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The effect of low and high input Cultivation systems on weed production and diversity in 

wheat production fields in Qazvin province, Iran 

 4چیمحمدرضا چائی، 3مصطفی اویسی ،* 2فراهانی سعیده ملکی، 1فاطمه پورکریمی

 چکیده

ای طی سال زراعی های گندم استان قزوین، مطالعههای هرز بوم نظامای علفمنظور بررسی ساختار جمعیت و تنوع گونهبه

رعه سه هکتاری، در مز 9متر در  5/0× متر  5/0کوادرات  330بندی از حدود برداری به روش شبکهاجرا گردید. نمونه 1395-1394

زنی و انتهای ورزی )کم نهاده( و آبی )پر نهاده( در دو مرحله پنجههای دیم )کم نهاده(، بی خاکبوم نظام گندم تحت مدیریت

گونه  27نهاده( با های زراعی دیم )کمهای هرز در نظامای علفترین جمعیت و تنوع گونهطورکلی بیشساقه دهی انجام شد. به

گونه در سیستم کشت آبی )پرنهاده( مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد فراوانی  10ای علف هرز با و کمترین تنوع گونهعلف هرز 

های هرز قدومه و پنیرک در سیستم کشت دیم، علف طورکلی علفهای هرز در مزارع بدون شخم کمترین بود. بهجمعیت علف

مربع را داشتند. ورزی باالترین تراکم علف هرز در متررایی در سیستم بی خاکپشمکی و خاکشیر در سیستم کشت آبی و پیچک صح

کیلوگرم در  18580و  6231نتایج بررسی عملکرد گندم نیز نشان داد که باالترین عملکرد دانه و ماده خشک کل گندم به ترتیب با 

باشد. نتایج گرم در هکتار در سیستم کشت دیم میکیلو 60180و  2078هکتار در سیستم کشت آبی و کمترین آن نیز به ترتیب با 

کیلوگرم در هکتار عملکرد قابل قبولی را نشان داد. با توجه به  5830خاکورزی نیز با عملکرد دانه عملکرد گندم در سیستم کشت بی

تواند راهکار ورزی میهای بدون خاکهای کشت مورد بررسی، سیستمهای هرز و عملکرد دانه گندم در سیستمجمعیت علف

 مناسبی در جهت کاهش هزینه، کنترل علف هرز و تولید محصول باشد.

 بندی.نظام، تنوع گونه، جمعیت علف هرز، عملکرد، شبکهکلمات کلیدی: بوم
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 مقدمه
 1/220کشور دنیا، سطح زیر کشت  125گندم با کشت در 

ر ترین گیاه دمیلیون تن در سال مهم 4/749میلیون هکتار و تولید 
-باشد که سهم بسیار مهمی در برنامه غذایی انسانخانواده غالت می

 232ای که سرانه مصرف آن در ایران حدود ها دارد، به گونه
باشد که این مقدار بیش از دو برابر میانگین کیلوگرم در سال می

(. USDA, 2015; FAO, 2016مصرف سرانه آن در دنیا است )
گرم در هکتار کیلو 3526ط در ایران طور متوسعملکرد گندم آبی به

گرم در هکتار گزارش شده است. کیلو 1044و عملکرد گندم دیم 
هزار هکتار خود تولیدی  140استان قزوین با سطح زیر کشت حدود 

 Ministry of Agricultureهزار تن در سال دارد ) 317در حدود 

Jihad, 2016.) 
اهنده تولید در های هرز جز عوامل مهم خسارت زا و کعلف

ی لوکس کنندهشوند و مصرفهای کشاورزی محسوب میسیستم
تواند رشد باشند که میهای شیمایی میعناصر غذایی، از جمله کود

ها در مقایسه با گیاه زراعی را افزایش دهد و نمو آن
(Mohammaddoust-Chamanabad, 2011; Jalilian et al., 

پراکنش جغرافیای بسیار، پتانسیل های هرز با دامنه (. علف2018
کش از عوامل مهم های مقاوم به علفتولید بذر باال و بیوتیپ

 ,.Mondani et alرود )خسارت زا در مزارع گندم به شمار می

درصدی  30طور متوسط سبب افزایش های هرز به(. علف2015
 ,.Jalilian et alگردند )هزینه تولید غالت در سطح جهان می

های هرز مورد ارزیابی . در ایران نیز میزان خسارت علف(2017
که در مزارع گندم کشور مقدار خسارت طوریقرارگرفته است، به

-Koocheki and Khajehدرصد گزارش شده است ) 23حدود 

Hosseini, 2008 .) بر عملکرد گندم های هرز علفمیزان خسارت
لف هرز، رقم گندم، به عوامل مختلفی از جمله گونه و تراکم بوته ع

های میزان مصرف عناصر غذایی، تاریخ کاشت، فاصله ردیف

شناختی و مدیریتی بستگی دارد کاشت و سایر شرایط بوم
(Montazeri, 2007; Flynn et al, 2009)تراکم، . با شناخت 

 توان درمنطقه می هر در هرز هایعلف پراکنش ینحوه و نوع

 منطقه موفق آن هرز هایلفع درازمدت و مدتکوتاه مدیریت

 Hosseini etنمود ) جلوگیری هرز هایعلف گسترش از و بوده

al., 2012)جوامع تنوع و بر ترکیب مؤثر عوامل . بررسی 

 در کشاورزان که هاییکه روش دهدمی نشان هرز، هایعلف

 جمعیت در تنوع ایجاد عامل اصلی گیرند،می کار به مزارع

( و همچنین بررسی غالبیت Veisi et al., 2015هرز ) هایعلف
باشد. مدیریت علف هرز های مختلف از اهداف این تحقیق میگونه

در کشاورزی حفاظتی یک رویکرد نسبتاً پیچیده است که شامل 
های مهندسی ورزی، عملیات زراعی، روشهای مختلف خاکشیوه

 ,Lafond et alشود )های پیشرفته پایداری محصول، میو فناوری

ورزی حفـاظتی در خاک دهدها نشان می(. نتـــایج بررسی2009
هـای ورزی مرسـوم تأثیرات بسزایی بـر ویژگـیمقایسـه بـا خاک

دارد،  های هرز آناکولوژیـک مـزارع و ترکیب و تراکم علف

ورزی از طریق تأثیر بقایـای مختلف خاک هـایکه روشطوریبه
بذور در خـاک، تغییـر رطوبـت و  زنیجوانه گیـاهی بـر محـیط

های هرز در خاک باعـث تغییر توزیع بذور علف دمـای خـاک و
 ,.Latifi et alشـود )هـای هـرز مـیفلور علف تغییـرات در

(. نتایج بررسی تأثیر شخم برگردان و سیستم بدون شخم بر 2009

های هرز در زمان برداشت های هرز و تعداد علفجمعیت علف
رسد که در این شرایط داد که خسارت به آستانه بحرانی می نشان

(. بررسی Renton et al., 2015یابد )عملکرد محصول کاهش می
های خرسان شمالی، های هرز استانای علفجمعیت و تنوع گونه

گونه علف هرز در مزارع گندم  12جنوبی و رضوی نشان داد که 
باشند واده گیاهی میخان 26کند که از ها رشد میاین استان

(Norozzadeh et al., 2008.) 
 بیشتر بذرهای ورزیخاک ویژه بیورزی و بهدر نظام کم خاک

قرارگرفته و بستر مناسبی  های سطحی خاکریزش یافته در الیه

ندارند و درنهایت از ذخیره بذر علف  زنی،برای استقرار و جوانه
 بایستمنظور می ه اینشود. بخاک جلوگیری می هرز در منطقه امن

ترتیب که  هایی اساسی در عملیات زراعی ایجاد شود بدینتغییر
ورزی یافته و حتی کشاورزی بدون خاکورزی کاهشخاک

کاهش میزان ذخیره  های موفقی برایروش ورزی()کمترین خاک
(. Baghestani et al., 2008های هرز در خاک باشد )علف بذر

های هرز در عملکرد بالفعل گندم، به نظر با توجه به اهمیت علف
عنوان های هرز گندم بههای تنوع علفرسد بررسی شاخصمی

های هرز محسوب شود. اقدامی اساسی در مدیریت تلفیقی علف

های مورد استفاده، هر یک تأثیر متفاوتی بر روی ازآنجاکه مدیریت
های هرز خواهد گذاشت، شناخت این اثرات و جمعیت علف

کند که در ها، کمک میهای هرز تحت تأثیر آنررسی علفب
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های مدیریتی آینده از اطالعات قبلی استفاده شود؛ بنابراین روش

های هرز هدف از انجام این تحقیق بررسی ساختار جمعیت علف
های زراعی پر نهاده و ورزی در نظامتحت تأثیر نوع کشت و خاک

 ندی بود.بکم نهاده با استفاده از روش شبکه

 هامواد و روش
 489هکتار، دارای  1582100حدود با مساحت استان قزوین 

مختصات  باشد.کشت میهزار هکتار اراضی کشاورزی و قابل
دقیقه طول  50درجه و  50دقیقه تا  45درجه و  48جغرافیایی آن بین 

دقیقه عرض شمالی  45درجه و  36دقیقه تا  37درجه و  35شرقی و 
این باشد. متر میمیلی 330میانگین بارندگی سالیانه آن  قرار دارد.

بررسی در مزارع گندم استان قزوین، شهر صنعتی البرز تحت 

ورزی و پر نهاده طی سال های مدیریتی کم نهاده، بی خاکسیستم
 به مرحله اجرا درآمد. 94-95زراعی 

های هرز جهت شناخت عوامل تأثیرگذار بر روی جمعیت علف
نامه متناسب )شامل اطالعاتی از قبیل اجرای پروژه، پرسشقبل از 

، موقعیت، مساحت مزرعه، نوع زراعیدار و زمین مشخصات مزرعه
کش مصرفی و سیستم زراعی و آبیاری، جهت مزرعه، نوع علف

ادوات(، طراحی و توسط مدیران مزارع تکمیل گردید. بر اساس 
ها، به سه تفاده از نهادهشده، مزارع از نظر اسهای تکمیلنامهپرسش

دسته کشت آبی )پر نهاده(، کشت دیم )کم نهاده( و بدون 
 (.1ورزی )کم نهاده( تقسیم شدند )جدول خاک

ها سه جهت بررسی روش مرسوم و مدرن در استفاده از نهاده
تکرار یا مزرعه در نظام مدیریتی گندم آبی )پر نهاده(، نظام مدیریتی 

سیستم مدیریتی بدون شخم )کم نهاده( که  گندم دیم )کم نهاده( و

هرکدام سه تا پنج هکتار و در سه تکرار یا مزرعه بودند مورد 
های کم نهاده و پر نهاده، بررسی قرار گرفت. در هر یک از سیستم

گیری، شناسایی و تعیین جمعیت حداقل در دو مرحله رویشی نمونه
از مزارع  های هرز انجام شد. آمارگیریو الگوی رویش علف

گندم  28تا  21های حدود یک ماه پس از کشت و در زادوکس
)مرحله  36تا  33های زنی( شروع شد و در زادوکس)مرحله پنجه

برداری ها بر اساس نمونهگیریآخر ساقه دهی( پایان پذیرفت. نمونه
بندی انجام گردید. به این صورت که پس از به روش شبکه

ا، یک قطعه سه هکتاری از هر مزرعه به هسازی نهایی زمینآماده

کشی شد. نقاط تقاطع متر تقسیم و طناب 10متر در  10های شبکه
ها تا پایان برداریگذاری و تمام نمونهها مشخص و عالمتشبکه

بندی حدود فصل از این نقاط انجام شد؛ بنابراین در روش شبکه

ه تقاطع یک گیری شدند. در هر نقطنقطه در هر قطعه نمونه 330
های هرز هر کوادرات به مترمربعی انداخته شد و علف 25/0کادر 

های در مدلتفکیک جنس و گونه دقیقاً شناسایی و شمارش گردید. 
های هرز، خصوصیات جمعیت ازجمله میانگین شناسی علفجمعیت

های و به دسته ها در مترمربع تخمین زده شدو تراکم گیاهچه
تر از هفت بوته در مترمربع گونه غالب، بیشمختلف تقسیم گردید. 

تر از دو بوته در دو تا هفت بوته در مترمربع گونه معمولی و کم
. عملکرد دانه و وزن خشک گذاری شدندمترمربع گونه نایاب نام

ها از ده نمونه یک کل گندم نیز در زمان رسیدگی فیزیولوژیک دانه
ی )پر نهاده(، نظام گندم آبمترمربعی و از هر سه سیستم کشت 

مدیریتی گندم دیم )کم نهاده( و سیستم مدیریتی بدون شخم )کم 
های هرز در تعداد گونه علفگیری قرار گرفت. نهاده( مورد اندازه

، انحراف معیار (1برداری محاسبه و میانگین )معادله هر روش نمونه

فزار اکسل اآن با استفاده از نرم( 3( و خطای معیار )معادله 2)معادله 
 محاسبه گردید.

X =
n

x
n

i

i
1  معادله 1                                        

)تعداد  i: تراکم علف هرز گونه Xi: میانگین، Xکه در آن 
 باشد.: تعداد نمونه )تکرار( میnبوته در مترمربع(، 

 2معادله 

 

: تراکم علف هرز )تعداد Yi: انحراف معیار؛ SDدر آن  که
: تعداد نمونه n: میانگین تراکم علف هرز و yبوته در مترمربع(؛

محاسبه  3باشد. سپس خطای معیار با استفاده از معادله )تکرار( می
-: تعداد نمونه )تکرار( میn: خطای استاندارد و SEشد که در آن 

 باشد.

 3معادله 
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 گیری شده در استان قزوینمختصات جغرافیایی مزارع گندم نمونه -1جدول 

Table 1. Geographical coordinates of wheat fields sampled in Qazvin province 

 

Altitude (m) 

 ارتفاع
Longitude 

 طول جغرافیایی
Latitude 

 عرض جغرافیایی
Village 

 روستا
Farm 

 مزرعه
Agricultural system 

های کشاورزینظام  

 

1535 432732 4015074 Bavers 1 

Dry farming 
(Low Input) یم

ت د
کش

 

کم
(

ده(
نها

 

1534 432730 4015075 Bavers 2 

1537 431510 4015108 Vers 3 

1210 419266 3999703 Feyzabad 1 
Irrigated 

(High input) 

بی
ت آ

کش
 

ده(
نها

)پر
 

1206 415684 3995986 Kamalabad 3 

1204 416637 3996078 Kamalabad 3 

1237 419176 3999681 Hasanabad 1 
No tillage 

(Low Input) 

بی
ی

رز
کو

خا
 

ط 
وس

)مت

ده(
نها

 

1224 418897 3999023 Hasanabad 2 

1207 419404 3998683 Hasanabad 3 

 
 

 نتایج و بحث
 م دیمهای هرز مزارع گندبررسی جمعیت علف

 21های برداری اولیه در مزرعه یک بر اساس زادوکسدر نمونه
 13گونه علف هرز که متعلق به  20زنی( گندم )مرحله پنجه 28تا 

 Alyssum)قدومه  باشند مشاهده شد. در این میانخانواده می

liniaris) ازمک ،(Cardaria draba)  و هوا چوبه(Arnebia 

spp.) بوته در مترمربع  46/1و  63/1، 52/2ای هبه ترتیب با میانگین
نتایج حاصل از دومین  (.2های هرز غالب مزرعه بود )جدول علف
)مرحله آخر ساقه  گندم 36تا  33های زادوکس برداری درنمونه

گونه علف هرز یافت شده در مرحله اول  20دهی( نشان داد که 
بین برداری در مرحله دوم نیز مشاهده شدند که درایننمونه
 Alyssum)، قدومه (Lactuca serriola)های هرز کاهوک علف

liniaris) پشمکی و علف(Bromus tectorum)  به ترتیب با
ترین بوته در مترمربع دارای بیش 72/1و  27/2، 43/2های میانگین

رسد فراوانی و تنوع باالی (. به نظر می2فراوانی بودند )جدول 
هایی چون ه دلیل عدم استفاده از نهادهها در مزرعه دیم یک، بگونه
های باشد. مقایسه علفها، عدم رعایت تناوب زراعی میکشعلف

برداری نشان داد که گونه هرز مشاهده شده در هر دو مرحله نمونه
برداری باالترین ی نمونه، در هر دو مرحله(A. liniaris)قدومه 

. پژوهان (2میانگین را به خود اختصاص داده است )جدول 
(Pajouhan, 2014)  گزارش کرده است که در تحقیق خود

 .C)تر از ازمک بسیار کم ،(B. tectorum)ی علف پشمکی گونه

draba)، گیرد. در این تحقیق نیز تحت تأثیر خشکی قرار می
مشاهده شد ازمک با وجود دارا بودن میانگین باالتر نسبت به علف 

ی ری، در اواخر ساقه روی )مرحلهبرداپشمکی در مرحله اول نمونه
تری برداری( به دلیل مواجهه با تنش خشکی میانگین کمدوم نمونه

 دهد.را نسبت به علف پشمکی نشان می

 15زنی از مزرعه دوم برداری اولیه در مرحله پنجهنتایج نمونه
 Alyssumگونه علف هرز مشاهده شد که در این میان قدومه )

liniaris( جغجغک ،)Vaccaria segetalis و تلخه )
(Acroptilon repensبه ترتیب با میانگین ،) و  01/2، 47/2های

های هرز غالب مزرعه بودند. همچنین نتایج دومین علف 71/1
برداری در انتهای مرحله ساقه دهی گندم نشان داد که مرحله نمونه

باشد که نسبت به مرحله اول نمونهگونه علف هرز موجود می 16
 75/0با میانگین  (Alhagi camelorum)برداری گونه خارشتر 
های مرحله اول پیوسته است که به دلیل تیپ بوته در مترمربع به گونه

(. در این مرحله نیز قدومه با 2باشد )جدول رشدی بهاره آن می
های تلخه و بوته در مترمربع باالترین میانگین و گونه 75/2میانگین 

بوته در مترمربع به ترتیب  95/1و  01/2های نگینعلف پشمکی با میا
 های بعدی قرار گرفتند.در رتبه

ها در مزرعه سوم نیز نشان داد که در مرحله نتایج بررسی
بین باشد که دراینگونه علف هرز موجود می 15برداری اولیه نمونه

 Goldbachia)ناخنک ، (Malva neglecta)پنیرک 

laevigata)  و قدومه(A. liniaris) های به ترتیب با میانگین
های هرز غالب مزرعه علفبوته در مترمربع  64/1و  71/1، 58/2

گونه علف  17برداری نیز در دومین مرحله نمونه .(2)جدول  بودند
و  (Alhagi camelorum)های خارشتر هرز مشاهده شد که گونه
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 59/0و  03/1های با میانگین (Chenopodium album)سلمه تره 
های جدید بودند. بوته در مترمربع نسبت به مرحله اول گونه

و علف  (Malva neglecta)های غالب در این مرحله پنیرک گونه
به ترتیب با  (A. liniaris)و قدومه  (B. tectorum)پشمکی 

های غالب در بوته در مترمربع گونه 67/1و  95/1، 57/2های میانگین
 اند.این مرحله بوده

ها بیش از هر عامل دیگری با مقدار آب کنترل زیع گونهتو 
تر، های هرز به دلیل سازگاری بیششود، بدیهی است که علفمی

های محیطی از جمله تنش خشکی نسبت به گیاه نسبت به تنش
باشند. در نتیجه رشد و تکثیر تر میزراعی اهلی چون گندم مقاوم

متعدد نهایتاً تراکم های زراعی ها زیادتر شده و طی فصلآن
دهد که مدیریت اطالعات ارائه شده نشان میکنند. تری پیدا میبیش

های دیم بسیار ضعیف است و علت اصلی های هرز در زمینعلف

ها و رعایت تناوب زراعی است. تنها کشآن عدم استفاده از علف
 .B)ی باریک برگ مشاهده شده در مزارع دیم، علف پشمکی گونه

tectorum) برداری از فراوانی ی نمونهباشد که در هر دو مرحلهمی
برگ در های علف هرز پهنتوجهی برخوردار است؛ اما گونهقابل

نتایج بررسی شده تنوع بسیار زیادی دارند. مزارع گندم دیم بررسی
گونه  56های هرز مزارع دیم استان مرکزی نشان داد که تنوع علف

ترین علف شود که مهمیم مشاهده میعلف هرز در مزارع گندم د
، (Euphorbia spp)برگ و باریک برگ آن فرفیون هرز پهن

و  (Alyssum liniaris)، قدومه (Tragopogon dubius)شنگ 
و بیابان گندمی  (Bromus tectorum)علف پشمکی 

(Agropyrum repens)  و چاودار(Secale montanum)  بود
(Lak et al., 2011). 

 بندیدیم به روش شبکه های علف هرز در مزارع¬میانگین جمعیت گونه -2جدول 

Table 2- Average population of weeds in Dry land farms to networking sampling method 

(3)مزرعه   Farm 3 

(average±SE) 
(2)مزرعه   Farm 2 

(average±SE) 
(1)مزرعه   Farm 1 

میانگین )  average±SE) Weed species 
 های علف هرزگونه

second 
stage first stage second 

stage first stage second 
stage first stage 

 Bromus tectorum علف پشمکی 1.37±0.14 1.72±0.16 1.52±0.19 1.95±0.18 1.55±0.16 1.95±1.67

 Alyssum liniaris قدومه 2.52±0.18 2.27±0.16 2.47±0.20 2.75±0.18 1.64±0.17 1.41±0.15
 Cardaria draba ازمک 1.63±0.16 1.44±0.15 1.18±0.14 1.14±0.13 1.01±0.14 1.19±0.14
 Cephalaria syriaca سر شکافته 0.62±0.11 1.21±0.13 - - 1.17±0.15 1.23±0.14

 Lactuca serriola کاهوک 1.34±0.16 2.43±0.17 - - - -

1.67±0.16 1.59±0.16 - - 0.69±0.09 0.19±0.04 
-خوشهگلماشک

 Vicia villosa ای

 Trifolium arvense شبدر صحرایی 1.29±0.14 1.49±0.14 1.03±0.12 1.30±0.12 1.26±0.15 1.30±0.14

 Galium aparine راختیبی 0.48±0.09 1.00±0.12 0.54±0.09 0.61±0.09 0.32±0.07 0.34±0.07
 Arnebia spp هوا چوبه 1.46±0.14 1.52±0.15 0.37±0.08 0.58±0.09 - 

 Lepyrodiclis ارشته خطایی 0.31±0.06 0.53±0.09 0.48±0.08 0.55±0.08 0.42±0.07 0.40±0.07
holosteoides 

 Kochia scoparia جاروی زمینی 0.69±0.10 0.59±0.09 - - - -

 Papaver dubium شقایق گرزدار 0.19±0.05 0.31±0.06 - - - -

 Euphorbia spp فرفیون 0.42±0.08 0.63±0.09 0.94±0.11 1.09±0.11 - -

 Scandix spp چوپانسوزن 1.41±0.017 1.30±0.14 - - - -

 Goldbachia laevigata ناخنک 0.52±0.10 0.49±0.09 - - 1.71±0.16 1.55±0.15

 Avena ludoviciana یوالف وحشی 1.08±0.14 0.95±0.12 - - 1.22±0.14 1.26±0.14

 Veronica persica سیزاب ایرانی 0.73±0.12 0.67±0.11 - - - -

 Rapistrum rugosum شلمی 0.42±0.91 0.50±0.09 - - - -
 Malva neglecta پنیرک 0.57±0.10 0.62±0.08 1.12±0.13 1.18±0.13 2.58±0.19 2.57±0.18

 Cirsium arvense کنگر وحشی 0.31±0.06 0.28±0.06 1.07±0.12 1.50±0.13 0.54±0.10 1.03±0.11

 Acroptilon repens تلخه - - 1.71±0.16 2.01±0.16 0.83±0.10 0.90±0.10

 Lamium amplexicaule غربیلک - - 1.05±0.13 1.15±0.12 0.69±0.12 0.66±0.12

 Vaccaria segetalis جغجغک - - 2.01±0.19 1.84±0.18 - -

 Fumaria vailantii ترهشاه - - 0.88±0.11 0.95±0.11 - -

 Sinapis arvensis خردل وحشی - - 0.92±0.12 1.10±0.12 0.70±0.10 0.66±0.10

 Alhagi camelorum خارشتر - - - - - 0.72±0.10

 Chenopodium album سلمه تره - - - - - 0.59±0.11
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 های هرز مزارع گندم آبیبررسی جمعیت علف

که در اولین مرحله ها در مزرعه آبی یک نشان داد نتایج بررسی

برداری چهار گونه علف هرز مشاهده شد که سه گونه نمونه

، شلمی (D. sophia) اند از خاکشیربرگ غالب آن عبارتپهن

(Rapistrum rugosum)  و ترشک(Rumex spinosus L.) که 

بوته در مترمربع  70/0و  82/1، 13/3های به ترتیب دارای میانگین

ریک برگ یافت شده نیز علف پشمکی با باشد. تنها گونه بامی

برداری نشان (. نتایج مرحله دوم نمونه3بود )جدول  73/2میانگین 

داد که میانگین چهار گونه علف هرزی مرحله اول کاهش یافت که 

باشد و از های تاپیک و گرانستار میکشبه دلیل استفاده از علف

 Rumex)و ترشک  (D. sophia) این میان گونه خاکشیر

spinosus L.) ترین کاهش میانگین را ترین و کمبه ترتیب بیش

برگ توفوردی، های پهنکشاند. استفاده مداوم از علفداشته

کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل که تأثیر به سزایی در 

ساله دارند، از علل حذف این گیاهان در های هرز یککنترل علف

 شد.تواند بامزارع گندم می

برداری در مزرعه دوم نشان داد که هشت مشاهدات اولین نمونه

های غالب در این مرحله برگگونه علف هرز وجود دارد پهن

و تلخه  (D. sophoa)و خاکشیر  (Rapistrum rugosum)شلمی 

(Acroptilon repens) باشند و تنها گونه باریک برگ یافت می

ترین فراوانی در میان ی بیشدارا 28/3شده علف پشمکی با میانگین 

برداری از (. نتایج دومین مرحله نمونه3ها بود )جدول سایر گونه

حال مزرعه دوم نشان داد که گونه جدید اضافه نشده است، بااین

 (D. sophia)های علف هرز موجود، گونه خاکشیر میان گونه

ترین کم (Galium aparine)راخ تیترین کاهش و بیبیش

راخ تی(؛ زیرا علف هرز بی3ر تعداد را داشتند )جدول کاهش د

کش توفوردی و برگ مثل علفهای رایج پهنکشنسبت به علف

تری بنورون متیل )گرانستار( مقاومت پیداکرده است و روی آن اثر 

های ماشک گل (. گونهVeisi et al., 2012مناسبی ندارند )

و  (Cirisum arvense)، کنگر وحشی (V. villosa)ای خوشه

و  1429/0، 0119/0به ترتیب  (Acroptilon repens)تلخه 

در میانگین افزایش داشتند. افزایش فراوانی برخی از  0834/0

وسیله های هرز بهتوان به دلیل پراکنده شدن علفها را میگونه

هایی چون شخم و ادوات کشاورزی، آبیاری، کودهای نهاده

 ,.Mahmoodi et al)یل دانست حیوانی و عواملی از این قب

. از جمله عوامل مدیریتی که منجر به مساعد شدن شرایط (2011

شود کود های هرز میمزرعه و کاهش رقابت گیاه زراعی با علف

های هرز در دهی است. کود یک اثر عکس روی آلودگی علف

 های اسیدی و آهکی دارد.خاک

ی در مزرعه سوم بردارنتایج مشاهدات از اولین مرحله نمونه

برداری شش گونه وجود دارد که نشان داد که در مرحله اول نمونه

-برگ، چهار گونه متعلق به خانواده شباز پنج گونه علف هرز پهن

گونه متعلق به خانواده بقوالت و یک (Brassicaceae)بو 

(Fabaceae) باشد. تنها گونه باریک برگ مشاهده شده علف می

ترین است که بیش (Poaceae)گندمیان  پشمکی از خانواده

بوته در مترمربع( را دارد. کلودینافوپ پروپارژیل  42/2میانگین )

های )تاپیک( علف کشی است که در این مزارع برای کنترل گراس

خوبی علف پشمکی را کنترل ساله به کار رفته است که بهیک

به این  رسد عالوه بر مقاومت علف پشمکینکرده است. به نظر می

(، بارش زیاد باران که باعث Hosseini et al., 2015ترکیب )

زنی گندم شده پاشی و گذشتن از زمان پنجهعقب افتادن زمان سم

برداری مشابه تأثیر نبوده است. نتایج دومین مرحله نمونهبی

علف پشمکی و برداری اولیه بود به این حال نتایج نشان داد که نمونه

 Vicia)ای کاهش میانگین و ماشک گل خوشهترین شلمی بیش

villosa) نتایج  (.3ترین کاهش میانگین را داشته است )جدول کم

( نشان داد که در Jamali et al., 2016مطالعه جمالی و احمدوند )

، کاهو وحشی و های هرز قیاقتعداد علفورزی سیستم بی خاک

ی کامل نیز ورزداری داشت و در سیستم خاکافزایش معنیپیچک 

تراکم و بانک بذر خاک یوالف وحشی و جودره افزایش 

 داری داشت که باعث کاهش عملکرد گندم گردید.معنی

های هرز مزارع گندم در کشت بررسی جمعیت علف

 حفاظتی

های علف هرز مزرعه یک در سیستم بی نتایج بررسی گونه

علق متورزی نشان داد که سه گونه علف هرز وجود دارد که خاک

و  (Brassicaceae)بو ، شب(Poaceae)به سه خانواده گرامینه 

بوته  29/2ترین میانگین )هستند. بیش (Convolvulaceae)پیچک 

 Convolvulus)در مترمربع( متعلق به گونه پیچک صحرایی 

arvensis) بوته در مترمربع( از آن علف  29/0ترین میانگین )و کم
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(. نتایج مرحله 4باشد )جدول می (Bromus tectorum)پشمکی 

های ای علفبرداری نیز نشان داد که تغییری در تنوع گونهدوم نمونه

هرز مشاهده نشد، هر چند میانگین هر سه گونه علف هرز کاهش 

با وجود  (C. arvensis)(. گونه پیچک صحرایی 4یافت )جدول 

 ترین کاهشترین میانگین در هر دو مرحله، بیشدارا بودن بیش

گونه ها دارد. رشد اینمیانگین را در مرحله دوم نسبت به سایر گونه

های پس رویشی ادامه داشته که نشان از کشپس از مصرف علف

 های روی آن دارد.کشکارایی اندک علف

برداری از مزرعه دوم نشان داد نتایج بررسی مرحله اولیه نمونه

رین تعداد از تبیشباشد که که پنج گونه علف هرز موجود می

های هرز )سه گونه از پنج گونه( متعلق به خانواده های علفگونه

های خاکشیر تلخ باشد. گونهمی (Brassicaceae)بو  شب

(Sisymbrium irio) ( و خاکشیرDescurainia sophia ) دارای

بوته در مترمربع( و گونه گل  01/1و  16/1ترین میانگین )بیش

بوته در  27/0ترین میانگین )کم (Adonis aestivalis)آتشین 

مترمربع( را دارد )جدول(. نتایج حاصل از دومین مرحله 

که  Sisymbrium irioبرداری حاکی از آن است که گونه نمونه

ترین میانگین را در مرحله اول داشته است، در مرحله دوم بیش

 Adonisترین کاهش میانگین را دارد. همچنین گونه بیش

aestivalis ترین مقدار میانگین را در مرحله اول داشته که کم

دهد ترین میزان کاهش میانگین را نشان میاست، در مرحله دوم کم

 (.4)جدول 

برداری مرحله اول در مزرعه سوم نیز نشان داد که بررسی نمونه

گونه متعلق به خانواده ده گونه علف هرز وجود دارد که نیمی از این

 Cardaria)های ازمک باشند. گونهمی (Brassicaceae)بو شب

draba) ، پیچک صحراییConvolvulus arvensis) علف  و

 40/0و  66/0، 77/0و به ترتیب با  (Bromus tectorum)پشمکی 

(. 4باشند )جدول ترین میانگین میبوته در مترمربع دارای بیش

های میانگین گونهبرداری نشان داد که بررسی مرحله دوم نمونه

 Cirsium)و کنگر وحشی  (Rapistrum rugosum)شلمی 

arvense) ها نیز کاهش یافت. و میانگین سایر گونه افزایش

های مزاحم قبل از دهد که مدیریت رستنیاطالعات مذکور نشان می

تر از مزارع مراتب ضعیفبه 3برداشت گندم در مزرعه بدون شخم 

رسد علت این امر، بوده است و به نظر می 2و  1بدون شخم 

 گذاری زمین در فصل زراعی پیشین است.آیش

 

 بندیآبی به روش شبکه های علف هرز در مزارعمیانگین جمعیت گونه -3جدول 

Table 3- Average population of weeds in Irrigated farms to networking sampling method 
 Farm 3(3)مزرعه  

 (average) 

 Farm 2(2)مزرعه  

 (average) 

 Farm 1(1)مزرعه  

 (average) Weed species 

 های علف هرزگونه
second 

stage first stage second 

stage 
first stage 

second 

stage first stage 

 Bromus tectorum علف پشمکی 2.73±0.23 1.27±0.16 3.28±0.23 1.72±0.18 2.42±0.22 0.74±0.12

 Vicia villosa ایخوشهگلماشک - - 0.22±0.06 0.23±0.06 2.09±0.21 1.39±0.17

 Galium aparine راختیبی - - 0.35±0.08 0.21±0.06 - -

 Rapistrum شلمی 1.82±0.20 0.62±0.09 2.45±0.18 0.57±0.09 0.39±0.07 0.13±0.04

rugosum 
 Cirsium arvense کنگر وحشی - - 0.36±0.09 0.45±0.09 - -

 Acroptilon repens تلخه - - 1.10±0.15 1.25±0.15 - -

 Eruca sativa منداب - - - - 0.95±0.13 0.53±0.09

 Sisymbrium irio خاکشیرتلخ -  0.48±0.11 0.11±0.04 2.08±0.20 0.23±0.06

 Descurainia خاکشیر 3.13±0.24 0.75±0.11 2.03±0.18 0.29±0.06 0.76±0.13 0.18±0.06

sophia 

 .Rumex spinosus L ترشک 0.70±0.10 0.33±0.06 - - - -
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 بندیبه روش شبکه خاکورزیبی های علف هرز در مزارعمیانگین جمعیت گونه -4جدول 

Table 4- Average population of weeds in No tillage farms to networking sampling method 
 Farm 3(3)مزرعه  

 (average) 

 Farm 2(2)مزرعه  

 (average) 

 Farm 1(1)مزرعه  

 (average) Weed species 

 های علف هرزگونه
second 

stage first stage second 

stage 
first stage 

second 

stage first stage 

 Bromus tectorum علف پشمکی 0.29±0.05 0.14±0.03 0.39±0.07 0.09±0.03 0.40±0.08 0.26±0.06

 Galium aparine راختیبی - - - - 0.16±0.06 0.12±0.04

 Rapistrum rugosum شلمی - - -  0.20±0.06 0.10±0.03

 Chorispora tenella خردل آبی فام - - 0.50±0.07 0.33±0.06 - -

 Cirsium arvense کنگر وحشی - - - - 0.27±0.08 0.28±0.07

 Adonis aestivalis گل آتشین - - 0.27±0.05 0.24±0.05 - -

 Sisymbrium irio خاکشیر تلخ - - 1.16±0.13 0.16±0.04 0.25±0.08 0.08±0.04

 Descurainia sophia خاکشیر 0.49±0.09 0.14±0.04 1.01±0.11 0.15±0.04 0.20±0.05 0.06±0.06

 Convolvulus پیچک صحرایی 2.29±0.19 1.06±0.13 - - 0.66±0.11 0.51±0.09

arvensis 

 Cardaria draba ازمک - - - - 0.77±0.16 0.38±0.10

 Conrigia orientalis گوش خرگوشی - - - - 0.35±0.08 0.41±0.08

 Papaver dubium شقایق گرزدار - - - - 0.12±0.036 0.07±0.03

ها در ای و تعداد بوتهشود تنوع گونهطور که مشاهده میهمان

تر ای کمظهطور قابل مالحمترمربع نسبت به مزارع دیم و آبی به

ی پر شده توسط زارعین نشان داد که در بررسی پرسشنامهاست. 

تری ورزی مدیریت دقیقمزارع تحت سیستم کشت بی خاک

شده صورت گرفته است، این مدیریت شامل استفاده از بذور اصالح

با خلوص ژنتیکی و فیزیکی باال، تاریخ کاشت دقیق، آگاهی 

مبارزه با علف هرز در زمان  کشاورزان از تراکم مناسب گندم،

پاشی و سموم مناسب، ایجاد تناوب مناسب، استفاده از روش سم

باشد که نتیجه این زراعی صحیح در طول سالیان گذشته می

مدیریت صحیح کاهش تنوع و تراکم علف هرز در مزرعه شده 

ورزی مرسوم دهد که روش خاکنتایج مطالعات نشان میاست. 

ار( باعث افزایش بانک بذر یوالف وحشی و )گاوآهن برگردان د

های تواند باعث کاهش بانک بذر علفگردد، هرچند میجودره می

(. نتایج تحقیق دیگری بر Jamali et al., 2016هرز ریزدانه شود )

ورزی بر تراکم بانک بذر های مختلف خاکروی تأثیر روش

دو  طیبذر  بانک تراکمهای هرز مزارع گندم نشان داد که علف

ورزی و ورزی کامل )پر نهاده(، کم خاکسال، به ترتیب در خاک

دار بیشتر بود. گاوآهن برگردان دار صورت معنیورزی بهبی خاک

ها در بذرهای جودره ریزش کرده و افزایش دوام آن موجب دفن

های خاک شد. به دلیل افزایش تراکم بانک بذر در الیه

سنبله و وزن خشک جودره نیز گیاهچه،  ورزی کامل، تراکمخاک

دار عملکرد گندم در افزایش یافت. این امر موجب کاهش معنی

 Jamali et) ورزی شدبه کم خاک ورزی کامل نسبتتیمار خاک

al., 2017ورزی بر جمعیت علف (. نتایج تأثیر سیستم بدون خاک

( نشان داد که حفظ Chenopodium album Lهرز سلمه تره )

خاک با تداخل در جذب نور باعث کاهش تراکم و بقایا بر روی 

شود، همچنین در جنوب برزیل نیز در سیستم جمعیت سلمه تره می

های هرز مزارع سویا را ورزی با حفظ بقایایی جو، علفبدون خاک

(. نتایج تأثیر Reeves et al., 2005کنند )تا حدودی کنترل می

ه کتان روغنی در ورزی در کنترل علف هرز مزرعهای خاکسیستم

های هرز در سیستم زراعت ارگانیک نشان داد که جمعیت علف

داری باعث کاهش طور معنیورزی با بقایای گندم بهبدون خاک

که بیشترین جمعیت علف هرز شود، درحالیجمعیت علف هرز می

 (.Bilalis et al., 2012ورزی متداول دیده شد )در سیستم خاک
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 ک کل گندمعملکرد دانه و وزن خش

های کشت مختلف نشان نتایج بررسی عملکرد دانه در سیستم

داد که باالترین عملکرد در مزرعه شماره یک و سیستم کشت آبی 

باشد که علت آن با توجه کیلوگرم در هکتار می 6231)پر نهاده( با 

تر بودن تنوع و میانگین تراکم علف تواند کممی 3به نتایج جدول 

رسد که رعایت مدیریت (. به نظر می5اشد )جدول هرز در مزرعه ب

های هرز در مزرعه شماره یک نسبت به مناسب و مبارزه با علف

دیگر مزارع سیستم کشت آبی دلیل برتری عملکرد دانه گندم آن 

کیلوگرم در هکتار در  2078باشد. کمترین عملکرد دانه گندم نیز با 

هاده( مشاهده شد مزرعه شماره سه در سیستم کشتی دیم )کم ن

های هرز، عدم مبارزه ای علفرسد تنوع گونه(. به نظر می5)جدول 

های هرز، عدم آبیاری و کود دهی از شیمیایی کارآمد با علف

دالیل عملکرد پایین کشت دیم باشد. نتایج عملکرد دانه گندم در 

ورزی نیز نشان داد که عملکرد آن نزدیک به سیستم بی خاک

باشد، چرا که در این سیستم نیز مبارزه با علف هرز، یعملکرد آبی م

کود دهی مناسب، رعایت نکات مدیریتی صورت گرفته است که 

 5830این امر باعث افزایش عملکرد دانه مزرعه شماره یک )

ورزی نسبت به مزرعه کیلوگرم در هکتار( سیستم کشت بی خاک

این تحقیق (. نتایج 5شماره دو و سه کشت آبی شده است )جدول 

کیلوگرم در  18580نشان داد که باالترین ماده خشک کل گندم با 

هکتار در مزرعه شماره یک سیستم کشت آبی و کمترین آن با 

کیلوگرم در هکتار در مزرعه شماره سه در سیستم کشت دیم  6018

تواند به دالیل نوع سیستم (. علت این اختالف می5باشد )جدول می

و تراکم علف هرز در مترمربع و عوامل  ایکشت، تنوع گونه

مدیریتی باشد. نتایج بررسی عملکرد دانه ارقام گندم شهرستان البرز 

 طور میانگین عملکرد دانه گندم با توجه به سیستم نیز نشان داد که به

باشد. مدیریتی این شهرستان ما بین چهار تن تا شش تن می

کرد بیولوژیک نیز ما بین همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که عمل

(. نتایج Yousefi et al., 2017باشد )تن در هکتار می 28تن تا  14

ورزی متفاوت بر عملکرد گندم نشان داد که های خاکتأثیر سیستم

باالترین عملکرد گندم را  ورزی مرکب )پر نهاده(سیستم خاک

 (.Heidari and Soltani, 2016ها دارد )نسبت به دیگر روش

 گیری کلییجهنت

های هرز در مزارع گندم بررسی جمعیت و تنوع زیستی علف

نهاده، پرنهاده و حفاظتی نشان داد که های زراعی کمتحت سه نظام

های هرز مربوط ای علفترین جمعیت و تنوع گونهطورکلی بیشبه

گونه  27نهاده( با های زراعی دیم )کمهای گندم با نظامبه مزرعه

هایی که یکی از دالیل اصلی آن عدم استفاده از نهاده علف هرز بود

کش، بذور خالص، مبازره مکانیکی با علف هرز و چون علف

ای علف هرز با باشد. همچنین کمترین تنوع گونهتناوب زراعی می

گونه در سیستم کشت آبی )پرنهاده( مشاهده شد که علت آن  10

های حساس و ف گونهها و حذکشتواند استفاده مداوم از علفمی

های مقاوم باشد. انواع مختلف شخم، توزیع عمودی ایجاد گونه

ها و در نتیجه تراکم علف زنی آنبذور را در پروفیل خاک و جوانه

دهد و مزارعی که ها را تحت تأثیر قرار میهرز و ترکیب گونه

تحت سیستم بدون شخم قرار داشتند نسبت به شخم متداول، از 

خوبی در هرز کمتری برخوردار بودند و ما این امر را بهتراکم علف 

های وسیله شخم در زمینبه D. Sophia پراکنش گونه خاکشیر

های هرز ترین علفجمعیتایم. نتایج نشان داد کمآبی شاهد بوده

ساز در این مزارع مربوط به مزارع بدون شخم بود که تنها امر مسئله

-که تا حد قابل توجهی با علفباشد؛ وجود علف هرز پیچک می

طورکلی باشد. بهکش و استفاده از مدیریت تلفیقی قابل کنترل می

 Malva( و پنیرک )Alyssum liniarisهای هرز قدومه )علف

neglecta( در سیستم کشت دیم، علف پشمکی )Bromus 

tectorum( و خاکشیر )Descurainia sophia در سیستم کشت )

( در سیستم بی Convolvulus arvensis)آبی و پیچک صحرایی 

 ورزی باالترین تراکم علف هرز در مترمربع را داشتند.خاک

نتایج بررسی عملکرد دانه و ماده خشک کل گندم نیز نشان داد 

 6231که باالترین عملکرد دانه و ماده خشک کل گندم به ترتیب با 

آن نیز کیلوگرم در هکتار در سیستم کشت آبی و کمترین  18580و 

کیلوگرم در هکتار در سیستم کشت  60180و  2078به ترتیب با 

های شیمیایی، آبیاری و کنترل باشد. استفاده از نهادهدیم می

های هرز از دالیل اصلی برتری سیستم کشت آبی نسبت به علف

باشد. همچنین نتایج عملکرد گندم در سیستم سیستم کشت دیم می

کیلوگرم در هکتار  5830کرد دانه کشت بی خاکورزی نیز با عمل

 عملکرد قابل قبولی را نشان داد.
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ورزی بیشتر بذرهای ریزش یافته در در سیستم بی خاک 

های سطحی خاک قرارگرفته و بستر مناسبی برای استقرار و الیه

کنند و درنهایت از ذخیره بذر علف هرز در الیه زنی پیدا نمیجوانه

های موفق برای ه جز روششود کسطحی خاک جلوگیری می

استفاده  .باشدهای هرز در خاک میکاهش میزان ذخیره بذر علف

ورزی هـای خاکسیستم ویژهورزی حفـاظتی بههای خاکاز روش

جویی در وقت و موجب صرفه ورزی، کـهحـداقل و بـدون خاک

گردد، با رعایت مدیریت صحیح و کنترل تلفیقی هزینه می

واند روشی مناسب در جهت افزایش عملکرد و تهای هرز میعلف

شود در تحقیقات همچنین پیشنهاد میحفظ رطوبت خاک باشد. 

آینده اثر عوامل اقلیمی و خاکی مانند نوع خاک، درصد مواد آلی و 

-ای علفهای جمعیتی و تنوع گونهعناصر شیمیایی آن، بر شاخص

-ع و تراکم علفرود تهیه نقشه تنوهای هرز بررسی شوند. انتظار می

صورت قابل توجهی به چگونگی مدیریت های هرز بتواند به

 های هرز در محصوالت مختلف زراعی کمک کند.¬علف
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The effect of low and high input Cultivation systems on weed population and 

diversity in wheat production fields in Qazvin province, Iran 
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Abstract 

To evaluate the population and diversity of weeds in wheat fields in Qazvin, Iran, an 

experiment was conducted during 2015-2016 growing season. A net sampling method was 

employed to take samples from 9 fields of 3-hectar area which were managed either in dry farming, 

no-tillage, or irrigated systems. Samples were taken at two growing stages when wheat plants were 

at tillering and when they reached full stem growth stage. The highest population and diversity of 

weeds was observed in dry farming system and the lowest was seen in irrigated system. The 

frequency of weed population was lowest in no-till system. The highest population of Alyssum 

liniaris and Malva neglecta was in dry farming system, while the highest population of Bromus 

tectorum and Descurainia sophia was seen in irrigated system, respectively. Convolvulus arvensis 

was most populated in no-till system. The highest grain yield (6231 kg/ha) and total dry matter 

(18580 kg/ha) was measured in irrigated system, and the lowest grain yield (2078 kg/ha) and total 

dry matter (60180 kg/ha) was obtained in dry farming system, respectively. Based on the low weed 

population and a grain yield of 5830 kg/ha in no-till system, it seems that this production system is 

economically and environmentally justifiable for wheat production in Qazvin Provence, Iran. 
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