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چکيده
در کشاورزي سنتي  ،کشاورزان معموالً از ادوات شخم جهت بهبود ساختار خاک و کنترل علفهاي هرز استفاده ميکنند .اما در
واقع اين عمليات سبب آسيب به ساختمان خاک و کاهش حاصلخيزي خاک در درازمدت ميگردد .با اين حال ،در سيستمهاي
کشاورزي حفاظتي ،عمليات شخم ،کاهش يافته و يا به طور کامل حذف ميگردد .استفاده از اين سيستم بدليل فوايد متعددي
از جمله محافظت از منابع آب و خاک ،بهبود حاصلخيزي خاک ،حفاظت خاک از فرسايش و کاهش نياز کارگري ،در سطح جهان
گسترش فراواني يافته است .سيستم کشاورزي حفاظتي بدليل اثرات ترکيبي حاصل از کاهش يا حذف شخم ،حفظ بقاياي گياهي
بر سطح خاک و بکارگيري تناوبهاي زراعي متنوعتر منجر به تغييرات در جوانهزني ،سبزشدن و رشد علفهاي هرز شده و تراکم
و تنوع علفهاي هرز را در چنين سيستمي دستخوش تغيير ميسازد .افزايش اتکا به مصرف علفکشها و کشت گياهان زراعي
مقاوم به علفکش منجر به ظهور بيوتيپهاي مقاوم به علفکش خواهند شد و لذا علفهاي هرز خصوصاً در سالهاي اولية تغيير
به سمت سيستم کشاورزي حفاظتي ،مشکالت عديدهاي را ايجاد خواهند کرد که نياز به اتخاذ استراتژيهاي ويژهاي خواهد
داشت .اين مقاله به بررسي اکولوژي و پويايي جمعيت علفهاي هرز در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي پرداخته و عمليات
مديريتي مؤثر در اين راستا را تشريح مينمايد.
واژههاي کليدي :پويايي جمعيت علفهاي هرز ،شکار بذر ،کشاورزي پايدار ،مديريت تلفيقي علفهاي هرز.
مقدمه
کشاورزي مرسوم به دليل تخريب زمين و شرايط اقليمي غيرمطمئن با معضالت جدي روبرو است .کشاورزي مرسوم در زمينهاي
زراعي اساساً به شخم زمين به عنوان عمليات اصلي متکي است ( .)FAO 2013براي شخم مزاياي متعددي همچون نرم شدن
خاک ،بهبود تهويه ،کنترل علفهاي هرز ،بهبود وضعيت نگهداري آب خاک و بهبود کلي شرايط براي کاشت بعدي بذر گياهان
زراعي قائليم .در فرآيند شخم معموالً زمين دست نخورده برگردانده شده و در اين عمل علفهاي هرز نيز از طريق دفن شدن،
بريده شدن ،قطعه قطعه شدن و يا قرار دادن اندامهاي زيرزميني شان در معرض خشکي ،دچار نابودي ميشوند ( Baker et al.
 .)2007با اين وجود ،امروزه دانشمندان به مشکالت زيادي در سيستمهاي زراعي برخوردهاند که حاصل شخم گسترده و فراگير
بوده است .شخم معمول باعث تجزيه و از بين بردن مواد آلي خاک از طريق معدني شدن (عليالخصوص در مناطق گرم) و به
تبع آن زوال خصوصيات فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي خاک ميگردد .اثرات فيزيکي شخم همچنين بطور نامناسبي ساختمان
خاک را دچار دگرگوني ساخته و منجر به کاهش نفوذ آب در خاک و گسترش فرسايش خاک از طريق رواناب و ايجاد سخت اليه
در ذيل اليه شخم ميگردد ( .)Johansen et al. 2012چنين معضالتي کشاورزان و محققين را به سمت استراتژي منطقي
کاهش شخم و دستکاري زمين هاي زراعي سوق داده است .اولين قدم در اين خصوص بدنبال فرسايش شديد زمينهاي زراعي
در پهندشت هاي آمريکا در دهه  1390برداشته شد .کشاورزان آمريکايي شروع به ترک شخم زدن سنتي کرده و به جاي آن،
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بقاياي گياهي را در سطح خاک باقي گذارده و بذر محصول بعدي را در داخل بقايا کاشتند .کشاورزان آمريکاي جنوبي نيز که با
همين معضالت روبرو شده بودند ،کشت گياهان پوششي و استفاده از تناوبهاي زراعي متنوع را در دستور کار قرار دادند .مجموعه
اين تالشها منجر به ظهور کشاورزي حفاظتي به عنوان راهکاري که هم پايدار و دوستدار محيط زيست بوده و هم سود اقتصادي
کشاورز را در درازمدت تامين نمايد گرديد .طبق تعريف فائو ( )FAO 2013کشاورزي حفاظتي سه رکن اصلي به شرح ذيل
داشته و بطور فزايندهاي رو به گسترش است:
 )1اجراي شخم حفاظتي و يا به عبارتي به حداقل رساندن و يا حذف خاکورزي مکانيکي (بدين منظور بايد روشي براي
خاکورزي انتخاب کرد که ميزان پوشش سطح خاک از  %90کمتر نباشد).
 )4حفظ پوشش دائمي در سطح خاک عليالخصوص با گياهان پوششي و بقاياي گياهي
 )9متنوع ساختن برنامه تناوبهاي زراعي
کشاورزي حفاظتي مزاياي متعددي دارد .اين سيستم زراعي اصوالً بر مبناي بهبود فرآيندهاي بيولوژيکي در تعامالت باال و
زير سطح خاکهاي زراعي است ،از جمله کاهش شخم خاک به يک حداقل قطعي و رساندن ميزان مصرف نهادههايي
همچون کودهاي آلي و شيميايي به سطحي بهينه که با فرآيندهاي بيولوژيکي تداخل ايجاد نکرده و يا موجب آسيب به آنها
نگردد ( .)Friedrich et al. 2009کشاورزي حفاظتي معموال نسبت به سيستمهاي رايج از طريق بهبود وضعيت عمليات
زراعي همچون اجراي به موقعتر عمليات زراعي در درازمدت عملکردهاي بهتري را ارائه داده و مبنايي براي کشاورزي پايدار
فراهم ميسازد .در اين روش بدليل افزايش تنوع سيستم و تحريک فرآيندهاي بيولوژيکي در داخل و روي سطح خاک ،و
همچنين بدليل کاهش فرسايش و آبشويي ،ميزان استفاده از کودهاي شيميايي و آفتکشها (از جمله علفکشها) در
درازمدت کاهش مييابد .منابع آبي خاک در اين سيستم بدليل نفوذ بهتر آب و کاهش رواناب سطحي ،بهبود مييابد.
برآوردهاي فعلي نشان ميدهد نيروي کارگري در اين روش تا  50درصد کاهش مييابد و به کشاورزان اجازه صرفهجويي در
وقت ،ماشينآالت و سوخت را ميدهد (.)Friedrich et al. 2012
در کشاورزي رايج ،شخم برگردان يکي از روشهاي عمده کنترل علفهاي هرز است .کشاورزان در اين روش ،خاک را مرتباً
شخم ميزنند تا علفهاي هرز را سرکوب کرده و مزرعه پاکي قبل از کشت محصول بعدي داشته باشند .اين روش شخم
بذور ببسياري از علفهاي هرز را دفن ميکند ،اما بطور همزمان بذور بسياري را به سطح خاک در جايي که ميتوانند جوانه
بزنند منتقل ميکند .سيستم کشاورزي حفاظتي در درازمدت به روشهاي متعددي تراکم علفهاي هرز را کاهش ميدهد.
انتخاب روش بدون شخم يا شخم حداقل در اين سيستم با برهم زدن کمتر خاک ،بذور کمتري را به سطح خاک آورده و
محيط نامساعدي را براي جوانهزني بذور علفهاي هرز ايجاد ميکند ( .)Baral 2012همچنين حفظ پوشش دائمي بر سطح
خاک (بقاياي گياهي و گياهان پوششي) علفهاي هرز را خفه نموده و از رشد آنها جلوگيري ميکند .به عالوه بقاياي گياهي
از طريق ممانعت از تماس مناسب بذور علفهاي هرز با سطح خاک از جوانهزني آنها ممانعت ميکند .همچنين متنوع
ساختن تناوبهاي زراعي در کشاورزي حفاظتي چرخه زندگي علفهاي هرز را که اکثراً همراه با محصوالت زراعي خاص
هستند مختل نموده و در نهايت از رشد آنها جلوگيري مينمايد.
با وجود تمام مزاياي ذکر شده براي کشاورزي حفاظتي ،علفهاي هرز در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي مشکلي عمده
عليالخصوص در سالهاي اوليه انتخاب سيستم حفاظتي هستند و الزم است اين چالشها با توجه به گسترش سيستم
کشاورزي حفاظتي در کشور با دقت و توجه بيشتري مورد بررسي قرار بگيرد.

تأثير کشاورزي حفاظتي بر اکولوژي بذر علفهاي هرز و پويايي جمعيت آنها
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فشار انتخاب حاصل از اتخاذ عمليات مديريتي جديد اعم از کاربرد يک روش شخم ،سيستم کشت ،تناوب ،گياه پوششي،
علفکش و غيرو در يک سيستم زراعي معموالً منجر به تغييراتي در ترکيب و يا تراکم گونههاي هرز شده و بتدريج سبب
حذف گونههاي حساس به آن عمليات و رشد و گسترش گونههاي باقيمانده ميگردد ( Manley et al. 2002; Orloff et
 .)al. 2009البته اين تغييرات معموالً در بازۀ زماني طوالني رخ خواهند داد .در ذيل تغييرات در پويايي جمعيت علفهاي
هرز بدليل انتخاب سيستم کشاورزي حفاظتي به تفکيک عوامل دخيل در اين سيستم مورد بحث قرار ميگيرند:
الف) خاکورزي:
حذف شخم از سيستم توليد زراعي نه تنها يک روش مهم مديريت علف هرز را حذف ميکند بلکه محيطي که در آن رشد
ميکنند را هم دچار تغيير ميکند و اين در نهايت منجر به تغييراتي در فلور علفهاي هرز و تنوع زيستي سيستم خواهد
شد ( .)Samarajeewa et al. 2005; Thomas et al. 2004; Young and Thorne 2004با اين وجود ميزان و نوع اين
تغييرات ،بسته به منطقه ،سابقه مصرف علفکش در زمين ،گونه علف هرز و گياه زراعي ،اقليم و عمليات زراعي تغيير ميکند
( .)Chauhan et al. 2012تبديل سيستم شخم رايج به بدون شخم معموالً تراکم علفهاي هرز و تنوع گونهاي را افزايش
ميدهد .معموالً علفهاي هرز چندساله و يکسالههاي با بذور ريز ،که نزديک سطح خاک جوانه ميزنند ،گونههاي غالب در
سيستم بدون شخم هستند .در مقابل ،علفهاي هرز يکسالهاي که از اعماق مختلف ميتوانند سبز شوند ،گونههاي غالب در
شخم سنتي و رايج هستند ( .)Manley et al. 2002در سيستمهاي شخم کاهشي ،جوامع علفهاي هرز معموالً مشتمل
بر علفهاي چمني يکساله و چندساله ،گونههايي که بذرشان با باد منتقل ميشود و گياهان زراعي خودرو بوده و در مقابل
تراکم گونههاي دولپه به شدت کاهش مييابد .افزايش تراکم گونههاي چندساله در سيستم حفاظتي طبيعي به نظر ميرسد
چراکه اين گياهان نياز به محيطهاي با دستکاري کم و پايدارتر دارند ( Samarajeewa et al. 2005; Sosnoskie et al.
 ،)2006در حالي که شخم برگردان موجب قطع بخشهاي هوايي و زيزميني اين گونهها ميشود.
در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي ،بذور علفهاي هرز در نزديک سطح خاک باقي ميمانند و اين منجر به تغيير در ترکيب
گونهاي علفهاي هرز خواهد شد .بذوري که در سطح خاک باقي ميمانند دو سرنوشت را تجربه خواهند کرد :جوانهزني و
شکار شدن .در حالي که احتمال رخ دادن اين دو سرنوشت در سيستمهايي که بذور در اعماق دفن ميشوند به شدت کاهش
مييابد ( .)Fenner and Thompson 2005به عالوه بذوري که روي سطح خاک يا در نزديک سطح خاک باقي بمانند
معموالً نرخ مرگ بيشتري داشته و زودتر قابليت حيات را از دست ميدهند
( .)Ebrahimi and Eslami 2012; Eslami 2011; Peachey and Mallory-Smith 2011شخم حفاظتي معموالً
دماي خاک را در اوايل فصل رشد در مقايسه با شخم سنتي کاهش ميدهد و با توجه به واکنش متفاوت بذور گونههاي
مختلف به دماي خاک و عمق دفن به لحاظ جوانهزني و استقرار ،طبيعي است که ترکيب گونهاي اين سيستمها متفاوت
باشند (.)Chauhan et al. 2012
ب) گياهان پوششي و بقاياي گياهان زراعي
قرار دادن گياهان پوششي و بقاياي آنها به عنوان جزئي اصلي از سيستمهاي حفاظتي ميتواند پويايي جمعيت علفهاي هرز
را تحت تأثير قرار دهد و بقاياي گياهان زراعي به عنوان مالچ در اين سيستمها جوانهزني و سبزشدن بذور علفهاي هرز را
متأثر خواهد ساخت ( .)Chauhan 2012; Chauhan and Abugho 2012مکانيزمهاي متعددي در کاهش دادن سبزشدن
و رشد علفهاي هرز وقتي بقاياي گياهان پوششي و گياهان زراعي در سطح خاک وجود دارند مطرح هستند همچون کاهش
نفوذ نور به سطح خاک ،ممانعت فيزيکي که منجر به تخليه ذخيره بذر قبل از سبزشدن ميشود ،افزايش شکار و زوال بذر،
کاهش ميزان تغييرات و تناوب درجه حرارت روزانه خاک و توليد ترکيبات دگرآسيب.
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علفهاي هرز پهنبرگ يکساله اغلب در سيستمهاي شخم حفاظتي تراکم کمي دارند که احتماالً به دليل حضور بقاياي
گياهي در سطح خاک و نتيجتاً کاهش نفوذ نور و دما در سطح خاک است .آلودگي به علفهاي چمني معموالً در سيستمهاي
بدون شخم بيش از سيستمهاي شخم سنتي است ( .)Reeves et al. 2005به نظر ميرسد ايجاد سطح خاکي خشن که با
بقاياي گياهي در سيستمهاي بدون شخم يا شخم کاهشي پوشيده شده و رطوبت را حفظ ميکند منجر به تشويق سبزشدن
و استقرار علفهاي هرز چمني (گراسها) ميگردد (.)Tuesca et al. 2001در سيستمهاي شخم حداقل يا بدون شخم،
تراکم باالتر گونههايي که با باد منتشر ميشوند ميتواند به حساسيت اين گونهها به برهمخوردن خاک و يا به بقاياي گياهي
موجود در سطح خاک که بذور اين علفها را گير مياندازند استناد داده شود.
درجه سرکوب علفهاي هرز توسط گياهان پوششي در سيستمهاي حفاظتي عمدتاً بستگي به گونه گياه پوششي و سيستم
مديريتي دارد .به عنوان مثال نشان داده شده که عبور نور از بقاياي ماشک گل خوشهاي بمراتب بيشتر از بقاياي چاودار
است که اين به پوسيدگي سريعتر بقاياي ماشک استناد داده ميشود .بقاياي گياهان پوششي در سيستمهاي بدون شخم
بدليل نزديکي بقايا به مکان جوانهزني بذر در سطح خاک ،ميتوانذ جمعيت علفهاي هرز را تحت تأثير قرار دهد .بقاياي
گياهي از يک طرف با کاهش نفوذ نور به سطح خاک ،جوانهزني و سبزشدن برخي علفهاي هرز (عليالخصوص گونههاي با
بذر ريز نيازمند نور براي جوانهزني) را به شدت کاهش ميدهند و از سوي ديگر با حفظ بهتر رطوبت خاک ممکن است
سبزشدن بذور برخي علفهاي هرز را تحريک سازند .تحقيقات نشان داده که بقاياي گياهي ميتوانند اثرات انتخابي بر
بازدارندگي سبزشدن علفهاي هرز در شرايط محيطي متفاوت داشته باشند .در شرايط خاکهاي خشک ،بقايا رطوبت خاک
را در سطوحي که مطلوبتر از خاک برهنه است حفظ ميکنند ،در مقابل در خاکهاي اشباع ،بقاياي گياهي ميتواند خشک
شدن خاک را کند کرده و منجر به ممانعت از سبزشدن علفهاي هرز حساس به شرايط اشباع گردد ( Gallagher et al.
 .)2003بقاياي گياهي که زودتر تجزيه شده و نيتروژن بيشتري به خاک اضافه ميکنند (نسبت کمتر  C : Nدارند) همچون
بقاياي گياهان لگوم معموالً در مقايسه با بقاياي گندميان منجر به تحريک بيشتر سبزشدن علفهاي هرز ميشوند .البته
مواردي هم مشاهده شده که بقاياي لگوم باعث ممانعت از جوانهزني بذور علفهاي هرز شده که اين به توليد مواد دگرآسيب
توسط اين بقايا استناد داده شده است (.)Eslami 2014
بقاياي گياهي موجود در سطح خاک عالوه بر کاهش شدت نور ،کيفيت نور را نيز ،از طريق عمل به عنوان يک فيلتر ،تغيير
ميدهند ( .)Christoffoleti et al. 2007نور قرمز دور که در زير سايه کنوپيهاي سبز بوفور وجود دارد نيز از جوانهزني
ممانعت ميکند ،وليکن بقاياي گياهي خشک شده تأثير مختصري بر نسبت نور قرمز به قرمز دور داشته و بدين لحاظ تأثيري
بر جوانهزني بذور علف هرز نخواهند داشت .حفظ سطح مناسبي از بقاياي گياهي بر سطح خاک ،جهت مديريت موفق
علفهاي هرز ضروري است .مشخص شده که سيستمهاي بدون شخمي که سطح کافي از بقايا را در سطح خاک نداشته
باشند افزايش تراکم علفهاي هرز را خواهند داشت (.)Amuri et al. 2010
از مهمترين خصوصيات شيميايي خاک که بقاياي گياهي را تحت تأثير قرار ميدهند ميتوان به نسبت کربن به نيتروژن و
محتواي نيترات خاک اشاره کرد .نسبت پايين کربن به نيتروژن بقاياي گياهي منجر به تجزية سريعتر آنها ميگردد ،که
البته توسط شرايط محيطي نيز تحت تأثير واقع ميشود .نيترات تنها يون رايج معدني در محلول خاک است که جوانهزني
بسياري از گونههاي علف هرز را متأثر ساخته و معموالً در اليه فوقاني خاک بدليل تجزيه مواد آلي و فعاليت ميکروبي در
غلظتهاي باال ديده ميشود .لذا افزودن بقاياي گياهي ميتواند نسبت کربن به نيتروژن را کاهش داده و بطور غير مستقيم
منجر به تحريک جوانهزني و سبزشدن علفهاي هرز شود.

پ) تناوب زراعي
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تناوب زراعي از طريق ايجاد تفاوت و تنوع در عمليات زراعي ،توان رقابتي و علفکشهاي مورد استفاده ميتواند تغييرات
گونهاي را در جمعيت علفهاي هرز ايجاد کند .تنوع علفهاي هرز در تناوب زراعي در مقايسه با سيستم تک کشتي افزايش
مييابد و اين تنوع بيشتر از غالبيت چند گونه محدود علف هرز مشکل ساز ممانعت مينمايد .همچنين کاربرد يک علفکش
خاص در هر سال در سيستم تک کشتي ،فشار انتخاب را براي غالبيت چند گونه علف هرز در جامعه گياهي افزايش ميدهد.
افزايش تنوع گياهان زراعي در برنامه تناوب به عنوان اصلي مهم در کشاورزي حفاظتي در درازمدت مزايايي در جهت کاهش
توليد بذور علف هرز داشته و منجر به ايجاد وضعيتي ميشود که بذور کمتري در بانک بذر خاک وارد ميشوند ( Murphy
 .)et al. 2006تناوبهاي زراعي متنوع در مقايسه با سيستم تک کشتي از نظر نور عبور داده شده از کانوپي گياهي ،نوع
علفکش مورد استفاده ،زمان انجام عمليات زراعي و دشمنان طبيعي که همراه با گياه زراعي زندگي ميکنند متفاوت بوده
و اين موضوعات احتماالً شرايط را براي غالبيت يک گونه علف هرز در جوامع علفهاي هرز مشکل ميسازد ( Eslami
.)2014
دورهاي که بذور علفهاي هرز در خاک زنده باقي ميمانند ترکيب گونهاي آنها را تحت تأثير قرار ميدهد .بنابراين تناوبهاي
متنوع که گياهان زراعي با چرخه زندگي متفاوت را دربرميگيرند ميتوانند منجر به مزاياي بيشتري به لحاظ نقش آنها در
محدودسازي جوانهزني بذر علفهاي هرز (عليالخصوص وقتي ميانگين زندهماني در بانک بذر کوتاه باشد) شود ( Martin
 .)and Felton 1993تغييرات گونهاي علفهاي هرز بشدت وابسته به حساسيت گونه علف هرزبه عمليات مديريتي علي-
الخصوص علفکشهاي مورد استفاده است (.)Manley et al. 2002
ترکيب گونهاي علفهاي هرز توسط طراحي تناوب زراعي تحت تأثير واقع شده و پويايي جمعيت علفهاي هرز به مقدار
زيادي به نوع گياهان زراعي که در برنامه تناوبي وارد ميشوند وابسته است ( .)Anderson and Beck 2007تغييرات برنامه
مديريتي از يک گياه زراعي به گياه زراعي بعدي در برنامه تناوب ميتواند منجر به تغيير سريع در ترکيب و فراواني بانک
بذر علفهاي هرز از سالي به سال ديگر شود ( .)Smith and Gross 2006; Young and Thorne 2004قرار دادن آيش
در برنامه تناوب اثر مهمي بر جمعيت علفهاي هرز داشته و منجر به کاهش و يا حذف توليد بذر گونههاي علف هرز شده
است (.)Hume et al. 1991; Anderson and Beck 2007
ت) علفکشها
حذف شخم در سيستم کشاورزي حفاظتي ،کشاورزان را به مصرف علفکشها براي کنترل علف هرز وابستهتر ميسازد.
علفکشها ميتوانند تراکم بذر و ترکيب گونهاي را تحت تأثير قرار دهند .بسته به سيستم گياه زراعي /علفکش ،بذور برخي
گونهها در بانک بذر کاهش و بعضي ديگر افزايش مييابد .تغييرات در ترکيب گونهاي به خاطر مصرف علفکشها در جهت
انتخاب و غالبيت گونههاي کمتر حساس به علفکش بوده و زماني که علفکشهاي يکسان بطور مداوم تکرار شوند معموالً
تغييري تدريجي به سمت گونههاي مقاوم رخ خواهد داد ( .)Orloff et al. 2009شدت فشار انتخاب حاصل از مصرف
علفکشها منجر به ايجاد بيوتيپهاي مقاوم علف هرز و يا تغييراتي در وفور نسبي يک گونه علف هرز در جامعه علفهاي
هرز ميگردد (.)Owen 2008
همچنين کشت گياهان زراعي مقاوم به علفکش در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي منجر به فشار انتخاب بيشتري بر جامعة
علفهاي هرز بدليل محدوديت تعداد علفکشهاي قابل استفاده شده و اين ،افزايش فشار انتخاب منجر به تغييرات جمعيت
علفهاي هرز را افزايش خواهد داد ( .)Owen and Zelaya 2005به عنوان مثال کشت پنبه مقاوم به بروموکسينيل منجر
به غالبيت علفهاي هرز خرفه و اويارسالم زرد شد ( .)Reddy 2004همچنين استفاده و کشت گياهان زراعي مقاوم به
گاليفوسيت امروزه در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي که بدليل حذف شخم ،وفور بااليي از علفهاي هرز دارند شيوع يافته
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و اين در درازمدت موجب تغييرات جمعيتي در جهت گسترش علفهاي هرز مقاوم به گاليفوسيت خواهد شد ( Hilgenfeld

.)et al. 2004; Owen 2008; Wilson et al. 2007
ث) شکار بذر
بذور علفهاي هرز به واسطه مرگ حاصل از پيري ،حملة شکارچيها ،زوال بذر و جوانهزني از بانک بذر خارج ميشوند.
حضور بقاياي گياهي موجود در سطح خاک در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي براي گونههاي متنوعي از حشرات ،پرندگان
و دامنة وسيعي از بيمهرگان ايجاد زيستگاه کرده و آنها را جلب مينمايد ( .)Andersen 2003باقي گذاردن بذور علفهاي
هرز در سطح يا نزديکي سطح خاک در کشاورزي حفاظتي ،امکان شکار بذور علفهاي هرز را افزايش ميدهد .نرخ شکار
بذور بين  94تا  20درصد به اندازۀ کنترل مکانيکي علفهاي هرز مؤثر بوده و اين عامل موجب خروج مقادير باالتري از بذور
علفهاي هرز از بانک بذر نسبت به پيري بذر يا فعاليت ميکروبي ميگردد ( .)Westerman et al. 2003جوندگان ،پرندگان،
مورچهها ،سوسکهاي خاکي و ملخها شکارچيهاي مهم پس از پراکنش بذور بوده و تا  30درصد خروج بذور از بانک بذر
را باعث ميشوند ( .)Navntoft et al. 2009شخم از سه طريق بر شکار بذر تأثير منفي ميگذارد )1( :بذور علفهاي هرز
ميتوانند به اعماق بيش از مکان فعاليت شکارچيها منتقل شوند؛ ( )4شکارچيهاي بذر ميتوانند در طي شخم کشته شوند؛
( )9زيستگاههاي حياتي براي شکارچيها توسط شخم تخريب ميگردد (.)Brainard et al. 2013
کشت گياهان پوششي در کشاورزي حفاظتي نيز به طور غير مستقيم از طريق افزايش جمعيت شکارچيهاي بذور علفهاي
هرز در مديريت علفهاي هرز مشارکت ميکند .بقاياي گياهي به لحاظ تأمين زيستگاه براي شکارچيهاي بذر در تناوبهاي
زراعي مختلف ،ويژگيها و فوايد متفاوتي را نشان دادهاند .به عنوان مثال خورده شدن بذور گاوپنبه توسط شکارچيها در
تناوب  2سالة ذرت -سويا -تريتيکاله -يونجه بيش از تناوب  4سالة ذرت-سويا بود ( .)Westerman et al. 2005بذور
علفهاي هرز با توجه به اندازه ،سختي پوشش بذر ،وضعيت متابوليتهاي ثانويه و ارزش غذايي ،قابليتهاي متفاوتي را براي
خورده شدن توسط شکارچيها داشته و در اين خصوص حتي تفاوتهاي داخل گونهاي زيادي ديده ميشود ( Davis et
.)al. 2013
ميکروارگانيزمها تشکيل دهندۀ مجموعة ديگري از دشمنان بذور در بانک بذر علفهاي هرز هستند .بسياري از بذور تازه
ريزش يافته علفهاي هرز به حملة ميکروبي يا قارچي بشدت مقاوماند ،وليکن با پيري و هواديدگي بذور در خاک ،پوشش
بذور نهايتاً متخلخلتر شده و و بذور را به حملة ميکروبي آسيبپذيرتر ميسازد .استفاده از گياهان پوششي موجب بهبود
وضعيت جوامع قارچي ،باکتريايي و مايکوريزايي که براي علفهاي هرز مرگبار بوده و براي گياهان زراعي مفيدند ميگردد
( .)Norris and Kogan 2000شخم حفاظتي شرايط مطلوبي را براي جمعيت ميکروبي ايجاد مينمايد .تحقيقي در برزيل
نشان داد شخم حفاظتي موجب افزايش  25درصدي مادۀ آلي خاک و بهبود  19درصدي جمعيت ميکروبي در يک دورۀ
 40ساله در مقايسه با شخم سنتي شد (.)Balota et al. 2004
راهکارهاي مديريتي جهت مرتفع نمودن چالشها
الف) اقدامات پيشگيرانه
طبيعي است که اتخاذ روشهاي پيشگيرانه مديريت علفهاي هرز به مراتب کم هزينهتر و به نوعي سادهتر از روشهاي
کنترلي و ريشهکني خواهد بود ،چراکه مهار علفهاي هرز پس از استقرار بسيار مشکل است .اين اقدامات بازدارنده شامل
استفاده از بذر پاک ،استفاده از کود دامي پس از پوسيدگي کامل ،تميز کردن دروگرها و ادوات کشاورزي ،اجتناب از عبور و
مرور ماشين آالت کشاورزي در مناطق آلوده به علف هرز و عدم استفاده از خاک اين مناطق ،حذف علفهاي هرز از نزديکي
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جويهاي آبياري ،فنسها ،راهروها و ساير زمينهاي غير مزروعي ،جلوگيري از تکثير علفهاي هرز ،استفاده از توريها جهت
گيرانداختن بذور علفهاي هرز موجود در آبهاي مورد استفاده در آبياري مزرعه ،محدود ساختن حرکت دامها به مناطق
غيرآلوده به علف هرز به عالوۀ پايبندي به قوانين قرنطينهاي مربوط به علفهاي هرز و بذور آنها ميباشد ( Chauhan et
 .)al. 2012معموالً در زمينهاي زراعي که به جاي استفاده از بذور بوجاري شده از بذور سال قبل براي کشت استفاده
ميشود ،احتمال آلودگي به علفهاي هرز بسيار باالست .سطح آلودگي بذور گياه زراعي توسط بذور علف هرزي که به لحاظ
شکل و اندازه به بذر گياه زراعي شبيهاند به شدت افزايش خواهد يافت ( .)Christoffoleti et al. 2007يکي از اقدامات
مهم جهت داشتن بذور عاري از بذر علف هرز ،اتخاذ روشهايي است که مانع انتشار بذور علفهاي هرز از يک منطقه به
منطقه ديگر و يا از يک گياه زراعي به گياه زراعي ديگر ميشود .تجهيزات کشاورزي موجب انتقال بذور علفهاي هرز در
مسافتهاي طوالني ميشوند ( .)Boyd and White 2009ماشين آالت مورد استفاده در عملياتي همچون برداشت ،موور
زدن ،بسته بندي علوفه ،شخم و خاکورزي قابليت انتشار بذور و اندامهاي تکثيري رويشي علفهاي هرز را دارند .کمباينها
ابزارهاي ايدهآلي براي انتشار بذور علفهاي هرز هستند که گاهاً تا مسافتهاي  16برابر مسافت پراکنش طبيعي ،بذور
علفهاي هرز را پراکندهاند (; .)Walsh and Newman 2007; Shirtliffe and Entz 2005استفاده از گاريهاي
جمعکنندۀ کاه و کلش 2بدنبال ماشين برداشت ميتواند روش مديريتي مؤثري در کاهش انتشار بذر علف هرز باشد (شکل
 .)1کلش جمعآوري شده معموالً بهتر است سوزانده شده و يا براي تغذيه دام آسياب شود .برخي محققين استفاده از يک
بستهبند بدنبال دروگر جهت بستهبندي کلش همراه با بذور علفهاي هرز را توصيه کردهاند تا بعداً به مصرف تغذيه دام
برسد ( .)Walsh and Powles 2004يک استراتژي ديگر ،ريختن کلش به صورت رديف روي زمين 5پس از خروج از
دروگر و سپس سوزاندن آن است .مشخص شده سوزاندن رديف کلش ريخته شده روي زمين موجب تخريب بذور علفهاي
هرز به ميزان  10درصد شد در حالي که سوزاندن کلش ايستاده تنها  40درصد تخريب بذور علف هرز را بدنبال داشت
( .)Walsh and Newman 2007شستن دقيق چرخهاي تراکتور ،ابزارآالت مورد استفاده در آماده ساختن زمين و کشت
و کمباينها نقش حياتي در مديريت پيشگيرانة علفهاي هرز دارد.

شکل  -1گاري جمعکنندۀ کاه و کلش ( )Chaff cartکه بدنبال کمباين وصل شده است.

پس از آلودگي به علفهاي هرز ،طراحي برنامهها بايد به گونهاي باشد که بازيابي و توان توليد بذور علفهاي هرز در
کوتاهمدت بشدت کاهش يابد .دانشمندان سيستمهاي کنترل بذر علفهاي هرز را در هنگام برداشت معرفي ساختهاند که
Chaff cart
Windrow
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بذور علفهاي هرز را در طي عمليات برداشت گياهان زراعي هدف قرار داده و ورود بذر علفهاي هرز به بانک بذر را به
حداقل ميرساند ( .)Walsh et al. 2013از جمله تکنولوژيها و روشهاي مورد استفاده در اين سيستم ميتوان به
استفاده از گاريهاي کلش جمعکن ،سوزاندن رديفهاي کلش بر روي زمين ،بسته بندي کلش و منهدم کنندۀ بذر
هارينگتون 6اشاره کرد (شکل .)9

شکل  -2سوزاندن کلش رديف شده بر روي زمين پس از برداشت گندم.

ب) گياهان پوششي و بقاياي گياهان زراعي
کشت گياهان پوششي در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي فوايد متعددي دارد که يکي از آنها سرکوب علفهاي هرز از طريق
اثرات فيزيکي و همچنين آللوشيميايي است ( .)Reeves et al. 2005گياهان پوششي به دو شکل ميتوانند رشد و زندگي
علف هرز را متأثر سازند ،يکي به شکل گياه زنده و ديگري به شکل بقاياي گياهي مرده .گياهان پوششي زنده معموالً از
طريق سايهاندازي ،خفه کردن از طريق تراکم باال و رقابت در کنترل علفهاي هرز مؤثر واقع ميگردند .برخي گياهان پوششي
نيز از طريق توليد مواد دگرآسيب جوانهزني و يا رشد بعدي علفهاي هرز را مانع ميشوند ،همچون يوالف ،چاودار ،ماشک
و شبدر شيرين.

شکل  – 3منهدم کنندۀ بذر هارينگتون (.)HSD
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وقتي گياهان پوششي از بين برده شوند ،بقاياي آنها که به صورت مالچ روي سطح خاک باقي گذارده ميشوند از سبزشدن
علفهاي هرز ممانعت مينمايند .بقاياي گياهي موجود روي سطح خاک ميتوانند بقا و جوانهزني بذر علفهاي هرز ،ترکيب
گونهاي و همچنين کارآيي علفکشها را تحت تأثير قرار دهند .تأثير منفي بقاياي گياهان زراعي و پوششي بر ميزان و مدت
سبزشدن و زيست توده علفهاي هرز در مطالعات متعددي به اثبات رسيده و در اين خصوص افزايش ميزان بقايا همواره
اين اثرات را شديدتر ساخته است ،وليکن درجه تأثير بستگي به گونه گياه زراعي و همچنين علف هرز داشته است
(.)Chauhan and Abugho 2013
کشت گياهان پوششي يکسالة تابستانه نيز يک استراتژي مفيد براي سرکوب علفهاي هرز است چراکه در بسياري از
سيستمهاي زراعي ،فاصلة نسبتاٍ زيادي بين برداشت گياهان زمستانه و کشت گندم وجود دارد و حتي در بسياري از موارد
بين برداشت گياهان زراعي تابستانه و کشت گندم نيز فاصله زماني موجود بوده و علفهاي هرز با استفاده از اين نيچ خالي
در اين دوره به خوبي رشد يافته و گسترش مييابند .لذا کشت يک گياه پوششي تابستانه با رشد خوب و قابليت سرکوب
علفهاي هرز ميتواند جلوي رشد و نمو علفهاي هرز را در اواخر تابستان بگيرد (.)Kumar et al. 2011
برخي گياهان پوششي محتوي متابوليتهاي دگرآسيب بوده و بدين طريق نيز از جوانهزني و رشد علفهاي هرز ممانعت
ميکنند .گزارش شده گونههاي مختلف براسيکا همچون تربچه وحشي ( ،)Raphanus raphanistrum L.خردل سفيد
( )Sinapis alba L.و خردل سياه ( )Brassica nigra L.ترکيبات ايزوتيوسيانات و مشتقات گلوکوزينوالت دارند که
خصوصيات آفتکشي و علفکشي دارند ( .)Malik et al. 2008; Norsworthy and Meehan 2005
گياهان پوششي خانوادۀ گندميان همچون چاودار پتانسيل خوبي براي سرکوب علفهاي هرز در سيستمهاي شخم کاهشي
گياهان زراعي رديفي نشان دادهاند ( .)Reeves et al. 2005; Price and Norsworthy 2013اين گروه از گياهان
هم به طريق فيزيکي و هم آللوشيميايي توان کنترل علفهاي هرز را دارند.
اگرچه خواص دگرآسيبي براي برخي گياهان پوششي لگوم نيز گزارش شده است ،وليکن سرکوب شيميايي علفهاي هرز
توسط اکثر گياهان پوششي رايج ،تشخيص داده نشده است ( )Adler and Chase 2007; Price et al. 2008و کنترل
موفق علفهاي هرز اساساً به توليد زيست توده باال نسبت داده ميشود که بدين طريق با سايهاندازي ،از جوانهزني علفهاي
هرز ممانعت ميکنند .با اين وجود ،گياهان لگوم معموالً نسبت کربن به نيتروژن پاييني دارند و بدين لحاظ در مقايسه با
ساير گياهان پوششي خيلي سريعتر تجزيه شده و اين موضوع ،پتانسيل کنترل علفهاي هرز را در طول فصل رشد کاهش
ميدهد .تحقيقات متعددي اثبات کردهاند که گياهان پوششي لگوم در سيستمهاي شخم کاهشي ،بهترين عملکرد سرکوب
علفهاي هرز را زماني داشتهاند که مخلوط با گياهان پوششي گندميان کشت شدهاند (.)Reberg-Horton et al. 2012
پتانسيل سرکوب علفهاي هرز توسط گياهان پوششي به نوع گونه گياه پوششي ،روش ازبين بردن گياهان پوششي و مديريت
بقايا وابستگي دارد .ترکيب فيتوتوکسينها در بين و درون گونهها متفاوت بوده و ميزان کلي توليد اين مواد ميتواند به
تنشهاي زنده و غيرزنده وابسته باشد ( .)Wortman et al. 2013معموالً مخلوط متنوعي از گياهان پوششي داراي
خواص آللوپاتيک خواهد توانست دامنة وسيعتري از علفهاي هرز را سرکوب نمايد .جوامع مخلوط گياهان پوششي همچنين
در بهبود پوشش زمين و مکانيزمهاي فيزيکي سرکوب علفهاي هرز مؤثر واقع ميشوند ( ;Teasdale et al. 2007
 .)Wortman et al. 2012جهت به حداکثر رساندن سرکوب علفهاي هرز ،از گياهان پوششي با بقاياي زياد که حداقل
 2500کيلوگرم در هکتار زيست توده براي پوشش سطح خاک فراهم سازند استفاده ميشود (.)Balkcom et al. 2007
اختالط بقاياي گياهان پوششي با خاک جلوي استقرار علفهاي هرز را ميگيرد وليکن چنين اثري را معموالً به خاطر اثرات
مرتبط با اندازۀ بذر بر جوانهزني و سبزشدن گياه زراعي ندارد ( .)Haramoto and Gallandt 2005مديريت تاريخ کشت
گياهان پوششي در پاييز و يا تاريخ خاتمه دادن به رشد آنها در بهار ميتواند سطح باالتري از سرکوب علفهاي هرز را حاصل
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نمايد ( .)Mirsky et al. 2011اصوالً ميزان پوشش سطح زمين در بهار تحت تأثير تاريخ کشت در پاييز است .ميزان
همزماني بين سبزشدن علفهاي هرز و وجود بيوماس بااليي از گياهان پوششي ،نقش ويژهاي در دامنة سرکوب علفهاي
هرز دارد .به تأخير انداختن خاتمه رشد گياهان پوششي موجب کاهش معنيدار تراکم علفهاي هرز ميشود ( Mirsky
 .)Duiker and Curran 2005; et al 2011با اين وجود ،خاتمه دادن زودتر به رشد گياهان پوششي ميتواند از کاهش
رطوبت خاک جلوگيري کرده و به گرم شدن زودتر خاک کمک کند ،در حالي که خاتمه دادن ديرتر مقدار بقاياي توليدي
را افزايش داده و منجر به افزايش سرکوب علفهاي هرز ميشود و بر اين اساس در هر منطقه و شرايط اقليمي و زراعي
بايستي زمان خاتمه دادن بر اساس تعادلي بين اين دو وضعيت باشد.)Balkcom et al. 2007( .
رشد گياهان پوششي ميتواند از طريق شرايط اقليمي (همچون مرگ زمستانه) ،بطور شيميايي و يا از طرق مختلف مکانيکي
(همچون شخم زدن ،ديسک زدن ،برش و يا کوبندۀ دوار )2خاتمه يابد ( .)Teasdale et al. 2007مناسب ترين روش
خاتمه به رشد بستگي به اهداف مديريتي مزرعه دارد .وقتي هدف اصلي بهبود مديريت علف هرز است ،روشهاي خاتمهاي
که منجر به ايجاد حداکثر ميزان پوشش بقايا در سطح خاک و حداقل بهم خوردگي خاک شوند ،بيشترين پتانسيل ممانعت
از سبزشدن و رشد علفهاي هرز را خواهند داشت ( .)Teasdale et al. 2007در عين حال ،وقتي بقايا پتانسيل دگرآسيبي
و توليد سطح بااليي از فيتوتوکسينها را داشته باشند ،روشهاي خاتمهاي که اختالط بقايا در خاک را باعث شوند ،مؤثرتر
خواهند بود ( .)Rice et al. 2012بسياري از روشهاي مکانيکي خاتمه رشد گياهان پوششي مشکل رشد مجدد گياهان
پوششي را داشته است .کوبندۀ دوار اين مشکل را رفع کرده و لذا در سالهاي اخير استفاده از کوبندۀ دوار در مزارع بدون
شخم آمريکا گسترش فراواني يافته و رايج شده است ،با اين وجود زمان کوبش گياهان پوششي و خاتمه به رشد آنها بدون
استفاده از علفکش به نوع گونه گياهي وابسته است ( .)Reberg-Horton et al. 2012کوبندۀ دورا از يک سيلندر بزرگ
تشکيل شده که پرههاي برآمدهاي بر روي آن نصب شده و وقتي دستگاه بر روي زمين کشيده ميشود با چرخش بر روي
گياهان پوششي سبب کوبش آنها شده و يک اليه ضخيم و يکنواخت از بقايا را روي سطح خاک باقي ميگذارد ( Davis
( )2010شکل .)2

شکل  -4نمونهاي از کوبندۀ دوار ( )Roller crimperکه جهت افزايش وزن با آب پُر ميشود.
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پ) تناوب زراعي
ايجاد تنوع در برنامههاي تناوب زراعي به عنوان يکي از سه اصل پايهاي کشاورزي حفاظتي ،ميتواند از طريق تأثير بر علفهاي
هرز ،بيماريهاي گياهي ،توزيع بهتر ريشهها ،استفاده مناسب از رطوبت ،و دسترسي بهتر به عناصر غذايي موجب افزايش عملکرد
شود .تناوب زراعي جداي از عمليات خاکورزي ميتواند سبب بهبود مديريت علفهاي هرز شود ،چراکه تناوب زراعي از طريق
تغيير ترکيب بانک بذر و رشد بعدي علفهاي هرز ،ترکيب و جمعيت علفهاي هرز را تحت تأثير قرار ميدهد ( Amuri et al.
 .)2010معموالً علفهاي هرز گرايش به همراهي با گياهان زراعي با چرخه زندگي مشابه دارند .ولذا کشت گياهان زراعي با
چرخه زندگي متفاوت اين ارتباط علف هرز -گياه زراعي را مختل کرده و موجبات مهار علفهاي هرز را فراهم ميآورد .عملياتي
همچون تاريخ کشت و برداشت متفاوت گياهان متنوع در برنامة تناوب به عالوۀ علفکشهاي متفاوت مورد استفاده در گياهان
زراعي مختلف ،فرصتهايي را براي کشاورزان فراهم ميسازند که جلوي استقرار يا توليد بذر علفهاي هرز را بگيرند ( Locke
 .)et al. 2002رهاسازي مزرعه پس از برداشت گياه زراعي ،مقادير بااليي از نيترات را باقي ميگذارد که معموالً آبشويي شده و
يا از مزرعه خارج ميگردد .کشت گياهان غيرلگوم در تناوب به عنوان يک گياه پوششي ،مقادير اضافي نيتروژن را مصرف نموده
و همچنين عناصر غذايي را براي جوانهزني و رشد علفهاي هرز کاهش ميدهد (.)Baral 2012
ت) مديريت شيميايي
از آنجايي که در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي ،شخم و خاکورزي به حداقل رسيده و يا بطور کامل حذف ميگردد ،اتکا به
علفکشها براي کنترل علفهاي هرز در چنين سيستمي باال رفته و نقش آنها را ويژه ميسازد .علفکشها ابزارهاي مديريتي
کارآمدي هستند و مزاياي متنوع و متعددي همچون صرفهجويي در هزينه کارگري و سوخت ،نياز به تالش کمتر انساني ،کاهش
فرسايش خاک ،صرفهجويي انرژي ،افزايش توليد محصول ،کاهش هزينة زراعي ،ايجاد انعطافپذيري در مديريت علفهاي هرز و
قابليت کنترل علفهاي هرزي که کنترلشان سخت است ارائه ميدهند ( .)Chauhan et al. 2012عليرغم اين مزايا ،نگراني-
هايي همچون ايجاد خسارت به گياهان زراعي که در کشتهاي بعدي در برنامه تناوبي کشت ميشوند ،ظهور علفهاي هرز مقاوم،
تغيير فلور علفهاي هرز (غالبيت گياهان مقاومتر به علفکشها) ،آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني ،و اثرات درازمدت بر سالمت
انسان در مورد علفکشها وجود دارد ( .)Gallagher et al. 2003لذا مصرف علفکشها در سيستمهاي حفاظتي بايد با دقت
و احتياط ويژه صورت بگيرد.
با حذف عمليات شخم اوليه قبل از کاشت در سيستم حفاظتي ،علفهاي هرز در هنگام کشت در زمين وجود خواهند داشت و
اين نياز به مصرف علفکشهاي عمومي پسرويشي همچون گاليفوسيت ،پاراکوات و گليفوسينيت را براي کنترل علفهاي هرز
اجتنابناپذير ميسازد ( .)Locke et al. 2002مصرف علفکشهاي تماسي هميشه ابزار کارآمدي براي کنترل علفهاي هرز
قبل از کاشت نبوده و گليفوسيت معموالً انتخاب بهتري است که دامنة وسيعي از گراسها ،جگنيان و علفهاي هرز پهن برگ را
کنترل ميکند ( .)Reddy 2004بستر بذر زودهنگام 1رهيافتي مطمئن براي کشتن علفهاي هرز قبل از کشت در سيستمهاي
کشاورزي حفاظتي است .در اين تکنيک ،آبياري و يا يک بارش ماليم منجر به جوانهزني و سبز شدن بذر علفهاي هرزي که در
اليه فوقاني خاک قرار دارند شده و سپس با استفاده از علفکشهاي غيرانتخابي به راحتي از بين ميروند (.)Eslami 2014
البتعه اين تکنيک معموالً سبب تأخير  4تا  2هفتهاي در کشت گياه زراعي شده و ممکن است در برخي مناطق منجر به کاهش
عملکرد شود .لذا قبل از انجام اين تکنيک بايستي تحقيقات مزرعهاي براي ارزيابي اين روش صورت بگيرد.
باقي گذاردن بقاياي گياهي در سطح خاک در سيستمهاي حفاظتي ممکن است منجر به جذب بخش قابل توجهي از علفکشهاي
پيشرويشي توسط بقاياي گياهي شده و مانع رسيدن آنها به سطح خاک گردد .طبيعي است که وجود سطح بااليي از بقاياي
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گياهي در سطح خاک اگرچه جوانهزني و سبزشدن علفهاي هرز را کاهش ميدهد ،از سوي ديگر ميتواند کارايي اين علفکش-
هاي پيشرويشي را کاهش دهد .مشخص شده که بقاياي گياهي بين  15تا  10درصد از علفکشهاي مصرفي را جذب خود
نموده و کارايي آنها را در سيستمهاي حفاظتي کاهش ميدهد ( .)Chauhan et al. 2012در مقايسه تجزية فلوتورون و
نورفلورازون در خاک و در بقاياي گياهان پوششي در سيستم حفاظتي کشت پنبه مشخص شد تجزيه اين علفکشها در بقاياي
گياهي بمراتب سريعتر از خاک است .نگهداري علفکشها و تجزية آنها در بقاياي گياهان پوششي به ميل شديد علفکشها
براي اتصال به بقايا و متابوليزم همگام علفکشها به هنگام تجزيه بقايا نسبت داده شد ( .)Locke et al. 2005بقاياي گياهي
اگرچه ممکن است کارايي علفکشهاي پيشرويشي را کاهش دهند ،از سوي ديگر بدليل نگهداري علفکشها توسط بقايا،
ممکن است علفهاي هرز جوانهزده در سطح خاک بدليل مجاورت بذور جوانهزده با بقايا بهتر کنترل شده و از اين طريق کارايي
آنها افزايش يابد .باقي گذاردن بقايا بر سطح خاک در سيستمهاي حفاظتي در اکثر مواقع در مجموع سبب کاهش مصرف علفکش
شده است .در واقع ،مشارکت بقايا در کنترل علفهاي هرز ميتواند امکان اعمال دوزهاي پايينتر علفکش را بدهد .استفادۀ
خالقانه از دوزهاي کاهش يافتة علفکشهاي پسرويشي ميتواند مکمل کنترل علفهاي هرز توسط گياهان پوششي و بقايا باشد
و ريسک محيطي مرتبط با علفکشهاي ترايازين و کلرواستاميد را کاهش دهد ( .)Gallagher et al. 2003استراتژي ديگر
براي استفادۀ مؤثر و اقتصادي از علفکشها در سيستم حفاظتي قسمت کردن علفکشهاي مصرفي در طي فصل رشد است .در
واقع اين به کشاورز امکان ميدهد کارايي علفکش را در کنترل علفهاي هرز پس از کاربرد بخش اول ،ارزيابي نمايد
( .)Ramsdale and Messersmith 2002بدين وسيله کشاورز ميزان مصرف و نوع علفکشهاي بعدي را بر اساس وضعيت
علفهاي هرز بهتر مديريت خواهد کرد.
فرموالسيون علفکش نيز ميتواند کارآيي آن را در سيستمهاي حفاظتي تحت تأثير قرار دهد .ثابت شده که استفاده از فرموالسيون
گرانول در مقايسه با فرموالسيون مايع در علفکشهايي مثل آالکلر ،سيانازين ،متوالکلر و تريفلورالين کارآيي بيشتري براي
کنترل علفهاي هرز در سيستمهاي بدون شخم دارد که به احتمال بسيار مربوط حرکت راحتتر علفکشهاي گرانول به سطح
خاک از بين بقايا در مقايسه با فرموالسيون مايع دارد که قسمت اعظم آن توسط بقايا جذب و به سطح خاک نميرسد .به نظر
ميرسد حرکت ادوات کشت و ساير ادوات زراعي به حرکت گرانولها به سوي خاک کمک بيشتري مينمايند ( Chauhan et
 .)al. 2012فرموالسيون مفيد ديگر در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي ،فرموالسيونهاي ميکروکپسولشده هستند .در واقع در
سيستمي که خاکورزي به حداقل ميرسد استفاده از فرموالسيونهايي که فعاليت باقيمانده علفکش را افزايش داده و به تدريج
مواد مؤثره را آزاد کند ،امکان کنترل درازمدت علفهاي هرز در طي فصل رشد را فراهم خواهد ساخت .فرموالسيون ميکروکپسول
عالوه بر افزايش فعاليت باقيمانده علفکش ،ميزان تصعيد و تبخير علفکش را که در فرموالسيونهايي همچون امولسيون شونده
وجود دارد به شدت کاهش ميدهد (.)Mathers and Case 2010
تقابالت علفکش با بقاياي گياهي ميتواند سرنوشت ،انتقال و تغييرات علفکشها را در سيستمهاي حفاظتي متأثر سازد .بقاياي
روي سطح خاک يک اليه فرش ضخيم روي خاک پهن ميکنند که علفکشها را جذب ميکنند ،و وقتي علفکشها در سطح
قرار ميگيرند ،بيشتر در معرض نور خورشيد ،دماهاي باال ،جريانات هوايي و تبخير بوده که اينها باعث بيشتر شدن احتمال تجزيه
نوري و بخار شدن علفکش ميشوند .لذا علفکشهاي خاک مصرف با فشار بخار باال همچون  ، EPTCتريفلورالين ،و پنديمتالين
پتانسيل بااليي براي بخار شدن ،عليالخصوص در سيستمهاي حفاظتي که به هم زدن خاک به حداقل ميرسد ،دارند (Monaco
 .)et al. 2002با اين وجود علفکشهايي که ميل اتصال بااليي با بقايا دارند ،پتانسيل بخارشوندگي بسيار کمتري دارند ،هرچند
تجزيه علفکشها در بقايا سريعتر صورت ميگيرد.
عوامل متعدد ديگري نيز کارآيي علفکشها را در بقاياي گياهي موجود در سيستمها حفاظتي تحت تأثير قرار ميدهند که شامل
ترکيب علفکش ،نوع و مقدار بقايا و بارش هستند ( .)Flower et al. 2012ميزان جذب و اتصال علفکش به خاک در
سيستمهاي شخم کاهشي نسبت به سيستمهاي با شخم کامل بيشتر است که دليل آن وجود مواد آلي زيادتر در خاکهاي با
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برهمخوردگي کمتر است .از آنجايي که سيستمهاي حفاظتي محيط مساعدي را براي رشد جمعيت ميکروبي ايجاد ميکنند ،اين
سيستمها ميتوانند علفکش را در معرض تجزيه ميکروبي قرار دهند (.)Alvear et. al. 2005
کارآمدي علفکشهاي پسرويشي نيز ميتواند توسط بقاياي گياهان پوششي و علفهاي هرز کاهش يابد .گياهان زنده ميتوانند
تجزية علفکشها در خاک را از طريق جذب و متابوليزم و يا با کاتاليز کردن متابوليزم از طريق تبادالت رايزوسفري افزايش
دهند .در ناحية رايزوسفر گياهي ،جمعيت فراوانتر و بيشتر ميکروبي در مقايسه با خاک مجاور يافت ميگردد که اين بدليل
ترشح ترکيباتي همچون آمينواسيدها و کربوهيدراتها از ريشه است .اين نيچ ميکروبي بهبود يافته ميتواند علفکشها را از
طريق مسيرهاي متابوليک و شبه متابوليک تغيير دهد .اين موضوع در سيستمهاي کشاورزي حفاظتي که گياهان پوششي و يا
بقاياي سرپا در سيستم زراعي اختالط مييابند مهم است .از آنجا که زمان سبزشدن علفهاي هرز در سيستمهاي کشاورزي
حفاظتي در مقايسه با سيستم شخم سنتي ،غير يکنواختتر است ،توصي ه شده که کشاورزان تا زمان سبزشدن بخش اعظم
علفهاي هرز صبر کرده و بعد علفکش پسرويشي استفاده نمايند.
جمعبندي
سيستم کشاورزي حفاظتي عليرغم همه مزايا ،با چالشهايي در خصوص علفهاي هرز و مديريت آنها روبروست .پويايي جمعيت
علفهاي هرز در سيستمهاي حفاظتي کامالً با سيستم سنتي متفاوت بوده و پاسخهاي اکوفيزيولوژيکي علفهاي هرز و تقابالت
آنها با گياهان زراعي در عمليات مديريتي سيستم حفاظتي ،پيچيدهتر هستند .اعمال اصئل اصلي کشاورزي حفاظتي مشتمل بر
کاهش يا حذف عمليات شخم ،وارد کردن گياهان پوششي به سيستم و بکار بردن تناوبهاي متنوعتر منجر به تغيير محيط براي
جوانهزني ،سبزشدن و رشد گونههاي هرز شده و منجر به تغيير در پويايي جمعيت علفهاي هرز در مقايسه با سيستم سنتي و
رايج ميگردد .با اين وجود اين تغييرات در مناطق و شرايط مختلف تحت کشاورزي حفاظتي يکسان نبوده و به نظر ميرسد
عواملي چون شرايط اقليمي ،روابط آب و خاک ،بيوم وفون خاک ،و واکنشهاي اکوفيزيولوژيکي گونهها و جمعيتهاي مختلف در
مناطق مختلف در آن دخيلند .لذا نياز زيادي به انجام تحقيقات در هر مکان بر روي اثرات خاکورزي ،گياهان پوششي و بقاياي
آنها ،و تناوبهاي زراعي مختلف بر پويايي جمعيت علفهاي هرز در شرايط محيطي و خاکي متفاوت وجود دارد .همچنين الزم
است ارقامي را پيدا کرد که به شرايط کشاورزي حفاظتي سازگاري خوبي داشته و ضمن داشتن قوۀ نامية باال بتوانند زود کنوپي
خود را ببندند .تحقيقات همچنين بايد در جهت يافتن گياهان پوششي با توان توليد بقاياي زياد که بتواند سطح زمين را براي
مهار علفهاي هرز بپوشاند صورت بگيرد .اين نياز عليالخصوص در مناطق خشک و نيمهخشک بسيار حياتي است ،چراکه در
اين مناطق توليد سطح بااليي از بقاياي گياهي مشکل بوده و ميتواند کشاورزان را براي اتخاذ سيستم حفاظتي دلسرد نمايد .از
آنجا که اتخاذ روشهاي مکانيکي کنترل علفهاي هرز در سيستم حفاظتي محدوديتهايي دارد ،ضروري است که علفکشهاي
پيشرويشي با ايمني محيطي و قابليت فعاليت باقيماندۀ باال در طي فصل رشد توسعه پيدا کنند .استفاده از تکنولوژي زيستي و
مهندسي ژنتيک ميتواند در ايجاد ارقام زراعي مقاوم به علفکش ،که با کشت آنها به راحتي ميتوان با استفاده از علفکش
عمومي در گياه زراعي علفهاي هرز را کنترل نمود ،کمک نمايند .با اين وجود ،خطر بااليي به لحاظ گسترش بيوتيپهاي علف
هرز مقاوم به علفکش بدليل انتقال ژن از گياهان زراعي مقاوم به خويشاوندان وحشي آنها وجود دارد .استفاده از فرموالسيونهاي
مناسب همچون علفکشهاي ميکروکپسولشده از طريق آزاد کردن تدريجي علفکش ميتواند کنترل درازمدت علفهاي هرز
در طي فصل رشد را در سيستم کشاورزي حفاظتي تأمين کند ،وليکن انجام تحقيقات گسترده براي بررسي ميزان اثربخشي اين
روش در سيستمهاي حفاظتي ضروري است..
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