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To investigate the effects of summer cultivation of crops on weeds densities and biomass as well as
yield and performance of following planted wheat, field studies were carried out in Shavoor
Research Station (Ahvaz, Khuzestan) over 3 years (2013-2016) using 5 treatments in a randomized
complete block design. Treatments included rice-wheat, corn-wheat, sesame-wheat, mung beanwheat and fallow-wheat rotations. The crops and weed densities and types had been observed
during the year before the experiment, and no herbicides were used in all experiments to
understand the pure effects of treatments. The main crop (wheat) was planted after autumn
harvesting of above-mentioned crops. Densities and types of weeds were recorded 15 and 30 days
after wheat primary tillering stage, and weed dry weights and grain yield were measured at the
end of experiment. Results of this study indicated that considering the indices of weeds number
and biomass (55-90%) as well as wheat yield (80-220%), wheat might not require to any herbicides
after rice cultivation. Moreover, in the grain or forage corn planted fields, herbicide application is
declined significantly, due to several and irrigations and frequent tillage. The whole three-years
outcome of the experiments demonstrated that summer cultivation of crops might lead to sharp
decline in the seed banks of important weeds such as wild oat (Avena ludoviciana), wild barley
(Hordeum spantaneum) and some main broad leaf weed.
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مقدمه
محصوالت مختلف یک تناوب ،از نظر جذب مواد
غذایی و آزاد سازی این عناصر از طریق بقایای
گیاهی ،توانایی متفاوتی دارند و توالی قرار گرفتن آنها
در تناوب میتواند باعث ایجاد تعادل مناسب عناصر
غذایی در خاک ،افزایش کربن آلی خاک ،جلوگیری از
فرسایش ،جلوگیری از تراکم خاک ،بهبود ساختمان
خاک ،کاهش آفات و بیماریها و علفهای هرز و
افزایش ظرفیت نگهداری آب در شود ( Gaudencio,

 .(Mehta & 1999دولی جینویک وهمکاران
) (Dolijanovic et al., 2014اعتقاد داشتندکه
تناوبهای مختلف میتواند باعث کاهش زیست توده
و بانک بذر علف های هرز و همچنین افزایش گندم
درکلیه تناوب ها ،نسبت به سیستم تک کشتی شوند.
به اعتقاد خواجه پور ) ،(Khajepor, 1994استفاده از
تناوب زراعی ،چهارچوب اصلی کنترل پایدار علف
های هرز را تشکیل می دهد .هر چند با اجرای تناوب
زراعی ،مشکل تداخل ناشی از علف های هرز بر
طرف نخواهد شد اما بدین وسیله ،می توان گسترش
جمعیت آنها را محدود کرد و از ایجاد تغییرات بیشتر
در ترکیب گونه ها ،جلو گیری کرد .در یک برنامه
تناوبی صحیح و اصولی باید حداقل یک گیاه از
خانواده بقوالت (یونجه ،شبدر ،لوبیا و )...وجود
داشته باشد .این گیاهان ،نیتروژن هوای موجود در
خاک را جذب و ذخیره میکنند و باعث افزایش
نیتروژن خاک میشوند .در نتیجه ،خاک حاصلخیزتر
میشود و عملکرد نیز به طور چشمگیری افزایش
خواهد یافت .نتایج پژوهشی نشان داد که سامانه
خاکورزی مرسوم وکشت جو در انتهای تناوب ،به
ترتیب با  5/33بوته 13/33 ،ساقه و  33/33گرم وزن
خشک جودره در هر مترمربع ،کمترین مقادیر را
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نسبت به سایرگیاهان ،ابتدای تناوب و همچنین آیش
داشت (.)Saedi, 2002
اسفندیاری و جاللی )(Esfandiari & Jalali.2017

در آزمایشاتی نشان دادند که عملکرد گندم در تناوب
های جو  -ذرت-گندم و کلزا-ذرت-گندم ،به ترتیب
 4129و  4118کیلوگرم در هکتار بود که از نظر
آماری در یک گروه قرار گرفتند و هر دو تناوب ،به
طور معنی داری ،عملکرد کمتری از چهار تناوب
کلزا-آفتابگردان-گندم ،آیش -چغندر قند-گندم،
گندم -آیش -گندم و کلزا-آیش-گندم داشتند؛ عملکرد
گندم در چهار تناوب اخیر به ترتیب برابر بود با
 4712 ،4824 ،4576و  4827کیلوگرم در هکتار بود و
از نظر عملکرد در یک گروه آماری قرار
گرفتند ) .(Esfandiari & Jalali, 2017استفاده از
دوگیاه هم خانواده (هر دو از خانواده غالت) ،میتواند
باعث افزایش علف های هرز ،تأثیرات فیتوتوکسیتی و
افت عملکرد شود .اگر این نوع گیاهان زراعی ،به طور
مداوم در یک زمین کشت شوند ،مقدار مواد سمی در
خاک زیاد میشود و ممکن است برای خود آن گیاه و
حتی برای بعضی گیاهان زراعی دیگر خطرناک باشد.
همچنین ،پوسیده شدن باقیمانده بعضی از گیاهان
زراعی در خاک ،باعث تولید مواد سمی مشخصی
میشود که به کاهش رشد و نمو گیاهان زراعی دیگر
میانجامد .به عنوان مثال ،در نتیجه پوسیده شدن کاه
یوالف و گندم ،شاخ و برگ سویا و ساقه های ذرت و
سورگوم ،مواد سمی تولید می شود .کشت متوالی این
نوع محصوالت در یک زمین ،باعث افزایش تدریجی
مواد سمی در خاک میشود و در نتیجه ،خاک قابلیت
کشت خود را به تدریج از دست میدهد
(Nikneshan et al., 2011; Rounsevell et al.,
) .2005نتایج تحقیقات پورآذرو همکاران

) ،(Pourazar et al., 2015در دو سال آزمایش نشان
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تأثیرکشتهای تابستانه بر تراکم و وزن خشک...
داد که اثر متقابل محصول برنج و شخم عمیق ،با 90

در تیر ماه 51 ،درجه سانتیگراد و حداقل مطلق درجاه

درصد کنترل یوالف وحشی ،بیشترین درصد کاهش را

حرارت در دی ماه ،منهای سه درجه می باشد .میازان

نشان داد؛ گرچه اثرات متقابل بین خاکورزی (شخم

تبخیر سالیانه ایستگاه  3400میلیمتر است.

عمیق) و محصوالت ذرت و لوبیا نیز تفاوت معنی

تیمارهای آزمایش عبارت بودند از :کشتهای تابستانه

داری را با یکدیگر نداشتند و بین  75تا  79درصد

شامل کشت برنج (رقم عنبربو) ،کشت ذرت (رقم

باعث کنترل یوالف شدند .کشت برنج و شخم ،علف

سینگل کراس ،)704کشت کنجد (رقم بهبهان) ،کشت

هرز جو دره را تا  82درصد کنترل کرد که این

ماش (رقم گوهر) و آیش (شاهد) .این محصوالت در

موضوع ،اهمیت این روش غیر شیمیایی را بیان می

زمینی کشت شدند که در سال قبل ،تراکم و نوع

کند زیرا علفکش های موجود مانند توتال (مت

علفهای هرز گندم ثبت و شناسایی شده بود .در سه

و

سال آزمایش ،کشت این محصوالت ،در فاصله  15تا

آپیروس(سولفوسولفورون) ،نمیتوانند علف هرز جو

 20خرداد (برنج و ماش) و  20تا  27تیرماه ( ذرت و

دره را به طور کامل کنترل نمایند .در مجموع ،هدف

کنجد) ،در کرتهایی با ابعاد سه متر در  10متر انجام

از این آزمایش ،بررسی تاثیر کشتهای مرسوم

شد و برداشت نیز در فاصله  18تا 23آبان ماه انجام

تابستانه در خوزستان بر وضعیت علف های هرز و

شد .در این محصوالت ،هیچگونه علفکشی استفاده

عملکرد گندم بود.

نشد تا اثر تیمارهای گفته شده بر کشت بعدی

مواد و روشها

مشخص شود .پس از برداشت محصوالت در پاییز،

سولفورون+سولفوسولفورون)

گندم در محل کشتهای قبلی ئ در فاصله  19تا 27

به منظور بررسی اثر کشتهای تابستانه بر تراکم ،وزن

آذر کشت شد و در آخرین سال آزمایش ،ارزیابیهایی

خشک و عملکرد دانه گندم (رقم چمران) ،آزمایشاتی

چون نوع و تراکم علفهای هرز در فاصله  15و 30

به مدت سه سال ( ،)1395 -1392در سه تکرار و پنج

روز پس از اوایل پنجهزنی گندم (نهم تا  16دی ماه)

تیمار و در قالب طرح بلوکهاای کامال تصاادفی ،در

انجام شد 30 .روز پس از همین مرحله ،وزن خشک

ایستگاه تحقیقاتی شاوور (وابسته باه مرکاز تحقیقاات

علفهای هرز ،اندازهگیری شد و در زمان برداشت

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) باه اجارا درآماد.

یعنی  29اردیبهشت تا هشت خرداد ،عملکرد گندم

این ایستگاه در کیلومتر  65جاده اهواز به اندیمشک و

اندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از

در منطقه سد شاوور و در طول جغرافیایی  48درجاه

نرمافزار  SASانجام شد و مقایسه میانگین تیمارها،

 27دقیقه و عرض  31درجه و  50دقیقه و در ارتفااع

به آزمون دانکن و در سطح  %5انجام شد.

 32متر از سطح دریا واقعشده است .این منطقه از نظر
آب و هوایی ،جزء اقلیم خشاک و نیماه خشاک مای

نتایج و بحث

باشد؛ بهطوریکه قسامت عماده نازوالت آسامانی در

تعداد علفهای هرز در فاصله  15روز پس از نمونه
برداری

نسبتاطوالنی و نسبتا گرم و زمستانهای کوتاه و معتادل

علفهای هرز پهن برگ

و پاییز سرد میباشد .مقدار متوسط بارنادگی ساالیانه

نتایج تجزیه واریانس تیمارهای آزمایش نشان داد که

ایستگاه 240 ،میلیمتر و حداکثر مطلق درجه حارارت

بین تیمارهای آزمایش ،تفاوت معنیداری وجود ندارد

فصل زمستان میباارد و دارای تابسانانهای طاوالنی و

پورآذر و همکاران ( /)1397مجله دانش علفهایهرز )2( 14
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(جدول .)1

و اثر تیمارها بر تراکم علفهایهرز ،معنیدار بود

جدول  -1اثر تیمارهای آزمایش بر تعداد علفهایهرز  15روز پس از نمونه برداری.
Table1. Effect of treatments on the number of weeds 30 days after sampling.
Ns, *, ** indicates non-significant and significant at 5%and1 % probability levels, respectively.

افزایش یافت و تفاوت آن با سایر تیمارهای آزمایش،
معنیداری بود (جدول  .)2تیمارهای دیگر آزمایش

پنیرک )(Malva sylvestris L.

Malva
1.8
**61.2
1.5
23.5

Broad leaves
Beta
5.06
**117.1
0.8
14.2

Sinapis
2.6
**37.9
1.9
25.9

Silybium
2.8
**65.7
1.3
25.7

Ammi
1.8
**51.9
2.2
31

نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد
که تنها در تیمار آیش که هیچگونه کشتی در تابستان
در آن انجام نشده بود ،تراکم پنیرک در محصول گندم،
حدود  80درصد نسبت به سایر تیمارهای آزمایش

Narrow Leaves
Phalaris
Hordeum
6.06
3.2
**90.2
**85.5
1.5
1.7
22.6
27.1

Avena
1.2
**53.8
0.2
11.5

df
Lolium
0.4
**129.4
1.8
18.4

2
4
8
-

Source of
Variation
Block
Treatment
Erorr
CV%

مانند کشت برنج ،ذرت ،کنجد و ماش ،تفاوت
معنیداری با یکدیگر نداشتند .به نظر میرسد که
کشتهای تابستانه میتوانند علف هرز پنیرک را تا
حد زیادی کنترل کنند (جدول .)2

جدول  :2مقایسه میانگین تعداد علف های هرز (بوته در متر مربع) در فاصله 15روز پس از نمونه برداری.
Table 2. Mean comparison of weed numbers (plant/m2) 15 days after sampling.
Means within with the same letters in the same columns are not significantly different at the 5% level according to Dancan's
multiple range test

جهت با اهمیت است که طبق نظر اگو و همکاران
Malva
3b
3b
3.3b
3.6b
13.3a

Sinapis
1.3a
2.6bc
2.8 bc
4b
10.3 a

خردل وحشی

Broad leaves
Beta
2.3 c
3c
3.6 bc
5.3 b
17.3 a

Ammi
1.3 c
4.6 b
3.3 bc
3 bc
12 a

Silybium
1c
2 bc
3 bc
4b
12.6 a

)(Sinapis arvensis L.

باالترین کاهش تعداد خردل وحشی در کشت گندم،
در تیمارکشت برنح در تابستان بود؛ این امر نشان می
دهد که غرقاب بودن زمین ،باعث از بین رفتن بذر
علف هرز در خاک میشود .اگرچه بین این تیمار با
کشتهای ذرت و کنجد ،تفاوت معنیداری وجود
نداشت ولی کاهش علفهای هرز در تیمار کشت
تابستانه برنج ،حدود  50درصد بیشتر از این دو
تیمارها بود .تیماری که در آن برنج کشت شده بود،
تفاوت معنیداری آماری با کشت کنجد نشان داد.
اختالف کلیه تیمارهای آزمایش با تیمار آیش ،در
سطح  ،%5معنیدار بود (جدول  .)2این نتایج از این

Avena
2.3 b
3.3 b
2.3 b
2.3 b
12 a

Narrow Leaves
Phalaris
Hordeum
3b
2b
3.3 b
2.3 b
3.3 b
2.3 b
2.6 b
3b
15.3 a
14.3 a

Treatment
Lolium
4b
4b
4.6 b
4.6 b
19 a

Rice
Corn
Sesame
Mung bean
Fallow

( ،)Ego et al., 2000خردل وحشی بهعنوان یکی از
مهم ترین علفهای هرز درگیاهان زراعی مطرح می
باشد .این گیاه تا کنون ،بهعنوان علف هرز در 30
محصول زراعی و  52کشور جهان معرفی شده است.
کنترل این علف هرز در مزراع غالت و دانه های
روغنی ،به سادگی صورت نمی پذیرد و با توجه به
اینکه خردل وحشی ،حداکثر سطح برگ خود را
زودتر ( 45تا  50روز پس از جوانه زنی) از بسیاری
گونه های زراعی تشکیل میدهد ،از قدرت رقابت
باالتری برای کسب نور برخوردار است واز
این طریق ،خسارتهای جبران ناپذیری را برگونههای
زراعی ،بهخصوص گندم وارد می سازد .عالوه بر
کاهش عملکرد ناشی از وجود خردل وحشی ،این
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تأثیرکشتهای تابستانه بر تراکم و وزن خشک...
گیاه بهدلیل داشتن سطوح باالیی از اروسیک اسید ،از

(در محصول گندم) ،علف هرز وایه در بین علفهای

جمله گونه های نامطلوب و مضر برای دام و انسان

هرز ،بیشترین تراکم را داشت ()Pourazar, 2010؛

محسوب میشود.

این در حالی است که کشت های تابستانه ،بین  55تا

چغندر وحشی )(Beta maritima L.

 90درصد این علف هرز را کنترل کردند (جدول.)2

کمترین تراکم چغندر وحشی در محصول گندم ،در

کنگر ابلق )(Silybium marianum L.

تیمار کشت برنج و ذرت ،بهدست آمد (جدول  )4و

همچون سایر علف های هرز که تحت تأثیر کشت

این دو تیمار از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند.

برنج قرار گرفتند ،کنگر ابلق نیز کمترین تعداد در

بیشترین تعداد علف هرز چغندر وحشی در گندم،

واحد سطح در گندم را پس از برنج داشت .نتایج

پس از کشت ماش بود که یکی از دالیل آن می تواند،

سایر تیمارها نیز شبیه به علف های هرز پهن برگ

آبیاری کمتر محصول ماش قبل از گندم باشد .کاهش

موجود در آزمایش بود (جدول  .)2در صورتی که این

تعداد چغندر وحشی در تیمار برنج نسبت به تیمار

علف هرز کنترل نشود ،بهسرعت رشد میکند و ارتفاع

آیش ،حدود  170درصد بود که با سایر تیمارهای

آن ،گاهی به شش تا نه فوت میرسد و در عمل ،با

آزمایش ،تفاوت معنیداری را نشان داد (جدول .)2

وجود چند بوته از این علف هرز در متر مربع،

نوریس ( )Norris, 2007در آزمایشی نشان داد که

عملکرد گندم به شدت کاهش می یابد ( Ditomaso et

شخم مزرعه به منظورکاشت ذرت ،چغندرقند

.)al., 2013

وآفتابگردان ،به عالوه شبکه ریشه قوی محصوالت

علفهای هرز باریک برگ

صیفی وتهویه خاک ،عامل مؤثری در تحلیل بذرهای

جدول  1نشان داد که بین تیمارهای ،آزمایش تفاوت

بانک بذر خاک شده است .این عوامل ،موجب
پوسیدگی سریع بذرها خاک ،کاهش قابلیت جوانه
زنی و احتماال مرگ آنها شده است.
وایه )(Ammi majus L.

کمترین تعداد این علف هرز در کشت کشت گندم
پس از برنج مشاهده شد که با تیمار ذرت و آیش
تفاوت معنیداری را نشان داد .تیمارهای گندم که پس
از ذرت ،ماش و کنجدکشت شدند ،اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتند .بهنظر می رسد علف
هرز وایه ،به دلیل آنکه معموالً در اواخر فصل رشد
گندم افزایش می یابد ،در انتهای فصل نیز تعداد آن در
تیمارهای مربوط به کشتهای ذرت ،ماش وکنجد
(کشت های قبلی) بیشتر باشد (جدول  .)2در
آزمایشاتی نشان داده شد که با وجود استفاده از
علفکش کلوپیرالید در مخلوط با سایر علفکش ها

معنیداری در سطح  %5وجود نداشت.
یوالف وحشی

)(Avena ludoviciana Dur.

همانگونه که جدول مقایسه میانگین نشان می دهد،
بذر یوالف وحشی بشدت تحت تأثیر آبیاری های
متعدد و خاکورزی های مکرر قرار گرفت و دوره
خواب آن شکسته شد و توسط این عملیات به شدت
کاهش یافت بهگونه ای که تمام کشتهای تابستانه،
اثرات مثبتی در کاهش تعداد آن در کشت گندم داشت
و همگی در یک گروه آماری قرار گرفتند .این تیمارها
با تیمار آیش از نظر آماری تفاوت معنیداری نشان
دادند (جدول  .)2کنترل یوالف وحشی می تواند از
این جنبه مهم باشد که مقاومت آن به علفکش در
استان خوزستان ،به اثبات رسیده است ( Z and et al.,
.)2007

پورآذر و همکاران ( /)1397مجله دانش علفهایهرز )2( 14
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جودره )(Hordeum spontaneum C. Koch

کردند و کشتهای تابستانه ،تاثیرات یکسانی از

تحقیقات متعدد نشان داده است که علفهرز جودره

نظرکاهش تعداد علفهای هرز در فاصله  15روز پس

نیز همچون یوالف وحشی ،تحت تأثیر ماخار و

از

به

عملیات خاکورزی و کشتهای تابستانهای که در

اعتقادکوچکی

تناوب قرار میگیرند ،واقع میشود .مقایسه میانگینها

آفتابگردان به عنوان یک گیاه تابستانه بکار برده شد ،از

نشان دادکه تمام تیمارها با یکدیگر ،در یک گروه

آلودگی بانک بذر جلوگیری نمود و ذخیره بذر در

آماری قرار گرفتند اما با تیمار آیش ،تفاوت معنیداری

خاک ،از  57درصد به هشت درصد در سال کاهش

نشان دادند (جدول  .)2نکته مهمی که نتایج این بخش

یافت.

از آزمایش نشان داد ،کاهش چشمگیر علف هرز

تعداد علف های هرز  30روز پس از نمونه برداری

جودره بود که در حال حاضر ،یکی از مشکالت

علف های هرز پهن برگ

کشت گندم است و با علفکشهای حاضر نیز
بهخوبی کنترل نمیشود (.)Baghestani et al., 2007
بر اساس آزمایش پورآذر و باغستانی ( & Pourazar

 ،)Baghestani, 2011در استان خوزستان ،آخرین
مرحله آبیاری ذرت ،اواسط آبان ماه می باشدکه اکثر
علفهای هرز پاییزه ،بهخصوص علفهای هرزی
مانند یوالف وحشی و جودره ،به سرعت سبز
می شوند و بهترین مرحله برای کنترل آن ،مرحله
برداشت ذرت و آماده کردن عملیات کشت گندم می
باشد .از این رو ،طبیعی به نظر میرسد که آبیاریهای
متعدد در طول فصل گرما و همچنین دمای زیاد ،در
شکستن دوره خواب این علفهای هرز بسیار موثر
واقع شود .همچنین در آبان ماه ،بذرهایی نیز که دوره
خواب ندارند ،با مساعد شدن شرایط محیطی و
آبیاری ،بهخصوص آبیاریهای آخر فصل و نزدیک
شدن به برداشت ذرت ،سبز میشوند؛ بنابراین ،میزان
سبز شدن علفهای هرز افزایش می یابد
(.)Pourazar & Baghestani, 2011
فاالریس

) (Phalaris minor L.و چچم

( Lolium

)rigidium

بهنظر می رسد که علفهای هرز باریک برگ ،بیشتر
تحت تأثیر پهن برگ ها قرار میگیرند .تمام باریک
برگهای موجود در گندم ،از روند مشابهی تبعیت

نمونهبرداری

نشان

دادند

(جدول.)2

(،)Khucheki,2004

زمانیکه

جدول تجزیه واریانس نشان داد که علفهای هرز
پهن برگ و باریک برگ ،تحت تأثیر کشتهای
تابستانه قرار گرفتند و از نظر آماری ،تفاوت
معنیداری با یکدیگر داشتند (جدول .)3
پنیرک

مقایسه میانگینها نشان داد که علف هرز پنیرک تنها
درکشت پس از برنج ،کمترین تعداد را داشت و با
سایر تیمارهای آزمایش ،تفاوت معنیداری نشان داد
(جدول  . )4همچنین این علف هرز ،پس از کشت
ذرت ،حدود  130درصد نسبت به شاهد (آیش)
کاهش یافت .آبیاری های متعدد و عملیات آماده
سازی برای کشت ذرت و عملیات کشت گندم ،تأثیر
بسیار مثبتی بر کاهش این علفهرز داشتهاند .کاهش
تعداد این علف هرز با سایر تیمارها معنی دار بود
(جدول .)4
خردل وحشی

این علف هرز پس از کشتهای ذرت ،ماش و کنجد،
در یک گروه آماری قرار گرفت که نسبت به شاهد،
کاهش معنیداری نشان دادند .کشت برنج ،بیشترین
تأثیر را بر کاهش تعداد این علف هرز داشت.
همانگونه که در فاصله  15روز پساز نمونه برداری
نیز مشاهه شد ،غرقاب بودن برنج میتواند اثر بسیار
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تأثیرکشتهای تابستانه بر تراکم و وزن خشک...
خوبی بر کنترل این علف هرز داشته باشد (جدول .)4
جدول  – 3اثر تیمارهای آزمایش برتعداد علفهای در فاصله  30روز پس از نمونه برداری
Table3. Effect of treatments on weed numbers 30 days after sampling
Ns, *, ** indicates non-significant and significant at 5%and1 % probability levels, respectively.

Sinapis
2.6
**88.8
2.4
26

Malva
1.2
**71.2
1.4
17.2

Broad leaves
Beta
6.4
**90.4
3.8
25.2

Ammi
6.7
**43.2
1.7
22.9

Avena
1.2
**78.1
1.01
18.9

Silybium
9.2
**24.2
1.6
29.7

Narrow Leaves
Phalaris
Hordeum
12.8
5.6
**52.7
**112.9
3.9
1.9
25.2
22.4

df
Lolium
5.6
**218
4.1
22.5

2
4
8
-

Source of
Variation
Block
Treatment
Erorr
CV%

چغندر وحشی

کنگرابلق

بیشترین کاهش چغندر وحشی درکشت پس از برنج

کشت برنج توانست تعداد این علف هرز در کشت

مشاهده شد که نسبت به آیش ،حدود  86درصد

گندم را بیش از  96درصد کاهش دهد .شواهد نشان

کاهش نشان داد .تعداد این علف هرز پس از

میدهد این علفهرز در شرایط غرقابی ،نسبت به

کشتهای ذرت ،کنجد و ماش ،در یک گروه آماری

سایر علف های هرز حساس تر است .همچنین در

قرار گرفتند و حدود  64درصد کاهش یافتند (جدول

کشتهای کنجد ،ذرت و ماش نیز به دلیل ماخار و

.)4

عملیات خاکورزی ،این علف هرز در حدود 75

وایه

درصد کاهش یافت که از نظر آماری نیز با یکدیگر

این علف هرز نیز  30روز پس از نمونه برداری ،نتایج
مشابهی با چغندر وحشی نشان داد و اثر کشتهای
تابستانه بر تعداد این علف هرز در گندم ،مشابه

تفاوت معنیداری نداشتند؛ با این وجود ،تفاوت این
تیمارها با تیمار کشت برنج و آیش ،از نظر آماری
معنیدار بود (جدول .)4

چغندر وحشی بود (جدول .)4
جدول  -4مقایسه میانگین تعداد علف های هرز (بوته در متر مربع)  30روز پس از نمونه برداری
Table 4. Mean comparison of weed numbers (plant/m2) 30 days after sampling
Means within the same letters in the same columns are not significantly different at the 5% level according to Dancan's
multiple range test.

Malva
1.33 c
4.6 b
4.4 b
4.3 b
15.3 a

Sinapis
2.3 c
6b
7b
6.3 b
17 a

Broad leaves
Beta
1.6 c
5.3 b
4.6 b
5b
12 a

Ammi
0.3 c
2.3 bc
2.6 bc
3b
8a

Silybium
2.3 c
6b
7b
6.3 b
17 a

Avena
2.6 b
4.3 b
3.6 b
4.3 b
17 a

Narrow Leaves
Phalaris
Hordeum
2.6 b
1.2 b
6b
3b
5.6 b
3b
6.6 b
3.3 b
24 a
11.6 a

Treatment
Lolium
2.6 c
6b
5b
5.6 b
15.3 a

Rice
Corn
Sesame
Mung bean
Fallow

علفهای هرز باریک برگ

معنیداری نداشت ولی حدود  88درصد یوالف

یوالف وحشی

وحشی کنترل شد ،درحالیکه در سایر کشتها ،کنترل

همانگونه که در  15روز پس از نمونهبرداریرنیز نشان
داده شد ،این علفهرز ،بیشترین کاهش را در کشت
برنج نشان داد؛ اگر چه با سایر کشتها ،تفاوت آماری

به  85درصد می رسید (جدول .)4
به منظور بررسی اثر تناوبهای زراعی مختلف بر
کنترل علف های هرز ،آزمایشی در سه دوره تناوبی
( )1386-1389در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد،
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تحت شش نظام تناوب زراعی گندم-گندم-گندم،
گندم-کلزا-گندم،

گندم-نخود-گندم،

گندم-پنبه-

گندم ،گندم-هندوانه-گندم و گندم-آفتابگردان-گندم،
انجام شد .در تیمار بدون مهار علف های هرز گندم،
بیشترین تعداد یوالف وحشی در تناوب گندم  -گندم
و تناوب کلزا-گندم ،مشاهده شد .همچنین علف هرز
فاالریس در تناوب نخود  -گندم ،بیشترین تراکم را
داشت  .بیشترین تراکم جمعیت خردل وحشی ،در
شرایط بدون مهار و در تناوب های گندم-گندم و
نخود-گندم ،مشاهده شد .در تیمارهای مهار علفهای
هرز گندم ،بیشترین تراکم جمعیت خردل وحشی در
تناوب نخود -گندم ،مشاهده شد ( Parpinchi et al.,

 . )2011اگرچه این نتایج با نتایج تحقیق حاضر تفاوت
دارد ولی فاصله زمانی بین تناوبها ،وضعیت آب و
هوایی و نوع خاکورزی متفاوت با شرایط خوزستان،
میتواند دلیلی بر عدم تطابق این آزمایشات باشد .این
نتایج نشان میدهد ،اگرچه تناوب های مختلف ،در
شرایط مختلف و مناطق گوناگون ،از قانون کلی تاثیر
تناوب ،که یکی از روشهای کاهش تراکم علف های

وعملیات

حساس

غرقابی

است

(( )Pourazar and Baghestani.2011جدول .)4
فاالریس و چچم

کشتهای تابستانه بر این دو علف هرز نیز همانند جو
دره ،اثرات یکسانی از نظر آماری نشان دادند .اگرچه
کمترین تعداد علف هرز ،به کشت برنج اختصاص
داشت

(جدول

.)4

وبر

و

همکاران

(

 )Veber et al., 1995در گزارشی بیان کردند که برنج،
به جهت حالت غرقابی ،باعث کاهش بیوماس علف
های هرز در گیاه بعدی (گندم) میشود و به عبارت
دیگر ،برنج اثرات مثبتی بر پویایی علفهای هرز در
گیاه بعدی داشته است.
وزن خشک علف های هرز و عملکرد دانه (کیلوگرم در
هکتار)

کشتهای تابستانه ،منجر به کاهش وزن خشک
علفهای هرز و افزایش عملکرد دانه گردید و تفاوت
میان این تیمارها ،از نظر آماری معنیدار بود (جدول
.)5

هرز محسوب می شود ،تبعیت میکنند ،اما آزمایشات

وزن خشک علف های هرز پهن برگ

مشابه در مناطقی با شرایط مختلف آب و هوایی،

پنیرک

فاصله بین تناوبها ،نوع تناوبها و عملیات مکانیکی

همانند آنچه در مورد تعداد علفهرز پنیرک اتفاق

همزمان با عملیات تناوب میتوانند نتایجی مشابه و

افتاد ،بیشترین کاهش وزن خشک این علف هرز

حتی متفاوتی را نشان دهند.

(بیش از  96درصد) نیز در کشت برنج مشاهده شد.

جو دره

این نتایج ،به دلیل کاهش تعداد علف هرز 15 ،و 30

بین تیمارهای مختلف (به جز آیش) ،اختالف

روز پس از نمونهبرداری دور از انتظار نبود .در ظاهر،

معنیداری از نظر آماری دیده نشد ولی درصد کنترل

دوره خواب این علف هرز در شرایط غرقابی به

در کشت برنج ،به مراتب بیشتر از سایر کشتها بود،

شدت کاهش می یابد و پس از سبز شدن و عملیات

بهگونه ای که به  90درصد میرسید؛ حال آن که در

خاکورزی ،از بین میرود .کشت ذرت نیز پس از

کشتهای دیگر ،کنترل این علف هرز ،حدود 75

برنج ،بیشترین کاهش در وزن خشک این علف هرز

درصد بود .در آزمایشات دیگر نیز نشان داده شده

را در پی داشت .آبیاری های متعدد و همچنین

است که علفهرز جودره ،به شدت به ماخار

عملیات آماده کردن زمین توانست ،این علفهرز را
به شیوهای مناسب کنترل کند؛ به طوری که در حدود

 95درصد این علفهرز کنترل شد .این تیمار نیز با

قرار گرفتند .میزان کنترل پنیرک توسط کنجد و ماش،

سایر تیمارهای آزمایش ،اختالف معنیداری داشت

حدود  82درصد بود که این نتیجه نیز میتواند منجر

(جدول .)Pourazar and Baghestani.2011( )5

به کاهش مصرف سموم علفکش در کشور شود

کنجد و ماش ،به دلیل آبیاری کمتر ،تأثیر مشابهی در

(جدول .)5

کنترل این علف هرز داشتند و در یک گروه آماری
جدول  - 5تجزیه واریانس عملکرد گندم و وزن خشک علفهای هرز در فاصله  30روز پس از نمونه برداری
Table5. Analysis of variance of wheat grain yield and weed dry weights 30 days after sampling
Means within the same letters in the same columns are not significantly different at the 5% level according to Dancan's
multiple range test
wheat grain
)yield (kg/ha
2846.6
**5721723
767306.6
8.7

Malva
12.8
8265.6
**
12.4
8.8

Sinapis
36.8
4082.7
**
26.8
16.4

Broad leaves
Ammi
Beta
92.7
313.8
3282.3
5540.5
**
**
17.4
73.2
13
26.4

Silybium
209.8
**1391.3

Avena
4.8
*2782.7

73.7
17.5

28.6
16.6

خردل وحشی

همچون پنیرک ،کشت برنج بیشترین تأثیر را بر کنترل
خردل وحشی داشت و این علف هرز را حدود 96

Narrow Leaves
Phalaris
Hordeum
1.6
134.6
*1486.6
*3885.7
18.1
12.8

6.5
11.5

df
Lolium
11.6
**2881.2

2
4

Source of
Variation
Block
Treatment

13.6
13.3

8
-

Erorr
CV%

تأثیر(حدود  94درصد) را بر این علفهرز داشت.
حدود  86درصد این علفهرز توسط سایر کشتها
کنترل شد (جدول .)6

درصد کنترل کرد .اثرات کشتهای ذرت ،کنجد و

وزن خشک علف های هرز باریک برگ

ماش بر خردل وحشی نیز در یک گروه آماری قرار

به طور کلی کشت برنج بیشترین تأثیر را در کاهش

گرفتند و حدود  80درصد این علف هرز را کنترل

وزن خشک باریک برگ ها داشت به گونه ای که بین

نمودند (جدول .)5

 88تا  92درصد باریکبرگان کنترل شدند .سایر

چغندر وحشی

کشتهای تابستانه مانند ذرت ،کنجد و ماش نیز در

وزن خشک علف هرز چغندر وحشی در فاصله 30

یک گروه آماری قرار گرفتند (جدول.)6

روز پس از نمونهبرداری در کشت پس از برنج،

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

کمترین میزان را داشت که نشاندهنده باالترین میزان

تفاوت تیمارهای آزمایشی از نظر اثر بر عملکرد دانه

کنترل این علفهرز است .سایر کشتها در یک گروه

(کیلوگرم در هکتار) ،معنیدار بود (جدول .)5

آماری قرار گرفتند و تمام این تیمارها با آیش،

بیشترین عملکرد دانه گندم از تیماری بهدست آمد که

اختالف معنیداری نشان دادند (جدول.)6

قبل از آن ،برنج کاشته شده بود؛ ملکرد دانه گندم در

وایه

این تیمار در مقایسه با آیش ،حدود  220درصد

اثر کشتهای تابستانه بر علف هرز وایه نیز همچون
سایر علف های هرز بود (جدول .)6
کنگر وحشی

افزایش نشان داد .اختالف این تیمار با سایر تیمارهای
آزمایش ،از لحاظ آماری معنیدار بود .اگر چه میزان
عملکرد دانه گندم پس از کشتهای ذرت ،کنجد و
ماش ،در یک سطح آماری قرار گرفتند ولی باالترین

این علف هرز نیز مانند سایر علف های هرز ،متاثر از

عملکرد ،به کشت ذرت (حدود  129درصد افزایش)

کشتهای تابستانه بود وکشت برنج ،بیشترین

اختصتاص داشت که نشان دهنده تأثیر این کشت

پورآذر و همکاران ( /)1397مجله دانش علفهایهرز )2( 14
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تابستانه بر عملکرد دانه گندم میباشد .کشتهای

تواند تا حد زیادی در کاهش عملکرد دانه گندم مؤثر

ذرت وکنجد ،به ترتیب با  93و  112درصد ،باعث

باشد .چکانکاو) (Chekankov, 2010با اجرای

افزایش عملکرد شدند (جدول .)6

آزمایش هایی در جنوب قفقاز گزارش نمود که کاشت

زارع فیض آبادی و رستم زاده ( & Zare-feizabadi

 )Rostamzadeh, 2013در آزمایشی نشان دادند که
عملکرد دانه گندم در کلیه تیمارهای تناوبی ،از

محصوالتی از جمله ذرت ،ماش ،آفتابگردان و ذرت
سیلویی پیش از کاشت گندم ،باعث افزایش معنی دار
عملکردگندم شد.

افزایش معنیداری نسبت به کشت مداوم گندم بر

به طور کلی این نتایج نشان میدهد که عملکرد دانه

خوردار بودند و عملکرد تک کشتی گندم ،کمتر از

گندم ،همبستگی بسیار باالیی با کاهش تعداد و وزن

عملکرد دانه گندم در شرایط تناوبی آن بود .تراکم،

خشک علفهای هرز دارد و هر عاملی که بتواند

تنوع و وزن زیست توده بیشتر علف های هرز در

باعث کنترل و یا کاهش علفهای هرز شود ،مستقیما

تناوب زراعی در مقایسه با کشت مداوم گندم می

عملکرد را تحت تاثیر قرار میدهد.

جدول -6مقایسه عملکرد دانه گندم ( کیلوگرم در هکتار) و میانگین وزن خشک علف های هرز (گرم بر متر مربع)  30روز پس از
نمونه برداری
Table 6. Mean comparison of wheat grain yield (kg/ha) and weed dry weights (gr/m 2) 30 days after sampling
Treatment

Narrow Leaves
Broad leaves
wheat
grain yield
Phalaris Hordeu
Avena
Silybium
Ammi
Beta
Sinapis
Malva
)(kg/ha
m
Rice
7.6 c
6c
7c
9.6 c
4.6 c
4c
5.3 c
5.6 d
1.3 c
5610 a
Corn
13.3 bc
16 b
19.3 b
18.6 bc
18 b
17 b
17.6 b
13.3 c
4.6 b
4017.6 b
Sesame
16 b
14.6 b
21 b
22 b
24 b
16 b
19 b
23.3 b
4.4 b
3400 c
Mung bean
19 b
14 b
22 b
24.6 b
25.3 b
16.3 b
18.6 b
23.6 b
4.3 b
3733.3 bc
Fallow
82.6 a
61.6 a
96.6 a
85.6 a
89.6 a
108.6 a
96.6 a
132.6 a
15.3 a
1753.3 d
Means within the same letters in the same columns are not significantly different at the 5% level according to Dancan's
multiple range test.
Lolium

نتیجه گیری

خاکورزی ورزی و عوامل مکانیکی میشود .این

در مجموع ،چنانچه مبنای قضاوت ،تعداد و وزن

عوامل ،شرایط محیطی ناسازگار و ناپایداری رافراهم

خشک علفهای هرز و همچنین عملکرد دانه قرار

میآورند که مانع تکثیرگونه های مشخص

گیرد ،نتا یج حاصل از این آزمایش گویای آن است که

علفهایهرز میشود ) .(Bahrani, 1998مقایسه

چنانچه گندم در اراضی مستعد کشت برنج و پس از

الگوهای مختلف تناوب و تأثیر آنها بر کنترل علف

آن کشت شود ،برای کنترل علفهای هرز،

هرز نشان داد که کلیه تیمارهای تناوبی،بجز تیمار

نیازی به استفاده از علفکش نیست .همچنین در

کلزا ،علفهرز جودره را به نحو

مناطقی که میتوان ذرت علوفه ای و یا دانه ای را

میکنند .در کاشت پی در پی گندم ،علفهرز جودره

کشت کرد ،علفهای هرز گندم کشت بعدی ،به دلیل

به صورت اختصاصی و همراه گندم ،هرساله جوانه

آبیاریهای مکرر و همچنین آماده سازی برای کشت

زده و به تهاجم خود ادامه خواهد داد .الگوهای تک

(نوع خاکورزی) ،مصرف علفکشها بسیار کاهش

کشتی و تناوبی ،بر تنوع گونهای علفهای هرز،

می یابد .موفقیت سیستمهای تناوبی در مدیریت علف

اثرات متفاوتی دارند .وبر و همکاران (Weber et al.,

مطلوبی کنترل

های هرز ،بسته به گیاهان تناوب ،متفاوت است .این

)1995گزارش نمودند که در سیستمهای تک کشتی،

امر ،موجب تنوع در رقابت ،اثرات آللوپاتیک،

بهواسطه تداوم حضور یک گونه گیاه زراعی و نیز

 در مزرعه غالب بودند اما،علفهای هرز یکساله

 از تنوع جوامع،مدیریت یکنواخت علفهای هرز

 فراوانی آنها را،روشهای مدیریت علف های هرز

 گونههای،علفهای هرز کاسته میشود ولی در مقابل

 معموالً کاهش تراکم گونه های.تحت تأثیر قرار دادند

 در سیستم زراعی تداوم،خاصی بهصورت اختصاصی

 موجب غلبه یک یا چند گونه،حساس در یک روش

Liebman & Dyck, (  لیبمن و دیک.خواهند یافت

 علفهای هرز، در سیستم تککشتی.دیگر میشود

،) گزارش دادند که نتجه سیستم تککشتی1993

 افزایش می یابند اما،دارای سیکل زندگی مشابه

معموالً کاهش تنوع گونهای علفهایهرز است در

 گیاهانی با دوره زندگی متفاوت را به مزرعه،تناوب

 تنوع علفهای هرز را بیشتر،حالی که اجرای تناوب

عرضه میدارد و از گسترش و غلبه علفهای هرز

)Booth et al., 2003(  بوت و همکاران.میکند

،(Francis, 1986)  فرانسیس.خاص ممانعت می کند

 با غیریکنواخت کردن محیط،معتقدندکه تناوب

در آزمایش مشابهی گزارش نمود که استفاده ازگیاهان

 موجب عدم ثبات گونه خاصی از علف هرز،زراعی

 باعث،یکساله تابستانه در تناوب با گندم زمستانه

می شود و تنوع جوامع علف هرز را افزایش خواهد

افزایش سرعت تخلیه بانک بذر علفهای هرز

) گزارشLotz et al., 1991(  لوتز و همکاران.داد

 با، تفاوت در سیستم های زراعی دو گیاه.میگردد

 تحت تأثیر برخی،نمودند که رشد و تکثیر اویارسالم

 باعث به حداقل رساندن تراکم،تقویت اثر تناوب

.از محصوالت زراعی مانند برنج یا ذرت قرار دارد

.بانک بذر اولیه شد

)Hyvonen & Salonen, 2002) هایونن و سالونن

 با اینکه گونههای،طی مطالعه ای گزارش دادند
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