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 دهيچک

ما در کنند. ايهرز استفاده م يها، کشاورزان معموالً از ادوات شخم جهت بهبود ساختار خاک و کنترل علفيسنت يدر کشاورز

 يهاستمين حال، در سيگردد. با ايخاک در درازمدت م يزيب به ساختمان خاک و کاهش حاصلخيات سبب آسين عمليواقع ا

 يعددد متيل فوايستم بدلين سيگردد. استفاده از ايا به طور کامل حذف ميافته و يات شخم، کاهش ي، عمليحفاظت يکشاورز

، در سطح جهان ياز کارگريش و کاهش نيخاک، حفاظت خاک از فرسا يزيبود حاصلخاز جمله محافظت از منابع آب و خاک، به

 ياهيگ يايا حذف شخم، حفظ بقايحاصل از کاهش  يبيل اثرات ترکيبدل يحفاظت يستم کشاورزيافته است. سي يگسترش فراوان

م هرز شده و تراک يهازشدن و رشد علف، سبيزنرات در جوانهييتر منجر به تغمتنوع يزراع يهاتناوب يريبر سطح خاک و بکارگ

 يعاهان زرايها و کشت گکشش اتکا به مصرف علفيسازد. افزاير مييدستخوش تغ يستمين سيهرز را در چن يهاو تنوع علف

 ريية تغياول يهاهرز خصوصاً در سال يهاکش خواهند شد و لذا علفمقاوم به علف يهاپيوتيکش منجر به ظهور بمقاوم به علف

خواهد  ياژهيو يهاياز به اتخاذ استراتژيجاد خواهند کرد که نيرا ا يادهي، مشکالت عديحفاظت يستم کشاورزيبه سمت س

ات يپرداخته و عمل يحفاظت يکشاورز يهاستميهرز در س يهات علفيجمع ييايو پو ياکولوژ ين مقاله به بررسيداشت. ا

 د.ينمايح مين راستا را تشريمؤثر در ا يتيريمد

 

 هرز. يهاعلف يقيت تلفيريدار، مديپا يهرز، شکار بذر، کشاورز يهات علفيجمع ييايپو: يديکل يهاواژه

 

 مقدمه

 يهانيمرسوم در زم يروبرو است. کشاورز يرمطمئن با معضالت جديغ يميط اقلين و شرايب زميل تخريمرسوم به دل يکشاورز

همچون نرم شدن  يمتعدد يايشخم مزا ي(. براFAO 2013است ) يمتک ياصلات ين به عنوان عملياساساً به شخم زم يزراع

اهان يبذر گ يکاشت بعد يط برايشرا يآب خاک و بهبود کل يت نگهداريهرز، بهبود وضع يهاه، کنترل علفيخاک، بهبود تهو

ق دفن شدن، يز از طريهرز ن يهان عمل علفين دست نخورده برگردانده شده و در ايند شخم معموالً زميم. در فرآيقائل يزراع

 .Baker et alند )شومي ي، دچار نابوديشان در معرض خشک ينيرزميز يهاا قرار دادن انداميده شدن، قطعه قطعه شدن و يبر

ر ياند که حاصل شخم گسترده و فراگبرخورده يزراع يهاستميدر س يادين وجود، امروزه دانشمندان به مشکالت زي(. با ا2007

الخصوص در مناطق گرم( و به يشدن )عل يق معدنيخاک از طر ين بردن مواد آليه و از بيست. شخم معمول باعث تجزبوده ا

ساختمان  ين بطور نامناسبيشخم همچن يکيزيگردد. اثرات فيخاک م يکيولوژيو ب ييايمي، شيکيزيات فيتبع آن زوال خصوص

 هيجاد سخت اليق رواناب و ايش خاک از طريدر خاک و گسترش فرسا ساخته و منجر به کاهش نفوذ آب يخاک را دچار دگرگون

 يمنطق ين را به سمت استراتژيکشاورزان و محقق ين معضالتي(. چنJohansen et al. 2012گردد )يه شخم ميل اليدر ذ

 يزراع يهانيد زميش شدين خصوص بدنبال فرساين قدم در اياولسوق داده است.  يزراع ين هايزم يکاهش شخم و دستکار

آن،  يکرده و به جا يشروع به ترک شخم زدن سنت ييکايبرداشته شد. کشاورزان آمر 1390کا در دهه يآمر يدشت هادر پهن
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ز که با ين يجنوب يکايا کاشتند. کشاورزان آمريرا در داخل بقا يگذارده و بذر محصول بعد يرا در سطح خاک باق ياهيگ يايبقا

متنوع را در دستور کار قرار دادند. مجموعه  يزراع يهاو استفاده از تناوب ياهان پوششيودند، کشت گن معضالت روبرو شده بيهم

 يست بوده و هم سود اقتصاديط زيدار محدار و دوستيکه هم پا يبه عنوان راهکار يحفاظت يها منجر به ظهور کشاورزن تالشيا

ل يبه شرح ذ يسه رکن اصل يحفاظت ي( کشاورزFAO 2013فائو )ف يد. طبق تعريد گردين نمايکشاورز را در درازمدت تام

 رو به گسترش است:  ياندهيداشته و بطور فزا

 يراب يد روشين منظور باي)بد يکيمکان يورزا حذف خاکيبه حداقل رساندن و  يا به عبارتيو  يشخم حفاظت ياجرا (1

 (.کمتر نباشد %90زان پوشش سطح خاک از يانتخاب کرد که م يورزخاک

  ياهيگ يايو بقا ياهان پوششيالخصوص با گيدر سطح خاک عل يحفظ پوشش دائم  (4

 يزراع يهامتنوع ساختن برنامه تناوب  (9

باال و  در تعامالت يکيولوژيب يندهايبهبود فرآ ياصوالً بر مبنا يستم زراعين سيدارد. ا يمتعدد يايمزا يحفاظت يکشاورز

 ييهازان مصرف نهادهيو رساندن م يک حداقل قطعياهش شخم خاک به است، از جمله ک يزراع يهار سطح خاکيز

به آنها  بيا موجب آسيجاد نکرده و يتداخل ا يکيولوژيب يندهاينه که با فرآيبه يبه سطح ييايميو ش يآل يهمچون کودها

 اتيت عمليد وضعق بهبويج از طريرا يهاستميمعموال نسبت به س يحفاظت ي(. کشاورزFriedrich et al. 2009نگردد )

دار يپا يکشاورز يبرا ييرا ارائه داده و مبنا يبهتر يدر درازمدت عملکردها يات زراعيتر عملبه موقع يهمچون اجرا يزراع

سطح خاک، و  يدر داخل و رو يکيولوژيب يندهايک فرآيستم و تحريش تنوع سيل افزاين روش بدليسازد. در ايفراهم م

ها( در کشها )از جمله علفکشو آفت ييايميش يزان استفاده از کودهاي، مييآبشو ش ويل کاهش فرساين بدليهمچن

. ابديي، بهبود ميل نفوذ بهتر آب و کاهش رواناب سطحيستم بدلين سيخاک در ا يابد. منابع آبيمي درازمدت کاهش

در  ييجوبه کشاورزان اجازه صرفهابد و ييدرصد کاهش م 50ن روش تا يدر ا يکارگر يرويدهد نينشان م يفعل يبرآوردها

 (. Friedrich et al. 2012دهد )يآالت و سوخت را منيوقت، ماش

ن روش، خاک را مرتباً يهرز است. کشاورزان در ا يهاعمده کنترل علف يهااز روش يکيج، شخم برگردان يرا يدر کشاورز

ن روش شخم يداشته باشند. ا يز کشت محصول بعدقبل ا يهرز را سرکوب کرده و مزرعه پاک يهازنند تا علفيشخم م

توانند جوانه يکه م ييرا به سطح خاک در جا ياري، اما بطور همزمان بذور بسکنديهرز را دفن م يهااز علف ياريبذور ببس

هد. ديهرز را کاهش م يهاتراکم علف يمتعدد يهادر درازمدت به روش يحفاظت يستم کشاورزيکند. سيبزنند منتقل م

را به سطح خاک آورده و  يستم با برهم زدن کمتر خاک، بذور کمترين سيا شخم حداقل در ايانتخاب روش بدون شخم 

بر سطح  ين حفظ پوشش دائمي(. همچنBaral 2012کند )يجاد ميهرز ا يهابذور علف يزنجوانه يرا برا يط نامساعديمح

 ياهيگ يايکند. به عالوه بقايم يريرا خفه نموده و از رشد آنها جلوگهرز  يها( علفياهان پوششيو گ ياهيگ يايخاک )بقا

ن متنوع يکند. همچنيآنها ممانعت م يزنهرز با سطح خاک از جوانه يهاق ممانعت از تماس مناسب بذور علفياز طر

خاص  يوالت زراعهرز را که اکثراً همراه با محص يهاعلف يچرخه زندگ يحفاظت يدر کشاورز يزراع يهاساختن تناوب

 د.ينمايم يريت از رشد آنها جلوگيهستند مختل نموده و در نها

عمده  يمشکل يحفاظت يکشاورز يهاستميهرز در س يها، علفيحفاظت يکشاورز يذکر شده برا يايبا وجود تمام مزا

تم سيجه به گسترش سها با تون چالشيهستند و الزم است ا يستم حفاظتيه انتخاب سياول يهاالخصوص در ساليعل

 رد.يقرار بگ يمورد بررس يشتريدر کشور با دقت و توجه ب يحفاظت يکشاورز
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، ياه پوششيستم کشت، تناوب، گيک روش شخم، سيد اعم از کاربرد يجد يتيريات مديفشار انتخاب حاصل از اتخاذ عمل

سبب  جيهرز شده و بتدر يهاا تراکم گونهيب و يدر ترک يراتييمعموالً منجر به تغ يستم زراعيک سيرو در يکش و غعلف

 Manley et al. 2002; Orloff etگردد )يمانده ميباق يهاات و رشد و گسترش گونهيحساس به آن عمل يهاحذف گونه

al. 2009يهات علفيجمع ييايرات در پوييل تغيرخ خواهند داد. در ذ يطوالن يزمان رات معموالً در بازۀيين تغي(. البته ا 

 رند:يگيستم مورد بحث قرار مين سيل در ايک عوامل دخيبه تفک يحفاظت يستم کشاورزيل انتخاب سيهرز بدل

 

 : يورزالف( خاک

که در آن رشد  يطيبلکه مح کنديت علف هرز را حذف ميريک روش مهم مدينه تنها  يد زراعيستم توليحذف شخم از س

واهد ستم خيس يستيهرز و تنوع ز يهادر فلور علف يراتييت منجر به تغين در نهايکند و اير مييکنند را هم دچار تغيم

ن يزان و نوع اين وجود مي(. با اSamarajeewa et al. 2005; Thomas et al. 2004; Young and Thorne 2004شد )

کند ير مييتغ يات زراعيم و عملي، اقلياه زراعين، گونه علف هرز و گيکش در زمه، سابقه مصرف علفرات، بسته به منطقييتغ

(Chauhan et al. 2012تبد .)شيرا افزا ياهرز و تنوع گونه يهاج به بدون شخم معموالً تراکم علفيستم شخم رايل سي 

غالب در  يهازنند، گونهيک سطح خاک جوانه ميز، که نزديبا بذور ر يهاکسالهيهرز چندساله و  يهادهد. معموالً علفيم

ب در غال يهاتوانند سبز شوند، گونهيکه از اعماق مختلف م ياکسالهيهرز  يهاستم بدون شخم هستند. در مقابل، علفيس

مشتمل هرز معموالً  يها، جوامع علفيشخم کاهش يهاستمي(. در سManley et al. 2002ج هستند )يو را يشخم سنت

خودرو بوده و در مقابل  ياهان زراعيشود و گيکه بذرشان با باد منتقل م ييهاکساله و چندساله، گونهي يچمن يهابر علف

رسد ير مبه نظ يعيطب يستم حفاظتيچندساله در س يهاش تراکم گونهيابد. افزاييدولپه به شدت کاهش م يهاتراکم گونه

 .Samarajeewa et al. 2005; Sosnoskie et alدارتر دارند )يکم و پا يبا دستکار يهاطياز به محياهان نين گيچراکه ا

 .دشوميها ن گونهيا ينيزميو ز ييهوا يهاکه شخم برگردان موجب قطع بخش ي(، در حال2006

ب ير در ترکيين منجر به تغيمانند و ايم يک سطح خاک باقيهرز در نزد يها، بذور علفيحفاظت يکشاورز يهاستميدر س

و  يزنمانند دو سرنوشت را تجربه خواهند کرد: جوانهيم يکه در سطح خاک باق يهرز خواهد شد. بذور يهاعلف ياگونه

شوند به شدت کاهش يکه بذور در اعماق دفن م ييهاستمين دو سرنوشت در سيکه احتمال رخ دادن ا يشکار شدن. در حال

بمانند  يک سطح خاک باقيا در نزديسطح خاک  يکه رو ي(. به عالوه بذورFenner and Thompson 2005ابد )ييم

 دهنديات را از دست ميت حيداشته و زودتر قابل يشتريمعموالً نرخ مرگ ب

 (Ebrahimi and Eslami 2012; Eslami 2011; Peachey and Mallory-Smith 2011شخم حفاظت .)معموالً  ي

 يهادهد و با توجه به واکنش متفاوت بذور گونهيکاهش م يسه با شخم سنتيدر مقال فصل رشد يخاک را در اوا يدما

ت ها متفاوستمين سيا ياب گونهياست که ترک يعيو استقرار، طب يزنخاک و عمق دفن به لحاظ جوانه يمختلف به دما

 (. Chauhan et al. 2012باشند )

 

 ياهان زراعيگ يايو بقا ياهان پوششيب( گ

هرز  يهات علفيجمع ييايتواند پويم يحفاظت يهاستمياز س ياصل يآنها به عنوان جزئ يايو بقا ياهان پوششيگ قرار دادن

ا هرز ر يهاو سبزشدن بذور علف يزنها جوانهستمين سيبه عنوان مالچ در ا ياهان زراعيگ ياير قرار دهد و بقايرا تحت تأث

در کاهش دادن سبزشدن  يمتعدد يهازمي(. مکانChauhan 2012; Chauhan and Abugho 2012متأثر خواهد ساخت )

در سطح خاک وجود دارند مطرح هستند همچون کاهش  ياهان زراعيو گ ياهان پوششيگ يايبقا يهرز وقت يهاو رشد علف

ال بذر، وش شکار و زيشود، افزايره بذر قبل از سبزشدن ميه ذخيکه منجر به تخل يکيزينفوذ نور به سطح خاک، ممانعت ف

 ب.يبات دگرآسيد ترکيرات و تناوب درجه حرارت روزانه خاک و تولييزان تغيکاهش م
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 يايل حضور بقايدارند که احتماالً به دل يتراکم کم يشخم حفاظت يهاستميکساله اغلب در سيبرگ هرز پهن يهاعلف

 ياهستميمعموالً در س يچمن يهابه علف يجتاً کاهش نفوذ نور و دما در سطح خاک است. آلودگيدر سطح خاک و نت ياهيگ

خشن که با  يجاد سطح خاکيرسد اي(. به نظر مReeves et al. 2005است ) يشخم سنت يهاستميش از سيبدون شخم ب

بزشدن ق سيکند منجر به تشويده شده و رطوبت را حفظ ميپوش يا شخم کاهشيبدون شخم  يهاستميدر س ياهيگ يايبقا

ا بدون شخم، يشخم حداقل  يهاستمي(.در سTuesca et al. 2001گردد )يها( م)گراس يهرز چمن يهاو استقرار علف

 ياهيگ يايا به بقايخوردن خاک و ها به برهمن گونهيت ايتواند به حساسيشوند ميکه با باد منتشر م ييهاتراکم باالتر گونه

 استناد داده شود. اندازندير ميها را گن علفيموجود در سطح خاک که بذور ا

ستم يس و ياه پوششيبه گونه گ يعمدتاً بستگ يحفاظت يهاستميدر س ياهان پوششيهرز توسط گ يهادرجه سرکوب علف

اودار چ يايشتر از بقايبمراتب ب ياماشک گل خوشه يايدارد. به عنوان مثال نشان داده شده که عبور نور از بقا يتيريمد

دون شخم ب يهاستميدر س ياهان پوششيگ يايشود.  بقايماشک استناد داده م يايتر بقاعيسر يدگين به پوسياست که ا

 ياير قرار دهد. بقايهرز را تحت تأث يهات علفيتوانذ جمعيبذر در سطح خاک، م يزنا به مکان جوانهيبقا يکيل نزديبدل

ا ب يهاالخصوص گونهيهرز )عل يهاعلف يو سبزشدن برخ يزنک طرف با کاهش نفوذ نور به سطح خاک، جوانهياز  ياهيگ

گر با حفظ بهتر رطوبت خاک ممکن است يد يدهند و از سوي( را به شدت کاهش ميزنجوانه يازمند نور برايز نيبذر ر

بر  يتوانند اثرات انتخابيم ياهيگ يايقات نشان داده که بقايک سازند. تحقيهرز را تحر يهاعلف يسبزشدن بذور برخ

 ا رطوبت خاکيخشک، بقا يهاط خاکيمتفاوت داشته باشند. در شرا يطيط محيهرز در شرا يهاسبزشدن علف يبازدارندگ

 تواند خشکيم ياهيگ ياياشباع، بقا يهاکنند، در مقابل در خاکيتر از خاک برهنه است حفظ مکه مطلوب يرا در سطوح

 .Gallagher et alط اشباع گردد )يهرز حساس به شرا يهاشدن خاک را کند کرده و منجر به ممانعت از سبزشدن علف

دارند( همچون  N C :کنند )نسبت کمتر يبه خاک اضافه م يشتريتروژن بيه شده و نيکه زودتر تجز ياهيگ ياي(. بقا2003

البته  د.شونيهرز م يهاشتر سبزشدن علفيک بيان منجر به تحريگندم يايسه با بقاياهان لگوم معموالً در مقايگ يايبقا

ب يد مواد دگرآسين به توليهرز شده که ا يهابذور علف يزنلگوم باعث ممانعت از جوانه يايهم مشاهده شده که بقا يموارد

 (. Eslami 2014ا استناد داده شده است )ين بقايتوسط ا

ر ييغلتر، تيک فينوان ق عمل به عيز، از طريت نور را نيفيموجود در سطح خاک عالوه بر کاهش شدت نور، ک ياهيگ يايبقا

 يزنز از جوانهيسبز بوفور وجود دارد ن يهايه کنوپير ساي(. نور قرمز دور که در زChristoffoleti et al. 2007دهند )يم

 يريحاظ تأثن ليبر نسبت نور قرمز به قرمز دور داشته و بد ير مختصريخشک شده تأث ياهيگ يايکن بقايکند، وليممانعت م

ت موفق يريبر سطح خاک، جهت مد ياهيگ ياياز بقا يبذور علف هرز نخواهند داشت. حفظ سطح مناسب يزنبر جوانه

ا را در سطح خاک نداشته ياز بقا يکه سطح کاف يبدون شخم يهاستمياست. مشخص شده که س يهرز ضرور يهاعلف

 (. Amuri et al. 2010هرز را خواهند داشت ) يهاش تراکم علفيباشند افزا

تروژن و يتوان به نسبت کربن به نيدهند مير قرار ميرا تحت تأث ياهيگ يايخاک که بقا ييايميات شين خصوصيمتراز مه

ردد، که گيتر آنها معية سريمنجر به تجز ياهيگ يايتروژن بقاين کربن به نييترات خاک اشاره کرد. نسبت پاين يمحتوا

 ينزدر محلول خاک است که جوانه يج معدنيون رايترات تنها يود. نشير واقع ميز تحت تأثين يطيط محيالبته توسط شرا

در  يکروبيت ميو فعال يه مواد آليل تجزيخاک بدل يه فوقانيعلف هرز را متأثر ساخته و معموالً در ال يهااز گونه ياريبس

م يستقر ميکاهش داده و بطور غ تروژن رايتواند نسبت کربن به نيم ياهيگ يايشود. لذا افزودن بقايده ميباال د يهاغلظت

 هرز شود.  يهاو سبزشدن علف يزنک جوانهيمنجر به تحر
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ات رييتواند تغيمورد استفاده م يهاو علفکش ي، توان رقابتيات زراعيجاد تفاوت و تنوع در عمليق اياز طر يتناوب زراع

ش يافزا يستم تک کشتيسه با سيدر مقا يهرز در تناوب زراع يهالفجاد کند. تنوع عيهرز ا يهات علفيرا در جمع ياگونه

لفکش ک عين کاربرد يد. همچنينمايت چند گونه محدود علف هرز مشکل ساز ممانعت ميشتر از غالبين تنوع بيابد و اييم

دهد. يش ميافزا ياهيت چند گونه علف هرز در جامعه گيغالب ي، فشار انتخاب را برايستم تک کشتيخاص در هر سال در س

در جهت کاهش  ييايدر درازمدت مزا يحفاظت يمهم در کشاورز يدر برنامه تناوب به عنوان اصل ياهان زراعيش تنوع گيافزا

 Murphyشوند )يدر بانک بذر خاک وارد م يشود که بذور کمتريم يتيجاد وضعيد بذور علف هرز داشته و منجر به ايتول

et al. 2006نوع  ،ياهيگ ياز نظر نور عبور داده شده از کانوپ يستم تک کشتيسه با سيمتنوع در مقا يراعز يها(. تناوب

کنند متفاوت بوده يم يزندگ ياه زراعيکه همراه با گ يعيو دشمنان طب يات زراعيکش مورد استفاده، زمان انجام عملعلف

 Eslamiسازد )يهرز مشکل م يهاجوامع علفک گونه علف هرز در يت يغالب يط را براين موضوعات احتماالً شرايو ا

2014.) 

 يهان تناوبيدهد. بنابراير قرار ميآنها را تحت تأث ياب گونهيمانند ترکيم يهرز در خاک زنده باق يهاکه بذور علف يادوره

ها در ه لحاظ نقش آنب يشتريب يايتوانند منجر به مزايرند ميگيمتفاوت را دربرم يبا چرخه زندگ ياهان زراعيمتنوع که گ

 Martinدر بانک بذر کوتاه باشد( شود ) يمانن زندهيانگيم يالخصوص وقتيهرز )عل يهابذر علف يزنجوانه يمحدودساز

and Felton 1993يعل يتيريات مديت گونه علف هرزبه عمليهرز بشدت وابسته به حساس يهاعلف يارات گونهيي(. تغ-

 (.Manley et al. 2002ده است )مورد استفا يهاکشالخصوص علف

هرز به مقدار  يهات علفيجمع يياير واقع شده و پويتحت تأث يتناوب زراع يهرز توسط طراح يهاعلف ياب گونهيترک

رات برنامه يي(. تغAnderson and Beck 2007شوند وابسته است )يوارد م يکه در برنامه تناوب ياهان زراعيبه نوع گ ياديز

بانک  يب و فراوانيع در ترکير سرييتواند منجر به تغيدر برنامه تناوب م يبعد ياه زراعيبه گ ياه زراعيک گياز  يتيريمد

ش ي(. قرار دادن آSmith and Gross 2006; Young and Thorne 2004گر شود )يبه سال د يهرز از سال يهابذر علف

علف هرز شده  يهاد بذر گونهيا حذف تولينجر به کاهش و هرز داشته و م يهات علفيبر جمع يدر برنامه تناوب اثر مهم

 (. ;Anderson and Beck 2007 Hume et al. 1991است )

 

 هات( علفکش

 سازد.يتر مکنترل علف هرز وابسته يها برا، کشاورزان را به مصرف علفکشيحفاظت يستم کشاورزيحذف شخم در س

 ي، بذور برخکش/ علفياه زراعيستم گير قرار دهند. بسته به سيرا تحت تأث ياب گونهيتوانند تراکم بذر و ترکيها معلفکش

ر جهت ها دبه خاطر مصرف علفکش ياب گونهيرات در ترکييابد. تغييش ميگر افزايد يها در بانک بذر کاهش و بعضگونه

 ور مداوم تکرار شوند معموالًکسان بطي يهاکه علفکش يکمتر حساس به علفکش بوده و زمان يهات گونهيانتخاب و غالب

(. شدت فشار انتخاب حاصل از مصرف Orloff et al. 2009مقاوم رخ خواهد داد ) يهابه سمت گونه يجيتدر يرييتغ

 ياهک گونه علف هرز در جامعه علفي يدر وفور نسب يراتييا تغيمقاوم علف هرز و  يهاپيوتيجاد بيها منجر به اکشعلف

 (.Owen 2008گردد )يهرز م

ر جامعة ب يشتريمنجر به فشار انتخاب ب يحفاظت يکشاورز يهاستميمقاوم به علفکش در س ياهان زراعين کشت گيهمچن

ت يعرات جمييش فشار انتخاب منجر به تغين، افزايقابل استفاده شده و ا يهاکشت تعداد علفيل محدوديهرز بدل يهاعلف

ل منجر يني(. به عنوان مثال کشت پنبه مقاوم به بروموکسOwen and Zelaya 2005ش خواهد داد )يهرز را افزا يهاعلف

مقاوم به  ياهان زراعين استفاده و کشت گي(. همچنReddy 2004ارسالم زرد شد )يهرز خرفه و او يهات علفيبه غالب

افته يوع يرز دارند شه يهااز علف ييل حذف شخم، وفور بااليکه بدل يحفاظت يکشاورز يهاستميت امروزه در سيفوسيگال
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 Hilgenfeldت خواهد شد )يفوسيهرز مقاوم به گال يهادر جهت گسترش علف يتيرات جمعيين در درازمدت موجب تغيو ا

et al. 2004; Owen 2008; Wilson et al. 2007.) 

 

 ث( شکار بذر

شوند. ياز بانک بذر خارج م يزنها، زوال بذر و جوانهي، حملة شکارچيريهرز به واسطه مرگ حاصل از پ يهابذور علف

از حشرات، پرندگان  يمتنوع يهاگونه يبرا يحفاظت يکشاورز يهاستميموجود در سطح خاک در س ياهيگ يايحضور بقا

 يهاگذاردن بذور علف ي(. باقAndersen 2003د )ينمايستگاه کرده و آنها را جلب ميجاد زيمهرگان اياز ب يعيو دامنة وس

دهد. نرخ شکار يش ميهرز را افزا يها، امکان شکار بذور علفيحفاظت يسطح خاک در کشاورز يکيا نزديهرز در سطح 

 از بذور ير باالترين عامل موجب خروج مقاديهرز مؤثر بوده و ا يهاعلف يکيدرصد به اندازۀ کنترل مکان 20تا  94ن يبذور ب

(. جوندگان، پرندگان، Westerman et al. 2003گردد )يم يکروبيت ميا فعاليبذر  يريهرز از بانک بذر نسبت به پ يهاعلف

درصد خروج بذور از بانک بذر  30مهم پس از پراکنش بذور بوده و تا  يهايها شکارچو ملخ يخاک يهاها، سوسکمورچه

هرز  يهابذور علف( 1گذارد: )يم ير منفيق بر شکار بذر تأثي(. شخم از سه طرNavntoft et al. 2009شوند )يرا باعث م

شخم کشته شوند؛  يتوانند در طيبذر م يهاي( شکارچ4ها منتقل شوند؛ )يت شکارچيش از مکان فعاليتوانند به اعماق بيم

 (. Brainard et al. 2013گردد )يب ميها توسط شخم تخريشکارچ يبرا ياتيح يستگاههاي( ز9)

 يهافبذور عل يهايت شکارچيش جمعيق افزايم از طرير مستقيغ ز به طورين يحفاظت يدر کشاورز ياهان پوششيکشت گ

 ياهبذر در تناوب يهايشکارچ يستگاه براين زيبه لحاظ تأم ياهيگ يايکند. بقايهرز مشارکت م يهات علفيريهرز در مد

در  هايبه توسط شکارچاند. به عنوان مثال خورده شدن بذور گاوپنرا نشان داده يد متفاوتيها و فوايژگيمختلف، و يزراع

(. بذور Westerman et al. 2005ا بود )يسو-سالة ذرت 4ش از تناوب يونجه بي -کالهيتيتر -ايسو -سالة ذرت 2تناوب 

 يرا برا يمتفاوت يهاتي، قابلييه و ارزش غذايثانو يهاتيت متابوليپوشش بذر، وضع يهرز با توجه به اندازه، سخت يهاعلف

 Davis etشود )يده ميد ياديز ياداخل گونه يهاتفاوت ين خصوص حتيها داشته و در ايرچخورده شدن توسط شکا

al. 2013.) 

از بذور تازه  ياريهرز هستند. بس يهااز دشمنان بذور در بانک بذر علف يگريل دهندۀ مجموعة ديها تشکزميکروارگانيم

 بذور در خاک، پوشش يدگيو هواد يريکن با پياند، ولاومبشدت مق يا قارچي يکروبيهرز به حملة م يهاافته علفيزش ير

هبود موجب ب ياهان پوششيسازد. استفاده از گيرتر ميپذبيآس يکروبيتر شده و و بذور را به حملة متاً متخلخليبذور نها

ردد گيدند ميمف ياهان زراعيگ يهرز مرگبار بوده و برا يهاعلف يکه برا ييزايکوريو ما يياي، باکتريت جوامع قارچيوضع

(Norris and Kogan 2000شخم حفاظت .)ل يدر برز يقيد. تحقينمايجاد ميا يکروبيت ميجمع يرا برا يط مطلوبيشرا ي

ک دورۀ يدر  يکروبيت ميجمع يدرصد 19خاک و بهبود  يمادۀ آل يدرصد 25ش يموجب افزا ينشان داد شخم حفاظت

 (.Balota et al. 2004شد ) يسه با شخم سنتيساله در مقا 40

 

 هاجهت مرتفع نمودن چالش يتيريمد يراهکارها

 

 رانه يشگيالف( اقدامات پ

 يهاتر از روشساده يتر و به نوعنهيهرز به مراتب کم هز يهات علفيريرانه مديشگيپ يهااست که اتخاذ روش يعيطب

ن اقدامات بازدارنده شامل يار مشکل است. ايسهرز پس از استقرار ب يهاخواهد بود، چراکه مهار علف يکنشهيو ر يکنترل

 ، اجتناب از عبور ويز کردن دروگرها و ادوات کشاورزيکامل، تم يدگيپس از پوس ياستفاده از بذر پاک، استفاده از کود دام

 يکيزدهرز از ن يهان مناطق، حذف علفيدر مناطق آلوده به علف هرز و عدم استفاده از خاک ا ين آالت کشاورزيمرور ماش



 

       
 

 

 

 57 

 

 Mashhad - مشهد

ها جهت يهرز، استفاده از تور يهار علفياز تکث يري، جلوگير مزروعيغ يهانير زميها، راهروها و سا، فنسياريآب يهايجو

ها به مناطق مزرعه، محدود ساختن حرکت دام ياريمورد استفاده در آب يهاهرز موجود در آب يهارانداختن بذور علفيگ

 Chauhan etباشد )يهرز و بذور آنها م يهامربوط به علف يانهين قرنطيبه قوان يبنديارآلوده به علف هرز به عالوۀ پيغ

al. 2012کشت استفاده  يشده از بذور سال قبل برا ياستفاده از بذور بوجار يکه به جا يزراع يهاني(. معموالً در زم

حاظ که به ل يتوسط بذور علف هرز ياه زراعيبذور گ يار باالست. سطح آلودگيهرز بس يهابه علف يشود، احتمال آلودگيم

از اقدامات  يکي(. Christoffoleti et al. 2007افت )يش خواهد ياند به شدت افزاهيشب ياه زراعيشکل و اندازه به بذر گ

ک منطقه به يهرز از  يهااست که مانع انتشار بذور علف ييهااز بذر علف هرز، اتخاذ روش يمهم جهت داشتن بذور عار

هرز در  يهاموجب انتقال بذور علف يزات کشاورزيشود. تجهيگر ميد ياه زراعيبه گ ياه زراعيک گيا از يگر و يمنطقه د

همچون برداشت، موور  ياتين آالت مورد استفاده در عملي(. ماشBoyd and White 2009شوند )يم يطوالن يهامسافت

ها نيهرز را دارند. کمبا يهاعلف يشيرو يريتکث يهاتشار بذور و اندامت انيقابل يورزعلوفه، شخم و خاک يزدن، بسته بند

، بذور يعيبرابر مسافت پراکنش طب 16 يهاهرز هستند که گاهاً تا مسافت يهاانتشار بذور علف يبرا يآلدهيا يابزارها

 يهايستفاده از گار(. ا;Walsh and Newman 2007; Shirtliffe and Entz 2005اند )هرز را پراکنده يهاعلف

در کاهش انتشار بذر علف هرز باشد )شکل  يمؤثر يتيريتواند روش مدين برداشت ميبدنبال ماش 2کنندۀ کاه و کلشجمع

ک ين استفاده از يمحقق ياب شود. برخيه دام آسيتغذ يا برايشده معموالً بهتر است سوزانده شده و  يآور(. کلش جمع1

ه دام ياند تا بعداً به مصرف تغذه کردهيهرز را توص يهاکلش همراه با بذور علف يبندبسته بند بدنبال دروگر جهتبسته

پس از خروج از  5نيزم يف رويختن کلش به صورت رديگر، ريد يک استراتژي(. Walsh and Powles 2004برسد )

 يهاب بذور علفيجب تخرن مويزم يخته شده رويف کلش ريدروگر و سپس سوزاندن آن است. مشخص شده سوزاندن رد

ب بذور علف هرز را بدنبال داشت يدرصد تخر 40ستاده تنها يکه سوزاندن کلش ا يدرصد شد در حال 10زان يهرز به م

(Walsh and Newman 2007شستن دق .)ن و کشت يتراکتور، ابزارآالت مورد استفاده در آماده ساختن زم يهاق چرخي

 هرز دارد.  يهارانة علفيشگيپ تيريدر مد ياتيها نقش حنيو کمبا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ن وصل شده است.ي( که بدنبال کمباChaff cartکنندۀ کاه و کلش )جمع يگار -1شکل 

 

هرز در  يهاد بذور علفيو توان تول يابيباشد که باز ياد به گونهيها بابرنامه يهرز، طراح يهابه علف يپس از آلودگ

ه اند کساخته يهرز را در هنگام برداشت معرف يهاکنترل بذر علف يهاستميدانشمندان سابد. يمدت بشدت کاهش کوتاه

                                                 
4  Chaff cart 
5 Windrow 
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هرز به بانک بذر را به  يهاهدف قرار داده و ورود بذر علف ياهان زراعيات برداشت گيعمل يهرز را در ط يهابذور علف

توان به يستم مين سيرد استفاده در امو يهاها و روشي(. از جمله تکنولوژWalsh et al. 2013رساند )يحداقل م

کلش و منهدم کنندۀ بذر  ين، بسته بنديزم يکلش بر رو يهافيکن، سوزاندن ردکلش جمع يهاياستفاده از گار

 (. 9اشاره کرد )شکل  6نگتونيهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ن پس از برداشت گندم.يزم يف شده بر رويسوزاندن کلش رد -2شکل 

 

 ياهان زراعيگ ياياو بق ياهان پوششيب( گ

ق يرهرز از ط يهااز آنها سرکوب علف يکيدارد که  يد متعدديفوا يحفاظت يکشاورز يهاستميدر س ياهان پوششيکشت گ

 يتوانند رشد و زندگيبه دو شکل م ياهان پوششي(. گReeves et al. 2005است ) ييايمين آللوشيو همچن يکيزياثرات ف

 از زنده معموالً ياهان پوششيمرده. گ ياهيگ يايبه شکل بقا يگرياه زنده و ديه شکل گب يکيعلف هرز را متأثر سازند، 

 يششاهان پويگ يگردند. برخيهرز مؤثر واقع م يهاق تراکم باال و رقابت در کنترل علفي، خفه کردن از طرياندازهيق سايطر

والف، چاودار، ماشک يشوند، همچون يرز را مانع مه يهاعلف يا رشد بعديو  يزنب جوانهيد مواد دگرآسيق توليز از طرين

 ن. يريو شبدر ش
 

 
 (.HSDنگتون )يمنهدم کنندۀ بذر هار – 3شکل 
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دن شوند از سبزشيگذارده م يسطح خاک باق يآنها که به صورت مالچ رو ياين برده شوند، بقاياز ب ياهان پوششيگ يوقت

 بيهرز، ترک يهابذر علف يزنتوانند بقا و جوانهيسطح خاک م يوجود روم ياهيگ يايند. بقاينمايهرز ممانعت م يهاعلف

ان و مدت زيبر م يو پوشش ياهان زراعيگ يايبقا ير منفير قرار دهند. تأثيها را تحت تأثکشعلف يين کارآيو همچن ياگونه

ا همواره يزان بقايش ميافزان خصوص يده و در ايبه اثبات رس يهرز در مطالعات متعدد يهاست توده علفيسبزشدن و ز

ن علف هرز داشته است يو همچن ياه زراعيبه گونه گ ير بستگيکن درجه تأثيدتر ساخته است، ولين اثرات را شديا

(Chauhan and Abugho 2013 .) 

از  ياريهرز است چراکه در بس يهاسرکوب علف يد برايمف يک استراتژيز يکسالة تابستانه ني ياهان پوششيکشت گ

ز موارد ا ياريدر بس ياهان زمستانه و کشت گندم وجود دارد و حتين برداشت گيب يادي، فاصلة نسبتاٍ زيزراع يهاستميس

 يچ خالين نيهرز با استفاده از ا يهاموجود بوده و علف يز فاصله زمانيتابستانه و کشت گندم ن ياهان زراعين برداشت گيب

ت سرکوب يتابستانه با رشد خوب و قابل ياه پوششيک گيابند. لذا کشت ييمافته و گسترش يرشد  ين دوره به خوبيدر ا

 (. Kumar et al. 2011رد )يهرز را در اواخر تابستان بگ يهارشد و نمو علف يتواند جلويهرز م يهاعلف

 هرز ممانعت يهاو رشد علف يزنز از جوانهيق نين طريب بوده و بديدگرآس يهاتيمتابول يمحتو ياهان پوششيگ يبرخ

د ي(، خردل سف.Raphanus raphanistrum L) يکا همچون تربچه وحشيمختلف براس يهاکنند. گزارش شده گونهيم

(Sinapis alba L.و خردل س )ي( اهBrassica nigra L.ترک )نوالت دارند که يانات و مشتقات گلوکوزيوسيزوتيبات اي

 (. Malik et al. 2008; Norsworthy and Meehan 2005دارند ) يکشو علف يکشات آفتيخصوص

 يشخم کاهش يهاستميهرز در س يهاسرکوب علف يبرا يل خوبيان همچون چاودار پتانسيخانوادۀ گندم ياهان پوششيگ

اهان ين گروه از گي(. اReeves et al. 2005; Price and Norsworthy 2013اند )نشان داده يفيرد ياهان زراعيگ

 هرز را دارند. يهاتوان کنترل علف ييايميو هم آللوش يکيزيق فيهم به طر

هرز  ياهعلف ييايميکن سرکوب شيز گزارش شده است، وليلگوم ن ياهان پوششيگ يبرخ يبرا يبياگرچه خواص دگرآس

( و کنترل Adler and Chase 2007; Price et al. 2008ص داده نشده است )يج، تشخيرا ياهان پوششيتوسط اکثر گ

 يهالفع يزن، از جوانهياندازهيق با ساين طريشود که بديست توده باال نسبت داده ميد زيهرز اساساً به تول يهافموفق عل

سه با ين لحاظ در مقايدارند و بد ينييتروژن پاياهان لگوم معموالً نسبت کربن به نين وجود، گيکنند. با ايهرز ممانعت م

 هرز را در طول فصل رشد کاهش يهال کنترل علفين موضوع، پتانسيشده و ا هيتر تجزعيسر يليخ ياهان پوششير گيسا

کوب ن عملکرد سري، بهتريشخم کاهش يهاستميلگوم در س ياهان پوششياند که گاثبات کرده يقات متعدديدهد. تحقيم

 (. Reberg-Horton et al. 2012اند )ان کشت شدهيگندم ياهان پوششياند که مخلوط با گداشته يهرز را زمان يهاعلف

ت يريو مد ياهان پوششين بردن گي، روش ازبياه پوششيبه نوع گونه گ ياهان پوششيهرز توسط گ يهال سرکوب علفيپتانس

تواند به ين مواد ميد ايتول يزان کليها متفاوت بوده و من و درون گونهيها در بنيتوتوکسيب فيدارد. ترک يا وابستگيبقا

 يدارا ياهان پوششياز گ ي(. معموالً مخلوط متنوعWortman et al. 2013زنده وابسته باشد )ريزنده و غ يهاتنش

ن يهمچن ياهان پوششيد. جوامع مخلوط گيهرز را سرکوب نما يهااز علف يترعيک خواهد توانست دامنة وسيخواص آللوپات

 ;Teasdale et al. 2007شوند )يم هرز مؤثر واقع يهاسرکوب علف يکيزيف يهازمين و مکانيدر بهبود پوشش زم

Wortman et al. 2012اد که حداقل يز يايبا بقا ياهان پوششيهرز، از گ يها(. جهت به حداکثر رساندن سرکوب علف

 (.Balkcom et al. 2007شود )يپوشش سطح خاک فراهم سازند استفاده م يست توده برايلوگرم در هکتار زيک 2500

 را معموالً به خاطر اثرات ين اثريکن چنيرد وليگيهرز را م يهااستقرار علف يبا خاک جلو يوششاهان پيگ ياياختالط بقا

خ کشت يت تاريري(. مدHaramoto and Gallandt 2005ندارد ) ياه زراعيو سبزشدن گ يزنمرتبط با اندازۀ بذر بر جوانه

اصل هرز را ح يهااز سرکوب علف يتواند سطح باالتريار مخ خاتمه دادن به رشد آنها در بهيا تاريز و ييدر پا ياهان پوششيگ
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زان يز است. مييخ کشت در پاير تارين در بهار تحت تأثيزان پوشش سطح زمي(. اصوالً مMirsky et al. 2011د )ينما

 يهادر دامنة سرکوب علف ياژهي، نقش وياهان پوششياز گ ييوماس بااليهرز و وجود ب يهان سبزشدن علفيب يهمزمان

 Mirskyشود )يهرز م يهادار تراکم علفيموجب کاهش معن ياهان پوششير انداختن خاتمه رشد گيهرز دارد. به تأخ

et al 2011 Duiker and Curran 2005;تواند از کاهش يم ياهان پوششين وجود، خاتمه دادن زودتر به رشد گي(. با ا

 يديتول يايرتر مقدار بقايکه خاتمه دادن د يکمک کند، در حالکرده و به گرم شدن زودتر خاک  يريرطوبت خاک جلوگ

 يو زراع يميط اقلين اساس در هر منطقه و شرايشود و بر ايهرز م يهاش سرکوب علفيش داده و منجر به افزايرا افزا

 (. Balkcom et al. 2007ت باشد. )ين دو وضعين ايب يزمان خاتمه دادن بر اساس تعادل يستيبا

 يکيا از طرق مختلف مکانيو  ييايمي)همچون مرگ زمستانه(، بطور ش يميط اقليق شرايتواند از طريم يان پوششاهيرشد گ

ن روش ي(. مناسب ترTeasdale et al. 2007ابد )ي( خاتمه 2ا کوبندۀ دواريسک زدن، برش و ي)همچون شخم زدن، د

 ياخاتمه يهات علف هرز است، روشيريبهبود مد يصلهدف ا يمزرعه دارد. وقت يتيريبه اهداف مد يخاتمه به رشد بستگ

ممانعت  لين پتانسيشتريخاک شوند، ب يا در سطح خاک و حداقل بهم خوردگيزان پوشش بقايجاد حداکثر ميکه منجر به ا

 يبيل دگرآسيا پتانسيبقا ين حال، وقتي(. در عTeasdale et al. 2007هرز را خواهند داشت ) يهااز سبزشدن و رشد علف

ر ا در خاک را باعث شوند، مؤثرتيکه اختالط بقا ياخاتمه يهاها را داشته باشند، روشنيتوتوکسياز ف ييد سطح بااليو تول

اهان يمشکل رشد مجدد گ ياهان پوششيخاتمه رشد گ يکيمکان يهااز روش ياري(. بسRice et al. 2012خواهند بود )

ر استفاده از کوبندۀ دوار در مزارع بدون ياخ يهارا رفع کرده و لذا در سال ن مشکليرا داشته است. کوبندۀ دوار ا يپوشش

 و خاتمه به رشد آنها بدون ياهان پوششين وجود زمان کوبش گيج شده است، با ايافته و راي يکا گسترش فراوانيشخم آمر

لندر بزرگ يک سيبندۀ دورا از (. کوReberg-Horton et al. 2012وابسته است ) ياهياستفاده از علفکش به نوع گونه گ

 يشود با چرخش بر رويده مين کشيزم يدستگاه بر رو يآن نصب شده و وقت يبر رو يابرآمده يهال شده که پرهيتشک

 Davisگذارد )يم يسطح خاک باق يا را رويکنواخت از بقايم و يه ضخيک اليسبب کوبش آنها شده و  ياهان پوششيگ

 (. 2( )شکل 2010
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 يپ( تناوب زراع

 يهافر بر عليق تأثيتواند از طري، ميحفاظت يکشاورز ياهياز سه اصل پا يکيبه عنوان  يتناوب زراع يهاجاد تنوع در برنامهيا

عملکرد  شيموجب افزا ييبهتر به عناصر غذا يها، استفاده مناسب از رطوبت، و دسترسشهيبهتر ر عي، توزياهيگ يهايماريهرز، ب

ق ياز طر يهرز شود، چراکه تناوب زراع يهات علفيريتواند سبب بهبود مديم يورزات خاکياز عمل يجدا يشود. تناوب زراع

 .Amuri et alدهد )ير قرار ميهرز را تحت تأث يهاعلفت يب و جمعيهرز، ترک يهاعلف يب بانک بذر و رشد بعدير ترکييتغ

با  ياهان زراعيمشابه دارند. ولذا کشت گ يبا چرخه زندگ ياهان زراعيبا گ يش به همراهيهرز گرا يها(. معموالً علف2010

 ياتيآورد. عمليهم مهرز را فرا يهارا مختل کرده و موجبات مهار علف ياه زراعيگ -ن ارتباط علف هرزيمتفاوت ا يچرخه زندگ

اهان يمتفاوت مورد استفاده در گ يهاکشاهان متنوع در برنامة تناوب به عالوۀ علفيخ کشت و برداشت متفاوت گيهمچون تار

 Lockeرند )يهرز را بگ يهاد بذر علفيا تولياستقرار  يسازند که جلويکشاورزان فراهم م يرا برا ييهامختلف، فرصت يزراع

et al. 2002)ده و ش ييگذارد که معموالً آبشويم يترات را باقياز ن يير باالي، مقادياه زراعيمزرعه پس از برداشت گ ي. رهاساز

ده تروژن را مصرف نموين ير اضافي، مقادياه پوششيک گيرلگوم در تناوب به عنوان ياهان غيگردد. کشت گيا از مزرعه خارج مي

 (.Baral 2012دهد )يهرز کاهش م يهاو رشد علف يزنجوانه يرا برا يين عناصر غذايو همچن

 

 ييايميت شيريت( مد

گردد، اتکا به يا بطور کامل حذف ميده و يبه حداقل رس يورز، شخم و خاکيحفاظت يکشاورز يهاستميکه در س يياز آنجا

 يتيريمد يها ابزارهاکشد. علفسازيژه ميباال رفته و نقش آنها را و يستمين سيهرز در چن يهاکنترل علف يها براکشعلف

هش ، کاياز به تالش کمتر انسانيو سوخت، ن ينه کارگريدر هز ييجوهمچون صرفه يمتنوع و متعدد يايهستند و مزا يکارآمد

 هرز و يهات علفيريدر مد يريپذجاد انعطافي، اينة زراعيد محصول، کاهش هزيش تولي، افزايانرژ ييجوش خاک، صرفهيفرسا

-يا، نگرانين مزايرغم اي(. علChauhan et al. 2012دهند )يشان سخت است ارائه مکه کنترل يهرز يهاکنترل علفت يقابل

هرز مقاوم،  يهاشوند، ظهور علفيکشت م يدر برنامه تناوب يبعد يهاکه در کشت ياهان زراعيجاد خسارت به گيهمچون ا ييها

 ، و اثرات درازمدت بر سالمتينيرزميو ز يسطح يآبها يها(، آلودگکشتر به علفوماهان مقايت گيهرز )غالب يهار فلور علفييتغ

د با دقت يبا يحفاظت يهاستميها در سکش(. لذا مصرف علفGallagher et al. 2003ها وجود دارد )کشانسان در مورد علف

 رد. يژه صورت بگياط ويو احت

ن وجود خواهند داشت و يهرز در هنگام کشت در زم يها، علفيم حفاظتستيه قبل از کاشت در سيات شخم اوليبا حذف عمل

هرز  ياهکنترل علف يت را براينيفوسيت، پاراکوات و گليفوسيهمچون گال يشيروپس يعموم يهاکشاز به مصرف علفين نيا

هرز  يهاکنترل علف يراب يشه ابزار کارآمديهم يتماس يهاکش(. مصرف علفLocke et al. 2002سازد )ير ميناپذاجتناب

را  هرز پهن برگ يهاان و علفيها، جگناز گراس يعياست که دامنة وس يت معموالً انتخاب بهتريفوسيقبل از کاشت نبوده و گل

 يهاستميهرز قبل از کشت در س يهاکشتن علف يمطمئن برا يافتيره 1(. بستر بذر زودهنگامReddy 2004کند )يکنترل م

ه در ک يهرز يهاو سبز شدن بذر علف يزنم منجر به جوانهيک بارش ماليا يو  ياريک، آبين تکنياست. در ا يحفاظت يکشاورز

(. Eslami 2014روند )ين مياز ب يبه راحت يرانتخابيغ يهاکشخاک قرار دارند شده و سپس با استفاده از علف يه فوقانيال

مناطق منجر به کاهش  يشده و ممکن است در برخ ياه زراعيدر کشت گ ياهفته 2تا  4ر يک معموالً سبب تأخين تکنيالبتعه ا

 رد.ين روش صورت بگيا يابيارز يبرا ياقات مزرعهيتحق يستيک باين تکنيعملکرد شود. لذا قبل از انجام ا

 يهاشکاز علف يممکن است منجر به جذب بخش قابل توجه يحفاظت يهاستميدر سطح خاک در س ياهيگ يايگذاردن بقا يباق

 يايقااز ب يياست که وجود سطح باال يعيدن آنها به سطح خاک گردد. طبيشده و مانع رس ياهيگ يايتوسط بقا يشيروشيپ
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-کشن علفيا ييتواند کارايگر ميد يدهد، از سويهرز را کاهش م يهاو سبزشدن علف يزندر سطح خاک اگرچه جوانه ياهيگ

را جذب خود  يمصرف يهاکشدرصد از علف 10تا  15ن يب ياهيگ يايده که بقارا کاهش دهد. مشخص ش يشيروشيپ يها

ة فلوتورون و يسه تجزي(. در مقاChauhan et al. 2012دهد )يکاهش م يحفاظت يهاستميآنها را در س يينموده و کارا

 يايبقا ها درکشن علفياه يکشت پنبه مشخص شد تجز يستم حفاظتيدر س ياهان پوششيگ ياينورفلورازون در خاک و در بقا

ها کشد علفيل شديبه م ياهان پوششيگ ياية آنها در بقايها و تجزکشعلف يتر از خاک است. نگهدارعيبمراتب سر ياهيگ

 ياهيگ ياي(. بقاLocke et al. 2005ا نسبت داده شد )يه بقايها به هنگام تجزکشزم همگام علفيا و متابولياتصال به بقا يبرا

ا، يها توسط بقاکشعلف يل نگهداريگر بدليد يرا کاهش دهند، از سو يشيروشيپ يهاکشعلف يياگرچه ممکن است کارا

 ييق کاراين طريا بهتر کنترل شده و از ايزده با بقال مجاورت بذور جوانهيزده در سطح خاک بدلهرز جوانه يهاممکن است علف

ش کدر اکثر مواقع در مجموع سبب کاهش مصرف علف يحفاظت يهاستميبر سطح خاک در س ايگذاردن بقا يابد. باقيش يآنها افزا

تر علفکش را بدهد. استفادۀ نييپا يتواند امکان اعمال دوزهايهرز م يهاا در کنترل علفيشده است. در واقع، مشارکت بقا

ا باشد يو بقا ياهان پوششيهرز توسط گ يهاعلف تواند مکمل کنترليم يشيروپس يهاکشافتة علفيکاهش  يخالقانه از دوزها

گر يد ي(. استراتژGallagher et al. 2003د را کاهش دهد )ين و کلرواستاميازيترا يهاکشمرتبط با علف يطيسک محيو ر

 در فصل رشد است. يدر ط يمصرف يهاکشقسمت کردن علف يستم حفاظتيها در سکشاز علف ياستفادۀ مؤثر و اقتصاد يبرا

د ينما يابيهرز پس از کاربرد بخش اول، ارز يهاکش را در کنترل علفعلف ييدهد کاراين به کشاورز امکان ميواقع ا

(Ramsdale and Messersmith 2002بد .)ت يرا بر اساس وضع يبعد يهاکشزان مصرف و نوع علفيله کشاورز مين وسي

 ت خواهد کرد. يريهرز بهتر مد يهاعلف

ون ير قرار دهد. ثابت شده که استفاده از فرموالسيتحت تأث يحفاظت يهاستميآن را در س ييتواند کارآيز ميکش نلفون عيفرموالس

 يبرا يشتريب يين کارآيفلورالين، متوالکلر و تريانازيمثل آالکلر، س ييهاکشع در علفيون مايسه با فرموالسيگرانول در مقا

گرانول به سطح  يهاکشتر علفار مربوط حرکت راحتيشخم دارد که به احتمال بس بدون يهاستميهرز در س يهاکنترل علف

ظر رسد. به نيا جذب و به سطح خاک نميع دارد که قسمت اعظم آن توسط بقايون مايسه با فرموالسيا در مقاين بقايخاک از ب

 Chauhan etند )ينمايم يشتريک بخاک کم يها به سوبه حرکت گرانول ير ادوات زراعيرسد حرکت ادوات کشت و سايم

al. 2012ر شده هستند. در واقع دکروکپسوليم يهاوني، فرموالسيحفاظت يکشاورز يهاستميگر در سيد ديون مفي(. فرموالس

ج يتدر ش داده و بهيکش را افزامانده علفيت باقيکه فعال ييهاونيرسد استفاده از فرموالسيبه حداقل م يورزکه خاک يستميس

کروکپسول يون ميفصل رشد را فراهم خواهد ساخت. فرموالس يهرز در ط يهاواد مؤثره را آزاد کند، امکان کنترل درازمدت علفم

ون شونده يهمچون امولس ييهاونيکش را که در فرموالسر علفيد و تبخيزان تصعيکش، ممانده علفيت باقيش فعاليعالوه بر افزا

 (.Mathers and Case 2010دهد )يوجود دارد به شدت کاهش م

 يايسازد. بقا متأثر يحفاظت يهاستميها را در سکشرات علفييتواند سرنوشت، انتقال و تغيم ياهيگ يايکش با بقاتقابالت علف

ها در سطح کشعلف يکنند، و وقتيها را جذب مکشکنند که علفيخاک پهن م يم رويه فرش ضخيک اليسطح خاک  يرو

ه يتجز شتر شدن احتمالينها باعث بير بوده که ايو تبخ ييانات هوايباال، جر يد، دماهايشتر در معرض نور خورشي، برنديگيقرار م

ن يمتالين، و پنديفلورالي، تر EPTCخاک مصرف با فشار بخار باال همچون  يهاکششوند. لذا علفيکش مو بخار شدن علف ينور

 Monacoرسد، دارند )يکه به هم زدن خاک به حداقل م يحفاظت يهاستميوص در سالخصيبخار شدن، عل يبرا ييل بااليپتانس

et al. 2002دارند، هرچند  يار کمتريبس يل بخارشوندگيا دارند، پتانسيبا بقا ييل اتصال بااليکه م ييهاکشن وجود علفي(. با ا

 رد. يگيتر صورت معيا سريها در بقاکشه علفيتجز

شامل  دهند کهير قرار ميتحت تأث يها حفاظتستميموجود در س ياهيگ يايها را در بقاکشعلف ييز کارآين يگريعوامل متعدد د

کش به خاک در زان جذب و اتصال علفي(. مFlower et al. 2012ا و بارش هستند )يکش، نوع و مقدار بقاب علفيترک

با  يهاادتر در خاکيز يل آن وجود مواد آليکه دل شتر استيبا شخم کامل ب يهاستمينسبت به س يشخم کاهش يهاستميس
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ن يد، اکننيجاد ميا يکروبيت ميرشد جمع يرا برا يط مساعديمح يحفاظت يهاستميکه س ييکمتر است. از آنجا يخوردگبرهم

 (. Alvear et. al. 2005قرار دهند ) يکروبيه ميکش را در معرض تجزتوانند علفيها مستميس

توانند ياهان زنده ميابد. گيهرز کاهش  يهاو علف ياهان پوششيگ يايتواند توسط بقايز مين يشيروپس يهاکشعلف يکارآمد

ش ياافز يزوسفريق تبادالت رايزم از طريز کردن متابوليا با کاتاليزم و يق جذب و متابوليها در خاک را از طرکشة علفيتجز

ل ين بدليگردد که ايافت ميسه با خاک مجاور يدر مقا يکروبيشتر ميتر و بت فراواني، جمعياهيزوسفر گية رايدهند. در ناح

ها را از کشتواند علفيافته ميبهبود  يکروبيچ مين نيشه است. ايها از ردراتيدها و کربوهينواسيهمچون آم يباتيترشح ترک

ا يو  ياهان پوششيکه گ يحفاظت يورزکشا يهاستمين موضوع در سير دهد. اييک تغيک و شبه متابوليمتابول يرهايق مسيطر

 يکشاورز يهاستميهرز در س يهاابند مهم است. از آنجا که زمان سبزشدن علفيياختالط م يستم زراعيسرپا در س يايبقا

ه شده که کشاورزان تا زمان سبزشدن بخش اعظم يتر است، توصکنواختير ي، غيستم شخم سنتيسه با سيدر مقا يحفاظت

 ند.ياستفاده نما يشيروکش پسبر کرده و بعد علفهرز ص يهاعلف

 

 يبندجمع

ت يجمع ييايت آنها روبروست. پويريهرز و مد يهادر خصوص علف ييهاا، با چالشيرغم همه مزايعل يحفاظت يستم کشاورزيس

قابالت هرز و ت يهاعلف يکيولوژيزياکوف يهامتفاوت بوده و پاسخ يستم سنتيکامالً با س يحفاظت يهاستميهرز در س يهاعلف

شتمل بر م يحفاظت يکشاورز يتر هستند. اعمال اصئل اصلدهيچي، پيستم حفاظتيس يتيريات مديدر عمل ياهان زراعيآنها با گ

 يط براير محييتر منجر به تغمتنوع يهاستم و بکار بردن تناوبيبه س ياهان پوششيات شخم، وارد کردن گيا حذف عمليکاهش 

و  يستم سنتيسه با سيهرز در مقا يهات علفيجمع يياير در پوييهرز شده و منجر به تغ يهازشدن و رشد گونه، سبيزنجوانه

سد ريکسان نبوده و به نظر مي يحفاظت يط مختلف تحت کشاورزيرات در مناطق و شرايين تغين وجود ايگردد. با ايج ميرا

ر مختلف د يهاتيها و جمعگونه يکيولوژيزياکوف يهاخاک، و واکنش وم وفوني، روابط آب و خاک، بيميط اقليچون شرا يعوامل

 يايو بقا ياهان پوششي، گيورزاثرات خاک يقات در هر مکان بر رويبه انجام تحق يادياز زيلند. لذا نيمناطق مختلف در آن دخ

ن الزم يمتفاوت وجود دارد. همچن يو خاک يطيط محيهرز در شرا يهات علفيجمع ييايمختلف بر پو يزراع يهاآنها، و تناوب

 ينوپة باال بتوانند زود کيداشته و ضمن داشتن قوۀ نام يخوب يسازگار يحفاظت يط کشاورزيدا کرد که به شرايرا پ ياست ارقام

 ين را براياد که بتواند سطح زميز يايد بقايبا توان تول ياهان پوششيافتن گيد در جهت ين بايقات همچنيخود را ببندند. تحق

است، چراکه در  ياتيار حيخشک بسمهيالخصوص در مناطق خشک و نياز علين نيرد. ايهرز بپوشاند صورت بگ يهامهار علف

د. از يرد نمادلس يستم حفاظتياتخاذ س يتواند کشاورزان را برايمشکل بوده و م ياهيگ ياياز بقا ييد سطح باالين مناطق توليا

 يهاکشاست که علف يدارد، ضرور ييهاتيمحدود يستم حفاظتيهرز در س يهانترل علفک يکيمکان يهاآنجا که اتخاذ روش

و  يستيز يدا کنند. استفاده از تکنولوژيفصل رشد توسعه پ يماندۀ باال در طيت باقيت فعاليو قابل يطيمح يمنيبا ا يشيروشيپ

ش کتوان با استفاده از علفيم يکشت آنها به راحت کش، که بامقاوم به علف يجاد ارقام زراعيتواند در ايک ميژنت يمهندس

لف ع يهاپيوتيبه لحاظ گسترش ب يين وجود، خطر بااليند. با ايهرز را کنترل نمود، کمک نما يهاعلف ياه زراعيدر گ يعموم

 يهانويفاده از فرموالسآنها وجود دارد. است يشاوندان وحشيمقاوم به خو ياهان زراعيل انتقال ژن از گيکش بدلهرز مقاوم به علف

هرز  يهاتواند کنترل درازمدت علفيکش معلف يجيق آزاد کردن تدريشده از طرکروکپسوليم يهاکشمناسب همچون علف

ن يا يربخشزان اثيم يبررس يقات گسترده برايکن انجام تحقين کند، وليتأم يحفاظت يستم کشاورزيفصل رشد را در س يدر ط

 است..  يضرور يظتحفا يهاستميروش در س
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