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های هرز بر رشد، عملکرد و اجزای بررسی اثرات شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی کنترل علفاین تحقیق با هدف  :اهداف

ثیر شخم حفاظتی و مدیریت أو علفکش تحت ت از قبیل انرژیها و نهادهاز منابع وری محاسبه میزان بهره و گندمعملکرد 

 اجرا گردید. ، های هرزتلفیقی کنترل علف

 

در سه تکرار  با یکامل تصادف یهاخردشده و در قالب طرح بلوک یکبار یهابه صورت کرتاین پژوهش   ها:مواد و روش

 یورزخاکانجام شد.  1391-92مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 

کاشت ) ( و بی خاکورزیواتوری+ رت سکید(، کم خاکورزی )سکیگاوآهن برگردان + دشخم رایج )ح شامل سط سهدر 

 بازه زمانیبدون کنترل، وجین دستی در ) سطح ششدر های هرز کنترل علفو ی به عنوان کرت اصل (،کارمستقیم با خطی

بقایای گیاهی + آتالنتیس  لیتر در هکتار، 5/1، علفکش بروموکسینیل+ ام سی پی ای به میزان روز پس از کاشت 03و  33

 هایکرت پس رویشی در صورتبه  گرم در هکتار( 153لیتر و متریبیوزین  5/1آتالنتیس  لیتر در هکتار، 5/1به میزان 

 جنوب( اعمال شدند. گرم اقلیم مهرگان )ویژه روی گندم رقمکه بر  در نظر گرفته شد یفرع

 

د های هرز قرار گرفت. کمترین عملکربین صفات مورد بررسی، عملکرد دانه تنها تحت تأثیر اثر اصلی کنترل علف ها:یافته

تن در هکتار و بیشترین عملکرد دانه در شرایط کنترل با بروموکسینیل+ ام  93/1دانه تحت شرایط بدون کنترل با میانگین 

از نظر . نشد مشاهده داریمعنی آماری اختالف کنترل، هایروش بین .تن در هکتار مشاهده شد 11/1سی پی آ با میانگین 

های خاکورزی رایج، حداقل و بدون شخم مربوط به در سیستم کل کمترین میزان هزینهانرژی و مزایای اقتصادی نیز 

 تیمار عدم کنترل بود. 

 

ی در خاکورز یحاصل از اجرای سیستم ب نهیبا توجه به نسبت باالتر سود به هز در این پژوهش یبه طور کل گیری:نتیجه

با توجه به مزایایی که به ویژه در استان خوزستان از نظر جلوگیری  خاکورزی ی، روش برایج با سیستم خاکورزی اسیق

هرز، سیستم خاکورزی مناسبی  یها، در صورت کنترل علفدارد از هدررفت رطوبت و ممانعت از تخریب ساختمان خاک

 .باشدمیم جهت زراعت گند

 سود اقتصادی، گندم ،کشاورزی حفاظتی، عملکرد دانه، بازده انرژی های کلیدی:واژه
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Abstract 

Background and Objective: The aim of this study was to investigate the effects of tillage and integrated weed 

management on growth, yield, yield components, resource use efficiency and inputs such as energy and 

herbicides in wheat. 

  

Material and methods: This research was conducted in split plots and randomized complete block design 

with three replications in the research farm of the Faculty of Agriculture of Shahid Chamran University of 

Ahvaz in the 2018-19. The treatments included three tillage practices, viz. conventional tillage (disc plow + 

disc), low tillage (disc + the retractor) and zero-tillage (direct linear planting), as main plot and six weed 

management options, viz.  (no control, manual weeding 30 days interval after sowing, bromoxynil + MCPA 

herbicide @ 1.5 liters per hectare, plant residue (mulch) + Atlantis @ 1.5 liters per hectare, Atlantis @ 1.5 

liters and metribiosine @ 150 grams per hectare. Hectares) as post-emergence was considered as a sub-plot 

that was applied on wheat of Mehregan cultivar (especially in the semi-arid climate of the south). 

 

Results: Among the studied traits, grain yield was only affected by the main effect of weed control. The lowest 

grain yield was observed under uncontrolled conditions with an average of 1.93 t.ha-1 and the highest grain 

yield in weed management treatment was observed in bromoxynil + MCPA with an average of 4.14 t.ha-1. 

There was no statistically significant difference between the weed control methods. In terms of energy and 

economic benefits, the lowest total cost in conventional tillage systems, minimum, and no-tillage was related 

to uncontrolled treatment. 

 

Conclusion: In general, due to the higher ratio of profit to cost of the no-tillage system as compared to the 

conventional tillage system, it seems that this method is suitable tillage system to assess proper weed control 

in wheat cultivation, especially in order to prevent moisture lost and degradation of structure in soils of 

Khuzestan province. 
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 مقدمه

یکی از محصوالت  L.)  (Triticum aestivumگندم     

استراتژیک است که از نظر سطح و ارزش غذائی دارای 

اهمیت بسیار باالیی بوده و به عنوان یکی از مهمترین و 

ترین گیاهان زراعی جهان شناخته شده است. پرمصرف

براساس گزارش سازمان خوار و بار جهانی )فائو(، در 

ده میلیون تن بو 118تولید جهانی گندم حدود  8311 سـال

میلیون تن گزارش شده است. در  11حدود  که سهم ایران

 535استان خوزستان با سطح زیرکشت حدود این میان 

( در 151و  321هزار هکتار )به ترتیب آبی و دیم برابر با 

  (.8311های کشور قرار دارد )فائو استان رده اول

mailto:a.monsefi@scu.ac.ir
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بدیهی است که هرگونه تالش در جهت افزایش تولید    

های تولید نقـش واحد سـطح یـا کاهش هزینهگندم در 

کشاورزی این محصول ایفا خواهد  مهمی را در اقتـصاد

ها و درآمد محصول بهای کشاورزی تأمین نهاده در کرد.

ق و تلفی ثابتی داشته، اما کاربرد مناسـب امکانات زراعی

و صرفه جویی در  پایین آوردن هزینه تولید در مدیریت

)میسمی و جاللی  ثر خواهد بودؤو مبسیار مهم انرژی 

. در این رابطه استفاده بهینه از خاک به عنوان (8383

 نیازهای رشدی گیاهانکننده تأمینمنبع مهمترین 

وری الزم از تولیدات زراعی را افزایش دهد تواند بهرهمی

عبارت است از  یورزخاک(. a8310منصفی و همکاران )

بر هم زدن خاک که به منظور  یبرا یکیمکان اتیعمل

 یانجام م اهیرشد گ یمناسب برا طیفراهم آوردن شرا

جوانه  یمطلوب برا یطیمح جادیا ی. هدف خاکورزردیگ

هرز،  یهاعلف تیریمد شه،یزدن بذر، رشد و توسعه ر

باشد. از یم اکو حفاظت رطوبت در خ شیکنترل فرسا

رایج و  یورزبه خاک توانیم یورزانواع خاک

که خود  ریاشاره نمود، که مورد اخ یحفاظت یورزخاک

و شخم کاهش  یورزبدون خاک یعنی یبه دو گروه کل

تعداد  وانتیرا م کیتفک نیاست. اساس ا کیقابل تفک افتهی

 سک،یمانند گاوآهن، د یدفعات استفاده از ادوات

دن مان یباق زانیم نیر و بذرکار و همچنلِوِلِ واتور،یکولت

 (درصد 33 )حداقل یورزپس از انجام خاک اهیگ یایبقا

توانند های خاکورزی حفاظتی میسیستمامروزه دانست. 

بخش مهمی از سامانه کشاورزی پایدار باشند که منافعی 

و  مصرف سوخت کاهشرابطه با نیروی کار و  را در

حاصله از  جینتاکنند. برای کشاورزان فراهم میهزینه 

 یخاکورز یمارهای( نشان داد که ت8339روستا ) قیتحق

رایج،  یخاکورز ماریبا ت سهیو حداقل در مقا یحفاظت

 یداریخاک و پا یمقدار ماده آل داریمعن شیباعث افزا

. دیخاک گرد شیفرسا زانیم داریها و کاهش معنخاکدانه

حفظ رطوبت، افزایش مواد آلی خاک و جلوگیری از 

ف آب در مرحله تولید و فرسایش خاک، کاهش مصر

همچنین کاهش تردد ماشین آالت کشاورزی که خود 

و صرفه جویی در انرژی و  عاملی برای فرسایش خاک

شود از مهمترین اهداف محسوب می هزینه های ورودی

؛ 8311منصفی و همکاران باشد )خاکورزی حفاظتی می

 ری( تأث8331گومن و سور ) (.8311 علیجانی و همکاران

 یایبا حفظ بقا یخاکورز ل)حداق یسه روش خاکورز

و  یاهیگ یایبدون حفظ بقا یحداقل خاکورز ،یاهیگ

و عملکرد دانه ذرت و گندم را  تیفیرایج( در ک یخاکورز

محققان نشان دادند کاهش  نیکردند. ا یپنج سال بررس

 تیفیعملکرد و ک ،یاهیگ یایبا حفظ بقا یخاکورز

 یبیترک یحفاظت یکشاورز .بخشدیمحصول را بهبود م

 وهیش نیمتعادل کننده است. ا یکشاورز یها وهیاز ش

بدون  ای یشخم کاهش قیخاک را از طری، کشاورز یها

اک خپوشش  و زنندیکمتر به هم م م،یشخم و کشت مستق

و  شود )درپشیمحفظ مالچ  ای یاهیگ یایبقا قیاز طر

باقی ماندن بقایای گیاهی در این روش (. 8313 همکاران

ا بنیمه خشک که  خشک و در مناطقبویژه بر روی زمین 

آبیاری و همچنین در اختیار برای آب حجم  محدودیت

مواجه ماده آلی خاک به علت عدم پوشش گیاهی کمبود 

وری آب و تولید پایدار ، باعث افزایش راندمان بهرههستند

و از طرف  گرددمیدر عملکرد محصوالت کشاورزی 

های هرز در ابتدای دوره دیگر با کنترل جوانه زنی علف

)صفاهانی و  شودرشد باعث کاهش رقابت اولیه می

 . (8310همکاران 

عملکرد  شهرز یکی از مؤثرترین عوامل کاه هایعلف   

محصوالت زراعی مختلف هسـتند. در ایاالت متحده 

 18های هرز به تنهایی موجـب کاهش امریکا علف

میلیارد  33 عملکرد محصوالت مختلف )معادل یدرصد

براساس (. 8331و همکاران  منتالیشـوند )پدالر( می

از  یخسارت ناش زانی( م8331) مدالیمطالعات ز

، درصد 85در حال توسعه  یهرز در کشورها یهاعلف

 یو در کشورها درصد 13 افتهیتوسعه مهین یهاکشور

 به عبارت دیگر،برآورد شده است. درصد  5 افتهیتوسعه

جهان هر سال در اثر  داتیتول درصد 11بطور متوسط، 

های هرز در علف .رودیم نیهرز از ب یهاخسارت علف
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های ابتدای رشد گیاه به واسطه رقابت برای نهاده

کشاورزی از جمله نور، آب و مواد غذایی، باعث عدم 

زنی مناسب بذر و همچنین استقرار نامناسب گیاه جوانه

گردد که افزایش این رقابت زراعی جوان در مزرعه می

های متفاوت در صورت عدم کنترل صحیح بواسطه روش

و در زمانهای نامناسب باعث کاهش چشمگیر عملکرد 

و  لبرگیم .(b8310 همکاران منصفی وخواهد شد )

های هرز به محصوالت ( خسارت علف8331هالگرن )

درصد  31سـودان را  کشورمختلف از جمله گندم در 

نشان داده است  رانیدر ا قاتیتحق جینتابرآورد نمودند. 

 35که اگر مزارع گندم عاری از علف هرز گردد، حدود 

عملکرد کاهش  ؛شودبه عملکرد آن افزوده می درصد

 درصـد تخمـین زدند 13بر اثر این گیاهان را  مجهانی گند

 اهانیهرز در گهایخسارت علف(. 8331 ی)منتظر

خاک، گونه  زییحاصلخ ،یطیمح طیمختلف عالوه بر شرا

زمان سبز شدن، تراکم بوته، زمان کنترل  ،یزراع

دارد.  یبستگ زیهرز، به تراکم و رقم محصول نعلف

 شی( اظهار داشتند که افزاb8310) منصفی و همکاران

کاهش تعداد  قیاز طر های هرز باریک برگعلفتراکم 

منجر به کاهش  مربعپنجه بارور و تعداد سنبله در متر 

 ریهمانند سا زین ییایمی. کنترل شگرددیعملکرد گندم م

های علف کاهش اثر ایحذف هاست که برای ها قرنروش

مشکالت  یو به رغم برخ ردیگیهرز مورد استفاده قرار م

هنوز به  باتیترک نیاز مصرف ا یناش یطیمح ستیز

های هرز علف یقیتلف تیریاز اجزای مهم مد یکیعنوان 

 (.8339)زند و همکاران  شوندیدر جهان محسوب م
هایی است کـه در بیوزین از مهمترین علفکش متری

بسیاری از نقاط دنیا از جمله آرژانتین، برزیل، کانادا، 

 هرز گندم به یهاژاپن، مکزیک و آمریکا برای کنترل علف

(. این 8333 همکارانثبـت رسـیده اسـت )دهامو و 

بوده  II علفکش از بازدارنده های فتوسنتز در فتوسیستم

باشد و در ایران نیز از ها میگروه تریازینون بهو متعلق 

های هرز در گیاهان زراعی برای کنترل علف 1355سال 

 ، گوجه فرنگـی(Solanum tuberosum) سیب زمینی

(Solanum lycopersicum) و سـویا (Glycine max)  ثبت

(. این 8339 همکاران شود )زند وشده و استفاده می

وسیعی بوده و بسیاری از علفکش دارای طیف علفکشی 

را در محصوالت  گهرز باریک برگ و پهن بـر یهاعلف

کند. حساسـیت ارقام گندم به این مختلف کنترل می

علـفکـش مهمتـرین مشـکل کـاربرد آن در ایـن محصول 

 یهاکه با وجود کنترل مطلوب برخـی علف است. بطوری

 Bromus) هـرز مشـکل سـاز از جمله علف پشمکی

tectorum) و جـودره (Hordeum spontaneum) در ،

درصد  53از  یشآن در گندم ب یبرخی موارد گیاه سوز

   . (8339)تارکالسون و همکاران  گزارش شده اسـت

های مهم عملکرد محصول انرژی یکی از شاخص     

 سازیتوان با بهینهاست و عملکرد گیاهان مختلف را می

و تیپی ) افزایش داد درصد 33مصرف انرژی تا حدود 

. با توجه به (8310محمدی و همکاران  ؛8339همکاران 

های کشاورزی از سیستمدرست وری این مسئله بهره

های و و کاهش آالیندهسباعث افزایش محصول از یک 

تغییر رویکرد  لذاگردد زیست محیطی از سوی دیگر می

از کشاورزی متعارف به سمت کشاورزی حفاظتی یک 

 همانگونه که اشاره شد باشد.امر ضروری و مهم می

خاکورزی متعارف باعث از بین رفتن ساختمان فیزیکی 

همین موضوع در مناطق خشک و نیمه شود و خاک می

خوزستان باعث هدررفت بیشتر رطوبت خشک مانند 

کارآیی و صرفه  بـه دلیل همچنانها علفکش. گرددمی

ایفا  های هرزاقتصادی، نقش محوری در مدیریت علف

مشکالت زیست محیطی که برای  کنند و به رغممی

ترکیبات هنوز هم از  ها ذکر شده اسـت، ایـنکشعلف

. روندمی های هرز بشماراجزای مهم مدیریت تلفیقی علف

رف سازی مصبهینهیکی از راهکارهایی که جهت 

و ها اختالط علفکش د،باشها مورد توجه میعلفکش

و همچنین  افزایی آنها در اختالطاستفاده از اثرات هم

با میزان مصرف  نظیر متری بیوزین کشهای جدیدعلف

 افزایش سبب باشد کهمی تهشکمتر نسبت به انواع گذ

هرز، جلوگیری از توسعه مقاومت  هایطیف کنترل علف
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دفعات  ، کاهشهاها، کاهش هزینهعلفکش هرز به هایعلف

که به واسطه آن کاهش تردد تراکتور و صرفه  سم پاشی

 بهو نهایتاً کاهش ورود مواد شیمیایی  جویی در انرژی

اندک بر  قاتیبه تحق باتوجهشود. لذا میزیست  محیط

هرز  یهاکنترل علفشخم حفاظتی با محوریت موضوع 

اثر  و جدیدترکیبی ی و معرفی علف کش قیبصورت تلف

در استان آن بر عملکرد و تغییرات هزینه تولید 

 مد نظر قرار گرفت.خوزستان، 

 هامواد و روش

در مزرعه  1391-92 یپژوهش در سال زراع    

 دیدانشگاه شه یدانشکده کشاورز یپژوهش یآموزش

چمران اهواز واقع در جنوب غربی اهواز و حاشیه غربی 

دقیقه 19درجه و  31رود کارون با عرض جغرافیایی 

دقیقه شرقی و  11درجه و  12شمالی و طول جغرافیایی 

شهر اهواز در  .دیگردمتر از سطح دریا اجرا  88ارتفاع 

بندی جنوب استان خوزستان واقع شده و از نظر تقسیم

-اقلیمی، جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می

له هواشناسی، متوسط سا 13شود. براساس آمار 

متر است. متوسط میلی 5/199بارندگی ساالنه در منطقه 

گراد و متوسط حداقل درجه سانتی 8/10حداکثر دما 

درجه سانتیگراد به ترتیب در تیرماه و  0/0دمای ماهیانه 

سازمان هواشناسی استان ) دهدماه رخ میدی

آمار هواشناسی در محدوده زمانی انجام  .(خوزستان

ارائه شده  1 آزمایش به صورت میانگین ماهانه در جدول

 است.

 

  (89-89) در طول فصل رشد ییآب و هوا طیماهانه شرا نیانگیم - 1جدول 

 ماه آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت

 )C)0دمای حداکثر  8/81 0/11 8/83 1/83 8/89 3/30
 )C)0دمای حداقل  1/18 13/9 13/9 3/13 8/10 1/83
 )C)0 میانگین دمای روزانه 1/10 0/13 3/15 0/10 2/88 0/82

 (mm) بارندگی 11/3 95/3 30/1 32/3 13/1 30/3

 (hours/ day) ساعات آفتابی 31/5 11/1 21/5 30/2 30/1 1/13

 )%(  میانگین رطوبت نسبی 3/12 8/10 1/09 8/55 3/58 1/33
 mm day)-1( تبخیر 12/1 31/1 23/1 22/8 88/1 11/1

     

آبان ماه انجام شد.  اوایلسازی زمین در تهیه و آماده 

مون برداری از خاک جهت انجام آزنمونه ،قبل از کشت

خاک )خصوصیات فیزیکی و شیمیایی( صورت گرفت و 

 آزمون خاک نیاز کودی خاک برآورد شد. براساس نتایج

درصد  5/81)خاک آزمایشی دارای بافت لومی رسی )

-338/3درصد سیلت ) 8/53متر(، میلی 35/3-8شن )

 338/3درصد رس )کمتر از  3/85متر(، میلی 35/3

 11/8؛ شوری 31/1هاش برابر با -متر((؛پمیلی

؛ 51/3زیمنس بر متر، درصد مواد آلی برابر با دسی

درصد؛ ظرفیت تبادل کاتیونی برابر  8/89کربنات کلسیم 

                                                           
1 Conventional Tillage  

مول بار بر کیلوگرم؛ نیتروژن کل برابر با سانتی 1/13با 

گرم در میلی 5/0درصد، فسفر قابل جذب برابر با 81/3

گرم در میلی 9/159کیلوگرم و پتاسیم قابل جذب برابر با 

 کیلوگرم اوره در سه قسط )یک 333مقادیر  کیلوگرم(

زنی و یک سوم سوم هنگام کاشت، یک سوم اوایل پنجه

 33کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 33ابتدای ساقه رفتن(، 

ه به خاک اضاف کیلوگرم سولفات پتاسیم به صورت پایه

های خرد شده در سه تکرار این طرح در قالب کرت .شد

های اصلی در کرت تیمارها شامل خاکورزی اجرا گردید.

کم و  8بدون شخمخاکورزی یا دون ب، 1شخم رایج )

2 No-Tillage  
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های در کرت های هرز(؛ تیمار کنترل علف3خاکورزی

دو های هرز در علف دستی وجین ،1بدون کنترل)فرعی 

علفکش ، روز پس از کاشت 03و  33بازه زمانی 

لیتر در  5/1ام سی پی ای به میزان  +بروموکسینیل 

، 5رویشیبه صورت پس روز بعد از کاشت 33هکتار

تن در هکتار  5بقایای گیاه زراعی بعد از کاشت به میزان 

روز بعد از  33لیتر در هکتار 5/1+ آتالنتیس به میزان 

لیتر در  5/1آتالنتیس ، رویشیبه صورت پس کاشت

و  رویشیپس به بصورت روز بعد از کاشت 33هکتار

روز بعد از کاشت  83گرم در هکتار  153متریبیوزین 

کش از علف. الزم به ذکر است که بصورت پس رویشی

خاکورزی جهت  بیپاراکوآت قبل از کاشت در تیمارهای 

 هرز موجود در مزرعه استفاده شد.هایاز بین بردن علف

مهرگان بود  رقم گندم مورد مطالعه در این پژوهش رقم

 مرکز به مربوط المللىبین خزانه از ،گرم اقلیم که ویژه

انتخاب  (CIMMYT)گندم و ذرت المللى بین تحقیقات

-با توجه به متفاوت بودن عملیات خاکورزی، آمادهشد. 

رایج های سازی زمین برای هر تیمار بر اساس خاکورزی

دیسک+ ) خاکورزی، کم(+ دیسک دارگاوآهن برگردان)

)کاشت مستقیم با خطی کار(  خاکورزیو بی (رتیواتور

های اصلی در ابتدا، کاشت در کرتصورت گرفت. 

متر انجام پذیرفت و پس از  88)خاکورزی( به طول 

، های فرعیعملیات کاشت، با مشخص نمودن ابعاد کرت

به واحدهای  تن در هکتار 5بقایای ذرت به میزان 

بقایای گیاه زراعی بعد از آزمایشی مورد نظر )تیمار 

)محصول  تن در هکتار + آتالنتیس 5کاشت به میزان 

روز  33لیتر در هکتار 5/1 به میزان شرکت بایر کراپ(

گردید. سبز شدن مزرعه بدون  ( اضافهبعد از کاشت

انجام آبیاری و با توجه به بارش باران صورت گرفت. 

روز پس از  83، )وارداتی غزال شیمی( تیمار متریبوزین

آذرماه و سایر تیمارهای  88سبز شدن مزرعه در تاریخ 

فاصله  ماه اعمال شدند. دردی دوم سموم در تاریخ

                                                           
3 Reduced tillage  
4 Un-weeded control  

روز پس از کشت و اطمینان از استقرار کامل  03زمانی 

 )شرکت مهان( گیاه اصلی با اعمال سمپاشی با پاراکوات

های فرعی جهت متری بین کرتسانتی 13فاصله 

های فرعی از هم و ایجاد راهرو جهت جداسازی کرت

که ها انجام گرفت. به طوریعبور و مرور بین کرت

ها ز اعمال فاصله برای جداسازی آنهای فرعی بعد اکرت

ها و حذف از هم و ایجاد مسیر رفت و آمد بین کرت

  1×3خطوط کاشت اضافی حاشیه، ابعادشان 

 شد.مترمربع( 18)

روش  هگیری شده در این پژوهش به همراصفات اندازه

 گیری عبارت است از:اندازه
 

 گیری اجزای عملکرد گندماندازه

جهت تعیین اجزای عملکرد گندم نیز در مرحله      

بوته انتخاب و  5رسیدگی فیزیولوژیک، از هر کرت تعداد 

تعداد پنجه در بوته، تعداد پنجه بارور و تعداد سنبله در 

ی اصلی ساقه 5هر بوته مشخص و شمارش شد. سپس 

از هر کرت برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد و تعداد 

وزن هزار دانه گندم )با استفاده از  دانه در هر سنبله و

      دستگاه شمارشگر دیجیتال بذر( محاسبه شد. 

 و شاخص برداشتبیولوژیک  کاه و کلش،عملکرد دانه، 

در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک با استفاده از      

مترمربع،  0مترمربع محصول موجود در  3×8کوادرات 

بر و به آزمایشگاه منتقل شد. پس از خشک کردن کف

 13ساعت در دمای  12های گیاهی در آون )به مدت نمونه

های گیاهی توزین و عملکرد گراد(، نمونهدرجه سانتی

زیست توده محاسبه شد. عملکرد دانه نیز پس از کوبیدن 

 و گیری مقدار دانههای گندم به دست آمد. با اندازهبوته

عملکرد بیولوژیک در واحد سطح، شاخص برداشت نیز 

 محاسبه شد.  زیربا استفاده از رابطه 

 شاخص برداشت =عملکرد دانه /عملکرد بیولوژیک

 برآورد نیاز انرژی

5 Post emergence  



 01                                                             ...مصرف انرژی و هزینه عملکرد، بر هرز هایعلف تلفیقی مدیریت و شخم حفاظتی تأثیر

های تجدیدپذیر و غیر قابل انرژی ورودی به انرژی     

های تجدید پذیر به صورت شود. انرژیتجدید تفکیک می

بندی حیوانی/ گاو، بذر، کود و غیره تقسیمدستی، 

های غیرتجدیدپذیر شامل شوند، در حالی که انرژیمی

( ، تراکتور، دیزل، برق، روان NPKکود شیمیایی )

کل  ها، ماشین آالت و مواد شیمیایی و غیره است.کننده

بازده خروجی هم به عملکرد دانه و هم به محصول جانبی 

هش، میزان تولید انرژی حاصل اشاره دارد. در این پژو

رد جهت برآو به تفکیک برآورد شد. بازده اقتصادی نیزاز 

انرژی ورودی و خروجی )برحسب مگاژول در هکتار( 

های زراعی از روشی ها و فعالیتبرای هر یک از ورودی

پیشنهاد شده است، استفاده  (،1993بایشایا و شارما )که 

ی و شدت انرژی با وری انرژکارایی انرژی، بهره شد.

استفاده از روابط زیر محاسبه شد: )سینگ و همکاران 

1991.) 

=  بازده تبدیل انرژی

)  انرژی  خروجی
مگاژول

هکتار
) 

)  انرژی  ورودی
مگاژول

هکتار
)  

  

 )هکتار/مگاژول(انرژی ورودی  –انرژی خروجی )هکتار/مگاژول(  = )هکتار/مگاژول( انرژی خالص

)  بازده  انرژی ورودی به خروجی
کیلوگرم

مگاژول
) =

+ دانه)  خروجی( کیلوگرم برهکتار )  (کلش و کاه 

 (هکتار/مگاژول)   انرژی ورودی
 

 

)   راندمان انرژی (از دید فیزیکی)    
مگاژول

کیلوگرم
) =

 (هکتار/مگاژول) انرژی خروجی

کاه و کلش) خروجی ( کیلوگرم برهکتار) + (دانه
 

)   راندمان انرژی (از دید اقتصادی)
مگاژول

واحد پولی 
) =

 (هکتار/مگاژول) انرژی خروجی

( ریال درهکتار)  هزینه کاشت
 

 تحلیل اقتصادی

تجزیه و تحلیل اقتصادی از نظر بازده و سود      

ناخالص و خالص: نسبت هزینه )بازده هر ریال سرمایه 

گذاری شده( بر اساس نرخ موجود ورودی و خروجی. 

کل هزینه متغیر شامل هزینه ورودی مانند بذر، کود، 

های زراعی مختلف از قبیل شخم، کاشت، آبیاری و فعالیت

و غیره.  وبیبرداشت، خرمن کهای هرز، علفکنترل 

ارزش اجاره زمین نیز در هزینه کشت در نظر گرفته شده 

)  است. بازده با استفاده از روابط زیر محاسبه شد

 .(8318صوفی جنوا و همکاران 

 مقدار کاه و کلش + مقدار دانه تولیدی = بازده ناخالص

های متغیرکل هزینه - بازده ناخالص = بازده خالص  

به هزینه نسبت سود = های متغیربازده ناخالص/ کل هزینه  

 

 

  آماری محاسبات

 SASها با استفاده از نرم افزار تجزیه واریانس داده     

انجام شد. مقایسه میانگین صفات با استفاده  1/9نسخه 

 5( در سطح LSDدار )از آزمون حداقل تفاوت معنی

 درصد انجام شد.
 

 نتایج و بحث

های اجزای عملکرد گندم نتایج تجزیه واریانس داده     

نشان داده شده است. در بین اجزای عملکرد  8در جدول 

تنها صفت وزن هزار دانه تحت تأثیر برهمکنش 

یج نتا .هرز قرار گرفتفاکتورهای خاکورزی و کنترل علف

مقایسه میانگین صفت وزن هزار دانه نشان داد که به 

شخم حداقل و بدون شخم در  جزء در دو سطح تیماری
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شرایط بدون کنترل علف هرز که کمترین وزن هزار دانه 

گرم را داشتند، بین  1/35و  2/81به ترتیب با میانگین 

داری سایر سطوح تیماری از لحاظ آماری، اختالف معنی

در مقابل سایر صفات اجزای (. 8وجود نداشت )جدول 

مربع، تعداد دانه  عملکرد دانه گندم )تعداد سنبله در متر

در سنبله و طول سنبله( بروموکسینیل+ام سی پی آ با 

متر، به ترتیب دارای سانتی 5/13دانه و  1/55میانگین 

بیشترین تعداد دانه در سنبله و طول سنبله بود تنها تحت 

(. 8تأثیر اثر اصلی کنترل علف هرز قرار گرفتند )جدول 

ح تیماری. در هرز، سطدر بین سطوح مختلف کنترل علف

مقابل در شرایط بدون کنترل، کمترین تعداد دانه در سنبله 

 2/2دانه و  8/35و طول سنبله به ترتیب با میانگین 

های هرز منجر به متر به دست آمد.  کنترل علفسانتی

افزایش تعداد سنبله در مترمربع شد. کمترین تعداد دانه 

سنبله  8/199در سنبله در شرایط بدون کنترل با میانگین 

مشاهده و ثبت شد، در مقابل سطح تیماری بقایا + 

سنبله بیشترین تعداد سنبله  1/815آتالنتیس با میانگین 

در واحد سطح را داشت که البته از لحاظ آماری اختالف 

 های هرز نداشتداری با سایر سطوح کنترل علفمعنی

 (. 3)جدول 

 
 هرز یهاعلف یقیتلف تیریو مد یخاکورز ستمیس ریعملکرد گندم تحت تأث یتجزیه واریانس اجزا -2جدول 

 میانگین مربعات

 وزن هزار دانه  طول سنبله  تعداد دانه در سنبله تعداد سنبله در متر مربع درجه آزادی منابع تغییر

0/13352 8 بلوک  11/1  52/1  89/18  

 ns 18/9 ns 3/11 ns 185/5 ns 3315/0 8 خاکورزی 

9/1528 1 خطای اصلی   3/02  3/32  85/3  

 **191/1 **3/8 **111/1 **1111/3 5 کنترل علف هرز 

 **ns 31/0 ns 3/13ns 13/1 1919/1 13 خاکورزی  ×کنترل علف هرز 

3/1110 33 ی فرعیخطا  1/10  53/3  0/13  

9/11  (%)ضریب تغییرات   1/2  8/1  3/2  

ns ،*  می باشد. درصد 1و  5دار در سطح احتمال معنیدار و غیرمعنیبه ترتیب  :**و 

 

های هرز با افزایش رسد که جمعیت باالی علفبه نظر می

اندازی، رقابت شدید بر سرمنابع غذایی و در نهایت سایه

زنی، بلوغ گیاه، موجب کاهش پنجهکاهش طول دوره رشد 

(. 8338 شوند )عطاریان و راشد محصلله میو تولید سنب

( در بررسی 8339در این راستا محمد دوست و همکاران )

عملکرد و اجزاء  های هرز بر برخیتأثیر تداخل علف

های عملکرد پنج رقم گندم گزارش دادند که تداخل علف

بله، تعداد دانه در سنبله، هرز بر وزن هزار دانه، تعداد سن

دار بود و عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم معنی

منجر به کاهش هر یک از فاکتورهای مورد مطالعه شد، 

های هرز عملکرد دانه گندم را به طوری که حضور علف

( در 8312درصد کاهش داد. غفارپور و همکاران ) 53

ر کنترل های سولفونیل اوره بکشبررسی تأثیر علف

های هرز و عملکرد دانه گندم گزارش دادند که علف

 115تیمارهای علفکش دز افزوده توتال با میانگین 

بیشترین و تیمار شاهد )حضور علف هرز( با میانگین 

 جیتان کمترین تعداد سنبله در متر مربع را تولید نمود. 313

نشان نیز  ( 8311و همکاران ) یجانیعل قیحاصل از تحق

بر تعداد سنبله در مترمربع  ،یخاکورز یهاکه روشداد 

بر تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، و ارتفاع بوته  و

 ت. داشن یداریمعن ریدر هر دو سال تأث

 ،نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه، کاه و کلش     

نشان داده  1در جدول  و شاخص برداشت بیولوژیک

خاکورزی و کنترل  تیمارهایاثرات متقابل شده است. 
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در صفات عملکرد کاه و کلش و عملکرد  های هرزعلف

در مقابل، بیولوژیک به صورت معنی دار مشاهده شد. 

ی هاعملکرد دانه تنها تحت تأثیر اثر اصلی کنترل علف

 . (1)جدول  هرز قرار گرفت

 

 

مقایسه میانگین صفت عملکرد دانه نشان داد که در   

شرایط بدون کنترل کمترین میزان عملکرد دانه با میانگین 

های (. روش5)تن در هکتار( مشاهده شد )جدول  93/1

های هرز منجر به بهبود عملکرد دانه مختلف کنترل علف

ای که رل شد؛ به گونهتگندم نسبت شرایط بدون کن

دانه در شرایط کنترل با بروموکسینیل+ بیشترین عملکرد 

تن در هکتار مشاهده شد که  11/1ام سی پی آ با میانگین 

های کنترل بقایا+ داری با روشالبته اختالف آماری معنی

تن در  2/3تن در هکتار(، متریبوزین ) 2/3آتالنتیس )

 . (5)جدول  تن در هکتار( نداشت 1/3هکتار( و وجین )

علف هرز یکی از موانع مهم در  -زراعی رقابت گیاه      

باشد. کاهش تولید موفق گیاهان زراعی از جمله گندم می

 90هرز تـا هایعملکرد گیاهان زراعی بـر اثر تداخل علف

درصد نیز گزارش شده است. این موضوع، گویای اهمیت 

های هرز در محصوالت زراعی است البته مدیریت علف

 ، تراکم و زمان رویشبه گونهمیزان کاهش عملکرد بسته 

 عملکرد گندم یاثر کنترل علف هرز بر اجزا هاینیانگیم سهیمقا -3جدول 

 کنترل علف هرز
تعداد سنبله در متر 

 مربع

تعداد دانه در 

 سنبله
 (g)وزن هزار دانه  (cm)طول سنبله 

3/193 بدون کنترل b 8/35 c 2/2 c 1/30 c 

811a 12b 9/9 آتالنتیس ab 2/13 b 

1/815 بقایا + آتالنتیس a 3/53 b 3/13 ab 1/10 ab 

1/802 متریبوزین a 8/19 b 02/9 b 0/12 a 

1/855 بروموکسینیل+ام سی پی آ a 1/55 a 1/13 a 9/12 a 

3/852 وجین a 2/53 b 1/13 ab 1/12 a 

 تیمارهایی با حداقل یک حرف مشترک  در هر ستون اختالف معنیدار در سطح 5 درصد  با یکدیگر ندارند.

 یقیتلف تیریو مد یشخم حفاظت ریگندم  تحت تأث کیولوژیتجزیه واریانس عملکرد دانه، کاه و کلش و ب -4 جدول

 میانگین مربعات

 شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک کاه و کلشعملکرد  عملکرد دانه درجه آزادی منابع تغییر

15/3 8 بلوک  13/1  11/8  0/15  

   ns   5/8  ns   0/1  ns   81/1 ns 3/12 8 خاکورزی

318/3 1 خطای اصلی  21/3  33/1  90/2  

 **139/8 **12/1 **3/9 **5/0 5 کنترل علف هرز

   ns    8/0** 3/1** 11/1 ns 3/83 13 خاکورزی× کنترل علف هرز 

81/3 33 فرعیخطای   13/3  91/3  2/13  

1/13  )%(ضریب تغییرات   1/13  5/2  3/11  

ns ،*  باشد.می  درصد 1و  5دار در سطح احتمال معنیدار و غیرمعنیبه ترتیب  :**و 
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(. 8331هرز، متفاوت است )آمادورامیرز و همکاران علف

های هرز نه تنها برای جذب نور، آب و مواد غذایی علف

 کنند بلکه در عبا گندم رقابت می

ملیات برداشت مشکل ایجاد کرده و کیفیت محصول را 

و  چی(. پرپین8311دهند )امینی و همکاران کاهش می

های مختلف زراعی ( در بررسی اثر نظام8313کاران )هم

و کنترل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم 

گزارش دادند که بین تیمارهای مبارزه و بدون مبارزه به 

های تاپیک و برومایسید ام.آ( با روش شیمیایی )علفکش

داری علف هرز از لحاظ عملکرد دانه اختالف معنی

رین عملکرد دانه از تیمار مبارزه با مشاهده شد و بیشت

کیلوگرم در هکتار( به دست آمد. در این  5138علف هرز )

پژوهش، تیمار کنترل علف هرز به دلیل استفاده از علفکش 

های هرز سبب افزایش عملکرد دانه با کاهش جمعیت علف

( نیز در بررسی تأثیر 8312ویسی و همکاران ) شد.

کش بر کنترل ه و پهن برگهای دومنظوراختالط علفکش

زار گزارش دادند که آتالنتیس های هرز در گندمعلف

لیتر در هکتار، آتالنتیس   85/3+ برومایسید ام آ   85/1

لیتر در هکتار و وجین دستی 5/3+ برومایسید ام آ  85/1

درصد افزایش عملکرد دانه  159و 152، 155به ترتیب با 

ک گروه آماری قرار نسبت به تیمار بدون سمپاشی در ی

 گرفتند.

 

 

    

از نظر صفت شاخص برداشت نیز، نتایج تجزیه واریانس 

هرز در سطح یک درصد بر نشان داد که تنها کنترل علف

(. 1داری را داشت )جدول شاخص برداشت تأثیر معنی

نتایج مقایسه میانگین این صفت نشان داد که در بین 

هرز، کمترین شاخص برداشت سطوح مختلف کنترل علف

درصد  88هرز با میانگین لفدر شرایط عدم کنترل ع

داری با سطوح مشاهده شد و از این نظر اختالف معنی

 هایهرز داشت. در مقابل، سطوح کنترل علفکنترل علف

داری با یکدیگر نداشتند و در هرز اختالف آماری معنی

یک گروه آماری قرار گرفتند، که این امر مؤید آن است با 

صورت قابل کش افت محصول به مصرف کمتر علف

 یابد. ای کاهش نمیمالحظه

نتایج مقایسه میانگین دو صفت عملکرد کاه و کلش       

و عملکرد بیولوژیک نشان داد که در هر سه سیستم 

شخم(،  نخاکورزی )شخم رایج، شخم حداقل و بدو

عملکرد کاه و کلش و بیولوژیک در شرایط بدون کنترل 

)آتالنتیس، بقایا های هرز های کنترل علفنسبت به روش

+ آتالتیس(، متریبوزین، بروموکسینیل+ام سی پی آ و 

بود و از این نظر  درصد( 85) وجین(، دارای میزان کمتری

داری داشتند. در مقابل، بین اختالف آماری معنی

داری های مختلف کنترل، اختالف آماری معنیروش

 (.0جدول مشاهده نشد )
 

 

 

 و شاخص برداشت اثر کنترل علف هرز بر عملکرد دانه هاینیانگیم سهیمقا -5جدول 

 شاخص برداشت (t.ha-1عملکرد دانه )   کنترل علف هرز 

c 31/88 93/1 بدون کنترل b 

05/3 آتالنتیس b 20/31 a 

23/3 بقایا + آتالنتیس ab 09/33 a 

10/3 متریبوزین ab 83/31 a 

11/1 بروموکسینیل+ام سی پی آ a 11/38 a 

00/3 وجین ab 15/33 a 

 .ندبا یکدیگر ندار درصد  5در سطح  داراختالف معنیدر هر ستون   مشترکحرف  حداقل یک تیمارهایی با
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 سودآوری و انرژی

در هر سه روش خاکورزی رایج، حداقل و بدون شخم      

ای هنیز بیشترین درآمد ناخالص )به ترتیب با میانگین

، درآمد ریال در هکتار( 313×131135و  95301، 131211

و  13931، 28111های میانگینخالص )به ترتیب با 

ریال در هکتار( و نسبت سود به هزینه )به  313 ×23315

مربوط به  (10/3و  11/3، 13/3های ترتیب با میانگین

تیمار وجین دستی و کمترین مقادیر درآمد ناخالص )به 

 313×18135و  03101، 01913های ترتیب با میانگین

 هاییب با میانگینریال در هکتار(، درآمد خالص )به ترت

ریال در هکتار( و نسبت  313×81515و  39231، 10013

و  93/1، 12/8های سود به هزینه )به ترتیب با میانگین

(. طبق 2مربوط به تیمار عدم کنترل بود )جدول  (35/1

مشخص گردید که از بین  1اطالعات حاصل از جدول 

 یهای خاکورزی، شخم رایج بیشترین میزان انرژسیستم

ورودی و خروجی را نسبت به شخم حداقل و بدون شخم 

در اکثر تیمارهای کنترل داشت. در بین تیمارهای کنترل 

هرز نیز بقایا + آتالنتیس در سیستم شخم رایج )با علف

مگاژول در هکتار(، شخم حداقل  313× 19/11 میانگین

مگاژول در هکتار( و بدون شخم )با  313× 11/13)

مگاژول در هکتار( بیشترین و تیمار  331× 11/9میانگین 

 55/11بدون کنترل در سیستم شخم رایج )با میانگین 

 313× 85/13مگاژول در هکتار(، شخم حداقل ) 313×

 313× 85/9مگاژول در هکتار( و بدون شخم )با میانگین 

 گیاه بیولوژیک و کلش و کاه عملکرد متقابل اثرات هایمیانگین مقایسه -0 جدول

 ( t.ha-1عملکرد بیولوژیک ) (t.ha-1عملکرد کاه و کلش ) کنترل علف هرز  خاکورزی

 شخم رایج

33/9 بدون کنترل a 19/11 b 

13/2 آتالنتیس a 98/11 ab 

20/2 آتالنتیسبقایا +  a 13a 

52/2 متریبوزین a 13/18 ab 

91/1 بروموکسینیل+ام سی پی آ a 10/18 ab 

81/9 وجین a 99/18 a 

 شخم حداقل

53/0 بدون کنترل b 18/2 b 

11/1 آتالنتیس ab 38/11 a 

99/1 بقایا + آتالنتیس a 02/11 a 

93/1 متریبوزین a 23/11 a 

88/2 بروموکسینیل+ام سی پی آ a 13/18 a 

59/1 وجین ab 81/11 a 

 بدون شخم

81/5 بدون کنترل b 08/0 b 

03/1 آتالنتیس a 19/11 a 

89/9 بقایا + آتالنتیس a 91/18 a 

39/2 متریبوزین a 81/18 a 

51/9 بروموکسینیل+ام سی پی آ a 50/13 a 

31/2 وجین a 01/11 a 

 .ندبا یکدیگر ندار درصد  5در سطح  داراختالف معنیدر هر ستون   مشترکحرف  حداقل یک تیمارهایی با



 3011/ سال 2شماره  13نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                    نورآفتاب، منصفی                     05

 

مگاژول در هکتار( کمترین میزان انرژی ورودی را 

انرژی خالص خروجی و  کمترینداشتند. بیشترین و 

بازده تبدیل انرژی نیز به ترتیب مربوط به تیمار تلفیقی 

 1/113بدون شخم و وجین دستی )به ترتیب با میانگین 

( و تیمار تلفیقی بدون شخم و 1/19مگاژول در هکتار و 

مگاژول  1/12عدم کنترل علف هرز )به ترتیب با میانگین 

-رهای کنترل علف(. تیما1( بود )جدول 1/9در هکتار و 

تأثیری  های هرز گندم به ویژه تیمار متریبوزین نیز

 عملیات اجرای از حاصل درآمد خالص در بسزایی

که  اندداشته خاکورزی بدون و خاکورزی رایج، حداقل

در نقطه مقابل این تیمار باعث کاهش عملکرد نیز نشده 

 از حاصل نسبت سود به هزینه اینکه توجه به . بااست

 خاکورزی سیستم با خاکورزی حداقل سیستم اجرای

 رسدمی نظر به یکدیگر نداشتند، با چندانی تفاوت متداول

 های هرز،کنترل علف وجود با حداقل، خاکورزی روش

باشد که با  گندم جهت زراعت مناسبی خاکورزی سیستم

و منصفی و همکاران  (8332نتایج دانشورراد و همکاران )

(a8310) .همخوانی دارد 

های کشت، درآمد حاصل، درآمد مقادیر هزینه      

خالص و نسبت سود به هزینه جهت تولید محصول گندم 

های خاکورزی با توجه به در هکتار در هر یک از روش

نشان داده شده  2های هرز در جدول نحوه کنترل علف

است. به منظور تجزیه و تحلیل اقتصادی تیمارهای 

های عمومی زراعت گندم محاسبه آزمایشی، ابتدا هزینه

و برای تمامی تیمارها یکسان در نظر گرفته شد. با توجه 

به نتایج مشخص گردید که در هر سه سیستم خاکورزی 

های رایج، حداقل و بدون شخم بیشترین میزان هزینه

کشت مربوط به تیمار کنترل بقایا + آتالنتیس )به ترتیب 

ریال در  313 × 01038و  80203، 81503های با میانگین

های هکتار( بود. کمترین میزان هزینه نیز در سیستم

خاکورزی رایج، حداقل و بدون شخم مربوط به تیمار 

و  83003، 81303های عدم کنترل )به ترتیب با میانگین

های ریال در هکتار( بود. در بین سیستم 313×83503

های خاکورزی نیز تیمار شخم رایج برای تمام شیوه

کنترل هزینه بیشتری نسبت به تیمار شخم حداقل و بدون 

شخم داشت. مصرف سوخت و ساعت کار بیشتر در 

روش خاکورزی متداول به دلیل عملیات سنگین شخم و 

تعداد عملیات بیشتر در مقایسه با دو سیستم دیگر 

خاکورزی موجب افزایش هزینه در این روش گردیده 

در مقایسه دو روش  (8310است که با نتایج امیدمهر )

 خاکورزی مطابقت دارد.خاکورزی رایج و کم
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 هرز یعلفها یقیتلف تیریو مد یحفاظت یکشت گندم با توجه به انواع خاکورز یانرژ میانگین -9جدول 

بازده 

تبدیل 

 انرژی

انرژی خالص 

 خروجی

)1-(MJ.ha 

 انرژی خروجی

)1-(MJ.ha 

 انرژی ورودی  

)1-MJ.ha 3(10 
 تیمار

 مجموع
کاه و 

 کلش
 گندم

مجموع 

 انرژی

انرژی 

 اختصاصی

انرژی 

 عمومی
    کنترل علف هرز

 خاکورزی

 

 بدون کنترل  39/9 10/8 55/11 9/33 9/118 2/110 3/135 1/18

 شخم رایج

 آتالنتیس 39/9 05/8 11/11 3/55 3/135 3/103 0/112 0/13

 بقایا + آتالنتیس 39/9 05/8 19/11 1/55 3/131 3/103 8/151 2/13

 متریبوزین 39/9 19/8 52/11 1/05 2/113 9/115 3/101 8/15

2/11 1/108 1/111 5/115 2/52 11/11 05/8 
39/9 

 ام سی پیبروموکسینیل+

 آ

 وجین دستی 39/9 11/8 50/11 9/13 3/99 8/113 0/152 1/11

 بدون کنترل  39/9 10/1 85/13 9/31 3/21 8/110 9/135 3/11

شخم 

 حداقل

 آتالنتیس 39/9 35/1 11/13 1/50 1/93 8/119 2/132 3/11

 بقایا + آتالنتیس 39/9 35/1 11/13 8/01 2/92 3/103 0/119 3/15

 متریبوزین 39/9 19/1 82/13 9/51 9/99 2/151 5/111 3/15

0/11 9/111 3/158 9/91 1/51 11/13 
35/1 39/9 

 ام سی پیبروموکسینیل+

 آ

 وجین دستی 39/9 11/1 80/13 3/01 2/138 1/101 2/153 3/10

 بدون کنترل  39/9 10/3 85/9 8/88 8/05 1/21 1/12 1/9

 بدون شخم

 آتالنتیس 39/9 31/3 13/9 0/03 1/95 3/150 0/110 5/10

 آتالنتیسبقایا +  39/9 35/3 11/9 3/03 3/135 3/105 9/155 5/11

 متریبوزین 39/9 12/3 81/9 2/51 8/110 3/111 1/101 2/12

1/10 1/111 1/151 0/133 5/50 13/9 
31/3 39/9 

 ام سی پیبروموکسینیل+

 آ

 وجین دستی 39/9 10/3 85/9 1/03 3/119 1/128 1/113 1/19

 های عمومی شامل تهیه زمین، آبیاری، کود، بذر و ...هزینه

 اختصاصی شامل عملبات خاکورزی، سموم مورد استفاده، هزینه کارگری و ...های هزینه
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 هرز یهاعلف یقیتلف تیریو مد یحفاظت یکشت گندم با توجه به انواع خاکورز یاقتصاد زیآنال -9جدول 

 گیری نتیجه

پژوهش نشان داد که از نظر  نیا جینتا یطور کل به      

 یهاستمیس نیب کیولوژیعملکرد دانه، کاه و کلش و ب

مشاهده نشد  یداریمعن یتفاوت آمار یمختلف خاکورز

امر سبب شد تا  نیکه ا( 51/3)درصد مواد آلی برابر با 

ت رایج، نسب یخاکورز ستمیس شتریب نهیبا توجه به هز

نسبت 

سود به 

 هزینه

درآمد 

خالص 

(×313 

ریال در 

 هکتار(

ریال در  313×درآمد حاصل )

 هکتار(

ریال در  313×های کشت )هزینه

 هکتار(
 تیمار

 مجموع
کاه و 

 کلش
 گندم

مجموع 

 هاهزینه

هزینه 

 اختصاصی

 هزینه

 عمومی

کنترل علف 

   هرز 
 خاکورزی

  بدون کنترل  19103 8833 81303 31803 33113 01913 10013 12/8

  آتالنتیس 19103 5133 81803 03112 82511 29319 05329 02/8

82/8 08215 
 بقایا + آتالنتیس 19103 2133 81503 01123 89195 93315

شخم 

 رایج

  متریبوزین 19103 3323 88513 11533 33181 131051 19111 51/3

30/3 18391 
90351 31181 01033 83003 4544 19103 

م ابروموکسینیل+

 سی پی آ

 

  وجین دستی 19103 3333 88103 11255 81319 131211 28111 13/3

  بدون کنترل  19103 1533 83003 32353 88111 03101 39231 93/1

  آتالنتیس 19103 1133 83503 01013 85319 20959 03399 09/8

53/8 01889 
 بقایا + آتالنتیس 19103 1133 80203 01812 80211 91329

شخم 

 حداقل

  متریبوزین 19103 8023 81213 03595 81111 93118 02938 10/3

21/8 05211 
22231 85211 03383 88903 3233 19103 

م ابروموکسینیل+

 سی پی آ

 

  وجین دستی 19103 8333 81103 01393 81911 95301 13931 11/3

  بدون کنترل  19103 1133 83503 81323 11185 18135 81515 35/1

  آتالنتیس 19103 1333 83103 00525 85953 98532 09312 91/8

51/8 02320 
 بقایا + آتالنتیس 19103 1033 80103 00892 82519 91210

بدون 

 شخم

  متریبوزین 19103 8523 81113 03123 31591 95311 13331 31/3

91/8 00599 
29159 81359 08133 88203 3133 18194 

م ابروموکسینیل+

 سی پی آ

 

  وجین دستی 19103 8833 81303 09822 38111 131135 23315 10/3

 های عمومی شامل تهیه زمین، آبیاری، کود، بذر و ...هزینه

 استفاده، هزینه کارگری و ... های اختصاصی شامل عملبات خاکورزی، سموم موردهزینه
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 یبدون شخم دارا یدر روش خاکورز نهیسود به هز

 رگید یخاکورز ستمینسبت به دو س زانیم نیشتریب

رایج، حداقل و بدون  یباشد. در هر سه روش خاکورز

 و خالص درآمد ،درآمد ناخالص نیشتریب زیشخم ن

ر و د یدستنیوج ماریمربوط به ت نههزی به سود نسبت

کش های هرز به واسطه مصرف علفادامه کنترل علف

صفات مربوط  نیا نیو کمتر متری بیوزین در مقدار کم

بت با توجه به نس یبه طور کل بدون کنترل بود. طیبه شرا

حاصل از اجرای سیستم  نهیباالتر سود به هز

 به نظر ج،یبا سیستم خاکورزی را اسیخاکورزی در قیب

که به  ییایخاکورزی با توجه به مزایرسد روش بمی

)براساس تقسیم بندی کوپن  در استان خوزستان ژهیو

ت رفاز هدر یریاز نظر جلوگدر منطقه اقلیمی نیمه خشک( 

ساختمان خاک، در صورت  بیرطوبت و ممانعت از تخر

هرز، سیستم خاکورزی مناسبی جهت  یهاعلف نترلک

 زراعت گندم باشد.

 

 سپاسگزاری

بدینوسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید 

چمران اهواز به جهت تأمین هزینه مورد نیاز این تحقیق 

 11939/35/3/92که قسمتی از قرارداد پژوهانه به شماره 

 گردد. باشد، تشکر و قدردانی میمی
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