مجله دانش علفهایهرز 27-36 )1394( 11

اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره
( )Hordeum spontaneumدر زراعت گندم
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چکیده
علفهرز جودره در مناطق مختلف کشور به عنوان عامل مهم و بازدارنده در افزایش عملکرد گندم میباشد .کنترل آن با استفاده از ماخار گامی در جهت نیل به
کشاورزي پایدار در گندم میباشد .بدین منظور آزمایشی در سالهاي زراعی 1386-1387و  1387-88در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در
ورامین انجام شد .در سال اول جودره و گندم رقم کویر ،جهت آلودگی مزرعه ،در مجاورت یکدیگر کشت شدند و در تابستان پس از برداشت گندم ،آزمایشی با 9
تیمار انجام گرفت .تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از -1 :شخم زمین و کاشت چهار ردیف ذرت رقم سینگل کراس  704در آن و آبیاري هفتهاي یکبار تا زمان
برداشت ذرت -2 ،شخم زمین و هفتهاي یکبار آبیاري تا زمان برداشت ذرت در تیمار  ،1تیمارهاي  8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3و  9بدون هیچ گونه عملیات خاکورزي و فقط
یکبار آبیاري در تاریخهاي مختلف در این تیمارها .پس از اعمال آخرین تیمار ،در تابستان  87کلیه کرتها شخم خورده و گندم کشت گردید .نتایج نشان داد
علیرغم آبیاري تیمارها پس از برداشت گندم سال اول ،بذرهاي جودره در تیمارهایی که از اواخر مرداد ماه آبیاري شدند سبز گردید .انجام ماخار باعث شد که از
تراکم بوتههاي جودره سبز شده همزمان با گندم تا میزان دو سوم ( 200بوته در متر مربع) کاسته شود .با کاهش تراکم بوتههاي جودره در پی ماخار ،عملکرد دانه
گندم تا دو برابر افزایش یافت .از طرفی انجام شخم در زراعت ذرت باعث دفن بذور جودره و کاهش تراکم آن در زمان زراعت ذرت و همزمان با گندم گردید.
واژههای کلیدی :بانک بذر علفهرز  ،تراکم علفهرز ،عملکرد گندم ،مدیریت تلفیقی
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مقدمه
گندم به عنوان یکی از مهمترین گیاهان زراعی در ایران و
جهان شناخته میشود ،ولی حضور علفهایهرز در زراعت
گندم همانند بسیاری دیگر از گیاهان زراعی باعث ایجاد
مشکل در برداشت ،افت عملکرد دانه و کاهش کیفیت و
ارزش اقتصادی محصول به واسطه اختالط بذر علفهایهرز
میگردد .بر اساس نتایج یک تحقیق  74درصد از
علفهایهرز مزارع گندم آبی کشور مربوط به هفت تیره
گیاهی میباشد که خانواده گندمیان جایگاه خاصی بین آنها
دارد ( .)Minbashi et al., 2007علفهرز جودره
( ) Koch. Hordeum spontaneumبه عنوان یکی از
علفهایهرز مهم تیره گندم ،در چند ساله اخیر از کل مزارع
گندم آبی کشور بویژه قطبهای مهم تولید گندم کشور شامل
خوزستان ،فارس ،کرمانشاه و خراسان رضوی به عنوان یک
معضل در زراعت گندم آبی مطرح گردیده است
( .)Baghestani et al., 2008تحقیقات متعددی در مورد
استفاده از علفکشها برای کنترل علفهرز جودره انجام شده
است ( ،)Jamali et al., 2009ولی مسائل مختلفی مانند
آلودگیهای زیست محیطی ،ورود مواد شیمیایی مضر به
چرخههای غذایی و مسئله مقاومت به علفکشها باعث شده
تا از تلفیقی از روشهای کنترل برای مدیریت علفهایهرز
استفاده شود (.)Johnson & Mullinix, 2000
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علفهایهرز کنترل میگردند ( .)Kropff et al., 1996بطور
کلی با استفاده از این روش علفهایهرز قبل از کشت گیاه
زراعی کنترل میگردند و با عاری بودن زمین از علفهایهرز
در مراحل حساس رقابتی عملکرد گیاه زراعی بطور قطع در
حد قابل قبولی باال میرود ،زیرا که گیاه زراعی در ابتدای
فصل زراعی حداکثر منابع را بدست میآورد ( ;Dimitri, 2008

 .)Farhangfar et al., 2012کاربرد ماخار میتواند تا 96
درصد

علفهای

جوانهزده

را

کنترل

کند

( .)Boyd & Brennan, 2006کالدویل و موهلر
( )Caldwell & Mohler, 2001معتقدند استفاده از این روش
همراه با سایر روشهای کنترلی در مدیریت تلفیقی
علفهایهرز نتایج خوبی را بهمراه دارد .کومار و همکاران
( )Kumar et al., 2013گزارش کردند که در تناوب برنج و
گندم در سیستمهای کاهش خاکورزی ،کاربرد ماخار میتواند
باعث تغییر نتیجه رقابت گیاه زراعی و علفهرز به نفع گیاه
زراعی گردد .یاسین و همکاران ( )Yasin et al., 2011استفاده
از ماخار را به عنوان یکی از روشهای کوتاه مدت کنترل
تلفیقی علفهرز فاالریس مقاوم به علفکشها در گندم ذکر
کردهاند .نتایج یک بررسی در هند ()Chaudhary et al., 2004
نشان داده که انرژی مصرفی برای مدیریت علفهایهرز گندم
در شرایط بستر سازی متداول  %21/9-11/6بیشتر از شرایط
ماخار است .صفدر و همکاران ()Safdar et al., 2011
سیستمهای مختلف مدیریت علفهایهرز گندم را بررسی

تکنیک ماخار یا بستر بذر زود هنگام ( )stale seedbedاز

کردهاند .نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد که کنترل شیمیایی،

جمله روشهایی است که قابلیت کاهش انرژی الزم برای

وجین دستی و ماخار کنترل علفهایهرز را بترتیب به میزان

وجین دستی و کاستن هزینههای کنترل و مدیریت

 30%/69 ،71%/44و  %28/60و افزایش عملکرد دانه گندم را

علفهایهرز را دارد ( .)Kebreab & Murdoch, 2001این

بترتیب به میزان  %11/09 ،%11/79و  %4/95نسبت به شاهد

تکنیک در مکانهایی که بذور علفهایهرز در خواب نیستند

بدون کنترل دارا بودند .استفاده از روش ماخار در مناطق تولید

و در الیههای سطحی خاک وجود دارند و توانایی جوانه زنی

سویا در آمریکا به همراه استفاده از یک علفکش

را نیز دارند سبب کاهش بانک بذر و کاهش فشار رقابتی

عمومی مانند پاراکوات یا گالیفوزیت باعث کنترل

علفهایهرز در ابتدای فصل رشد گیاه زراعی میگردد ،به

رضایت بخش علفهایهرز در سویا گردیده است

دلیل اینکه قبل از کشت گیاه زراعی علفهایهرز سبز شده و

( .)Heatherly & Elmore, 1983; Tripp et al., 1988استفاده

بوسیله روشهای مختلف و با کمترین بهم خوردگی

اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش ...
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از شخم سطحی بعد از رویش علفهایهرز در پی انجام

 )2بالفاصله پس از برداشت گندم زمین شخم زده شد ولی

ماخار مزرعه سویا ،تراکم علفهایهرز را به طور موثری در

هیچ گیاهی در آن کشت نگردید و تا آخر فصل (زمان

زراعت سویا کاهش داد ( .)Burnside et al., 1980ماخار در

برداشت ذرت) هفتهای یکبار آبیاری گردید ( )3 ،)T2زمین

کاهش تراکم علفهایهرز در زراعت بادام زمینی بسیار موثر

شخم نخورده و بالفاصله پس از برداشت گندم در تاریخ

بوده است (.)Johnson & Mullinix, 2000

 87/4/14زمین آبیاری گردید ( )4 ،)T3زمین شخم نخورده و

سبز شدن بذور فرآیند پیچیدهای است که به عوامل گوناگونی

فقط همزمان با دور اول آبیاری ذرت ،در تاریخ 87/4/29

از جمله نور ،حرارت و دما (

Ward et al., 2006, Forcella,

 )1998و نوع اکوتیپ ( )Moghanloo et al., 2013بستگی
دارد .بنابر این فراهم شدن این عوامل در جوانه زنی بذور
علفهرز هنگام اعمال عملیات ماخار تعیین کننده است .با
توجه به نتایج تحقیقات انجام شده هدف از انجام این بررسی
مطالعه اثرات زمانهای مختلف انجام ماخار بر سبزشدن بذور
جودره و هچنین اثرات آن بر تراکم جمعیت جودره و عملکرد
گندم آبی در استان تهران بود.

مواد و روشها

آبیاری صورت گرفت ( )5 ،)T4زمین شخم نخورده و فقط
همزمان با دور سوم آبیاری ذرت ،در تاریخ  87/5/11آبیاری
صورت گرفت ( )6 ،)T5زمین شخم نخورده و فقط همزمان
با دور پنجم آبیاری ذرت ،در تاریخ  87/ 5/28آبیاری صورت
گرفت ( )7 ،)T6زمین شخم نخورده و فقط همزمان با دور
هفتم آبیاری ذرت ،در تاریخ  87/6/20آبیاری صورت گرفت
( )8 ،)T7زمین شخم نخورده و فقط همزمان با دور نهم
آبیاری ذرت ،در تاریخ  87/7/2آبیاری صورت گرفت ( )T8و
 )9زمین شخم نخورده و فقط همزمان با دور یازدهم آبیاری
ذرت ،در تاریخ  87/7/17آبیاری صورت گرفت ( .)T9در

این تحقیق در سالهای زراعی 1386-1387و  1387-88در

کلیه تیمارها تمام رستنیها به غیر از جودره و ذرت وجین

مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات علفهایهرز موسسه

شدند .زمان شروع جوانه زنی بذور جودره یادداشت شد .در

تحقیقات گیاهپزشکی کشور واقع در ورامین اجرا شد .ارتفاع

تیمارهای  1و  2بوتههای جودره همزمان با برداشت ذرت با

محل آزمایش از سطح دریا  1050متر ،عرض جغرافیایی -20

استفاده از کوادرات  1×1متری شمارش گردید .در تیمارهای

 35و طول جغرافیایی  51-37بود .بافت خاک محل آزمایش

 3الی  9نیز دو هفته پس از آبیاری در هر تیمار ،بوتههای سبز

لوم رسی و  pHآن  7/5بود .در سال اول زراعی جهت

شده جودره با استفاده از کوادرات  1×1متری شمارش گردید.

آلودگی مزرعه به بذر علفهرز جودره ،جودره و گندم تقریبا

برای اطمینان از وجود بانک بذر و یکنواختی آن در خاک در

با تراکم یکسان در مجاورت هم کشت گردیدند .در تابستان

تاریخ  ،87/5/14در تیمارهای اول و دوم تا عمق 25

پس از برداشت گندم ،آزمایشی با نه تیمار و در قالب طرح

سانتیمتری و برای تیمارهای سوم تا نهم تا عمق  15سانتی

بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار انجام شد .کرتهای

متری ،نمونه خاک با اوگر به قطر  9سانتی مترگرفته شد .علت

آزمایشی دارای  2/4متر عرض و  6متر طول بودند .تیمارهای

تفاوت در عمق نمونهبرداری به دلیل انجام عملیات شخم در

آزمایش عبارت بودند از )1 :بالفاصله پس از برداشت گندم

تیمارهای اول و دوم میباشد که باعث انتقال برخی بذور

زمین شخم زده شد و چهار ردیف ذرت رقم سینگل کراس

جودره از سطح به عمق خاک گردید .نمونههای خاک به

 704در آن کشت گردید و در تاریخ  87/4/29آبیاری گردید

آزمایشگاه منتقل شد و بذور موجود در آنها به روش

و تا زمان برداشت تقریبا هفتهای یکبار آبیاری گردید .سایر

استخراج ( )Extraction Methodاندازه گیری گردید

عملیات داشت در ذرت طبق عرف منطقه انجام گردید (،)T1

( .)Kropff et al., 1996بر اساس این روش نمونههای خاک
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روی توریهای مشبک ریخته شد و با ریختن آب ،ذرات ریز

این بوتهها در آزمایشگاه در دمای  70درجه سانتی گراد به

خاک شسته شد و بذور و سنگ ریزهها باقی ماندند که بعد از

مدت  48ساعت خشک شدند و سپس توزین گردیدند .در

خشک کردن آنها بذور جودره با دست از سنگ ریزهها جدا

زمان رسیدگی گندم نیز ،بوتههای گندم از سطح یک متر مربع

شد و شمارش گردیدند.

برداشت شدند و تعداد پنجههای بارور و غیر بارور و طول

پس از برداشت ذرت ،کود فسفات آمونیوم و اوره در مقادیر

ساقه و همچنین عملکرد دانه نیز اندازهگیری شد .سپس

 150و  50کیلوگرم در هکتار در کرتهای آزمایشی پاشیده
شد و عملیات خاکورزی توسط دستگاه رتیواتور انجام شد.
علت استفاده از رتیواتور برای انجام عملیات خاکورزی،
جلوگیری از جابجایی خاک در کرتهای آزمایشی بود .پس
از انجام عملیات خاکورزی در هر کرت چهار خط کشت به
اضافه یک خط کشت حاشیه ایجاد شد و در تاریخ 87/8/25
گندم رقم کویر بوسیله دست به میزان  150کیلوگرم در هکتار
بصورت ردیفی کشت شد .در طی آزمایش تمامی گونههای
علفهرز به غیر از جودره به صورت دستی وجین گردیدند.
در مرحله ساقهدهی گندم نیز  150کیلوگرم در هکتار کود اوره
نیز به صورت سرک در کرتهای آزمایشی استفاده شد .سایر
عملیات داشت گندم نیز طبق عرف منطقه انجام شد.
در مرحله خوشهدهی جودره ،تراکم بوتههای جودره رویش
نموده با استفاده از کوادرات  1×1متری شمارش گردید .در
زمان رسیدگی فیزیولوژیک جودره که حدود پانزده روز زودتر
از گندم واقع شد ،بوتههای جودره از سطح یک متر مربع با در
نظر گرفتن اثر حاشیه برداشت شد و تعداد ساقههای بارور و
غیر بارور و طول ساقههای جودره اندازه گیری شد .همچنین

نمونهها در دستگاه خشککن در دمای  70درجه سانتی گراد
به مدت  48ساعت خشک شدند و سپس توزین گردیدند.
تجزیه واریانس دادههای بدست آمده در این آزمایش توسط
نرم افزار  SASانجام شد و مقایسه میانگین دادهها به روش
چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد انجام شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که در بین تیمارها از
نظر میزان بانک بذر جودره اختالف معنیداری وجود ندارد
(جدول  .)1تاثیر زمانهای مختلف آبیاری بر تراکم بوتههای
جودره سبز شده بعد از برداشت گندم سال اول و همزمان با
گندم در سال دوم در سطح  %1معنیدار بود (جدول .)1
مقایسه میانگین دادههای بانک بذر بذور جودره پس از
برداشت گندم سال اول در جدول  2نشان داد که بیشترین
میزان بذور جودره در  T7میباشد و کمترین میزان بذور
جودره در تیمار  T8بدست آمد .بین تیمارهای آزمایش
اختالف معنیداری وجود نداشت و فقط  T8با تیمارهای

T3

و  T7اختالف معنیدار نشان داد .بنابر این به نظر میرسد که
در میزان بذر جودره در مزرعه آزمایشی یکنواختی وجود
داشت.

جدول  -1تجزیه واریانس بانک بذر جودره ،تراکم گیاهچه جودره سبز شده بعد از برداشت گندم سال اول و همزمان با گندم در شرایط ماخار
Table 1- Summary of analysis variance of H. spontaneum seed bank, density of H. spontaneum emergence after stale seedbed and with wheat
in stale seedbed condition

H. spontaneum density
emerged with wheat
**26735
**205671
1672

Mean squre
H. spontaneum density
emerged befor wheat
*1866
**60490
382.47

16

17

Source of varation

H. spontaneum
seed bank
0.054ns
0.15ns
0.12

3
8
24

Blcok
Treatment
Error

13

-

)CV(%

df

* and **: significant at 5% and 1% probability level, respectively
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اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش ...
جدول  -2مقایسه میانگین میزان بانک بذر جودره پس از برداشت گندم سال اول
Table 2- Mean comparison of H. spontaneum seed bank after wheat harvesting in the first year
)H. spontaneum seed bank (No.m-2
637ab
409/8ab
853/3a
500/9ab
614/8ab
409/8ab
1001/8a
236/6b
375/7ab

Treatments
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Means in each column followed by the same letter (s) are not significantly different at 5% of probability level using Duncan's Multiple Range Test

بیشترین میزان جوانهزنی بذور جودره قبل از کشت گندم در
 T8یعنی در آبیاری تاریخ  87/7/2بدست آمد که تراکم
جودره حدود  300بوته در متر مربع بود (شکل  .)1Aاین
تیمار با تیمارهای  7 ،9و  6یعنی در آبیاریهای  87/5/28تا
آبیاری  87/7/17اختالف معنیدار نشان نداد T1.و T2بترتیب
با حدود  6و  40بوته در متر مربع با این تیمارها اختالف
معنیدار داشتند .کمترین میزان جوانه زنی بذور جودره (صفر)
نیز در  T3و  T4یعنی در آبیاریهای  87/4/14تا آبیاری
 87/5/29بدست آمد که این دو تیمار با  T5یعنی آبیاری در
 87/5/11اختالف معنیدار نشان ندادند (شکل .)1A
بعد از برداشت گندم سال قبل ،تیمار کشت ذرت و تیمار

تا جوانهزنی بذور جو دره  4نوبت آبیاری شدند و شرایط
محیطی هوا و خاک برای جوانهزنی بذور جودره مساعد بود،
اما یادداشت برداری زمان شروع جوانهزنی بذور جودره نشان
داد که این دو تیمار بعد از حدود  45روز جوانه زدند .در
تیمارهای  4 ،3و ( 5تاریخ آبیاری  87/4/14تا  )87/5/11که
زمین بدون شخم در سه تاریخ متفاوت و همراه با یکی از
نوبتهای آبیاری دوم ،سوم و چهارم ذرت فقط یک بار
آبیاری شدند به دلیل مساعد نبودن شرایط رطوبتی خاک
جوانهزنی بذور جودره اتفاق نیفتاد .در تیمارهای  6تا 9
(تاریخ آبیاری  87/5/28تا  )87/7/17که یک نوبت آبیاری
داشتند ،شرایط جوانهزنی از نظر شرایط رطوبتی خاک و دمای
هوا مناسب بود و به همین دلیل میزان جوانهزنی بذور

شکل  -1تراکم بوتههای جودره سبز شده قبل ازکشت گندم ( )Aو همزمان با گندم ( )Bتحت تاثیر تیمارهای مختلف ماخار .نوار خطا نشان دهنده
خطای استاندارد است.
Figure 1- H. spontaneum density after stale seedbed (A) and with wheat (B) under different stale seedbed periods. The error bars are
standard deviations (SD) of four replicates
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علفهرز جو دره در این تیمارها در باالترین مقدار قرار

با توجه به این نتایج میتوان بیان کرد که تیمارهایی که پس

گرفت (شکل  .)1Aبنابر این عدم جوانهزنی بذور جودره در

از برداشت گندم سال اول و انجام ماخار بیشترین سبز کرد

تیمارهای  1تا  5میتواند عدم وجود شرایط محیطی مناسب

بذور جودره را داشتند (تیمارهای  8 ،7 ،6و  ،)9در کشت

( )Moghanloo et al., 2013و یا احتماال وجود خواب در آنها

پاییزه گندم در سال دوم کمترین بذور سبز شده جودره را

باشد .نتایج تحقیقات گذشته نشان داده است که بذور جودره

داشتند که این میتواند به دلیل کاهش بانک بذر جودره در

پس از رسیدگی و رها شدن در محیط دارای خواب بوده و

این تیمارها باشد .بر عکس ،تیمارهایی همچون تیمارهای  3و

برای جوانهزنی و سبز کردن نیاز به یک دوره پسرسی دارد

 4که پس از برداشت گندم سال اول و انجام ماخار کمترین

( .)Vanhala & Stam, 2006در تحقیقات دیگر نیز نتایج

سبز کرد جودره را داشتند همزمان با کشت گندم در سال دوم

مشابهی در مورد خواب بذر علفهرز جودره بدست آمده

بیشترین سبزکرد بذرو جودره را داشتند.

است (

;Zhang & Gutterman, 2003; Yang et al., 2009

در  T1و  T2هر چند پس از برداشت گندم سال اول آبیاری به

.)Yan et al., 2008; Zhang et al., 2002

تعداد دفعات زیاد انجام شد ،ولی تعداد بوتههای جودره سبز

بررسی تعداد بوتههای جودره همزمان با کشت گندم نشان داد

شده همزمان با گندم در سال دوم کمتر از  50عدد در متر

که انجام ماخار در تیمارهای  T1و  T2باعث سبز شدن

مربع بود (اشکال  .)1A,1Bاین طور به نظر میرسد که انجام

بوتههای جودره همزمان با گندم در کمترین تعداد یعنی حدود

شخم برگردان در این دو تیمار باعث دفن بذور جودره در

 40بوته در متر مربع گردید ،ولی با انجام عملیات ماخار از

اعماق شده و این بذور هر چند در شرایط دمایی و رطوبتی

این تاریخ به بعد بوتههای جودره با تراکمهای بیش از 200

مناسب قرار داشتند ،ولی به علت قرارگیری در عمق نامناسب

بوته در متر مربع سبز شدند (شکل  .)1Bدر تیمارهای ،T3

سبز نشدند .نتایج آزمایشها در مورد گیاه

 T4و ( T5انجام عملیات ماخار در تاریخهای  4/29 ،4/14و

 ،)Burke et al., 2003( aegyptiumگیاه

Campsis radicans

 )5/11تراکم بوتههای سبز شده جودره در زراعت گندم بسیار

( )Chachalis & Reddy, 2000و گیاه

Eriochloa villosa

باال بود ،به طوری که در تیمارهای سوم و چهار به بیش از

( )Bello et al., 2000نیز نشان داد که با افزایش عمق دفن

 600بوته در متر مربع و در تیمار پنجم به بیش از  300بوته

بذر درصد جوانه زنی و سبز شدن گیاهچهها کاهش یافت.

در متر مربع رسید .در تیمارهای  T8 ،T7 ،T6و  T9تراکم

تیمارهای ماخار تاثیر معنیدار بر تعداد پنجههای بارور و

بوتههای سبز شده جودره حدود  200بوته در متر مربع بود که
نسبت به تیمارهای  T4 ،T3و  T5کاهش حدود  70درصدی
نشان داد (شکل .)1B

Dactyloctenium

نابارور و وزن خشک گندم و جودره داشت .همچنین تاثیر
آنها بر عملکرد گندم معنیدار بود (جدول .)3

جدول  -3تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد گندم و جودره تحت تاثیر تیمارهای مختلف ماخار
Table 3- Variance analysis of wheat and H. spontaneum yield components under different stale seedbed periods

Plant dry
matter
3775ns
**43396
2567
28

Mean squre
H. spontaneum
Non fertile
tiller No.
1034ns
**105693
4107.7
22

Fertile tiller
No.
38.85ns
**104086
2763.4
24

Grain
yield
1029123ns
**7807376
1839664
20

Mean squre
Wheat
Non fertile
Plant dry
tiller No.
matter
4664ns
2732ns
**31821
**34106
3609.2
2355
19
23

Fertile tiller
No.
5374ns
**32498
5192.9
25

df

Source of
varation

3
8
24
-

Blcok
Treatment
Error
C.V.

* and **: significant at 5% and 1% probability level, respectively, ns: not significant
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اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش ...
تعداد پنجههای بارور گندم در تیمارهای  T8 ،T7 ،T2 ،T1و
 T9بیش از  300عدد در مترمربع بود و با هم اختالف معنی-
داری نداشتند (جدول  .)4تعداد پنجههای نابارور گندم نیز در
تیمارهای  T8 ،T2 ،T1و  T9بیش از  350عدد در متر مربع
بود و اختالف معنیداری با هم نداشتند (جدول  .)4به نظر
میرسد کاهش حضور علفهرز جودره به واسطه کاهش
جمعیت آن در تیمارهای ماخار  T8 ،T7و  T9و یا دفن عمیق
آنها در زیر خاک در تیمارهای  T1و  T2باعث کاهش شدت
رقابت بین جودره و گندم گردیده و بوتههای گندم فضای
کافی برای رشد و تولید پنجهها مخصوصاً پنجههای بارور
داشتهاند .از طرف دیگر تعداد پنجههای بارور و نابارور گندم
در تیمارهای  T3و  T4به کمترین میزان یعنی حدود  170عدد
در مترمربع و تعداد پنجههای بارور و غیر بارور جودره در
تیمارهای  T3و  T4به بیش از  450عدد در متر مربع رسید که
این وضعیت به دلیل وجود تراکم باالی جودره در تیمارهای
مذکور به وجود آمده بود .وزن خشک گندم و عملکرد دانه
گندم نیز به واسطه حضور تراکمهای باالی جودره در
تیمارهای  T3و  T4به کمترین حد خود رسید ،به طوری که
وزن خشک گندم و عملکرد دانه گندم در تیمارهای  T3و

T4

به ترتیب  51/8و  83/3گرم در متر مربع و  4291و 4250
کیلوگرم در هکتار بود .وزن خشک جودره در همان تیمارها
( T3و  )T4به ترتیب  345و  337گرم در متر مربع بود که به
علت تراکم باالی جودره که به ترتیب  189و  160بوته در متر

مربع بود ،میباشد (جدول  .)4در تیمارهایی که ماخار باعث
کاهش تراکم جودره گردید ،وزن خشک جودره در واحد
سطح به حدود کمتر از یک سوم کاهش یافت چرا که تراکم
بوته جودره به همین میزان کاهش یافت .در مقابل ،در
تیمارهای مذکور وزن خشک گندم به حدود سه برابر افزایش
پیدا کرد که نشان دهنده افزایش توان رقابتی گندم میباشد.
عملکرد دانه گندم نیز تحت تاثیر تراکم باالی جودره در
تیمارهای  T3و  T4به ترتیب  4291و  4250کیلوگرم در هکتار
بود که در کمترین مقدار خود قرار داشت ،ولی به واسطه انجام
عملیات ماخار در زمان مناسب در سایر تیمارها و کاهش تراکم
جودره به حدود دو برابر افزایش یافت (جدول  ،)4به طوریکه
عملکرد گندم در  T8 ،T7 ،T2 ،T1و  T9به ترتیب ،8041
 7458 ،7187 ،8500و  7145کیلوگرم در هکتار بود .با توجه به
این نتایج به نظر میرسد که در تراکمهای پائین علفهرز
جودره ،گندم خود توانایی غلبه بر علفهایهرز را دارد و دچار
افت عملکرد نمیگردد .نتایج تحقیقات گذشته نیز نشان داده
است که با افزایش تراکم علفهایهرز سهم گندم از منابع
حیاتی کاسته شده و در نهایت باعث افت عملکرد دانه گندم
گردیده است که از جمله این آزمایشها میتوان به رقابت گندم
با چاودار (،)Baghestani et al., 2003( )Secale cereale L.
گندم با چاودار و خردل وحشی ()Sinapis arvensis L.
( )Saadatian et al., 2012و گندم و یوالف وحشی
( )Ahmadvand et al., 2006اشاره نمود.

جدول  -4مقایسه میانگین صفات مختلف گندم و جودره تحت تاثیر تیمارهای مختلف ماخار
Table 4- Mean comparison of wheat and H. spontaneum under different stale seedbed periods
Dry matter
)(g. m-2
162bcd
98cde
345a
337a
205b
170bc
160bcd
88de
44.8e

H. spontaneum
Non fertile tiller
)(No. m-2
91.5e
193.4cd
477a
529a
372b
364b
175de
287bc
78e

Fertile tiller
)(No. m-2
33.7d
49.5d
466a
445a
257b
293b
167c
141c
88.7cd

Grain yield
)(kg ha-1
8041ab
8500a
4291d
4250d
5500c
6166bc
7187abc
7458abc
7145abc

Wheat
Non fertile tiller
Plant dry matter
)(No. m-2
)(g m2
357ab
266.8abc
417a
323.4a
172d
51.8f
214cd
83.3ef
224cd
153.7cd
286bc
233bc
302bc
211.2cd
353ab
241.7bc
420a
290.5ab

Fertile tiller
)(No. m-2
347ab
391a
166d
172d
185cd
266bcd
302abc
343ab
380ab

Treatments

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Means in each column followed by the same letter (s) are not significantly different at 5% of probability level using Duncan's Multiple Range Test

)1( 11  مجله دانش علفهایهرز/)1394( دیهجی و همکاران
 استفاده از روش ماخار باعث کاهش تراکم.ماه ادامه پیدا کند
بوتههای جودره در زمان کشت گندم خواهد شد و تلفیق این
روش همراه با استفاده از یک علفکش انتخابی در گندم که
توانایی نسبی در کنترل جودره را دارد مشکل این علفهرز را
 نتایج این آزمایش.تا حدود بسیار زیادی مرتفع خواهد نمود
همچنین نشان داد به دلیل شخم برگردان در زراعت ذرت و
 تراکم بوتههای سبز شده جودره،دفن بذور جودره در اعماق
در گندم کاهش مییابد که میتوان از این روش نیز به عنوان
روش دیگری برای کاهش تراکم جودره در زراعت گندم بهره
.جست
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نتیجه گیري
نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از ماخار توانست تراکم
بوتههای جودره را تا یک سوم کاهش داده و نهایتاً باعث
 به هر حال بدلیل.افزایش دو برابری عملکرد دانه گندم گردد
فراهم نبودن شرایط مساعد برای جوانهزنی و سبز شدن بذور
جودره بعد از برداشت گندم سال قبل در شرایط آب و هوایی
 یعنی، زمان انجام ماخار میتواند از اواخر مرداد ماه،ورامین
 البته این دوره. شروع گردد،حدود سه ماه قبل از کشت گندم
زمانی انجام ماخار میتواند از اواخر مرداد ماه تا اواسط مهر
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Abstract
Hordeum spontaneum C.Koch. is known as a significant factor in decreasing wheat yield. Its control by stale seedbed is
a step toward achieving sustainable agriculture in wheat. For this purpose, field experiments were performed during
2007-2008 and 2008-2009 in the experimental fields of the Iranian Institute of Plant Protection, Varamin, Iran. In order
to contaminate the field with the weed, wheat was planted in association with H. spontaneum, during the first year.
After harvesting wheat in the summer, an experiment was conducted with 9 treatments. Treatments included: 1) field
plowing after wheat harvesting and corn (Cultivar SC704) planting, irrigating weekly up to corn harvesting, 2) field
plowing no corn cultivation, but irriatted up to corn harvesting in treatment 1. Treatments 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 were not
plowed but irrigated only once, each at an indicated date (July 4 th, July 19th, August 1st, August 18th, September 10th,
September 23th, and October 8th). Results revealed that stale seedbed from the middle of August favored H. spontaneum
emergence. Thus its density reduced in wheat up to two thirds and wheat grain yield increased two times. Field plowing
after wheat harvesting increased H. spontaneum burial depth and reduced its density in corn and wheat.
Key words: Weed seed bank, weed density, wheat yield, integrated management

