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چکیده
تأثیر خوشه چینی علف هرز جودره در کشت گندم و تاریخ کاشت و راهكارهاي مدیریتی در کشت نخود بر جمعیت این علف هرز در کشت نخوود در
سال بعد در شهرستان خرمآباد طی سالهاي زراعی  1388 -89و  1389-90مورد ارزیابی قرار گرفت .آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح
بلوكهاي کامل تصادفی با  3تكرار اجرا شد .خوشهچینی علف هرز جودره در کشت گندم به طور متوسط سبب کاهش  71درصد تراکم و زیستتوده این
علفهرز در کشت نخود در سال بعد شد .این موضوع گویاي اهمیت ریزش بذر سال جاري علفهرز جودره در تكمیل بانکبذر خاك و رویش دانهرسوت
در سال بعد است .با کاشت زودهنگام نخود در مقایسه با کاشت دیرهنگام ،جمعیت علف هرز جودره به میزان  75/1درصد کواهش یافوت .ایون موضووع
عمدتاً به عدم کارایی عملیات کاشت با ششخیش در کنترل کامل بوتههاي جودره سبز شده در تیمار کاشت دیرهنگام مربوط بود .تیمار کاشت زودهنگام
نخود همراه با خوشهچینی جودره در کشت گندم سال قبل ،به طور کامل فاقد علفهرز جودره بود .بر این اساس ممانعت از ریزش بذر و تكمیل بانکبذر
خاك در سال پیشین و صرف عملیات کاشت به موقع نخود سبب کنترل کامل علفهرز جودره شد .بدینترتیب بوه نرور مویرسود کوه عموده جمعیوت
رویشیافته این علفهرز به ریزش بذر در سال قبل وابسته است ،به عبارتی سطح خفتگی بذر جودره اندك بوده و پویایی جمعیت آن عمدتاً به بانکبوذر
بذر گذرا و نه بانکبذر پایا متكی است .این موضوع نویدبخش امكان مدیریت این علفهرز مشكلساز و کاهش جمعیت آن به زیر حود آسوتانه خسوارت
اقتصادي از طریق مدیریت بانکبذر است.
واژههاي كلیدي :تناوب زراعی ،جودره ،گندم ،مدیریت علفهايهرز ،نخود
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مدلهاي شبیهسازي پویایی جمعیت علفهايهورز گویواي توأثیر
قابلتوجه بارش بذر بر تراکم جمعیت علفهايهرز در سال آتی اسوت
( 24 ،11 ،5و  .)32مدلهاي اقتصاد زیستی مبتنی بر آستانهها بیوانگر
این است که اگر تأثیر نهاده هاي جاري بانک بذر بر کاهش عملكرد و
هزینههاي مدیریتی در فصلهاي رشود آتوی مود نرور باشود ،آسوتانه
تحمل براي تولید بذر علف هرز نزدیک به صفر خواهود بوود ( .)30بوا
این که در مورد گونههواي داراي بانوکبوذر پایوا ،بانوکبوذر حافروه
درازمدت عملیات مدیریت طی سالیان گذشته به شومار مویرود (،)27
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ماندگاري کم را عمدتاً متأثر از موفقیت یا ناکامی عملیات مودیریت در
فصل دانستهاند تا این که اثورات تممعوی مودیریت طوی دوره زموانی
طوالنیتري را مؤثر بدانند .نتایج پژوهش دیویس و ویلیامز ( )9حواکی
از ارتباط بوین بواروري علوفهورز ارزن ( )Panicum miliaceumدر
کشت ذرت شیرین ،تراکم این علوفهورز در کشوت لوبیواي بعودي و
کاهش عملكرد لوبیا در فصل بعد بود ،کوه ایون امور بوه تواثیر منفوی
استقرار گیاهچه علفهرز ارزن بر گیاه زراعی لوبیا مربوط دانسته شوده
است .نتایج این پژوهش گویاي اهمیوت بسوط برناموههواي مودیریت
تلفیقی علف هواي هورز بوه نحووي اسوت کوه در بردارنوده مودیریت
جمعیتهاي علف هرز یکساله هم در انتهاي چرخوه زنودگی آنهوا ،از
طریق کاهش باروري و زندهمانی بذور و هم در آغازین مراحل چرخوه
زندگی آنها ،از طریق کاهش بازرویی دانه رسوتی و اسوتقرار آنهاسوت
(.)9
تناوب زراعی ابزار مهمی براي کاهش وفور آفات ،بهبود تووازن و
باروري خاك و افزایش عملكرد گیاهان زراعی محسوب میشوود ( 3و
 .)34در کشتهاي فاقد گزینههاي علفکشی مناسب ،تنواوب زراعوی
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جزء بسیار مهمی از برنامه مدیریت تلفیقی علفهايهرز بهشومار موی
رود .در این نرامها ،راهبردهاي تناوبی کاهش تراکم علوفهوايهورز
شووامل مووواردي از قبیوول وارد نمووودن گیاهووان زراعووی بووا توانووایی
رقابتکنندگی باال و کارآمد از نرر پاكسازي علفهايهرز ،قرار دادن
گیاهان زراعی با زمانهاي کاشت و طوول دوره رشود متفواوت و وارد
کردن گیاهان زراعی پوششی طی دوره آیش به منرور کاهش جمعیت
علفهايهرز قابل استفاده است ( .)29تناوبهاي مشوتمل بور تواریخ
کاشتها و طول دورههاي رشدي متفاوت در مدیریت برخی گونههاي
علف هرز از ارزش خاصی برخوردار است .براي مثوال ،تورسوتون ()36
آلودگیهاي یوالفوحشی با جوانه زنی بهاره را در کشت بهواره جوو از
طریق وارد نمودن غله اي با کاشت پاییزه در تناوب زراعی کاهش داد.
به طوور مشوابه ،توصویه هوا بوراي کنتورل علوف هورز دانوهتسوبیحی
( )Aegilops cylindricaدر کشت گندم زمستانه شامل کاشت گندم
بهاره در تناوب زراعی براي کاهش بانک بذر بوده است .البته کوارایی
این عمل ممكن است بر اثر افزایش فراوانی اکوتیپهواي بهواره ایون
علف هرز نقصان یابد ( .)37در نرامهاي تولید سبزیمات ،وارد نموودن
لوبیا (گیاه زراعی با کاشت نسبتاً دیرهنگام) آلوودگیهواي مربووط بوه
علفهاي هرز با رویش زودهنگام را در کشت بعدي چغندرقند ،کوه در
بهار زودتر کاشته میشد ،کاهش داد ( 2و .)13
توسعه نرامهاي زراعی فرونشاننده علفهرز ،از جمله تناوبهواي
زراعی تسهیلگر به حداقلرسانی نهادههاي علفکش ،نیازمند مطالعوه
اثرات گیاهان زراعی و نروامهواي مودیریتی بور جنبوههواي مختلوف
جمعیتشناسی علفهاي هرز است ( 1و .)26
جودره با نام علمی  Hordeum spontaneum C .Kochگیاهی
یکساله و تک پایه با گلآذین سنبله است .در زمان رسیدگی بذر ،هر
سنبلچه با سه گلچه که تنها گلچه میانی داراي بذر اسوت ،هموراه بوا
بخشی از محور گلآذین ریزش نموده و وارد خاك میشود .این گیواه
داري تنوع ژنتیكی است و یكی از علفهاي هرز سمج و مهاجم مزارع
گندم ،خصوصاً در استانهاي فارس ،اصفهان ،کرمانشاه و لرسوتان بوه
شمار میرود .جودره از جمله علفهايهورز مشوكلسواز غالوب اکثور
مووزارع گنوودم اسووتان فووارس ( )16و سووایر منوواطق ایووران اسووت و
جمعیتهاي طبیعی آن در بسویاري از منواطق دیگور جهوان از جملوه
یونان ،مصر ،جنوب غربی آسیا به طرف شرق ،ایران ،افغانستان ،غرب
پاکستان و جنوب تاجیكسوتان گوزارش شوده اسوت ( 15و  .)28ایون
علفهرز ارتباط ژنتیكی بسویار نزدیكوی بوا جوو زراعوی ( Hordeum
 )vulgareدارد و جد جو زراعی شناخته می شوود و منشوا آن منواطق
مدیترانه و ایران تورانی است (.)39
اکثر باریک برگکش هاي رایج توصیهشده براي مزارع گندم قوادر
به کنترل کامل علوفهورز جوودره نیسوتند .از ایون رو بهورهگیوري از
راهكارهاي زراعی مناسب براي مدیریت این علفهورز حیواتی اسوت.
ارزیابی تأثیر خوشهچینی علف هورز جوودره در کشوت گنودم و تواریخ

کاشت و کنترل علفهاي هرز در کشوت نخوود سوال بعود در تنواوب
زراعی بر جمعیت علفهرز جودره در کشت نخود از جمله اهداف ایون
پژوهش است.

مواد و روشها
آزمایش در روستاي سراب جلدان منطقه گریت از توابع شهرستان
خرمآباد به فاصله  50کیلومتري از مرکز استان لرستان اجرا شد .محل
آزمایش داراي طول جغرافیایی  48درجه  42دقیقه و  0/7ثانیه شرقی،
عرض جغرافیایی  33درجوه  21دقیقوه و  5/2ثانیوه شومالی و ارتفواع
 1844متر از سطح دریاست .منطقه گریوت داراي آبوهوواي معتودل
سرد است .تناوب زراعی رایج در این منطقه گندم و نخود است .منطقه
گریت از جمله قطبهاي مهم کشت نخود دیم استان لرستان به شمار
میرود.
مقدار بارندگی ،دماي حداقل و دمواي حوداکثر روزانوه سوالهواي
زراعی  1388-89و  1389-90ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خرمآباد
در شكل  1نشان داده شده است.
آزمایش به صورت فاکتوریلواسپلیت در قالب طرح بلووك کامول
تصادفی با  3تكرار اجرا شد .فاکتوریل وضعیت خوشهچینی علوفهورز
جوودره در کشوت گنودم (در دو سوطح  -1بودون خوشوهچینووی و -2
خوشهچینی) و تواریخ کاشوت نخوود در فصول بعود (در دو سوطح -1
کاشت زودهنگام و  -2کاشت دیرهنگام) کرت اصلی و سطوح فواکتور
موودیریت علووفهوورز در کشووت نخووود (در پوونج سووطح  -1کوواربرد
پیشرویشی متريبیوزین ( 0/7کیلوگرم در هكتار از مواده تمواري 75
درصد) -2 ،کاربرد پیشرویشی ایمازتاپیر ( 0/7لیتر در هكتوار از مواده
تماري  10درصد) -3 ،کاربرد پسرویشی کلتودیم ( 1لیتر در هكتار از
ماده تماري  12درصد) در اواسط رشد رویشی نخود -4 ،شاهد عواري
از علفهرز و  -5شاهد بدون کنترل علفهرز) کورت فرعوی آزموایش
بودند.
در بهار  1388مزرعه گندم رقم آذر 2با آلودگی تقریباً یكنواخت به
علف هرز جودره انتخاب شد .براي شوناخت نقوش بوذر تولیودي سوال
جاري در توسعه آلودگی علفهرز جودره دو تیمار خوشهچینوی و عودم
خوشه چینی در کشت گندم اعمال شد .به این منرور زمین یاد شده به
 12قسمت با مساحت تقریبی  200متر مربعی براي هر قطعه در قالب
طرح بلوكهاي کامل تصادفی تقسیم شد .در  6قطعه از  12قطعه یاد
شده طی فصل بهار با ظهور سونبله علوف هورز جوودره طوی چنودین
مرحله تا پایان فصل خوشهچینی علفهرز جوودره بوه صوورت دسوتی
صورت گرفت تا بدین ترتیب بذر سال جاري در ایون قطعوات ریختوه
نشود .قطعات براي خوشهچینی به طور تصادفی انتخاب شدند .جمعیت
علفهايهرز پهن برگ در مزرعه گندم بسیار کم بوده بوه نحوويکوه
نیازي به کاربرد علفکش نبود.
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شکل  -1مقدار بارندگی و دماهاي حداقل و حداكثر مطلق روزانه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خرمآباد از ابتداي مهرماه طی سالهاي زراعی -89
( 1388باال) و ( 1389-90پایین)
Figure 1- The amount of daily precipitation and absolute maximum and minimum daily temperatures of Khorramabad,
(during the growing season, from October in 2009-10 (above) and 2010-11 (bottom

در فصل بعد آزمایش تأثیر زموان کاشوت و کنتورل شویمیایی بور
جمعیت علفهرز جودره در کشت نخود در دو شورایط خوشوهچینوی و
عدم خوشه چینی در کشت گندم سال قبل اجرا شد .کشت زود هنگوام
نخود در اولین فرصت پس از رفوع یخبنودان زمسوتانه ( 24اسوفندماه
 )1388و کشت دیرهنگام در تاریخ  8اردیبهشت  1389صورت گرفت.
کاشت نخود با استفاده از گاوآهن ششخیش پس از پخش دستی بذر
بر اساس کاربرد  60کیلوگرم در هكتار از بذر توده محلی انموام شود.
عرض هر کرت فرعی  5متر و طول کرت  8متر در نرر گرفتوه شود.
کاشت نخود همانند رویش رایج در منطقه بدون عملیوات خواكورزي

اولیه و صرفاً با استفاده از گاوآهن ششخیش صورت گرفت.
کاربرد علفکشهاي متوري بیووزین بوه مقودار  0/7کیلووگرم در
هكتار از نشانتماري سنكور  75درصد و ایمازتاپیر به مقدار  0/7لیتور
در هكتار از نشانتماري پرسویت  10درصد ،به صورت پویشرویشوی
به فاصله  2روز پس از کاشت نخود صورت گرفت .علفکش کلتودیم
به مقدار  1لیتر در هكتار از نشانتمواري سولكت  12درصود نیوز بوه
صورت پس رویشی در اواسط رشد رویشی نخود به کار رفت .سمپاشی
با استفاده از سمپاش پشتی ماتابی با نوازل شورهاي کوالیبره شوده بور
اساس پاشش  300لیتر آب در هكتار انمام شد .در انتهاي فصل رشد،
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تراکم و زیستتوده علف هرز جودره با برداشت نمونوه هواي تصوادفی
 0/5×/5متر در سطح کرتهاي آزمایش اندازهگیري شد .وزن خشوک
جودره پس از قرار دادن نمونهها به مدت  48سواعت در آن بوا دمواي
 75درجه سانتیگراد اندازهگیري شد .تمزیه و تحلیل داهها با اسوتفاده
از آنالیز واریانس و مقایسه میانگینها به کمک آزمون  LSDدر سطح
 5درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث
تراکم علف هرز جودره

براساس نتایج آنالیز واریانس تراکم علوف هورز جوودره در کشوت
نخود به طور معنیداري تحت تأثیر خوشهچینی در کشت گنودم سوال

قبل قرار گرفت (جدول  )1و در مقایسه با شاهد بدون خوشهچینی بوه
میزان  71/3درصد کاهش یافت (شكل  .)2این موضوع گویاي اهمیت
ریزش بذر سال جاري علفهرز جودره در تكمیول بانوکبوذر خواك و
رویش دانهرست در سال بعد است .بدینترتیب به نرور مویرسود کوه
عمده جمعیت رویشیافته این علفهرز به ریوزش بوذر در سوال قبول
وابسته است ،به عبارتی پویایی جمعیت علوفهورز جوودره عمودتاً بوه
بانکبذر بذر گوذرا و نوه بانوکبوذر پایوا متكوی اسوت .ایون موضووع
نویدبخش امكان مدیریت این علفهرز مشكلساز و کواهش جمعیوت
آن به زیر حد آستانه خسارت اقتصادي از طریوق مودیریت بانوکبوذر
است.

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس دادههاي تراكم و زیست توده علف هرز جودره در كشت نخود در سال دوم آزمایش
Table 1- Analysis of variance of wild barley density and biomass in chickpea, in second year

میانگین مربعات
MS

زیستتوده جودره

1

تراکم جودره

1

درجه آزادي

Wild barley biomass
0.29 ns

Wild barley density
0.04 ns

df
2

** 50.07

** 18.84

1

** 67.06

** 25.61

1

* 17.59

* 0.67

1

0.36

0.07

6

** 29.25

** 8.48

4

** 3.98

** 1.82

4

** 4.95

** 1.93

4

2.19 ns

0.23 ns

4

0.45

0.19

32

26.6

32.6

منابع تغییرات
Source of variance

بلوك
Block

خوشهچینی جودره در کشت گندم سال اول
Wild barley spike cut off in wheat crop 2009

تاریخ کاشت نخود
Chickpea sowing time in 2010

اثر متقابل خوشهچینی×تاریخ کاشت نخود
Wild barley spike cut off ×Chickpea sowing time
خطاي کرت اصلی
Main plot error

مدیریت علفهايهرز نخود
Chickpea weed management in 2010

اثر متقابل خوشهچینی× مدیریت علفهايهرز نخود
Wild barley spike cut off × Chickpea weed management
اثر متقابل تاریخ کاشت نخود × مدیریت علفهايهرز نخود
Chickpea sowing time × Chickpea weed management
اثرمتقابل سهگانه
Triple interaction

خطاي کرت فرعی
Subplot error

ضریب تغییرات (درصد)
C.V.%

* ** ،و  nsبه ترتیب گویاي معنیداري در سطح  ،1معنیداري در سطح  5درصد و عدم معنیداري در سطح  5درصد.
and ns, significant difference at 5%, 1% and non-significant difference, respectively.

*, **,

 1دادهها

تبدیل جذري شدند

Square root transformation of data

1
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شکل  -2تأثیر خوشهچینی علف هرز جودره در كشت گندم (راست) ،تاثیر زمان كاشت نخود (وسط) و اثرمتقابل خوشهچینی در كشت گندم و زمان
كاشت نخود (چپ) بر تراكم علف هرز جودره در كشت نخود در سال دوم
میانگینهاي داراي حروف مشترك براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند.
Figure 2- Effect of Wild barley spike cut off in wheat crop (Right), Chickpea sowing date (Center), and their interaction
(Left) on the Wild barley weed density in Chickpea crop in the second year
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

تراکم علف هرز جودره در کشت نخود به طور کوامًً معنویداري
تحت تأثیر زموان کاشوت نخوود قورار گرفوت (جودول  .)1بوا کاشوت
زودهنگام نخود در مقایسه با کاشوت دیرهنگوام ،جمعیوت علوف هورز
جودره به میزان  75/1درصد کاهش یافوت (شوكل  .)2ایون موضووع
عمدتاً به عدم کارایی عملیات کاشت با ششخویش در کنتورل کامول
بوتههاي جودره سبزشده در تیمار کاشت دیرهنگام مربوط بود .در واقع
بوته هاي جودره به حدي رشد کرده بودند که گاوآهن ششخیش قادر
به زیر خاك کردن و نابودي کامل آنها نبوود ،در حوالیکوه در شورایط
کاشت زودهنگام به دلیل کوچک بوودن بوتوههواي جوودره ،گواوآهن
ششخیش به خوبی قادر به کنترل آنها بود.
اثر متقابل خوشه چینی علف هرز جودره در کشوت گنودم و زموان
کاشت نخود بر تراکم علف هرز جودره در کشت نخود از نرور آمواري
معنیدار بود (جدول  .)1این امر گویاي پاسخ متفاوت تراکم جودره بوه
زمان کاشت در شرایط خوشهچینی و عدم خوشهچینی است .بیشوترین
تراکم علف هرز جودره در کشت نخود به تیمار کاشت دیرهنگام نخود
در شرایط عدم خوشهچینی علف هرز جودره در کشت گندم مربوط بود
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شکل  -3اثر مدیریت علفهايهرز در كشت نخود (راست) ،اثر متقابل خوشهچینی علف هرز جودره در كشت گندم و مدیریت علفهايهرز در
كشت نخود (وسط) و اثر متقابل زمان كاشت نخود و مدیریت علفهايهرز در كشت نخود (چپ) بر تراكم علف هرز جودره در كشت نخود
میانگینهاي داراي حروف مشترك براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند.
Figure 3- Effect of Chickpea weed management treatments (Right), interaction effect of wild barley spike cut off in Wheat
and Chickpea weed management (Center), and Interaction effect of Chickpea sowing date and Chickpea weed management
(Left) on the Wild barley weed density in Chickpea crop in the second year
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.
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که به طور معنیداري بیشوتر از سوایر تیمارهوا بوود .در شورایط عودم
خوشه چینی علف هرز جودره در کشت گندم ،کاشت زودهنگوام نخوود
سبب کاهش  65/6درصد جمعیت علف هرز جودره شد .تیمار کاشوت
زودهنگام نخود در شرایط خوشهچینی علف هرز جودره در کشت گندم
سال قبل به طور کامل فاقد علف هرز جودره بود (شوكل  .)2بور ایون
اساس ممانعت از ریزش بذر و تكمیل بانکبذر خاك در سال پیشین و
صرف عملیات کاشت به موقع نخود سوبب کنتورل کامول علوفهورز
جودره شد.
تراکم علف هرز جودره در کشت نخود بوه طورکوامًً معنویداري
تحت تأثیر مدیریت علفهاي هرز در این کشت قورار گرفوت (جودول
 .)1کاربرد علفکشهاي کلتودیم و ایمازتاپیر به طور معنیداري سبب
کاهش به ترتیوب  76/3درصود و  34/2درصود جمعیوت علوف هورز
جودره در مقایسه با شاهد بدون کنترل علفهواي هورز شودند .تیموار
علفکش متري بیوزین از این نرر با شاهد بدون کنترل علفهاي هرز
و البته تیمار علفکش ایمازتاپیر تفاوت معنیداري نداشت (شكل .)3
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تراکم علف هرز جودره در کشت نخود به طور کوامًً معنویداري
تحت تأثیر اثر متقابل خوشهچینی علف هرز جودره در کشوت گنودم و
مدیریت علف هاي هرز در کشت نخود قرار گرفوت (جودول  .)1هموه
تیمارهاي کنترل به استثناي کاربرد علفکش متري بیوزین در شورایط
عدم خوشه چینی علوف هورز جوودره در کشوت گنودم سوبب کواهش
معنیدار تراکم علف هرز جودره در کشت نخود شدند .در شرایط عودم
خوشه چینی علف هرز جودره در کشت گندم ،تیمار کاربرد علوفکوش
کلتودیم در کشت نخود کاهش معنی دار  79/3درصد تراکم جوودره را
در پی داشت؛ این مقدار کواهش بوراي علوفکوشهواي ایمازتواپیر و
متريبیوزین به ترتیب  31/0و 13/8درصد بود (شكل .)3
اثرمتقابل زمان کاشت نخود و مدیریت علفهاي هورز بور توراکم
علف هرز جودره در کشت نخود از نرر آماري معنیدار بود (جدول .)1
باالترین سطح تراکم علف هرز جودره در کشت نخود به تیموار شواهد
بدون کنترل علف هاي هرز در کاشت دیرهنگام نخود مربوط بود ،کوه
به استثناي تیمارهاي کاربرد علفکشهاي متريبیووزین و ایمازتواپیر
در کاشت دیرهنگام سایر تیمارها از نرر تراکم علوف هورز جوودره بوه
طور معنیداري کمتر از آن بودند .تیمار کاربرد علفکوش کلتوودیم در
کاشت زودهنگام از کارایی باالیی در کنترل علف هرز جودره برخوردار
بود (شكل  .)3کاربرد علفکش کلتودیم در کشوتهواي زودهنگوام و
دیرهنگام به ترتیب سبب کاهش  83و  74درصد تراکم جودره شد .در
کاشت دیرهنگام به دلیل بزرگ بودن بوتههاي جوودره توا حودودي از
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14

کارایی کنترلی این علفکش کاسته شد.
اثرمتقابل سه گانه فاکتورهاي آزموایش بوراي توراکم علوف هورز
جودره در کشت نخود از نرور آمواري معنویدار نبوود (جودول  .)1بوه
استثناي تیمارهاي کاربرد علفکشهاي متريبیووزین و ایمازتواپیر در
کاشت دیرهنگام نخود در شرایط عدم خوشهچینی علف هرز جودره در
کشت گندم ،براي سایر تیمارها تراکم علف هرز جودره در کشت نخود
به طور معنی داري کمتر از تیمار شاهد بدون کنترل علفهاي هورز در
کاشت دیرهنگام نخود در شرایط عدم خوشهچینوی جوودره در کشوت
گندم بود .صرف نرر از تیمار مدیریت علفهاي هرز ،کاشت زودهنگام
نخود در شرایط خوشهچینی جودره در کشت گندم موفقترین تیموار از
نرر کنترل کامل علف هرز جودره بود (شكل .)4
در بخش خوشهچینی نشده توراکم بواال و رشود زیواد علوف هورز
جودره پیش از کاشت دیرهنگام نخود مانع کارکرد بهینه ادوات کاشت
(گاوآهن ششخیش) و زیر خاك کردن بوتههاي جودره شد ،به طوري
که تعداد زیادي از بوتههاي جودره از عملیات خاكورزي طی کاشوت
جان سالم به در بردند .از سوي دیگر ،وقوع بارندگی به فاصوله کموی
پس از کاشت دیرهنگام (شكل  )1نیز در زندهمانی بوتههاي علف هرز
جودره متعاقب عملیات کاشت مؤثر بود .این در حالی بود که در بخش
خوشه چینی شده ،جمعیت علف هرز جودره کم بود و بوه خصوود در
کاشت زودهنگام نخود ،معدود بوتههاي علف هرز جودره رویش یافتوه
به دلیل اندازه کوچک به خوبی بر اثر عملیات کاشت از بین رفتند.
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شکل  -4اثر متقابل سهگانه خوشهچینی جودره در كشت گندم ،زمان كاشت نخود و مدیریت علفهاي هرز نخود بر تراكم علف هرز جودره در
كشت نخود
تیمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد تفاوت معنیداري با یكدیگر ندارند.
Figure 4- Interaction effect of Wild barley spike cut off in Wheat, Chickpea sowing date and Chickpea weed management on
Wild barley weed density in Chickpea crop
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.
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براساس نتایج آنالیز واریانس زیسوتتووده علوف هورز جوودره در
کشت نخود به طورکامًً معنیداري تحت تأثیر خوشهچینی علف هرز
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علف هرز جودره در کشت گندم سبب کاهش  71/6درصد زیستتوده
این علف هرز در کشت نخود در سال بعد شد (شكل .)5
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شکل  -5تأثیر خوشهچینی علف هرز جودره در كشت گندم (راست) ،تأثیر زمان كاشت نخود (وسط) و اثر متقابل خوشهچینی در كشت گندم و
زمان كاشت نخود (چپ) بر زیستتوده علف هرز جودره در كشت نخود در سال دوم
میانگینهاي داراي حروف مشترك براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند.
Figure 5- Effect of Wild barley spike cut off in wheat crop (Right), Chickpea sowing date (Center), and their interaction
(Left) on the Wild barley weed biomass in Chickpea crop in the second year
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

ً
زیسوت تووده علوف هورز جوودره در کشوت نخوود بوه طورکووام ً
معنی داري تحت تأثیر زمان کاشت نخود قرار گرفت (جدول  .)1تأخیر
در کاشت نخود افزایش  3/8برابر زیسوتتووده علوف هورز جوودره در
کشت نخود را در پی داشت (شكل .)5
اثرمتقابل خوشه چینی جودره در کشت گنودم سوال قبول و زموان
کاشت نخود بر زیستتوده این علف هرز در کشت نخود از نرر آماري
معنیدار بود (جدول  .)1تأخیر در کاشت در هر دو شرایط خوشهچینوی
و عدم خوشهچینی علف هرز جودره سبب افزایش معنیدار زیستتوده
جودره شد .کاشت زودهنگام نخود در شرایط خوشوهچینوی جوودره در
زیستتوده علف هرز جودره (گرم در مترمرب )
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کشت گندم در سال پیش از آن سبب کنترل کامل علف هورز جوودره
شد .در شرایط عدم خوشهچینی علف هرز جوودره ،کاشوت زودهنگوام
نخود سبب کاهش  63/2درصد زیسوتتووده علوف هورز جوودره شود
(شكل .)5
زیست توده علف هرز جودره به طور کامًً معنیداري تحت توأثیر
مدیریت علوف هواي هورز در کشوت نخوود قورار گرفوت (جودول .)1
تیمارهاي وجین دستی و کاربرد علفکشهاي کلتودیم و ایمازتاپیر در
مقایسه با شاهد بدون کنترل علفهاي هورز سوبب کواهش معنویدار
زیستتوده علف هرز جودره در کشت نخود شدند (شكل .)6

Early Chickpea Sowing
كاشت زودهنگام نخود

شکل  -6اثر مدیریت علفهايهرز در كشت نخود (راست) ،اثر متقابل خوشهچینی علف هرز جودره در كشت گندم و مدیریت علفهايهرز در
كشت نخود (وسط) و اثر متقابل زمان كاشت نخود و مدیریت علفهايهرز در كشت نخود (چپ) بر زیستتوده علف هرز جودره در كشت نخود
میانگینهاي داراي حروف مشترك براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند.
Figure 6- Effect of Chickpea weed management treatments (Right), interaction effect of wild barley spike cut off in Wheat
and Chickpea weed management (Center), and Interaction effect of Chickpea sowing date and Chickpea weed management
(Left) on the Wild barley weed biomass in Chickpea crop in the second year
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

اثر متقابل خوشهچینی جودره در کشت گندم و مدیریت علفهاي
هرز در کشت نخود بر زیست توده علف هرز جودره در کشت نخوود از
نرر آماري کامًً معنیدار بود (جدول  .)1در بین تیمارهواي مودیریت
علف هرز غیر از وجین دستی ،کمترین میانگین زیستتوده علف هورز
جودره به کاربرد علف کش کلتودیم در شرایط خوشهچینوی جوودره در
کشت گندم سال قبل اختصاد داشت کوه البتوه کواربرد علوفکوش

ایمازتاپیر در شرایط خوشهچینی نیز تفاوت معنویداري بوا آن نداشوت.
تیمارهاي کاربرد علفکش ایمازتواپیر و علوفکوش متوريبیووزین در
شرایط خوشهچینی از نرر زیستتوده علف هرز جودره با تیموار شواهد
بدون کنترل در همین شرایط تفاوت معنیداري نداشتند (شكل .)6
اثر متقابل زمان کاشت و مدیریت علفهاي هرز در کشوت نخوود
بر زیست توده علف هرزجودره در کشت نخوود از نرور آمواري کوامًً
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معنیدار بود (جدول  .)1در کاشت دیرهنگام نخوود تیمارهواي کواربرد
علفکش متري بیوزین و ایمازتاپیر از نرر زیستتوده علف هرز جودره
با تیمار شاهد بدون کنترل در کاشت دیرهنگام حائز بیشوترین سوطح
زیستتوده جودره تفاوت معنیداري نداشتند .در بین تیمارهاي کنتورل
غیر از وجین دستی ،پایینترین سطح زیست توده جودره به تیمارهواي
کاربرد علفکش کلتودیم درکاشتهاي زودهنگام و دیرهنگام و کاربرد
علفکش ایمازتاپیر در کاشت زودهنگام اختصاد داشت (شكل .)6
اثر متقابل سه گانه فاکتورهاي آزمایش بر زیستتوده علوف هورز
جودره در کشت نخود از نرر آماري معنیدار بود (جدول  .)1ایون امور
گویاي تفاوت پاسخ زیستتوده علف هرز جودره به تیمارهاي مدیریت
Spike cut off in Wheat
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علف هرز در زمان هاي کاشت مختلف نخود در شرایط خوشهچینوی و
عدم خوشه چینی علف هرز جودره در کشت گنودم سوال قبول اسوت.
عًوه بر تیمارهاي وجین دستی در شرایط مختلف ،تمامی تیمارهواي
مختلف مدیریت علف هرز ،حتی شاهد بودون کنتورل ،نیوز در کاشوت
زودهنگام نخود در شرایط خوشهچینی علف هرز جودره در کشت گندم
سال قبل ،فاقود علوف هورز جوودره بودنود (شوكل  .)7ایون موضووع
نشاندهنده کارایی باالي خوشوهچینوی در سوال قبول و جلووگیري از
ریزش بذر و همچنین کاشت به موقع نخود در مدیریت این علفهورز
است.

Early Chickpea Sowing
كاشت زودهنگام نخود

شکل  -7اثر متقابل سهگانه خوشهچینی جودره در كشت گندم ،زمان كاشت نخود و مدیریت علفهاي هرز نخود بر زیستتوده علف هرز جودره در
كشت نخود
تیمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد تفاوت معنیداري با یكدیگر ندارند.
Figure 7- Interaction effect of Wild barley spike cut off in Wheat, Chickpea sowing date and Chickpea weed management on
Wild barley biomass in Chickpea crop
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level .

باالترین مقدار میانگین زیست توده جودره در کشت نخود به تیمار
شاهد بدون کنترل علف هاي هرز در کاشت دیرهنگام نخود در شرایط
عدم خوشهچینی جوودره در کشوت گنودم اختصواد داشوت .در بوین
تیمارهاي علفکوش ،بواالترین سوطح زیسوتتووده هورز جوودره بوه
تیمارهاي کاربرد علفکشهاي ایمازتواپیر و متوريبیووزین در کاشوت
دیرهنگام نخود در شرایط عدم خوشهچینی علف هرز جودره در کشت
گندم در سال قبل مربوط بود (شكل .)7
در بررسی محققان دیگر ( 14و  )22نیز عنوان شده است که یک
یا چند فصل تعلل در کنترل مناسب علفهايهرز مویتوانود افوزایش
بارش بذر و تقویت بانکبوذر خواك را در پوی داشوته باشود .افوزایش
بانکبذر خاك عامل افزایش تراکم دانهرستی علفهايهرز در فصوول
آتی به شمار مویرود ( 35و  .)38کواهش توراکم بانوکبوذر خواك در
موفقیت برنامههاي کنترل علفهايهرز امر حیاتی محسوب میشود و
از سوي دیگر حتی یک فصل ناکامی در کنترل علفهايهرز میتواند
از طریق تكمیل بانکبذر خاك در سالهاي آتی مشوكلآفورین باشود
( 12و  .)35مطالعات زیادي نشوان داده اسوت کوه در شورایط مزرعوه
بخش زیادي از بذور زنده علفهايهرز موجود در بانکبذر ظرف 1-4

سال متعاقب کاهش یا حذف کامل ریزش بذر جدید از بوین مویرونود
( .)6لوتمن و همكواران ( )21کواهش  20-99درصود بوذور  15گونوه
علفهرز یک ساله در اروپا ظرف یک سال را گزارش دادند .بووهلر ()4
نیز گزارش داده است که تراکم بذر علفهرز دمروباهیکبیر ( Setaria
 )faberiدر خاك متعاقب جلوگیري از ریزش بذر بوه سورعت کواهش
یافووت .تیسوودال و همكوواران ( )35نیووز کوواهش شوودید بانووکبووذر
علفهاي هورز را متعاقوب  1-2سوال کنتورل موؤثر در نروام زراعوی
ارگانیک گزارش دادند .در مورد یوالفوحشی گزارش شده اسوت کوه
متعاقب مدفونسازي فقط  1درصد بذور بعد از  3/7سوال زنوده بواقی
ماندنوود ( )7وهمچنووین پیتوورز ( )31نشووان داده اسووت کووه در شوورایط
خاكورزي ،بانکبذر یوالفوحشی بعد از  3سال به طور کامل تخلیوه
میشود (.)23
ماندگاري بانک بذر از جملوه عوامول مهوم تأثیرگوذار بور پویوایی
جمعیت علفهايهرز اسوت ( )8و کواهش زنودهموانی بوذر در خواك
میتواند تأثیر زیادي بر اندازه جمعیوت علوفهورز داشوته باشود (.)17
ممانعت از ریزش بذر از طریق اقدامات مدیریتی کارآمد میتواند سبب
کاهش جمعیت علفهايهرز شود ( 18و  .)19به نرر میرسد موفقیت
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...تأثیر خوشهچیني علف هرز جودره

.خوشهچینی را جبران مینماید
موضوع مهم دیگري که نتایج این پژوهش بیانگر اهمیوت بواالي
 انتخاب تاریخ کاشت،آن در مدیریت علف هرز مشكل ساز جودره است
 بور. یا سایر گیاهانزراعی بهاره در تناوب زراعوی اسوت،مناسب نخود
این اساس به نرر میرسد که کشاورزان با کاشت به موقع نخود قوادر
 تواریخ.خواهند بود تا حدود زیادي این علوفهورز را مودیریت نماینود
کاشت می بایست به نحووي انتخواب شوود کوه ضومن رویوش اکثور
 از بوین رفوتن بوتوههواي علوفهورز،دانهرستها و تخلیه بانوک بوذر
 بوه عبوارتی بوتوههواي،رویشیافته بر اثر عملیات کاشت میسر باشود
علف هرز آنقدر بزرگ نشده باشند کوه حوین عملیوات کاشوت از بوین
.نروند

نرامهاي مودیریت تلفیقوی علوفهواي هورز در گورو بهورهگیوري از
ابزارهایی است که در سراسر چرخوهزنودگی علوفهورز فرصوتهواي
 اسووتفاده از راهبردهوواي.)25  و20 ،10( موودیریتی فووراهم موویآورنوود
مدیریتی در آغازین مراحل رشد و در انتهاي فصل رشد براي مدیریت
.)9( کارآمد علفهاي هرز ضروري به نرر میرسد
نتایج این پژوهش گویاي توأثیر شوگرف مودیریت بانوکبوذر بور
 بهرهگیري از راهكارهاي مناسب.پویایی جمعیت علفهرز جودره است
براي جلوگیري از به بذرنشینی علفهرز جودره پیامدهاي نویدبخشوی
 بور.از نرر کاهش شدید جمعیت این علفهرز در سالهواي آتوی دارد
این اساس توصیه میشود کشواورزان بوا پوایش مونرم کشوت گنودم
 بویشوک.نسبت به عملیات خوشهچینی علفهرز جودره اقدام نماینود
 هزینه مربوط بوه،کم شدن جمعیت این علفهرز در کشتهاي بعدي
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The Effect of Cutting off the Wild Barley (Hordeum spontaneum C. Koch) Spike
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Introduction: Transient and persistence of weed seed banks impact on weed population dynamics.
Therefore, any management tools with having a reducing role can affect weed population size. Reduction of
weed seed rain using effective control tools can reduce weed density. The seed bank density is the main factor
corresponding to seedling density. Decline of seed bank is critical to success in crop production, so that, poor
performance in weed control only for a season cause to rain weed seeds and to improve soil seed bank. Most of
the commonly used herbicides recommended for controlling weeds in wheat fields are not efficiently able to
control the wild barley (Hordeum spontaneum C. Koch). Hence, utilizing appropriate agronomic strategies to
control this weed is critical. Evaluation the effect of wild barley spike cut-off in the previous wheat field, and the
effects of chickpea planting date and chemical weed control in chickpea cultivation in rotation on wild barley
weed population in chickpea cultivation are among the aims of this study.
Materials and Methods: The effect of wild barley spike cut-off in the previous wheat field, and sowing date
and management strategies in chickpea on its population in chickpea for the following years was evaluated in
Khorramabad, Lorestan, Iran during 2009-10 and 2010-11 growing seasons. The experiment was arranged in a
factorial split plot in a completely randomized block design with three replications. The wild barley spike cutoff in wheat (at two levels: No cut-off and with cut-off) and chickpea planting date in the next season (at two
levels: early planting and late planting) were assigned into the main plots. Chickpea weed management
treatments (at five levels: pre emergence application of metribuzin at 0.7 kg per hectare, pre emergence
application of imazethapyr 0.7 litter per hectare, post emergence application of Clethodim 1 liter per hectare,
weed free treatment, and weedy infest)was assigned into the sub plots.
Results and Discussion: Wild barley spike cut-off in previous wheat reduced 71% of the density and
biomass of this weed in chickpea cultivation in the following years. This suggests the importance of recent year's
wild barley seeding rain in the completion of the soil seed bank for the next season. Early planting of chickpea
compared to late planting decreased the wild barley density by 75%. It was mainly related to the ineffectiveness
of planting operations in full control of the large wild barley plants in the late planting treatment. Early planting
of chickpea under wild barley weed spike cut-off in previous wheat crop condition, was completely free of wild
barley. Accordingly, the prevention of wild barley seed rain and the completion of the soil seed bank in the
previous year, along with the timely planting of chickpea led to full control of this weed. Triple interaction
effects of experiment factors on wild barley biomass in chickpea was statistically significant. This suggests the
difference of wild barley biomass response to weed management treatments in different planting date of
chickpea in spike cut-off and without spike cut-off of wild barley in the previous wheat crop. In addition to
manual weeding treatments in different conditions, all weed management practices, even uncontrolled weedy
check, in early chickpea planting under spike cut-off of wild barley conditions in wheat cultivation in the
previous year, did not emerged any wild barley seedling. This indicates the high efficiency of spike cut-off of
wild barley in the previous year and the prevention of seeding and the timely planting of chickpeas in the
management of this weed.
Conclusion: Thus, it seems that the major part of the growing population of this weed is dependent on
previous year seed rain. In the other words, the wild barley population dynamics is largely dependent on the
temporary transient seed bank instead of a persistent seed bank. This suggests the possibility of managing
problematic wild barley and reducing its population below the economic damage threshold through prevention of
seed rain and soil seed bank management.
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