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 چکیده

هرز، در تناوب زراعی گندم ـ هرز جودره در کشت گندم و اثر راهكارهاي مديريتی در کشت نخود بر تولید سنبله اين علفچینی علفتاثیر خوشه

مـورد ارزيـابی قـرار گر ـت   1390تـا  1388هاي آباد، طـی سـا منطقه گريت شهرستان خرم اي درنخود ـ گندم و در قالب آزمايش سه ساله

هرز جودره در کشت گندم چینی علفهاي کامل تصاد ی با سه تكرار اجرا شد  خوشهآزمايش به صورت  اکتوريل اسپلیت و در قالب طرح بلوك

هاي  رعی آزمايش بودنـد  آزمـايش داراي سـه هرز در کشت نخود، کرتهاي اصلی و سطوح مديريت علفو زمان کاشت نخود در  صل، کرت

چینی، )ب( زمان کاشـت نخـود چینی و با خوشههرز جودره در کشت گندم در دو سطح بدون خوشه اکتور شامل )الف( وضعیت ريزش بذر علف

بیـوزين، کـاربرد رويشی متريج سطح کاربرد پیشهرز در کشت نخود در پندر دو سطح کشت زودهنگام و کشت ديرهنگام و )ج( مديريت علف

، متناسب بـا 1389هرز بود  در پايیز سا  هرز و شاهد بدون کنتر  علفرويشی کلتوديم، شاهد عاري از علفرويشی ايمازتاپیر،  کاربرد پسپیش

شمارش شـد   1390ر کشت گندم در بهار سا  هرز جودره دهاي آزمايشی کاشته شد  تعداد سنبله علفتاريخ کاشت رايج منطقه، گندم در کرت

درصد کاهش يا ت  تـخخیر  9/71چینی آن در کشت گندم سا  او  هرز جودره در کشت گندم سا  سوم بر اثر خوشهمیانگین تعداد سنبله علف

هرز در کشـت هايدستی علفهرز جودره در کشت گندم سا  بعد را در پی داشت  وجین درصد تعداد سنبله علف 7/68در کاشت نخود، ا زايش 

هرز جودره در کشت گنـدم درصد تعداد سنبله علف 3/88درصد و  6/94چینی، به ترتیب سبب کاهش چینی و عدم خوشهنخود در شرايط خوشه

ی از جملـه بايست در اقدامات زراعساز جودره در کشت گندم را میهرز مشكلرسد که راهكار صحیح مديريت علفدر سا  سوم شد  به نظر می

 تناوب زراعی جستجو کرد  

 هرز، نخودهايتناوب زراعی، جودره، گندم، مديريت علف  هاي كليدي:واژه
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ABSTRACT 

W ild barley (Hordeum spontaneum C. Koch) population dynamic in a wheat-chick pea-wheat 

rotation was investigated in a randomized complete block  design by split-factorial arrangement 

with three replications in Great region of Khorramabad, Iran, 2009-2011. W ild barley pick ing to 

prevent current year seed rain in wheat and chick pea sowing time in the next season were main 

plots and weed management treatments in chick pea were sub-plots. In spring 2009, a W heat field 

with relatively uniform wild barley infestation to was chosen. The experiment included three 
factors: (a) wild barley weed seed rain in wheat at two levels: 1- without seed rain, 2- seed rain; (b) 

chick pea sowing time at two levels: 1- early planting, 2- late planting; and (c) 5 levels of weed 
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management in chick pea: 1- hand weeding, 2- post-emergence application of clethodim, 3- pre-

emergence application of metribuzine, 4- pre-emergence application of imazethapyr, and 5- weedy 

check . In autumn 2010, wheat was planted in experimental plots. In the spring of 2011, wild barley 

spik es were counted in wheat. Prevention of wild barley seed rain in wheat 71%  reduced density 

and biomass of this weed in the cultivation of chick peas in the following year. Average wild barley 

spik e numbers in wheat in third year of rotation was declined 71.9%  due to no seed rain treatment 

in wheat in the first year of rotation. Delay in chick pea sowing time increased 68.7%  wild barley 

spik e numbers in wheat at the next year. Hand weeding in chick pea in no seed rain, and seed 

shedding of wild barley in wheat at initial year of the rotation, reduced 94.6%  and 88.3%  wild 

barley spik e numbers in wheat in third year of rotation, respectively. It seems that the correct 

strategy for wild barley management in wheat crop could be find in agronomic strategies lik e crop 
rotation. 

Keywords: Chick pea, crop rotation, weed management, wheat, wild barley 

 

 مقدمه
، «سال وجینسال به بذرنشینی، هفتیک»مثل قدیمی 

های پیشین کشاورزان، در مواجهه گویای تجربه نسل

با پیامدهای درازمدت ناکامی در مدیریت 

 هرز، حتی برای یک سال است هایعلف

(Davis & W illiams,  2007های (. براساس مدل

شود شرایطی بینی میسازی پویایی جمعیت، پیششبیه

هرز هایکه منجر به نهاده زیادی برای بانک بذر علف

شود، در آینده، تاثیر شگرفی بر جای خواهد گذاشت 

(Bussan & Boerboom, 2001; Davis et al., 

2004; Heggenstaller & Liebman, 2006; 

Mertens et al., 2006; Rasmussen & Holst, 

ها های اقتصاد زیستی مبتنی بر آستانه(. مدل2003

های جاری بانک بیانگر این است که اگر تاثیر نهاده

های مدیریتی در بذر بر کاهش عملکرد و هزینه

های رشد آتی مد نظر باشد، آستانه تحمل برای فصل

هرز، نزدیک به صفر خواهد بود تولید بذر علف

(Norris, 1999.) 

اثرات نظام زراعی گویای این است مطالعه درازمدت 

رستی و بذر، تراکم دانهکه همبستگی بین تراکم بانک 

زراعی، بسته به نظام مدیریتی متغیر است عملکرد گیاه

(Davis et al., 2004 نتایج پژوهش دیویس و .)

Davis and Wویلیامز ) illiams, 2007 حاکی از )

 هرز ارزن ارتباط بین باروری علف

(Panicum miliaceum ،در کشت ذرت شیرین )

هرز در کشت لوبیای رستی این علفبازرویی دانه

بعدی و کاهش عملکرد لوبیا در فصل بعد بود که این 

هرز ارزن بر رستی علفامر، به تاثیر منفی استقرار دانه

گیاه زراعی لوبیا مربوط دانسته شده است. نتایج این 

مدیریت های پژوهش گویای اهمیت بسط برنامه

هرز به نحوی است که در بردارنده هایتلفیقی علف

هرز یکساله، هم در انتهای های علفمدیریت جمعیت

ها، از  طریق کاهش باروری و چرخه زندگی آن

مانی بذرهای و هم در آغازین مراحل چرخه زنده

رستی و ها، از طریق کاهش  بازرویی دانهزندگی آن

Davis and Wهاست )استقرار آن illiams, 2007.) 

های مدیریت تلفیقی رسد که موفقیت نظامبه نظر می

گیری از ابزارهایی است که هرز، در گرو بهرههایعلف

های هرز، فرصتزندگی علفدر سراسر چرخه

 ,Davis and Ngouajioآورند )مدیریتی را فراهم می

2005; L iebman and Gallandt, 1997; Mohler, 

از راهبردهای مدیریتی در آغازین  (. استفاده1996

مراحل رشد و در انتهای فصل رشد برای مدیریت 

 رسد هرز ضروری به نظر میهایکارآمد علف

(Davis and W illiams, 2007.) 

هرز، اثرات تنظیمی مهمی مرگ و میر بذرهای علف

گذارد. هرز بر جای میهایبر تراکم جمعیت علف

ه به نوع گیاه زراعی و البته سرعت این فرآیند، بست

نظام مدیریت زراعی، به میزان زیادی متغیر است 
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(W esterman, et al., 2005 مرگ و میر بذرهای .)

هرز، عمق هرز در خاک، بسته به گونه علفعلف

زدگی خاک و سایر مدفون شدن بذر، رژیم برهم

های (. طی دورهMohler, 2001عوامل متفاوت است )

هرز بر اثر های علفیانه، همه گونهزمانی هفتگی یا سال

مهره، حمله عوامل دار یا بیفعالیت شکارگرهای مهره

بیمارگر، مسن شدن فیزیولوژیکی، تحلیل ذخایر و 

ها یا مواقعی از سال که برای زنی در مکآنجوانه

رست نامساعد است، بخشی از بذرهای رویش دانه

 (.Mohler, 2001دهند )خود را از دست می

یات زراعی، به میزان زیادی سرعت مرگ و میر عمل

Wبذرها را تحت تاثیر قرار می دهد ) esterman, et 

al., 2005( بروست و هاوس .)Brust and House, 

هرز، در نظام ( دریافتند که شکار بذرهای علف1988

تولید بدون شخم سویا که در آن کاه و کلش گندم در 

با نظام شخم رایج ماند، در مقایسه سطح خاک باقی می

 بدون بقایای گیاهی، دو تا سه برابر بیشتر بود.

تناوب زراعی، ابزار مهمی برای کاهش وقوع آفات، 

بهبود توازن و باروری خاک و افزایش عملکرد گیاهان 

 ,Brust and Stinnerشود )زراعی محسوب می

1991; Sumner, 1982 در کشت سبزیجات دارای .)

دود، تناوب زراعی، جزء کشی محهای علفگزینه

هرز هایبسیار مهمی از برنامه مدیریت تلفیقی علف

ها، راهبردهای تناوبی رود. در این نظامشمار میبه

هرز شامل مواردی از قبیل وارد هایکاهش تراکم علف

کنندگی باال و نمودن گیاهان زراعی با توانایی رقابت

ب هرز نظیر سیهایسازی علفساده از نظر پاک

های کاشت و زمینی، قرار دادن گیاهان زراعی با زمآن

طول دوره رشد متفاوت و وارد کردن گیاهان زراعی 

بایست لخت باقی ای که خاک میپوششی طی دوره

های مشتمل (. تناوبNordell, 1992باشد )بماند، می

های رشدی متفاوت، از ها و طول دورهبر تاریخ کاشت

هرز های علفخی گونهارزش خاصی در مدیریت بر

 برخوردار است. برای مثال، تورستون 

(Thurston, 1962آلودگی )وحشی با های یوالف

زنی بهاره را در کشت بهاره جو، از طریق وارد جوانه

ای با کاشت پاییزه در تناوب زراعی کاهش نمودن غله

نیا هرز گندمها برای کنترل علفداد. همچنین، توصیه

(Aegilops cylindrica در کشت گندم زمستانه شامل )

کاشت گندم بهاره در تناوب  زراعی برای کاهش 

Wبانک بذر بوده است ) alenta et al., 2002 البته .)

کارایی این عمل ممکن است بر اثر افزایش فراوانی 

 هرز نقصان یابد های بهاره این علفگروه

(W alenta et al., 2002های تولید (. در نظام

ات، وارد نمودن لوبیا )گیاه زراعی با کاشت سبزیج

هرز هایهای مربوط به علفنسبتاً دیرهنگام( آلودگی

با رویش زودهنگام را در کشت بعدی چغندرقند، که 

 شد، کاهش داد در بهار زودتر کاشته می

(Dotzenk o et al., 1969; Brainard et al., 2008 .) 

کم جوامع یکی از راهبردهای ممکن برای کاهش ترا

های زراعی با گیاهان زراعی هرز، طراحی تناوبعلف

 های زندگی متفاوت است دارای چرخه

(Froud-W illiams, 1988 ،در جنوب غربی داکوتا .)

گیاهان زراعی فصل سرد و فصل گرم، هر دو قابل 

های کاشت و برداشت متفاوت در کشت هستند. تاریخ

ای هایی بربین این گیاهان زراعی، فرصت

منظور جلوگیری از استقرار و تولید تولیدکنندگان، به

 ,.Leeson et alآورده است )هرز فراهم هایبذر علف

2000; Streibig, 1979هرز ارزنی (. برای مثال، علف

(Setaria viridis در اواخر اردیبهشت شروع به )

کند و متعاقب آن، گلدهی آن در اواخر رویش می

جا که گندم زمستانه در از آن شود.تیرماه آغاز می

توان پس از برداشت شود، میاوایل تیرماه برداشت می

هرز ارزنی، پیش گندم زمستانه، نسبت به کنترل علف

از گلدهی و به بذرنشینی آن، اقدام کرد. فرصت 

هرز فصل سرد از قبیل هایمشابهی برای علف
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( متصور است که Bromus tectorumپشمکی )علف

قبل از کاشت گیاهان زراعی فصل گرم مانند  توانمی

ها را کنترل نمود و از تولید ذرت یا آفتابگردان، آن

 (. Anderson et al., 2007بذرشان جلوگیری کرد )

هرز، از جمله های زراعی فرونشاننده علفتوسعه نظام

های رسانی نهادهگر به حداقلهای زراعی تسهیلتناوب

اثرات گیاهان زراعی و نظام کش، نیازمند مطالعهعلف

شناسفی های مختلفف جمعیفتهای مدیریتی بر جنبه

 ;Bastiaans et al., 2000هرز اسففت )هففایعلف

Mortensen et al., 2000.) 

 .Hordeum Spontaneum C جودره با نام علمی

Koch، آذین سنبله ک پایه با گلتساله و گیاهی یک

با سه گلچه  بذر، هر سنبلچه است. در زمان رسیدگی

بخشی  که تنها گلچه میانی دارای بذر است، همراه با

شود. و وارد خاک می کندمیآذین ریزش از محور گل

های ژنتیکی است و یکی از علف داری تنوع،این گیاه 

 هرز سمج و مهاجم مزارع گندم، خصوصاً در

به شمار  و لرستان کرمانشاه ،های فارس، اصفهاننااست

ساز هرز مشکلهایاز جمله علف . جودرهرودمی

 غالب اکثر مزارع گندم استان فارس 

(Jamali and Termeh, 1998 و سایر مناطق ایران )

های طبیعی آن، ( و جمعیتNevo et al., 1986است )

در بسیاری از مناطق دیگر جهان گزارش شده است 

(Harlan and Zohary, 1966این علف .) ،هرز

نزدیکی با جو زراعی  ارتباط ژنتیکی بسیار

(Hordeum vulgare دارد و جد جو زراعی شناخته )

شود و منشا آن، مناطق مدیترانه و ایران تورانی می

 (.Zohary et al., 2012است )

( عنفوان Mousavi et al., 2018موسوی و همکاران )

روز پفس از  140نمودند که وجفود پوشفینه بفذر تفا 

زنی جودره عمل برداشت به صورت مانع جدی جوانه

دار جودره تا دو ماه پس کرد. در مورد بذرهای پوشینه

زنی اتفاق نیفتاد، بعد از گذشت از برداشت اصالً جوانه

درصفد بفود، در  10زنی کمتفر از حدود سه ماه جوانه

زنی بففرای روز میففزان جوانففه 140حففالی کففه بعففد از 

دار نگهداری شفده در معفرت تفابش بذرهای پوشینه

 37و  87و نگهداری شده در اتاق به ترتیب به آفتاب 

درصد رسید. نتایج این پژوهش گویای وجود خفتگی 

فیزیولوژیکی عالوه بر خفتگی ناشی از اثفرات پوسفته 

رسی طی فصل تابسفتان بذر و ضرورت طی دوره پس

برای جودره در شرایط دیم است. ایفن محققفان بیفان 

کشفت هرز جفودره در کردند که سرعت رویش علف

پاییزه به طور چشمگیری بیشتر از سرعت رویفش در 

های زمستانه و بهاره بود و در صورت فراهمفی کشت

رطوبت کافی در خاک، فرصت زمانی مورد نیاز بفرای 

درصد رویش قابل تحقق بفذرهای جفودره  50نیل به 

، 9در هر یک از فصول پاییز، زمستان و بهار به ترتیب 

 روز برآورد شد. 3و  18

 ,.Mousavi et alبررسفی موسفوی و همکفاران )در 

( فراهمی آب مورد نیاز بفرای رویفش بفذرهای 2015

درصد بیشتر از آب مورد نیاز رویش بذر  1/51جودره 

 5/12گندم زراعی بود. با افزایش سطح فراهمی آب از 

متفر، بیشفینه رویفش میلی 20و  5/17، 15متر به میلی

برابر شفد. نتفایج  25/3، 01/2، 68/1جودره به ترتیب 

پژوهش این محققان گویای رویش بخفش اعظمفی از 

درصففد( در صففورت  75بففذرهای جففودره )بففیش از 

توانفد در فراهمی کافی آب است، که این موضفوع می

 هرز به کار آید.هایمدیریت این علف

( بیفان Mousavi et al., 2017موسفوی و همکفاران )

دوره کردنففد کففه در مففورد بففذرهای جففودره بففا طففی 

رسی، ممانعت فیزیکی پوسته بذر عامل بازدارنفده پس

شود و نقفش زنی بذر محسوب نمیمهمی برای جوانه

بازدارندگی پوسته بذر احتماالً به تجمع مواد بازدارنده 

شود کفه بفا آبشفویی ناشفی از پیرامون بذر مربوط می

وقوع بارندگی کافی و کاهش غلظت مواد بازدارنده در 

زنی و رویش بذر در خاک زمینه جوانه محیط پیرامونی
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 شود.فراهم می

هرز جودره در کشت چینی علفارزیابی تاثیر خوشه

هرز در کشت گندم و تاریخ کاشت و کنترل علف

هرز در تناوب زراعی نخود بر تولید سنبله این علف

گندم ف نخود ف گندم از جمله اهداف این پژوهش 

 بوده است.

 هامواد و روش

در روستای سراب جلدان منطقه گریت، از  آزمایش،

کیلومتری از  50آباد و به فاصله توابع شهرستان خرم

 42درجه  48مرکز استان لرستان، با طول جغرافیایی 

درجه  33ثانیه شرقی، عرت جغرافیایی  7/0دقیقه و 

متر از  1844ثانیه شمالی و ارتفاع  2/5دقیقه و  21

وهوای دارای آب سطح دریا اجرا شد. منطقه گریت،

معتدل سرد است و تناوب زراعی رایج در این منطقه 

های گندم ف نخود است. منطقه گریت از جمله قطب

 رود.مهم کشت نخود استان لرستان به شمار می

مقدار بارندگی، دمای حداقل و دمای حداکثر روزانه 

های در شکل 1389-90و  1388-89های زراعی سال

 ه است.نشان داده شد 2و  1

اسپلیت و در قالب طرح فآزمایش به صورت فاکتوریل

های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. بلوک

هرز جودره در چینی علففاکتوریل وضعیت خوشه

چینی و با کشت گندم )در دو سطح بدون خوشه

چینی( و تاریخ کاشت نخود در فصل بعد )در خوشه

( دو سطح کشت زودهنگام و کشت دیرهنگام

هرز های اصلی و سطوح فاکتور مدیریت علفکرت

رویشی در کشت نخود )در پنج سطح کاربرد پیش

از ماده تجاری  گرم در هکتارکیلو 7/0بیوزین )متری

در  لیتر 7/0رویشی ایمازتاپیر )درصد(، کاربرد پیش 75

رویشی درصد(، کاربرد پس 10از ماده تجاری  هکتار

 24از ماده تجاری  در هکتار لیتر کلتودیم )یک

هرز و  شاهد بدون درصد(، شاهد عاری از علف

 های فرعی آزمایش بودند.هرز( کرتکنترل علف

، مزرعه گندمی با آلودگی تقریباً 1388در بهار 

هرز جودره انتخاب شد. برای یکنواخت به علف

شناخت نقش بذر تولیدی سال جاری در توسعه 

چینی و عدم وشههرز جودره دو تیمار خآلودگی علف

چینی در کشت گندم اعمال شد. به این منظور، خوشه

 200قسمت با مساحت تقریبی  12زمین یاد شده به 

های کامل مترمربع برای هر قطعه، در قالب طرح بلوک

تصادفی تقسیم شد. طی فصل بهار در چند مرحله تا 

قطعه یاد شده، سنبله 12پایان فصل، در شش قطعه از 

ز جودره پیش از به بذرنشینی، به طور هرهای علف

مرتب و به صورت دستی حذف شدند تا بدین 

ترتیب، بذر سال جاری در این قطعات ریخته نشود؛ 

چینی به طور تصادفی انتخاب قطعات برای خوشه

 شدند. 

در فصل بعد، آزمایش تأثیر زمان کاشت و کنترل 

هرز جودره در کشت نخود شیمیایی بر جمعیت علف

هرز جودره در هایی که در فصل قبل، علفخشدر ب

چینی شده یا نشده بود اجرا شد. کشت ها خوشهآن

زود هنگام نخود، در اولین فرصت پس از رفع 

( و کشت 1388اسفندماه  24یخبندان زمستانه )

صورت  1389هنگام، در تاریخ هشت اردیبهشت دیر

گرفت. کاشت نخود با استفاده از گاوآهن شش خیش 

 60س از پخش دستی بذر، بر اساس کاربرد و پ

عرت کیلوگرم در هکتار از بذر توده محلی انجام شد. 

متر در نظر  هشتطول کرت  و پنج مترهر کرت 

کاشت نخود همانند رویش رایج در منطقه  شد.گرفته 

ورزی اولیه و تنها با استفاده از و بدون عملیات خاک

 خیش صورت گرفت.گاوآهن شش

بیوزین و ایمازتاپیر به های متریکشفکاربرد عل

رویشی و به فاصله دو روز پس از کاشت صورت پیش
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کش کلتودیم نیز به نخود صورت گرفت. علف

رویشی استفاده شد. در مرحله گلدهی صورت پس

هرز جودره در سطح نخود، تراکم سنبله علف

و  1389در پاییز گیری شد. های آزمایش اندازهکرت

های آزمایش اشت نخود، در همان کرتبعد از برد

نخود، متناسب با تاریخ کاشت مرسوم منطقه )آبان 

ماه(، پس از تهیه زمین و طبق دستورالعمل فنی، گندم 

هرز جودره در اوایل دیم کاشته شد. تراکم سنبله علف

 گیری شد.، اندازه1390بهار 

ها با استفاده از آنالیز واریانس و تجزیه و تحلیل داه

و در سطح  LSDها به کمک آزمون قایسه میانگینم

 پنج درصد صورت گرفت.
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)باال(  1388-89هاي زراعی آباد، از ابتداي مهرماه طی سالمقدار بارندگی و دماهاي حداقل و حداكثر مطلق روزانه خرم -1شکل 

 )پایين( 1389-90و 

Figure 1. Daily precipitation and absolute maximum and m inimum daily temperatures of K horramabad, during the 

growing season, from October in 2009-10 (above) and 2010-11 (bottom  (  
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 نتایج و بحث
هرز براساس نتایج آنالیز واریانس، تعداد سفنبله علفف

جودره در کشت گندم سال سوم تنفاوب زراعفی، بفه 

هرز چینی این علففخوشه داری تحت تأثیرطور معنی

(. 1در کشت گنفدم سفال اول قفرار گرففت )جفدول 

هرز جودره در کشت گنفدم میانگین تعداد سنبله علف

چینی آن در کشت گندم سفال سال سوم، بر اثر خوشه

درصففد کففاهش یافففت. بففر ایففن اسففاس،  9/71اول، 

هرز جودره در کشت گندم سال سوم و جمعیت علف

چینی یمففار عففدم خوشففههففای مربففوط بففه تدر بخش

برابفر  6/3هرز جودره در کشت گندم سال اول، علف

چینی شده بود )شکل های خوشهجمعیت آن در بخش

2 .) 

 هرز جودره در كشت گندم در سال سوم آزمایش تراكم سنبله علف *هاينتایج تجزیه واریانس داده -1جدول 

Table 1. Analysis of variance of wild barley spike density in wheat, in the third year of the experiment  

M s. wild barley spike density  df  Source of variance 
0.29 ns 2 Block  

54.15 ** 1 W ild barley spike cut off in wheat crop 2009 

15.75 ** 1 Chickpea sowing time in 2010 
0.00 ns 1 W ild barley spike cut off  × Chickpea sowing time 

0.85 6 M ain plot error  
14.98 ** 4 Chickpea weed management in 2010 
1.71 ns 4 W ild barley spike cut off  × Chickpea weed management  

0.82 ns 4 Chickpea sowing time × Chickpea weed management  
1.85 ns 4 Triple interaction 

0.68 32 Subplot error  
31.3  C.V.%  

 دارغیرمعنی nsدرصد و  1داري در سطح معنی **داري در سطح پنج درصد، معنی *

 اند ها تبديل جذري شدهداده*:    

چینی در کفاهش این موضوع گویفای اهمیفت خوشفه

های آتی است. بر ایفن هرز در سالجمعیت این علف

هرز جفودره لفاساس و با توجه به دشواری کنترل ع

شود که کشاورزان با پفایش در مزارع گندم، توصیه می

هرز، نسفبت مداوم مزارع طی دوره  ظهور سنبله علف

های جفودره از چینی و حفذف کامفل بوتفهبه خوشفه

مزرعه اقدام نمایند. بدین ترتیفب، بفا عملیفات سفاده 

هرز، هزینه چندانی چینی که در آغاز شیوع علفخوشه

هرز جلفوگیری بفه عمفل ز گسترش علففنیز ندارد، ا

 آید.می

هرز در هفایریزش بذر، نهاده اصلی بانفک بفذر علف

(؛ 1989رود )سیمسون و همکفاران، خاک به شمار می

رسفت البته همبستگی بفین ریفزش بفذر و تفراکم دانه

هرز وابسفته رویش یافته در فصل بعد، به گونفه علفف

کففاران (. وبسففتر و هم2007اسففت )بریففور و الیففور، 

های رستی گونفه( عنوان نمودند که رویش دانه2003)

ساله، به تراکم بانک بذر و ریزش بذر سال گندمی یک

هرز جفودره در تعداد سنبله علف پیشین وابسته است.

داری تحفت کشت گندم در سال سوم، به طفور معنفی

تأثیر زمان کاشت نخود  در سفال دوم تنفاوب زراعفی 

أخیر در کاشففت نخففود، (. تفف1قففرار گرفففت )جففدول 

هرز جفودره در درصد تعداد سنبله علف 7/68افزایش 

 (.3کشت گندم سال سوم را در پی داشت )شکل 

رود کفه کاشفت هر چند در اغلب اوقفات انتظفار مفی

دیرهنگام، با توجه به ففراهم بفودن فرصفت بیشفتری 

هرز، کنترل بهتری در پفی های رویش علفبرای موج

این مورد خفا  و بفا توجفه بفه داشته باشد، ولی در 

روش تهیه زمین و نوع ادوات کاشت، در تیمار کاشت 

دیرهنگام نخود، عملیفات کاشفت بفا گفاوآهن شفش 

هرز جودره های علفخیش، قادر به نابودی کامل بوته

های نبففود. در هنگففام کاشففت دیرهنگففام نخففود، بوتففه

جودره در مرحله ساقه رفتن بودنفد و گفاوآهن شفش 
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ها نبود. از سفوی سازی کامل آنبه مدفون خیش، قادر

دیگر، وقوع بارندگی به فاصله کوتاهی پس از کاشفت 

و باال بودن سطح رطوبت خاک نیفز در عفدم کفارایی 

هرز اثرگفذار عملیات کاشت در از بین بردن این علف

 بود.
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هاي هرز جودره در كشت گندم سال اول بر تراكم سنبله آن در كشت گندم در سال سوم. ميانگينچينی علفتأثير خوشه -2شکل 

 داري ندارند.و در سطح پنج درصد، تفاوت معنی  LSDداراي حروف مشترک براساس آزمون

Figure 2. Effect of wild barley spike cut off in first year of wheat  cropping on the spike density of this weed in wheat crop in 

the third year. M eans with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5%  level . 
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هاي داراي شت گندم در سال سوم. ميانگينهرز جودره در كتأثير زمان كاشت نخود در سال دوم بر تراكم سنبله  علف -3شکل 

 داري نداشتند.و در سطح پنج درصد، تفاوت معنی  LSDحروف مشترک بر اساس آزمون

Figure 3. The effect of chickpea sowing date on wild barley spike density in wheat crop in the third year . Means with at least 

one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level. 

هرز جودره در کشت گندم چینی علفاثرمتقابل خوشه

در سفال اول و زمفان کاشففت نخفود در سففال دوم در 

هرز جفودره در تناوب زراعی بر تفراکم سفنبله علفف

دار نبفود کشت گندم در سال سوم، از نظر آماری معنی

لو انفداختن کاشفت نخفود در شفرایط (. ج1)جدول 

چینی، بفه ترتیفب، سفبب چینی و عفدم خوشفهخوشه

درصدی تفراکم سفنبله  9/33و  9/60دار کاهش معنی

هرز جودره در کشت گنفدم در سفال سفوم شفد علف

چینی و چه (. به عبارتی، چه در شرایط خوشه4)شکل 

هرز جودره در سفال چینی علفدر شرایط عدم خوشه

زراعی، کاشت زودهنگفام نخفود در سفال اول تناوب 

هرز جفودره و کفاهش دوم، در کاهش جمعیت علفف
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هرز در سال آتی اثرگفذار تولید بذر برای رویش علف

بوده اسفت. از سفوی دیگفر، صفرف نظفر از زود یفا 

چینی دیرهنگففام بففودن تففاریخ کاشففت نخففود، خوشففه

جودره در کشفت گنفدم سفال اول، نقفش بفارزی در 

هرز در کشفت گنفدم سفال علفف کاهش جمعیت این

های زودهنگففام و دیرهنگففام سففوم داشففت. در کشففت

چینی جفودره در سفال اول، بفه ترتیفب نخود، خوشفه

درصدی تراکم سنبله جودره در  66و  80سبب کاهش 

 (.4کشت گندم سال سوم شد )شکل 
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ر فصل بعد بر تعداد سنبله جو دره در كشت هرز جودره در كشت گندم و زمان كاشت نخود دچينی علفاثرمتقابل خوشه -4شکل 

 داري ندارند. و در سطح پنج درصد، تفاوت معنی  LSDهاي داراي حروف مشترک براساس آزمونگندم در سال سوم. ميانگين

Figure 4. Interaction effects of wild barley spike cut off in the first year and chickpea sowing date in the second year on the 

wild barley spike density in the wheat crop of the third year. Means with at least one common letters are not significantly 

different based on LSD test at 5% level. 

هرز جفودره در کشفت گنفدم سفال تراکم سنبله علف

ت تفأثیر مفدیریت داری تحفسوم، به طورکامالً معنفی

(. 1هرز در کشت نخود قرار گرفت )جدول هایعلف

تمامی تیمارهای کنترلفی در مقایسفه بفا شفاهد بفدون 

هرز در کشفت نخفود، سفبب کفاهش هایکنترل علف

هرز جفودره در دار میانگین تفراکم سفنبله علففمعنی

کشت گندم در سال سوم شدند. وجین دستی، کفاربرد 

ن، ایمازتاپیر و کلتفودیم، بفه بیوزیهای متریکشعلف

درصفدی  9/59و  3/64،  9/69،  6/89ترتیب کاهش 

هرز جفودره را در کشفت گنفدم در تراکم سنبله علف

 (.5سال سوم در پی داشتند )شکل 
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در هاي هرز در كشت نخود سال دوم بر ميانگين تراكم سنبله جودره در كشت گندم تاثير تيمارهاي مختلف مدیریت علف -5شکل 

 داري ندارند.و در سطح پنج درصد، تفاوت معنی  LSDهاي داراي حروف مشترک براساس آزمونسال سوم. ميانگين

Figure 5. Effects of chickpea weed management treatments in the second year on wild barley spike density in wheat crop in 

the third year. M eans with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5%  level   
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هرز جفودره و مفدیریت چینی علففاثرمتقابل خوشفه

هرز هرز در کشت نخود بر تراکم سنبله علفهایعلف

جودره در کشت گندم در سال سفوم، از نظفر آمفاری 

گین تفراکم (. بیشفترین میفان1دار نبفود )جفدول معنی

سنبله جودره در کشت گندم سال سوم، به تیمار شاهد 

چینی هرز در شرایط عدم خوشههایبدون کنترل علف

هرز در هفایو کمترین آن، به تیمار وجین دستی علف

چینی در کشفت گنفدم کشت نخود در شرایط خوشفه

هرز در هففایاختصففا  داشففت. وجففین دسففتی علف

و عفففدم چینی کشفففت نخفففود در شفففرایط خوشفففه

 3/88و  6/94چینی، بفه ترتیفب سفبب کفاهش خوشه

هرز جودره در کشت گندم درصدی تراکم سنبله علف

بیوزین کش متریدر سال سوم شد. تیمار کاربرد علف

وجین دسفتی، از نظفر  چینی با تیماردر شرایط خوشه

هرز جودره در کشت گنفدم سطح جمعیت سنبله علف

شفت. در شفرایط داری ندادر سال سوم تفاوت معنفی

های ایمازتاپیر کشچینی، تیمارهای کاربرد علفخوشه

و کلتودیم نیز در مقایسه بفا شفاهد بفدون کنتفرل، بفه 

درصفدی تفراکم سفنبله  61و  67ترتیب سبب کاهش 

 (.6جودره شدند  )شکل 
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در فصل بعد بر تراكم سنبله  هرز در كشت نخودهايچينی جودره در كشت گندم و شيوه مدیریت علفاثرمتقابل خوشه -6شکل 

و در سطح پنج درصد، تفاوت   LSDهاي داراي حروف مشترک براساس آزمونجودره در كشت گندم در سال سوم.  ميانگين

 داري ندارند.معنی
Figure 6. Interaction effects of wild barley spike cut off  in the first year and chickpea weed management in the second year 

on the wild barley spike density in the wheat crop of the third year . M eans with at least one common letters are not 

significantly different based on L SD test at 5%  level. 

ورزی زیفاد هایی با خاکخصو  در نظامبذر، بهبانک

که برای بیش از یک یا دو فصل و مشتمل بر بذرهایی 

عنوان بازتفابی از موفقیفت یفا ماندگار نیستند، بیشتر به

یافتفه در فصفل هرز رویفشهایناکامی مدیریت علف

که بیانگر اثرات تجمعی شود تا اینپیشین محسوب می

مدیریت رخ داده طفی مقیفاس زمفانی طفوالنی باشفد 

 (.2006)اسمیت و گروس، 

هرز در هفایو مفدیریت علفاثرمتقابل زمفان کاشفت 

هرز جفودره در کشت نخود، بفر تفراکم سفنبله علفف

دار نبفود کشت گندم در سال سوم از نظر آماری معنی

هرز جفودره در (. میانگین تراکم سنبله علف1)جدول 

کشت گندم در سال سفوم بفرای تیمفار شفاهد بفدون 

هرز در کاشت دیرهنگام نخود، به ترتیفب کنترل علف

برابر میانگین آن در تیمارهای وجین دستی  5/9و  8/9

های زودهنگام و دیرهنگام نخود بود. تیمفار در کاشت

های زودهنگفام و هرز در کشتهایوجین دستی علف

 89و  90دیرهنگام نخفود، بفه ترتیفب سفبب کفاهش 

درصدی تراکم سنبله جودره در کشت گندم سال سوم 

رد شد. در کشفت زودهنگفام نخفود، تیمارهفای کفارب

 84بیوزین و ایمازتاپیر، با کفاهش های متریکشعلف
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درصد تراکم سنبله جفودره در کشفت گنفدم در  79و 

مقایسه با شاهد بدون کنترل، بفا تیمفار وجفین دسفتی 

داری نداشتند. تراکم سنبله جفودره بفرای تفاوت معنی

کش در کاشت دیرهنگام نخود تفاوت تیمارهای علف

(.7تند )شفففکل داری بفففا یکفففدیگر نداشفففمعنفففی
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هرز در كشت نخود بر تراكم سنبله جو دره در كشت گندم در سال هاياثرمتقابل زمان كاشت نخود و شيوه مدیریت علف -7شکل 

 داري ندارند.و در سطح پنج درصد، تفاوت معنی  LSDهاي داراي حروف مشترک براساس آزمونسوم.  ميانگين

Figure 7. Interaction effects of chickpea sowing date and chickpea weed management in the second year on the wild barley 

spike density in the wheat crop of the third year . M eans with at least one common letters are not significantly different 

based on LSD test at 5%  level. 

نه فاکتورهای آزمایش بر تراکم سنبله اثرمتقابل سه گا

هرز جودره در کشت گندم در سال سوم، از نظر علف

(. بیشترین میانگین 1دار نبود )جدول آماری معنی

هرز جودره در کشت گندم در سال تراکم سنبله علف

هرز در هایسوم، به تیمارهای شاهد بدون کنترل علف

شرایط نخود در  های زودهنگام و دیرهنگامکاشت

هرز جودره در کشت گندم چینی علفعدم خوشه

سال اول اختصا  داشت. تیمار وجین دستی 

هرز در کاشت زودهنگام نخود در شرایط هایعلف

هرز جودره در کشت گندم در سال چینی علفخوشه

هرز جودره بود اول آزمایش، به طور کامل فاقد علف

 (. این موضوع گویای نقش بارز دو سال8)شکل 

جلوگیری از ریزش بذر در کنترل مناسب جمعیت این 

ریزی اصولی در هرز است. بدین ترتیب، با برنامهعلف

توان مزارع آلوده و اجرای برنامه تناوبی مناسب می

زمینه تخلیه بانک بذر و نقصان شدید جمعیت 

 هرز جودره را فراهم آورد. علف

(، گویای Davis et al., 2008پژوهش دیویس )

رت به کارگیری راهکارهایی برای محدودسازی ضرو

هرز به بانک بذر خاک در هایورود نهاده بذر علف

 انتهای فصل زراعی است. بوهلر و هارتزلر 

(Buhler and Hartzler, 2001 نیز گزارش دادند که )

بذرهای ارزنی در بانک بذر خاک، دارای ماندگاری 

ند؛ از این رو، تراکم باالی جمعیت ارزنی در کمی هست

بانک بذر خاک، احتماالً به نهاده ریزش پیوسته بذر 

(.Davis et al., 2008مربوط است )
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هرز در كشت نخود بر تراكم سنبله جو دره هايچينی، زمان كاشت نخود و شيوه مدیریت علفاثرمتقابل سه گانه خوشه -8شکل 

داري و در سطح پنج درصد، تفاوت معنی  LSDهاي داراي حروف مشترک براساس آزمونال سوم.  ميانگيندر كشت گندم در س

 ندارند.

Figure 8. Interaction effects of wild barley spike cut off  in the first year and, chickpea sowing date and chickpea weed 

management in the second year on the wild barley spike density in wheat crop of third year . M eans with at least one 

common letters are not significantly different based on L SD test at 5%  level. 

نتایج این پژوهش، بیانگر تاثیر زیاد ریزش بذر سال 

هرز جودره در تناوب جاری بر پویایی جمعیت علف

است. بر این اساس، جلوگیری از به بذرنشینی زراعی 

تواند به میزان زیادی موجبات کاهش جمعیت این می

هرز را فراهم سازد، به طوری که دو سال علف

جلوگیری از ریزش بذر جدید، کنترل بسیار مناسب 

هرز جودره را در پی داشت. جلوگیری از ریزش علف

مناسب، تواند از طریق رعایت تناوب زراعی بذر می

وارد نمودن دوره آیش و گیاهان زراعی با چرخه 

شک زندگی متفاوت از قبیل حبوبات انجام شود. بی

نظام تک کشتی گندم و جو که دارای چرخه زندگی 

هرز جودره هستند، سبب دامن زدن به مشابه علف

شود. از سوی دیگر، در کشت هرز میتوسعه این علف

و بازدید مزارع به  گندم نیز می توان با پایش مرتب

خصو  در مرحله ظهور سنبله جودره نسبت به 

چینی و ممانعت از تکمیل بانک بذر خاک خوشه

 جلوگیری به عمل آورد.
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