
 
 هرز، بارآوري آب و عملکرد دانه گندم دورومهاي پویایی جمعیت علف

 )Triticum durum L.( ورزي رایجورزي و خاكهاي بدون خاكدر سامانه 
 

  3وحید اسالمی سید -*2مجتبی حسینی -1مهدي مجاب
 26/03/1394 تاریخ دریافت:

 17/08/1394 تاریخ پذیرش:
  

  چکیده
) و عملکـرد دانـۀ گنـدم    WPهاي هرز، بـارآوري آب ( ورزي بر پویایی جمعیت علفبدون خاكورزي رایج و هاي خاكبه منظور ارزیابی اثر سامانه

هاي کامل تصادفی در چهار تکرار در منطقۀ زاهدشهر استان فارس در طی دو سال زراعـی  دوروم، تحقیقی بصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك
ورزي زمایش بارش بیشتري را دریافت کرد. نتایج نشان داد اعمال سـامانه بـدون خـاك   انجام شد. محل انجام تحقیق در سال دوم آ 90-91و  89-88

که تراکم علف ورزي رایج شد در حالیدر مقایسه با سامانه خاك خردل وحشی، علف قناري و چچمهاي هرز منجر به کاهش قابل مالحظه تراکم علف
هـاي  ورزي معمول بیشتر بود که ممکن است با نزول بارشدر سامانه خاك 90-91زراعی هاي هرز در سال افزایش یافت. تراکم کلیه علفجودره هرز 

هاي هرز، تراکم گیاه زراعی در مواردي که بقایاي کاه و کلش بر روي سطح خاك باقی گذاشته بیشتر در این سال در ارتباط باشد. بر خالف تراکم علف
ورزي معمول اجرا شده بود. با ورزي بیشتر از مواردي بود که خاكهاي بدون خاكدر کرت WPقدار ورزي)، افزایش یافت. مشده بود (سامانه بدون خاك

در بقایا و کاه  C:Nتواند بدلیل نسبت باالي ورزي بود که احتماالًً میورزي رایج بیشتر از سامانه بدون خاكاین وجود، عملکرد محصول در سامانه خاك
-طـور شوند. بههاي خاك میورزي منجر به غیر متحرك شدن موقتی عناصر غذایی توسط میکروبشرایط بدون خاكو کلش گندم باشد. در نتیجه در 

هـاي  ورزي در سامانههاي هرز و کاهش هزینه خاك، کاهش تراکم علفWPورزي کمتر بود، افزایش کلی، اگرچه عملکرد گندم در شرایط بدون خاك
 سامانه را توسط کشاورزان محلی توجیه نماید.تواند اتخاذ این ورزي میبدون خاك

  
 ورزي، کشاورزي حفاظتی: بقایاي گندم، تراکم علف هرز، خاكکلیدي هايواژه

  
  3 2 1 مقدمه

در کشاورزي رایج، کشاورزان معموالً جهت بهبود ساختمان خاك 
حـال،  هرکنند. بهورزي استفاده میهرز از ابزار خاكهايو کنترل علف
مـدت تخریـب سـاختمان خـاك و کـاهش       هـا در دراز این عملیـات 

ورزي دنبال خواهد داشت. حذف یا کاهش خاكحاصلخیزي خاك را به
داري در تغییرات بزرگ و معنیهاي رایج کشاورزي منجر بهدر سامانه

شـود؛ و تحـت شـرایط    هرز میهايشدن و رشد علف زنی، سبزجوانه
کننـد.  هـرز تغییـر پیـدا مـی    هايهاي تراکم و تنوع علفچنین سامانه

گیاهان زراعی و پوششی بر سطح خـاك داراي   نگهداري پسماندهاي
هاي تولید محصـوالت کشـاورزي   ي متعددي در سامانهمزایاي بالقوه
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توان به کاهش فرسایش آبـی و بـادي،   باشند؛ که از آن جمله میمی
هاي سطحی، اضافه کردن مواد آلی به خـاك،  کاهش آلودگی در آب

د ساختمان خـاك و  هاي پوششی)، بهبوتثبیت نیتروژن اتمسفر (لگوم
شرایط کشت، آماده کـردن محـیط مناسـب بـراي فعالیـت حشـرات       

هرز به واسطه آللوپاتی یا تداخل فیزیکـی  هايشکارچی و کنترل علف
ورزي پتانسیل تغییر ). پسماند گیاهان زراعی و خاك33و  12نام برد (

در دماي خاك و محتواي آب خاك از طریق تأثیر در تـراکم سـاختار   
طوبت و همچنین در حرکت آب، گرما و مـواد غـذایی دخیـل    خاك، ر
ورزي داراي هاي بدون خـاك ). در بیشتر موارد سامانه10و  8هستند (

سـازي  باشد که در مقایسه با آمادهورزي میسود آنی در کاهش خاك
 90مزارع سنتی (شامل عبور متعدد تراکتور و ماشـین آالت) بـیش از   

). نقش بقایاي گیاهی بـه  30است ( درصد کاهش هزینه گزارش شده
را  گیاهچـه هرز و سبز شـدن  زنی بذر علفتواند جوانهعنوان مالچ می

). چندین مکانیزم ممکـن اسـت در سـبز    5و  4تحت تأثیر قرار دهد (
هرزي که در حضور بقایا هستند نقـش داشـته   هايشدن و رشد علف

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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زیکـی کـه   )، مـانع فی 35باشند، که شامل کاهش نفوذ نور به خـاك ( 
)، افــزایش 36ســازي ذخیــره بــذر قبــل از ســبز شــدن (باعــث تهــی

)، کـاهش نوسـانات درجـه    22و  7، 3شکارگرهاي بذر یا پوسیدگی (
-) می35)، یا تولید ترکیبات آللوپاتیک ( 35و  20حرارت روزانه خاك (

-هاي خـاك هرز پهن برگ در اغلب اوقات در سامانههايباشند. علف
). احتمـاالً  38و  6شوند (هاي پایین ظاهر میتراکمورزي حفاظتی در 

این موضوع به کاهش نور و درجه حرارت سطح خاك در نتیجه حضور 
) بیـان  38دهنـد. تیسـکا و همکـاران (   بقایا بر سطح خاك نسبت می

هاي بـدون  تحت شرایط سامانه 1ترهتر سلمهاند که، تراکم پاییننموده
دارندگی بقایاي گیاهی در جذب نـور  ي تأثیر بازورزي در نتیجهخاك

هاي بـدون  هرز باریک برگ در سامانههاياست. معموالً تهاجم علف
). 38و  28، 18ورزي رایج بیشتر است (ورزي در مقایسه با خاكخاك

ورزي هـاي بـدون یـا کـم خـاك     رسد که، در سامانهنظر میچنین به
تواند رطوبت می پوشیده شدن سطح ناهموار زمین با بقایا و نگهداري

). این 38برگ را افزایش دهد (هرز باریکهايزنی و استقرار علفجوانه
-هرز تحت سامانههايموارد تنها الگوهاي عمومی تغییر جمعیت علف

ورزي است و روندهاي تغییر بستگی به چندین فاکتور هاي بدون خاك
ل، ردي باشند. براي مثـا مانند شرایط آب و هوایی و خاکی منطقه می

 96) نتیجه گرفت که، پسماند گیاه پوششی چاودار باعث سرکوب 27(
در مقایسه با  3خروساي از تاجو گونه 2هرز سوروفهايدرصدي علف

ورزي معمولی و بدون بقایا در شش هفته پس از کاشـت سـویا   خاك
همچنین، مدیریت پسماند گیاهان زراعی براي حفظ آب و خاك  .شد

توانـد بـه طـور    ستفاده از پسماند گیاهان زراعی می). ا2حیاتی است (
سودمندي ذخیره آب پروفیل خاك را بهبود دهد، به خصوص در زمان 

  ). 8رسد (زنی بذر با اهمیت به نظر میجوانه
کیلومتري جنوب شرقی  170ر د زاهدشهر از توابع شهرستان فسا

بـا  ایـن شهرسـتان    و واقع گردیـده اسـت   ، استان فارس، ایرانشیراز
کل مساحت استان فارس را به خود  4/3کیلومتر مربع  4320مساحت 

متر و میلی 2/306ساله  10و با متوسط بارندگی  اختصاص داده است
-محسوب مـی  ایران نیمه خشک و جزء مناطق خشکتبخیر سالیانه 

درصد مردم این شهرسـتان بـه کشـاورزي وابسـته و      80. شغل گردد
آیـش،  -در بین کشاورزان این شهرستان گنـدم آبـی   هاي رایجتناوب
باشد. معمـوالً پـس از برداشـت گنـدم     پنبه می -ذرت و گندم -گندم

شود که اکثر کشاورزان محلی مقدار زیادي کاه و کلش گندم تولید می
-از آن به عنوان یک دردسر یاد کرده و اقدام به آتش زدن مزارع بـه 

هـرز  هـاي ین رفتن بذر علـف منظور تسهیل در کاشت محصول و از ب
کنند. این رویه کاهش مواد آلی خـاك را بـه دنبـال دارد و سـبب     می

اي هاي آبی و بادي که پدیـده پذیري بیشتر اراضی به فرسایشآسیب
                                                        
1 - Chenopodium album L. 
2- Echinochloa cruss-galli  
3- Amaranthus hybridus  

هـاي  باشد. در سـال معمول در مناطق خشک و نیمه خشک است می
ي هااخیر، سازمان جهاد کشاورزي استان فارس با وارد کردن دستگاه

-کاشت مستقیم، این نوع کاشت را در بین کشاورزان ترویج کرده بـه 
و  130به ترتیـب   1391و  1390که در این شهرستان در سال طوري

هکتـار از   14436و  11610هکتار و در کل اسـتان بـه ترتیـب     140
  باشند. اراضی تحت این نوع کاشت می

اطالعات کافی در هاي کاشت مستقیم، با توجه به مزایاي سامانه
هـاي  ورزي بر پویایی جمعیتهاي بدون خاكرابطه با تأثیرات سامانه

هرز، عملکرد گیاهان زراعی و بارآوري آب در این منطقـه وجـود   علف
ورزي یک هاي بدون خاكندارد. این موضوع با توجه به اینکه سامانه

 استراتژي جدید کشاورزي در اغلب مناطق خشک و نیمه خشک ایران
تواند اطالعات مفیدي در اختیار کشاورزان است؛ نتایج این تحقیق می

این مناطق قرار دهد. بنابراین، اهداف تحقیق حاضر ارزیابی تـأثیرات  
هـرز  هـاي ) تـراکم جمعیـت علـف   1ورزي بر (هاي بدون خاكسامانه

) بارآوري آب 3) عملکرد گیاهان زراعی و (2باریک برگ و پهن برگ (
)WPباشد) می. 

  
  ها   مواد و روش

در زاهدشـهر   90-91و  89-90سـال زراعـی    دو این آزمایش در
، طـول جغرافیـایی   44و َ 28◦واقع در عرض جغرافیایی ، استان فارس

به صورت اسپلیت پـالت،   متر از سطح دریا 1180و ارتفاع  84و َ 53◦
-تکرار و دو نظام خـاك  4هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوكدر 

عنوان کرت سال آزمایش به ) اجرا شد.ورزيبدون خاكو  رایجورزي (
ورزي معمـول و بـدون   ورزي با دو سطوح خاكاصلی و سامانه خاك

قطعه زمینی به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. ورزي بهخاك
کیلوگرم در  2500( هکتار که داراي بقایاي گندم سال قبل 4مساحت 

هـاي  دوروم (واریتـه بهرنـگ) در کـرت    گردید. گندم انتخاب هکتار)
در آبان ماه هـر دو سـال تحقیـق کاشـته شـد.       24در تاریخ  10×10

، دیسک و با گاوآهن برگرداندار ورزي معمول عملیات خاکورزيخاك
لولر زدن صورت گرفت و سپس کاشت بذر توسط دستگاه بـذرپاش و  

ده شـد.  آبیاري کردن اسـتفا  برايجهت ایجاد جوي و پشته از فاروئر 
همزمان کاشت مستقیم توسط دستگاه کشت مسـتقیم مـدل برتینـی    

در هـر دو سـال،    ساخت کشور آرژانتین در بقایاي گندم انجام گرفت.
کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل در زمان کاشـت اسـتفاده    150

کیلوگرم در هکتار در دو  150مقدار صورت سرك بهگردید. کود اوره به
نسـبت مسـاوي   زنی و گره دوم سـاقه اصـلی بـه   پنجهي آغاز مرحله

کش به کار برده استفاده شد. همچنین در طول دو سال آزمایش علف
نشد. شرایط آب و هوایی در دو فصل رشد متفاوت بود. در سال زراعی 

روز پــس از کاشــت و مجمــوع  40، اولـین بــارش ســبک در  90-89
ر سال زراعـی بعـدي   متر بود. مجموع بارندگی دمیلی 3/64بارندگی 
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  روز پس از کاشت اتفاق افتاد.  30متر و اولین بارندگی در میلی 3/256
گیري مقدار آب مصرفی در دو نوع کاشت در هر منظور اندازهبه  

  WDمدل(کنتور حجمی  مکعب در هکتار بر اساس متر دوره آبیاري
از د و در پایان فصل رشد بارآوري آب نصب گردی DN 100)و اندازه 

  ):1( طریق فرمول زیر محاسبه گردید
 )1                                       (			WP = × 100   

عملکـرد دانـه    mm1-ha1-Kg،( Ya-1(بـارآوري آب   WPکـه در آن:  
) در سـطح  mmمجموع آب مصرف شده ( TWUو ) ha1-Kg-1(گندم 

  باشد.مزرعه که شامل آبیاري و بارندگی می
در طول فصل کاشت صفاتی نظیر تراکم گیاه زراعـی (تعـداد در    

 هرز باریک برگ و پهن برگ (تعداد در مترهايمربع)، تراکم علف متر
 روز پـس از سـبز   30در  مربـع  متر 1* 1مربع) با استفاده از کوادرات 

در پایان  و در زمان برداشت عملکرد گندم محاسبه گردید. شدن گندم
 هـا بررسـی  ها وضعیت نرمال بودن تمامی دادهدادهآوري پس از جمع

و  .Genstat Ver. 9.2.0ها به وسیله نرم افزار تجزیه آماري داده شد.
 5و در سـطح احتمـال    PLSDها بر اسـاس آزمـون   مقایسه میانگین

  درصد صورت گرفت.
  

  نتایج و بحث
  تراکم گندم

ن دادنـد  داري بر تراکم گندم نشاورزي اثر معنیهاي خاكسامانه
دار ورزي معنـی خـاك  که اثر سال و اثر متقابل سال و سامانهدر حالی

رست گندم ها نشان داده نشده است). میانگین تعداد دانهنبودند ( داده
رایج بود (شکل  درصد بیشتر از سامانه 27ورزي در سامانه بدون خاك

 رسد که نگهداري پسماند گیاهی بر سطح خاك منجـر به نظر می ).1
زنی و سبز شدن شود. در مطالعات به ایجاد ریز اقلیم بهتر براي جوانه

زنی گیاهان زراعی ممکن است پیشین نشان داده شده است که جوانه
با نگهداري مالچ در مناطق گرم و خشک بدلیل حفظ رطوبـت خـاك   

شود کـه ایـن   افزایش یابد. مالچ گیاهی باعث کاهش انتقال گرما می
فشار جزئی تبخیر آب در بـین خـاك و اتمسـفر     کاهش گرادیانت در

شود. بنابراین با کاهش دماي خاك سبب کاهش تبخیر از سـطح  می
شـود  تري نگهداري میخاك شده و رطوبت خاك براي مدت طوالنی

زنی و سبز شدن گیاهان زراعی بخصوص ) و باعث افزایش جوانه35(
  گردد.در مناطق خشک می

  

  هرزتراکم علف
هرز متفـاوت  هاي خاکورزي و سال بسته به گونه علفاثر سامانه

ورزي شـامل  هرز در هـر دو سـامانه خـاك   هاي غالب علفبود. گونه
بودند. نتایج نشان دادند  4و خردل وحشی 3، جودره2قناريعلف، 1چچم

                                                        
1- Lolium temulentum 

ورزي، سال و اثر متقابل آنها بر تراکم چچم و هاي خاكکه اثر سامانه
قناري و جودره فقط که تراکم علفحالی دار بود درخردل وحشی معنی

ورزي قرار گرفتند. الگوي مشابهی در پاسخ به تحت تاثیر سامانه خاك
هـرز چچـم و خـردل    هـاي ورزي و اثر سال در علفهاي خاكسامانه

وحشی مشاهده شـد. تـراکم ایـن دو گونـه در تحـت شـرایط بـدون        
کـاهش یافـت    داريطور معنیخاکورزي در مقایسه با شرایط رایج به

ورزي رایج در سـال دوم انجـام   ). بعالوه تراکم آنها در خاك1(شکل 
این  5رستآزمایش نسبت به سال اول بیشتر بود. کاهش سبزشدن دانه

-ورزي تعجب برانگیز نیست چوندو گونه در تحت شرایط بدون خاك
شـود و  که پسماند گیاهی مانع از رسیدن نـور بـه سـطح خـاك مـی     

ها در چندین مطالعه گزارش شده زنی این گونهي جوانهضرورت نور برا
رسد که این میزان پسـماند گیـاهی   ). به نظر می31و  19، 13است (

هرز کفایت کنـد.  رست هر دو گونه علفشدن دانه براي سرکوب سبز
ورزي رایج در سال زراعـی  افزایش تراکم این دو گونه در شرایط خاك

یشـتر در طـول فصـل پـاییز و     ممکن است با بـارش ب  2010-2011
مرتبط باشد. اگرچه  2010-2009زمستان این سال در مقایسه با سال 

هرز چچم هايتواند تفاوت تراکم علفتنها یک فاکتور به تنهایی نمی
و خردل وحشی بیان کند و ممکن است ترکیب آب و هـوا و شـرایط   

ال انجـام  ها متاثر باشـد. در دو سـ  رشد گیاه زراعی بر وقوع این گونه
داري در تـراکم  ورزي تفـاوت معنـی  آزمایش تحت شرایط بدون خاك

رسد که کاهش تراکم برخـی  هاي یاد شده دیده نشد. به نظر میگونه
تواند بدلیل ورزي رایج میهرز در تحت شرایط خاكهاي علفاز گونه

هاي خشک باشد. ظاهراً خشک شدن سریع سطح رویی خاك در سال
ورزي هاي خشک در شـرایط بـدون خـاك   در سالاین کاهش تراکم 

افتد. که ممکن است علت آن نگهداري رطوبت بیشتر خاك اتفاق نمی
ورزي رایـج  خـاك  تر در مقایسه با سامانهدر زیر مالچ در فصل خشک

ورزي هـاي خـاك  قناري بـه سـامانه  رست علفباشد. پاسخ ظهور دانه
بود بجز اینکه اثر سـال   هرز ذکر شده در باالهايمشابه با پاسخ علف

قناري در سیستم دار نبود. کاهش ظهور علفدر تراکم این گونه معنی
هـرز داراي بـذر   انگیز نیست زیرا ایـن علـف  ورزي شگفتبدون خاك

خیلی ریز است و در مطالعات پیشین بعنوان یک گونـه فتوبالسـتیک   
-) کاهش تراکم علـف 30). شارما و همکاران (24شناخته شده است (

ورزي رایج را نشان ورزي نسبت به خاكقناري در شرایط بدون خاك
  دادند که با نتایج این آزمایش تشابه دارد.

-هاي دیگر مطالعه شده در این تحقیق تراکم علفبر خالف گونه
ورزي رایج ورزي در مقایسه با خاكهرز جودره در شرایط بدون خاك

  بیشتر بود. 
                                                                          
2- Phalaris minor 
3- Hordeum spontaneum 
4- Sinapis arvensis  
5- Seedling 
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Figure 1- Effect of tillage regime on the density of dominant weed species, total weed density and crop density over the 2009-

10 and 2010-11 growing seasons 
 

زنی بیشتر جودره در شرایط تاریکی نسبت به نور اثبات شده جوانه
کیلـوگرم در   2500رسـد کـه میـزان    نظر می ) بنابراین به11است ( 

هکتار پسماند توانایی کاهش رسیدن نور به سطح خاك و فراهم شدن 
زنی و ظهور جودره باشد. توسکا و کننده براي جوانهریز اقلیم تحریک

-هاي یکساله در سامانه) نتایج مشابهی از افزایش گراس37پوریسلی (
) بیان 20موهلر و تیسدال (ورزي گزارش کردند. همچنین بدون خاك

کیلـوگرم در هکتـار باعـث     2500هـاي مـالچ بیشـتر از    کردند میزان
شد.  4و گل قاصد 3، گندمگ2، ساق ترشک1زنی گاوپنبهافزایش جوانه

                                                        
1- Abutilon theophrasti 

هـرز همچـون تـاج    هاي دیگر علـف رست گونهکه ظهور دانهدر حالی
سماند هاي مشابه از پدر میزان 6، سلمه تره و ارزن دم روباهی5خروس

  گیاهی کاهش یافت.
هـاي  دار سـامانه هرز تحت تاثیر معنـی هاي علفتراکم کل گونه

-). اینگونه پاسخ مـی 2ورزي، سال و اثر متقابل آنها بود (شکل خاك

                                                                          
2- Rumex crispus  
3- Stellaria media  
4- Taraxacum sp 
5- Amaranthus sp 
6- Panicum sp 
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هاي غالب رایج ( چچم و خردل تواند بدلیل روند مشاهده شده در گونه
داري در یهرز به طور معنوحشی) در این مطالعه باشد. تراکم کل علف

گونه پاسـخ، کـارآیی عملیـات    ورزي کمتر بود. اینسامانه بدون خاك
هرز در شروع فصل رشـد  هايورزي در کاهش تراکم علفبدون خاك

هـرز در برابـر   هايکه مناسب رشد گندم بوده و قابلیت رقابت با علف
هرز ابتداي فصل را نشان می دهد. حسینی و همکاران هاي علفگونه

کیلـوگرم   2500) بیان کردند نگهداري 21مجاب و همکاران () و 14(
هرز در مقایسه هايدار تراکم علفدر هکتار پسماند گندم کاهش معنی

روز پس از کاشت آفتابگردان بـدنبال دارد.   30 با تیمار بدون پسماند
نتایج این مطالعه نگهداري پسماند گیاهی بر سـطح خـاك و فـراهم    

هـرز  رست علـف د باعث کاهش استقرار دانهتوانشدن شرایطی که می
کند. این شرایط مشابه با شرایط توسـعه اولیـه قـوي    شود را تایید می

تواند به گیاهـان زراعـی   هاي گیاهان زراعی است که میریشهسامانه
هرز ابتداي فصل هاي علفبعنوان یک رقابت کننده قوي در برابر گونه

  را اعطا کند. 
چندین مکانیسم در کاهش سبز شـدن و   طور کلی ممکن استبه

هرز در شرایط وجود پسماند گیاهی اتفاق افتـد کـه شـامل    رشد علف
) مانع فیزیکی و در نتیجه تخلیه 35کاهش حضور نور در سطح خاك (

و  2) افزایش شکار بذر یا فسـاد آن ( 36ذخیره بذر قبل از سبز شدن (
تولیـد مـواد    ) یـا 35و  20) کاهش نوسانات دمـاي روزانـه خـاك (   6

) باشد. کمیت و کیفیت نور یکی از فاکتورهاي موثر در 35آللوپاتیک (
باشد گرچه ثابت شده اسـت کـه موادهـاي    هرز میزنی بذر علفجوانه

). در حقیقت 35و  34مرده مالچ تاثیر ناچیزي بر روي کیفیت نور دارد (
اي زنـی بـذره  توانند باعث کاهش نور الزم بـراي جوانـه  این مواد می

که هاي کم خاك شود. در حالیهرز دفن شده در سطح و در عمقعلف
زنی نیاز بـه نـور ندارنـد و    هاي زراعی براي جوانهبذرهاي بیشتر گونه

). نگهـداري  17زنی در زیر میزان باالي مـالچ را دارنـد (  قابلیت جوانه
پسماند گندم در سطح خاك نه تنها باعث کاهش کمیت نـور در زیـر   

هرز هايهاي علفرستود بلکه کاهش فتوسنتز و رشد دانهشمالچ می
). در 33کوچک قبل از رسیدن به سطح باالي مـالچ را بـدنبال دارد (  

هرز هاي بدون خاکورزي و خاکورزي کاهش یافته بذرهاي علفسامانه
-مانند و بذرهاي علفدر سطح خاك یا نزدیکی سطح خاك باقی می

به طور معمول نرخ باالي مرگ و میر، هرز باقی مانده در این شرایط 
کـاهش   احتمال افزایش سن فیزیولوژیکی یا شکار بذر را دارا هسـتند. 

همراه افـزایش شـکار بـذر و افـزایش     گستردگی در سطوح مختلف به
میزان پوشش زمین توسط مالچ ممکن است میـزان شـکار بـذر را بـا     

) 26هـد ( فراهمی زیستگاه براي شکارچیان بـذر تحـت تـاثیر قـرار د    
هاي شکارچیان بذر و میزان بذرهاي وسیله باعث افزایش جمعیتبدین

هـاي  رسـد کـه در مـدیریت سـامانه    شود. به نظر میمصرف شده می

ورزي و کاشـت  ، شـکار بـذر بوسـیله عملیـات خـاك     1زراعی-زیستی
همچون مدیریت پسماند گیاهی ممکن است تحت تاثیر قـرار گیـرد.   

هـاي حشـرات   تواند باعث کاهش جمعیتطور قوي میورزي بهخاك
) بذرهاي 1ورزي بر پتانسیل شکار بذر تاثیر دارد زیرا (). خاك16شود (

) 2هرز ممکن است در دسترس شکارچیان بذر باشـند ( دفن شده علف
) 3ورزي از بـین رونـد یـا (   شکارچیان بذر ممکن است در طی خـاك 

باشد (بنابراین  زیستگاه حیاتی شکارچیان بذر ممکن است تخریب شده
شده بوسیله  را بدنبال دارد). مواد آللوشیمیایی آزاد 2کاهش بازماندگان

هاي هرز را ممکن است تحـت  زنی و ظهور علفپسماند گیاهی جوانه
اي بـه  هاي بذر ریز حساسیت ویژهرسد گونهنظر میتاثیر قرار دهد. به

سطح به حجم مواد آللوشیمیایی داشته باشند، دلیل آن افزایش نسبت 
 هاي بذر ریـز اسـت بنـابراین فشـار در واحـد حجـم از مـواد       در گونه

آللوشیمیایی در خاك نیز بیشتر اسـت. عـالوه بـر آن وقتـی پسـماند      
شود مواد سـمی در سـطح خـاك آزاد    گیاهی بعنوان مالچ مصرف می

هاي خیلی عمیق خاك ممکن است پخش نشوند. شوند در پروفیلمی
ذرهاي اکثر گیاهان زراعـی یـک تـا سـه برابـر      از آنجایی که حجم ب

هرز اسـت آنهـا رقابـت منظمـی دارنـد، مـواد       هايبزرگتر از بذر علف
زنـی  آللوپاتیک متاثر از پسماند گیاهی اثر پیشگیري بیشتري بر جوانه

هرز نسبت به گیاهان زراعی را خواهد داشت و مـدیریت  بذرهاي علف
کنـد  هرز را فراهم مـی لفهاي مهمی براي سرکوب عپسماند موقعیت

)17 .(  
  

  بارآوري آب
سـال بـر بـارآوري آب     ×ورزي ورزي، سال و خاكتأثیرات خاك

ورزي در مقایسه با هاي بدون خاكدار بود. بارآوري آب در کرتمعنی
). همچنین، 2هاي آزمایش بیشتر بود (شکل ورزي رایج در سالخاك

سال دوم در هر دو سامانه بارآوري آب در سال اول آزمایش نسبت به 
رسد که، وقوع بارندگی در سال دوم ورزي بیشتر بود. به نظر میخاك

(مقـدار آب مصـرف    WPآزمایش اثر بیشتري بر مخرج کسر معادلـه  
شده) نسبت به صورت کسر (عملکرد دانه) دارد. حفظ بقایاي گندم بر 

 اندازي و کاهشسطح خاك سبب کاهش درجه حرارت از طریق سایه
گردد. همچنین، در این شرایط کاهش میزان تبخیر از سطح خاك می

آنها نیز  مهرز از طریق کاهش تراکهاي علفآب مصرفی توسط گونه
هاي بدون پذیر باشد. مقدار بیشتر بارآوري آب در کرتنتواند امکامی

ورزي ممکن است در نتیجه نگهداري رطوبت باالتر در زیر الیه خاك
ي آن افزایش کارایی آب مصرف شده براي تولید نتیجه مالچ باشد؛ که

) نتیجه گرفتند کـه، افـزایش   9گیاه زراعی باشد. فرناندز و همکاران (
سطوح بقایا منجر به بیشتر شدن محتواي آب در دسترس گردید. بـر  
                                                        
1- Agro ecosystem 
2  - Survivorship 
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) کاشت هر دو گیاه زراعی گندم و 15طبق گزارش جین و همکاران (
  ه و کارایی آب مصرفی بهبود یافت. ذرت در بقایا رشد، عملکرد دان

  
    عملکرد گیاه زراعی 

ورزي بـر  هاي خـاك سامانه× ورزي، سال هاي خاكتأثیر سامانه
ها نشان داده نشده است). اگر چه دار بود (دادهعملکرد دانه گندم معنی

داري بین عملکرد گندم در دو فصل رشـد زراعـی تحـت    تفاوت معنی
حـال، عملکـرد گنـدم در    دیده نشد، با ایـن ورزي معمول شرایط خاك

ورزي در سـال دوم در مقایسـه بـا سـال اول     هاي بدون خـاك کرت
هـاي بـدون   ). در کرت2داري بیشتر بود (شکل طور معنیآزمایش به

ورزي، بقایاي مالچ توانایی نگهداري رطوبت اضافی بارندگی در خاك

ورزي رایج ي با خاكهاسال دوم آزمایش را دارند و در مقایسه با کرت
تواند سبب عملکرد دانه بیشـتر  شود و این عامل میکارایی بیشتر می

ورزي شود. نتایج همچنـین نشـان   در سال دوم در سامانه بدون خاك
هـاي هـرز و بیشـتر بـودن     اکم علـف ردهد که بر خالف کاهش تمی

ورزي، عملکرد گیـاه زراعـی در   بارآوري آب تحت شرایط بدون خاك
). شاید 2ورزي بیشتر بود (شکل زي رایج نسبت به بدون خاكورخاك

ي نسبت بیشتر کربن به کاهش عملکرد در این سامانه اغلب در نتیجه
هـاي  باشد. بـرگ ورزي معمول میدر مقایسه با خاك )C:N(نیتروژن 

ورزي مشـاهده  زرد گندم در اوایل فصل رشد در سامانه بـدون خـاك  
گردید که ممکن است ناشی از عالیم کمبود نیتروژن در این عملیات 

  باشد. 
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Figure 2- Effect of tillage regime on water productivity and crop yield over the 2009-10 and 2010-11 growing seasons 
  

) دریافتند که، کاشت گیاه زراعـی ذرت در  25کی و همکاران (پی
داري سبز شدن طور معنیورزي در بقایاي غالت بهسامانه بدون خاك

ورزي در مقایسه با سامانه خاك 2و تاج خروس 1ریزيهرز تاجهايعلف
-حال، در سامانه بدون خـاك هرمعمول کاهش داد. در این تحقیق به

) بیـان نمـود کـه    32ورزي عملکرد دانه کمتر دیده شد. استیونسـن ( 
 1بـه   30کاربرد بقایاي گیاهی با نسبت کربن به نیتـروژن بیشـتر از   

مواد غـذایی  (براي مثال کاه غالت) معموالً سبب عدم تحرك موقتی 
هاي خاك قبل از تبدیل به شکل قابل استفاده گیاهان توسط میکروب

گردد. در واقع، تجزیه بقایاي گیاهی بر جاي مانده (شکل غیرآلی) می
کنـد. بـا ایـن    از سال گذشته نیتروژن را براي گیاه زراعی فراهم مـی 

-24که غلظت نیتروژن در آن کمتـر از  وجود، تجزیه بقایا در صورتی
که معموالً این مـورد در بقایـاي    کیلوگرم نیتروژن در هکتار باشد 20

  ).  29گردد (غالت وجود دارد عدم تحرك آن بر معدنی شدن غالب می

                                                        
1- Solanum sp 
2- Amaranthus sp 

بر اساس نتایج این تحقیق، اگرچه عملکرد گندم در سامانه بدون 
هرز و هايورزي کاهش یافت؛ افزایش بارآوري آب، کنترل علفخاك

اشت ممکن است اتخاذ تصمیم توسط کشاورزان هاي ککاهش هزینه
ها توجیه کند. براي نایل شدن به محلی براي انتخاب این نوع سامانه

عملکرد باالتر در تولید گیاهان زراعی بایستی ارکان دیگر کشـاورزي  
حفاظتی شامل انتخاب تناوب مناسب زراعی و کاشت گیاهان پوششی 

روژن) در تلفیق با این سامانه بکار ویژه گیاهانی با ظرفیت تثبیت نیت(به
هرز و هايمنظور حفظ سطح قابل قبول کنترل علفعالوه، بهروند. به

کش ضروري است. هر چند که، کشاورزان عملکرد دانه، مصرف علف
-کنند. از آنکش این نوع کاشت را اجرا میمحلی بدون مصرف علف

معمول است؛ بکار که، رخ دادن بارندگی پاییزه در مناطق خشک جایی
شاید روش مـؤثر دیگـري جهـت کنتـرل زود      3بردن بستر بذر دایمی

هـاي  هرز در اوایل فصل رشد زراعی در سـامانه هاي علفهنگام گونه
  ورزي باشد.بدون خاك

                                                        
3  - Stale seedbed 
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