاهش وزن خشننک

مطالعات گستردهای در زمینننهی بررسننی اثننر سننامانههای

علفهای هرز داشت .آتالنتننیس نیننز بننا کنناهش  27و 19/3

مختلف خاکورزی و علننفکش بننر مهننار علفهننای هننرز

درصننندی وزن خشنننک علفهنننای هنننرز بنننهترتیب در دز

گندم انجامشده است .در گزارشاتی همسو بننا ایننپ پننشوهش

افزوده و توصیهشننده ،دارای کننارایی کمتننری در مقایسننه بننا

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

دو علفکش دیگر بننود .در آزمایشنی (Dinzeghli, )2010

در بررسننی تننأثیر سننامانههای خنناکورزی علفهننای هننرز

 and Zandنشان دادند کننه علفکشهننای توتننا و لنتننور در

گندم گزارش دادند که وزن خشننک گیاهننان خننونی واش،

مقایسننه بننا علفکشهننای برومایسنند آ ام ،دینناالن سننوپر و

یوالف وحشی و جو وحشننی (علفهننای هننرز مشننترک در

آتالنتیس ،بیشتریپ کارایی را در کاهش تراکم (بهترتیب 90

سننامانههای مننورد بررسننی) در سننامانه بنندون خنناکورزی

و  85درصنند) و وزن خشننک (بننهترتیب  84و 79درصنند)

بهترتیب برابر با  1002 ،1485و  870کیلوگرم در هکتار بننود

گونننههای علننفهرز سننلمهتره ،خننرد وحشننی ،پیچننک و

کننه در مقایسننه بننا دو سننامانه خنناکورزی مرسننوم و کننم

شیریپ بیان داشتند .آتالنتیس بهعنوان علننفکش دومنظننوره

خاکورزی بننهطور قابننل تننوجهی بیشننتر بننود .وزن خشننک

مزار گندم در مرحله  2تا  3برگی تا پنجهزنی گندم توصننیه

علفهننای هننرز موجننود در سننامانه بنندون خنناکورزی در

شده است که بر اساس شواهد ،دامنهی وسیعی از علفهننای

مقایسه با سامانههای خاکورزی مرسوم و کم خنناکورزی

هرز پهپ بننرگ و باریننک برگهننایی از جملننه یننوالف ،دم

بهترتیب به میزان  51و  64درصد بیشتر بود .تنننو علفهننای

روباهی را به خوبی کنتر میکند.

هننرز در سننامانه بنندون خنناکورزی نیننز در مقایسننه بننا دو

ارتفا گیاه

سامانه دیگننر افننزایش یافننت و چهننار گونننهی ارزن وحشننی،

مقایسننه میننانگیپ ارتفننا گینناه در زمانهننای مختلننف

ازمک ،جو وحشی و خرد وحشننی نیننز بننه علفهننای هننرز

برداشت درشکل ( )3نشان داده شده اسننت .ارتفننا گینناه در

اضافه شد Ghafarpor et al. )2018( .نیز گزارش دادند کننه

زمان  30و  90روز پننس از کاشننت ،تنهننا تحننت تننأثیر تیمننار

کاربرد تمام تیمارهای علفکش سبب کاهش وزن خشننک

متریبننوزیپ ارتفننا

کمتننری را نشننان دادBlackshaw et al. .

علفهای هرز شنند .در ایننپ پننشوهش ،کمتننریپ مقنندار وزن

( )2004در مطالعننهای گننزارش دادننند کنننه تیمننار بوتننههای

خشک علف هرز مربوگ به افزوده علننفکش توتننا (16/4

گندم با علفکش متریبیوزیپ ( 30روز بعد از کاشت) سبب
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کنناهش  5سننانتیمتری ارتفننا بوتننه در مقایسننه بننا شنناهد

همچنننیپ بننه نظننر میرسنند کننه تغییننرات ارتفننا بوتننه گینناه

گردیدکه به نظر میرسد به علت استفاده از ایپ علفکش و

زراعی در اثر رقابت علفهای هرز به تراکم و گونهی علف

توقف رشنند در مراحننل ابتنندایی بننرای منندت کوتنناهی ایننپ

هننرز بسننتگی دارد ( .)Hendrix et al., 2004در ایننپ راسننتا

تفنناوت مشنناهده گردینند .در زمننان  60روز پننس از کاشننت

( ،Monsefi and Behera )2014اظهننار داشننت کننه بلننندی

(شکل  )3نتایج حاکی از آن بود که بیشننتریپ مقنندار ارتفننا

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

بوته در تیمننار بنندون مهننار (بننا میننانگیپ  47/04سننانتیمتر) و

رقابت با علفهای هرز است .افننزایش ارتفننا بوتننهی گینناه،

کمتریپ مقنندار آن در تیمننار متریبننوزیپ (بننا میننانگیپ 41/11

بارزتریپ تغییر ناشننی از رشنند گینناه اسننت ،زیننرا تننأثیر آن بننر

سانتیمتر) مشنناهده شنند .در مقابننل در زمننان  90روز پننس از

تشکیل برگهای جدید در باالی گیاه نمایان میشود که در

کاشت ،روشهای مختلف مهار علف هرز ،تفنناوت بیشننتری

نتیجننه آن برگهننای جننوان بننا کننارآیی بیشننتر در بنناالی

از نظر ارتفا بوته نشان دادند .در ایپ شرایط ارتفا گینناه در

برگهای مسپ قرار گرفته و درصد بیشتری از نور خورشننید

حالت مهار با بروموکسینیل  +ام سی پی آ (بننا میننانگیپ 69/2

را دریافنننت میکننننند .اینننپ ویشگنننی ،سنننبب قرارگینننری

سننانتیمتر) ،بنندون مهننار ( 68/6سننانتیمتر) و وجننیپ (68/1

کارآمدتریپ برگها در بهتریپ موقعیت فتوسنتزی میگردد.

سانتیمتر) ارتفا بوتهی بیشتری را داشتند ،اگرچننه اخننتالف

بنابرایپ ،بر اساس نتایج ایپ پشوهش ،باال بودن ارتفننا گننندم

آماری معنیداری بننا یکنندیگر نداشننتند .در مقابننل ،کمتننریپ

در شرایط شاهد (بدون مهار علفهننای هننرز) را میتننوان بننه

ارتفننا بوتننه بننا میننانگیپ  60/5سننانتیمتر در شننرایط مهننار

رقابت گندم با علفهای هرز جهت دریافت نننور نسننبت داد

علفهای هرز با متریبوزیپ مشاهده شد .نسننبت ارتفننا گینناه

که ایپ امر موجب افزایش رشد رویشننی بهصننورت افننزایش

زراعی و علف هرز یکی از عوامل برتری گیاهننان نسننبت بننه

ارتفا و کاهش عملکرد دانه میگردد.

یکنندیگر میباشنند ( .)Cousens et al., 2003علننف هننرز و

وزن خشک گندم در زمانهای مختلف برداشت

گیاه زراعی در ابتدای فصل رشد از نظننر ارتفننا  ،تفنناوتی بننا

برهمکنش معنیداری بیپ فاکتورهای خاکورزی و

همدیگر ندارند ولی با گذشت زمان ایپ تفاوت بیشترشننده و

مهار علفهای هرز از نظر وزن خشک گیاه در زمانهای

سبب ایجاد برتری بیپ علننف هننرز و گینناه زراعننی میشننود؛

مختلف برداشت مشاهده شد .در سیستم شخم مرسوم،

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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بیشتریپ وزن خشک گیاه در زمننان  30روز پننس ازکاشننت،

( 278گرم در مترمربع) و وجیپ ( 250گرم در مترمربع) بننود

در تیمارهننای مهننار علننف هننرز متریبننوزیپ ( 95/4گننرم در

که در مقایسه با سننایر تیمارهننای مهننار علننف هننرز از لحنناآ

مترمربع) و وجیپ ( 86/7گرم در مترمربع) و کمتننریپ مقنندار

آماری برتری داشتند (جدو .)2

آن در تیمار بدون مهار ( 64گننرم در مترمربننع) مشنناهده شنند

در زمان  120روز پس از کاشت ،کمتریپ وزن خشننک

کننه البتننه بننا تیمارهننای آتالنتننیس ( 75گننرم در مترمربننع) و

گیاه مربوگ به شرایط بدون مهننار بننا میننانگیپ  1472گننرم در

بروموکسینیل+ام سی پی آ ( 70/8گننرم در مترمربننع) تفنناوت

مترمربع بود .در مقابل بیشننتریپ مقنندار مربننوگ بننه تیمارهنای

معنیداری نداشت (جدو .)2

بقایا  +آتالنتیس ( 2869گننرم در مترمربننع) ،بروموکسننینیل +

در زمانهننای  60و  120روز پننس ازکاشننت ،کمتننریپ

ام سننی پننی آ ( 2805گننرم در مترمربننع) ،متریبننوزیپ (2762

وزن خشک گیاه در شرایط بدون مهار بننهترتیب بننا میننانگیپ

گرم در مترمربع) و آتالنتیس ( 2714گننرم در مترمربننع) بننود

 138/9و  1973گننرم در مترمربننع و بیشننتریپ مقنندار آن در

که از لحاآ آماری تفاوت معنننیداری بننا یکنندیگر نداشننتند

تیمار مهار با بروموکسینیل  +ام سی پی آ بهترتیب با میننانگیپ

(جدو  .)2در سیستم بدون شخم ،در زمننان  30روز پنس از

 370و  2991گنننرم در مترمربنننع مشنناهده شننند و بنننا سنننایر

کاشت ،بیشتریپ وزن خشک گینناه مربننوگ بننه تیمننار بقایننا +

روشهای مهار ،تفاوت معنننیداری را نشننان داد (جنندو .)2

آتالنتیس با میانگیپ  69/2گرم در مترمربع و کمتننریپ مقنندار

در سیستم خاکورزی حداقل ،مقادیر وزن خشک گینناه در

آن مربوگ به تیمار وجیپ با میننانگیپ  36/8گننرم در مترمربننع

تیمارهای بدون مهار ( 71/5گرم در مترمربع) ،آتالنتیس (72

بود که تفاوت معنیداری با یکدیگر داشننتند ولننی بننیپ سننایر

گرم در مترمربع) و بقایا  +آتالنتیس ( 68/9گرم در مترمربننع)

روشهننای مهننار ،تفنناوت آمنناری معنننیداری مشنناهده نشنند

بهطور قابل توجهی بیشتر از تیمارهای متریبوزیپ ( 53/8گننرم

(جدو  .)2در زمان  60روز پس ازکاشت نیز ،وزن خشننک

در مترمربننع) ،بروموکسننینیل+ام سننی پننی آ ( 57/7گننرم در

گینناه در تیمارهننای متریبنننوزیپ ( 246گننرم در مترمربنننع)،

مترمربع) و وجننیپ ( 58گننرم در مترمربننع) بننود .در زمننان 60

بروموکسینیل  +ام سی پی آ ( 242گرم در مترمربع) و وجننیپ

روز پس ازکاشت نیز ،مقادیر وزن خشک گیاه در تیمارهای

( 238گرم در مترمربع) بود که نسبت به سایر تیمارهای مهننار

آتالنتنننیس ( 282گنننرم در مترمربنننع) ،بقاینننا +آتالنتنننیس

برتننری معنننیداری را داشننتند .در زمننان  120روز پننس 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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کاشننت نیننز ،تیمارهننای وجننیپ ( 2634گننرم در مترمربننع)،

توسط گندم و علفهای هرز روندهای مت اد ،را دنبا کرد

بروموکسننینیل  +ام سننی پننی آ ( 2506گننرم) و آتالنتننیس

که جذب بیشتر عناصر غننذایی در گننندم ،منجننر بننه کنناهش

( 2453گرم) نسبت به سننایر تیمارهننای مهننار برتننری آمنناری

جذب عناصر غذایی توسط علف هرز شد (شننکل  .)4نتننایج

معنیداری را داشتند (جدو .)2

تجزیننه واریننانس نشننان داد کننه اثننرات اصننلی و بننرهمکنش

وزن خشک گیاه تابعی از تراکم مطلوب ،نور کننافی،

خاکورزی در مهار علف هرز بر صننفات نیتننروژن ،فسننفر و

آب قابل دسترس و وجود عناصر غذایی کافی در محننیط

پتاسیم کل جذبشده توسننط علننف هننرز معننیدار ولننی در

رشد است ( .)Davis, 2006با توجننه بننه نتننایج حاصننل از

مقابل مقدار جذب ایپ عناصر توسط گندم فقط تحت تننأثیر

ایپ تحقیق ،علفهای هرز در دستیابی به منابع در مقایسه

روشهننای منندیریت تلفیقننی علفهننای هننرز معنننیدار بننود

با گینناه زراعننی رقیننب قننویتننری محسننوب میشننود کننه

(جدو .)3

محدودیت ایجادشده باعث کنناهش رشنند مطلننوب گینناه

در بررسی برهمکنش تیمارهای آزمایشی مشننخب شنند

Baghestani et al.,

که در هر سه سیستم شننخم مرسننوم ،شننخم حننداقل و بنندون

 )2013همخننوانی دارد .بنننابرایپ علننت پنناییپ بننودن وزن

شخم ،باالتریپ میزان جذب عناصر توسط علفهای هرز در

خشک گننندم در ایننپ پننشوهش در شننرایط شنناهد (عنندم

تیمار بدون مهار بود که ایپ روننند در جننذب عناصننر توسننط

مهننار) در شننخم مرسننوم را میتننوان بننه تعننداد بنناالی

دانه بهصورت عکس در تیمار مشابه ثبت گردید (شننکل .)4

علفهای هرز یکسنناله در مزرعننه نسننبت داد کننه خننود

اما در مقابل کمتریپ میزان جننذب عناصننر غننذایی از خنناک

عامل کاهش اصلی ماده خشک در ایپ سیسننتم شننخم در

توسط دانه گندم در تیمار بروموکسینیل  +ام سننی پننی آ بننود

مقایسه با شرایط مهار با علفکشهای شیمیایی و افزایش

ولی روند عکس در جذب عناصر غذایی در علفهای هننرز

شنندت رقابننت علفهننای هننرز بننا گننندم اسننت کننه مننانع

مشاهده شد.

زراعننی میگننردد ،کننه بننا نتننایج (

دسترسی بهتر گیاه به نور ،آب و مواد غذایی شده اسننت.

از آنجائیکه زیستتوده علفهای هرز در تیمارهای

در ایپ راستا Onofri et al. )2010( ،نیز گننزارش دادننند،

مهار ،کاهش قابل توجهی نشان داد و به علت زیستتوده

کاهش زیستتودهی ارقام گندم در شرایط رقابت شدید

باالی گندم ناشی از کاهش رقابت با علف هرز در نتیجننه

با علفهای هرز احتماالً به دلیننل جننذب عناصننر غننذایی،

تیمارهای مهار ،ایننپ نتننایج ناشننی از تفنناوت زیسننتتوده

نور و رطوبت باشد.

گیاه زراعی و علف هرز در تیمارهای آزمایشی میباشنند.

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم جذبشده توسط علفهنای هنرز و

بهطور خالصه میتننوان گفننت کننه رقابننت بننرای عناصننر

دانه گندم

غذایی،آب و نور ،اولننیپ اثننر علفهننای هننرز مهنناجم در

تفاوت در میزان بهره برداری از منننابع (عمنندت ًا تشعشننع و

تلفات عملکرد گیاهان زراعی محسننوب میشننود .شنندت

عناصر غذایی) توسط گیاه زراعی و علف هرز به میزان قابننل

رقابت برای ایپ منابع ،با محدودیت منبع و نسبت تقاضا برای

توجهی بر نتیجه رقابت تأثیر میگذارد ( Soufizadeh et al.,

استفاده از منبع توسط گیاه زراعی و علف هرز متفاوت است

 .)2007به حداقل رسنناندن قنندرت رقابننت علفهننای هننرز،

) .)Virginia et al., 2015عدم مهار علفهای هرز در هر سه

مستلزم کاربرد تلفیقی از روشهننای زراعننی مانننند منندیریت

سیستم خنناکورزی ،زمننان مناسننب رشنند علفهننای هننرز و

آب و حاصننلخیزی خنناک و روشهننای مهننار علننفهرز

فرصت مناسب جهت افننزایش تننوان رقننابتی ایننپ گیاهننان در

میباشد که ایپ امر گزینننه مناسننبی در سیسننتمهای منندیریت

جذب عناصر غننذایی را فننراهم آورده اسننت (

تلفیقننی علفهننای هننرز در راهبردهننای آینننده محسننوب

 .)leftherohorinos, 2003بنننه عبنننارت دیگنننر در تمنننام

میگننردد ( .)Hendrix et al., 2004جننذب عناصننر غننذایی

شیوههای مهار علف هرز افزایش قدرت رقابت گیاه زراعننی

Dhima and
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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 تداخل علف هرز برای جذب عناصر غننذایی

روشهای تلفیقی مهننار علننف هننرز در سننامانههای مختلننف

ماکرو مشاهده شد که ایننپ اثننر در تیمننار بروموکسننینیل  +ام

خاکورزی میتواند رقابت ایپ گیاه زراعی را با علفهننای

سی پی آ و متری بیوزیپ افزون بر سایر روشهای مهار بننود.

هرز تحت تاثیر قرار دهد .در تیمار مهننار علفهننای هننرز در

بیپ سیستمهای خاکورزی از نظر جننذب عناصننر نیتننروژن،

سیستم بدون خاکورزی در مقایسه با سیسننتم خنناکورزی

فسفر و پتاسیم توسط علفهای هرز تفاوت وجود داشت.

مرسوم کاهش بیشتری در جمعبت علفهننای هننرز مشنناهده

نتیجهگیری

میشود .لذا میتوان نتیجه گرفننت ،مهننار علفهننای هننرز در

علفهای هرز رقابت باالیی با گندم برای جذب عناصننر

روش بنندون شننخم و شننخم حننداقل در اهننواز بننا توجننه بننه

غذایی دارند؛ بنننابرایپ شنیوههای منندیریتی مختلننف از قبیننل

محدود شدن برداشت عناصر غذایی توسط علفهای هننرز،
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چمران اهواز به جهت تأمیپ هزینه مورد نیاز ایپ تحقیق
98/3/05/14909 که قسمتی از قرارداد پشوهانه به شماره
. تشکر و قدردانی میگردد،میباشد

.سیستم شخم مناسبی در زراعت گندم میباشد

س اسگزاری
بدینوسیله از حوزه معاونت پشوهشی دانشگاه شهید
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