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  چکیده
. اسـت طی چهار دهه اخیر، سطح وسیعی از مزارع گندم استان فـارس را آلـوده کـرده     Koch. .Hordeum spontaneum C جودرهعلف هرز 

هاي زراعی به ویژه تناوب در کنترل  استفاده از روش. هاي جنوبی و مرکزي به قدري است که امکان کاشت گندم میسر نیست آلودگی در برخی از بخش
 81 -82(زراعی  این آزمایش به منظور ارزیابی اثر تناوب زراعی در کنترل جودره با هشت تیمار و چهار تکرار طی چهار سال. است آن حائز اهمیت بسیار

 .را در آمـد هاي هرز ایستگاه تحقیقات کشاورزي زرقان فارس به اجـ  هاي کامل تصادفی در سایت ویژه تحقیقات علف در قالب طرح بلوك) 84 -85تا 
) 4. گندم ـ )ترازین والسوبا آ(ذرت  ـآیش  ـگندم ) 3. گندمـ ) بدون علفکش (ذرت  ـآیش  ـگندم ) 2. کاشت پی در پی گندم) 1: تیمارها عبارت بود از 

 ـ) بدون علفکش(آفتابگردان  ـآیش   ـگندم  )  6.  گندم ـ) با علفکش(چغندر قند  ـآیش   ـگندم  ) 5. گندم ـ) بدون علفکش(چغندر قند  ـ  آیش ـ  گندم
مقایسه تراکم بانک بذر در سال . گندمـ   )باگراس کش(کلزا  ـ) باگراس کش(کلزا  ـگندم  ) 8. گندم ـ) با ترفالن(آفتابگردان  ـآیش   ـگندم  )  7. گندم

به ترتیب داراي  5،  2، 6، 3، 4تیمارهاي. بذور جودره داراي روند افزایشی بود) کاشت پی در پی گندم( 1چهارم نسبت به سال اول نشان داد که در تیمار 
بوته جودره نشان  ارتفاع گندم، ارزیابی نظري و تعداد ول عملکرد تجزیه واریانس فاکتورهاي اندازه گیري شام .حداقل تراکم بانک بذر در سال آخر بودند

در گروه برتر و پس از  5و  2،  6،  3،  7،  4 تناوبیهاي  تیمار. است 8دار آماري با کلیه تیمارهاي تناوبی بجز تیمار  داراي اختالف معنی 1داد که تیمار 
را در کاهش تراکم  تأثیرتیمارهاي تناوبی حاوي چغندر قند، آفتابگردان و ذرت به ترتیب بهترین  درمجموع، .قرار گرفتند 1و  8هاي  آنها به ترتیب تیمار

هایی که داراي اثر ابقایی در خاك هسـتند   کش حاصل از عملکرد نشان داد که علفهاي  نتیجه داده. جودره در مزرعه داشته استهاي  بانک بذر و بوته
انـد در حالیکـه    منفـی داشـته   تـأثیر در آفتابگردان بر روي عملکرد گنـدم سـال چهـارم     تریفلورالینیا  در ذرت و مصرفی) آالکلر(مانند آترازین والسو 

  .روي عملکرد گندم نداشته است تأثیردر خاك  ابقاییبدون اثر هاي مصرفی در چغندر قند  کش علف
  

 م، تناوب، علف هرز، گندکلزاذرت،  ،چغندرقند آفتابگردان، :کلیديهاي  واژه
  

    1  مقدمه
هکتار سطح زیرکشت گندم آبی  385000استان فارس با بیش از 

سال گذشـته مهمتـرین قطـب     25میلیون تن طی  2و تولید بیش از 
باعـث خفگـی کامـل گنـدم و      جودره. تولید گندم درکشور بوده است

این علف هرز مهاجم تاکنون از . شود می درصد 100کاهش عملکرد تا 
قم، مرکزي، قزوین، اصفهان، آذربایجان غربـی و  فارس، هاي  استان

بـذر   بانـک ). 12(اسـت   شرقی و چهارمحال و بختیاري گزارش شده
شده طی نزدیک به دو دهه مرتباً افزایش یافتـه   جودره در مناطق یاد

  ).8( است
از منطقـه آبـاده    1365جودره اولین بار در استان فارس در سـال  

بخشـهاي   1370هـرز از سـال    این علف. گزارش شد) نیریز( طشک 
وسیعی از مزارع الر، داراب، جهرم، فسا، مرودشت و بخشهاي مختلف 
                                                        

  مربیان پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس  -2و1
 )Email: mohammad-jamali84@yahoo.com      :نویسنده مسئول -(* 

عنوان مشکل اصـلی   هب 1375شیراز را مورد تهاجم قرار داد و از سال 
  ).6(گشت کل استان مطرح 

ضـمن مطالعــه اي در فلســطین   ) 25(گوکسـیونگ و همکــاران  
ان یک دوره رکود اولیه و دریافتند جودره پس از ریزش در طول تابست

را طی میکند اما پس از آبیـاري یـا   )  Summer dormancy( موقت 
در واقع . زند می شده، با جذب آب جوانه شکستهبذر  بارندگی این رکود

در طول تابستان پوسته روي بذر شامل لما و پالئا مانع تامین اکسیژن 
. زند می بذر جوانه به جنین شده اما با دریافت آب این مانع برداشته و

  .است ثانویهاین علف هرز فاقد دوره خواب 
طی دو سال متوالی آزمایشـی در   79-80و  77-78در سالهاي  

جمالی توسط  تیمارنه اراضی مرکز تحقیقات کشاورزي زرقان فارس با 
این آزمایش به منظور مطالعه تغییرات . به اجرا در آمد )8(و همکاران 

دره با سه عمـق مختلـف شـخم و کـاربرد دو     بانک بذر و کنترل جو
و فنوکسـاپروپ پـی    640 میزانه کلودینافوپ پروپارجیل ب( علفکش 

انجـام  ) و بـدون علفکـش   در هکتار گرم ماده موثر 75میزان ه اتیل ب
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از شـخم و پـس از    نتایج نشان داد که تراکم بـذور جـودره بعـد   . شد
آماري بیشتر بوده  برداشت نسبت به قبل از شخم با اختالف معنی دار

مقایسه آماري تعداد بذور بین اعمـاق مختلـف نمونـه بـرداري     . است
نشان داد که تعداد آنها در عمق سطحی خاك با اخـتالف معنـی دار   

شـخم عمیـق تعـداد    . بـوده اسـت   بیشتر خاكآماري بیش از اعماق 
سـبز شـدن قـرار داده و بانـک بـذر را       بیشتري از بذور را در معرض

 تـأثیر من اینکه علف کشها در کنترل این علف هرز بی کاهش داد ض
  .ندبود

 Apyros )رون لفوبه منظور ارزیابی علفکش دو منظوره سولفوسو
75 WG)  در  )1382( جمالی توسط در کنترل علفهاي هرز، آزمایشی

عمل آمد و  هدر اراضی مرکز تحقیقات کشاورزي فارس ب 79-80سال 
فوق در مرحله پنجه زنی گندم بـا  نشان داده شد که کاربرد علفکش 

بـه  ) گرم ماده موثر در هکتـار  15و 95/19و  9/24(مختلف دوزهاي 
  .روي علف هرز جودره بی اثر است

هـاي   ضمن بررسی کارایی سه علفکش جدیـد بنـام  ) 10(جمالی 
یدوسـولفورون   + مزوسـولفورون متیـل  ( Chevalier 6%WGشوالیه 

تـوام بـا روغـن ،     موثر در هکتارگرم ماده  21به میزان ) متیل سدیم 
با مقادیر ) پروپوکسی کاربازون سدیم (  Attribut 70%WGآتربیوت 

(   Everst 70 %WGگرم ماده موثر در هکتار و اورست 70و 42،56
گرم ماده مـوثر در   35و  1/30، 2/25با مقادیر ) فلو کاربازون سدیم 

وع پنجه زنـی  ها همزمان با شر هکتار نشان داد در صورتیکه علفکش
 .ي درکنترل جودره ندارندتأثیرگندم مصرف شود 

در قالــب طــرح ) 81-83( هطــی آزمایشــی دو ســال )9(جمــالی 
تیمـار در اراضـی مرکـز     10تکرار و  4بلوکهاي کامل تصادفی شامل 

 Benzoyl تحقیقــات کشــاورزي فــارس نشــان داد کــه علفکــش 
prop.ethyl  ) در  در هکتار ثرگرم ماده مو 1000میزان ه ب )سافیکس

  .استکامال موفق کنترل جو دره 
تناوب زراعی به معنی کاشت گیاهان متفاوت در یـک زمـین از    

هاي مهم کنترل علفهاي هرز بشمار  ی به سال دیگر یکی از روشالس
 صورت متراکم کشـت  هتناوب گیاهانی مانند گندم که ب ).33( رود می
ـ شوند با گیاهانی مثل ذرت، چغندرقند و  می صـورت   هآفتابگردان که ب

رشد در  شوند به دلیل تفاوت در فن آوري الزم براي می ردیفی کشت
پهن باعث ایجاد تغییراتـی در  هاي  باریک در مقابل ردیفهاي  ردیف

 ضـمن ) 37( همکـاران تـورن و  ). 1(شـود   مـی  کنترل علفهـاي هـرز  
 نشان دادند که  تغییر نوع تنـاوب زراعـی، تـراکم    آزمایشی در آمریکا

سیسـتم  . دهـد  مـی  قـرار  تـأثیر علفهاي هرز و بانک بذر آنها را تحت 
هرز باریک برگ و برخی از پهـن برگهـا مـوثر    تناوبی در کنترل علفهاي 

  . است
 تـاریخ کاشـت، رقابـت   ( با تغییر گیاهان زراعی، شـرایط زراعـی   

که باید یک علـف هـرز تحمـل کنـد،     )  زراعی، حاصلخیزي و جزآن
بهره  معموال همراه با تناوب گیاهان زراعیین همچن. شود می دگرگون

  ).2( متفاوت استهاي  گیري از علفکش
تناوب زراعی همانند خاك ورزي و علفکشـها نقـش مـوثري در    

تناوب به همـراه شـخم در   ). 15(کاهش بانک بذر علفهاي هرز دارد 
مزارع گندم موجب دگرگونی جامعه علفهاي هرز شده، شرایط را براي 

تنـاوب زراعـی نـه تنهـا     . )18(سـازد   می ر محصول فراهمرقابت موث
کاهش تراکم بانک بذر شـده بلکـه ترکیـب آن را نیـز تغییـر      موجب 

. تناوب زراعی توام بـا عملیـات زراعـی متفـاوت اسـت     ). 20(دهد  می
شود  می عملیات زراعی موجب تغییر و بی ثباتی بانک بذر علفهاي هرز

)14.(  
 

  :اهمیت دارد زیرا ف هرزجودرهمدیریت عل درتناوب زراعی 
علی رغـم آزمایشـات و تالشـهاي سـالهاي اخیـر در مبـارزه        ـ 1

شیمیایی با علف هرز جودره هنوز علفکش اختصاصی براي کنترل آن 
اراضـی   درصـد 40در استان فارس حدود ـ 2 .نشده است توصیهرسماً 

بـا عـدم کنتـرل     .)4(باشد  می گندم جاي کشت گندم و جو سال قبل
هرز جودره طی سالهاي متمادي بانـک بـذر آن مرتبـاً افـزایش      علف

   .یافته است
اســتفاده از محصــوالتی ماننــد ذرت،  -1پــژوهش ف ایــن اهــدا

علـف   مهـار  چغندرقند، آفتابگردان و کلزا در تناوب با گندم به منظور
 تـأثیر تنـاوب ، تفکیـک عامـل     تأثیردر صورت  -2 .هرز جودره است

 .مصرفی در آنهاستهاي  علفکش شامل گیاهان زراعی یا
  

  مواد و روش ها  
در قالب طرح   )1جدول( این آزمایش با هشت تیمار و چهار تکرار

)  84-85تا  81-82( سال زراعی  هاي کامل تصادفی طی چهار بلوك
. در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزي زرقان فـارس بـه اجـرا در آمـد    

 500توسـط بـا تـراکم    و بـه طـور م   آلودگی مزرعه به طور یکنواخت
کیلـومتري   31این مرکز بـه فاصـله   . گیاهچه جودره در مترمربع بود

زرقان . تهران واقع شده است شمال شرقی شیراز در مسیر جاده شیراز
دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی  43درجه و  52داراي طول جغرافیایی 

متـر از سـطح    1604دقیقه شمالی و متوسـط ارتفـاع    46درجه و  29
 345متوسط بارنـدگی سـالیانه   . نوع منطقه جلگه اي است.  استدری

درجه سانتیگراد، متوسـط   8/15میلیمتر، متوسط درجه حرارت سالیانه 
 -3و حداقل بـین    41درصد، حداکثر درجه حرارت  42رطوبت نسبی 

. باشد می میلیمتر 2000درجه سانتیگراد و مقدار تبخیر سالیانه  -5/9تا 
. باشـد  مـی  میلیمتـر  2361کالس Aتبخیر از تشتک میانگین سالیانه 

 pH. باشد  می Thermicو رژیم حرارتی آن  Xericرژیم رطوبتی آن 
 . است (Silty clay loam)بافت خاك  ،8/7خاك منطقه حدود 
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  تیمارهاي آزمایش طی چهارسال  -)1جدول (
  تیمارها 

  سال
  شاهد

)1(  
  

)2(  
  

)3(  
  

)4(  
  

)5(  
  

)6(  
  

)7(  
  

)8(  
  گندم  گندم  گندم  گندم  گندم  گندم  گندم  گندم  اول

  کلزا  آیش  آیش  آیش  آیش  آیش  آیش  گندم  دوم
  )با گراس کش( 

  ذرت  گندم  سوم
  )بدون علفکش( 

  ذرت
  )با علفکش( 

  چغندرقند
  )بدون علفکش( 

  چغندرقند
  )با علفکش( 

  آفتابگردان
  )بدون علفکش( 

  آفتابگردان
  )با علفکش( 

  کلزا
  )با گراس کش( 

  گندم  گندم  گندم  گندم  گندم  گندم  گندم  ندمگ  چهارم
  

کاشت گنـدم رقـم   به کل مزرعه ، ) 81-82( در سال زراعی اول 
با استفاده از ردیف کار گنـدم  کیلو گرم در هکتار  200میزان ه شیراز ب

 1 کرت تیمار 4)  82-83( در پاییز سال زراعی دوم  .اختصاص یافت
به منظـور دفـع    25/9/82در  .کاشته شدکلزا  8 کرت تیمار 4گندم و 

علف هرز جودره در کرتهاي کلزا علفکش هالوکسـی فـوپ اتوکسـی    
در هکتار مصـرف   گرم ماده موثر 108به میزان ) گاالنت سوپر( اتیل 
  .شد

به  8و  1ابتدا در پاییز تیمارهاي )  83-84( در سال زراعی سوم 
ــزا اختصــاص یافــت و در بهــار، تیمارهــاي   ت، ذر 3و  2گنــدم و کل

(  7در تیمار  .آفتابگردان کاشته شد 7و  6چغندرقند و  5و  4تیمارهاي 
گـرم   960 علفکش تریفلورالین براسـاس  ) شامل محصول آفتابگردان

صورت پیش کاشت مصـرف شـده و بـا خـاك      هدر هکتار ب ماده موثر
علفکـش آتـرازین   ) صـول ذرت حشـامل م ( 3در تیمار . اختالط یافت

هـاي   علـف کـش   .در هکتار مصرف شـد  ثرگرم ماده مو 800براساس
 روز قبل از کاشت با خـاك اخـتالط یافـت    یک آترازینو  تریفلورالین

( Preplant Incorporation ) .  
فـن  (  علفکش بتانال پروگـرس آم ) شامل چغندرقند(  5تیمار  در
در  گرم ماده موثر 720میزان ه ب )اتوفومازیت + دس مدیفام + مدیفام

در  گـرم مـاده مـوثر    3200 بـر اسـاس   ) کلریدازون ( پیرامینهکتار و
در  گرم مـاده مـوثر   240براساس ) کلو پیرالید( عالوه لونترل ههکتار ب

در سـال چهـارم   . برگی چغندرقند انجـام شـد   4تا  2هکتار در مرحله 
  .همچون سال اول کل مزرعه  اختصاص به کشت گندم داده شد

ـ اعملیات شخم، دیسک، تسطیح و ک زا، چغندرقنـد،  شت ذرت، کل
هاي ثابت قبلـی   آفتابگردان و گندم در سالهاي دوم تا چهارم درکرت

علفهاي هرز پهن برگ کل مزرعه گنـدم بـا اسـتفاده از    . انجام گرفت
در هکتـار کنتـرل    گرم ماده مـوثر  5/1012علفکش توفوردي بمیزان 

عملیـات  . جز جودره نیز وجین شد هشده و علفهاي هرز باریک برگ ب
  .انجام شد 7تا  2اره طبق عرف زارع در تیمارهاي شخم به

  

  ارزیابی ها
در سال اول قبل از کاشت گنـدم و در سـال چهـارم پـس از     ـ 1

بـه ایـن   . برداشت گندم، بانک بذر جودره زنده در خاك تعیین گردیـد 
نقطـه از   9در  Wمتـر حاشـیه مطـابق شـکل      1منظور پس از حذف 

سـانتیمتر نمونـه    0-20عمـق   سـانیتمتر از  7هرکرت با مته به قطر 
  .برداري شد

در آزمایشگاه براي حصول اطمینان از جداسازي بـذور جـودره از   
خاك و به خصوص کلوخه ها، هر نمونه خاك در یک ظرف آب کامالً 

را از الـک فلـزي    خاك، آن –حل شده پس از تهیه سوسپانسیون آب 
(  اد بذر جو درهیک میلی متري عبور داده، بدین ترتیب با توجه به ابع

آنچـه از الـک   ) میلـی متـر   5/2و قطر  5/2-5/3، عرض 9-12طول 
در پتري  بذور زنده. خارج گردید، مسلماً عاري از بذر این علف هرز بود

درجـه   4سـاعت درحضـور رطوبـت بـا سـرماي       48بـه مـدت    دیش
گراد  درجه سانتی 25گراد تیمار شد سپس به ژرمیناتور با دماي  سانتی

 بذرهایی که در ). 1997راینمان (  درصد انتقال داده شد 75ورطوبت 
 )   Summer dormant(  شرایط فوق جوانه نزدنـد احتمـاالً خفتـه   

بذور غیر زنده زیر انگشت . بودند که پس از حذف لما وپالئا، جوانه زدند
و به جاي محتویات حیاتی درون بذر در آنها توده اي  هراحتی له شد هب

در واقع در بذور غیر زنده تنها پوسـته بیرونـی   . بود از خاك جمع شده
 پالئا باقی مانده وخالی از رویـان و اندوختـه و کـامالً    بذر شامل لما و

  .پوك بود
روند تغییر بانک بذر در سال چهارم نسـبت بـه سـال اول در    ـ 2

آزمون دانکـن   قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی تعیین و تیمارها با
)  تناوب (ین براي مقایسه پس از اعمال تیمارها همچن. مقایسه شدند

چنانچـه  .. اسکور انجـام شـد   نسبت به قبل از اعمال آن، آزمون کاي
عنوان مشاهده و همین تعـداد را   هتعداد بذر جودره را در سال چهارم ب

عنوان مورد انتظار در نظر بگیریم در هر  هشت بادر سال اول قبل از ک
مقدار مربع کاي را  )5(استفاده از فرمول زیر  صورت جداگانه با هتیمار ب

  :یمدبدست آور
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χ2  =مربع کاي  
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 E i =مورد انتظار            
مترمربعـی در هرکـرت در    5/0کـادر   4تعداد بوته جـودره در  ـ 3

 .جودره شمارش شد سنبلهمحصول گندم سال چهارم در زمان ظهور 
در مورد تعداد بوته، نخست آزمون نرمالیته انجام و مشخص گردید که 

  تبـدیل  یع نرمال نیست بنـابراین بـا بـه کـارگیري     زداده ها داراي تو
 )Y = √( x +0.5 ، جدیـد مـورد   هـاي   ها تبدیل شده و داده داده

  . تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 1در کـا  2عملکرد محصول گندم سال چهـارم بـا اسـتفاده از    ـ 4

 .گردیدمترمربعی در هر کرت تعیین 
بوته  گندم در هر کرت بطـور تصـادفی در مرحلـه     30ارتفاع ـ 5

  .خمیري سنبله ها در سال چهارم اندازه گیري شد
روش پیشـنهادي شـوراي    ارزیابی نظـري تیمارهـا براسـاس   ـ 6

هـاي   در زمان ظهور سنبله در سال چهارم)  EWRS(  تحقیقات اروپا
صفر تـا  ( نمرات بر حسب درصد مهار علف هرز ه، گرفت انجامجودره 

 .) 2جدول (  داده شد) صد
ات خـود را در حالـت مصـرف    تأثیر ،انواع گیاهان زراعی در توالی

علفکش و فقدان آن،  برروي محصول گنـدم کاشـته شـده در سـال     
تنـاوب در آزمـایش،    تـأثیر به منظور بررسـی  . چهارم برجاي گذاشتند

 جـودره ،   ارتفـاع  و تعـداد بانـک بـذر،   همچـون  مختلف هاي  شاخص
ارزیابی نظري و عملکرد گندم در گیاه آخر دوره تناوب مورد توجـه و  

 .نداستنتاج قرار گرفت
 
   و بحث نتایج

  مقایسه بانک بذر جودره در سال چهارم با سال اول
آمده اسـت   )3(نتایج محاسبات مقدار کاي در هر تیمار در جدول 

دار با مقـدار مربـع کـاي جـدول نمایـانگر تفـاوت       که مقایسه این مق
در واقع اعمال تیمارهاي مورد . از تناوب است شی بین قبل و بعداحف

سزائی در کاهش تعـداد بـذر جـودره در خـاك      هب تأثیرنظر در تناوب 
کـه   سـت  ا حـاکی از آن  )3(جـدول  نگاه دقیـق تـر بـه    . داشته است
شـت داشـته   اعداد قبـل از ک کمترین تفاوت ها را با ت 8و  1تیمارهاي 

به ترتیب بیشترین اختالف را بـا تعـداد    7و 4، 2که تیمارهاي  درحالی
با در نظر گرفتن کلیـه تیمارهـا مقـدار    . بذور قبل از کاشت داشته اند

اسـت کـه مقـدار آن      χ2=  4/21141مربع کاي بدست آمده معـادل  
  .تفاوت چشمگیري با مقدار جدول دارد

ف هرز جودره در خاك در سـال اول قبـل از   مقایسه بانک بذر عل
 1کاشت گندم و پس از برداشت در سال چهارم نشان داد کـه تیمـار   

کاشـت   .سال داشته اسـت  4داراي روند رو به افزایش آلودگی را طی 
صورت متوالی موجب افزایش بانک بذر علف هرز  هسال ب 4گندم طی 
بدون ( چغندرقند - آیش –گندم  [ 4 در حالیکه تیمارهاي. شده است
 6، ]گندم - )با علفکش( ذرت -آیش  -گندم  [3، ] گندم - )علفکش

 -گنـدم   [ 2، ]گندم - )بدون علفکش(آفتابگردان  - آیش -گندم  [
ــش  ــدون علفکــش(ذرت  -آی ــدم  -) ب ــدم [ 5، ]گن ــش  - گن  -آی

کـالس برتـر را تشـکیل داده، داراي     ]گندم -) با علفکش( چغندرقند
) گنـدم   -کلـزا   -کلـزا   -گندم (  8تیمار . متري بودندتعداد جودره ک

  . بود) 1(از تیمار  داراي بانک بذر قابل توجه اما کمتر
در آزمـایش مشـابهی گـزارش نمـود اسـتفاده از      ) 24(فرانسیس 

گیاهان یکساله تابستانه در تناوب با گنـدم زمسـتانه باعـث افـزایش     
زراعی هاي  در سیستمتفاوت . بذر علفهاي هرز شد سرعت تخلیه بانک

دو گیاه با تقویت اثر تناوب باعث به حداقل رساندن تراکم بانک بـذر  
  .اولیه گردید

  
  EWRSارزیابی نظري تأثیر تیمار ها بر علف هرز  براساس  -) 2جدول (

 نمره ارزیابی
 واکنش علف هرز

مهار علف  درصد
 هرز

 توضیح

 نابودي کامل علف هرز 100 1
 بسیار خوب مهار 99- 5/96 2
 مهار خوب 93-5/96 3
 مهار مطلوب 93- 5/87 4
 مهار کمی مطلوب 5/87- 0/80 5
 مهار نامطلوب 0/80- 0/70 6
 مهار ضعیف 0/70- 0/50 7
 مهار بسیار ضعیف 0/1-0/50 8
 تأثیرکامال بدون  0 9
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  و درصد معنی داري در هر تیمار (χ2) مقدار مربع کاي، جودره در سالهاي اول و چهارم میانگین تعداد بذور - )3 جدول(
  سطح معنی دار  مقدار مربع کاي محاسبه شده  تعداد بذور جودره در خاك در سال چهارم  تعداد بذور جودره در خاك در سال اول  تیمارها

1  25/830  885  49/19  ** 
2  25/1226  75/96  34/4175  **  
3  75/1075  25/77  30/3714  **  
4  1152  5/57  51/4160  **  
5  5/670  85  3/2050  **  
6  75/1005  86  93/3372  **  
7  864  66  66/2954  **  
8  843  25/465  87/693  **  

  **  4/21141      کلی
 

حـداقل  به آزمایشات بسیاري نقش تناوب زراعی را در کاهش یا 
ـ  .بانک بذر علفهاي هرز خاك ثابت نموده اسـت  رساندن ال و میلـر  ب

اپی لوبیا چیتـی کشـت شـده بـود     در مزرعه اي که سه سال پی) 16(
غالـب شـد امـا بـا      Solanum sarrachoidesمشاهده کردند گونـه  

جمعیت بذر علف ) دو سال چغندرقند و یک سال ذرت( کاربرد تناوب 
متوالی غـالت   در آزمایشی با کاشت. شدت کاهش یافته هرز فوق ب

 جمعیت بانک بذر یـوالف وحشـی   )  با علفکش و بدون آن( زمستانه 
Avena sterlis ssp ludoviciana  افزایش  درصد80به  درصد26از

عنوان یک گیاه تابستانه بکار برده شد یا  هزمانیکه آفتابگردان ب. یافت
ماه اعمال گردید از آلودگی بانک بذر ممانعـت شـده و    12آیش طی 

  ).11(در سال کاهش یافت  درصد8به  درصد57ذخیره بذر در خاك از 
بذر علف هرز جودره در خاك در سال چهارم  کاهش تراکم بانک 

نسبت به سال اول درنتیجه کاربرد الگوهاي تناوب بـه ویـژه کاشـت    
محصوالتی مانند چغندرقند، آفتابگردان و ذرت در طول فصول گـرم  

متوالی طی فصـل رشـد ذرت،   هاي  آبیاري. بهار و تابستان بوده است
ـ دره خاك چغندرقند و آفتابگردان موجب شده است بذور جو تـدریج   هب

رسـد   مـی  به نظـر . و قابلیت جوانه زنی آنها کاهش یابد پوسیده شده
عـالوه   هشخم مزرعه به منظور کاشت ذرت، چغندرقند و آفتابگردان ب

شبکه ریشه قوي محصوالت صیفی به ویژه چغندرقند و تهویه خـاك  
ایـن عوامـل   . عوامل مؤثر در تحلیل بذور جودره بانک بذر شده است

 احتماالپوسیدگی سریع بذور خاك، کاهش قابلیت جوانه زنی و  موجب
بنابراین کاهش تراکم بانک بذر جودره در سـال  . مرگ آنها شده است

چهارم پس از اعمال تیمارهاي صیفی نسـبت بـه سـال اول منطقـی     
در سیستم تک کشتی، ریزش سالیانه بذر علف هرز به صورت متوالی  .است

در سیستم تناوبی این فرایند کاهش یافته . گردد می موجب افزایش بانک بذر
  ).32(شود  می متوقف و تدریجاً

  
  تعداد بوته جودره در مترمربع

کـه   نشـان داد تجزیه واریانس تعداد بوته جودره در سال چهـارم  
بنـابراین   .)4جـدول ( تیمارها داراي اختالف معنی دار آماري هسـتند  

مقایسه میانگین ها توسط آزمون دانکن انجام و مشاهده گردیـد کـه   
تعـداد بوتـه   . داراي اختالف معنی داري با بقیـه تیمارهاسـت   1تیمار 

شـمارش تعـداد    ).5جدول( بیش از بقیه تیمارها بود 1 جودره در تیمار
بوته جودره سبزشده در سـال چهـارم نشـانگر آنسـت کـه میـانگین       

ی بیشـتري در کنتـرل   یبه ترتیب کـارآ  6و  2، 3، 7، 5، 4تیمارهاي 
  .هرز جودره داشته است علف

 فموجـب توقـ   1 کاشت پی در پی گندم طی چهار سال در تیمار
که در تیمارهاي تناوبی جمعیت این  جمعیت جودره شده است درحالی

  .علف هرز در سال آخر کاهش داشته است
یافتند جمعیت علفهـاي  طی مطالعه اي در) 30(مانلی و همکاران 

ویارسـالم در محصـول گنـدم بـا اعمـال      اهرز باریک برگ یکساله و 
طـی آزمایشـی   ) 23(دوست و همکـاران   .تناوب زراعی کاهش یافت

نتیجه گرفتند چنانچه تناوب زراعی در برنامه مدیریت علفهـاي هـرز   
توان  متنوع تري باهاي  گنجانده شود تراکم آنها کاهش یافته و گونه

در مـدیریت تلفیقـی علفهـاي هـرز ،      .گردد می بت کمتر جایگزینرقا
تناوب موجب کاهش علفهاي هرز در محصوالت مختلف شده ، نیـاز  

  ).21(دهد  می را در کشت بعدي کاهش به علف کش ها
وجود اثرات متقابل بین اجزاي یک الگوي کشت همچون حضور  

هـاي   شـخم، کـاربرد علفکـش   هـاي   گیاهان مختلف زراعی، سیسـتم 
هـاي هـرز را    گوناگون و مدیریت بقایاي گیاهی، شرایط جوامع علـف 

به کارگیري اصل تنوع گیاهان زراعی در حقیقـت  . مشکل خواهد کرد
ابزاري است جهت برهم زدن تعادل و ثبات جوامع علفهاي هرز و نیز 
افزایش توان رقابتی گیاه زراعی که این فرایند در دراز مـدت موجـب   

اي هـرز و بـه حـداقل رسـانیدن تعـداد و میـزان       کاهش حضور علفه
خسارت ناشی از حضور علفهاي هرز و جلـوگیري از تغییـر نـامطلوب    

 ).22(جوامع زیستی یک اکوسیستم زراعی خواهد شد 
  

  ارزیابی نظري     
تجزیه واریانس نمرات داده شده در ارزیابی نظري تیمارها نشان  

). 4جـدول  ( ارهـا وجـود دارد  داد که اختالف معنی دار آماري بین تیم
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در  1با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که تیمار  مقایسه میانگین ها
این تیمار با اختالف معنی دار آماري در . ضعیف ترین مرتبه قرار دارد

در وضعیت متوسط  8تیمار . با بقیه تیمارها متفاوت است درصد5سطح 
به ترتیب در کالس برتر در  5 و 2، 6،  3،  7،  4تیمارهاي . قرار دارد

  ).5جدول (باشند  می قابل قبول حد
ات تـأثیر  سال با گردش زراعی همراه بوده، 4ی که طی یتیمارها

باید توجه داشت که تنـاوب  . ی داشته استیخود را روي محصول نها
زراعی که مالزم با گردش منظم گیاهان در هر مزرعه اسـت موجـب   

نواع متفاوت خـاك ورزي طـی فصـول    عملیات متفاوت تهیه زمین، ا
تمام مـوارد  . شود می هاي مختلف کنترل علفهاي هرز متوالی و روش

 ).36(هاي هرز موثر است  باال روي جمعیت علف
 

  ارتفاع گندم
تجریه واریانس ارتفاع گنـدم در سـال چهـارم در نتیجـه اعمـال      
تیمارهاي تناوب زراعی نشان داد که اختالف معنـی دار آمـاري بـین    

مقایسـه میـانگین تیمارهـا در آزمـون     ). 4جدول( تیمارها وجود دارد 
آمـاري بـا بقیـه     داراي اختالف معنی دار 1دانکن نشان داد که تیمار 

در واقـع کشـت پشـت سـرهم گنـدم طـی       . تیمارهاي تنـاوب اسـت  
چهارسال موجب افزایش جمعیت علف هرز شده و در نتیجـه رقابـت   

رتفاع به صورت منطقی حاصـل  کاهش ا ،بیشتر علف هرز با محصول
ارتفـاع  « ارزیابی میانگین تیمارها با درنظر گـرفتن معیـار    .شده است

به ترتیب بهترین نتیجه را  5و  3، 7، 4نشان داد که تیمارهاي » گندم
 .گرچه اختالف معنی داري بین آنها نیست ،داشته
  

  عملکرد گندم
ب نشان داد تجریه واریانس عملکرد گندم در سال آخر اجراي تناو

 )1تیمـار (که اختالف معنی دار آماري بین تیمارها و شاهد ) 4جدول( 
مقایسـه میـانگین تیمارهـا در آزمـون دانکـن نشـان داد       . وجود دارد

در کالس متفاوت نسبت به بقیـه تیمارهاسـت    1که تیمار  )5جدول(
کاشت پی در پی گندم موجب کاهش عملکرد گندم ). درصد5دانکن (

نیـز در کـالس    8تیمـار  . ي الگوهاي تناوبی شده استنسبت به اجرا
کاشت کلزا طی دو سال متـوالی و کـاربرد   . قرارگرفت )1تیمار( شاهد

گراس کش در آن نتوانسته است جمعیت علف هرز را در سال چهـارم  
با توجه به عملکـرد گنـدم در   . در ردیف الگوهاي تناوبی کاهش دهد

بـه ترتیـب کنتـرل     3و 7، 4، 5، 6، 2سال چهارم میانگین تیمارهاي 
  .دهد مطلوبی از علف هرز جودره در سال چهارم را نشان می

  

  تجزیه واریانس عملکرد گندم، ارزیابی نظري، ارتفاع گندم و تعداد بوته جودره در سال چهارم – )4 جدول(

منابع 
  تغییر

درجه 
  آزادي

تعداد بوته جودره در   میانگین مربعات
  عملکرد گندم  )تبدیل یافته(متر مربع

  
  ارزیابی نظري مهار علفهاي هرز

  
  ارتفاع گندم

  
  تکرار
  تیمار
 خطا

3  
7  
21  

9213/0  
**455/3  

8492/0  

917/37  
**57/2197  

06/62  

531/117  
**924/280  

626/25  

122/0  
*095/0  

043/0  
CV02/28  63/4  54/10  13/20   درصد  

  .از نظر آماري معنی دار نیستو  درصد5، درصد1به ترتیب معنی دار در سطح  nsو *، **
  

  )درصد5(عملکرد گندم، ارزیابی نظري، ارتفاع گندم و تعداد بوته جودره در آزمون دانکن هاي  میانگین مقایسه –)5جدول (

  عملکرد گندم  تیمارها
  )تن بر هکتار(

  ارزیابی نظري
  )درصد( مهار علف هرز 

  ارتفاع گندم
  ربعتعداد بوته جودره در مترم  )سانتیمتر ( 

  b4425/2  c 5/22  b 250/90  a 03/1  گندم  1
  a 3375/5  a 25/86  a 750/108  b 2575/0  ذرت بدون سم  2
  a 6575/4  a 75/86  a 000/115  b 2425/0  ذرت با سم  3
  a 8425/4  a 750/87  a 250/116  b 2075/0  چغندربدون سم  4
  a 9875/4  a 250/83  a 500/111  b 2100/0  چغندربا سم  5
  a 3200/5  a 500/86  a 750/108  b 3125/0  مسردان بدون آفتابگ  6
  a 7475/4  a 500/87  a 750/115  b 2250/0  آفتابگردان با سم  7
  ab 2850/4  b 500/57  a 000/109  b 4050/0  کلزا  8

  ).درصد5دانکن ( در هر ستون میانگین هائی که حداقل در یک حرف مشترك هستند با یکدیگر تفاوت معنی داري ندارند
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ارتفـاع و عملکـرد گنــدم بـه مراتـب کمتـر از ســایر       1در تیمـار  

. تیمارهاست بنابراین آزمون دانکـن در کـالس مجـزا لحـاظ گردیـد     
شود بین میـانگین سـایر تیمارهـا نیـز      می دیده 5در جدول  چه نچنا

ترین آنهـا، تیمارهـا از    شود که براي تعیین مناسب تفاوت مشاهده می
  .عملکرد به ترتیب اولویت اشاره گردید نظر میانگین ارتفاع و

  
  مقایسه الگوهاي تناوب زراعی با علفکش و بدون علفکش

گندم ـ آیش   [ 2 يبا توجه به شاخص عملکرد، مقایسه تیمارها 
بـا  ( گنـدم ـ آیـش ـ ذرت      [ 3و  ]گندم  - )بدون علفکش( ـ ذرت 
بـدون مصـرف   (  2نشان داد کـه تیمـار تنـاوبی     ]ـ گندم ) علفکش

  . بوده است 3از تیمار  بهترمراتب ه ب) لفکش ع
آترازین، آالکلر و تریفلورالین در خاك، تا هاي  ماندگاري علفکش

مـاه و کلریـدازون و    1از ، فن مـدیفام کمتـر  که لیاماه است درح 12
کاربرد علفکش آترازین ). 13(ماه در خاك دوام دارند  3حداکثر  لونترل

روي گندم  سوء بر تأثیری موجب یقابا وآالکلر در خاك با توجه به اثر
  .شده است و نتیجه آن در عملکرد نشان داده شده است

نشان داد که تیمار تناوبی آفتابگردان بدون  مقایسه عملکرد گندم
از آفتابگردان با مصرف علفکش ترفالن بوده  مراتب بهتره علفکش ب

از  بعـد روي گنـدم   در اینجا نیز پس مانده ترفالن در خاك بـر . است
در تولید گنـدم   تأثیرآفتابگردان اثر منفی بر جاي گذاشته و نهایتاً این 

  .نشان داده شده است
کـاربرد علفکـش و   ) ـ گنـدم  گندم ـ آیش ـ چغندرقند  ( تیمار  در

روي عملکرد گندم سـال چهـارم    محسوسی بر تأثیرعدم مصرف آن 
ل بتانـا ( هـاي مصـرفی در چغندرقنـد     کـش  نداشته است زیـرا علـف  

در خاك نداشته و بنـابراین   ماندگاري) پروگرس آم، پیرامین و لونترل
  .سوء بر روي گندم نیز مشاهده نشده است تأثیر

رفت که تناوب زراعی به خودي خود توان نتیجه گ در مجموع می
هـاي   موجب مهار علف هرز در گندم سال آخر شده اسـت و علفکـش  

  .ده اندنبو تأثیرمصرفی در گیاهان صیفی موجد این 
ضمن مطالعـه تنـاوب زراعـی گنـدم،      )31(مارکوویچ و همکاران 

باقیمانـده   تـأثیر تحـت   ،ذرت و آفتابگردان نشان دادند کـه عملکـرد  
ریم سولفورون هاي  در این آزمایش علفکش. قبلی استهاي  شعلفک

آترازین مصرف شده در ذرت و ترفالن در آفتابگردان موجب کاهش  و
 شده است درصد 80تا  درصد 6/39میزان  عملکرد محصول بعدي به

هورمونی مانند توفوردي و دایکامبا با توجـه  هاي  علفکشدرحالی که 
 به عدم ماندگاري در خاك اثر سوء روي محصـوالت بعـدي نداشـتند   

 -اثر تناوب سـویا   2001تا  1994یک آزمایش درازمدت از  در). 35(
در این آزمایش . ترارگرفقگندم بر جمعیت علفهاي هرز مورد بررسی 

مصرف شده در سویا در ) اتال فلورالین ( باقیمانده علف کش سوناالن 
کشت بعدي موجـب کـاهش عملکـرد گنـدم گردیـده ضـمن اینکـه        

ــدم  ــن علفکــش در گن ــده  ای ــروس   ،باقیمان ــاج خ ــرز ت ــاي ه علفه
)Amaranthus retroflexus   (   و سـلمه تـره )Chenopodium 

album  ( بلینـدر و همکـاران   . نمودکنترل  درصد 90را بیش از)17( 
در تناوب نشان داد کـه  )   Sweet corn( ضمن مطالعه ذرت شیرین 

پیش رویشی متوالکلر و آترازین و علفکش پس رویشی هاي  علفکش
 . بنتازون،  باعث کاهش عملکرد محصول بعدي گردید

  
  کاشت کلزا در کاهش جمعیت علف هرز جودره تأثیر

) گنـدم  -کلزا  -کلزا  -گندم ( ره در تیمار جمعیت علف هرز جود
)  1تیمـار  ( به صورت معنی دار نسبت به کاشت پـی در پـی گنـدم    

کاهش یافته است اما مقایسه تیمار حاوي کلـزا بـا الگوهـاي تنـاوبی     
صیفی جات نشان داد کـه کلـزا حتـی بـا کـاربرد گـراس کـش هـا         

ي برخـوردار  ی ضعیف تریدر نهایت از کارآ) بطورخاص گاالنت سوپر(
  .است
ا توجه به اینکه فصل کاشت کلزا و مدیریت آن مانند تهیه زمین، ب

دو محصول  علفهاي هرز این و شخم، کود و آبیاري مشابه گندم است
درصدي از بذور علف هرز جودره موجود در مزرعه  ،باشند می مشترك

جوانه زده و طـی فصـل    که در عمق و شرایط مناسب قرار دارند کلزا
فصل رشد گندم بـا  در شوند اما  می با گراس کش ها کنترلکلزا  رشد

 متـراکم در خـاك جوانـه    جـودره  بـذور  ،مساعد شدن شرایط وآبیاري
 .شوند می زنند وموجب آلودگی مزرعه می

  
  و تک کشتی رزیابی الگوهاي تناوبیا

تناوب در مدیریت علفهـاي هـرز براسـاس    هاي  موفقیت سیستم 
ده شده در تناوب است که موجب تنوع در رقابت،  کاربر هانواع گیاهان ب

ایـن عوامـل   . شود می اثرات اللوپاتیک، خاك ورزي و عوامل مکانیکی
موجب شرایط محیطی غیرسازگار و ناپایـدار اسـت کـه مـانع تکثیـر      

مقایسـه الگوهـاي   ). 3( گـردد  مـی  مشخص علفهـاي هـرز  هاي  گونه
شـان داد کـه کلیـه    آنها در کنترل علف هرز ن تأثیرمختلف تناوب و 

عنـوان کـالس برتـر نتیجـه اي      هجز تیمار کلزا ب ههاي تناوبی بتیمار
در کاشت پی در پـی  . مطلوب در کنترل علف هرز جودره داشته است

صورت اختصاصی و همـراه گنـدم هرسـاله     هعلف هرز جودره ب ،گندم
الگوهـاي تـک کشـتی و     .جوانه زده و به تهاجم خود ادامه خواهد داد

  .دارندات متفاوت تأثیربر تنوع گونه اي علفهاي هرز  تناوبی
تک کشـتی  هاي  گزارش نمودند در سیستم )38(وبر و همکاران  

واسطه تداوم حضور یک گونه گیاه زراعی و نیز مدیریت یکنواخـت  ه ب
علفهاي هرز، از تنوع جوامع علفهاي هرز کاسته شده ولـی در مقابـل   

یستم زراعی تداوم خواهنـد  خاصی بصورت اختصاصی در سهاي  گونه
گزارش دادند سیستم تک کشـتی معمـوالً    )27(لیبمن و دیک  .یافت
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کـه   در حـالی . علف هـرز اسـت  هاي  نتیجه اش کاهش تنوع در گونه
بـوت و همکـاران   . کنـد  می تنوع علفهاي هرز را بیشتر ،اجراي تناوب

ب با غیریکنواخت کردن محیط زراعی موجب عـدم  معتقدند تناو )19(
شود و تنـوع جوامـع علـف هـرز را      می ات گونه خاصی از علف هرزثب

نمودنـد کـه رشـد و     گزارش) 28(لوتز و همکاران  .افزایش خواهد داد
برخی از محصوالت زراعی مانند برنج یـا   تأثیرتکثیر اویارسالم تحت 

طی مطالعه اي گـزارش دادنـد    )26(هایونن و سالونن . ذرت قرار دارد
بودند ولـی  هاي هرز یکساله فرم غالب مزرعه  علفهاي  با اینکه گونه

. قرار دادند تأثیرهاي هرز فراوانی آنها را تحت  روشهاي مدیریت علف
حساس در یک روش موجب غلبـه  هاي  تراکم گونه معموالً کاهش در

در سیستم تک کشتی، علفهاي هـرز بـا    .شود می یک یا چند گونه دیگر

اما تناوب ، گیاهـانی بـا دوره زنـدگی     یابند می سیکل زندگی مشابه افزایش
دارد و از گسترش و غلبه علفهاي هرز خاص  می متفاوت را به مزرعه عرضه

 ). 29(کند  می ممانعت
  

  گیرينتیجه 
توان نتیجه گرفت بر اساس  می با توجه به نتایج حاصل از داده ها،

الگوي کشت، در اراضی گندم آلوده به جـودره در منـاطق مختلـف ،     
محصوالت چغندر قند، آفتابگردان و یا ذرت در تناوب با گندم  کاشت

 موجب کاهش بانک بذر و تراکم بوته جودره و افزایش عملکرد گنـدم 
 .گردد می
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