اهميت كشت و كار نخود و رفع مشكل علفهاي هرز
از طريق كنترل مكانيكي در زراعت ديم مناطق سردسير كشور
جلیل اصغری میدانی1

مقدمه

با توجه به افزايش جمعيت ،به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ،عمدهترين مشكل اين كشورها
تامين مواد غذائي ،خصوصاً مواد پروتئيني آنها است .نخود مهمترين گياه از گروه محصوالت مرسوم
به حبوبات در كشور است و از نظر ارزش غذايي داراي پروتئين به ميزان  71-32درصد است .يك
گياه تثبيت كننده ازت در خاك بوده كه از نظر اقتصادي و عدم مصرف كودهاي شيميايي بسيار حائز
اهميت است .نخود يك گياه تناوبي بسيار مناسب با غالت به حساب ميآيد و ميتواند به پايداري و
حاصلخيزي خاك كمك قابل توجهي نمايد و موجب افزايش عملكرد غالت نيز بشود .اين گياه به
جهت كم توقع بودن در مقايسه با مصرف نهادههاي كشاورزي ،قابليت كشت و كار به صورت ديم و
حتي در اراضي كم بازده را امكانپذير ميكند .محصول توليدي اين گياه سهولت ذخيره و انبار كردن
را داشته و قابليت حمل و نقل و عدم آسيبپذيري را به همراه دارد .اين محصول در اشتغالزايي و
درآمد اقتصادي براي توليدكنندگان داراي اهميت است .كشور ما از نظر سطح زير كشت نخود و
 -7عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات كشاورزي ديم

عدس ،رتبه چهارم جهاني و در ميزان توليد نيز همين رتبه را دارد و عملكرد آن حدود  055كيلوگرم
در هكتار و در رتبههاي آخر جهان قرار گرفته است .سطح زير كشت حبوبات در كشور  5/9تا يك
ميليون هكتار بوده و نخود و عدس به ترتيب  46و  32درصد سطح زيركشت را دارد و اين رقم در
شرايط ديم به ترتيب براي نخود و عدس  94و  92درصد ميباشد .ميزان مصرف سرانه در برنامة
چهارم توسعه كشور  1/8كيلوگرم ،نياز ساالنه كشور حدود  455هزار تن و توليد ساالنه آن در
سالهاي اخير حدود  465هزار تن است.
عامل محدود كننده نخود

براي تامين نياز داخلي حبوبات ،اقدامات بهنژادي و بهزراعي و توليد با صرفه اقتصادي ،روز به روز
ضرورت مييابد .در اين راستا يكي از عوامل مشكلساز و محدود كننده توليد نخود ،همواره وجود
علفهاي هرز است .با وجود سموم جديد علفكش براي مزرعه نخود ،علفهاي هرز بسيار
مشكلآفرين بوده و زراعت نخود را غيراقتصادي مينمايد .از طرفي در صورت وجود سموم به اندازه
كافي و استفاده آن به صورت فراگير ،پديده زيست محيطي ،به مخاطره انداخته و تحقق كشاورزي
پايدار نيز مختل ميشود..
مشكالت ذكر شده ،محققان را بر آن داشته است تا روش مطلوبي براي كنترل علفهاي هرز ارائه
نمايند .با وجود اينكه مطالعات صورت گرفته در مورد كنترل غيرشيميايي علفهاي هرز در زراعت
نخود كمتر ميباشد ولي نتايج انجام گرفته توانسته است توليدكنندگان را در اين خصوص اميدوار
نمايد .غير از كنترل علفهاي هرز در زمان رشد و نمو گياه ،بايد اقداماتي ديگر از قبيل نحوه تهيه
زمين و مناسبترين فاصله خطوط كشت كه هر كدام به نوبه خود ميتواند تاثير شاياني در جمعيت
علفهاي هرز داشته باشند مد نظر قرار گيرد.
اقدامات انجام گرفته در ايران و جهان

تحقيقات انجام گرفته در مركز بينالمللي تحقيقات كشاورزي در مناطق ديم ) (ICARDAحاكي
است كه انجام شخم سطحي موجب افزايش محصول به ميزان 45كيلوگرم در هكتار شده و فاصله
خطوط كشت  71/0- 03/0سانتيمتر نيز در مقايسه با  20سانتيمتر مطلوب بوده است .در همين
بررسي ،شيوههاي مختلف كنترل علفهاي هرز نشان داد كه روشكنترل مكانيكي علفهاي هرز
توسط كولتيواتور بيشترين مقدارمحصول ( 923كيلوگرم در هكتار) را توليد كرده بود (استفاده از
كوليتواتور در بينرديفها موجب افزايش محصول و كاهش جمعيت علفهاي هرز شده بود).
در منطقه كرمانشاه بررسيها نشان ميدهد كه استفاده از گاوآهن قلمي در پاييز و كاشت نخود با
فاصله خطوط كشت  05سانتيمتر و كنترل مكانيكي علفهاي هرز با كولتيواتور با عملكرد محصول

اثر تناوب گندم با حبوبات در بهرهوري ازت و حاصلخيزي خاك

 955كيلوگرم در هكتار بيشتر از روش استفاده از گاوآهن برگرداندار در پاييز و كاشت نخود با
فواصل  30سانتيمتر و  30 - 05سانتيمتر و كنترلعلفهاي هرز به صورت شيميايي ،محصول توليد
كرده است.
در موسسه تحقيقات كشاورزي ديم (مراغه) بررسي نشان داد كه استفاده از شخم سطحي در پاييز با
عملكرد  977كيلوگرم در هكتار بهتر از شخم عميق با عملكرد  833كيلوگرم در هكتار بوده است .اين
مطلب بيانگر آن است كه شخم سطحي توانسته بود اليهاي از خاك را نرم و شرايط نفوذ نزوالت
جوي به داخل خاك در طول زمستان را فراهم نمايد .همچنين بذور علفهاي هرز و محصول سال
قبل را تا حدودي در سطح خاك نگهداشته و پس از سبز شدن ،در فصل بهار به هنگام كاشت نخود
از بين برده بود .با شخم سطحي تخلخل و هوادهي خاك در مقايسه با شخم عميق كمتر شده و حفظ
رطوبت در خاك افزايش و ميزان تبخير رطوبت به مقدار قابل مالحظهاي كاهش يافت.

كاشت نخود با بذركار مناسب

فاصله خطوط كشت  20سانتيمتر با عملكرد  889كيلوگرم در هكتار بهتر از فاصله خطوط كاشت05
سانتيمتر با عملكرد  864كيلوگرم در هكتار بود .استنباط گرديد كه در فاصله خطوط كشت كم به
علت توزيع مناسب بذر در واحد سطح و با ايجاد پوشش گياهي مناسب ،تبخير رطوبت از سطح

كنترل مكانيكي علفهاي هرز مزرعه نخود با كولتيواتور

خاك به حداقل رسيده و از رطوبت و مواد غذايي خاك به نحو مطلوب استفاده ميشود ولي در
فاصله خطوط كشت بيشتر با وجود فضاي خالي زياد در بين رديفهاي كشت و ايجاد تراكم بوته
زياد در روي رديفها ،رقابت بين گياهان اصلي افزايش يافته و تبخير رطوبت از سطح خاك بيشتر
ميشود .همچنين از رطوبت و مواد غذايي موجود در خاك نيز استفاده بهينه به عمل نميآيد .در مورد
شيوه كنترل علفهاي هرز ،استفاده از وجين دستي در افزايش ميزان عملكرد محصول موثر بود ولي
تفاوت عمدهاي با روش استفاده از كولتيواتور نداشت .با در نظرگرفتن جنبههاي اقتصادي و
هزينههاي صرف شده و همچنين به دليل سهولت استفاده و سرعت عمل زياد ،كولتيواتور داراي
محاسن زير نيز ميباشد:
- 7با كنترل علفهاي هرز ،رطوبت موجود در خاك حفظ ميشود  -3با ايجاد اليه نرم در سطح
خاك نفوذ آب حاصل از بارندگيها به درون خاك تسهيل ميشود  -2با حذف گياهان
رقيب ،مواد غذايي بيشتري در دسترس گياه اصلي قرار ميگيرد  -6با قطع لولههاي موئين،
ميزان تبخير رطوبت از خاك تقليل مييابد  -0با ايجاد تهويه بهتر در خاك ،فعاليت
ميكروارگانيسمهاي خاك تشديد شده و موجب تثبيت ازت توسط ريشههاي نخود در خاك
ميشود.
پيشنهادها

 در تناوب قرار گرفتن نخود با غالت -3انجام خاكورزي با گاوآهن قلمي در پاييز به عمق  30سانتيمتر
 -2كاشت نخود در اولين فرصت در اوايل بهار با بذركار
 -6تامين فاصله خطوط كاشت متناسب با امكان مانورپذيري تراكتور با رينك و چرخ باريك در
مزرعه
 -0استفاده از كولتيواتور براي كنترل مكانيكي علفهاي هرز
 -4استفاده از كولتيواتور نوع غلتان يا پنجهاي براي اراضي ديم
 -1آموزش بهرهبرداران نخودكار و تامين امكاناتي از قبيل رينك و چرخ باريك تراكتور و كولتيواتور
و برخي اقدامات تشويقي ديگر.

