




انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی 193
آموزش بهره برداران کشاورزی 5

مدیریت علف های 
هرز مزارع گندم

معصومه دهقان بنادکی
1397



عنوان: مدیریت علف های هرز مزارع گندم   
مؤلفان: معصومه دهقان بنادکی

ناشر: مؤسسه ی آموزش عالی علمی-کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی
ویراستار علمی: بتول صمدانی

ویراستار ادبی: زهرا بهلولی
گرافیست: معصومه شیری

مدیر فنی: فرهاد فتحی
ناظر چاپ: سید مهدی عامری

نوبت چاپ: اول
تاریخ نشر: 1397  

شمارگان: 1000
قیمت:  250000ریال

شابک: 978-600-6570-747

تمام حقوق اثر برای انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی محفوظ است.
تهران : صندوق پستی 1757- 13145 تلفن 66430437

www.itvhe.ac.ir :پایگاه اطالع رسانی
Pub @ itvhe.ac.ir :پست الکترونیک



فصل اول - مقدمه
فصل دوم- علف های هرز گندم

2-1- رقابت
2-2- علف های هرز گندم

2-2-1- مشخصات گیاه شناسی مهم ترین تری علف های هرز مزارع گندم
 )Avena ludoviciana Dur.( 2-2-1-1- یوالف وحشی

)Hordeum murinum(2-2-1-2- جو وحشی = جو موشی
)Hordeum spontaneum C.Koch.( 2-2-1-3- جودره

)Secale cereal L( 2-2-1-4- چاودار وحشی
)Phalaris minor( 2-2-1-5- خونی واش

)Bromus tectorum ( 2-2-1-6- علف پشمکی
)Malva sp( 2-2-1-7- پنیرک

)Convolvulus arvensis( 2-2-1-8- پیچک صحرایی
)Descuriana Sophia L. ( 2-2-1- 9- خاکشیر
 )Sisymberium irio( 2-2-1- 10- خاکشیر تلخ

)Capsella bursa-pastoris( 1-2-1-11- کیسه کشیش
)Cardaria draba( 2 -2-1-12- ازمک

 )Sinapis arvensis( 2-2-1-13- خردل وحشی
)Calium sp( 2-2-1-14- بی تی راخ

)Acroptilon repens( 2-2-1-15- تلخه
)Carthamus oxycantha M.B.( 2-2-1-16- گلرنگ وحشی

)Alhagi camelorum Fisch( 2-2-1-17- خارشتر

فهرست مطالب

9
11
11
12
14
14
15
16
17
18
19
21
23
25
26
28
29
30
32
34
35
37



فصل سوم: مدیریت تلفیقی علف های هرز
3-1- پیشگیری

3-1-1- بازدید مکرر و دیده بانی از مزرعه
3-1-2- اقدامات بهداشتی

3-2- کنترل مکانیکی
3-2-1- خاک ورزی اولیه

3-2-1-1- تهیه بستر مناسب
3-2-1-2-شخم زمین

3-2-2- خاک ورزی ثانویه
3-3- مدیریت زراعی

3-3-1- انتخاب بذر سالم و واریته مناسب
3-3-2-رعایت تناوب زراعی
3-3-3- آبیاری قبل از شخم

3-3-4- تاریخ کاشت
3-3-5-تعداد بذر کاشته شده و فاصله ی ردیف ها

3-3-6-آبیاری
3-3-7-کوددهی

3-4- مدیریت شیمیایی
3-4-1- رعایت شرایط فنی جهت اجرای عملیات سمپاش

3-4-2- نکات
3-4-3-علف کش های گندم

منابع

38
38
39
39
41
41
41
42
43
44
44
47
50
50
51
51
53
57
59
62
62
67

فهرست مطالب



دم 
 گن

رع
مزا

رز 
ی ه

ها
علف

ت 
یری

مد

7

پیشگفتار ناشر
کتاب های آموزشی و کمک آموزشی یکی از مولفه های اساسی، بنیادی و بی بدیل در 
فرآیند اجرایی برنامه های آموزشی است. امروزه با این که بخشی از نیازهای مخاطبان از 
منابع آموزشی چند رسانه ای، مجازی و الکترونیکی تامین می شود، اما کتاب همچنان یکی 
از موثرترین، کاربردی ترین و مطمئن ترین مواد آموزشی است که از سوی صاحب نظران، 

مربیان، اساتید و معلمان در نظام های آموزشی مختلف استفاده می شود.
موسسـه ی آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشـاورزی در راستای ماموریت ها 
و وظایـف خـود و در جهـت اجـرای برنامه های آموزش کشـاورزی با هدف تحقق »کشـاورزی 
دانـش بنیـان«، نسـبت بـه تولیـد مـواد آموزشـی گوناگون اقـدام نموده اسـت. کتـاب های 
آموزشـی بهـره بـرداران کشـاورزی بـر پایـه اسـتانداردها و برنامـه هـای آموزشـی مشـاغل 
کشـاورزی با بهره گیری از منابع علمی، با متنی سـاده، ویژه فراگیران، بهره برداران، شـاغالن 

و عالقه مندان به اشـتغال در رشـته های مختلف کشـاورزی تدوین و انتشـار یافته اسـت.
لذا ضمن سپاس از همکاری همه دست اندرکاران فرآیند تدوین و نشر این مجموعه کتاب ها، 
امیدواریم متخصصان، صاحب نظران، مدرسان، مربیان، آموزشگران و صاحبان فن، با ارائه 

پیشنهادهای سازنده خود، ما را در ارتقای کیفی این منابع ارزشمند یاری رسانند.

 کاظم خاوازی
رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی 

جهادکشاورزی
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1     مقدمه 
سطح زیر کشت گندم در کشورهای در حال توسعه 125 میلیون هکتار و در کشورهای 
توسعه یافته 95 میلیون هکتار که مجموعًا 220 میلیون هکتار معادل 75 درصد سطح 
کشت دنیا را به خود اختصاص داده است. در ایران زراعت گندم به دلیل سهمی که در 
تأمین غذای مردم و نیز کمک به زراعت های دیگر و تحکیم زیربنای اقتصادی کشور 
دارد، به تنهایی بیش از 50 درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده 
است. سطح زیر کشت در کشور حدود 6 میلیون هکتار است که گندم آبی مساحت 
2069645 هکتار و گندم دیم مساحت 3778797  هکتار از این مقدار هکتار  را تشکیل 
می دهند. گندم در 31 استان و حدود 400 شهر و شهرستان کشور کشت می شود. 
بزرگ ترین استان های تولید کننده گندم کشور عبارتند از خوزستان، فارس، گلستان، 
کرمانشاه، کردستان، لرستان، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان های غربی و شرقی. 
تولیـد گنـدم در ابتـدای دهـه ی 60 برابـر 6/66 میلیـون تـن بـود کـه ایـن مقـدار بـر 
اسـاس گزارش هـا، در سـال های بعـدی افزایش یافته اسـت. البته رونـد افزایش تولید 
در طـول سـال هـا یکسـان و تدریجـی نبـوده و طـی برخـی سـنوات تحت تأثیـر عوامل 

اقلیمـی ماننـد خشکسـالی و حضـور عوامل خسـارت زا نوسـاناتی داشـته اسـت.
علـف هـای هـرز از موثرتریـن عوامـل کاهنـده ی محصـوالت زراعی مختلـف از جمله 
گنـدم هسـتند. در ایـاالت متحـده آمریـکا، علـف های هـرز بـه تنهایی موجـب کاهش 
12 درصـد عملکـرد گنـدم می شـوند. خسـارت علف هـای هرز گندم در کشـور سـودان 
را 31 درصـد بـرآورد کـرده انـد. میانگیـن کاهش عملکرد ناشـی از رقابت ایـن گیاهان در 
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مزارع گندم ایران را حدود 23 درصد گزارش شـده اسـت. مقدار خسـارت در استان های 
مختلف کشـور با بررسـی 5000 نمونه از مزارع گندم آبی اسـتان ها و اقلیم های مختلف 
کشـور، خسـارت علـف هـای هـرز در اقلیـم هـای سـرد ماننـد کرمانشـاه 27 درصـد، در 
اقلیـم معتدل مانند اسـتان تهـران 17 درصد، در اقلیم گرم مانند خوزسـتان 23 درصد 

و در اقلیـم خـزری مانند اسـتان گلسـتان 28 درصد گزارش شـده اسـت.
نتایـج حاصـل از مطالعـات نشـان داده اسـت کـه عدم تناسـب سـموم مصرفی جهت 
کنتـرل گونـه های علف های هرز، عدم اسـتفاده به موقع از سـموم علف   کشـی در موعد 
مقـرر و از دسـت رفتـن زمان مناسـب کنتـرل علف های هـرز، مهیا نبـودن علف کش ها 
در زمان مطلوب کنترل، فرسـوده بودن ادوات سمپاشـی، بی توجهی به کالیبراسـیون 
سـمپاش ها، عـدم نظـارت بـر نحـوه ی سمپاشـی توسـط کارشناسـان مربوطـه، عـدم 
آمـوزش صحیح نحـوه ی کنترل علف های هرز با دسـتگاه های مربـوط، رعایت نکردن 
تنـاوب زراعـی، بـروز مقاومـت و بسـیاری موارد دیگر سـبب شـده اسـت کـه علف های 

هـرز بـا وجود مبارزه ی شـیمیایی همچنـان یکـی از عوامل کاهش عملکرد باشـند. 
مدیریـت تلفیقـی علـف هـای هـرز شـامل دو اصـل شـناخت بیولـوژی و اکولـوژی 
علف های هرز و سـه روش ریشـه کنی، پیشـگیری و کنترل اسـت. روش کنترل شـامل 
انـواع زراعـی، مکانیکـی، بیولوژیکـی و شـیمیایی اسـت. مدیریـت تلفیقـی علف های 
هـرز اهمیـت ویـژه ای در کاهش خسـارت محصول گندم داشـته و وابسـتگی شـدید به 
علفکـش و خطـر تسـریع بـروز مقاومـت و آلودگـی زیسـت محیطـی در بحـث کنتـرل 

علـف هـای هـرز را کاهش مـی دهد.
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2    فصل دوم- علف های هرز گندم
2-1- رقابت 

علـف هـای هـرز بـرای کسـب منابـع رشـدی )آب، مـواد غذایـی، نـور( بـا گونـه هـای 
زراعـی بـه رقابت می پردازند. در جریـان رقابت بین گیاهان، گونـه ای که قدرت رقابت 
باالتری داشـته باشـد، سـهم بیشـتری از منابـع در اختیـار خواهد گرفـت. توانایی یک 
گیـاه برای کسـب منابـع تحت تأثیـر خصوصیات ژنتیکـی، مدیریتی و محیطـی مزرعه 
اسـت. یـک کشـاورز ضمـن انتخـاب رقم مناسـب باید سیسـتم هـای زراعی خـود را به 
ترتیبـی مدیریـت کنـد کـه زمینـه الزم بـرای رشـد بهتـر گیـاه زراعـی و کاهـش رشـد 
علـف هـای هـرز فراهـم شـود. گیاهانـی در رقابـت برتـر هسـتند کـه بتوانند به سـرعت 
منابـع را تخلیـه کننـد و یـا آنکـه بتواننـد در سـطح پایینـی از منابع به رشـد خـود ادامه 
دهنـد. برنامـه ی مدیریـت مزرعـه بایـد طـوری تنظیم شـود کـه زمینه ی مسـاعد برای 
افزایـش جـذب منابـع، کاهـش از دسـت دادن منابـع و افزایـش کارایـی منابع به رشـد 

گیـاه زراعی فراهم شـود. 
ظرفیـت رقابتـی گنـدم در برابـر علـف هـای هـرز بـر اسـاس گونـه، رقـم و نـوع علـف 
هـرز تغییـر می کنـد. شـناخت مهم تریـن خصوصیـات موثـر در افزایـش قـدرت رقابـت 
گنـدم بـا علـف هـای هـرز و اسـتفاده از ایـن خصوصیـات را مـی توان بـه عنـوان یکی از 
اجـزای برنامـه هـای مدیریـت تلفیقـی علـف هـای هـرز در نظر گرفـت. علف هـای هرز 
بـا گنـدم به دلیـل برتـری هـای اکوفیزیولوژیکـی در اغلـب مـوارد رقیـب  در مقایسـه 
قوی تـری محسـوب مـی شـوند. بـر اسـاس آزمایش هـای انجـام شـده مشـخص شـده 
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اسـت کـه چـاودار همواره نسـبت به گندم رقیـب قوی تری اسـت و تأثیر رقابـت چاودار 
بـر عملکـرد اقتصـادی گنـدم مهـم اسـت. یوالف وحشـی عملکـرد ارقـام گنـدم را 17 تا 
62 درصـد کاهـش مـی دهـد. علـف هرز یـوالف وحشـی با تراکـم بیـن 11/5 تـا 61 بوته 
در متـر مربـع، بـه ترتیب باعـث 18 تا 44 درصد کاهـش عملکرد دانه ی گندم می شـود.  
علـف هـرز فاالریـس بـا 29 تا 39 بوتـه در مترمربع موجـب کاهش 19 درصـدی عملکرد 
دانـه ی گنـدم می شـود. علـف هـرز جودره بـا تراکـم 100 بوتـه در مترمربـع موجب افت 

24 درصـدی عملکـرد گنـدم می شـود.

2-2- علف های هرز گندم
مین باشی و همکاران )1394( علف های هرز گندم آبی کشور را 400 گونه ذکر کرده اند 
که بسته به استان و شرایط اقلیمی، تراکم و حضور علف های هرز متفاوت است. گونه های 
هفت بند1 ، خردل وحشی2 ، ازمک3 ، بی تی راخ4 ، تلخه5، خاکشیر6  ، خاکشیر تلخ7، گل 
گندم8  ، آناغالیس9 ، ماشک10 ، شلمی11 ، خلر وحشی12  ، به ترتیب مهم ترین علف های 

1- Polygonu aviculare L
2- Sinapis arvensis L
3- Cardaria draba L 3. Cardaria draba L
4- Galium tricornutum Dandy
5- Acrpotilon repense L
6- Descurania Sophia L
7- Sisymberium irio
8- Centaurea depressa
9- Anagalis arvensi
10- Vicia villosa 10. Vicia villosa
11- Rapistrum rugosum
12- Lathyrus inconpecuus L
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هرز پهن برگ مزارع گندم هستند. یوالف وحشی زمستانه13 ، خونی واش کوچک14 ، 
جودره15  ، جو وحشی16 ، علف پشمکی17، چاودار18 و گیج دانه19  مهم ترین علف های 
هرز کشیده برگ مزارع آبی کشور هستند. گونه های پیچک صحرایی20  ، خارشتر21 ، 
خارلته22  ، گلرنگ وحشی23 ، گاوچاق کن24 ، تلخ بیان25   و سلمه  تره26   از مهم ترین 

رستنی های مزاحم برداشت گندم آبی هستند. 
بـا توجـه بـه اطالعـات ارائه شـده و اطالعـات موجـود حـدود 75 درصـد از علف های 
هـرز مـزارع گنـدم کشـور متعلـق بـه خانـواده هـای گیاهـی گندمیـان27 ، شـب بـو28 ، 

کاسـنی29 ، باقـاال 30 ، پیچـک31   و سـلمه32   هسـتند.

13- Avena ludoviciana Dur
14- Phalaris sp
15- Hordeum spontaneum C.Koch
16- Hoedeum murinum Am
17- Bromus sp
18- Secale cereal L
19- Lolium temulentum L
20- Convolvulus arvensis L
21- Alhagi camelorum Fisch
22- Cirsium arvense L
23- Carthamus oxycantha M.B
24- Lactuca serrila L
25- Sophora alopecuroides L
26- Chenopodium album L
27- Poaceae
28- Brassicaceae
29- Asteraceae
30- Fabaceae
31- Convolvulaceae
32- ChenopodiaceaeChenopodiaceae
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2-2-1- مشخصات گیاه شناسی مهم ترین تری علف های هرز مزارع گندم
2-2-1-1- یوالف  وحشی 

دارای گیاهچه ای با پهنک و غالف بسیار کوچک، به طور پراکنده و غیرمتراکم کرک 
دار، برگ ها در قاعده گوشوارک نداشته، اما زبانک بزرگ، سفید رنگ و نوک تیز است.

گیاهـی یکسـاله زمسـتانه از خانواده ی گندمیان اسـت، بـه ارتفاع 40 تا 120 سـانتی 
متـر کـه توسـط بـذر تکثیر می شـود. سـاقه ی منفـرد، راسـت به رنگ سـبز تیـره، فاقد 
کـرک و از قاعـده منشـعب می شـود. برگ ها نازک، ظریـف، نوک تیز و پوشـیده از کرک  
هسـتند. گل آذیـن پانیکـول بـه صورت خوشـه ای آویـزان و رو به سـمت زمین اسـت. 
تفـاوت گنـدم بـا یـوالف در ایـن اسـت کـه گنـدم دارای گوشـوارک اسـت، در صورتی که 
یـوالف گوشـوارک نـدارد. بـرگ گندم تازه سبزشـده در جهـت عقربه ی سـاعت پیچ می 

خـورد، امـا یـوالف بر خالف عقربه ی سـاعت اسـت )شـکل 1(.

شکل 1- علف هرز یوالف وحشی، الف- گیاه کامل، ب- زبانک گیاه
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2-2-1-2- جووحشی یا جوموشی33 
گیاهـی علفـی و یکسـاله از خانـواده ی 
آن  ارتفـاع  ایسـتاده،  اسـت.  گندمیـان 
بـه 15 تـا 40 سـانتی متـر مـی رسـد. از 
طریـق بـذر تکثیر می شـود. سـاقه های 
آن متعـدد و قاعـده ای، بـرگ هـا تـا 25 
کـرک  فاقـد  تیـز،  نـوک  و  متـر  سـانتی 
یـا کمـی کرکـدار اسـت. غـالف بـرگ و 
بخـش هـای قاعـده ای آن تیـز و کـم و 
بلنـد  گوشـوارک  اسـت.  کرکـدار  بیـش 
گیـرد. گل  مـی  بـر  را در  و سـاقه  اسـت 
آذیـن سـنبله اسـتوانه ای شـکل به طول 
2 تـا 7 سـانتی متر و پهنـای آن 10 تا 15 
میلـی متر اسـت. گلـوم ها زبر، سـخت و 
خـار ماننـد، گلچه هـای کناری سـنبلک 
و  یافتـه  تحلیـل  تقریبـًا  و  تک جنسـی 
دارای ریشـکی کوتـاه اسـت )شـکل2(. 

33- Hordeum murinum

)الف(

)د()ج(

شکل 2- گیاه جوموشی، الف- گیاه کامل، ب- گل آذین، 
ج- بذر گیاه، د- زبانک و گوشوارک

)ب(
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2-2-1-3- جودره 
گیاهی یکسـاله از خانـواده گندمیان 
بـا تنوع ژنتیکی باال اسـت، سـاقه ی آن 
ایسـتاده، علفی و ماشوره ای که ارتفاع 
آن بـه 120 سـانتی متـر هم می رسـد. 
بـرگ هـا تخـت، باریـک، زبانـک کوتـاه 
و گوشـوارک نسـبتًا آزاد و بلنـد اسـت. 
گل آذیـن سـنبله، برگشـته، متراکـم و 
بـا محـوری شـکننده و بی دوام اسـت. 
سـنبلچه ها تک گل و در روی کمان های 
محـوری سـه بـه سـه قـرار گرفتـه انـد. 
پوشـه هـا درفشـی، سـیخک ماننـد و 
سـیخک پوشـینه 15-7 سـانتی متـر و 
دارای قاعـده ی سـخت اسـت. تفـاوت 
جودره و چـاودار در مرحلـه ی گیاهچه 
ای اسـت که گیاهچـه جودره سـبز، اما 
در چـاودار قرمـز اسـت. گوشـوارک در 
جـودره بلنـد، امـا در چـاودار کوتـاه و 

بـدون کـرک اسـت ) شـکل 3(.

)ج(

)الف(

)ب(

شکل 3- گیاه جودره، الف- گیاه کامل، ب- بذر و ج- گوشوارک 
گیاه
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شکل 4- گیاه چاودار، الف- گیاه کامل، ب- برگ و کرک  
روی برگ، ج- زبانک و د- بذر

2-2-1-4- چاودار وحشی
اسـت،  گندمیـان  خانـواده ی  از  چـاودار 
گیاهـی زراعی اسـت کـه وجـود آن در گندم 
علـف هـرز تلقـی مـی شـود. ارتفـاع آن بـه 
بیـش از یک متر می رسـد و معمـواًل بلندتر 
از گنـدم اسـت. سـاقه هـای آن متعـدد یـا 
منفـرد، بندبنـد، نـرم امـا محکـم هسـتند. 
بـه  تیـز،  نـوک  کرکـدار،  باریـک،  هـا  بـرگ 
طـول 20 سـانتی متـر و عـرض 2 تـا 5 میلی 
متـر هسـتند. حاشـیه ی بـرگ هـا غشـایی 
طـور  بـه  و  پاییـن  قسـمت  در  ناهمـوار،  و 
لیگـول  و  بـوده  کـرک  از  پوشـیده  پراکنـده 
آن کوتـاه اسـت. ریشـه هـای گیاه سـطحی 
و افشـان بـوده و توسـعه ی زیـادی در خاک 
دارد. گل آذیـن سـنبله، بـه طـول 8 تـا 15 
سـانتی متـر و پهنـای 10 تـا 15 میلـی متـر 
اسـت. گلـوم هـا سـرنیزه ای بـه طـول 10 تا 
12 میلـی متـر، کرکـدار و دارای حاشـیه ی 

ناهمـوار هسـتند ) شـکل 4(.

)الف(

)د()ج()ب()ب(
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2-2-1-5- خونی واش
گیاهچـه ی گیـاه از طریـق رنـگ سـبز متمایـل بـه آبـی و لیگـول سـفید رنـگ و بزرگ 
قابـل تشـخیص اسـت. لیگـول آن عـالوه بـر رنـگ سـفید، زائـده خارماننـدی در انتهـا 

دارد. غـالف آن نیـز در قاعـده ی خـود دارای رنگریـزه قرمـز رنـگ اسـت.
گیاهـی علفـی از خانواده ی گندمیان اسـت. یکسـاله با سـاقه هایی راسـت یا خمیده 
و بـه ارتفـاع 30 تـا 130 سـانتی متـر کـه توسـط بـذر تکثیـر مـی شـود. ایـن گیـاه دارای 
انشـعاباتی اسـت کـه از قاعـده ی آن سرچشـمه می گیرنـد و صـاف و بـدون کرک اسـت. 
بـرگ هـا صـاف، باریک، نوک تیز، تقریبًا سـبز متمایـل به آبی و به طول 30 سـانتی متر 
هسـتند. زبانـک بلنـد و غشـایی و فاقـد گوشـوارک اسـت. گل آذین به صـورت پانیکول 
اسـتوانه ای، متراکم و کشـیده یا تخم مرغی شـکل و به طول 2 تا 5 سـانتی متر اسـت. 
روش تشخیص به این صورت است که اگر ساقه جوان با ناخن فشرده شود، رنگ تیره 

به خود می گیرد و از محل قطع ساقه شیرابه ی قرمز رنگ خارج می شود )شکل 5(.

)الف( )ب(
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)ج( )د(

شکل 5- گیاه خونی واش، الف- گیاه کامل، ب- ساقه، ج- زبانک و د- بذر گیاه

2-2-1-6- علف پشمکی
بـرگ هـای گیاهچـه ای در زمانـی کـه هنـوز کامـاًل بـاز نشـده انـد، حالـت لولـه شـده 
داشـته و غـالف بـرگ هـا بسـیار کـرک دار و محصـور اسـت. پهنـک اولین بـرگ حقیقی 

باریـک، نـوک تیـز، زائـده دار و دارای کـرک اسـت.
گیاهـی از خانـواده گندمیـان اسـت. یکسـاله، دارای سـاقه ی ماشـوره ای و متعـدد 
و باریـک بـه ارتفـاع 15 تـا 60 سـانتی متـر اسـت، بـرگ هـا خطـی و کرکـدار به طـول 16 
سـانتی متـر و عـرض 4-2 سـانتی متـر بـه رنگ سـبز روشـن، نـوک تیـز و معمـواًل درای 
کـرک هـای نرم و نسـبتًا بلنـد با کناری زبر هسـتند. گیاه بالغ دارای سیسـتم  ریشـه ای 
فیبـری اسـت. گل آذیـن پانیکول معمواًل باز و یکسـویه اسـت که طول آن تا 18 سـانتی 
متـر می رسـد و رنـگ آن سـبز یا ارغوانی کـم رنگ و دارای انشـعابات باریک و شـکننده 
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اسـت که به سـنبلک ختم می شـود. سـنبلک ها دارای 8-4 گل، سـیخک دار و سیخک 
بـا دوام و بطـول 18-10 میلـی متـر و بدون کرک اسـت) شـکل6(.

شکل 6- گیاه علف پشمکی ، الف- گیاهچه، ب- گل آذین، ج- زبانک 

)ب()الف(

)ج(
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2-2-1-7- پنیرک
ــه انــدازه ی تقریبــی 7 میلــی متــر هســتند.  لپــه هــا ســه گــوش یــا قلبــی شــکل و ب
اولیــن بــرگ حقیقــی نیــز قلبــی شــکل بــا رگبــرگ هــای مشــخص و برجســته اســت کــه 
بــا دمبــرگ هــای ســبز متمایــل بــه آبــی، ظریــف و نــازک بــه ســاقه ی اولیــه متصــل 

مــی شــوند. ســاقه و بــرگ ایــن گیــاه کرکــدار اســت.
ــز  ــا نیم خی ــده ی ــاله خزن ــی دوس ــاله، گاه ــت. یکس ــرک اس ــواده پنی ــی از خان گیاه
بــا ســاقه هــای علفــی و گســترده کــه قطــر بوتــه هــا از حــدود 20 تــا 150 ســانتی متــر 
متغیــر اســت. بــرگ هــا متنــاوب، تقریبــًا گــرد، غالبــًا کــرک دار، دارای لــوب هــای غیــر 
ــرگ توســط  ــه هــای گــرد اســت. هــر ب واضــح و نامشــخص و در حاشــیه دارای دندان
ــی چیــن مــی خــورد و  ــا 7 قســمت تقســیم شــده و به صــورت طول ــه 5 ت رگبــرگ هــا ب

توســط دمبرگــی طویــل بــه ســاقه متصــل اســت. 
ــل  ــر بغ ــاه و در زی ــی کوت ــر روی دمگل ــی ب ــا چندتای ــرد ی ــورت منف ــه ص ــا ب گل ه
ــول  ــتند. ط ــفید هس ــگ س ــه رن ــک و ب ــا کوچ ــن گل ه ــد. ای ــرار دارن ــا ق ــرگ ه ب
گلبــرگ هــا دو برابــر کاســبرگ هــا، تعــداد آن هــا 5 عــدد، بــه شــکل واژ تخــم مرغــی 
ــوده و  ــا 15 میلــی متــر هســتند. میــوه ی ایــن گیــاه فندقــه مرکــب ب ــه طــول 8 ت و ب
بــه صــورت صفحــه ای متــورم و کــروی بــه قطــر 6 تــا 7 میلــی متــر اســت کــه توســط 
ــذر  ــک ب ــمت آن ی ــر قس ــاز و از ه ــل ب ــیدگی کام ــان رس ــه  و در زم ــا احاط ــبرگ ه کاس

کوچــک خــارج مــی شــود )شــکل 7(. 
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شکل 7- پنیرک، الف- گیاهچه، ب- گیاه کامل و ج- میوه
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2-2-1-8- پیچک صحرایی
بـرگ هـای لپـه ای به رنگ سـبز تیره، مـدور و نوک تیـز و بزرگ، دمبـرگ  لپه ها پهن 
و بخـش باالیـی شـیاردار اسـت. اولیـن برگ هـای حقیقی این گیـاه به رنگ سـبز تیره، 

سـه گـوش و نوک تیـز و در قاعـده دارای لوب های عمیق هسـتند.
گیاهی چندسـاله از خانواده ی پیچک اسـت. رونده یا پیچنده که توسـط بذر و ریزوم 
تکثیـر می شـود. سـاقه های آن منشـعب، باریک، صـاف، کم و بیـش دارای کرک های 
کوتـاه و ظریـف، پیچنـده و به طول 30 سـانتی متر یا بسـیار بیشـتر هسـتند. برگ های 
ایـن گیـاه متنـاوب، سـاده و دارای دمبرگ کوتاه اسـت. شـکل برگ ها متفاوت و بسـته 
بـه شـرایط محیطـی  مـی توانـد باریـک تـا پهـن باشـد. حاصلخیـزی و میـزان رطوبـت 

خـاک از جملـه عوامل موثر در شـکل برگ اسـت.
شـکل بـرگ در شـرایط عـادی تخـم مرغـی تا مسـتطیلی شـکل و در قاعـده دارای 
لـوب هـای گسـترده و در شـرایط کمبـود آب و بـروز اسـترس خشـکی، باریـک و 
سـرنیزه ای شـکل خواهد شد. ریشـه های پیچک صحرایی گسترده، فشرده و گوشتی 
هسـتند و ریشـه های راسـت آن منشـأ ریشـه های جانبی بوده و قادرند به اعماق خاک 
تـا عمـق نـه متری نفـوذ کند. گل های گیاه، شـیپوری و سـفید تا صورتی روشـن اسـت 
کـه بـه صـورت منفرد بـر روی دمگلـی باریک، به طـول 2/5 تا 5 سـانتی متـر و در محور 
بـرگ ها مسـتقر هسـتند. میوه کپسـول، تخم مرغی شـکل و محتوی یک تـا چهار عدد 

بذر اسـت )شکل 8(.
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شکل 8- گیاه پیچک، الف- گیاه کامل، ب- برگ، ج- گل و د- میوه
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2-2-1- 9- خاکشیر
لپـه هـا چماقی شـکل، کوچک و اولین برگ هـای حقیقی روزت، بـادوام و در مراحل 
ابتدایـی دارای سـه لـوب هسـتند. بـرگ های بعـدی دوبار شـانه ای بـوده و برگچه های 

اولیه آن سـرنیزه ای شـکل هستند.
گیاهی یکسـاله زمسـتانه از خانواده شب بو است. ایسـتاده به ارتفاع 30 تا 50 سانتی 
متـر کـه توسـط بـذر تکثیر میشـود. سـاقه ی آن باریـک، منشـعب و کرکـدار و برگ ها 
به رنگ سـبز روشـن، متنـاوب، دارای لوب های باریک اسـت. برگ هـای پایینی دوبار 
شـانه ای یا شـانه بخش با برگچه خطی تا سـرنیزه ای شـکل هسـتند. این گیاه شباهت 
زیـادی بـه خاکشـیر تلـخ دارد و مهم تریـن تفـاوت آن در شـکل برگ هـا اسـت. گل آذین 
گیـاه در بخـش هـای انتهایی آن قـرار دارد، گل ها بـه رنگ زرد و گلبرگ هـا هم اندازه ی 
کاسـبرگ هسـتند. میـوه ی خاکشـیر خورجیـن خطـی باریـک، دارای کمـی انحنـا بـه 

طـول 1/5 تـا 3 سـانتی متـر و عرض یک میلی متر اسـت )شـکل9(.

)الف()ب(



26

دم 
 گن

رع
مزا

رز 
ی ه

ها
علف

ت 
یری

مد

)ج()د(

شکل 9- گیاه خاکشیر، الف- گیاهچه، ب- گیاه کامل،ج- گل و میوه و د- بذر

2-2-1- 10- خاکشیر تلخ
لپـه هـا باریک و دارای دمبرگ بلند هسـتند، حاشـیه ی اولین برگ هـای حقیقی آن 
دندانـه دار اسـت کـه ایـن ویژگـی مـی تواند بـرای متمایز سـاختن ایـن گیـاه از گیاهچه 
کیسـه کشـیش اسـتفاده شـود. برگ های بعدی خاکشـیر تلخ به رنگ سـبز روشـن و یا 
سـبز متمایـل بـه زرد و دارای بریدگـی هـای تیز اسـت و سـطح زیرین این برگ ها سـبز 

تیره اسـت.
گیاهـی یکسـاله زمسـتانه از خانواده ی شـب بو اسـت. ایسـتاده بـه ارتفـاع 15 تا 100 
سـانتی متـر کـه توسـط بـذر تکثیـر مـی شـود. سـاقه ی آن منشـعب، بـدون کـرک و یـا 
پوشـیده از کـرک هـای ظریـف اسـت. بـرگ هـا دمبـرگ دار، دارای بریدگـی عمیـق بـه 
طول 7 تا 20 سـانتی متر، لوب انتهایی بزرگ مثلثی شـکل و دندانه دار اسـت. برگ هایی 
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کـه در قسـمت باالیی سـاقه قـرار گرفته اند اسـت کوچکتراند. گل ها کوچـک و زرد رنگ 
بـوده و بـر روی دمـگل باریـک قـرار گرفته اند )شـکل 10(.

)الف()ب(

)ج()د(

شکل 10- گیاه خاکشیر تلخ- الف- گیاه کامل، ب- برگ، ج- گل آذین و د- بذر گیاه
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2-2-1-11- کیسه کشیش
لپه ها به رنگ سبز کم رنگ و دارای نقاط براق و بسیار ریز هستند. اولین برگ های 
حقیقی به رنگ سبز متمایل به خاکستری یا نقره ای، کوچک با حاشیه ای بدون دندانه 
هستند. سطح اولین برگ های حقیقی گیاه توسط کرک های کوتاه و ظریف پوشیده 
شده است.  نبود دندانه در حاشیه ی این برگ ها عامل شناسایی این گونه از گیاهچه 
خاکشیر تلخ است. چهارمین برگ و برگ های بعدی دارای حاشیه ی دندانه دار هستند.

گیاهی یکساله زمستانه از خانواده ی شب بو 
است، ایستاده و به ارتفاع 50 تا 100 سانتی متر 
که توسط بذر تکثیر می شود. ساقه ی آن باریک، 
ساده و منشعب است. در مرحله ی روزت برگ ها 
و گاهی دندانه دار  تیز  لوب دار، دارای قطعات 
هستند. برگ های ساقه ای متناوب، برگ های 
پایین ساقه لوب دار با لوب انتهایی بزرگ و سه 
پیکانی  باریک،  ساقه  باالی  های  برگ  گوش، 
دمبرگ  بدون  و  آغوش  ساقه  اغلب  و  شکل 
چهار  دارای  و  سفید  کوچک،  ها  گل  هستند. 
گلبرگ کوچک، میوه این گیاه سه گوش، قلبی 
ای  قاعده  و  ناموزون  و  پهن  انتهایی  با  واژگون 

باریک )خورجینک( است )شکل11(.

)ب(

)الف(

شکل 11- گیاه کیسه کشیش، الف- گیاهچه و 
ب- گیاه کامل
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2-2-1-12- ازمک 
 لپـه هـا به رنگ سـبز تیره، اغلـب نابرابر و طول دو برابر عرض اسـت. شـش برگ اول 
به صـورت دوتایـی و جفـت بـوده و بـرگ هـای بعـدی متنـاوب هسـتند. حاشـیه ی این 

بـرگ هـا دارای کـرک های کوتاه اسـت. 
گیاهی چندسـاله از خانواده ی شـب بو اسـت. ایسـتاده به ارتفاع 20 تا 60 سانتی متر 
اسـت. سـاقه ی آن بـه رنـگ سـبز متمایل به خاکسـتری در انتها منشـعب و پوشـیده از 
کـرک های سـفید اسـت. برگ ها متناوب، پوشـیده از کرک سـفید رنگ، تخـم مرغی تا 
سـرنیزه ای شـکل بـا حاشـیه صاف یـا دارای دندانه نامنظم هسـتند. برگ هـای باالیی 
فاقـد دمبـرگ و دارای دو لـوب قاعـده ای هسـتند کـه سـاقه را در برگرفته اسـت. گل ها 
متعـدد، سـفید رنـگ و مسـتقر بـر روی دمـگل باریـک کـه در انتهـای گیـاه قـرار گرفتـه 
اسـت. میـوه ی ایـن گیـاه دو قسـمتی، قلبی شـکل، به طـول 2 و قطـر 1/5 میلـی متر و 

دارای دو عـدد بذر هسـتند )شـکل 12(.

)ب()الف(
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2-2-1-13- خردل وحشی
گیاهچـه دارای بـرگ هـای کلیـوی شـکل و بـدون پـرز، اولیـن بـرگ حقیقـی چماقی 
شـکل، در راس گـرد، حاشـیه آن کمـی لـوب دار و دارای دندانـه هـای نامنظـم و سـطح 

فوقانـی بـرگ و دمبـرگ آن هـا پرزدار اسـت.

)د()ج(

)ی(

شکل 12- گیاه ازمک، الف- گیاهچه، ب- ساقه، ج- گل آذین، د- میوه و ی- بذر گیاه
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گیاهـی علفـی از خانـواده ی شـب بو  اسـت. ایسـتاده بـه ارتفـاع 30 تا 60 سـانتی متر 
کـه توسـط بـذر تکثیر می شـود. سـاقه ی آن منشـعب و در بخش هـای پایینـی کرکدار 
اسـت. بـرگ هـای باالیـی کامـل، بـدون بریدگـی و دمبـرگ هسـتند، در حالیکـه 
بـرگ هـای پایینـی دارای بریدگی عمیـق بوده و لـوب انتهایی آن ها نیز بزرگ تر اسـت. 
ایـن بـرگ هـا دمبـرگ دارند و طـول آن ها بالغ بر 20 سـانتی متر اسـت. گل هـا به رنگ 
زرد گوگـردی اسـت ) تفـاوت بـا منداب و تربچه وحشـی که رنگ گل زرد روشـن اسـت و 
پـس از تلقیـح مایل به سـفید می شـود(. کاسـبرگ ها به صـورت افقی پخش شـده اند. 
میـوه خورجیـن، بـدون کرک بـه طول 2/5 تا 4 سـانتی متـر و عرض 2/5 تـا 3 میلی متر 

است )شـکل 13(.

)ب()الف(
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)د()ج(

شکل 13- گیاه خردل وحشی، الف- گیاهچه، ب- گیاه کامل، ج- میوه و د- بذر

2-2-1-14- بی تی راخ
لپـه هـا بـه صـورت تخم مرغـی شـکل و در رأس بـرگ بریدگی بـدون کرک مشـاهده 
مـی شـود کـه بـا دمبـرگ بـه سـاقه متصـل شـده اسـت. اولیـن بـرگ حقیقی مجتمـع به 

تعـداد 4 تـا 6 عـدد و تخـم مرغـی شـکل و دارای کرک اسـت. 
گیاهـی یکسـاله از خانـواده رنـاس اسـت. باسـاقه هایـی چهارگـوش کـه بلنـدی آن تـا 
200سـانتی متـر رسـیده و پوشـیده از کـرک هـای خشـن قـالب ماننـد اسـت. تکثیـر آن 
توسـط بذر صورت می  گیرد. برگ ها پیرامونی و دارای6-8 برگ در هر قسـمت مهستند. 
بـرگ هـا باریـک و نیـزه ای، و در پایـه نـازک و دارای موهـای زبر در حاشـیه هسـتند. 



دم 
 گن

رع
مزا

رز 
ی ه

ها
علف

ت 
یری

مد

33

شکل 14- گیاه بی تی راخ، الف گیاه کامل، ب- ساقه، ج- برگ و د- میوه

گل هـا کوچـک و سـفید رنـگ و چهار قسـمتی هسـتند که روی سـاقه های کوتـاه جانبی 
قـرار دارنـد. میـوه دو قسـمتی بـوده و هر نیمـه تقریبًا کروی اسـت )شـکل 14(. 

)ب()الف(

)د()ج(
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2-2-1-15- تلخه
لپـه هـا بـه رنگ سـبز روشـن و تخـم مرغی شـکل که طـول آن هـا 1/5 تـا 2 برابر عرض 
آن هـا اسـت. اولیـن بـرگ حقیقـی باریـک و در انتهـا دارای زائـده ی خـار ماننـد اسـت و 
پوشـش سـفیدرنگ و پـودری سـطح آن هـا را فراگرفتـه اسـت. اولین برگ هـای حقیقی 
کـه از رشـد مجـدد ریشـه هـای زیرزمینی سـبز می شـوند نیز مشـابه برگ هـای حقیقی 
هسـتند. فقـط تـا انـدازه ای بزرگ تـر و حاشـیه ی آن ها بـدون بریدگی و دارای پوششـی 
سـفید رنـگ  اسـت. بـرگ هـای بعـدی مسـتطیلی شـکل و طولی سـه تا پنـچ برابـر پهنا 

دارنـد و حاشـیه ی آن هـا دارای لـوب هـای عمیـق و نامنظم اسـت. 
گیاهـی علفـی و چندسـاله از خانـواده ی کاسـنی اسـت. ایسـتاده کـه بـه ارتفـاع 30 تـا 
100 سـانتی متـر مـی رسـد و وسـط بذر و ریشـه ی خزنـده تکثیر می شـود. سـاقه ی این 
گیـاه از نزدیک قاعده منشـعب شـده اسـت و دارای کـرک های متراکم، نرم و خاکسـتری 
رنـگ اسـت. بـرگ هـای قاعـده ای در جوانـی بـه رنگ سـبز نقـره ای و سـپس متمایل به 
خاکسـتری می شـوند. برگ ها کرکدار و کم و بیش سـرنیزه ای شـکل مشـاهده هسـتند. 
بـرگ هـا قاعـده ای و دارای حاشـیه ی دندانـه دار و لـوب هایـی نامنظـم و دمبرگـی کوتاه 
هسـتند. بـرگ هـای سـاقه ای مشـابه برگ هـای پایینـی و برگ هـای باالیـی کوچک تر، 
بـدون دمبـرگ، متنـاوب و خطـی و در حاشـیه هـا کامـل و یـا تـا انـدازه ای دندانـه دار 
هسـتند. گل آذیـن کالپـرک و گل هـا ارغوانـی، صورتـی، بنفـش و بـه ندرت سـفید رنگ 
هسـتند. کالپـرک بـه صـورت منفـرد در انتهـای هـر سـاقه و یـا انشـعابات آن قـرار گرفته 

اسـت. میـوه گیـاه فندقـه و بـه رنگ سـفید متمایل به خاکسـتری  اسـت )شـکل 15(.
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)ب()الف(

)د()ج(

شکل 15- گیاه تلخه، الف- گیاهچه، ب- گیاه کامل، ج- گل آذین و د- بذر گیاه

2-2-1-16- گلرنگ  وحشی 
گیاهچـه ایـن گیاه بسـیار بـزرگ و لپه های آن مدور تا تخم مرغی شـکل هسـتند که به 
سـمت سـاقه باریـک می شـوند. طـول این لپـه ها 35 تـا 40 میلی متـر و عـرض آن ها 15 
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تـا 20 میلـی متر اسـت. اولین بـرگ حقیقی سـرنیزه ای، خاردار و کرک دار اسـت.
گیاهی علفی یکسـاله از خانواده ی کاسـنی اسـت. ایسـتاده به ارتفاع 30 تا 90 سـانتی 
متـر کـه توسـط بـذر تکثیر میشـود. بوتـه هـای گلرنـگ وحشـی ظاهـری زرد متمایل به 
سـفید و یـا سـبز کمرنـگ دارد. سـاقه های آن سـاده و دارای شـاخه هایی کوتاه هسـتند 
کـه این شـاخه ها فقط در نیمه ی فوقانی سـاقه مشـاهده می شـود. این سـاقه هـا دارای 

کـرک های پراکنده هسـتند. 
بـرگ هـای قاعـده ای بـه طـول 20 سـانتی متـر، لـوب دار، دارای بریدگـی عمیـق و در 
انتهـای هـر لـوب یـک خـار کوتـاه وجـود دارد. بـرگ هـای سـاقه ای متنـاوب، خمیـده، 
مسـتحکم و دارای خارهای سـتبر و رگبرگ های برجسـته بوده و سـاقه آغوش و معمواًل 
بـدون کـرک هسـتند. گل آذیـن کالپرک که بـه صورت منفـرد در انتهای هر انشـعاب قرار 
دارد. گل هـای ایـن گیـاه بـه رنـگ زرد طالیـی و دارای خطـوط و یـا رگـه هـای قرمـز و یـا 

سـیاه رنـگ هسـتند. میـوه ی این گیـاه فندقه اسـت )شـکل 16(.

)ب()الف(

شکل 16- گیاه گلرنگ وحشی، الف- گل و ب- برگ
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2-2-1-17- خارشتر
گیاهـی چندسـاله از خانـواده ی باقاال اسـت. خـاردار به صـورت بوته هـای نیمه چوبی 
و نیمـه درختچـه ای بـه ارتفـاع 50 تـا 150 سـانتی متر مشـاهده می شـود. سـاقه ی این 
گیاه سـبزرنگ، منشـعب، شـیاردار، معمواًل بدون کرک و دارای خارهایی به طول 1 تا 3 
سـانتی متـر و با نوکی زردرنگ که اغلب روی انشـعابات کوتاه قـرار دارد و در اوایل دوره ی 
رشـد نـرم و در انتهـای تابسـتان سـخت و محکـم مـی شـوند. بـرگ ها سـاده، متنـاوب، 
کامل، مسـتطیلی شـکل یـا تخم مرغی تـا سـرنیزه ای که در مراحـل جوانی کرکـدار ولی 
در سـنین باال بدون کرک می شـوند. گل ها در دسـته های 1 تا 8 تایی بر روی انشـعابات 
کوتـاه و یـا در مجـاورت خارهایـی کـه در کنار انشـعابات قرار گرفتـه اند ظاهر می شـوند. 
ایـن گل هـا ارغوانـی تـا قرمز و بدون دمگل هسـتند. میوه ایـن گیاه نیام به رنـگ ارغوانی 

به صورت دانه تسـبیح مشـاهده می شـود )شـکل 17(. 

)ب()الف(
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شکل 17- گیاه خارشتر، الف- گیاه کامل، ب- گل، ج- ساقه و د- بذر گیاه

3     فصل سوم: مدیریت تلفیقی علف های هرز
3-1- پیشگیری

یکـی از ابتدایـی تریـن، سـاده تریـن و موثرتریـن روش هـای مدیریـت علف هـای هرز 
بـه شـمار مـی رود. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن روش طـی 30 سـال گذشـته و بـه دلیل 
گسـترش علف کش ها به فراموشـی سپرده شده است و کشـاورزان و کارشناسان توجهی 
بـه راه هـای جلوگیـری از آلودگی مزارع خود نمی کنند. باید توجه داشـت که پیشـگیری 
از آلودگـی یـک مزرعـه بـه علـف های هـرز ضمن کاهـش هزینـه ی کنتـرل، مدیریت این 
گیاهـان را در سیسـتم زراعـی آسـان تـر مـی کنـد. ایـن امر بـا طریق بـه تأخیـر انداختن 
اسـتقرار علـف هـای هرز و یـا جلوگیری از اسـتقرار علف هـرزی که در یـک منطقه وجود 

نـدارد، امکان پذیر اسـت. 
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3-1-1- بازدید مکرر و دیده بانی از مزرعه 
همـواره تعـدادی از علـف هـای هـرز موجـود در فصـل زراعـی قبـل، از کنترل کشـاورز 
خـارج شـده و  بـذر خود را در زمین می پاشـند. همین تعداد علف هرز بـرای آلوده کردن 
زمیـن زراعـی در فصل جدید کافی خواهند بود. برای جلوگیری از گسـترش آلودگی باید 
حداقـل دوبـار در سـال و طـی مـاه هـای آخـر زمسـتان و تابسـتان از مزرعـه بازدیـد کـرد  
و علـف هـای هـرزی کـه از محصـول قبـل بـه جـا مانـده و قـادر بـه ریزش بـذر هسـتند را 
شناسـایی و مدیریـت کـرد. بـرای ایـن منظـور بایـد بـرای نمونه گیـری از علف هـای هرز 
در مزرعـه، بـه  صـورت زیگـزاگ و بـا اسـتفاده از یـک کادر 0/5 در 0/5 متر حرکـت کرده و 
گونـه هـای موجـود در کادر شناسـایی و فراوانـی هـر علف هرز تعیین شـود. داشـتن این 
اطالعـات در مزرعـه بـه کشـاورزان و کارشناسـان بـه تعییـن نـوع و میـزان آلودگی کمک 

خواهـد کرد.
3-1-2- اقدامات بهداشتی

• بوجاری صحیح و رعایت مسائل قرنطینه ای: بذر به عنوان اندام تکثیر گیاه یکی از 
مهم ترین نهاده های تولید محصوالت زراعی محسوب می شود و لذا کیفیت مطلوب بذر 
از جمله مهم ترین راهکارهای دستیابی به محصول دارای کمیت و کیفیت است. یکی 
از راه های آلودگی مزارع گندم به علف های هرز کشت بذر گندم آلوده به بذر علف هرز 
است )شکل 18(. در ایران، استاندارد حداکثر برای علف های هرز سمج در مزارع گندم 
در طبقات بذری پرورشی، مادری و گواهی شده 02به ترتیب /0، 0/05 و 0/1 درصد و 

استاندارد برای علف های هرز سمج صفر و نه درصد برای دو دسته ی دیگر است.
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شکل 18- بذر گندم، الف- عاری از علف هرز و ب- آلوده به بذر علف هرز

آلودگـی بـذر گیاهـان زراعی بـه بذر علف هـای هرز سـبب افزایش تراکم ایـن گیاهان 
در مزرعـه خواهـد شـد. بـا توجـه به مصـرف بـذر خود مصرفـی و عـدم بوجـاری، تراکم 
بـذر علـف های هـرزی مانند تلخـه، پیچک، گونـه های یوالف وحشـی، شـیرین بیان، 
چچـم، پنیـرک، چـاودار در مـزارع افزایش یافته اسـت. قیمـت باالتر بذر گواهی شـده 
بـرای کشـاورزان در وحلـه ی اول ممکـن اسـت از نظـر کشـاورزی صرفـه ی اقتصـادی 
نداشـته باشـد و در نتیجـه از بـذر تولیـدی خـود در سـال گذشـته برای کشـت اسـتفاده 
کننـد، امـا سـبب افزایش علف هـای هرز در مـزارع خود خواهند شـد و هزینه ی کنترل 

و مدیریـت را افزایـش خواهد داد. 
ممانعـت از ورود بـذر و یـا هـر یـک از اندام هـای تکثیر شـونده به مزرعـه در مدیریت 
علـف هـای هـرز جایگاه بسـیار مهمی دارد. بـه عبارت دیگـر در این خصـوص رعایت و 
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اعمـال مقـررات قرنطینـه ای مزرعه ای الزامی اسـت.
• عـدم آلودگـی کودهـای حیوانـی بـه بـذور علـف هـای هـرز: بایـد از عـدم آلودگـی و 
عـاری بـودن کودهـای حیوانـی بـه بـذور علف هـای هـرز  اطمینـان حاصل شـود. برای 

ایـن منظـور بایـد ازکودهـای دامـی پوسـیده اسـتفاده کرد.
• عـدم آلودگـی ماشـین آالت بـه بـذور علف هـای هـرز: ماشـین آالت قبـل از ورود بـه 
مزرعـه بایـد کامـاًل تمیـز باشـند و از عـدم آلودگـی آن هـا بـه بذور علـف های هرز سـایر 

مناطـق اطمینـان حاصل شـود .
• جلوگیـری از آلودگـی حواشـی مزرعـه: در بررسـی آلودگـی حاشـیه ای نشـان داده 
شـده اسـت  که هر سـاله علف های هرز حاشـیه، مسـافتی را به داخل مزرعه پیش روی 
مـی کنـد. وجیـن و حـذف بوتـه هـای رشـد کـرده در حواشـی مـزارع در زمـان مناسـب 
بسـیار مهـم اسـت. قطـع زود هنگام علـف های هرز در حاشـیه مـزارع یکـی از راه های 

پیشـگیری از تولیـد بـذر و پیـش روی بـذور علـف های هـرز بـه داخل مزارع اسـت.

3-2- کنترل مکانیکی
3-2-1- خاک ورزی اولیه 

3-2-1-1- تهیه بستر مناسب 
عملیـات خـاک ورزی اولیـه به طـور معمـول در فصـل پاییـز انجـام می  شـود و شـامل 
اسـتفاده از ادوات سـنگین بـرای شـخم عمیـق توسـط گاوآهـن برگـردان دار، قلمـی 
و پنجـه غـازی، ریپـر یـا زیرشـکن ) سابسـویلر( اسـت. در اصـل، هـدف از اجـرای ایـن 
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عملیـات کنتـرل علف های هـرز و رفع موانع فیزیکـی درون خاک برای رشـد و نمو گیاه 
زراعـی اسـت، به طوری کـه تهویـه ی خـاک، یعنـی رسـیدن اکسـیژن بـه ریشـه ی گیاه، 

به خوبـی صـورت بگیـرد.
3-2-1-2-شخم زمین

پــس از گاورو شــدن زمیــن زراعــی، جهــت برگردانــدن و همچنیــن زیــر خــاک 
ــا عمــق حــدود 25 ســانتی متری  ــه شــخم ت ــوان اقــدام ب ــردن بقایــای گیاهــی مــی ت ب
بــا گاو آهــن برگردانــدار نمــود )شــکل 19(. درصورتــی کــه زمیــن خشــک باشــد، ابتــدا 
آن را آبیــاری کــرده )پیــش آبیــاری( تــا ضمــن شــخم بهتــر، بــذور علــف هــای هــرز در 
ــن  ــخم زدن ای ــا ش ــه زدن و ســبز شــدن کننــد و ب ــه جوان مزرعــه تحریــک و شــروع ب

علــف هــای هــرز از بیــن برونــد. 
نکتـه: با توجـه به اینکه گندم به نشسـت خاک پس از مرحله ی رویشـی حساسـیت 
شـدید دارد،  الزم اسـت کـه عملیـات شـخم حـدود یک ماه قبل از کاشـت انجام شـود. 
البتـه در صورتی کـه گنـدم بـا دسـتگاه خطـی کار غـالت مجهز بـه غلطک یا چرخ فشـار 
باشـد، تمـاس الزم بیـن بـذر و خاک فراهم شـده و خسـارت ناشـی از حساسـیت گندم 

به نشسـت خـاک منتفی خواهـد بود. 
و  یکنواخـت  زمیـن  سرتاسـر  در  آن  عمـق  کـه  اسـت  آن  خـوب  شـخم  یـک 
باقی مانـده هـای گیاهـی خـاک کامـاًل زیر خـاک رفته و سـطح روی شـخم و ردیف های 

شـخم یکنواخـت و بـه سـختی قابـل تشـخیص باشـد.
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شکل 19- آماده سازی اولیه زمین با گاوآهن برگردان دار

3-2-2- خاک ورزی ثانویه
خـاک ورزی  عملیـات  شـامل 
تکمیلی اسـت کـه در مقایسـه با 
خـاک ورزی اولیـه در عمـق های 
کمتری از خاک انجام می  شـود. 
شـامل  اسـتفاده  مـورد  ادوات 
گاوآهـن  و  دیسـک  کولتیواتـور، 
بشـقابی سـبک )هرس( هستند 
در  عملیـات  ایـن   .)20 )شـکل 
فصـل زراعـی انجـام می شـود تـا 
بتـوان ضمـن ایجـاد یکنواختـی 
فیزیکـی در خاک به عنوان بسـتر 
بـذر، امـکان تمـاس بهتـر بـذر با 
خـاک را فراهـم کـرده تـا شـاهد 
و  شـدن  سـبز  درصـد  افزایـش 

یکنواختـی در مزرعـه باشـیم.
بعد از شـخم، عملیات دیسک 

زدن بایـد بـا عمق متوسـط انجام شـود و با توجه به بقایای کشـت قبل و کلـوخ دار بودن 
دوبـار عمود بر هم زده شـود.

شکل 20- آماده سازی تکمیلی زمین ) دیسک زدن ( گندم
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3-3- مدیریت زراعی
تمـام عوامـل زراعـی کـه بـر پویایـی ذخیـره ی بـذر علـف هـای هـرز در خـاک موثـر 
هسـتند اهمیـت دارنـد. روش هایـی کـه منجر بـه افزایش قـدرت رقابت گنـدم در برابر 
علـف های هرز شـود، جزء راهکارهـای مدیریت زراعی قرار می گیرد. افزایش سـرعت 
سـبز شـدن و بنیـه گیاهچه ی گندم نقش مهمـی در برتـری رقابتی دارد. کاربـرد نواری 
کـود، اسـتفاده از بـذر درشـت تـر، افزایـش تراکـم کاشـت، کاهـش فاصلـه ی ردیف هـا، 
کشـت ارقـام بـا ارتفـاع و قـدرت پنجـه زنـی بیشـتر از عوامـل مهـم در مدیریـت زراعـی 
گنـدم هسـتند کـه بـا رعایـت این نکات در کشـت گنـدم می توان ضمن رشـد بهتـر گیاه 
و افزایـش عملکـرد آن، سـبب کاهـش حضـور و خسـارت ناشـی از علـف هـای هـرز در 

مزرعـه ی گندم شـد.
3-3-1- انتخاب بذر سالم و واریته مناسب

 گیـاه سـالم و قـوی نسـبت بـه علـف هـای هـرز مقـاوم تـر اسـت، از ایـن رو خلـوص و 
ضدعفونـی بـذر بایـد انجام شـود. در این خصـوص، انتخـاب واریته با توجه به شـرایط 
اقلیمی بسـیار مهم اسـت. عواملی که در انتخاب نوع بذر دارای اهمیت زیادی هسـتند 
و بایـد در موقـع انتخـاب بـذر در نظـر گرفته شـوند، شـامل باال بـودن قوه ی نامیـه بذر، 
خلـوص فیزیکـی بـذر و مخلوط نبـودن با بذر سـایر محصوالت هسـتند. همچنین گیاه 
و محصـول ایـن بذر بایـد دارای خلوص مطلوبی مانند تطابق منطقـه ای، پرمحصولی، 
مقاومـت نسـبت بـه امـراض و نیـز کیفیـت نانوایـی مطلـوب بـوده و بـذر بایـد بـا سـموم 
قارچ کـش ضدعفونـی شـده باشـد. تا حـد ممکن بایـد از بذرهایی بـا وزن هـزار دانه باال 
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و درشـت برای کاشـت در مزرعه اسـتفاده شـود. 
انتخـاب واریتـه ی مناسـب گنـدم جهـت کشـت اهمیـت باالیـی دارد، چـرا کـه یـک 
واریتـه ی مناسـب، جوانـه زنـی و سـبز شـدن بهتـر، پنجـه زنی مناسـب و به دنبـال آن 
رشـد خـوب و ظهـور بـرگ پرچمـی خـوب و تاج پوشـش مناسـبی را بـه دنبـال دارد که 
سـبب سـایه انـدازی بر زمین شـده و بر کاهش سـبز شـدن و تراکم علف هـای هرز موثر 

است.
در ایران کشت گندم به سه روش انجام می شود:

• بذرپاشـی با وسـیله دسـت: ایـن روش به طـور معمـول در زمیـن هـای کوچـک یـا 
شـیب دار انجـام مـی شـود و کارآیی تولید آن بـه دالیلی مانند مصرف باالی کاشـت بذر 

و عـدم یکنواختـی در مزرعـه بسـیار پایین اسـت )شـکل 21(.

شکل 21- بذرپاشی با دست در کشت گندم
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• بذرپاشـی باوسـیله دسـتگاه کودپـاش: ایـن روش در زراعـت آبـی و دیـم معمـول 
اسـت. سـرعت بـاالی کشـت بـذر در فصـل پاییـز و قبـل از نـزوالت، ویژگـی مثبـت این 
روش اسـت، امـا به طـور کلـی یـک روش ناکارآمـد اسـت، چـرا که عمق کاشـت یکسـان 

نیسـت و سـبب کاهـش عملکـرد دانـه ی گنـدم می شـود.
• کاشـت بـا دسـتگاه خطی کار گنـدم و خطی کار مجهر بـه فاروئر: مناسـب ترین روش 
بـرای زراعـت گنـدم اسـت. خطی کار مورد اسـتفاده در کشـت گنـدم آبی بایـد مجهز به 
قطعاتـی ماننـد فاروئر، قایقی و غلطک باشـد. به نحوی که کار بستر سـازی، کاشـت بذر 
و تکمیل بسـتر بذر در سـه مرحله پشـت سـر هم انجام شـود) شـکل 22(. در مرحله ی 
اول، پشـته هـای کشـت بذر باید به شـکلی ایجاد شـوند که هیچ گونه کلـوخ و یا قطعات 

درشـت خاک در سـطح مزرعه مشـاهده نشود. 
در صـورت عـدم وجـود کلـوخ در محیـط، خـاک یکنواخت بـوده و سـرعت جوانه زنی 
و تکمیـل مراحـل بعـدی رشـد گیاه افزایـش خواهـد یافـت، به طوری که سـرعت جوانه 
زنـی بـه کمتـر از 5 روز مـی رسـد. روزهـای مربـوط بـه جوانـه زنـی بـذر گنـدم در پاییـز 
بحرانـی و بسـیار مهـم هسـتند به ازای هـر روز تأخیر در کاشـت بذر یا جوانـه زنی گیاه، 
50 تـا 150 کیلوگـرم در هکتـار از عملکـرد پتانسـیل گیاه کاسـته شـده و شـاهد افزایش 
تراکـم علـف هـای هرز نیز هسـتیم. مرحله ی دوم این اسـت که دسـتگاه بـذرکار پس از 
انجـام کالیبراسـیون، توانایـی توزیـع یکنواخت عمـودی و افقی بذر در سـطح مزرعه را 
داشـته باشـد. در مرحلـه ی سـوم، بـذر کار طوری بسـتر بذر را شـکل می دهـد که ضمن 
افزایـش نفـوذ جانبـی آب، از نفـوذ عمقـی آب تـا حـد زیـادی جلوگیـری می شـود و در 
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عیـن حـال تمـاس الزم بیـن بـذر و خـاک اطـراف آن برقـرار می شـود. افزایـش نفـوذ 
جانبـی و کاهـش نفـوذ عمقـی از آن جهـت اهمیـت دارد کـه مـدت زمـان و حجـم آب 
مصرفـی آبیـاری را کاهـش می دهـد و در نتیجـه ی آن بهـره وری آب افزایـش می یابد. 
در ایـن خصـوص، هـر گاه قـرار اسـت در مصـرف آب صرفه جویی شـود، بهتر اسـت از 
افزایـش عـرض پشـته هـا، یعنی بیش از 65 سـانتی متر، خودداری شـود و بـه جای آن 

آبیـاری یـک در میان پشـته هـا مد نظر قـرار داده شـود.

شکل 22- کشت گندم با دستگاه خطی کار

3-3-2-رعایت تناوب زراعی
 تنـاوب زراعـی روش بسـیار مهمـی در کنتـرل علـف هـای هرز اسـت. بر اثـر تناوب، 
سـیکل زندگـی علـف هـای هرز به هـم خـورده و بـرای جلوگیـری از افزایـش علف های 
هـرز ی کـه بـا گیـاه زراعـی معینـی تطابـق یافتـه انـد، موثر اسـت. عـدم رعایـت تناوب 
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زراعـی مناسـب ضمـن افزایـش جمعیت علـف های هـرز سـبب ورود گونه هـای جدید 
بـه مـزارع گنـدم خواهـد شـد. در ایـن خصـوص گیاهانـی که مـی توان بـرای تنـاوب در 
مـزارع گنـدم پیشـنهاد کـرد عبارتنـد از: کلـزا، چغندرقنـد، باقـال، سـبزی و صیفـی، 
همچنیـن زراعـت هایـی نظیـر ذرت، مـاش و لوبیـا نیـز مـی تواننـد بـه عنـوان تنـاوب 
تابسـتانه مطرح شـوند )شـکل 23(. گندم در تناوب معمواًل پس از یک زارعت وجینی 
)چغندرقنـد، پنبـه، ذرت، محصـوالت جالیـزی( یـک گیـاه علوفـه ای و یـا آیـش قرار 
مـی گیـرد. نقـش تنـاوب در کاهـش تراکـم علـف های هـرز مزارع گنـدم مهم اسـت و به 
چند مثال از نقش تناوب در کنترل علف هرز اشـاره خواهد شـد. در اسـتان کرمانشـاه 
در کشـت متوالـی گنـدم بـا حضـور گونه هـای چچم، جـودره، یوالف  وحشـی زمسـتانه 
و خونـی واش به طـور مثبـت در حـال افزایش اسـت. در کرمانشـاه تنـاوب زراعی گندم 
بـا چغندرقنـد، حبوبـات و صیفـی جـات و اسـتفاده از علف کـش تاپیک می توانـد تأثیر 

مناسـبی بـر کنتـرل علف هـای هـرز باریک برگ داشـته باشـد.
تراکـم گونـه ای علـف هـرز علف پشـمکی در مزارع گنـدم در تنـاوب گندم کلـزا ثابت، 

ولـی در کشـت متوالـی گنـدم تراکم ایـن علف هـرز افزایش مـی یابد. 
تنـاوب گنـدم-ذرت بـه مـدت طوالنی، بـا توجه به گسـترش بیماری فوزاریوم سـنبله 
گنـدم بـه علت میزبانـی هر دو گیاه نسـبت به این بیمـاری و همچنین اثرسـوء بعضی از 

سـموم علف کـش، انتخابـی برای زراعت گندم مناسـب نیسـت. 
رعایـت تنـاوب زراعـی گنـدم بـا آفتابگـردان، چغندرقنـد یا شـبدر برسـیم در کشـور 

هندوسـتان سـبب کاهـش تراکـم علـف  هـرز مشکل سـاز خونـی واش شـده اسـت.
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شکل 23- کاربرد تناوب درمزارع گندم جهت کنترل بهتر علف های هرز

قـرار گرفتـن چغندرقنـد در تنـاوب گنـدم بـا توجـه بـه وجینـی بـودن و اسـتفاده از 
کودهـای فسـفره به مقـدار زیاد که قسـمتی از آن هم به مصرف زراعت گندم می رسـد، 
مـی توانـد مفیـد باشـد. البتـه تـردد زیـاد ماشـین آالت مختلـف )چغندرکـن، بارکـن، 
کامیـون و غیـره( در برداشـت مکانیـزه چغندرقنـد موجب فشـردگی بیشـتر خاک ها، 
به خصـوص خـاک هـای رسـی مـی شـود کـه عملیـات تهیـه ی زمیـن بـرای گنـدم را بـا 
مشـکل مواجـه مـی کنـد و اسـتفاده از انـواع کمبینات بـه منظور کشـت به موقـع بعد از 

شـخم مـی تواند ایـن مشـکل را رفـع کند.
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3-3-3- آبیاری قبل از شخم 
هـدف از این آبیاری، ایجاد شـرایط فیزیکی مناسـب خاک برای عملیات شـخم زدن 
زمیـن اسـت، امـا در اثـر آن بسـیاری از علـف هـای هـرز نیـز از بیـن مـی رونـد. در ایـن 
روش بسـتر را چنـد هفتـه  پیـش از کاشـت آبیـاری کرده و با سـپری شـدن زمـان الزم، 
علـف های هرز سـبز شـده و سـپس با عملیات تهیـه زمین از بین می رونـد. این آبیاری 
بایـد بین 45-30 روز قبل از کشـت صـورت بگیرد. یکی از اقدامـات موثر و نتیجه بخش 
ایـن روش در کنتـرل بانـک بـذر علف های هـرز مزارع گندم اسـت. در گزارش سـهرابی 
و همـکاران )2009( بیـان شـده اسـت کـه بـا آبیـاری قبـل از شـخم، بیـش از 92 درصد 
گیاهچـه چـاودار از بیـن رفتـه و  عملکرد دانه ی گندم 51 درصد نسـبت به تیمار شـاهد 

افزایش نشـان داده است. 
3-3-4- تاریخ کاشت

 تاریـخ کاشـت گندم بسـته به رقم، شـرایط محیطـی و اقلیمی منطقه متفاوت اسـت 
و  بایـد  بهتریـن زمـان تاریخ کشـت را جهت رشـد گندم و غلبه بر علـف های هرز تعیین 
کرد. کشـت گندم در ایران عمومًا در فصل پاییز انجام می شـود. آنچه که زمان مناسـب 
بـرای کشـت گنـدم در اقلیـم را تعییـن مـی کنـد، دما اسـت تا فرصـت زمانـی الزم برای 
رشـد اولیـه ی گیاهچـه هـا در پاییـز بـرای ورود به فصل زمسـتان و تأمین نیاز سـرمایی 
در ارقام گندم با عادت رشـدی زمسـتانه و بینابین )تامین نیاز سـرمایی( وجود داشـته 
باشـد. تغییرات دما بر میانگین تعداد بذر جوانه زده، سـرعت جوانه زنی و سـبز شـدن 
یکنواخـت تأثیـر می گـذارد. دماهـای اصلی بـرای جوانـه زدن گندم بین 4 تـا 37 درجه 
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سـانتیگراد گزارش شـده اسـت که دمای مطلوب آن 20 درجه سـانتیگراد است. هرچه 
کشـت گنـدم بـا تأخیـر انجـام شـود، مرحلـه ی جوانـه زنـی و رشـد اولیـه ی گیاهچـه در 
شـرایط دمایـی مطلـوب صـورت نمـی گیـرد و به علـت کاهش دمـای خاک، بـذور جونه 

نـزده بیشـتر در معرض مواجهـه با عوامل بیمـاری زا قـرار خواهند گرفت.
3-3-5-تعداد بذر کاشته شده و فاصله ی ردیف ها

 تراکـم مناسـب بوتـه هـا در واحـد سـطح سـبب غلبـه ی محصـول بـر علف هـای هرز 
مـی شـود. میزان بذر مناسـب عمومًا بـه نوع خاک، تاریخ کاشـت، روش کاشـت، اقلیم 
و خصوصیـات رقـم )کم پنجـه بـودن، کودپذیـری، وزن هزاردانـه( متفـاوت اسـت. در 
یـک بسـتر بـذر مناسـب، کشـت در تاریـخ مناسـب و آبیـاری بـه موقـع بـا توجه بـه رقم 
بـذر مصرفـی بـا روش خطی کاری بیـن 120 تا 200 کیلوگـرم در هکتار متغیر اسـت. در 
اراضـی کم بـازده در تراکـم بـاال رقابـت شـدید ی بیـن بوتـه هـا ایجاد، رشـد و توسـعه ی 
ریشـه محدود و سـبب عدم اسـتقرار نامناسـب بوته می شـود. تراکم باال و بیش از حد، 
موجـب توسـعه ی بیمـاری هـای قارچـی ماننـد سـفیدک و انـواع زنـگ هـا به خصـوص 
زنـگ زرد و قهـوه ای مـی شـود. بـا رعایـت فاصلـه کاشـت مناسـب و تراکـم مناسـب 

مـی تـوان از اسـتقرار علـف های هـرز جلوگیـری کرد.
3-3-6-آبیاری

 آبیـاری غرقابـی یـا کرتـی )شـکل 25( کـه در زراعـت گنـدم در برخـی مناطـق انجـام 
مـی شـود نامطلـوب اسـت، چرا که عالوه بر سـخت شـدن سـطح خاک باعث فشـردگی 
کلئوپتیـل خفگـی و کاهـش درصـد سـبز شـدن می شـود کـه تحمـل بوتـه را در مقابـل 
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شـرایط نامطلـوب احتمالـی کاهـش مـی دهد، عـالوه بر این حضـور و ظهـور علف های 
هـرز در ایـن روش آبیـاری بیشـتر اسـت. در روش آبیـاری جـوی و پشـته نسـبت بـه 

غرقابـی، تراکـم علـف هرز کمتـر خواهـد بود. 
در سیسـتم هـای آبیـاری تحـت فشـار ماننـد آبیـاری قطـره ای )شـکل 24( عـالوه 
بـر صرفـه جویـی در مصـرف آب، تراکـم خیلـی پایینـی از علـف هـای هـرز را خواهیـم 
داشـت. بـا توجـه بـه اینکـه کشـت گنـدم به صـورت متراکـم اسـت و اغلـب کشـاورزان 
بـا خطـی کارهـای همدانـی و اگرومسـتر بـه فواصـل مشـخص 20-15 سـانتی متـر بین 
ردیـف هـای کشـت می کننـد، بنابراین جهت صرفه جویـی در مصرف آب و اسـتفاده از 
سیسـتم تیـپ مـی تـوان نوارهای تیـپ در فواصـل 70-50 سـانتی متر بیـن ردیف های 

خطـی کار اسـتفاده نمود.

شکل 24- روش آبیاری قطره ای در کشت گندم
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شکل 25- آبیاری کرتی در کشت گندم

3-3-7-کوددهی
نـوع  بـه  بسـته  کـود  مصـرف  میـزان   
خـاک، آب و هـوا، زراعت قبلـی، میزان 
متفـاوت  گنـدم  رقـم  و  آب  کیفیـت  و 
اسـت. توصیـه کـودی بـرای هـر مزرعـه 
پـس از تجزیـه ی خـاک و تعییـن عناصر 
غذایـی موجـود و میـزان قابل دسـترس 

بـودن آن، توسـط آزمایشـگاه خـاک مشـخص مـی شـود. 

جدول1-   توصیه کودی بر اساس آزمون خاک برای تولید 6 تا 8 تن محصول گندم آبی ) بدون محدودیت آب(

پتاسیمفسفرنیتروژن

میزان کربن 

خاک %

>0/5

0/5-1

1-1/5

<1/5

کود اوره

kg/ha 

400

350

250

200

فسفر قابل جذب 

mg/kg خاک

>5

5-10

10-15

<15

سوپرفسفات 

kg/ha تریپل

150

100

50

0

پتاسیم قابل جذب 

mg/kg خاک

>100

100-150

150-200

<200

سولفات پتاسیم 

kg/ha

150

100

50

0

در صـورت عـدم امـکان آزمـون خـاک بـرای عناصـر پرمصـرف و کـم مصـرف، مقادیر 
کـودی زیـر بـرای گنـدم آبـی توصیه می شـود:
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• 300-250 کیلوگـرم در هکتـار اوره یـا معـادل آن نیترات آمونیوم به صورت تقسـیط 
)هنگام کشـت، پنجه زنی، سـاقه رفتن و تشـکیل سـنبله(

• 150-100 کیلوگرم در هکتار سـولفات پتاسـیم یا کلرور پتاسـیم هنگام. کشـت بهتر 
اسـت از کود کلرور پتاسـیم در کنار سـرک ازت استفاده شود.

• مصرف کود های فسفاته با آزمون خاک صورت گیرد.
بـرای تامیـن عناصـر کـم مصـرف )ریزمغـذی ها( مـی تـوان از کودهـای زیر اسـتفاده 

کـرد. بایـد دقـت کـرد بـه ازای یک بـار مصـرف، حداقل تا سـه سـال اسـتفاده نشـود.
• سولفات روی 40 کیلوگرم در هکتار

• سکسترین آهن 138 به میزان 15-10 کیلوگرم در هکتار
• سولفات مس 25 کیلوگرم در هکتار
• اسید بوریک 20 کیلوگرم در هکتار

• سولفات منگنز 40 کیلوگرم در هکتار
رقابـت علـف هـای هـرز و گیـاه زراعی برای کسـب منابـع مشـترک و محـدود، به ویژه 
عناصـر غذایـی کـه به صـورت کودهای آلی و شـیمیایی جهـت تغذیه گیـاه به کار مـی رود، 
نقـش مهمـی در بهبـود تـوان رقابـت گیـاه زراعـی و کنتـرل علـف  هـرز دارد. نتایـج 
تحقیقـات مختلـف نشـان از تأثیـر مثبت شـیوه هـای مدیریت تغذیـه ی گیـاه زراعی بر 
بهبـود کنتـرل علـف های هرز دارنـد. روش کاربرد کـود عالوه بر تغییـر نتیجه ی تداخل 
علـف هـرز و محصـول زراعی، بـر تغییر تراکـم، فراوانـی و غالبیت گونه هـای علف های 
هـرز موثـر اسـت. روش کاربـرد کود از عوامل مهـم و موثر در افزایش تـوان رقابتی گندم 
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بـا علـف هـای هرز اسـت. عملکرد گنـدم در کاربـرد نواری کود نیتروژن و فسـفر نسـبت 
بـه کاربـرد سراسـری آن، چـه در شـرایط رقابـت و چـه در عـدم شـرایط رقابـت بـا 
علـف هـای هـرز، بیشـتر بـود. کاربـرد نـواری کـود عـالوه بـر نتیجـه ی رقابـت منجـر به 
تغییـر غالبیـت علـف هـای هـرز شـده و در شـرایط تکـرار به مـدت 4 سـال بانک بـذر را 

بسـته بـه گونـه ی علـف هـرز از 25 تـا 63 درصـد کاهش مـی دهد )شـکل 26(.

شکل 26- توزیع کود در مزرعه ی گندم. الف- پخش نواری کود و ب- پخش کود صورت پاششی و سراسری

)ب()الف(

  منابـع تأمیـن کـود در مدیریـت علف هـای هرز مزارع مهم اسـت و منابـع تأمین کود 
در ایـران دارای تنـوع زیادی اسـت و شـامل انـواع کودهای حیوانی، کمپوسـت حاصل 
از بقایای شـاخ و برگ گیاهان، کمپوسـت حاصل از تخمیر سـبوس برنج و کلش گندم، 
کمپوسـت حاصـل از کارخانجـات چـای خشـک کنـی، کمپوسـت حاصـل از ضایعـات 
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کارخانجـات قنـد و نیشـکر وکودهـای آلـی حاصـل از ضایعات پودر اسـتخوان اسـت که 
عـالوه بر اصالح نسـبت کربن به نیتـروژن، غلظت عناصر غذایی مورد اسـتفاده گیاهان 

زراعـی را افزایـش می دهد. 
در زراعـت گنـدم اگـر کـود آلـی پوسـیده نباشـد بهتـر اسـت، چنـد مـاه بعـد بـا خـاک 
مخلـوط و بـا اعمال رطوبت مناسـب پوشـانده شـود. نوع کـود مصرفی می تواند سـبب 

کاهـش تراکـم یـا افزایـش تراکـم علـف هـرز در مزرعه شـود.
کاربـرد کـود نیتـروژن به صـورت سـرک در گنـدم متـداول اسـت. میـزان کوددهـی 
مناسـب، قـدرت رقابـت محصـول بـا علف هـای هـرز را افزایـش مـی دهـد، به خصوص 
زمـان مناسـب کـود سـرک پـس از دفـع علـف هـرز اسـت، در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه 
افزایـش رشـد سـریع گنـدم از اواخر پنجه زنـی، 5-3 روز بعد از سم پاشـی بایـد اقدام به 

آبیـاری و کـود سـرک شـود.
یکـی از کودهـای زیسـتی جهـت افزایـش عملکـرد گیـاه گنـدم، کاربـرد قـارچ هـای 
میکوریـز اسـت. اگـر چـه اسـتفاده از کودهای شـیمیایی سـبب بهبـود رشـد و عملکرد 
گیـاه مـی شـود، امـا بـه دلیـل تأثیـرات منفـی کودهـا بـر محیـط، کاربـرد قـارچ هـای 
میکوریزایـی پیشـنهاد مـی شـود. این قـارچ ها با ریشـه ی گیـاه گندم همزیسـتی کرده 
و عـالوه بـر تأمیـن فسـفر از خـاک، مقـداری نیتـروژن را نیز بـرای گیاه فراهـم می کنند 
و سـبب افزایـش عملکـرد و نیـز جـذب بهتـر عناصـر غذایـی در گیـاه مـی شـوند. 
ریشـه هایـی کـه حاوی میسـیلیوم این قـارچ ها باشـند، سـریع تر و بزرگ تر رشـد کرده 
و از نظر زیسـتی بسـیار فعال تر از ریشـه های گیاهانی هسـتند که فاقد این قارچ باشـند 



دم 
 گن

رع
مزا

رز 
ی ه

ها
علف

ت 
یری

مد

57

و در شـرایط تنش شـوری، خشـکی و کمبود مواد غذایی، تأثیر به سـزایی در رشـد گیاه 
دارنـد. همچنیـن، ایـن قـارچ هـا سـبب افزایـش مقاومـت گیاه بـه عوامـل بیمـاری زای 
خـاک زی مـی شـوند. در کنـار نقـش افزایـش عملکـرد و افزایـش مقاومـت بـه آفـات و 
بیمـاری هـا، ایـن گونـه قـارچ هـا در کاهش رشـد علف هـای هرز در مـزارع نقـش دارند 
و سـبب کاهـش رقابـت و در نتیجـه کاهـش خسـارت علف های هـرز به گیاه می شـوند.

3-4- مدیریت شیمیایی 
در ارتبـاط بـا زمـان مناسـب بـرای اسـتفاده از علف کش هـای انتخابی مـزارع گندم، 
اطالعات متنوعی در اختیار اسـت و تولیدکنندگان گندم بسـته به هزینه، در دسـترس 
بـودن علـف کـش، زمـان و شـرایط الزم، مـی توانند از زمـان پنجـه زدن تا سـاقه رفتن 
گنـدم از علـف کـش های مناسـب اسـتفاده کنند. کنتـرل زودهنگام علف هـای هرز هم 
سـاده تر اسـت و هم خسـارت کمتـری در گیـاه زراعی به دنبـال خواهد داشـت. کارایی 
علـف کـش هـا به ویژه علـف کش هـای انتخابی گندم، بسـتگی زیـادی به رعایـت نکات 
فنـی کاربـرد آن هـا دارد. یـک علف کـش، هنگامـی انتخابـی و بـدون آسـیب بـه گیـاه 
زراعـی علـف هـرز را کنترل می کند کـه زمان، میزان مصرف و شـیوه ی کاربـرد آ ن ها بر 
پایـه ی توصیـه هـای فنـی رعایت شـود. در غیر ایـن صورت ، کاربـرد علف کـش نه تنها 
موجـب افزایـش بازدهـی محصـول نمـی شـود، بلکـه ممکن اسـت بـا ایجاد خسـارت، 
عملکـرد آن را کاهـش دهـد. هـر گیاه زراعـی در یک مرحلـه ی خـاص از دوره ی رویش 
خـود نسـبت بـه علف کـش مقاومـت دارد و از سـوی دیگـر علف هـرز نیـز در دوره ای از 
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رویـش خـود بـه آن حسـاس اسـت. اگـر زمـان توصیـه شـده رعایـت نشـود، کاربـرد 
علـف کـش یـا موجـب خسـارت بـه محصـول مـی شـود و یـا کارآیـی الزم در کنترل 

علـف های هـرز را نخواهد داشـت. 
دارد.  اهمیت  بسیار  پهن برگ  هرز  های  علف  کنترل  برای  کش  علف  مصرف  زمان 
کاربرد علف کش توفوردی در اواخر پنجه زنی تا اوایل ساقه رفتن ضمن کنترل مناسب 
علف های هرز پهن برگ، تأثیری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم ندارد، اما زمانی که 
مصرف این علف کش در مرحله غالف تا اوایل ساقه رفتن و باز شدن برگ پرچم باشد، 

به علت حساس بودن گندم در این مرحله، به شدت عملکرد دانه کاهش می یابد.
بـر اسـاس بررسـی هـای انجـام شـده توسـط میـن باشـی و همـکاران )1394( در 
مـورد شـیوه ی کاربـرد علـف کـش در مناطـق مختلـف کشـور مشـاهده شـده اسـت کـه 
کالیبراسـیون سـم پاش توسـط 84 درصـد از کاربـران قبـل از کاربـرد علف کـش انجـام 
نمـی شـود کـه ایـن امـر موجـب پاییـن آمـدن عملیـات مدیریـت شـیمیایی می شـود. 
حـدود 60 درصـد از کاربـران فشار سـنج سـمپاش را تنظیـم نمی کننـد و یا اینکه فشـار 
بـر اسـاس تجربـه بـوده و مبنـای علمی خاصـی نـدارد و اینکه در سـمپاش های پشـت 
تراکتـوری بـوم دار مـورد بررسـی از نازل های مختلفی در طول بوم اسـتفاده می شـود.
در مناطـق مختلـف کشـور، بیش از 20 درصـد علف کش ها در زمان مناسـب مصرف 
نمـی شـوند و کاربـرد دیر  هنـگام علف کـش در گنـدم موجـب پاییـن آمـدن کارآیـی 

علـف کـش و عـدم کنتـرل بسـیاری از گونـه هـای علف  هرز می شـود.
تنهـا در حـدود 30 درصـد از مـوارد کاربـرد علف کش هـا در مـزارع گنـدم از ادوات 
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مناسـب )سـم پاش بـوم دار پشـت تراکتـوری( و در حـدود 70 درصـد مـوارد از ادوات 
نامناسـب )سم پاش النس دار پشـت تراکتوری، سـم پاش توربوالینر، سم پاش فرقونی 
النس دار و سـم پاش اتومایزری( اسـتفاده می شـود. کاربرد نامناسـب ادوات سم پاشی 
موجـب پاییـن آمـدن کارآیی علـف کش های مورد اسـتفاده می شـود که ایـن امر باعث 
افزایـش هزینـه هـای تولید، افزایش خسـارت علف های هرز، تشـدید پدیـده مقاومت 

بـه علـف هـرز و افزایـش آلودگی زیسـت محیطی خواهد شـد.
تا سال 1394 در ایران 29 علف کش برای گندم به ثبت رسیده بود که در سال 1394 
علف کش های آگروکسون )ام سی پی آ(، یو-46-دی )توفوردی(، آونج )دیفنروکوات(، 
سـدیم  )مزوسولفورون-متیل+یودوسـولفورون  شـوالیه  )بروموکسـینیل(،  برومینـال 
متیـل( و آکسـیال )پینوکسـادن( بـه دالیـل مختلـف از لیسـت علـف کـش هـای مجـاز 
کشـور حـذف شـوند. لـذا هم اکنـون 24 علـف کـش بـرای گنـدم ثبـت شـده اسـت کـه از 
ایـن تعـداد 9 باریـک بـرگ کـش و 8 پهـن بـرگ کـش و 7 علف کـش دو منظوره هسـتند 
کـه برخـی از آنهـا از لیسـت سـموم مجاز کشـور حذف شـده اسـت و علف کـش هایی که 

قابـل اسـتفاده و کاربرد هسـتند بیان شـده اند.) جـدول 2(.
3-4-1- رعایت شرایط فنی جهت اجرای عملیات سمپاشی

• عملیـات سم پاشـی علیـه علـف هـای هـرز  گنـدم، بایـد از مرحلـه ی ابتدا تـا انتهای 
پنجـه زنـی گنـدم صـورت بگیرد.

• کلیـه سـم پاش هـا اعـم از سـم پاش هـای پشـت تراکتـوری )شـکل 27(، میکرونـر و 
هواپیمـا )شـکل 28( قبـل از شـروع بازدیـد شـوند و در صـورت نیـاز، اقـدام بـه تعمیر و 
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تعویـض قطعـات آن هـا شـود، همچنین کالیبراسـیون سـم پـاش زیر نظر کارشناسـان 
مسـئول حفـظ نباتـات و یـا کلینیـک هـای گیاه پزشـکی صـورت بگیرد .

شکل 27- سم پاش پشت تراکتوری جهت پاشش علف کش در مزرعه ی گندم

شکل 28- هواپیمای سم پاش جهت پاشش علف کش در مزرعه ی گندم
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• در صورتی کـه اقـدام بـه سم پاشـی هوایـی شـود، بایـد عملیـات مذکـور در شـرایط 
جـوی مناسـب صـورت بگیرد، علی الخصوص سـرعت جریـان هوا )باد( نباید بیشـتر از 

5 نات باشـد. 
• کلیـه سم پاشـی هـا در شـرایط مناسـب صـورت بگیـرد، به عبارتـی هـوا یخبنـدان 
نباشـد، درشـرایط مـه صبحگاهی، شـبنم، درجه حرارت های بسـیار بـاال، تنش های 

شـدید خشـکی و بیمـاری اقـدام به سم پاشـی نشـود. 
• در صورتـی کـه شـرایط ورود بـه زمیـن نامسـاعد باشـد، مـی تـوان از سـمپاش های 
میکرونـر یـا هواپیمـا اسـتفاده کرد، ولی سـم پاش های پشـت تراکتـوری بهترین گزینه 

جهـت کنتـرل علف هـای هرز هسـتند. 
انجـام عملیـات سم پاشـی  از  بایـد  باشـد،  بارندگـی حتمـی  وقـوع  • در صورتی کـه 

شـود.  خـودداری 
• اختالط علف کش های گندم با سایر مواد شیمیایی، صرفًا بر اساس دستورالعمل ها و 

بروشور الصاق شده بر روی سموم مورد استفاده صورت بگیرد. 
• از آب زالل و فاقـد رسـوبات سـنگین و مـواد زائد جهت اختالط سـموم و سم پاشـی 

مزارع اسـتفاده شود. 
• برقـراری تنـاوب شـیمیایی جهت کاربرد علـف کش های گندم به منظـور جلوگیری 

از پدیـده مقاومـت در علف های هرز گندم الزامی اسـت.
• کاربـرد دقیـق دوز، زمـان مصـرف و اختـالط سـموم علف کـش گنـدم بـا توجـه بـه 

جـداول پیوسـت باشـد.
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• قبـل و بعـد از سم پاشـی علـف هـای هـرز دسـتگاه سـم پاش کامـاًل شسـته شـوند تـا 
باقیمانـده ی سـموم از مخـزن و لولـه  هـای مربـوط بـه سـم پاش خارج شـوند. 

• بـرای اکثـر علـف کـش هـا، حداقـل زمـان مصـرف علف کـش تـا شـروع بارندگـی 8 
سـاعت اسـت. به جز توفوردی که 4 سـاعت و تاپیک، پوماسـوپر، ایلوکسـان و آکسـیال 

کـه 3- 2 سـاعت اسـت.
3-4-2- نکات

• از مصـرف علـف کـش هـای متعلـق بـه  خانـواده ی بازدارنـده اسـتیل کـو آنزیـم آ 
از 5 سـال خـودداری شـود.  بیـش  کربوکسـیالز 

• بـرای کنتـرل یوالف وحشـی مقاوم از سـموم گـروه بازدارنده اسـتوالکتات سـینتتاز 
 B.W حتی االمـکان زمانـی اسـتفاده شـود کـه علف کـش هایی نظیـر آونج و سـافیکس

وجود نداشـته باشند. 
• در صـورت اختـالط علـف کـش هـای هورمونـی نظیـر توفـوردی، دوپلسـان سـوپر 
و برومایسـید آ- ام بـا علـف کـش هـای گـروه بازدارنـده اسـتیل کـو آنزیـم آ کربوکسـیالز 

)ماننـد تاپیـک، پوماسـوپر، ایلوکسـان( بایـد 20% بـه ایـن علف کـش هـا اضافـه شـود.
3-4-3-علف کش های گندم

از دیـدگاه مدیریـت علـف کـش، طیـف پهـن بـرگ کش هـا متنوع اسـت و بـه نظر می 
رسـد کـه مـی تـوان آن هـا را در تنـاوب مصـرف کـرد. پهـن برگ کـش هـای گنـدم تنوع 
خوبـی برخوردارنـد، ولـی رایج تریـن پهن-برگ کش ها که در چندسـال اخیر اسـتفاده 
شـده اند تـری بنـورون متیل )گرانسـتار( و مخلـوط MCPA+2,4-D بوده اسـت. البته 
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چند سـالی اسـت کـه در برخی از مناطق کشـور از علف کش های دو منظـوره بازدارنده 
اسـتوالکتات سـینتتاز در تنـاوب بـا پهن برگ کـش های رایج اسـتفاده می شـود. یکی 
از دالیـل اسـتقبال کشـاورزان از مصـرف زیـاد علـف کـش گرانسـتار بـه دلیـل اختـالط 

پذیـری ایـن علـف کش بـا باریـک برگ کش هـای گندم اسـت. 
 ALS عمـده علف کش های دو منظوره ثبت شـده برای مزارع گنـدم از نوع بازدارنده
بـوده و ایـن علـف کش هـا عمدتًا به عنـوان علف کش هـای مورد اسـتفاده جهت کنترل 
برخـی از علـف هـای هـرز مهاجم نظیـر جودره، پنیـرک، برومـوس و ارشـته خطایی به 
ثبـت رسـیده اند یـا اینکـه ایـن علف کـش ها بـه منظـور مدیریت شـیمیایی علـف های 
هـرز مقـاوم بـه علف کـش به کار بـرده می شـوند و نمی توان این گـروه از علف کـش ها را 
بـه عنـوان علـف کش هـای اصلی مزارع گنـدم در برنامه مدیریت شـیمیایی بـه کار برد. 
طیـف باریـک  برگ کـش هـای گنـدم از تنـوع خوبـی برخـوردار ندارنـد، چـرا کـه تنها 
 BW هفـت باریک برگ-کـش در بـازار موجـود اسـت، دو علفکـش آونـج و سـافیکس
کارایـی زیـادی ندارنـد و فقـط قـادر بـه کنتـرل یـوالف وحشـی هسـتند و پنـج علفکش 

باقـی مانـده نیـز از علـف کـش هـای گـروه بازدارنـده ACCase هسـتند. 
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جدول2-   جدول نحو ه ی  استفاده از علف کش های مجاز در تناوب شیمیایی برای مزارع گندم

مقدار مصرف نام تجارینام عمومی

در هکتار

 مالحظاتزمان مصرف

دیکلوفوپ متیل

فنوکساپروپ- پی- اتیل+ 
مقن پاپردی اتیل

پینوکسادن+ایمن کننده 
کلوکینوست- مکسیل

کلودینافوپ پروپارژیل

پینوکسادن+کلودینافوپ 
پروپارژیل

توفوردی

توفوردی+ ام سی پی آ

باریک برگ کش

ایلوکسان

پوماسوپر

آکسیال )جدید(

تاپیک

تراکسوس

یو 46 دیفلویید

یو 46 کمبی 

فلویید

2/5 لیتر

1-0/8 لیتر

1/5 لیتر

0/8- 0/6 لیتر

1/5 لیتر

1/5-1 لیتر

1/5-1 لیتر

از اول تا پایان پنجه زنی 
گندم و 2تا4 برگی علف هرز

از اول تا پایان پنجه زنی 
گندم

از اول تا پایان پنجه زنی 
گندم

از اول تا پایان پنجه زنی 
گندم

از اول تا پایان پنجه زنی 
گندم

از پنجه زدن تا تشکیل 

ساقه ی گندم،

پنجه زنی تا تشکیل ساقه ی 
گندم

یوالف و چچم را به خوبی کنترل 
می  کند زمان مناسب معمواًل از 
اول تا پایان پنجه زنی بوده و از 
اختالط با پهن  برگ کش های 

رایج خودداری شود

عدم کنترل چچم و چاودار

-

در صورت اختالط با توفوردی به میزان 
یک لیتر در هکتار مصرف شود.

-

توفوردی را برای علف های هرز دائمی 
مانند پیچک، تلخه و کنگر می توان تا 
2 لیتر در هکتار در مرحله ی غنچه و 
گل علف هرز پس از دانه بندی گندم 

مصرف کرد

-

پهن برگ کش
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ادامه جدول 2

مقدار مصرف نام تجارینام عمومی

در هکتار

 مالحظاتزمان مصرف

تری بنورون متیل

مکوپروپ پی- دیکلوپروپ 
پی - ام سی پی آ

بروموکسینیل+ ام سی 
پی آ

توفوردی+ دایکامبا

تریاسولفورون+ دایکامبا

سولفوسولفورون

مزوسولفورون 
متیل+یدوسولفورون 

متیل سدیم+ ایمن کننده 
مفن پایر دی اتیل

گرانستار

دوپلسان سوپر

برومایسید آ

دیاالن سوپر

لنتور

آپیروس

آتالنتیس

20-15 گرم

2/5

1/5

2/5

165 گرم

2-2/5 لیتر

2-1/5 لیتر

ابتدا تا انتهای پنجه زنی 
گندم

از 5 تا6 برگی تا ساقه رفتن 
گندم

ابتدا تا انتهای پنجه زنی 
گندم

ابتدا تا انتهای پنجه زنی 
گندم

ابتدا تا انتهای پنجه زنی 
گندم

ابتدا تا انتهای پنجه زنی 
گندم

2 تا 3 برگی علف هرز یا ابتدا 
تا انتهای پنجه زنی گندم

-

برای کنترل پنیرک موثر است

-

-

-

در  جــودره  کنتــرل  بــرای 
ــودره،  ــی ج ــا 3 برگ ــه ی 2 ت مرحل
در صــورت کاربــرد در گنــدم، از 
ــد،  ــوالت چغندرقن ــت محص کش
ــل  ــورگوم در فص ــردان و س آفتابگ

بعــدی اجتنــاب شــود

بـــه جز گندم دوروم، در زمره 
علف کش هـــای پرخطر از نظر 

مقاومت به علف های هرز اســـت 
لذا از مصـــرف متوالی آنها جدا 

خودداری شود

دو منظوره
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ادامه جدول2                       

مقدار مصرف نام تجارینام عمومی

در هکتار

 مالحظاتزمان مصرف

مزوسولفورن متیل+ 
یدوسولفورون متیل 

سدیم+ دیفلوفنیکان+ 
ایمن کننده پایردی اتیل

ایزوپروترون+ 
دیفلوفنیکان

مت سولفورون متیل+ 
سولفوسولفورون

اتللو

پنتر

توتال

مرحله ی پنجه زنی گندم

پس از کاشت گندم و قبل از 
سبز شدن گندم

ابتدا تا انتهای پنجه زنی 
گندم

-

به جز گندم دوروم

برای کنترل جودره در مرحله ی 2 تا 3 
برگی جودره و  یوالف وحشی مقاوم

1/6

2/5-2 لیتر

50-40 گرم
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