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مقاله پژوهشی

شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی جدایههای ویروس کوتولگی زرد پیاز
( )Onion yellow dwarf virusدر برخی از مناطق کشت سیر در ایران
آزاده انتظاری -1محسن مهرور -*2محمد زکی

عقل3

تاریخ دریافت1399/02/22 :
تاریخ پذیرش1399/05/12 :

چکیده
ویروس کوتولگی زرد پیاز ( ،)Onion yellow dwarf virus, OYDVیک پوتی ویروس مهم و خسارتزا در سیر بوده که باعث ظهور رگههای
کلروتیک خفیف تا زرد روشن در برگهای آلوده میشود .به دنبال گسترش عالئم ،کاهش رشد و اندازه قپههای سیر نیز رخ میدهد ،اما بهه وهور کلهی
اصلیترین عالمت آلودگی  OYDVهم در سیر و هم در پیاز وقوع کوتولگی در میزبان آلوده است .به منظور شناسهایی و تییهین برخهی از خیوصهیات
مولکولی و بیولوژیکی  OYDVدر کشور ،در سالهای  1396-1397تیداد  68نمونه برگی مشکوک به آلودگی از مزارع سهیر در اسهتانههای خراسهان
رضههوی ،مازنههدران ،لرسههتان ،کرمههان و خوزسههتان جمههآ آوری شههد .در واکههنش زن یههرهای پلیمههراز بهها ان هها نسه هبههرداری میکههوس ( Reverse
 )Transcription-PCR, RT-PCRبا استفاده از یک جفت آغازگر دژنره مربوط به ژن  ،CIقطیه  700جفت بازی در  54نمونه تکثیهر شهد .جههت
ان ا آنالیز ژنومی و تییین روابط فیلوژنتیکی در جدایههای ایرانی ،تیداد  7نمونه برگی دارای عالئم مش ص بیمهاری بهه عنهوان نماینهده از هریهک از
مناوق نمونهبرداری انت اب شدند .این جدایهها پس از همسانه سازی در ناقل  ،pTG19-Tبه شرکت ماکروژن کره جنوبی جههت تهوالی یهابی ارسهال
شدند .مقایسه نتایج توالییابی جدایهه ای ایرانی با سایر جدایه های موجود در بانک ژن ،نشهان دهنهده درصهد تشهابه نوکلدوتیهدی جدایههههای ایرانهی
 OYDVبا یکدیگر و با سایر جدایههای موجود در بانک ژن به ترتیب ( )79/89 - 94/44و ( )75/04-99/86بود .همچنین دندروگرا حاصل از مطالیه
تبارزایی بر اساس ژن  ،CIجدایههای ایرانی را در دو گروه م زا از هم نشان داد .بررسی وقوع نوترکیبی در میان جدایههای ایرانهی نشهان دهنهده عهد
وجود هر گونه نوترکیبی در این ناحیه از ژن  CIبود .الز به ذکر است این پژوهش اولین گزارش از وجود  OYDVدر برخی از مناوق عمده کشت سیر
در ایران ،بر اساس ژن  CIویروسی میباشد.
واژههای کلیدی :ایران ،بررسی فیلوژنتیکی ،سیر ،ویروس کوتولگی زرد پیاز
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جنس گیاهی آلیو ( )Allium L.با بهیش از  800گونهه گیهاهی،
بزرگترین و مهمترین جنس خانواده  Amaryllidaceaeمیباشهد کهه
به وور گسترده در سرتاسر جهان پراکنده شده است .تاکنون بهال بهر
 50بیماری از روی گیاههان ایهن جهنس گهزارش شهده کهه یکهی از
مهمترین آنها بیماریهای ویروسی مهیباشهد .در میهان بیمارگرههای
ویروسی شناخته شده چهار گونه وجود دارد که دائماً آلوده کننده گونهه
های جنس آلیو بوده ،این گونهها شامل  :ویروس کوتولگی زرد پیهاز
) ،Onion yellow dwarf virus (OYDVویهروس نهوار زرد تهره
فرنگههی ) ،Leek yellow stripe virus (LYSVویههروس نهفتههه
 2 ،1و  -3بهترتیب دانش وی دکتری بیماریشناسی گیاهی و دانشیاران ،گروه گیهاه
پزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: mehrvar@um.ac.ir
(* -نویسنده مسدول:
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.86685

عمومی سیر ) Garlic common latent virus (GCLVو ویهروس
نهفته موسیر ) Shallot latent virus (SLVمیباشند ( .)15الز به
ذکر است که این گیاهان عموماً توسهط یهک یها چنهدین ویهروس در
هنگا تکثیر رویشی (غیر جنسی) آلوده میشوند و بهه دلیهل کهاهش
شدید بازده محیول و افت کیفیت آن به عنوان مشکلی جهدی مهورد
توجه قرار گرفتهاند ( 9و  .)15در جنس آلیو گونههای زراعی متیددی
وجود دارد که یکی از مهمترین آنها گونه گیهاهی (Allium )Garlic
 sativum L.یا همان سیر خوراکی میباشد که بید از پیهاز رتبهه دو
تولید جهانی را در بین گیاهان پیازی به خود اختیاص داده اسهت .بها
توجه به اهمیت سیر هم در میارف غذایی و هم دارویهی ،ایهن گیهاه
جایگاه ویژهای را در صنیت پزشکی به خود اختیاص داده و در گهروه
محیوالت پر ورفدار جهانی قرار میگیرد ( .)13در ایران ،علهیرغهم
داشتن پتانسیل زراعی و صنیتی باال در کشور همچنان با کمبود سهیر
در بازارهای داخلی روبرو هستیم ( .)3دلیل اصهلی ایهن اتفها شهیوع
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باالی آلودگیهای ویروسی در سیر گزارش شده است بهووریکهه در
برخی از مناوق کشت سیر در ایران وقوع آلودگی ویروسهی تها %100
ت مین زده شده است ( .)16آلودگی در سیر موجب کاهش شدید بازده
محیول و افت کیفیت آن میشود .در ایهن گیهاه تکثیهر غیهرجنسهی
(رویشی) من ر به افزایش آلودگیهای م لوط از ویروسهای م تلف
شده ،همچنین باعث شده این گیاه بهه راحتهی توسهط ویهروسههای
م تلفی از وریق روش های گوناگون انتقال آلوده شهود ( .)13اغلهب
گیاهان سیر کاشته شده در جهان توسط گونههای متیدد ویروسی کهه
با نا  Garlic virus complexمیروف شدهاند ،آلوده مهیشهوند امها
باید توجه داشت که بال بر  %88کهاهش وزن قپههههای سهیر صهرفا
توسط پوتی ویروسها گزارش شده است ( .)6خهانواده پهوتی ویریهده
( )Potyviridaeبزرگترین خانواده در گروه ویروسهای گیاهی آر .ان.
ای دار تک رشتهای مثبت ( )+ssRNAمیباشد که بهر اسهاس نحهوه
انتقال توسط ناقلین و خیوصیات ژنومی ،به دوازده جنس تقسیمبندی
میشود که بزرگترین جنس این خهانواده  Potyvirusمهیباشهد (.)23
اعضای این جنس دارای ذراتی به وول حداقل  700نانومتر بهوده کهه
دربرگیرنده ژنو آر .ان .ای تک رشتهای مثبت به اندازه حدود  10کیلو
باز میباشد ( 7و  .)20ویروس کوتولگی زرد پیاز ) (OYDVمتیلق به
خانواده  Potyviridaeو جنس  Potyvirusمیباشد که به عنوان یک
گونه بیمارگر گیاهی مهم و اقتیادی شناخته شهده و موجهب بیمهاری
زایی شدید در پیاز ،سیر و سایر گیاهان جنس آلیو میشود ( 20 ،15و
 .)22در سال  1929ملهوس و همکاران با ان ا مطالیات گسترده بهر
روی پیازهای دارای عالئم کوتولگی ،زرد شدن ،پیچیدگی و زیکزاکی
شدن برگها ،برای اولین بار وجود بیماری موزائیک در پیاز را گزارش
کردند ( 8و  ،)12که با تداو و تکمیل مطالیهات خهود درسهال ،1930
عامل این بیمهاری را ویهروس کوتهولگی زرد پیهاز (Onion yellow
) dwarf virus-OYDVمیرفی نمودند ( .)8این ویروس توسط شهته
های خانواده  Aphididaeبه روش ناپایها منتقهل مهیشهود .دو گونهه
 Myzus persicaeو  M. ascalonicusجزء انتقال دهنهدگان قهوی
این ویروس هستند که نقش مهمی در گسترش ویروس دارند (،11 ،4
 15 ،14 ،12و  .)22عالئم  OYDVدر برگهای آلوده سیر به صورت
ای اد رگهها یا نوارهای کلروتیک خفیف تا زرد روشن بسته به ایزولهه
ویروسی و کولتیوار قابل مشاهده است ،که به دنبال گسترش عالئهم،
کاهش رشد و اندازه قپهها نیز رخ میدهد ( .)17به وهور کلهی اصهلی
ترین عالمت آلودگی  OYDVوقوع کوتولگی در میزبان آلوده اسهت.
الز به ذکر است که بر اساس یافتههای گاواندِ و همکهاران در سهال
 ،2013هیچ ارتباوی میان رنگ پوست سیر ،غلظت ویهروس و انتشهار
بیماری وجود ندارد ( .)6جهت شناسایی  OYDVهمانند سایر ویروس
ها میتوان از روش الکترومیکروسکوپی ،روشهای سرولوژیکی نظیهر
االیزا و روشهای مولکولی نظیر  RT-PCRاسهتفاده نمهود امها بایهد
توجه داشت که بر خالف سایر جنسهای ویروسی ،روش سرولوژیکی

پارامتر مناسبی جهت تمایز ویروسها در میان اعضهای جهنس پهوتی
ویروس نیست .به ووریکه برخی از واکنشهای متقابهل سهرولوژیکی
ممکن است موجب خطا در تفسیر نتایج شود .اما در مقابهل بها وجهود
پیشرفتهای اخیر در روشههای مولکهولی ابزارههای جدیهدی بهرای
تش یص ،شناسایی و وبقهبندی ویروسهای آلوده کننده جنس آلیو
فراهم شده که در ایهن بهین روش  RT-PCRبهه عنهوان یهک روش
تش ییی جایگزین ،سریآ و قابل اعتماد برای  OYDVمهورد توجهه
قرار گرفته است ( 17 ،10 ،3و  .)19در سهال  OYDV ،2008توسهط
شهرآئین و همکاران برای اولین بار از ایران از مناوق م تلهف کشهور
شامل :تهران ،ورامین ،رودبار ،جیرفت ،چالوس ،ساری ،قزوین و نوشهر
و صرفا بر پایه آزمون سرولوژیکی گزارش شهد ( .)16سهپس در سهال
 2010بقالیان و همکاران این ویروس را از برخی مناوق ایران از روی
سیر جداسازی و گزارش کردند ( .)3همچنین آنها درخهت فیلهوژنتیکی
ویروس را بر اساس پوشش پروتدینهی ( )CPآن رسهم کردنهد ( .)3در
این تحقیق باتوجه به اینکه روشهای شناسایی مولکولی بر پایه ان ا
 PCRدر پوتی ویروسها بر اساس وراحهی پرایمرههای دژنهره بهرای
نواحی حفاظت شده در ژنو آنها استوار اسهت و همچنهین بهر اسهاس
نتایج بدست آمده از مطالیات محققین خیوصا در سالهای اخیر ،کهه
منطقه کدشونده  CIرا جهت اهداف تاکسونومیکی مناسهب تهر از CP
(که به وور میمول استفاده می شود) میرفی کردهانهد ( 2و  ،)7تیهداد
هفت جدایه  OYDVجدا شده از مزارع تحت کشت سیر در برخهی از
مناوق کشور انت هاب و بها اسهتفاده ازآنهالیز مولکهولی ناحیهه ژن CI
مههورد بررسی قرار گرفتند و جایگاه تاکسونومیکی آنها در میان جدایه
های  OYDVتییین گردید.

مواد و روشها
منشاء ویروس و شناسایی مولکولی

در پاییز ،زمستان و بهار سهالههای  1396و  1397پس از بازدیهد
از مهزارع سیر در استانهای خراسان رضوی (مشههد و حومهه ،تربهت
حیدریه ،گناباد ،چناران و فریمان) ،مازندران (ساری و بابلسر) ،لرسهتان
(الشتر) ،کرمان (جیرفت) و خوزستان (شوشتر) ،از بین نمونههای برگی
مشکوک به آلودگی که دارای عالئم موزائیهک ،رگهههای کلروتیهک،
بدشکلی و کوتولگی بودند ،تیداد  68نمونه انت اب شد (شهکل  .)1در
شرایط آزمایشگاهی ،اسید ریبونوکلدیههک کههل از بافههت گیهاهی بها
اسههتفاده از کیههت اسههت را آر .ان.ای ( )RNeasy Mini Kitو بهههر
اساس دستورالیمل شرکت سازنده ( ،)Qiagen, Germanyاسهت را
شد .پس از ان ا نانودراپ و تییین کیفیت نمونههای است را شده ،با
استفاده از یک جفت آغازگر دژنره ( (CI.F/Revکهه براسهاس تهوالی
حفاظت شهده ژن سهی آی ( )Cylindrical Inclusion- CIویهروس
وراحی شهده بهود ( )7واکهنش زن یهرهای پلیمههراز ( Polymerase

شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی جدایههاي ویروس كوتولگی زرد پیاز...

 )Chain Reaction- PCRان ا شد .بدین صهورت کهه در ابتهدا بها
استفاده از اسید ریبونوکلدیک کل است را شهده ،آغههازگر برگشهههت
( )CI.Revو آنهههههزیم نسههه هبهههرداری میکهههوس ( Reverse
 )Transcriptase- RTمتیلق به شهرکت تاکهارا )،(Takara, Japan
 CDNAسنتز شد .سپس آزمون  PCRدر ح م 25میکرولیتری و بها
اسههتفاده از آغازگرهههای رفهههت و برگشهههت و مسههترمیکس شههرکت
 Ampliqonصورت گرفت .جهت ان ا این آزمهون 2 ،میکرولیتهر از
 cDNAسههاخته شههده بههه عنههوان الگههو 1 ،میکرولیتههر از هههر یههک از
آغازگرهای رفت و برگشت (هریک به غلظت  10میکروموالر) و 12/5
میکرولیتهر از م لهوط واکهنش Taq DNA Polymerase Master
 Mix Red-Ampliqonبا هم ترکیب شدند .چرخه دمایی این آزمون
شامل  :واسرشت سازی اولیه در دمای  94درجه سانتیگراد بهه مهدت
چهار دقیقه 35 ،چرخه متوالی شامل 94 :درجه سانتیگراد به مدت 30
ثانیه 50 ،درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه 72 ،درجه سانتیگراد بهه
مدت  90ثانیه و در آخر ،مرحلهه گسهترش نههایی در مهدت زمهان ده
دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد ان ها شهد .تمهامی محیهوالت
واکنش  PCRدر ژل آگهارز  %1رنهگ آمیهزی شهده بها گهرین ویهور
( )EcoDye DNA Staining Solution-Mxcellبهها اسههتفاده از
دستگاه الکتروفورز از هم جدا شدند .سپس باندهای تکثیری مورد نظر
در ایههن تحقیههق ،در ناحیههه  700جفههت بههازی ،بهها اسههتفاده از کیههت
 Qiaquick gel extraction kitمتیلق به شرکت کیاژن ( Qiagen,
 )Germanyاز روی ژل آگارز خالص سازی شدند .قطیهژنهی خهالص
سازی شده مربوط به قسمتی از ژن  CIدر هر جدایهه درون پالسهمید
 )Vivantis, Malaysia( pTG19-Tهمسههههانه سههههازی شههههد.
پالسمیدهای نوترکیب به داخل سهلولههای مسهتید Escherichia
 coliسویه  DH5αتراری ت شدند .شناسهایی همسهانههها از وریهق
کلونی پی سی آر ( )Colony PCRبا استفاده از آغازگرههای عمهومی
 M13ان ا شد .دی .ان .ای پالسهمیدهای نوترکیهب بها اسهتفاده از
کیت  )Denazist, Iran( Plasmid DNA Isolation Kitاسهت را
شدند وجهت تییین ترادف نوکلدوتیدی به شرکت ماکروژن کره جنوبی
( )Macrogen Inc., South Koreaارسال شدند .توالیهای دریافهت
شده ابتدا در پایگاه اوالعاتی  NCBIبا برنامه  BLASTبا توالیهای
موجود در بانک ژن مقایسه شدند.
هم ردیفسازی چندگانه تووللیهوای نولئووتدودیآ انوالد
فدئوژنتدکی و نوترلدبی

در ابتدا جهت بررسی خیوصیات فیلوژنتیکی جدایههههای ایرانهی
 OYDVشناسایی شهده از نقهاط م تلهف کشهور ،ههم ردیهفسهازی
چندگانه توالیهای ژنومی میان جدایههای ایرانی با سایر جدایههههای
ثبت شده در بانک ژن ( )NCBIبها اسهتفاده از برنامهه DNAMAN

403

 v4.02ان ا شد .همچنین جهت تییین درصد تشهابه ههم در سهط
نوکلدوتیدی و هم آمینواسیدی از نر افهزار  Clustal Omegaاسهتفاده
شد .الز به ذکر است که توالیهای نوکلدوتیدی با استفاده از نر افزار
 )Open Reading Frame Finder( ORFfinderبههه تههوالیهههای
آمینواسیدی ترجمه شدند .جهت تییین روابط فیلهوژنتیکی و مشه ص
شدن منشا تکاملی جدایههای ایرانی ،درخت فیلوژنتیکی با اسهتفاده از
نر افزار  MEGA 6و به دو روش )Maximum-Likelihood (ML
و) Neighbor-Joining (NJبر اسهاس  1000تکهرار ()Bootstrap
رسم شد .جههت ترسهیم مهاتریس شهباهت بهین جدایههههای ایرانهی
 OYDVدر سههط نوکلدوتیههدی و آمینواسههیدی از نههر افههزار SDT
( )v.1.2و هم ردیفسازی توالیها بهه روش  Muscleاسهتفاده شهد.
همچنین جهت بررسی وقوع و ردیابی مکانهای احتمالی نوترکیبی در
ژنو هریک از جدایههای ایرانی از روشهای قهرار داده شهده در نهر
GENECONV
افهههههزار  )v.4.95( RDP4شهههههامل،RDP :
3SEQ ،MAXCHI ،SISCAN ،CHIMERA ،BOOTSCAN
استفاده شد.
لنتقال مکاندکی ژنوم بدماریزل ویروس به گداهان مد بان

جهت بررسی بیماریزایی ژنو ویروس ،مایهزنی مکانیکی گیاهان
میزبان شامل Allium cepa ،Chenopodium quinoa :و گونههای
عاری از آلودگی  Allium sativumبا استفاده از بافر فسهفات پتاسهیم
( 50میلیموالر) و با رسهاندن  pHبهه عهدد  7در مرحلهه  3-4برگهی
ان ا شد .گیاهان تلقی شده جهت ظهور عالئم ،در گل انه عهاری از
حشرات در شرایط دمایی  23-25درجه سانتیگهراد نگههداری شهدند.
این گیاهان در مدت زمان  15تا  28روز از زمهان تلقهی مکهانیکی ،از
نظر عالئم آلودگی مهورد بررسهی قهرار گرفتنهد .نهایتها جههت اثبهات
بیماریزا بودن گیاهان میزبان ،از مشاهدات چشمی و همچنین آزمون
 RT-PCRاستفاده شد.

نتایج و بحث
باتوجه به پیشینه پژوهش در مهورد ویهروس کوتهولگی زرد پیهاز،
تاکنون از برخی کشورهای دنیها گهزارش شهده امها در ایهران بررسهی
جامیی روی آن صورت نگرفته است .به همهین علهت جههت بررسهی
جامآتر این ویروس ،مطالیات بهر روی  OYDVدر وهی فیهلههای
پاییز ،زمستان و بهار آغاز گردید .بر اساس بررسیهای مولکولی ان ا
شده و نتایج به دست آمده در وی سالهای  1396و  1397از مهزارع
سیر در استانههای خراسهان رضهوی ،مازنهدران ،لرسهتان ،کرمهان و
خوزستان از میان  68نمونه برگی جمآ آوری شده ،وجود آلودگی در54
نمونه تایید شد .پس از بررسهی هریهک از نمونههههای برگهی مثبهت
ارزیابی شده در آزمون زن یرهای پلیمراز و مشاهده قطیه تکثیهر شهده
 700جفت بازی بهر روی ژل آگهارز ،تیهداد هفهت جدایهه مربهوط بهه
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شهههرهای گلبهههار ( ،)IR-Kh48کههدکن ( ،)IR-Kh16جیرفههت (IR-

 ،)Kh33شوشتر ( ،)IR-Kh1, IR-Kh2سهاری ( )IR-Kh23و الشهتر
( ،)IR-Kh54که عالئم تیپیک آلودگی را بهر روی بهرگ سهیر ای هاد
کرده بودند ،جهت توالییابی و تکمیل مطالیه این ویهروس انت هاب و
نهایتا توالی ژنومی این هفت جدایه در بانک جهانی ژن ثبهت گردیهد.
اگرچه تیداد زیادی از نمونههای جمآ آوری شهده از منهاوق م تلهف
کشور عالئم شدید ویروسی را نشان دادند ،اما آلودگی تیداد انهدکی از
نمونهها ( 14نمونه) در آزمون زن یرهای پلیمراز تایید نشد .که این امر
میتواند نتی ه آلودگی میزبان سیر به سایر ویروسهای آلهوده کننهده
گونههای گیاهی آلیو باشد .یا به عبهارت دیگهر ،مها در میزبهان سهیر
اغلب با کمپلکسی از ویروسها مواجه هستیم که گاها عالئهم تقریبها
مشابهی را بر روی میزبان نشان میدهند .همچنین آلودگی تهوا ایهن
ویروس ها موجب وقوع اثر هم افزایی بر روی یکدیگر شهده و شهدت
عالئم را افزایش میدهد .اما در اکثر موارد دو عالمت موزاییک شدید
و کوتولگی در بین آنها رایج میباشد .با این حهال نکتههی مههم ایهن
است که در میان اعضهای کمهپلکس ویروسهی OYDV ،بهه عنهوان
بیمارگر غالب با بیماریزایی باال میرفی شده اسهت ( 10 ،6و  .)21در
مطالیات بیولوژیکی ان ا شده بر روی  ،OYDVدر فاصله زمهانی ده
تا چهارده روز از مایهزنی سه گیاه محهک ،Chenopodium quinoa
 Allium cepa.و گونهههای عهاری از آلهودگی  Allium sativumدر
گل انه ،بروز عالئم بیماری آغاز و روند پیشرفت آلهودگی تها بیسهت و
هشت روز بیورت روزانه ثبت گردید .به منظهور اومینهان از آلهودگی
گیاهان محک ،عالوه بر مشاهدات چشمی عالئهم ،آر .ان .ای کهل از
بافت گیاهی است را و آزمون زن یرهای پلیمراز با اسهتفاده از جفهت
آغازگر دژنره  CIان ا شد و باند مورد انتظار  700جفت بازی بر روی
ژل آگارز در گیاهان آلوده مشاهده گردید .عالئم اولیه در میزبهان C.
 quinoaبا ظهور لکههای کلروتیک آغاز که بهه تهدریج بها پیشهرفت
بیماری بر تیداد لکهها افزوده شد (شکل  .)1ظهور رگههای کلروتیک
خفیف تا زرد شدن در برگهای سیر عاری از آلودگی ،پس از گذشهت
 10-14روز از زمان مایهزنی مشاهده شد که بهه تهدریج بها پیشهرفت
بیماری بدشکلی ،کوتولگی و موزاییک شدید نیز در گیاهان آلوده ظاهر
شد (شکل  .)1عالئم مشاهده شده با مطالیات قبلی هم خوانی داشهت
( 11 ،1و  .)15اما در پیازهای تلقی شده عالئمی از آلهودگی بهر روی
برگها مشاهده نشد (شکل  .)1که نتی ه حاصهل بها پهژوهش ههای
پیشین مطابقت داشت ،به ووریکه  OYDVجداشده از سیر بهه دلیهل
اختیاصیت باال میزبانی قادر به آلوده کردن پیاز نیست (.)11
در ادامه مطالیه و به منظور ان ا آنالیزهای فیلهوژنتیکی ،در ابتهدا
هم ردیفسازی چندگانه ترادفهای نوکلدوتیدی و آمینو اسیدی میهان
جدایههای ایرانی  OYDVو سایر جدایههای ثبت شهده در بانهک ژن
از نقاط م تلف جهان صورت گرفت .نتایج نشان دهنده دامنهه درصهد
تشابه نوکلدوتیهدی ( )79/89 - 94/44و ( )75/04-99/86بهه ترتیهب

میان جدایههای ایرانی با یکدیگر و با سایر جدایههای موجود در بانک
ژن بود (جهداول  1و  .)2در مقایسهه نمونههههای ایرانهی بها یکهدیگر
کمترین درصد تشابه ( )79/89میان جدایهای از شوشتر ( )IR-Kh2بها
جدایههای از ساری ( )IR-Kh23و لرستان ( )IR-Kh54بود و این در
حالی است کهه بهاالترین درصهد تشهابه ( )94/44میهان دو جدایهه از
شوشتر ( )IR-Kh1, IR-Kh2مشاهده شد (جدول  .)1همچنین نتهایج
حاصل از مقایسه جدایههای ایرانی با سایر جدایههای موجود در بانک
ژن ،نشان دهنده کمترین درصد تشابه ( )75/04میان جدایهه شوشهتر
( )IR-Kh2با جدایههایی از آلمان ( )ATو آرژانتین ( )Seمیباشد .امها
باالترین درصد تشابه در سط نوکلدوتیدی میان جدایهه شوشهتر (IR-
 )Kh2با جدایهای از اسپانیا ( )SG1به میهزان  99/86قابهل مشهاهده
است (جدول  .)2همچنین نتایج حاصل از هم ردیهفسهازی چندگانهه
آمینواسیدی میان جدایههای ایرانی باهم و با سایر جدایههای موجهود
در بانک ژن به ترتیب نشان دهنده درصد تشهابه ( )91/56 -99/56و
( )90/22-100بود.
به منظور تایید توالییابی جدایههههای ایرانهی ،ههم ردیهفسهازی
چندگانه توالیهای پلی پروتدیتی این جدایهههها بها سهایر جدایههههای
 OYDVموجود در بانهک ژن صهورت گرفهت و وجهود موتیهفههای
حفاظت شده در ژن  CIبررسی شد .با توجه به نقهش هلیکهازی ایهن
محیول ،دمینهای  RNAهلیکازی میروف با نها ههای ،DECHV
 VATNII ،SATI ،ILVYVSSو  ENGVTLDبه همراه تیدادی
از آمینو اسیدهای حفاظت شده ( ،)5در جدایهههای ایرانهی یافهت شهد
(شکل  .)2در نتی ه ،مشاهده وجود آمینو اسیدهای حفاظههت شههده و
دمینهای هلیکازی در تهوالی آمینواسیدی جدایههای ایرانهی تأییهدی
بر توالییهابی صهحی جدایهههها و قههرار گههرفتن آنههها در جههنس
 Potyvirusو گونهه  OYDVبود.
جهت تییین روابط فیلوژنتیکی و مش ص نمهودن منشها تکهاملی
آنها ،درخت فیلوژنتیکی هفت جدایه ایرانی به همراه یازده جدایه دیگر
 OYDVموجود در بانک ژن از سایر نقهاط دنیها ،بهر اسهاس تطهابق
ترادف نوکلدوتیدی بها دو روش  Neigbour joiningو Maximum
 likelihoodبا استفاده از نر افزار  MEGA 6و براساس  1000تکرار
رسم گردید .نتایج نشان دهنده یکسان بودن توپولوژی دندروگرا رسم
شده در دو روش  NJو  MLبود .به همین دلیل صرفا دندروگرا رسم
شده به روش  MLنمایش داده شد (شکل  ،)3که بر اساس آن جدایه
های مورد بررسی  OYDVدر دو گروه اصلی ( )I, IIقرار میگیرند به
ووریکه هر گروه خود به دو زیرگهروه م هزا تقسهیم بنهدی مهیشهود
(شکل .)3
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 جمع آوری شده از نقاط مختلف کشور به صورت جداگانه باOYDV  میان جدایههای ایرانیCI  درصد تشابه توالی نوکلئوتیدی ژن-1 جدول
یکدیگر
Table 1- Percentage of CI nucleotide identities between Iranian OYDV isolates collected from different parts of the country
separately

جدایههای ایرانی

1
2
3
4
5
6
7
Iranian isolates
1: IR-kh2
100.00 80.60
92.58
83.31
79.89
79.89
94.44
2: IR-kh48
80.60
100.00 83.31
84.02
88.16
91.44
94.15
3: IR-kh1
83.31
100.00 91.16
84.45
82.74
82.03
94.44
4: IR-kh16
84.02
91.16
100.00 85.73
83.02
83.59
92.58
5: IR-kh33
83.31
88.16
84.45
85.73
100.00 88.45
89.87
6: IR-kh23
79.89
82.74
83.02
88.45
100.00 92.72
94.15
7: IR-kh54
79.89
91.44
82.03
83.59
89.87
100.00
92.72
. برای هر جدایه به صورت برجسته نمایش داده شده است،باالترین درصد تشابه میان جدایه های ایرانی در هر ردیف
The highest percentage of identities between Iranian isolates in each row is displayed in bold for each isolate.

) با عالئم رگههای کلروتیک و موزاییک شدید از استان خراسان رضویOYDV(  نمونههای برگی سیر آلوده به ویروس کوتولگی زرد پیاز-1 شکل
 (ج) و ظهور رگهC. quinoa  ظهور لکههای کلروتیک در،) عدم ظهور عالئم در پیاز (ب: مشاهده عالئم ظاهر شده در گیاهان مایهزنی شده.)(الف
)های زردرنگ نامنظم و موزاییک شدید در سیرهای مایهزنی شده عاری از آلودگی (د
Figure 1- Leaf samples of garlic infected by onion yellow dwarf virus (OYDV) with symptoms of yellow striping and severe
mosaic, collected from Razavi Khorasan Province (A). Symptoms of inoculated plants: No symptoms on A. cepa (B),
chlorotic local lesions on C. quinoa leaves (c) and irregular yellow striping and sever mosaic observed in inoculated garlic
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IR-Kh33
IR-Kh54
IR-kh23
IR-Kh48
IR-Kh16
IR-Kh1
IR-Kh2

LHSLANNRDNISKYDYIMIDECHVLDAKAMAFYCLLKDVNYKGKILKTSATIPGRESGFK
LHSLANNRDNISKYDYIMIDECHVLDANAMALYCFLKDVNYKGKILKTSATIPGRESGFK
LHSLANNRDNISKYDYIMIDECHVLDANAMALYCLLKDVNYKGKILKTSATIPGRESGFK
LHSLANNRDNISKYDYIMIDECHVLDANAMALYCLLKDVNYKGKILKTSATIPGRESGFK
LHSLANNRGNISQYDYIMIDECHVLDANGMALYCLLKDVNYKGKILKTSATIPGRESGFK
LHSLANNRGNISQYDYIMIDECHVLDANAMALYCLLKDVNYKGKILKTSATIPGRESGFK
LHSLANNRGNIEQYDYIMIDECHVLDANAMALYCLLKDVNYKGKILKTSATIPGRESGFK

IR-Kh33
IR-Kh54
IR-kh23
IR-Kh48
IR-Kh16
IR-Kh1
IR-Kh2

LSTQHDVTLNVEENMTFDAFVQAQGTGSNACVTTRGHNILVYVSSYNEVDTLARKLTEHG
FSTQHDVTLNVEENMTFDAFIQAQGTGSNACVTSRGHNILVYVSSYNEVDTLSRKLVEHG
FSTQHDVTLNVEENMTFDAFVQAQGTGSNACVTTRGHNILVYVSSYNEVDTLSRKLVEHG
FSTQHDVTLNVEENMTFDAFVQAQGTGSNACVTTRGHNILVYVSSYNEVDTLSRKLVEHG
FSTQHDVTLNVEENLTFDAFIQAQGTGSNACVTSRGDNILVYVSSYNEVDTLSRKLTEHG
LSTQHDVTLNIEENLTFDAFIQAQGTGSNACVTTRGDNILVYVSSYNEVDTLARKLVEHG
LSTQHDVTLNIEENLTFDAFIQAQGTGSNACVTTRGDNILVYVSSYNEVDTLARKLTEHG

IR-Kh33
IR-Kh54
IR-kh23
IR-Kh48
IR-Kh16
IR-Kh1
IR-Kh2

HKVTKVDGRTMKLGGTRIETNGSASKKHFIVATNII
HKVTKVDGRTMKFGGTRIETNGSAVKKHFIVATNII
HKVTKVDGRTMKLGGTRIETNGSAVKKHFIVATNII
HKVTKVDGRTMKLGGTRIETNGSADKKHFIVATNII
HKVTKVDGRTMKFGGTRIETSGSASKKHFIVATNII
HKVTKVDGRTMKLGGTRIETSGSASKKHFIVATNII
HKVTKVDGRTMKLGGTRIETSGSAVKKHFIVATNII

I
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II

III

ENGVTLDID
ENGVTLDID
ENGVTLDID
ENGVTLDID
ENGVTLDID
ENGVTLDID
ENGVTLDID

IV

V

 آمینو اسیدهای حفاظت شده به رنگ خاکستری و پنج دمین.OYDV  در جدایههای ایرانیCI – هم ردیفسازی توالی آمینو اسیدی ژن2 شکل
. قابل مشاهدهاند،) با کشیده شدن خط قرمز در زیر آنهاI-V( هلیکازی
Figure 2- Cylindrical inclusion (CI) protein sequence alignment of Iranian OYDV isolates. Conserved amino acids are
SW9Arg3.KF632715_____
colored in gray and the red
line was drawn under the five helicase domains (I-V).
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 حاصل از هم،MEGA 6  در نرمافزارMaximum-likelihood  با استفاده از روش، درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده در سمت چپ تصویر-3 شکل
 ثبتOYDV  هفت جدایه ایرانی شناسایی شده از نقاط مختلف کشور به همراه یازده جدایهCI ردیفسازی چندگانه ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ژنی
 به عنوان عضو برون گروهLYSV . تکرار میباشند1000  بر اساسBootstrap  اعداد نمایانگر درصد.شده در بانک جهانی ژن قابل مشاهده است
 و هم ردیفسازیSDT v.1.2  ماتریس شباهت در سطح نوکلئوتیدی با استفاده از نرمافزار، در سمت راست تصویر.) انتخاب شدOutgroup(
 ترسیم شدMUSCLE توالیها به روش
Figure 3- Maximum-likelihood (ML) phylogenetic tree in MEGA6 software constructed based on multiple CI nucleotide
sequence alignments of seven Iranian isolates identified from different parts of the country along with eleven OYDV isolates
available in the GenBank. Numbers at each node indicate bootstrap percentages based on 1000 replications. LYSV
(JX429965) was used as an outgroup. Two-dimensional nucleotide diversity plot constructed based on SDT MUSCLE
alignment
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گههههههروه  Iشههههههامل جدایههههههههههههههایی از آرژانتههههههین
( ،)KF632714/KF632715ژاپههههن (،)AB219833/AB219834
اسههترالیا ( ،)HQ258894/JN127342چههین ( ،)AJ510223اسههپانیا
( ،)JX429964هند ( )KJ451436و ایران میباشد .این گروه از نظهر
جغرافیایی یک گروه نامت انس را تشکیل میدهد .تمامی ایهن دوازده
جدایه واقآ در گروه  Iاز میزبان سیر جدا شدهاند .سه جدایه ایرانی IR-
 IR-Kh2 ،Kh1و  IR-Kh16جدا شده از سهیر در گهروه  Iو در زیهر
گههروه  I-IIدر کنههار جدایههههههایی از اسههپانیا ( ،)JX429964اسههترالیا
( )HQ258894و هند ( )KJ451436قرار گرفتنهد کهه بیهانگر رابطهه
ژنتیکی باالی این جدایهها با یکدیگر میباشد .اما گروه  IIکه خود نیز
به دو زیر گروه تقسیمبندی میشود در برگیرنده چههار جدایهه ایرانهی
 IR-Kh23 ،IR-Kh54 ،IR-Kh33و  IR-Kh48جدا شهده از سهیر
میباشد که در ارتباط نزدیهک بها دو جدایهه آلمهانی ( )JX433020و
آرژانتینی ( OYDV )JX433019جدا شده از میزبهان پیهاز ()Onion
میباشند .با توجه به اینکهه گهروه  IIدر برگیرنهده جدایههههایی از دو
میزبان سیر و پیاز میباشد ،جدایی میزبانی با گروهبندی فیلوژنتیکی ما
همخوانی ندارد .همچنین با توجه به هم گروه شدن برخی از جدایههها
از مناوق م تلف جهان با یکدیگر که انطبهاقی بها قرابهت جغرافیهایی
ندارند ،نشان میدهد که انتشار گسترده و جهانی  OYDVنمهیتوانهد
تنها به وسیله ناقلین شتهای صورت گیرد و احتمال نقهش صهادرات و
واردات این محیول در جهان از وریق پیاز آن تقویهت مهیشهود .در

کنار درخت فیلوژنتیکی رسم شده ،ماتریس درصد تشابه میهان جدایهه
های ایرانی  OYDVو سایر جدایهههای ایهن ویهروس در بانهک ژن،
قابل مشاهده است که با استفاده از نهر افهزار  SDT v.1.2در سهط
نوکلدوتیدی رسم شد (شکل .)3
جهت بررسی وقوع نوترکیبی در ناحیه  CIژنومی در جدایههههای
ایرانی از نر افزار  RDP4استفاده شد .نتایج نشان دهنده عهد وجهود
هر گونه نوترکیبی در این ناحیه بود .همچنین در بررسی سهایر جدایهه
های دنیا نیز هیچ گونه نوترکیبی در ناحیه  CIمشاهده نشد.
در این پژوهش ،وجود ویروس  OYDVاز برخی منهاوق کاشهت
سیر در کشور مورد بررسی قهرار گرفهت و بهرای اولهین بهار در ایهران
خیوصههیات مولکههولی ویههروس بههر پایههه ژن  CIتییههین و جایگههاه
فیلوژنتیکی جدایههای ایرانی در میان سایر جدایههای موجود در بانک
ژن مش ص شد .بر اساس نتایج بدسهت آمهده OYDV ،بهه عنهوان
بیمارگر غالب در میزبان سیر مشاهده شد کهه در اکثهر منهاوق مهورد
نمونهبرداری از شیوع باالیی برخوردار است .در نتی ه از یهک سهو بها
توجه به اینکه ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم این محیول
در جهان شناخته میشود و از سوی دیگر با توجه به اهمیهت سهیر در
صنایآ غذایی ،دارویی و پزشکی ،تییین خیوصیات مولکولی ویهروس
های آن به عنوان یک بیمارگر مهم با خسارت باال ،به منظهور تییهین
یک برنامه کنترل کارآمد دارای اهمیت زیادی میباشد.
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Introduction: Garlic (Allium sativum L.) is one of the medicinal and economically important crop plants
belongings to the Amaryllidaceae and is well known for its worldwide applications. It is widely used as a
vegetable. In Iran despite the agricultural potential, we are still facing a garlic shortage in the market, mainly due
to the high prevalence of plant diseases particularly viral infections. Most garlic plants are infected by several
viruses belonging to different taxonomic groups known as “garlic viral complex”. However, Onion yellow dwarf
virus (OYDV) acts as a major element of this complex. This virus is an important and damaging potyvirus in
garlic which causes mild chlorotic to bright yellow stripes on infected leaves. OYDV survives in bulbs and sets
and therefore can be transmitted during vegetative reproduction. Also, the green peach aphid, Myzus persicae, as
well as other aphids, spreads the virus from plant to plant in a nonpersistent manner. OYDV, RT-PCR technique
is an effective analytical tool for this purpose. In Iran, for the first time, Shahraeen et al. (2008) were reported
OYDV by the serological method in garlic. Afterward, Baghalian et al. (2010), studied the molecular structure of
Iranian OYDV based on the coat protein gene analysis. The current study was intended to investigate the partial
spreading, genetic diversity and phylogenetic analysis of the different OYDV isolates from garlic and comparing
them with other sources of OYDV isolates available in the GenBank. In this study, we present for the first time
the genome sequence of Iranian isolates of OYDV based on the CI gene. Besides, the recombination pattern of
the CI gene in Iranian isolates was analyzed.
Materials and Methods: During two consecutive growing seasons of 2016-2017 and 2017-2018, a survey
was conducted in some of the major areas under the cultivation of garlic in Iran (Khorasan Razavi: Mashhad,
Golbahar and kadcan, Mazandaran: Sari and Babolsar, Kerman: Jiroft, Lorestan: Aleshtar and Khuzestan:
Shoshtar). Leave samples with yellow striping; crinkling; dwarfing and mosaic symptoms were collected and
taken to the laboratory for both sap (mechanical) and molecular tests (RT-PCR/PCR), to identify the disease
cause. Total RNA was extracted from the symptomatic leaf samples using the RNeasy Mini Kit (Qiagen,
Germany) and used for the reverse transcription (RT-PCR) test. Primary detection was done by RT-PCR using
degenerate primer pairs (CIF/R). After performing PCR, products with 700 bp length, separated by
electrophoresis in 1% agarose gel extracted and purified with the Qiaquick Gel Extraction Kit (Qiagen,
Germany). Then PCR products were cloned in pTG19-T Vector (Vivantis, Malaysia). The recombinant plasmids
were extracted using the plasmid DNA isolation kit (Denazist, Iran) followed by sequencing (Macrogene, South
Korea). Nucleotide sequence data were analyzed using Clustal Omega, MEGA 6, and RDP 4 software.
Results and Discussion: Among Iranian OYDV garlic isolates which detected in this study, seven isolates
from Golbahar, kadcan, Sari, Jiroft, Aleshtar and Shoshtar with severe mosaic symptom and dwarfing were
selected for sequencing and determination of their molecular and biological characteristics. Comparative
analyses of the partial CI gene sequences showed that seven Iranian isolates shared 75.04-99.86% and 90.22100% sequence identities at the nucleotide and amino acid level respectively, with different OYDV isolates
available in the GenBank. Phylogenetic tree based on partial CI gene placed Iranian OYDV isolates in two
varying evolutionary groups; I and II. Group, I consisted of OYDV isolates from Argentina
(KF632714/KF632715), Japan (AB219833/AB219834), Australia (HQ258894/JN127342), China (AJ510223),
Spain (JX429964), India (KJ451436) alongside Iranian isolates. This group is geographically heterogeneous. All
these isolates in group I are isolated from the garlic host. Three Iranian isolates, IR-Kh1, IR-Kh2, and IR-Kh16,
which isolated from garlic placed in subgroup I-II, along with isolates from Spain (JX429964), Australia
(HQ258894), and India (KJ451436). It indicates the high degree of genetic relationship among Iranian isolates in
this subgroup. However, group II, which is also divided into two subgroups, includes four Iranian garlic isolates,
IR-Kh33, IR-Kh54, IR-Kh23, and IR-Kh48, and are closely related to the German (JX433020) and Argentine
(JX433019) onion isolates. Recombination analysis among Iranian and other isolates in the CI gene showed that
there was no recombination in this part of the genome.
1, 2 and 3- Ph.D. Student of Plant Pathology and Associate Professors, Department of Plant Pathology, Faculty of
Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, respectively.
(*- Corresponding Author Email: mehrvar@um.ac.ir)
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.86685
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Conclusion: Based on the results of this study, the presence of OYDV isolates from some garlic areas of Iran
was confirmed and for the first time, the molecular characteristics of the virus based on CI gene were
determined. Results showed that OYDV is a dominant pathogen in the garlic field, which is highly prevalent in
most sampled areas. Considering the importance of garlic in the food, pharmaceutical, and medical industries,
determining the molecular characteristics of its viruses is highly important to determine an efficient control
program.
Keywords: Garlic, Iran, Onion yellow dwarf virus, Phylogenetic analysis
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مقاله پژوهشی

ارزیابی مقاومت و حساسیت ارقام مختلف خیار ( )Cucumis sativusنسبت به مگس جالیز
)Dacus ciliatus (Diptera: Tephritidae
معصومه پایدار -1ناصر معینی نقده -*2فرزاد جلیلیان -3عباسعلی

زمانی4

تاریخ دریافت1399/05/08 :
تاریخ پذیرش1399/09/19 :

چکیده
مگس جالیز Dacus ciliatus Loew (Diptera: Tephritidae) ،از مهمترین آفات محصوالت جالیزی در ایران و جهان است که الرو آن با
تغذیه از میوه باعث کاهش عملکرد و بازارپسندی محصول می شود .در این آزمایش خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی مرتبط با مقاومتت در شتش ر تم
مختلف خیار شامل هایک ،سورینا ،ماکسیموس ،کیش ،چنبر و یک ر م محلی کرمانشاه اندازهگیری و تأثیر هر یک از این صتاات در میتزان آلتودگی و
تراکم الرو در میوه تعیین شد .ار ام بررسی شده در این پژوهش ،به ترتیب از حساسیت کم به زیاد در چهار گروه رار گرفتند .ر م هایک حساسیت کتم
(درصد آلودگی و تراکم الرو کمتر) ،ار ام سورینا ،کیش و ماکسیموس نسبتاً حساس ،چنبر حساس و خیار محلی کرمانشاه بسیار حساس به مگس جتالیز
بودند .محتویات فنل ( ،)r = - 0/77; Pvalue > 0/001تانن ( ،)r = - 0/89; Pvalue > 0/001آلکالوئیدهای کل (= - 0/93; Pvalue > 0/001
 )rو فالونوئید ( )r = - 0/87; Pvalue > 0/001از لحاظ آماری با درصد آلودگی میوه همبستگی منای معنیداری داشت .درصد آلودگی میوه با طتول
( ،)r = 0/55; Pvalue > 0/01طر ( ،)r = 0/48; Pvalue > 0/001تراکم تریکوم پوست ( )r = 0/81; Pvalue > 0/001و ضخامت پوست میتوه
( ،)r = 0/87; Pvalue > 0/001همبستگی مثبت معنیداری داشت .بررسی ارتباط بین هر یک از ترکیبات بیوشیمیایی میوه با میزان آلتودگی و تتراکم
الرو نشان داد که  86/50درصد تغییرات میزان آلودگی و  63/70درصد تغییرات تراکم الرو در ار ام آزمایش شتده مربتوط بته ترکیتب آلکالوئیتد استت
بن ابراین آلکالوئید یکی از منابع مهم بروز مقاومت نسبت به مگس جالیز است .از میان خصوصیات فیزیکی اندازهگیری شده تراکم تریکتوم پوستت میتوه
بیشترین تأثیر را روی تغییرات میزان آلودگی ( )75/30و تراکم الرو ( )61/40نشان داد .کشاورزان میتوانند با استااده از ر م هایک که نسبت بته ستایر
ار ام کمتر مورد پذیرش مگس جالیز است محصولی با با یمانده کمتر سموم را تولید کنند.
واژههای کلیدی :خیار ،خصوصیات ظاهری ،خصوصیات بیوشیمیایی ،مگس جالیز ،مقاومت

مقدمه

4321

خیتتار ( )Cucumis melo var. sativusاز مهتتمتتترین
محصوالت خانواده کدوییان در ایران و جهان است و مورد حمله آفات
مختلای از جمله مگس جالیز رار میگیرد .الروهای این آفت با تغذیه
از میوهها باعث غیر ابل استااده شدن آنها میشوند (.)12
مگتتس جتتالیزDacus ciliatus Loew (Diptera: ،5
) Tephritidaeدر سال  1914اولین بار از هند گزارش و ستسس در
سال  1953از جنوب مصر جمعآوری شد .این حشره از بیشتر منتاط
 2 ،1و  -4بهترتیب دانشجوی دکتری ،استادیار و دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکده
علوم و مهندسی کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
)Email: moeeny@razi.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3استادیار ،گروه گیاه پزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منتابع طبیعتی
کرمانشاه ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرمانشاه ،ایران
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.87910
4- Ethiopian fruit fly, Lesser pumpkin fly or Cucurbit
fly

شتتر ی ،جنتتوبی و مرکتتزی آفریقتتا ،ماداگاستتکار ،متتوریس ،رئونی تون،
بنگالدش ،هند ،پاکستان ،سریالنکا و عربستان سعودی گزارش شتده
است ( .)21مهار شیمیایی مگسهای میوه فقط برای افراد بالغ انجتام
میشود ،زیرا تمام مراحل الروی آفت داخل میوه سسری شده و شایره
نیز داخل خاک تشکیل میشود ( 5و  .)6میزبتانهتای زراعتی عمتده
مگس جالیز شامل خربزه ،طالبی ،خیار سبز ،خیار چنبر ،گرمتک ،کتدو
مسمایی و هنداونه است .این آفت در برختی از منتاط روی هندوانته
ابوجهل نیز دیده شده است .براساس مطالعتات بلتی انجتام شتده در
کشتتور ،میتتزان خستتارت روی هندوانتته و خیتتار ستتبز بیشتتتر از ستتایر
میزبان ها است و با توجه به مقاومت متااوت ار تام ،انجتام تحقیقتات
بیشتر در این زمینه مورد نیاز است (.)20
به دلیل مشکالت فراوان در مهتار شتیمیایی مگتسهتای میتوه،
استااده از گیاهان مقاوم یکی از مؤلاههای مهتم در متدیریت تلایقتی
محسوب میشود .صاات مختلتف بیتوفیزیکی و بیوشتیمیایی گیاهتان
مختلف در رابطه با بروز مقاومت نسبت به گونههتای متاتاوت مگتس
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های میوه تاثیر دارند ( 8 ،7 ،6 ،5 ،4و .)9
عوامل زنده و غیرزنده روی خصوصیات ژنتیکی و فنوتیسی گیاهان
مؤثر بوده و باعث میشوند که گیاهتان مقاومتت متاتاوتی را در برابتر
آفات و بیماریها از خود نشان دهند ( .)19گیاهتان حتاوی ترکیبتاتی
مانند فالونوئید ،آلکالوئید ،فنول و تانن ها هستتند کته باعتث کتاهش
بقای حشرات ،طوالنی شدن زمان رشد و نمو ،کاهش جثته و کتاهش
سازگاری افراد در داخل جمعیت میشوند .با شناسایی منابع مترتبط بتا
مقاومت در گیاهان می توان از آن در مدیریت حشرات آفت در مزرعته
استااده کرد ( 5و  .)6منتابع مقاومتت در ار تام مختلتف یتک گیتاه را
می توان شناسایی و اثر هر یک از این منابع در بروز میزان مقاومت به
یک آفت را تعیین نمود .تاکنون در مورد تعیین مقاومت ار ام مختلتف
خیارنسبت به مگس جالیز در ایتران تحقیقتی صتورت نگرفتته استت.
مطالعتته حاضتتر بتتا هتتد انتتدازهگیتتری صتتاات مختلتتف فیزیکتتی و
بیوشیمیایی ار ام مختلف خیار و بررسی ارتباط میتان ایتن صتاات بتا
میزان آلودگی و تراکم الرو در میوه انجام شده است.

مواد و روشها
آزمایشهای غربالگری و کاشت ارقام مختلف

شش ر م خیار مزرعه ای شامل چهار ر م تجاری (هایک ،کتیش،
سورینا ،ماکسیموس) ،یک ر م خیار چنبتر و یتک ر تم خیتار محلتی
کرمانشاه (کرکنه) در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشتگاه رازی
کرمانشاه در زمینی به مساحت  2000متر مربتع کاشتته شتد .کاشتت
ار ام در اول تیتر  1397انجتام ،و تمتامی عملیتات کاشتت ،داشتت و
برداشت (غیر از کنترل شیمیایی) طب روش رایتج منطقته در تمتامی
کرتها همزمان اجرا شد .آزمایش در الب طرح بلوک کامل تصادفی،
با ده تکرار برای هر ر م اجرا شتد کته مستاحت هتر واحتد آزمایشتی
(کرت)  4×4متر ،فاصله بوتهها روی ردیف  50سانتیمتر و فاصله بین
ردیفها دو متر در نظر گرفته شد .آبیتاری بته روش طتره ای انجتام
گردید .در هر کرت آزمایشی  27بوته در سته ردیتف کاشتته شتد ،در
مجموع  60کرت برای شش ر م در نظر گرفته شد .در طتول فصتل،
پنج بار برداشت میوهها انجام شد ودر هر برداشت از هر ر م و تکترار،
 10میوه به طور تصادفی انتخاب شد .در مجموع از هر برداشت بترای
هر ر م 100عدد میوه به منظور بررسی آلودگی بته مگتس جتالیز بته
آزمایشگاه انتقال یافت .پس از شمارش میوههای آلوده ،درصد آلودگی
هر ر م محاسبه شد (معادله  .)1در هر برداشت ،از میوههای آلوده هتر
ر م ،به طور تصادفی ده عدد انتخاب و تعداد الروهای داخل هر میتوه
شمارش و ثبت شد .در تمام ار ام کاشته شده ،اختال زمان گلدهی و
رسیدن میوه حدود  10روز بود .ار ام مختلف با توجه به میزان آلودگی
به گروههای کامالً مقاوم (بدون آلودگی) ،بسیار مقاوم ( 1-10درصتد)،
مقاوم ( 11-20درصد) ،نسبتاً مقاوم ( 21-50درصد) ،حساس (51-75

درصد) و بسیار حساس ( 75-100درصد) تقسیم شدند (.)16
معادله ()1
اندازهگیری صفات ظاهری ارقام مختلف

از هر ر تم و تکترار ده عتدد میتوه تتازه انتختاب و طتول ،طتر،
ضخامت پوست (با استااده از دستگاه ورنیر کالیسر )1و تتراکم تریکتوم
های پوست میوه (با استااده از استریومیکروستکو  )2انتدازهگیتری و
ثبت شد.
اندازهگیری صفات بیوشیمیایی ارقام مختلف

دو میتوه تتتازه از هتتر ر تتم و تکتترار بتترای انتتدازهگیتتری صتتاات
بیوشیمیایی انتخاب شدند .میزان ترکیبات شیمیایی ماننتد ،فنتلهتا و
فالونوئیدها با استااده از معر فولین-سیوکالتیو اندازهگیتری شتد .در
ایتن روش عتدد جتذب مخلتوط عصتاره هتر ر تم بتا معتر فتولین
ستتتیوکالتیو در طتتتتول متتتو  760نتتتتانومتر توستتتتط دستتتتتگاه
استسکتروفتومتر رائت شد .از اسید گالیک به عنوان استتتاندارد بترای
رسم منحنی کالیبراسیون استااده شده است ( .)3پس از عصارهگیتری
ار ام مختلف در حالل استون ،محتوی تانن ابل استخرا با استتااده
از دستگاه اسسکتروفتومتر و در طتول متو  725نتانومتر رائتت شتد.
ترکیبی از اسید تانیک و استون بتا نستبت هتای مختلتف بته عنتوان
محلول استاندارد استااده شد ( .)14آلکالوئیدهای کل نیز با استتااده از
عصاره متانولی ار ام مختلف مخلوط با معر دراژندرو اندازه گیتری
شد (.)11
تحلیل آماری دادهها

دادههای مربوط به درصد آلودگی ،تراکم الرو ،صاات بیتوفیزیکی
و بیوشیمیایی میوهها از طری آنالیز واریانس دو طرفه 3بتا استتااده از
نرمافزار  SPSS 24تجزیه و تحلیل شدند ( .)18میانگین پارامترهتای
معنیدار بین ار ام مورد آزمایش ،با استااده از آزمون توکی 4در ستط
احتمال پنج درصد مقایسه شدند .همبستگی بین صاات میوه (فیزیکی
و بیوشیمیایی) و سط آلودگی به مگس جالیز (درصد آلودگی و تراکم
الرو در هر میوه) با استااده از آزمون همبستتگی بررستی شتد .بترای
تعیتتین نستتبت تتتأثیر هتتر یتتک از خصوصتتیات فیزیکتتی و شتتیمیایی
اندازه گیری شتده روی میتزان آلتودگی و تتراکم الرو در میتوه ،روش
رگرسیون گام به گام پسرونده 5در سط اطمینان  95درصد استتااده
شد.

1- Vernier caliper
2- Stereo microscope
3- Two way Anova
)4- HSD (honestly significant difference
5- Backward stepwise multiple regression analysis

ارزیابی مقاومت و حساسیت ارقام مختلف خیار...

نتایج
آزمایشهای غربالگری

میان ار ام مختلای که برای ارزیابی میتزان مقاومتت بته مگتس
جالیز در تابستان  1397کاشته شتدند از نظتر آلتودگی ،تتراکم الرو و
خصوصیات فیزیکی اندازهگیری شده اختال معنتیدار آمتاری وجتود
داشت ( .)df = 5, Pvalue < 0.01خصوصیات شتیمیایی انتدازهگیتری
شده نیز میان ار ام مختلف تااوت معنیدار آماری داشتند (جداول  1و
 .)2بر اساس میزان آلودگی ار ام مختلف گروهبنتدی شتدند کته ر تم
هایک مقاوم؛ کیش ،سورینا و ماکسیموس نسبتاً مقاوم؛ چنبر حستاس
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و ر م محلی (کرکنه) بسیار حساس بودند .تراکم الرو در هر میتوه بتا
افزایش درصد آلودگی افزایش یافتته و همبستتگی مثبتت معنتیداری
میان این دو پارامتر وجود دارد ( p> 0/01؛  .)r = 0/89تراکم الرو در
هر میوه بین 7/22تا  15/33عدد تعیین شتد کته در ار تام مقتاوم بته
طورمعنی داری پایین و در ر م بسیار حساس باال بود .بیشترین درصتد
آلودگی میوه در میان ار ام بررسی شده مربوط به ر م محلی (کرکنته)
( 76/81درصتتد) بتتود وکمتتترین آن در ر تتم هایتتک ( 17/81درصتتد)
مشاهده شد (جدول .)3

جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) میزان آلودگی ،تراکم الرو و برخی خصوصیات فیزیکی میوه در ارقام مختلف خیار
Table 1- Analysis of variance (mean squares)for infection, larval density and some physical characteristics of fruit in
different cucumber cultivars

تراکم
ضخامت پوست

تریکوم

قطر میوه

طول میوه

میزان آلودگی

تراکم الرو

درجه

ّ Fruit
diameter

Fruit
length

Fruit
infestation

Larval
density

آزادي
Df.

S.O.V

3.59ns

5.67ns

3.91ns

9

بلوک Block

**5462.53

**93.19

5

تیمار

12.89

1.91

45

Rind thickness

Ribs
density
2.09ns

2.72ns

**4.41

**76.67

**8.87

**92.22

0.08

1.81

1.87

2.43

0.14ns

منابع تغییر

Treatment

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.
and **: non - Significant and significant at the 5% and 1% levels of probability respectively.

خطا
ٍError
*ns,

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برخی خصوصیات شیمیایی میوه در ارقام مختلف خیار
Table 2- Analysis of variance (mean squares) for some chemical characteristics of fruit in
different cucumber cultivars

درجه

آلکالوئید

فنول

تانن

فالونوئید

Alkaloid

Phenol

Tannins

Flavonoid

0.01ns

6.43ns

0.27ns

0.01ns

9

**1.77

**417.85

**9.97

*0.90

5

0.02

23.64

0.19

0.01

45

منابع تغییر

آزادي

S.O.V
بلوک Block

تیمار

Df.

Treatment

خطا
ٍError

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.
and **: non - Significant and significant at the 5% and 1% levels of probability respectively.

اندازهگیری صفات فیزیکی ارقام مختلف

شش ر م مختلف خیار برای بررسی مقاومت و حساستیت نستبت
به مگس جالیز در سال  1397ارزیابی شتدند .بتا انتدازهگیتری طتول
( 51/45تا  56/30میلیمتر) و طر میوه ( 11/69تا  14/36میلتیمتتر)
مشخص شد که در ار ام مقاوم کمتر ودر ار ام بسیارحساس بته طتور
معنیداری بیشتر است .ضتخامت پوستت میتوه در محتدوده  0/68تتا

*ns,

 2/32میلی متر بود که در ار ام بسیارحساس به طور معنتاداری بیشتتر
است .تراکم تریکوم سط میوه در ر م خیلی حساس  11/90و در ر م
مقاوم  4/80در میلیمترمربع محاستبه شتد (جتدول  .)4طتول ،طتر،
تراکم تریکوم سط میوه و ضخامت پوست میوه با میتزان آلتودگی و
تراکم الرو در میوه همبستگی مثبت و معنیداری نشان دادند (جتدول
 .)5ارزیابی نتایج رگرسیون گام به گام پسرونده نشان داد کته تتراکم
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نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،34شماره  ،4زمستان 1399

تریکوم سط میوه به ترتیتب  75/30و  61/40درصتد روی تغییترات
میزان آلودگی و تراکم الرو اثر دارد .تراکم تریکوم و ضخامت پوستت

میتتوه در مجمتتوع  66درصتتد تغییتترات تتتراکم الرو و  80/90درصتتد
تغییرات آلودگی را به خود اختصاص دادند (جدول .)6

جدول  -3میانگین  ±خطای استاندارد درصد آلودگی و تراکم الرو مگس جالیز روی ارقام مختلف خیار
Table 3- Means ± SE of the Percent fruit infestation and larval density of lesser pumpkin fly on different genotypes of
cucumber

میزان آلودگی ()%

طبقهبندی مقاومت

Fruit infestation
)(%
17.81 (0.35) e

Resistance category

 Rمقاوم
 MRنسبتاً مقاوم
 MRنسبتاً مقاوم
 MRنسبتاً مقاوم
 Sحساس
 HSبسیار حساس

(0.66) de

تراکم الرو در میوه

ارقام خیار

Larval density/Fruit

Cultivar

7.22 (0.28) c

 Hikeهایک
 Kishکیش
 Sorinaسورینا
 Maximusماکسیموس
 Chanbarچنبر
 Korkiمحلی

21.80

(0.37) c

7.85

25.21 (0.54) cd

(0.22) c

8.26

28.59 (0.26) c

(0.25) c

8.40

55.43 (1.37) b

10.97 (0.69) b

76.81 (1.87) a

(0.64) a

15.33

37.61 ± 21.76

9.67 ± 3.15

Mean ± SD

2.81

0.41

SEm ±

423.91

48.70

F

مقادیر دارای حرو متااوت در هر ستون دارای با استااده از آزمون توکی دارای اختال معنادار آماری هستند.
Values with different letters in each column have a significant difference using Tukey's test.

جدول  -4میانگین  ±خطای استاندارد خصوصیات فیزیکی اندازهگیری شده در ارقام مختلف خیار
Table 4- Means ± SE of biophysical traits of cucumber different genotypes

ضخامت پوست میوه

تراکم تریکوم سطح میوه

(میلیمتر)

(در میلیمتر مربع)

)Rind thickness(mm

)Ribs density(per mm2

0.68 (0.04) c

4.80 (0.31) c

0.82 (0.01) c

(0.30) b c

4.90

قطر میوه
(میلیمتر)

طول میوه (میلیمتر)
Fruit
)length(mm

Fruit
)diameter(mm
11.69 (0.45) c

51.45 (0.52) d

(0.39) b c

(0.34) b c

12.76

ارقام خیار

55.26

0.80 (0.01) c

4.90 (0.43) b c

12.69 (0.43) b c

54.69 (0.33) c

0.81 (0.02) c

5.40 (0.38) b c

12.38 (0.33) b c

54.66 (0.75) c

1.66 (0.17) b

6.20 (0.42) b

13.59 (0.51) a b

60.76 (0.39) a

2.32 (0.12) a
1.18 ± 0.68
0.09
55.36

11.90 (0.56) a
6.35 ± 2.86
0.37
42.34

14.36 (0.43) a
12.91 ± 1.61
0.21
4.75

56.30 (0.46) b
55.52 ± 3.20
0.41
37.93

Cultivar

 Hikeهایک
 Kishکیش
 Sorinaسورینا
ماکسیموس
Maximus
 Chanbarچنبر

 Korkiمحلی
Mean ± SE
SEm ±
F

مقادیر دارای حرو متااوت در هر ستون با استااده از آزمون توکی دارای اختال معنادار آماری هستند.
Values with different letters in each column have a significant difference using Tukey's test.

اندازهگیری صفات بیوشیمیایی ارقام مختلف

فالونوئیدها ،تتاننهتا ،فنتلهتا و آلکالوئیتدهای موجتود در ار تام
مختلف به ترتیب بین  1/39تا  2/27میلیگرم در  100گرم 6/41 ،تتا
 8/97میلیگرم در  100گرم 51/04 ،تا  69/61میلتیگترم در گترم و
 0/49تا  1/53درصد تعیین شد که به طور ابل توجهی در ار ام مقاوم
باالتر و در ار ام بسیار حساس پایینتر است (جدول  .)7میان محتوای
فالونوئیدها ،فنلها ،آلکالوئیدهای کل و تاننهتا بتا درصتد آلتودگی و

تراکم الرو در میوه همبستگی منای معنیداری وجود داشتت (جتدول
 .)8با ارزیابی نتایج رگرسیون گام به گام پسرونده مشخص شتد کته
حداکثر تغییر در میزان آلودگی ( )86/50و تراکم الرو ( )63/70مربوط
به محتوای آلکالوئیدهای کل است .آلکالوئیتد و تتانن در مجمتوع 68
درصد تغییرات تراکم الرو و  90درصتد تغییترات آلتودگی را بته ختود
اختصاص دادند (جدول .)9

ارزیابی مقاومت و حساسیت ارقام مختلف خیار...
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جدول  -5ضریب همبستگی بین خصوصیات فیزیکی اندازهگیری شده میوه با میزان آلودگی و تراکم الرو در ارقام مختلف خیار
Table 5- Correlation coefficient (r) between percent fruit infestation and larval density per fruit with different
biophysical traits of cucumber genotypes

درصد آلودگی
Fruit
infestation

ضخامت پوست

تراکم تریکوم سطح

میوه

میوه

Rind thickness
)(mm

Ribs density (per
)mm2

قطر میوه

طول میوه

Fruit
)diameter(mm

Fruit length
)(mm

طرمیوه (میلیمتر)

** 0.33

** 0.38

* 0.28

** 0.76

** 0.55

** 0.47

** 0.87

** 0.81

** 0.48

** 0.55

** 0.74

** 0.78

** 0.37

** 0.41

)Fruit diameter(mm

تراکم تریکوم سط میوه (در
میلیمترمربع)
Ribs density(per
میوه)mm2

ضخامت پوست میوه
(میلیمتر)
)Rind thickness(mm

** 0.89

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.
and **: non - Significant and significant at the 5% and 1% levels of probability respectively.

درصد آلودگی
Fruit infestation
Larval Density
*ns,

جدول  -6میزان تأثیر خصوصیات فیزیکی میوه در ارقام مختلف خیار روی میزان آلودگی و تراکم الرو با استفاده از رگرسیون گام به گام پس رونده
Table 6- Effect of different biophysical traits of cucumber on larval density per fruit and percent fruit infestation using
Backward stepwise regression model

درصد تأثیر هر یک از خصوصیات ظاهری
()%

R2

ضریب تبیین

)Role of individual phisical traits (%
0.00
3.60
5.60
75.30

84.50
84.50
80.90
75.30

0.10
1.40
4.60
61.40

67.50
67.40
66
61.40

درصد آلودگی
Fruit infestation

تراکم الرو
Larval Density

 X1ضخامت پوست میوه X2 ،تراکم تریکوم سط میوه X3 ،طول میوه R2 ،ضریب تبیین
X1, fruit rind trichomes density, X2, rind thickness, X3, fruit length;and, X4, fruit diameter,
and R2, coefficient of determination.

هندوانه به مگس خربتزهBactrocera cucurbitae (Coquillett) 2

بحث
ارزیابی ویژگیهای فیزیکی و بیوشیمیایی کدو
 charantia L.نشان داد که  96/5درصد تغییترات میتزان آلتودگی و
 97/7درصد تغییرات تراکم الرو در میوه مربوط بته مجمتوع محتتوی
تانن و فالونول است ( .)4نتایج بررسی میزان مقاومت ار ام طتالبی و

) (Diptera: Tephritidaeنشتتان داد کتته حتتداکثر تغییتر در میتتزان
آلودگی مربوط به محتتوای آلکالوئیتدکل و فالونوئیتد استت ( 6و .)7
نتایج حاصل از بررسی ار ام مختلف در تحقی جاری نشان داد کته از
نظر میزان ترکیبات بیوشیمیایی و فیزیکتی تاتاوت معنتیداری وجتود
دارد .محتوای فالونوئیدها ،تاننهتا ،فنتلهتا و آلکالوئیتدهای کتل در

1- Bitter gourd

2- Melon fly

تلخMomordica 1
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سایر محصوالت جالیزی اطالعات کمی وجود دارد .مطالعات فراوانتی
نشان دادهاند که ار ام مختلف یک گونته مشتابه متیتواننتد مقاومتت
متااوتی نسبت به آفات داشته باشند ( 7 ،6و .)8

ار امی که نسبت به مگس جالیز آلودگی کمتری نشان دادند بیشتتر و
در ار ام حساس کمتر بود .در مورد ارتباط صاات بیوشیمیایی خیتار بتا
میزان آلودگی به مگس جالیز اطالعاتی در دسترس نیست امتا بترای

جدول  -7میانگین  ±خطای استاندارد خصوصیات بیوشیمیایی اندازهگیری شده در ارقام مختلف خیار
Table 7- Means ± SD of biochemical traits of cucumber different genotypes

آلکالویید

ارقام خیار

فنول

تانن

)Alkaloid (%

)Phenol (mg/g

)Tannins (mg/100g

)(mg/100g

Cultivar

Flavonoidفالونویید

1.53 (0.01) a

69.61 (0.44) a

8.97 (0.15) a

2.27 (0.02) a

1.31 (0.05) b

63.33 (1.22) b

8.52 (0.06) b

1.87 (0.02) b

 Hikeهایک
 Kishکیش

1.29 (0.05) b

63.97 (0.86) b

8.58 (0.09) b

1.85 (0.01) b

 Sorinaسورینا

1.30 (0.03) b

62.91 (1.12) b

8.54 (0.13) b

1.88 (0.01) b

ماکسیموس

0.65 (0.03) c

56.73 (1.92) c

7.22 (0.19) c

1.58 (0.02) c

0.49 (0.01) d

51.04 (1.97) d

6.41 (0.16) d

1.39 (0.04) d

 Korkiمحلی

1.10 ± 0.40
0.05
117.53

61.27 ± 7.38
0.95
17.67

8.04 ± 1.02
0.13
51.80

1.81 ± 0.29
0.04
154.53

Mean ± SD
SEm ±
F

Maximus
 Chanbarچنبر

مقادیر دارای حرو متااوت در هر ستون با استااده از آزمون توکی دارای اختال معنادار آماری هستند.
Values with different letters in each column have a significant difference using Tukey's test.

جدول  -8ضریب همبستگی بین خصوصیات بیوشیمیایی اندازهگیری شده میوه با میزان آلودگی و تراکم الرو در ارقام مختلف خیار
Table 8- Correlation coefficient (r) between percent fruit infestation and larval density per fruit with different
biochemical traits of cucumber genotypes

درصد

آلکالویید
فنول

آلودگی
Fruit
infestation

Alkaloid
)(%

)Phenol (mg/g

فالونویید
)Flavonoid (mg/100g

تانن
)Tannins (mg/100g

فالونویید

** 0.82

** 0.89

** 0.79

** 0.66

** 0.76

** 0.88

** 0.85

0.93 ** -

0.77 ** -

0.87 ** -

0.89 ** -

0.80 ** -

0.64 ** -

0.77 ** -

0.79 ** -

 * ،و ** به ترتیب غیر معنیدار ،و معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

Flavonoid
)(mg/100g

فنول
Phenol
)(mg/g

آلکالویید ()%
Alkaloid
)(%

درصد آلودگی
Fruit
infestation
Larval
Density

ns

and **: non - Significant and significant at the 5% and 1% levels of probability respectively

*ns,
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جدول  -9میزان تأثیر خصوصیات بیوشیمیایی میوه در ارقام مختلف خیار روی میزان آلودگی و تراکم الرو با استفاده از رگرسیون گام به گام پس
رونده
Table 9- Effect of different biochemical traits of cucumber on larval density per fruit and percent fruit infestation using
Backward stepwise regression model

درصد تأثیر هر یک از خصوصیات بیوشیمیایی

R2

Role of individual biochemical traits
)(%

ضریب تبیین

0.10
1.00
3.50
86.50

91.10
91.00
90.00
86.50

0.00
0.80
4.30
63.70

68.80
68/80
68.00
63.70

درصد آلودگی
Fruit infestation

تراکم الرو
Larval Density

ضریب تبیینR2فنولX3 ،تاننX2 ،آلکالوییدX1،

X1, total alkaloid content (%); X2, tannins content (mg/100g); X3, phenols content (mg/g); X4, flavonoids content (mg/100g); and R2,
coefficient of determination.

راهبردهای دفاعی گیاهان در برابر حشرات گیاهخوار ممکن استت
شامل ساختن ترکیبات زیستی فعتال 1باشتد کته بصتورت تکتاملی در
خانواده یتا جتنس خاصتی از گیاهتان وجتود دارنتد ( .)15بستیاری از
ترکیبات گیاهی مستقیماً روی حشرات گیاهخوار عمل میکنند (کنترل
از پایین به باال) ،در حالی که سایرین به واسطه جذب میکروارگانیستم
های سایر سطوح غذایی (یعنی پارازیتوئیتدها و شتکارچیان) بته طتور
غیرمستقیم عمل کرده و باعث حااظت از گیاهان میشوند (کنتترل از
باال به پایین) ( .)17باتوجه به تااوت صتاات مورفولتوژیکی ،محتتوای
مواد غذایی و غلظت ترکیبات ثانویه در ار ام مختلف ،گیاهان میزبتان
کیایت متااوتی بترای حشترات گیتاهختوار دارنتد ( .)7نتتایج بررستی
ترکیبات ثانویه مانند فنلها ،تاننها و فالونوئیدها در گیاهان نشان داد
که این ترکیبات باعث تقویت سیستم دفتاعی گیتاه در برابتر حشترات
آفت می شوند و با درصد آلتودگی و تتراکم الرو در میتوه همبستتگی
منای معنیداری دارند ( 8 ،7 ،6 ،2 ،5 ،4و  )9که با نتایج بدست آمده
در پژوهش حاضر مطابقت داشت .درصد آلودگی و تراکم الرو به طتور
معناداری در ار ام مقاوم کمتتر و در ار تام حستاس و بستیار حستاس
بیشتر بود .مطلوب بودن یک گیاه بعنوان میزبان برای یک حشره آفت
را میتوان با با تراکم جمعیت ،میزان تغذیه ،تولید مثل و زندهمانی نتا
حشره روی آن میزبان گیتاهی ستنجید ( .)13خصوصتیات فیزیکتی و
شیمیایی گیاهان بصورت مستقیم روی تترجی میزبتانی ،بقتا و تولیتد
مثل حشرات آفت و غیرمستقیم روی رفتار دشمنان طبیعی آفتات اثتر
دارند ( .)1ویژگیهای فیزیکتی گیتاه (متو ،تریکتوم ،ختار و ضتخامت

پوست) و ترکیبات شیمیایی (تانن ،فنول ،آنتوسیانین ،آلکالوئید) موجود
در گیاهان روی زیست شناسی حشره آفت تأثیر داشته و باعتث متر
یا اختالل در رشد و نمو آن میشوند ( .)10فنتلهتا نته تنهتا محتاف
گیاهان نسبت به حمله حشترات گیتاهختوار هستتند ،بلکته در مقابتل
میکروارگانیسمها و گیاهان ر یب نیز مانند یک مکانیسم دفاعی عمل
میکنند .تاننها ،فالونوئیدها و ایزوفالونوئیدها با تأثیرگذاری بر رفتتار
و رشد و نمو حشرات ،از گیاهان در برابر آفات محافظت میکننتد (.)2
میزان تأثیر هر یتک از خصوصتیات فیزیکتی و بیوشتیمیایی در ار تام
مختلف روی مقاومت و حساستیت متاتاوت استت .بتر استاس نتتایج
بررسی مقاومت ار ام مختلف طالبی نسبت به مگس خربزه مشتخص
شد که  91/20درصد تغییرات میتزان آلتودگی و  88درصتد تغییترات
تراکم الرو وابسته به محتوای فالونوئید است ( )9که مطاب با نتتایج
پتتژوهش حاضتتر بتتود .انتتدازهگیتتری خصوصتتیات فیزیکتتی کتتدو
اسانجی Luffa acutangula (Roxb.)2نشان داد که ،محتوای فیبر،
سختی و ضخامت پوست همبستگی منای معنیداری با درصد آلودگی
میوه و تراکم الرو مگس خربزه دارد در حالی که طول و طر میتوه در
ار ام مختلف همبستگی مثبت و معنیداری داشتند ( .)8پژوهش حاضر
در یک مورد با تحقی فوق اختال داشت .بر استاس نتتایج تحقیت
حاضر میان ضخامت پوستت میتوه بتا درصتد آلتودگی و تتراکم الرو
همبستگی مثبت معنی دار مشتاهده شتد .ار تام چنبتر و خیتار محلتی
کرمانشاه با وجود داشتن پوست ضخیم تر حساسیت بیشتری به مگس
جالیز نشان دادند که شاید به دلیل سختی کمتر پوست این ار ام باشد

1- Allelochemicals

2- Sponge gourd
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.توان ار امی با حساسیت کمتر را به کشاورزان توصیه کرد

سپاسگزاری
از همکتتاری متتدیریت و کارکنتتان مزرعتته تحقیقتتاتی پتتردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی و مرکتز تحقیقتات و آمتوزش
.کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تشکر میشود
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 بنابراین میتوان استدالل کرد که.که باید بررسی بیشتری انجام شود
کاهش آلودگی به مگسهای میوه روی ار ام مقاوم میتواند ناشتی از
 ار تام.خصوصیات ظاهری (آنتیزنوز) و بیوشیمیایی (آنتیبیتوز) باشتد
 به ترتیب از حساستیت کتم بته زیتاد در،بررسی شده در این پژوهش
، ار ام کیش، ر م هایک دارای حساسیت کمتر.چهار گروه رار گرفتند
 چنبر ر م حستاس،سورینا و ماکسیموس به عنوان ار ام نسبتاً حساس
و ر م محلی کرمانشاه با حساسیت بسیار باال طبقهبندی شتدند و متی
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Cucumis sativus Genotypes Resistance to Dacus ciliatus (Diptera: Tephritidae)
M. Paydar1- N. Moeini-Naghadeh2*- F. Jalilian3- A.A. Zamani4
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Accepted: 09-12-2020
Introduction: Cucumber, Cucumis sativus is a widely cultivated plant in the Cucurbitaceae family, which is
used as a vegetable. Various pests at different stages of growth cause economic damage to it. Lesser pumpkin
fly, Dacus ciliatus Loew (Diptera: Tephritidae) could be considered as one of the most important pests of
cucurbits worldwide, which direct feeding of larva on fruit making it unusable. Farmers often spray their fields
with various pesticides and in some cases is not very effective. Owing to many problems in the chemical control
of fruit flies, using resistant plants is one of the most important components in integrated pest management. Host
plant resistance is an important component for the management of lesser pumpkin fly, due to difficulties
associated with its chemical and biological control. Resistant genotypes can be used to manage this pest.
Material and Methods: Seeds were sown in 2018 with ten replicates (blocks) for each genotype following a
completely randomized block design. The area of each bed was 4 m × 4 m and the plant-to-plant distance was
maintained at 50 cm with a drip irrigation system. All the recommended agronomic practices (e.g. weeding,
fertilization, hoeing, etc.) were performed equally in each experimental bed. The infested fruits were sorted and
the percent fruit infestation was calculated. Different genotypes by degree of infection into completely resistant
(no contamination), very resistant (1-10%), resistant (11-20%), relatively resistant (21-50%), susceptible (5175%) and high susceptible (100-75%) were sorted. In this experiment, morphological and biochemical
characteristics related to resistance were measured in six different genotypes of cucumber (Hayek, Surina,
Maximus, Kish, Armenian cucumber, and a local genotype of Kermanshah). The effect of these traits on fruit
infestation and larval density was determined. Ten fresh fruits were selected from each genotype and fruit length,
fruit diameter, fruit rind thickness, and rind trichomes density were measured and recorded . To measure
biochemical traits two fresh fruits from each genotype were selected and the number of chemical compounds
such as phenols, flavonoids, tannins, and total alkaloids was measured. Percentage of fruit infestation, larval
density, biophysical, and biochemical traits values were analyzed by Two-way analysis of variance using SPSS
24 software. The means of significant parameters, among tested genotypes were compared using Tukey’s tests
for paired comparisons at the probability level of 5%. Correlations between biophysical and biochemical fruit
traits and fruit fly parameters (percent fruit infestation and larval density per fruit) were determined using
correlation analysis at the 95% significance level.
Results and Discussion: The larval density per fruit increased with an increase in percentage of fruit
infestation and there was a significant positive correlation between percent fruit infestation and larval density per
fruit. Among the studied genotypes, Hayek resistant, Surina, Maximus, and Kish moderately resistant, Armenian
cucumber susceptible and local genotype was highly susceptible. Phenol content (r = 0.77), tannin (r = 0.89),
total alkaloids (r = 0.93) and flavonoids (r = 0.87) were statistically correlated with the percentage of fruit
infestation. The percent fruit infestation had significant positive correlation with fruit length (r = 0.55), fruit
diameter (r = 0.48), fruit rind trichomes density (r = 0.81) and rind thickness (r = 0.87). Maximum variation in
fruit infestation (86.50%) and larval density (63.70%) was explained by the alkaloids. Stepwise regression
analysis of our data showed that the highest variation in fruit infestation (75.30) and larval density (61.40) was
explained by the trichomes density. Therefore, it can be argued that the reduction of fruit fly infestation on
resistant cultivars could be due to physical and biochemical characteristics.
Conclusion: Reduction of fruit fly infestations on resistant genotypes could be due to antibiosis (adverse
effect of host plant on the development and reproduction of insect pests, which feed on the resistant plant) and
antixenosis (operates by disrupting normal arthropod behavior). Our results suggest that biochemical and
biophysical fruit traits could contribute to these mechanisms of resistance. Rind thickness, rind trichomes
1, 2 and 4- Ph.D. Student, Assistant Professor and Associate Professor Department of Plant Protection, College of
Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, respectively.
(*- Corresponding Author Email: moeeny@razi.ac.ir)
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Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, IRAN
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density, total alkaloids, and tannin were playing an important role in pest resistance. In summary, certain
biochemical (tannins, phenols, alkaloids, flavonoid) and biophysical (rind thickness, fruit rind trichomes density,
fruit length, fruit diameter) traits were linked to the resistance of cucumber against D. ciliatus and therefore can
be used as marker traits in plant breeding programs to select resistant genotypes. By using Hayek genotypes,
which have less susceptibility to the lesser pumpkin fly, farmers can produce safe products with less residual
insecticides.
Keywords: Biochemical characteristics, Cucumber, Lesser pumpkin fly, Morphological characteristics
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مقاله پژوهشی

فلور و ساختار جوامع علفهای هرز نظامهای زراعی و باغی بردسکن
اسماعیل ابراهیمی -1ابراهیم ایزدی دربندی -*2فرشید

معماریانی3

تاریخ دریافت2931/22/21 :
تاریخ پذیرش2931/21/21 :

چکیده
به منظور بررسی فلور و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع و باغات شهرستان بردسکن ،جمعیّت علفهاای هارز ا ان شهرساتان در  01محصاو
زراعی و باغی گندم ،کلزا ،چغندرقندپا یزه ،پنبه ،ز رهسبز ،خربزه ،پسته ،انگور ،انار و زعفران در سا  0931مورد مطالعه قرار گرفت .نمونهبارداریهاا باه
صورت تصادفی و در ادامه به صورت سیستماتیک و طبق الگوی  wبا استفاده از کادر  1/1در  1/1متر انجام شد .در ا ن مطالعاه  011گوناه علافهارز
متعلق به  91خانواده گیاهی شناسا ی شد که بیشتر ن تعداد گونه را تیرههای  22( Poaceaeگونه) 01( Brassicaceae ،گونه) و 09( Asteraceae
گونه) به خود اختصاص دادند .از مجموع  011گونه گیاهی شناسا ی شده 01 ،گونه ( 41/74درصد) پهنبرگ و  21گوناه ( 27/19درصاد) بار اکبارگ
بودند .از نظر چرخه زندگی  02گونه علفهرز ( 44/91درصد) کساله و  27گونه ( 22/17درصد) چندساله بودند .از نظر مسیر فتوسنتزی  02گونه (44/91
درصد) دارای مسیر فتوسنتزی سهکربنه 29 ،گونه ( 20/4درصد) چهارکربنه و ک گونه ( 1/37درصاد) دارای مسایر فتوسانتزی  CAMبودناد .در باین
محصوالت مورد مطالعه ،بیشتر ن تعداد گونه علفهرز متعلق به زعفران ( 10گونه) و پسته ( 11گونه) و کمتر ن تعداد گونه متعلق به پنباه ( 21گوناه) و
کلزا ( 20گونه) بود .در بین علفهای هرز پهنبرگ ،تلخه ،شاهی وحشی ،شببوی صحرا ی ،سلمهتره ،خارشتر ،کهورک ،هفتبند ،پیچاک ،علافشاور،
آتر پلکس و در بین علفهایهرز بار کبرگ جوموشی ،جودره ،چچم ،والفوحشی ،پنجهمرغی و خونیواش از نظر غالبیت نسبی ،فراوانی و تراکم بوته
در متر مربع بیشتر ن حضور و اهمیت را داشتند.
واژههای کلیدی :تراکم ،شاخص غالبیت ،فراوانی ،مسیر فتوسنتزی

مقدمه

21

هر نظام زراعی و باغی ترکیب خاصی از علفهای هرز مخصوص
به خود را دارد که ممکن است شامل گیاهان باومی و اا غیار باومی
باشند کاه در آن محال باومی شادهاناد .اساتفاده از عملیاات زراعای
(سیستمهای مختلف خاکورزی) و ا مصرف نهادهها (مانناد مصارف
علفکشها) منجر به تغییر گونههای علفهرز و ا تغییارات جمعیتای
درون ک گونه شده است و باعث ا جاد گونهها ی با قدرت رقاابتی و
سازگاری باال نسبت به شرا ط جد د میشود .لذا اطالع از نوع ،تاراکم
و پراکنش علفهای هارز مختلاف در محصاوالت زراعای و بااغی و
تغییرات آنها در طو زمان در واکنش به نظامهای متفااوت ماد ر ت
 0و  -2بهترتیاب داناش آموختاه دکتاری علاوم علافهاای هارز و دانشایار گاروه
اگروتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: e-izadi@um.ac.ir
(* -نو سنده مسئو :
 -9استاد ار پژوهشکده علوم گیاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.85021

گیاهان هرز از اهمیات و اژهای برخاوردار اسات ( .)23در شهرساتان
بردسکن حدود  111منبع آبای وجاود دارد و بایش از  11درصاد ا ان
منابع آبی در بخش انابد واقع شدهاند و بیشتر آنها چاهعمیق هستند که
 ECا ن منابع آبی از  2تا  02دسیز منس متغیر است .چنین شارا ط
متفاوتی از لحاظ آب ،خاک و هوا ،تنوع خاصای را در پوشاش گیااهی
ا ن شهرستان به وجاود آورده اسات .د ال و همکااران ( )7تغییارات
گونههای مختلف علفهای هرز را عمدتاً مربوط به نوع خاک و اقلایم
دانستند .با توجه به خشکسالیهای سالهای اخیر و شاور شادن مناابع
آبی در شهرستان بردسکن سطح ز ر کشت محصوالتی مانند زعفران،
انار و گندم کاهش و سطح ز ر کشت محصوالتی از قبیل پسته و ز ره
سبز افازا ش افتاه اسات (جادو  .)0()0عماده ساطح ز ار کشات
محصوالتی از قبیل چغندرقند پا یزه ،کلزا و خربزه در مناطق خاصی از
شهرستان مانند کشت و صانعت اناباد قارار دارد .از مجماوع 00111
هکتار باغاات پساته در بردساکن حادود  4111هکتاار آن در بخاش
شهرآباد قرار دارد .از سوی د گر بیشتر ن زراعت شهرستان بردساکن
در بخش اناباد واقاع شاده اسات .علافهاایهارز بارای جاذب آب،
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عناصرغذا ی و فضا با گیاهان زراعی و بااغی رقابات مایکنناد (.)29
عالوه بر ا ن علفهای هرز به صاورت میزباانهاا ی بارای آفاات و
عوامل بیماریزا عمل مینما ند .فراوانی و توز ع گونههای علافهارز
در سطح مزارع و باغها به دلیل طبیعت گیاه زراعی ا بااغی ،عملیاات
زراعی و نظام و الگوی کشت ،نوع خاک ،فراهم بودن رطوبت ،منطقه
و فصاال متغیاار اساات .لااذا آگاااهی از تغییاارات فلااور ،پا ااهای باارای
تصمیمگیری مدبرانه راجع به مد ر ت اراضی زراعی محسوب میشود
( 2و .)09
در پژوهش انجام شده توساط فرا اد و همکااران ( )0مهامتار ن
عوامل محیطی موثر بر ساختار علفهای هرز  411مزرعه در فرانساه،
به ترتیب اهمیت ،و ژگیهای خاک ،اقلیم و توپوگرافی معرفی شادند.
از ا نرو شناخت علفهای هرز و سااختار آنهاا هام در ارز اابی خاال
عملکرد ناشای از حضاور علافهاای هارز و هام در جهات انتخااب
روشهای مد ر ت متناسب باا مکاان آنهاا نقاش مهمای در کااهش
مشکالت ناشی از آنها خواهد داشت .بطور کلی خصوصایات جمعیات
علفهای هرز و کارکرد آنها در داخال جامعاه و سااختار آنهاا در اثار
تهاجم و ا حذف آنها تغییر میکند .با ا ان وجاود ،در هار باوم نظاام
کشاورزی گام او در مد ر ت علمی و اصولی علفهای هرز ،شناخت
و آگاهی از و ژگیهای ز ستشناختی و نیاز تعیاین فلاور و پاراکنش
جغرافیا ی آنها است و از آنجا ی که گسترش و غالبیت علفهای هرز
در ک بوم نظام زراعی ،در نتیجه غلبه بر فشارها ی از جمله عملیاات
زراعی و اکولوژ کی است ،منجر به غالبیت بعضی گونهها خواهاد شاد
(.)07
ممون و همکاران ( )04بر روی ترکیب جمعیت علفهای هارز در
مزرعه گندم و پنبه در کا یرپور سند پاکساتان تحقیقای انجاام داده و
مشخص شد که بیشتر ن گونه علافهاای هارز در گنادم از خاانواده
بقوالت و در پنبه از خانواده گندمیان است .ا زدیدربندی و همکااران
( )00فلور و پراکنش علفهای هرز باغات پساته کرماان را مطالعاه و
 14گونه علفهرز متعلق به  00تیره گیاهی را شناسا ی نمودند .شمدو
و همکاران ( )21در مناطق خشک و نیمه خشک تانزانیا  91مزرعاه را
مساحی و نقشهبرداری نمودند که  19گوناه علافهارز از  21تیاره را
شناسا ی نمودند .به نظر مایرساد باا توجاه باه خصوصایات رشادی
محصوالتی مانند زعفران ،ز ره سابز و محصاوالت جاالیزی از جملاه
ارتفاع کم و کانوپی ضعیف آنها ،در مواجهه با علفهای هارز ضاعیف
بوده و علفهای هرز میتوانند باه عناوان کای از مهمتار ن عوامال
کاهنده عملکرد محصوالت فوق باشند .با ا ن حا از آنجا که گام او
در مد ر ت علمی و متناسب با مکان علفهای هارز شاناخت فلاور و
ساختار آنها است و در ا ان ارتبااط تااکنون مطالعاهای در شهرساتان
بردسکن که از نظر سطح ز ر کشت و تولید برخی محصاوالت مانناد
ز رهسبز ،پسته ،انجیر و پنبه جا گاه خاصی در کشور دارند (جدو ،)0
انجام نشده است لذا ا ن پژوهش به منظاور بررسای و تعیاین فلاور و

ساختار جوامع علفهای هرز محصوالت زراعای و بااغی شهرساتان
بردسکن انجام شد.

مواد و روشها
شهرستان بردسکن در حاشیه شمالی کو ر نمک ،بین  11درجه و
 07دقیقه تا  10درجه و  01دقیقه طو و  97درجه و  72دقیقه عرض
جغرافیا ی گستردگی دارد .ا ن شهرستان باا مسااحت تقر بای 4117
کیلومتر مربع واقع بر گستره جغرافیا ی استان خراسانرضوی از سمت
شما با سبزوار ،از شرق با شهرستان خلیل آبااد ،از شاما شارق باا
کاشمر و از جنوب با طبس در اساتان خراساان جناوبی و از غارب باا
شاهرود در استان سمنان محدود بوده و مرکز آن شهر بردسکن در 14
درجه و  14دقیقه طو و  91درجه و  01دقیقه عرض جغرافیا ی و در
فاصله  211کیلومتری جنوب غربی مشهد مقدس قرار دارد .ارتفاع ا ن
شهر از سطح در ا  301متر است و بر اساس آخر ن تقسیمات کشوری
دارای سه بخش مرکازی ،اناباد و شاهرآباد و هفات دهساتان و 939
روستا میباشد و بخش انابد از لحاظ وسعت جزو بزرگتر ن بخشهای
کشور محسوب میشود .برای بررسی ساختار جوامع و فلور علفهاای
هرز مزارع و باغات شهرستان بردسکن بر اساس ساطح ز رکشات در
جدو  0تعدادی مزرعه و باغ در سا  0931انتخااب و از علافهاای
هاارز آنهااا بسااته بااه محصااو از فاارورد ن تااا اواسااط مردادماااه 31
نمونهبرداری صورت گرفت .از آنجا ی که علفهای هارز باه صاورت
مجتمع و لکهای در کنار کد گر حضور می ابند ،لذا نمونهبارداری باا
استفاده از روش سیستمیک  Wارائه شده توسط توماس ( )24و ماک
کولی و همکاران ( )01با اندکی تغییر (روش سیساتمیک تصاادفی W
بج اای روش سیسااتمیک  ،)Wانجااام شااد؛ بااهطااوری کااه اساااس
نمونهبرداری به صورت سیستمیک بود ولی بعد از تعیین نقااط اصالی
نمونهبرداری با فواصل  21قدم در روی سیساتم  Wباه عناوان نقااط
اصلی نمونهبرداری ،برای افزا ش دقت نمونهبرداری و ا نکه هیچ گونه
علفهرزی ناد ده گرفته نشود ،نقاط د گری باه عناوان نقااط فرعای
نمونهبرداری در شعاع  1تا  01متری از نقاط اصلی نمونهبارداری ،باه
صورت تصادفی انتخاب شد تا نمونههاای تهیاه شاده گو اای واقعای
جامعه علفهایهرز آن مزرعه باشند .جهات حاذف اثارات حاشایهای
بسته به مزرعه و باغ تا  21متر از حاشیه مزرعاه نموناهگیاری انجاام
نشد .انتخاب مزارع بر اساس سطح ز ر کشات آن محصاو انتخااب
شد ،به عنوان مثا برای محصوالت کلزا ،چغندرقناد پاا یزه و خربازه
تمام مزارع بررسی گرد د در حالیکه برای سا ر محصوالت  11مزرعه
و باغ انتخاب شد .در قطعات کمتر از  0هکتار ،باین  0تاا  1هکتاار و
بیشتر از  1هکتار به ترتیب با پرتاب  3 ،1و  09عدد کاوادرات د ال و
همکاران ( ،)7مینباشی و همکاران ( )00توسط کادر چوبی 1/11/1
متااری ( 1/21متاار مربااع) در ماازارع و باغااات انتخااابی اقاادام بااه

فلور و ساختارجوامع علفهاي هرز نظامهاي زراعی و باغی بردسکن...

نمونه برداری گرد د .پس از پرتاب هر کادر ،ابتدا علفهاای هارز هار
کادر به تفکیک جنس و گونه دقیقاً شناسا ی و شمارش شادند .بارای
تعیین اهمیت علفهای هرز مازارع و باغاات شااخصهاای فراوانای
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(معادله  ،)0کنواختی پراکنش (معادله  ،)2تراکم (معادلاه  ،)9میاانگین
تراکم بوته در متر مربع (معادله  )7و شاخص غالبیت (معادله  )1بارای
هر گونه با استفاده از نرمافزار  Excelبرآورد گرد د (.)00

جدول  -1سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان بردسکن
Table 1- Area under cultivation crop and orchard productions in Bardaskan county

()0

تعداد مزارع و باغات

سطح زیر کشت (هکتار)

Number of fields and orchards
1 ha
1-5 ha
5 ha
15
35
10

Area under cultivation
)(ha
1200

Crop

No.

گندم Wheat

1

10

10

-

350

کلزا Rapeseed

2

15

35

10

1500

پنبه Cotton

3

5

40

15

3500

ز ره سبز Cumin

4

5

10

-

100

چغندرقندپا یزه Autumn sugarbeet

5

10

10

-

200

خربزه Melon

6

-

5

55

2500

زعفران Saffron

7

10

35

15

11500

پسته Pistachio

8

-

5

55

500

انگور Vineyard

9

-

15

45

1500

انارPomegranate

10

Fk=∑Yi/n100

 Fkفراوانی گونه ( kتواتر ا فرکانس)؛  :Yiحضاور ) (1و اا عادم
حضور ) (0گونه  Kدر مزرعه ا باغ شماره  iام؛  :nتعداد مزارع ا بااغ
مورد بازد د.
()2

محصول

ردیف

Uk=∑n1n∑m1mXij/mn

 Ukکنواختی مزرعه برای گوناه k؛  :Xijحضاور ) (1و اا عادم
حضور ) (0گونه  Kدرکادر شماره  jدر مزرعه ا باغ شمارهi؛  :nتعاداد
مزارع ا باغ مورد بازد د؛  :mتعداد کادر پرتاب شده.
کنواختی مزرعه برای گونه ( kضر ب همساانی) ()Uniformity
( )Ukعبارت از درصاد کاوادراتهاا ی کاه گوناه گیااهی ماورد نظار
(علفهرز) حضور دارد و تخمینی از ساطح تازاحم گوناه را باه دسات
میدهد.
Dki=∑Zj/m4
()9
 Dkiتراکم )تعداد بوته در متر مربع) برای گونه  kدرمزرعه ا باغ
شماره i؛  :Zjتعداد گیاهان در کادر؛  :mتعداد کادر پرتاب شده:
MFDki=∑n1Dki/n
()7
 MFDkiمیانگین تراکم گونه k؛  :Dkiتراکم )تعاداد بوتاه در متار
مربع) برای گونه  kدرمزرعه ا باغ شماره i؛  :nتعاداد مازارع اا بااغ
مورد مطالعه.
میانگین تراکم مزارع ( )MFDki( )Mean Field Densityکه بار
حسب تعداد در مترمربع مطرح مایشاود و بارای نشاان دادن میازان
بزرگی (بزرگنما ی) تزاحم در تمام مزارع پا ش میشود ،به کار میرود
(معادله .)7

()1

AIk=Fk+Uk+MFDk
 AIkشاخص غالبیت گونه k

نتایج و بحث
بر اساس نتا ج حاصل در مزارع و باغات شهرستان بردسکن 011
گونه علفهرز متعلاق باه  91خاانواده گیااهی شناساا ی گرد اد کاه
بیشااتر ن تعااداد گونااه را تیاارههااای ،Brassicaceae ،Poaceae
 Asteraceaeو  Chenopodiaceaeبااه ترتیااب بااا  09 ،01 ،22و 4
گونه به خود اختصاص دادندکاه  19/44درصاد از گوناههاا را شاامل
میشدند و برخی تیرهها دارای ک ا دو گونه بودند (شکل  0و جدو
 .)2از مجموع  011گوناه گیااهی شناساا ی شاده 01 ،گوناه (41/74
درصد) پهنبرگ و  21گونه ( 27/19درصد) بار کبرگ بودند .از نظار
چرخه زندگی  02گونه علفهرز ( 44/91درصاد) کسااله و  27گوناه
( 22/17درصد) چندساله بودناد .از نظار مسایر فتوسانتزی  02گوناه
( 44/91درصد) دارای مسیر فتوسانتزی ساهکربناه 29 ،گوناه (20/4
درصد) چهارکربنه و ک گونه ( 1/37درصد) دارای مسایر فتوسانتزی
 CAMبودند (جدو  .)2در بین محصوالت ماورد مطالعاه ،بیشاتر ن
تعداد گونه علفهرز متعلق به زعفران ( 10گونه) و پسته ( 11گوناه) و
کمتر ن گونه متعلاق باه پنباه ( 21گوناه) و کلازا ( 20گوناه) باود و
بیشتر ن علفهای هرز دارای مسیر فتوسنتزی چهارکربنه باه ترتیاب
متعلق به زراعت پنبه ،خربزه و باغات انار بود (جدو .)9
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1931  خانوادههای گیاهی و درصد گونههای علفهرز متعلق به این خانوادهها در مزارع و باغات شهرستان بردسکن در سال-1 شکل
Figure 1- Plant families and percentage of weed species belonged to these families in fields and orchards of Bardaskan county
in 2016

1931  علفهای هرز شناسایی شده در مزارع و باغات شهرستان بردسکن در سال-2 جدول
Table 2- Idientified weeds of fields and orchards in Bardaskan county in 2016
نام فارسی
گونه علفهرز
چرخه زندگی

ردیف

خانواده

No.
1

Family
Amaranthaceae

2

Amaranthaceae

3

Amaranthaceae

4

Amaranthaceae

5

Amaranthaceae

6

Amaryllidaceae

7

Amaryllidaceae

8

Apiaceae

9

Asparagaceae

10

Asteraceae

11

Asteraceae

12

Asteraceae

13

Asteraceae

14

Asteraceae

Persian name

تاجخروس سفید
تاج خروس خوابیده
تاج خروس سبز
لوندهز ا
شورکاکلی
آلیوم
پیاز منگوله
پنجه کالغ
کالغک
بومادران
تلخه
تاتاری
گلرنگوحشی
گل گندم

مسیر فتوسنتزی

Weed species
Amaranthus albus

Life cycle
A

Photosynthetic pathway
C4

Amaranthus blitoides

A

C4

Amaranthus viridis

A

C4

Londesia eriantha

A

C4

Suaeda aegyptiaca

A

C4

Allium spp

P

C3

Allium atroviolaceum

P

C3

Falcaria scioides

A

C3

Muscari botryoides

P

C3

Achillea santolina

P

C3

Acroptilon repens

P

C3

Carduus pycnocephalus

A

C3

Carthamus oxyacantha

A

C3

Centaurea benedicta

A

C3
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15

Asteraceae

16

Asteraceae

17

Asteraceae

18

Asteraceae

19

Asteraceae

20

Asteraceae

21

Asteraceae

22

Asteraceae

23

Berberidaceae

24

Boraginaceae

25

Boraginaceae

26

Boraginaceae

27

Boraginaceae

28

Brassicaceae

29

Brassicaceae

30

Brassicaceae

31

Brassicaceae

32

Brassicaceae

33

Brassicaceae

34

Brassicaceae

35

Brassicaceae

36

Brassicaceae

37

Brassicaceae

38

Brassicaceae

39

Brassicaceae

40

Brassicaceae

41

Brassicaceae

42

Brassicaceae

43

Caryophyllaceae

44

Caryophyllaceae

45

Caryophyllaceae

46

Caryophyllaceae

47

Chenopodiaceae

48

Chenopodiaceae

49

Chenopodiaceae

50

Chenopodiaceae

51

Chenopodiaceae

52

Chenopodiaceae

53

Chenopodiaceae

54

Convolvulaceae

55

Convolvulaceae

56

Cuscutaceae

57

Cypraceae

58

Euphorbiaceae

59

Euphorbiaceae

60

Fabaceae

61

Fabaceae

62

Fabaceeae

63

Fabaceeae

64

Fabaceeae

65

Fumariaceae

گل گندم
خارلته
کاهوی وحشی
چرخه
زلف پیر
شیرتیغی
شیرتیغی
توق
بونگارد ا
گرگ زبان
چسبک
آفتاب پرست
نونه آ
قدومه
کلزا خودرو
کیسهکشیش
شاهی وحشی
خرد آبی فام
خاکشیر
منداب
کله گنجشکی
ناخنک
شب بوی صحرا ی
آجیل مزرعه
شلمی
خرد وحشی
خاکشیر بد
خاکشیر بد
ارشته خطا ی
قلیانک
افتانی
گندمک
آتر پلکس
جاروقزو نی
سلمه تره
سلمه گوراگو
علف شور
گونهای علفشور
علف شور
پیچک صحرا ی
نیلوفر
سس درختی
او ارسالم ارغوانی
گوش بره
فرفیون
خارشتر
گون
کهورک
تلخ بیان
ماشک
شاهتره

Centaurea depressa

A

C3

Cirsium arvense

P

C3

Lactuca serriola

P

C3

Launaea arborescens

P

C3

Senecio vulgaris

A

CAM

Sonchus asper

A

C3

Sonchus oleraceus

A

C3

Xanthium strumarium

A

C3

Bongardia chrysogonum

P

C3

Anchusa spp

A

C3

Asperugo procumbens

A

C3

Heliotropium europaeum

A

C3

Nonea spp

A

C3

Alyssum strigosum

A

C3

Brassica napus

A

C3

Capsella bursa-pastoris

A

C3

Cardaria draba

P

C3

Chorispora tenella

A

C3

Descurainia sophia

A

C3

Eruca sativa

A

C3

Euclidium syriacum

A

C3

Goldbachia laevigata

A

C3

Malcolmia africana

A

C3

Neslia apiculata

A

C3

Rapistrum rugosum

A

C3

Sinapis arvensis

A

C3

Sisymbrium irio

A

C3

Sisymbrium septulatum

A

C3

Lepyrodiclis holosteoides

A

C3

Silene conoidea

A

C3

Spergula arvensis

A

C3

Stellaria media

A

C3

Atriplex patula

A

C4

Bassia scoparia

A

C4

Chenopodium album

A

C3

Chenopodium murale

A

C3

Salsola spp

A

C4

Salsola crassa

A

C4

Salsola kali

A

C4

Convolvulus arvensis

P

C3

Ipomea spp

A

C3

Cuscuta monogyna

A

C3

Cyperus rotundus

P

C4

Chrozophora tinctoria

A

C3

Euphorbia helioscopia

A

C4

Alhagi camelorum

P

C3

Astragalus spp

A

C3

Prosopis farcta

P

C3

Sophora alopecuroides

P

C3

Vicia villosa

A

C3

Fumaria vaillantii

A

C3
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Geraniaceae

67

Ixioliriaceae

68

Lamiaceae

69

Malvaceae

70

Malvaceae

71

Papaveraceae

72

Papaveraceae

73

Papaveraceae

74

Plantaginaceae

75

Poaceae

76

Poaceae

77

Poaceae

78

Poaceae

79

Poaceae

80

Poaceae

81

Poaceae

82

Poaceae

83

Poaceae

84

Poaceae

85

Poaceae

86

Poaceae

87

Poaceae

88

Poaceae

89

Poaceae

90

Poaceae

91

Poaceae

92

Poaceae

93

Poaceae

94

Poaceae

95

Poaceae

96

Poaceae

97

Polygonaceae

98

Polygonaceae

99

Portulacaceae

100

Ranunculaceae

101

Rubiaceae

102

Scrophulariaceae

103

Solanaceae

104

Solanaceae

105

Solanaceae

106

Zygophyllaceae

نوک لک لکی
خیارک
غربیلک
کنف وحشی
نان کالغ
زرده شاهتره
شقا ق
رومر ا
بارهنگ کاردی
شوره پسند
والفوحشی زمستانه
علف پشمکی
علف پشمکی
پنجه مرغی
علف انگشتی
درنه
علف نرمو
گندم نیای بیابانی
جوموشی
جودره
جو خودرو
چچم
پارافولیس
خونیواش
نی
پوای کساله
چاودار
دم روباهی چسبان
دم روباهی سبز
بز دندان
گندم خودرو
علف هفتبند
ترشک
خرفه
آدونیس
شیرپنیر
سیزاب ا رانی
بنگدانه
بنگدانه گلزرد
تاجر زی
خارخسک

Erodium cicutatum

A

C3

Ixiolirion tataricum

P

C3

Lamium amplexicaule

P

C3

Hibiscus trionum

A

C3

Malva neglecta

P

C3

Hypecum pendulum

A

C3

Papaver spp

A

C3

Romeria hybrida

A

C3

Plantago lanceolata

P

C3

Aeluropus littoralis

P

C4

Avena ludoviciana

A

C3

Bromus commustatus

A

C3

Bromus tectorum

A

C3

Cynodon dactylon

P

C4

Digitaria sanguinalis

A

C4

Echinochloa colonum

A

C4

Eragrostis minor

A

C4

Eremopyrum distance

A

C3

Hordeum murinum

A

C3

Hordeum spontaneum

A

C3

Hordeum vulgare

A

C3

Lolium rigidum

A

C3

Parapholis incurva

A

C4

Phalaris minor

A

C3

Phragmites communis

P

C3

Poa annua

A

C3

Secale cereale

A

C3

Setaria verticillata

A

C4

Setaria viridis

A

C4

Tragus racemosus

A

C4

Triticum aestivum

A

C3

Polygonum avicular

A

C3

Rumex crispus

P

C3

Portulaca oleracea

A

C4

Adonis aestivalis

A

C3

Galium aparine

A

C3

Veronica persica

A

C3

Hyoscyamus niger

P

C3

Hyoscyamus pussillus

A

C3

Solanum nigrum

A

C3

Tribulus terrestris

A

C4

 گوناه94  گونه علفهرز مزارع گندم71  از.)7 علفهرز بودند (جدو
)%40/21(  گوناه91 ،) چندسااله%03/14(  گوناه3 ،) کساله%01/7(
 وC3 )%07/40(  گونه93 ،) بار کبرگ%20/47(  گونه01 ،پهنبرگ
 بار اکبارگهاا ی مانناد.)7 و9  بودند (جدوC4 )%01/22(  گونه4
 جودره و خونیواش بیشتر ن تراکم و پراکنش را در مزارع گندم،چچم
) در02(  خانجاانی و همکااران.)7 شهرستان بردسکن دارناد (جادو
 گوناه11 بررسی تغییر فلور علفهای هرز مزارع گندم اساتان تهاران
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گندم

 تیاره گیااهی07  گونه علافهارز متعلاق باه71 در مزارع گندم
 تیرههای شببو،شناسا ی شدند که از نظر اهمیّت خانوادههای گیاهی
،(Asteraceae)  کاساانی،(Poaceae)  گناادمیان،(Brassicaceae)
( باه ترتیاب بااFabaceae) ( و بقوالتChenopodiaceae) اسفناج
 درصد) را باه خاود41  گونه بیشتر ن گونهها (بیش از7  و1 ،3،1 ،01
 دارای اک اا حاداکثر دو گوناه،اختصاص دادند و سا ر خاانوادههاا

فلور و ساختارجوامع علفهاي هرز نظامهاي زراعی و باغی بردسکن...

علفهرز متعلق به  27خانواده گیاهی را شناساا ی کردناد کاه از ا ان
تعااداد  11گونااه دولپااه و  00گونااه بار ااک باارگ بودنااد .نر مااانی و
همکاران ( )20شناسا ی و تعیین غالبیت علفهای هرز با شاخصهای
کمی در مزارع گندم د م استان آذربا جان شرقی را مطالعه کردند و از
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مجموع  010مزرعه بررسی شاده ،تعاداد  094گوناه متعلاق باه 010
جنس از  20خانوادۀ گیااهی را شناساا ی نمودناد .بیشاتر ن تعاداد را
خانوادههای مرکبان با  22گونه ،شببو با  03گونه ،نخود با  07گونه و
گاوزبان با  00گونه به خود اختصاص دادند.

جدول  -9گروههای کارکردی علفهای هرز مشاهده شده در مزارع و باغات شهرستان بردسکن در سال 1931
Table 3- Weeds functional groups in fields and orchards of Bardaskan county in 2016
CAM

پهن برگ

تعداد خانواده

تعداد گونه

Broad
leaves
36

Number of.
families
14

Number of
species
46

گندم Wheat

20

8

28

کلزا Rapeseed

9

33

چندساله

یکساله

باریک برگ

Perennial

Annual

Grass

37

10

23

8
8

25

C4

C3

-

7

39

9

1

4

23

5

1

4

28

9

24

محصول
Crop

چغندرقندپا یزه Autumn
sugarbeet
پنبه Cotton

-

1

60

17

44

10

51

24

61

زعفران Saffron

2

88

306

94

312

98

308

146

406

جمع Sum

16

10

6

20

8

18

13

26

5

33

8

30

8

30

13

38

ز ره سبز Cumin

16

13

6

23

6

23

14

29

خربزه Melon

9

36

13

42

17

38

15

55

پسته Pistachio

15

36

10

41

13

38

19

51

انار Pomegranate

11

28

11

28

10

29

17

39

انگور Vineyard

دلیل تراکم باالی برخی از بار ک برگها مانند جاودره در مازارع
گندم ،احتماال به دلیل ورود کمبا نهای مهاجر از سا ر اساتانهاا باه
خصوص فارس و گلستان به شهرستان بردسکن است که باعث انتقا
بذور ا ن گونه به شهرستان شدهاند .گونههای علافشاور ،شاورکاکلی
) (Suaeda sppآتر پلکس و خارشتر به عنوان مهمتر ن رستنیهاای
مزاحم قبل از برداشت گندم شهرستان بردساکن مطارح هساتند .بار
اساس نتا ج حاصل  97گونه دارای فراوانی  41و  011درصد بودند که
 20گونه کساله و  1گونه چندساله بودند .بیشتر ن حضور علافهاای
هرز مربوط به گونههای تیره شببو ،کاسنی و گندمیان بود و از سوی
د گر میانگین بیشتر ن تراکم (بوته در متر مربع) مربوط به گونههاای
خونیواش ( ،)3/41چچام ( ،)1/97جاودره ( )1/21و اوالف وحشای
( )7/93بود که همه گونههاا متعلاق باه تیاره گنادمیان هساتند کاه
بیشتر ن قرابت را با گنادم دارناد .در ساطح مازارع گنادم شهرساتان
بردسااکن باااالتر ن سااطح کنااواختی پااراکنش بااه ااوالفوحشاای،
جوخودرو ،جودره ،خونیواش و چچام اختصااص داشات و بعاد از آن
گونههای تلخه ،گلرنگ وحشی ،شیرتیغی ،شااهی وحشای و خارشاتر
قرار دارند و از نظر شاخص غالبیت هم ا ن گونهها مهمتر ن علفهای
هرز مزارع گندم شهرستان بردسکن بودند (جدو .)7

کلزا

در مزارع کلزا  20گونه علفهرز متعلق به  0تیره گیاهی شناسا ی
شدند که تیرههای گندمیان ،شب بو ،کاسنی و اسفناج به ترتیب باا ،0
 1 ،1و  7گونه ( )%02/07بیشتر ن گونهها را به خود اختصاص دادناد.
از  20گونه علفهرز کلزا 29 ،گونه ( 02/07درصاد) کسااله 1 ،گوناه
( 04/01درصد) چندساله 21 ،گونه ( 40/79درصد) پهنبرگ و  0گونه
( 20/14درصااد) بار ااکباارگ بودنااد (جاادو  9و  .)1از نظاار مساایر
فتوسنتزی علفهای هرز مزارع کلزای شهرستان بردساکن  29گوناه
( 02/07درصد) دارای مسیر فتوسانتزی ساه کربناه 7 ،گوناه (07/23
درصد) دارای مسیر فتوسنتزی چهار کربنه و ک گونه ( 9/14درصاد)
دارای مسیر فتوسنتزی  CAMبودند .گونههای آتر پلکس ،خارشاتر و
شیرتیغی ) (S. oleraceusبه عنوان مهمتر ن رستنیهای مزاحم قبل
از برداشت کلزا مطرح هستند .از  20گونه علافهارز شناساا ی شاده
مزارع کلزا 20 ،گونه دارای فراوانی  011درصد و کناواختی بیشاتر از
 1/0میباشند که اغلب ا ن گونهها به تیارههاای گنادمیان ،اسافناج،
شببو و کاسنی تعلق دارند (جدو .)1
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1931  مقایسه شاخصهای جمعیتی علفهای هرز مزارع گندم آبی شهرستان بردسکن در سال-4 جدول
Table 4- Comparsion weeds population indices of irrigated wheat fields Bardaskan county in 2016

ردیف
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

خانواده

گونه علفهرز

Family

Weed species

Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaryllidaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fumariaceae
Geraniaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae

چرخه

مسیر فتوسنتزی

فراوانی

یکنواختی

زندگی
Photosynthetic
U
F (%)
pathway
Life cycle
Londesia eriantha
A
C4
50
0.38
Suaeda aegyptiaca
A
C4
100
0.81
Allium atroviolaceum
P
C3
50
0.38
Achillea santolina
P
C3
50
0.38
Acroptilon repens
P
C3
100
0.94
Carthamus oxyacantha
A
C3
100
0.94
Cirsium arvense
P
C3
75
0.5
Lactuca serriola
P
C3
75
0.38
Sonchus oleraceus
A
C3
100
0.81
Asperugo procumbens
A
C3
75
0.38
Capsella bursa-pastoris
A
C3
50
0.25
Cardaria draba
P
C3
100
0.81
Descurainia sophia
A
C3
100
0.69
Eruca sativa
A
C3
100
0.75
Euclidium syriacum
A
C3
50
0.25
Malcolmia africana
A
C3
100
0.75
Neslia apiculata
A
C3
100
0.88
Rapistrum rugosum
A
C3
75
0.75
Sinapis arvensis
A
C3
25
0.25
Sisymbrium septulatum
A
C3
75
0.63
Silene conoidea
A
C3
50
0.31
Atriplex patula
A
C4
100
0.75
Bassia scoparia
A
C4
100
0.75
Chenopodium album
A
C3
100
0.69
Salsola spp
A
C4
100
0.81
Salsola kali
A
C4
100
0.69
Convolvulus arvensis
P
C3
100
0.81
Euphorbia helioscopia
A
C4
50
0.25
Alhagi camelorum
P
C3
100
0.94
Prosopis farcta
P
C3
50
0.38
Sophora alopecuroides
P
C3
100
0.63
Vicia villosa
A
C3
75
0.63
Fumaria vaillantii
A
C3
75
0.5
Erodium cicutatum
A
C3
75
0.5
Hypecum pendulum
A
C3
75
0.5
Papaver spp
A
C3
50
0.31
Avena ludoviciana
A
C3
100
1
Bromus commustatus
A
C3
75
0.38
Eremopyrum distance
A
C3
50
0.38
Hordeum murinum
A
C3
100
0.88
Hordeum spontaneum
A
C3
100
1
Hordeum vulgare
A
C3
100
1
Lolium rigidum
A
C3
100
0.94
Phalaris minor
A
C3
100
1
Secale cereale
A
C3
50
0.25
Polygonum avicular
A
C3
100
0.88
F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index)

شناسا ی گیاگاان و نقشاه پاراکنش علافهاای هارز مازارع کلازای
شهرستان گرگان را مطالعه و در افتند که در مزارع شهرستان گرگاان
 درصد04/0  تیره گیاهی وجود دارد که00  گونه علفهرز متعلق به91
 درصد متعلق به تیره کاسنی00/7 از گونهها متعلق به تیره گندمیان و
، همچنین نامبردگان عنوان کردند از نظار شااخص غالبیات.میباشند

میانگین تراکم

شاخص

MFD
(plant/m2)
0.35
0.36
0.14
0.16
0.69
0.39
0.15
0.13
0.36
0.14
0.07
0.34
0.32
0.26
0.09
0.91
0.42
0.27
0.20
0.45
0.11
0.30
0.32
0.25
0.50
0.38
0.37
0.06
0.64
0.16
0.20
0.33
0.18
0.17
0.17
0.09
4.39
0.14
0.15
0.62
6.26
0.48
6.34
9.70
0.08
1.27

غالبیت
AI
50.73
101.17
50.51
50.53
101.63
101.33
75.656
75.50
101.17
75.51
50.32
101.16
101.02
101.02
50.34
101.66
101.3
76.02
25.45
76.07
50.42
101.05
101.08
100.94
101.31
101.06
101.19
50.31
101.58
50.53
100.83
75.95
75.68
75.67
75.67
50.40
105.39
75.51
50.531
101.50
107.27
101.48
107.28
110.70
50.32
102.14

 گونههای تیره گندمیان و شب بو دارای بیشاتر ن،از نظر اهمیّت
07/0( تراکم بوته در متر مربع بودند که بیشتر ن آن به طور میاانگین
بوته در متر مربع) متعلق به خونی واش باود و بعاد از آن گوناههاای
 بوتاه0/22( (Malcolmia africana) ) و درشتوک7/17( جوخودرو
)3(  جنتایعطاا ی و همکااران.)1 در متر مربع) قارار دارناد (جادو

فلور و ساختارجوامع علفهاي هرز نظامهاي زراعی و باغی بردسکن...

مهمتر ن رستنیهای مزاحم در مزارع کلازای شهرساتان گرگاان باه
ترتیااب اهمیاات خااونیواش ،ونجااهزرد )،(Melilotus officinalis

شااالمی ) (Rapistrum rugosumو اااوالفوحشااای
) ludovicianaمیباشند.
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جدول  -1شاخصهای جمعیتی علفهای هرز مزارع کلزا شهرستان بردسکن در سال 1931
Table 5- Comparsion weeds population indices of rapeseed fields Bardaskan county in 2016

شاخص

میانگین تراکم

غالبیت

MFD
)(plant/m2
0.3
0.58
0.28
0.39
0.03
0.34
0.22
0.88
0.52
0.36
1.22
0.2
0.33
0.77
0.5
0.36
0.58
0.09
0.25
0.45
0.69
0.33
4.64
2.48
14.8
0.17
1.02
0.42

AI
101.11
101.39
75.906
101.33
75.531
101.03
75.781
101.88
101.27
101.17
102.09
75.703
101.08
101.77
101.5
101.23
101.45
50.406
50.688
101.33
101.69
101.2
105.64
103.48
115.78
75.734
101.95
101.42

یکنواختی

فراوانی

مسیر فتوسنتزی

چرخه

گونه علفهرز

خانواده

زندگی

Weed species

Family

Photosynthetic
U
)F (%
pathway
Life cycle
Suaeda aegyptica
A
C4
100
0.81
Acroptilon repens
P
C3
100
0.81
Carthamus oxyacantha
A
C3
75
0.63
Senecio vulgaris
A
CAM
100
0.94
Sonchus asper
A
C3
75
0.5
Sonchus oleraceus
A
C3
100
0.69
Capsella bursa-pastoris
A
C3
75
0.56
Cardaria draba
P
C3
100
1
Descurainia sophia
A
C3
100
0.75
Eruca sativa
A
C3
100
0.81
Malcolmia africana
A
C3
100
0.88
Sisymbrium septulatum
A
C3
75
0.5
Atriplex patula
A
C4
100
0.75
Chenopodium album
A
C3
100
1
Salsola spp
A
C4
100
1
Salsola kali
A
C4
100
0.88
Alhagi camelorum
P
C3
100
0.88
Prosopis farcta
P
C3
50
0.31
Malva neglecta
P
C3
50
0.44
Avena ludoviciana
A
C3
100
0.88
Hordeum murinum
A
C3
100
1
Hordeum spontaneum
A
C3
100
0.88
Hordeum vulgare
A
C3
100
1
Lolium rigidum
A
C3
100
1
Phalaris minor
A
C3
100
1
Poa annua
A
C3
75
0.56
Triticum aestivum
A
C3
100
0.94
Polygonum avicular
A
C3
100
1
)F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index

چغندرقند پاییزه

همااانطااور کااه در جاادو  1مالحظااه ماایشااود در ماازارع
چغندرقندپا یزه شهرستان بردسکن  99گونه علفهرز متعلق به  3تیره
گیاهی شناسا ی شدند که تیرههای کاسنی و گندمیان به ترتیب با  3و
 0گونه بیشتر ن گوناههاا را باه خاود اختصااص دادناد و بعاد از آن
تیرههای شببو ،بقوالت و اسفناج هر کدام با  7گونه در رتبهی بعدی
قرار داشتند .از  99گونه علافهارز موجاود در مازارع چغندرقنادپا یزه
شهرستان بردساکن  27گوناه ( 42/49درصاد) دارای چرخاه زنادگی
کساله و  3گونه ( 24/24درصد) دارای چرخه زندگی چندسااله بودناد
(جاادو  1و  .)9از نظاار مساایر فتوساانتزی 20 ،گونااه دارای مساایر
فتوسنتزی سه کربنه 7 ،گوناه چهارکربناه و اک گوناه دارای مسایر
فتوسنتزی  CAMمیباشد .از آنجا که علف هارز تاوق (Xanthium
) strumariumو تاج خاروس خوابیاده )(Amaranthus blitoides

Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Malvaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae

جز گونههای کساله تابستانه میباشند ولی ا ن گوناههاا تاا اواساط
آذرماه در مزرعه حضور داشتند و بعد از آن با کاهش دما از بین رفتناد
و مجدداً در اسفندماه شروع به جوانهزنی کردند ،هر چند کاه تاوق در
مقا سه با تاجخروس در  11درصد از مزارع و با تاراکم  1/13بوتاه در
متر مربع و شاخص غالبیت  11/7درصد حضور داشت .تمام گونههاای
شناسا ی شده در مزارع چغندرقند پا یزه شهرساتان بردساکن باه جاز
گونه توق در  41و  011درصد مزارع حضور داشتند که بیشتر ن تراکم
بوته در متر مربع ،شاخص غالبیات و کناواختی باه گوناههاای تیاره
گناادمیان اختصاااص داشاات (جاادو  .)1گونااههااا ی از قبیاال
گلرنگوحشی ،خارلته ،چرخه ) ،(Launaea arborescentsشیرتیغی،
آتر پلکس ،سلمهتره ،خارشتر ،تلخ بیان ،والف وحشی و خاونی واش
عالوه بر ا نکه تحت تأثیر دماهاای پاا ین در چغندرقناد پاا یزه قارار
نمیگیرند ،با توجه به تیپ رشد ا ستادهای که دارند ،از قادرت رقاابتی

ردیف

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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باال ی در مقابل چغندرقند برخوردار هستند و چنانچه در زمان مناساب
و به موقع با آنها مبارزه نشود ،میتوانند خسارت جباران ناپاذ ری باه
محصو وارد کنند .در گزارشهای د گری نیز علفهای هرز پنیارک،
ترشک ،کاهوی وحشی ،چغندر وحشای ،سالمه و کاسانی باه عناوان

مهمتر ن و خسارتزا تر ن علفهای هرز پهنبرگ و والف وحشی و
خونیواش به عنوان مهمتر ن علفهای هارز بار اکبارگ در کشات
پا یزه چغندرقند گزارش شدهاند (.)21

جدول  -6شاخصهای جمعیتی علفهای هرز مزارع چغندرقند پاییزه مورد بررسی شهرستان بردسکن در سال 1931
Table 6- Comparsion weeds population indices of autum sugarbeet fields Bardaskan county in 2016

شاخص
غالبیت
AI
101.1
101.3
101.1
100.8
101
100.8
101
101
101.4
50.41
101.6
101
101.2
101.3
101.4
101.1
100.9
101.1
101.2
75.58
75.73
75.56
100.9
101.2
102.6
101.4
103.8
103
106.7
75.72
101.3
101
101.1

میانگین
تراکم
MFD
)(plant/m2
0.281
0.438
0.359
0.203
0.25
0.203
0.266
0.266
0.516
0.094
0.609
0.266
0.391
0.469
0.50
0.313
0.234
0.313
0.438
0.141
0.172
0.125
0.234
0.578
1.625
0.547
2.828
2.016
5.719
0.156
0.469
0.219
0.328

یکنواختی
U

فراوانی
)F (%

مسیر فتوسنتزی

چرخه

Photosynthetic
pathway

زندگی

گونه علفهرز

خانواده

Weed species

Family

Life cycle

Amaranthus blitoides
A
C4
100
0.81
Acroptilon repens
P
C3
100
0.81
Carthamus oxyacantha
A
C3
100
0.75
Cirsium arvense
P
C3
100
0.62
Lactuca serriola
P
C3
100
0.75
Launaea arborescens
P
C3
100
0.62
Senecio vulgaris
A
CAM
100
0.75
Sonchus asper
A
C3
100
0.68
Sonchus oleraceus
A
C3
100
0.87
Xanthium strumarium
A
C3
50
0.31
Cardaria draba
P
C3
100
1
Descurainia sophia
A
C3
100
0.75
Eruca sativa
A
C3
100
0.81
Malcolmia africana
A
C3
100
0.81
Atriplex patula
A
C4
100
0.87
Chenopodium album
A
C3
100
0.81
Salsola spp
A
C4
100
0.62
Salsola kali
A
C4
100
0.75
Alhagi camelorum
P
C3
100
0.75
Astragalus spp
A
C3
75
0.43
Prosopis farcta
P
C3
75
0.56
Sophora alopecuroides
P
C3
75
0.43
Malva neglecta
P
C3
100
0.68
Avena ludoviciana
A
C3
100
0.62
Hordeum murinum
A
C3
100
0.93
Hordeum spontaneum
A
C3
100
0.87
Hordeum vulgare
A
C3
100
1
Lolium rigidum
A
C3
100
1
Phalaris minor
A
C3
100
1
Poa annua
A
C3
75
0.56
Triticum aestivum
A
C3
100
0.81
Polygonum avicular
A
C3
100
0.81
Hyoscyamus pusillus
A
C3
100
0.75
)F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index

پنبه

در محصو پنبه  21گونه علفهرز مرباوط باه  09تیاره گیااهی
شناسا ی شدند که تیرههای گندمیان ،تاجخروس و اسفناج به ترتیب با
 7 ،4و  7گونه دارای بیشتر ن گونه علفهرز بودناد کاه  14/4درصاد
گونهها متعلق به ا ن سه خانواده بودناد (جادو  .)4از لحااظ چرخاه
زندگی از مجموع  21گونه علفهرز مزارع پنبه شهرساتان بردساکن،
 21گونااه ( 41/32درصااد) کساااله و  1گونااه ( 29/10درصااد) دارای
چرخه زندگی چندساله بودند که مهمتر ن ا ن گونهها خارشتر میباشد

ردیف

Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Malvaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Solanaceae

که در آخر فصل ،مزاحم عملیات برداشت پنبه میباشد .از نظار مسایر
فتوسنتزی  01گونه ( C3 )%90/71و  01گوناه ( C4 )%10/17بودناد
که با توجه به تابستانه بودن گیاه پنبه ا ن امر طبیعی به نظر میرسد.
ونس آبادی و همکاران ( )23ساختار جوامع علفهای هرز مزارع پنبه
استان گلستان را مطالعه و  90گونه علفهرز متعلق به  03تیره گیاهی
را شناسا ی نمودند بر اساس گزارش نامبردگان خانوادههای گندمیان با
 01گونه و تاجخروس ) (Amaranthaceaeبا  7گونه بیشتر ن تعاداد
گونه را به خود اختصاص دادند .همچنین تیرههای گندمیان ،او ارسالم

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

فلور و ساختارجوامع علفهاي هرز نظامهاي زراعی و باغی بردسکن...

) (Cypraceaeو بقوالت به ترتیب مهمتر ن تیرههای گیاهی از نظار
فراوانی نسبی بودند .بوکون ( )9در مطالعات خود در مزارع پنبه ترکیه،
27گونه علفهرز شناسا ی و گزارش نمود کاه علافهاای هارز تااج
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خروس ،پیچک ،پنجهمرغی ،سوروف ،دمروباهی ،تاجر زی و تاوق باه
ترتیب دارای بیشتر ن تراکم و فراوانی بودند.

جدول  -7شاخصهای جمعیتی علفهای هرز مزارع پنبه مورد بررسی شهرستان بردسکن در سال 1931
Table 7- Comparsion weeds population indices of cotton fields Bardaskan county in 2016

شاخص
غالبیت
AI
101.42
101.31
76.00
101.42
101.36
102.08
101.00
101.09
101.25
101.06
101.66
101.13
101.17
101.28
101.25
75.938
101.
101.69
101.97
75.969
76.078
75.938
76.641
75.953
76.875
76.313

میانگین
تراکم
MFD
)(plant/m2
0.48
0.44
0.31
0.48
0.48
1.08
0.25
0.28
0.38
0.31
0.72
0.31
0.42
0.47
0.31
0.31
0.45
0.81
0.97
0.34
0.39
0.31
0.89
0.33
0.88
0.56

یکنواختی
U

فراوانی
)F (%

مسیر فتوسنتزی

چرخه

Photosynthetic
pathway

زندگی

گونه علفهرز

خانواده

Weed species

Family

Life cycle

Amaranthus albus
A
C4
100
0.938
Amaranthus blitoides
A
C4
100
0.875
Amaranthus viridis
A
C4
75
0.688
Suaeda aegyptica
A
C4
100
0.938
Xanthium strumarium
A
C3
100
0.875
Heliotropium europaeum
A
C3
100
1
Cardaria draba
P
C3
100
0.75
Atriplex patula
A
C4
100
0.813
Chenopodium album
A
C3
100
0.875
Chenopodium murale
A
C3
100
0.75
Salsola kali
A
C4
100
0.938
Convolvulus arvensis
P
C3
100
0.813
Cyperus rotundus
P
C4
100
0.75
Alhagi camelorum
P
C3
100
0.813
Prosopis farcta
P
C3
100
0.938
Hibiscus trionum
A
C3
75
0.625
Cynodon dactylon
P
C4
100
0.75
Digitaria sanguinalis
A
C4
100
0.875
Echinochloa colonum
A
C4
100
1
Eragrostis minor
A
C4
75
0.625
Setaria verticillata
A
C4
75
0.688
Setaria viridis
A
C4
75
0.625
Tragus racemosus
A
C4
75
0.75
Portulaca oleracea
A
C4
75
0.625
Solanum nigrum
A
C3
75
1
Tribulus terrestris
A
C4
75
0.75
)F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index

در ا ن محصو تمام گونههای تیره گندمیان و علفهای هارزی
از قبیل او ارسالم ،گونههای تااج خاروس و علافشاور دارای مسایر
فتوسنتزی  C4بودند که باا توجاه باه  C3باودن پنباه و گارم باودن
شهرستان بردسکن ،از قدرت رقابتی باال ی در مقا سه با پنبه برخوردار
هستند و چنانچه در زمان مناسب و باه موقاع باا آنهاا مباارزه نشاود،
میتوانند خسارت ز ادی به محصو وارد کنند .شولر و گر نبرگ ()21
کاهش عملکرد ناشی از علفهای هرزی که به طور طبیعی در مزرعه
پنبه حضور داشتند را  92تا  30درصدگزارش کردند .همچنین برخی از
مطالعات نشان میدهدکه درصورت عدم کنتر علفهای هرز عملکرد
محصو پنبه تا  31درصد کاهش می ابد ،بنابرا ن کنتر علافهاای
هرز مزارع پنبه امری اجتناب ناپذ ر میباشد ( .)03همان طاور کاه در
جدو  4مالحظه میشود بر خالف محصوالت پاا یزه مانناد گنادم و
کلزا ،دو تیره کاسنی و شببو در زراعت پنبه هر کدام دارای ک گونه

ردیف

Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Cypraceae
Fabaceae
Fabaceae
Malvaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Portulacaceae
Solanaceae
Zygophyllaceae

میباشند که بیانگر ا ن است کاه اغلاب گوناههاای ا ان دو تیاره در
شهرسااتان بردسااکن دارای رشااد پااا یزه ماایباشااند و بااا قاارار دادن
محصوالت تابستانه مانند پنبه در تناوب با گندم و کلازا مایتاوان تاا
حدود ز ادی تراکم علفهای هرز پا یزه را کاهش داد.
زیره سبز

در مزارع ز ره سبز شهرستان بردسکن  90گونه علفهارز متعلاق
به  09تیره شناسا ی شدند که تیرههای گندمیان و شببو هر کدام باا
 0گونه بیشتر ن علفهارز را باه خاود اختصااص دادناد و بعاد از آن
تیرههای کاسنی با  1گونه و اسفناج با  7گونه قرار داشتند .از تعداد 90
گونه علفهارز مازارع ز اره شهرساتان بردساکن 91 ،گوناه (43/11
درصد) دارای چرخه زندگی کساله و  0گونه ( 20/11درصد) چندساله
میباشند .از نظار مسایر فتوسانتزی  99گوناه ( 01/07درصاد) دارای

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3499  زمستان،3  شماره،43  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي

 بوته در متار مرباع) دارای2/10  و7/44 شببوی صحرا ی (به ترتیب
 با توجاه باه ا نکاه.)0 بیشتر ن تراکم بوته در متر مربع بودند (جدو
گیاه دارو ی ز ره سبز در مقابل علفهای هرز رقیب ضعیفی میباشاد
.مبارزه با علفهای هرز ا ن محصو با د در اولو ت قرار گیرد
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 درصااد) دارای مساایر09/01(  گوناه1 مسیرفتوسانتزی سااه کربنااه و
 گوناههاای، از نظر اهمیّت.)0 فتوسنتزی چهارکربنه میباشند (جدو
 ازماک و، خاونیواش، جوخاودرو، شبباوی صاحرا ی،علف هفتبند
 درصاد، درصاد فراوانای،تلخه دارای بیشتر ن تراکم بوته در متر مربع
کنواختی و شاخص غالبیات بودناد کاه دو گوناه علاف هفاتبناد و

1931  شاخصهای جمعیتی علفهای هرز مزارع زیره سبز مورد بررسی شهرستان بردسکن در سال-8 جدول
Table 8- Comparsion weeds population indices of cumin fields Bardaskan county in 2016

ردیف

خانواده

گونه علفهرز

چرخه

مسیر فتوسنتزی

فراوانی

یکنواختی

میانگین

شاخص

No.

Family

Weed species

زندگی

Photosynthetic
pathway

F (%)

U

تراکم

غالبیت

MFD
(plant/m2)

AI

0.35
0.59
0.42
0.08
0.17
0.13
0.47
0.48
0.06
0.27
0.17
0.34
0.25
0.31
2.58
0.36
0.11
0.3
1.11
0.36
0.45
0.31
0.17
0.13
0.36
0.17
0.27
0.8
0.13
0.63
0.27
1.2
0.45
1.02
0.94
4.77
0.9
0.13

76.00
101.47
101.11
50.39
75.67
75.56
101.28
101.17
25.25
101.02
100.67
75.96
101.06
100.81
103.58
101.11
50.48
100.98
102.05
101.23
101.39
101.06
75.73
75.56
101.11
50.67
75.89
76.02
25.37
101.63
75.89
102.14
101.20
101.89
101.81
105.7
76.5
50.5

Life cycle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Amaranthaceae

A
C4
Londesia eriantha
75
0.65
Asteraceae
Acroptilon repens
P
C3
100
0.88
Asteraceae
Carthamus oxyacantha
A
C3
100
0.69
Asteraceae
Centaurea spp
A
C3
50
0.31
Asteraceae
Lactuca serriola
P
C3
75
0.5
Asteraceae
Launaea arborescense
P
C3
75
0.44
Asteraceae
Sonchus oleraceus
A
C3
100
0.81
Boraginaceae
A
C3
Asperugo procumbens
100
0.69
Brassicaceae
Brassica napus
A
C3
25
0.19
Brassicaceae
Cardaria draba
P
C3
100
0.75
Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris
A
C3
100
0.5
Brassicaceae
Descurainia sophia
A
C3
75
0.63
Brassicaceae
Eruca sativa
A
C3
100
0.81
Brassicaceae
Goldbachia lavigata
A
C3
100
0.5
Brassicaceae
Malcolmia africana
A
C3
100
1
Brassicaceae
Sisymbrium septulatum
A
C3
100
0.75
Caryophyllaceae
Silene conoidea
A
C3
50
0.38
Chenopodiaceae
Atriplex patula
A
C4
100
0.69
Chenopodiaceae
Chenopodium album
A
C3
100
0.94
Chenopodiaceae
Salsola spp
A
C4
100
0.88
Chenopodiaceae
Salsola kali
A
C4
100
0.94
Fabaceae
Alhagi camelorum
P
C3
100
0.75
Fabaceae
Sophora alopecuroides
P
C3
75
0.56
Fabaceae
Vicia villosa
A
C3
75
0.44
Fumariaceae
Fumaria vaillantii
A
C3
100
0.75
Malvaceae
Malva neglecta
P
C3
50
0.5
Papaveraceae
Hypecoum pendulum
A
C3
75
0.63
Poaceae
Avena ludoviciana
A
C3
75
0.62
Poaceae
Cynodon cactylon
P
C4
25
0.25
Poaceae
Hordeum murinum
A
C3
100
1
Poaceae
Hordeum spontaneum
A
C3
75
0.63
Poaceae
Hordeum vulgare
A
C3
100
0.94
Poaceae
Lolium rigidum
A
C3
100
0.75
Poaceae
Phalaris minor
A
C3
100
0.88
Poaceae
Triticum aestivum
A
C3
100
0.88
Polygonaceae
Polygonum avicular
A
C3
100
0.94
Rubiaceae
Galium aparine
A
C3
75
0.62
Solanaceae
Hyoscyamus pussillus
A
C3
50
0.38
F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index)

1  اسفناج باا، گونه0  تیرههای گندمیان با،اهمیّت خانوادههای گیاهی
 گونه به ترتیب بیشتر ن گونه را به خود اختصاص9 گونه و بقوالت با
 گوناه1  درصاد) کسااله و43/90(  گوناه29  گوناه23  از بین.دادند
 گوناه پهانبارگ29  گونه بار کبارگ و1 ، درصد) چندساله21/13(

خربزه

23 بر اساس نتا ج حاصل در مزارع خربازه شهرساتان بردساکن
 تیره گیاهی شناساا ی شادند کاه از نظار07 گونه علفهرز متعلق به
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...فلور و ساختارجوامع علفهاي هرز نظامهاي زراعی و باغی بردسکن

11 ( دارای فراوانایTriticum aestivum)  و گنادم خاودروminor)
 از نظر تراکم بوته در متار مرباع فقاط.)3 درصد و کمتر بودند (جدو
 بوته در متر مربع داشت و تراکم ساا ر0 علفهرز درنه تراکم باالتر از
 بوتاه در متار1/31  برای گونهای گون و فاالر س تاا1/11 گونهها از
.( متغیر بودSetaria viridis) مربع برای برای دمروباهی سبز

) درصد77/09(  گونه09  از نظر مسیر فتوسنتزی.)9  و3 بودند (جدو
 درصاد) دارای11/04(  گوناه01 دارای مسیرفتوسنتزی ساه کربناه و
13/94(  گونه03  از نظر فراوانی.مسیر فتوسنتزی چهارکربنه میباشند
 درصد و بیشتر ن حضور را در مزارع خربزه011 درصد) دارای فراوانی
(Eragrostis  علف نرماو،(Astragalus sp.)  گونهای گون.داشتند

1931  شاخصهای جمعیتی علفهای هرز مزارع خربزه مورد بررسی شهرستان بردسکن در سال-3 جدول
Table 9- Comparsion weeds population indices of melon fields Bardaskan county in 2016

ردیف

خانواده

گونه علفهرز

چرخه

مسیر

فراوانی

یکنواختی

میانگین تراکم

شاخص

No.

Family

Weed Species

زندگی

فتوسنتزی

F (%)

U

غالبیت

Life cycle

Photosynthet
ic pathway
C4

MFD
(plant/m2)
0.531
0.328
0.469
0.563
0.25
0.219
0.547
0.266
0.219
0.156
0.188
0.219
0.531
0.25
0.188
0.063
0.391
0.25
0.594
1.125
0.109
0.453
0.969
0.469
0.094
0.078
0.672
0.688
0.531

101.406
76.0781
101.406
101.438
101
100.969
101.422
75.8906
100.844
100.719
75.6875
76.0313
101.531
75.875
100.813
25.25
101.203
100.875
101.469
102.125
50.4219
101.203
101.906
101.219
50.4688
75.3906
76.6719
101.563
101.406

1

Amaranthaceae

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Amaranthaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Cypraceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Solanaceae
Zygophyllaceae

A
Amaranthus blitoides
100
0.875
Amaranthus viridis
A
C4
75
0.75
Xanthium strumarium
A
C3
100
0.938
Heliotropium europaeum
A
C3
100
0.875
Cardaria draba
P
C3
100
0.75
Atriplex patula
A
C4
100
0.75
Chenopodium album
A
C3
100
0.875
Chenopodium murale
A
C3
75
0.625
Salsola spp
A
C4
100
0.625
Salsola crassa
A
C4
100
0.563
Salsola kali
A
C4
75
0.5
Convolvulus arvensis
P
C3
75
0.813
Cyperus rotundus
P
C4
100
1
Chrozophora tinctoria
A
C3
75
0.625
Alhagi camelorum
P
C3
100
0.625
Astragalus spp
A
C3
25
0.188
Prosopis farcta
P
C3
100
0.813
Cynodon dactylon
P
C4
100
0.625
Digitaria sanguinalis
A
C4
100
0.875
Echinochloa colonum
A
C4
100
1
Eragrostis minor
A
C4
50
0.313
Setaria verticillata
A
C4
100
0.75
Setaria viridis
A
C4
100
0.938
Tragus racemosus
A
C4
100
0.75
Triticum aestivum
A
C3
50
0.375
Polygonum avicular
A
C3
75
0.313
Portulaca oleracea
A
C4
75
1
Solanum nigrum
A
C3
100
0.875
Tribulus terrestris
A
C4
100
0.875
F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index)

09  گونه موجاود در باغاات پساته11  از.)01 اختصاص دادند (جدو
41/97(  گونه72  درصد) دارای چرخه زندگی چندساله و29/19( گونه
 در مطالعهای مشابه الهای و.درصد) دارای چرخه زندگی کساله بودند
 درصاد از علافهاای هارز41 ) گزارش کردند که حادود1( همکاران
 درصاد دارای91 باغات پسته بردسکن دارای چرخه زندگی کسااله و
.چرخه زندگی چندساله میباشند

AI

پسته

 تیاره01  گونه علفهارز متعلاق باه11 در باغات پسته بردسکن
، شابباو، تیرههای گندمیان،گیاهی شناسا ی شدند که از نظر اهمیّت
 گوناه دارای1  و1 ،3 ،01 کاسنی و اسفناج هار کادام باه ترتیاب باا
، رونااس، خرفه، او ارسالم،بیشتر ن اهمیّت بودند و تیرههای گاوزبان
گل میمون و قیچ هر کدام با ک گونه کمتر ن تعداد گونه را به خاود

3499  زمستان،3  شماره،43  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي
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1931  شاخصهای جمعیتی علفهای هرز باغات پسته مورد بررسی شهرستان بردسکن در سال-11 جدول
ردیف

Table 10- Comparsion weeds population indices of pistachio orchards Bardaskan county in 2016
خانواده
گونه علفهرز
چرخه
مسیر فتوسنتزی
فراوانی
یکنواختی
میانگین تراکم

No.

Family

1

Amaranthaceae

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Cypraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Zygophyllaceae

Weed Species
Amaranthus blitoides
Amaranthus viridis
Londesia eriantha
Suaeda aegyptiaca
Acroptilon repens
Carthamus oxyacantha
Lactuca serriola
Launaea arborescens
Sonchus oleraceus
Xanthium strumarium
Asperugo procumbens
Capsella bursa-pastoris
Cardaria draba
Chorispora tenella
Descurainia sophia
Eruca sativa
Malcolmia africana
Neslia apiculata
Sisymbrium irio
Sisymbrium septulatum
Lepyrodiclis holosteoides
Spergula arvensis
Atriplex patula
Bassia scoparia
Chenopodium album
Salsola crassa
Salsola kali
Convolvulus arvensis
Cyperus rotundus
Alhagi camelorum
Prosopis farcta
Sophora alopecuroides
Vicia villosa
Aeluropus littoralis
Avena ludoviciana
Bromus tectorum
Cynodon dactylon
Digitaria sanguinalis
Echinochloa colonum
Eremopyrum distance
Hordeum murinum
Hordeum spontaneum
Lolium rigidum
Parapholis incurva
Phalaris minor
Phragmites communis
Setaria verticillata
Setaria viridis
Tragus racemosus
Polygonum avicular
Rumex crispus
Portulaca oleracea
Galium aparine
Veronica persica
Tribulus terrestris

زندگی
Life cycle
A

Photosynthetic
pathway
C4

A
A
A
P
A
P
P
A
A
A
A
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
P
A
P
A

C4
C4
C4
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C4
C4
C3
C4
C4
C3
C4
C3
C3
C3
C3
C4
C3

A
P
A
A
A
A
A
A
A
A
P
A
A
A
A
P
A
A
A
A

C3
C4
C4
C4
C3
C3
C3
C3
C4
C3
C3
C4
C4
C4
C3
C3
C4
C3
C3
C4

F (%)

U

شاخص

MFD
(plant/m2)

غالبیت
AI

75
75
75
100
100
75
75
25
75
75
75
75
100
75
100
100
75
75
75
75
50
75
100
100
100
100
100
50
75
100
100
100
50
50

0.688
0.75
0.65
0.938
1
0.625
0.688
0.125
0.563
0.5
0.75
0.75
0.875
0.563
0.688
0.75
0.75
0.688
0.625
0.625
0.25
0.563
0.938
1
0.875
0.75
0.75
0.625
0.75
1
0.688
0.625
0.313
0.5

2.48
2.33
0.35
1.88
6.98
0.89
0.78
0.05
1.11
0.38
6.16
0.56
6.31
0.42
1.48
4.52
6.48
2.38
1.42
1.98
0.08
0.94
8.42
2.23
2.53
0.45
0.58
1.28
9.27
8.73
0.58
0.34
0.19
16.5

78.172
78.078
76.00
102.81
107.98
76.516
76.469
25.172
76.672
75.87
81.906
76.313
107.19
75.984
102.17
105.27
82.234
78.063
77.047
77.609
50.328
76.5
109.36
103.23
103.41
101.2
101.33
51.906
85.016
109.73
101.27
100.97
50.5
66.984

75
100
100
75
100
50
100
100
100
25
75
50
75
75
75
100
75
100
75
75
50

0.75
0.75
0.875
0.625
0.75
0.5
0.875
0.875
0.875
0.25
0.75
0.375
0.625
0.625
0.5
0.813
0.375
0.875
0.625
0.688
0.875

1.64
3.22
14.2
1.16
5.63
0.91
10
1.45
11.2
2.19
6.14
0.56
2.27
1.98
1.3
5.41
0.13
12.8
0.5
2.8
0.25

77.391
103.97
115.06
76.781
106.38
51.406
110.92
102.33
112.09
27.438
81.891
50.938
77.891
77.609
76.79
106.22
75.5
113.64
76.125
78.48
51.125

F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index)

 شااهی،گونههای مهم چندساله در باغات پسته بردسکن شامل تلخاه
 بیشاتر ن. کهورک و پنجهمرغی میباشند، خارشتر، او ارسالم،وحشی
،)01/1( Aeluropus littoralis تراکم بوته در متر مرباع مرباوط باه

با توجه به نتا ج حاصل از ا ن مطالعه از نظر مسیر فتوسانتزی در
 درصد) دارای مسیر فتوسنتزی11/71(  گونه91 باغات پسته بردسکن
. بودناادC4  درصاد) دارای مساایر فتوسانتزی97/11(  گوناه03  وC3

فلور و ساختارجوامع علفهاي هرز نظامهاي زراعی و باغی بردسکن...

پنجه مرغی ( )07/2و خرفه ( )02/0میباشاد .در ا ان باین  03گوناه
دارای تراکم کمتر از  0بوته در متر مربع بودند که در اکثر ماوارد ا ان
گونهها دارای کمتر ن فراوانی و شااخص غالبیات بودناد .در منااطق
کو ری و دارای آب و خاک شور گونهها ی مانند شورکاکلی (Suaeda
) ،aegyptiacaعلافشاور )(Londesia eriantha) ،)Salsola sp
آتر پلکس ،گونه)(Aeluropus littoralis) ،(Parapholis incurve
و جارو قزو نی ) (Bassia scopariaدارای غالبیت بیشتری میباشند
(جدو  .)01الهی و همکاران ( )1به منظاور بررسای سااختار و تناوع
گونهای جوامع علفهای هرز باغهای پسته شهرساتان بردساکن33 ،
باغ پسته ا ن شهرستان را بررسی نمودند .براساس گزارش نامبردگان،
علفهای هرز سوروف ،دم روباهی سبز و علفانگشتی جزو مهمتار ن
علفهای هرز کساله و او ارسالم ،پنجهمرغی و پیچک صحرا ی باه
عنوان مهمتر ن علفهای هرز چندساله گزارش شادند در حالیکاه در
مطالعه ما خرفه ،علفهفت بند ،گونههای علفشور ،جوموشی ،جودره،
والف وحشی ،چچم و فاالر س به عنوان مهمتر ن علافهاای هارز
کساله شناسا ی شدند .به نظر میرسد کی از مهمتر ن دال ل تناوع
باالی علفهای هرز در باغات پسته بردسکن مصارف ز ااد کودهاای
حیوانی نپوسیده به خصوص کود گوسفندی و آبیاری غرقابی که باذور
ز ادی از ا ن طر ق وارد باغات میشود ،میباشد.
انگور

در باغات انگور شهرستان بردسکن  93گونه علفهرز متعلاق باه
 04تیره شناسا ی شدند که تیرههای گندمیان ،شابباو و کاسانی باه
ترتیب با  1 ،0و  7گونه بیشتر ن علفهرز را به خود اختصاص دادناد.
از تعداد  93گونه علفهرز باغات انگور شهرستان بردسکن 20 ،گوناه
( 40/43درصااد) دارای چرخااه زناادگی کساااله و  00گونااه (20/20
درصد) چندساله میباشند .تلخاه ،پنجاهمرغای ،خارشاتر ،او ارساالم،
کاهوی وحشی و کهورک مهمتر ن گونههای چندساله در باغات انگور
بردسکن هستند .از نظر مسایر فتوسانتزی  20گوناه ( 40/43درصاد)
دارای مسیرفتوسنتزی ساه کربناه و  00گوناه ( 20/20درصاد) دارای
مساایر فتوساانتزی چهارکربنااه بودنااد (جاادو  .)00از نظاار اهمیّاات،
گونههای دمروباهی سبز ) (Setaria viridisخرفه ،دمروباهی چسبان
) (S. verticillataعلف انگشتی ،درنه ،جوموشی ،چچم و شابباوی
صحرا ی ،دارای بیشتر ن تراکم بوته در متار مرباع ،درصاد فراوانای،
درصد کنواختی و شاخص غالبیت بودند که دو گونه دمروبااهی سابز
) (Setaria viridisو خرفه (باه ترتیاب  1/04و  9/21بوتاه در متار
مربع) دارای بیشتر ن تراکم بوته در متر مربع بودند (جدو .)00
موسوی و همکاران ( )20نیز در بررسی فلور علفهای هرز باغات
میوه شهرستان خرمآباد  77گونه علفهرز متعلق به  21تیره گیاهی را
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در باغات انگور شناسا ی کردناد کاه پیچاک صاحرا ی ،دم روبااهی،
کاهوی وحشی و پنجهمرغی مهمتر ن علفهای هرز از لحاظ فراوانی
و تراکم بودند .با توجه به ا ن کاه شااخص غالبیات برآ نادی از ساه
شاخص فراوانای ،کناواختی و تاراکم گوناه اسات در ارز اابی فلاور
علف های هرز اهمیات بیشاتری دارد .لاذا بار ا ان اسااس مایتاوان
دمروباااهی ساابز ،خرفااه ،دمروباااهی چساابان ،علااف انگشااتی ،درنااه،
جوموشی ،چچم و شببوی صحرا ی را مهمتر ن علفهای هرز باغات
انگور بردسکن معرفی کرد .از ا نرو کنتر ا ن گونه از علفهای هارز
با ستی در اولو ت برنامههای مد ر تی در باغات انگور بردسکن باشد.
انار

در محصو انار  10گونه علفهارز متعلاق باه  03تیاره گیااهی
شناسا ی شدند که تیرههای گندمیان ،شببو و کاسنی باه ترتیاب باا
 00 ،02و  1گونه دارای بیشتر ن گونه علافهارز بودناد کاه 17/31
درصد گونهها در ا ن سه خانواده قرار دارند (جدو .)02
از لحاظ چرخه زندگی از مجموع  10گونه علافهارز باغاات اناار
شهرستان بردساکن 70 ،گوناه ( 01/93درصاد) کسااله و  01گوناه
( 03/10درصد) دارای چرخه زندگی چندساله بودند که مهمتار ن ا ان
گونهها پنجهمرغای ،او ارساالم و خارشاتر مایباشاند .از نظار مسایر
فتوسنتزی  91گونه ( 41/13درصاد)  C3و  01گوناه ( 23/70درصاد)
 C4بودند (جدو  .)02فالحمهرجردی و همکاران ( )4در باغاات اناار
میبد و اردکاان اساتان ازد باه ترتیاب  23و  71گوناه علافهارز را
شناسا ی کردند که بیشتر ن گونههاا نیاز ( 70درصاد) باه تیارههاای
گندمیان ،کاسنی و بقوالت اختصاص دارند .با توجه به نتاا ج حاصال
علفهرز خرد وحشی ) (Sinapis arvensisفقط در شرق شهرستان
بردسکن با تراکم  1/24بوته در متار مرباع در روساتاهای شافیعآبااد،
علیآباد و کشمر وجود داشت .از نظر تراکم بوته در متر مربع ،فراوانی،
کنواختی و شاخص غالبیات علافانگشاتی ،ساوروف ،پنجاهمرغای،
جوموشی ،جودره ،چچم ،خونیواش ،دمروباهی سبز ،دمروباهیچسبان
) ،(Setaria verticillataر شبز ) ،(Tragus racemosusخاکشایر
تلااخ ) (Sisymbrium septulatumو شااببااوی صااحرا ی جاازو
مهمتر ن علفهای هرز باغات انار بردسکن میباشند (جدو .)02
د انت ( )1تنوع ز ستی و ترکیب گونهای علفهای هرز باغات انار
استان قم را بررسی و  91گونه علفهرز متعلق به  01خانواده گیااهی
را شناسا ی کرد که خانوادههای گندمیان ،کاسنی و بقوالت مهمتار ن
تیرههای گیاهی بودند .از نظر شاخص غالبیت پیچکصحرا ی ،چچم،
دمروباهی سبز ،سلمهتره ،و خونیواش مهمتر ن علفهای هرز باغات
انار استان قم بودند.
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1931  شاخصهای جمعیتی علفهای هرز باغات انگور مورد بررسی شهرستان بردسکن در سال-11 جدول
Table 11- Comparsion weeds population indices of vineyaed orchards Bardaskan county in 2016

ردیف

خانواده

گونه علفهرز

No.

Family

Weed Species

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

چرخه

مسیر

فراوانی

یکنواختی

زندگی

فتوسنتزی

F (%)

U

Life cycle

Photosynthe
tic pathway
C4

Amaranthaceae

A
Amaranthus blitoides
100
0.81
Amaranthaceae
Amaranthus viridis
A
C4
100
0.69
Asteraceae
Acroptilon repens
P
C3
100
0.88
Asteraceae
Lactuca serriola
P
C3
100
0.81
Asteraceae
Sonchus oleraceus
A
C3
100
0.81
Asteraceae
Xanthium strumarium
A
C3
100
0.88
Boraginaceae
Anchusa spp
A
C3
75
0.56
Boraginaceae
Asperugo procumbens
A
C3
100
0.81
Boraginaceae
Nonea spp
A
C3
100
0.75
Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris
A
C3
75
0.75
Brassicaceae
Cardaria draba
P
C3
100
1
Brassicaceae
Descurainia sophia
A
C3
100
0.81
Brassicaceae
Goldbachia laevigata
A
C3
100
0.63
Brassicaceae
Malcolmia africana
A
C3
100
1
Brassicaceae
Sisymbrium septulatum
A
C3
100
0.94
Chenopodiaceae
Atriplex patula
A
C4
75
0.56
Chenopodiaceae
Chenopodium album
A
C3
100
0.94
Chenopodiaceae
Salsola crassa
A
C4
100
0.75
Convolvulaceae
Convolvulus arvensis
P
C3
100
0.75
Cuscutaceae
Cuscuta monogyna
A
C3
50
0.38
Cypraceae
Cyperus rotundus
P
C4
100
0.69
Fabaceae
Alhagi camelorum
P
C3
100
0.75
Fabaceae
Prosopis farcta
P
C3
100
0.88
Fabaceae
Sophora alopecuroides
P
C3
75
0.63
Ixioliriaceae
Ixiolirion tataricum
P
C3
75
0.56
Malvaceae
Malva neglecta
P
C3
75
0.56
Papaveraceae
Hypecum pendulum
A
C3
100
0.75
Poaceae
Cynodon dactylon
P
C4
100
0.81
Poaceae
Digitaria sanguinalis
A
C4
100
0.81
Poaceae
Echinochloa colonum
A
C4
100
0.94
Poaceae
Eremopyrum distance
A
C3
75
0.44
Poaceae
Hordeum murinum
A
C3
100
0.94
Poaceae
Lolium rigidum
A
C3
100
1
Poaceae
Setaria verticillata
A
C4
100
1
Poaceae
Setaria viridis
A
C4
100
1
Polygonaceae
Polygonum avicular
A
C3
100
1
Portulacaceae
Portulaca oleracea
A
C4
100
1
Rubiaceae
Galium aparine
A
C3
100
0.81
Scrophulariaceae
Veronica persica
A
C3
100
0.94
F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index)

 باه نظار مایرساد دلیال پاا ین باودن.درصد) چهار کربنه میباشاند
گونههای چهار کربنه ا ن است که زعفران در طاو تابساتان آبیااری
نمیشود و علفهای هرز تابستانه چهار کربنه مانناد گوناههاای تااج
 دم روباهی و علف شور جا ی در ترکیب فلور علفهاای هارز،خروس
 از آنجا که زعفران چندساله میباشد و عملیاات شاخم.زعفران ندارند
سالیانه در آن صورت نمیگیرد تنوع بااالی علافهاای هارز در ا ان
. گونه) امری طبیعی به نظر میرسد10( محصو

میانگین

شاخص

تراکم

غالبیت

MFD
(plant/m2)

AI

0.77
0.38
0.98
0.53
0.59
0.36
0.2
0.47
0.41
0.38
0.97
0.63
0.28
2.28
0.94
0.3
0.53
0.56
0.38
0.19
0.47
0.47
0.63
0.31
0.2
0.28
0.34
0.75
1.2
1
0.2
1.31
1.13
2.23
6.17
0.98
3.23
0.72
1.45

101.58
101.06
101.86
101.34
101.41
101.23
75.766
101.28
101.16
76.125
101.97
101.44
100.91
103.28
101.88
75.859
101.47
101.31
101.13
50.563
101.16
101.22
101.5
75.938
75.766
75.844
101.09
101.56
102.02
101.94
75.641
102.25
102.13
103.23
107.17
101.98
104.23
101.53
102.39

زعفران

 تیاره گیااهی27  گونه علفهرز متعلق به10 ،نتا ج نشان داد که
 گنادمیان و بقاوالت هار، کاسنی،شناسا ی شدند که تیرههای شببو
 گونه بیشتر ن تعداد گوناه را باه خاود1  و1 ،0 ،07 کدام به ترتیب با
 درصد کل گونهها را شامل میشدند (جدو17/0 اختصاص دادند که
 گوناه) علافهاای هارز77(  درصد42/09 ، از نظر چرخه زندگی.)09
 از نظار مسایر. گوناه) چندسااله بودناد04(  درصاد24/04 کساله و
0/17(  درصاد) ساه کربناه و اک گوناه30/91(  گونه11 فتوسنتزی

434

...فلور و ساختارجوامع علفهاي هرز نظامهاي زراعی و باغی بردسکن

1931  شاخصهای جمعیتی علفهای هرز باغات انار مورد بررسی شهرستان بردسکن در سال-12 جدول
Table 12- Comparsion weeds population indices of pomegranat orchards Bardaskan county in 2016

ردیف

خانواده

گونه علفهرز

No.

Family

Weed species

چرخه

مسیر فتوسنتزی

فراوانی

یکنواختی

زندگی

Photosynthetic
pathway

F (%)

U

Life cycle
1

Amaranthaceae

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Amaranthaceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Cuscutaceae
Cypraceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fumariaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae

A
C4
Amaranthusblitoides
100
0.94
Amaranthus viridis
A
C4
75
0.75
Suaeda aegyptiaca
A
C4
75
0.75
Acroptilon repens
P
C3
100
0.94
Lactuca serriola
P
C3
100
0.88
Launaea arborescens
p
C3
50
0.25
Sonchus oleraceus
A
C3
100
0.94
Xanthium strumarium
A
C3
100
0.81
Asperugo procumbens
A
C3
100
1
Capsella bursa-pastoris
A
C3
100
0.94
Cardaria draba
P
C3
100
1
Descurainia sophia
A
C3
100
1
Eruca sativa
A
C3
100
0.94
Euclidium syriacum
A
C3
75
0.63
Malcolmia africana
A
C3
100
1
Neslia apiculata
A
C3
100
0.88
Rapistrum rugosum
A
C3
75
0.56
Sinapis arvensis
A
C3
25
0.25
Sisymbrium irio
A
C3
100
0.88
Sisymbrium septulatum
A
C3
100
1
Stellaria media
A
C3
50
0.32
Atriplex patula
A
C4
100
0.81
Bassia scoparia
A
C4
100
0.88
Chenopodium album
A
C3
100
1
Salsola crassa
A
C4
50
0.38
Convolvulus arvensis
P
C3
100
0.81
Ipomea spp
A
C3
25
0.18
Cuscuta monogyna
A
C3
50
0.31
Cyperus rotundus
P
C4
100
0.81
Euphorbia helioscopia
A
C4
75
0.75
Alhagi camelorum
P
C3
100
1
Fumaria vaillantii
A
C3
100
1
Hypecum pendulum
A
C3
75
0.5
Plantago lanceolata
P
C3
100
0.94
Avena ludoviciana
A
C3
100
0.88
Cynodon dactylon
P
C4
100
1
Digitaria sanguinalis
A
C4
100
0.88
Echinochloa colonum
A
C4
100
0.88
Hordeum murinum
A
C3
100
1
Hordeum spontaneum
A
C3
100
1
Lolium rigidum
A
C3
100
1
Phalaris minor
A
C3
100
1
Poa annua
A
C3
100
0.63
Setaria verticillata
A
C4
100
1
Setaria viridis
A
C4
100
1
Tragus racemosus
A
C4
100
0.94
Polygonum avicular
A
C3
100
1
Rumex crispus
P
C3
75
0.63
Portulaca oleracea
A
C4
100
1
Galium aparine
A
C3
100
0.81
Veronica persica
A
C3
100
0.94
F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index)

میانگین

شاخص

تراکم

غالبیت

MFD
(plant/m2)

AI

0.83
1.05
0.5
1.66
0.53
0.06
1.27
0.56
2.03
1.47
2.36
0.95
1.13
0.44
2.52
0.56
0.34
0.27
0.63
2.38
0.2
1
0.61
0.72
0.13
0.98
0.1
0.17
0.61
0.34
1.19
0.73
0.16
1.58
0.64
2.17
9.72
5.11
3.47
2.14
2.05
2.83
0.3
4.33
6.44
3.59
2.72
0.31
6.56
0.59
1.98

101.77
76.797
76.25
102.59
101.41
50.313
102.2
101.38
103.03
102.41
103.36
101.95
102.06
76.063
103.52
101.44
75.906
25.516
101.5
103.38
50.52
101.81
101.48
101.72
50.5
101.8
25.28
50.484
101.42
76.094
102.19
101.73
75.656
102.52
101.52
103.17
110.59
105.98
104.47
103.14
103.05
103.83
100.92
105.33
107.44
103.59
103.72
75.938
107.56
101.41
102.92
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1931  شاخصهای جمعیتی علفهای هرز مزارع زعفران مورد بررسی شهرستان بردسکن در سال-19 جدول
ردیف

خانواده

No.

Family

Table 13- Comparsion weeds population indices of saffron fields Bardaskan county in 2016
گونه علفهرز
چرخه
مسیر فتوسنتزی
فراوانی
یکنواختی
میانگین تراکم

1

Amaryllidaceae

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Amaryllidaceae
Apiaceae
Asparagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Berberidaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Convolvulaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fumariaceae
Geraniaceae
Ixioliriaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae

Weed species
Allium spp
Allium atroviolaceum
Falcaria scioides
Muscari botryoides
Achillea santolina
Carduus pycnocephalus
Carthamus oxyacantha
Centaurea benedicta
Centaurea depressa
Cirsium arvense
Sonchus oleraceus
Bongardiachrysogonum
Anchusa spp
Asperugo procumbens
Nonea spp
Alyssum strigosum
Capsella bursa-pastoris
Cardaria draba
Chorispora tenella
Descurainia sophia
Eruca sativa
Euclidium syriacum
Goldbachia laevigata
Malcolmia africana
Neslia apiculata
Rapistrum rugosum
Sinapis arvensis
Sisymbrium irio
Sisymbrium septulatum
Lepyrodiclis holosteoides
Silene conoidea
Spergula arvensis
Convolvulus arvensis
Euphorbia helioscopia
Alhagi camelorum
Astragalus spp
Prosopis farcta
Sophora alopecuroides
Vicia villosa
Fumaria vaillantii
Erodium cicutatum
Ixiolirion tataricum
Lamium amplexicaule
Malva neglecta
Hypecum pendulum
Papaver spp
Romeria hybrida
Plantago lanceolata
Avena ludoviciana
Bromus tectorum
Hordeum murinum
Hordeum spontaneum
Lolium rigidum
Phalaris minor
Polygonum avicular
Rumex crispus
Adonis aestivalis
Galium aparine
Veronica persica
Hyoscyamus niger

زندگی
Life cycle
P
P
A
P
P
A
A
A
A
P
A
P
A
A
A
A
A
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
A
P
A
P
P
A
A
A
P
A
P
A
A
A
P
A
A
A
A
A
A
A
P
A
A
A
P

Photosynthetic
pathway
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C4
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3

F (%)

100
100
50
100
100
100
100
25
75
100
100
75
100
100
100
100
100
100
75
100
100
75
100
100
100
75
50
100
100
50
75
100
75
100
100
75
75
75
100
100
100
100
50
50
100
75
25
100
100
100
100
100
100
100
75
50
100
100
100
75

U

0.81
0.69
0.38
0.88
1
0.94
1
0.25
0.56
0.75
0.88
0.5
0.69
0.69
0.81
0.81
0.81
1
0.75
1
0.81
0.56
0.81
1
0.88
0.44
0.38
0.81
0.88
0.25
0.44
0.75
0.75
0.81
0.81
0.44
0.38
0.56
0.94
0.88
1
0.69
0.25
0.31
0.88
0.56
0.25
0.44
0.75
0.63
1
1
0.81
1
1
0.25
0.56
0.94
1
0.5

F: (Frequency), U: (Uniformity), MFD: (Mean field density), AI: (Abundance index)

شاخص

MFD
(plant/m2)

غالبیت

0.42
0.36
0.13
0.53
3.98
0.72
3
0.08
0.36
0.25
0.38
0.16
0.33
0.42
0.56
0.95
0.63
5.19
0.28
1.14
0.63
0.31
0.52
3.89
1
0.14
0.44
0.59
2.69
0.09
0.17
0.47
0.13
0.33
0.53
0.19
0.11
0.22
0.69
0.64
0.97
0.47
0.08
0.11
0.52
0.47
0.08
0.13
0.86
0.3
8.45
9.09
1.31
2.53
0.3
0.09
0.27
1.08
3.72
0.19

101.23
101.05
50.5
101.41
104.98
101.66
104
25.328
75.92
101.00
101.25
75.656
101.02
101.11
101.38
101.77
101.44
106.19
76.031
102.14
101.44
75.875
101.33
104.89
101.88
75.578
50.813
101.41
103.56
50.344
75.609
101.22
75.875
101.14
101.34
75.625
75.484
75.781
101.63
101.52
101.97
101.16
50.33
50.422
101.39
76.031
25.32
100.56
101.61
100.92
109.45
110.09
102.13
103.53
76.3
50.344
100.83
102.02
104.72
75.688

AI

فلور و ساختارجوامع علفهاي هرز نظامهاي زراعی و باغی بردسکن...

پادارلو و همکاران ( )22فلور و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع
زعفران خراسان رضوی را بررسی و  12گونه علفهرز متعلاق باه 21
تیره گیاهی را شناسا ی کردند .با توجه باه نتاا ج حاصال ،مهمتار ن
بار ک برگهای مزارع زعفران بردساکن باه ترتیاب اهمیات شاامل
جودره ،جوموشی ،خونیواش ،چچم و والف وحشی هساتند (جادو
 .)09از  10گونه شناسا ی شده در مزارع زعفران بردساکن 72 ،گوناه
( 10/01درصد) دارای فراوانی  011درصد بودند که  92گونه کساله و
 01گونه چندساله میباشند .بیشتر ن حضور مربوط به گونههای تیاره
شب بو ،کاسنی و گندمیان بود و از سوی د گر بیشتر ن تراکم (بوته در
متر مربع) مربوط به گونههای جودره ( ،)3/13جوموشی ( ،)0/71شاهی
وحشی ( ،)1/03بومادران ) ،)9/30( (Achillea santolinaشبباوی
صحرا ی ( )9/03و سیزاب ) )9/42( (Veronica persicaو خاکشایر
کاذب ) )2/4( (Sisymbrium septulatumبود کاه دارای بیشاتر ن
اهمیت نیز میباشند (جدو .)09
با توجه به نتا ج حاصل ،باالتر ن ساطح کناواختی پاراکنش باه
بومااادران ،گلرنااگوحشاای ) ،(Carthamus oxyacanthaشاااهی
وحشی ،خاکشیر ،شابباویصاحرا ی ،ناوک لاکلکای (Erodium
) ،cicutatumجوموشی ،جودره ،خونیواش ،علف هفتبناد و سایزاب
اختصاص دارد و از نظر شاخص غالبیت هم ا ان گوناههاا مهمتار ن
علفهای هرز مزارع زعفران شهرستان بردسکن هستند (جادو .)00
راشدمحصل ( )27و مکار ان و همکاران ( )01علفهای هارز شااهی
وحشی و جوموشی را به عنوان علفهای هرز را ج مزارع زعفاران باا
باالتر ن فراوانی گزارش دادند .ا زدیدربندی و حسینیا وری ( )01نیز
در بررساای فلااور و ساااختار جوامااع علاافهااای هاارز ماازارع زعفااران
شهرستانهای کاشامر و خلیالآبااد ،اخاتالف درخصوصایات اقلیمای
منطقه ر ابه عنوان کی از عوامل مهام در تفااوت در فلاور و سااختار
جوامع علفهای هرز دو منطقه اشاره کردهاند.
در مجموع نتا ج نشان داد که بسیاری از علفهای هرز شناساا ی
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شده در ا ن بررسی قادر به رشد در شرا ط محیطی مختلف هساتند و
رشد آنها کمتر به شارا ط رشادی وابساته اسات .لاذا حضاور برخای
گونههای علفهرز در تمامی مزارع و باغات مورد مطالعه بیانگر امکان
رشد آنها تحت شرا ط محیطی و مد ر تی مختلف است .بنابرا ن می-
توان اختالف در مد ر ت و خصوصیات اقلیمای منطقاه را باه عناوان
کی ازعوامل مهم تفاوت در فلور و سااختار جواماع علافهاای هارز
شهرستان بردسکن برشامرد .نتاا ج حاصال نشاان داد کاه برخای از
علفهای هرز در مازارع و باه خصاوص در باغاات از تاراکم بااال ی
برخوردار هستند که شناخت آنها میتواند در روشهاای کنتار مفیاد
باشد .به طور کلی به نظر میرسد که مد ر ت علفهای هرز در مزارع
و باغات شهرستان بردسکن به دال ل مختلفی از جمله عادم شاناخت
کشاورزان از علفهای هرز و خسارت آنها و روشهاای کنتار آنهاا،
فناوری نامناسب کنتر و مبارزه شیمیا ی و نبود علفکش اختصاصای
در برخی از محصوالت در وضعیت مطلاوبی نیسات .از ا نارو مطالعاه
روشهای کنتار ا ان علافهاای هارز با اد در راس اولو اتهاای
تحقیقات کشاورزی و دانشگاهی قرار گیرد و توز اع علافکاشهاای
شیمیا ی در استان و همچنین شهرستان با د بر مبنای ا ن اطالعات و
علفهای ظاهر شده در هر محصاو و همچناین در راساتای کنتار
شیمیا ی ا ن علفهای هرز انجام شود تاا از مصارف نامناساب و بای
رو ه علفکشها و آلودگی روز افزون محیط ز ست جلاوگیری بعمال
آ د.

سپاسگزاری
ا ن مقاله حاصل نتا ج طرح پژوهشای شاماره  73023مصاوب
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسای مشاهد اسات کاه باد ن
وسیله از حما تهای آن معاونت محترم تشکر و قدردانی می شود.
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Introduction: Weeds are among the major constraints to crops growth that can affect yield based on their
species composition and density. Weed competition reduces yield and consequently farm income. Weeds
infestation also encourages disease problems, serves alternate host for deleterious insects and diseases, slows
down harvesting, restricts operations, increases the cost of production and reduces the market value of crops.
Weed flora composition is strongly associated with regional climate, soil and irrigation water characteristics, and
management methods. Weeds dispersal power is amongst the major factors affecting the agricultural plants
success. Diversity reflects the complexity of a system and can maintain its sustainability. Higher diversity results
in higher inherent complexity of agro-ecosystems and strengthens their processes. It is necessary to realize the
spatial distribution and temporal properties of the biodiversity components in agro-ecosystems, for the
conservation and optimal utilization. Since weeds as complementary components of agro-ecosystems are
inseparable, studying species and their functional and structural diversity plays an important role in weed
management and balance of ecological systems. Weeds are highly problematic in agricultural systems in
Bardaskan county reducing yield quality and quality. However, the first step in weed management is identifying
the flora. Therefore, this study was conducted to determine the flora and structure of weed communities of
agricultural and horticultural products in Bardaskan-Iran.
Material and Methods: In order to study flora and structure of weed communities of fields and orchards in
Bardaskan county, this research was conducted on wheat, rapeseed, autumn sugarbeet, cotton, cumin, melon,
pistachia, vineyard, pomegranate and saffron during 2016. Sampling was performed using the W systematic
method proposed by Thomas (1985) and McCauley et al. (1991) by using 0.5×0.5-meter quadrate with a slight
modification (random systemic method of W instead of systemic of W method). The basis of sampling was
systematic, but after determining the main sampling points with intervals of 20 steps on the W system as the
main sampling points, other sampling points were randomly selected as sub-sampling points within a radius of 5
to 10 m from the main sampling points to increase the sampling accuracy. Sampling was not performed to
remove the marginal effects depending on the farm and garden up to 20 meters from the farm margin. The weeds
in each quadrat were counted and their genera and species were identified and weed population indices including
mean relative density, relative uniformity and frequently were calculated.
Results and Discussion: In this study, 106 weed species belonging to 30 families were identified which the
most species were from Poaceae with 22 species, Brassicaceae with 15 species and Asteraceae with 13 species.
From the 106 identified weed species, 80 species (75.47%) were broad-leaf and 26 species (24.53%) were grassy
weeds. In terms of life cycle, 82 weed species (77.36%) were annual and 24 species were perennial. Based on
photosynthetic pathway, 82 species (77.36%) had C3 photosynthetic pathway, 23 species (21.7%) C4 and one
species (0.94%) was CAM photosynthetic pathway. Among the studied crops, the largest number of weed
species were observed for saffron (61 species) and pistachia (55 species) and the lowest species were found for
cotton (26 species) and rapeseed (28 species). The broadleaf species of Russian knapweed, hoary cress, African
rocket, lambsquarters, camel thorn, mesquite, prostrate knotweed, field bindweed, Russian thistle, common
orach and the grassy weed species of mouse barley, wild barley, ryegrass, wild oat, bermudagrass and lesser
canarygrass had the highest relative dominance, frequency and density (plant m-2).
Conclusion: In general, a wide range of broadleaf and grassy weeds especially Poaceae and Brassicaceae
families was found in the studied area. Overall, the results showed that most weeds identified in this study can
grow in different environmental conditions and their growth is less dependent on growth condition. Therefore,
presence of some weed species in all studied fields and orchards indicates the possibility of their growth under
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different environments and managements. Therefore, difference in management strategies and climates can be
considered as one of the important factors of differences in the flora and population structure of weed
communities in Bardaskan.
It seems that weed management in Bardaskan county is inappropriate for various reasons including farmers'
lack of knowledge on weeds control, application of inappropriate chemical technologies, and the lack of specific
herbicides in some products.
Keywords: Abundance index, Density, Frequency, Photosynthetic pathway
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مقاله پژوهشی

مقایسه خصوصیات فیزیکی در بذرهای چاودار هرز ( )Secale cereale L.و گندم زمستانه
(رقم الوند) در استان گلستان
هادی محمدی -1فرشید قادریفر -*2آسیه سیاهمرگویی -3ابراهیم زینلی -4جاوید

قرخلو5

تاریخ دریافت1399/02/22 :
تاریخ پذیرش1399/06/29 :

چکیده
آلودگی بذرها ی گندم در ارتفاعات جنوبی استان گلستان به چاودار باعث تبدیل آن به یک علف هرز در مزارع گندم شده است .از اینرو ،این مطالعه
با هدف مقایسه خصوصیات فیزیکی بذرهای چاودار و یک رقم گندم زمستانه (الوند) جهت بهبود عملیات بوجاری بذر ،در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در سال  1397انجام شد .بررسی خصوصیات فیزیکی بذرها ( شامل طول ،عرض ،پهناا ،مساا ت ساطک ،کرویات ،وزن ،وزن م صاو
قیقی ،درصد ت ل ل ،زاویه ایستایی و ضریب اصطکاک ایستایی) در پنج سطک رطوبتی شاامل  25 ،20 ،15 ،10و  30درصاد
ظاهری ،وزن م صو
انجام شد .بر اساس ن تایج اصل ،وزن بذر ،زاویه ایستایی و ضریب اصطکاک ایستایی در هر دو گیاه با افزایش رطوبت بذر باه صاورت خطای افازایش
قیقی و درصد ت ل ل بذر با افزایش رطوبت بذر به صاورت خطای کااهش پیادا کردناد .در
یافتند .در مقابل ،وزن م صو ظاهری ،وزن م صو
تمامی سطوح رطوبتی بذر گندم در مقایسه با چاودار از عرض ،پهناا ،درصاد کرویات ،مساا ت ساطک باذر ،وزن باذر ،وزن م صاو ظااهری و وزن
قیقی بیشتری برخوردار بود .در مقابل ،طول بذر چاودار بیشتر از بذر گندم بود .وجود این تفاوتها امکان تفکیک و جداسازی بذرهای چاودار
م صو
و اجتناب از ورود آن به محمولههای بذری گندم را تسهیل مینماید .تفاوت در طول ،عرض ،پهنا و وزن م صو باذرهای دو گیااه امکاان اساتفاده از
جداکنندههای طولی و یا عرضی ،ماشینهای بوجاری هوادهنده و جداکنندههای ثقلی را فراهم میکند.
واژههای کلیدی :اندازه بذر ،بوجاری بذر ،ضریب اصطکاک ،وزن م صو

مقدمه

*

بوجاری بذر به عملیات ذف مواد خارجی (بذر گیاهان غیر هدف،
شرات ،بذرهای شکسته ،سنگریزه و  )...از بذرهای گیاه ماورد نرار
گفته میشود ( .)16بوجاری بذرها توسط ماشینآالت خاصای صاورت
میگیرد که هر کدام از آنها بر مبنای یک یا چند نوع از خصوصایات
فیزیکی بذرها عمل میکنند ( .)27برای مثال ،ماشاینهاای بوجااری
هوادهنده بر مبنای اندازه و وزن بذرها ،جداکنندههای ثقلی بار مبناای
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قیقی

میدهند ( 14و .)16
خصوصیات فیزیکی بذرها بار اسااس ناوع باذر و گوناه گیااهی
متفاوت است ( .)18تفاوت در خصوصیات فیزیکی باذر تای در باین
ارقام م تلف مربوط به یک گونه نیز مشاهده میشود ( .)19بهعاووه،
مش ص شده است که محتاوای رطوبات باذر نیاز مایتواناد باعاث
تغییراتی در خصوصیات فیزیکای باذرها شاود ( .)20بارای مثاال ،باا
افاازایش محتااوای رطوباات در بااذرهای Lagenaria siceraria
 ،(Molina) Standl.اندازه بذر ،مسا ت سطک باذر ،زاویاه ایساتایی،
ضریب اصطکاک ایستایی و وزن هزار دانه به صورت خطای افازایش
یافتند ،اما درصد ت ل ل بذر به صورت خطی کااهش یافات ( .)33در
مطالعه ای دیگر ،باا افازایش محتاوای رطوبات باذر در کناف درصاد
کرویت ،مسا ت سطک بذر ،وزن هزاردانه ،جم بذر و درصد ت ل ال
بذر به صورت خطی افزایش پیدا کردند ،اما وزن م صو ظاهری و
قیقی به صورت خطی کاهش یافتند ( .)23مطالعات دیگاری نیاز در
ارتباط با خصوصیات فیزیکی وابساته باه رطوبات در باذرهای گنادم
( ،)39( )Triticum aestivum L.کتاان ( Linum usitatissimum
 ،)35( )L.سااورگوم (،)31( )Sorghum bicolor (L.) Moench
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هندواناه ()Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
( ، )28خربزه ( ،)1( )Cucumis melo L.جاو ( Hurdeum vulgare
 )38( )L.و آفتابگردان ( )34( )Helianthus annuus L.انجام شاده
است .هر یک از مرا ل عملیات فرآوری بذر ،تمیز کردن ،طبقهبنادی،
بوجاری و روغنگیری بر اسااس خصوصایات فیزیکای باذرها انجاام
میشوند ( .)15به عووه ،خصوصیات فیزیکای وابساته باه رطوبات در
بذرها در تنریم و کارکرد ماشینآالت کشاورزی موثر هساتند ( .)6باه
طاور کلای ،در طرا ای و سااخت ماشاینهاای فارآوری ،برداشاات و
انبارداری بذرها ،دسترسی به اطوعات مربوط به خصوصیات فیزیکای
بذرها و رابطه این خصوصیات با رطوبت بذر الزامی است (.)30
چاودار ( )Secale cereale L.یکی از مهمترین علافهاای هارز
رایج در مزارع گندم منطقه شاهکوه واقع در ارتفاعات جناوبی اساتان
گلستان می باشد .از آنجایی که علفکش انت ابی برای کنترل چااودار
هرز در کشور به ثبت نرسایده اسات ،کنتارل ایان علاف هارز بارای
کشاورزان بسیار دشوار میباشد ( .)4از اینرو ،بوتههای چاودار تا زمان
رسیدگی در مزارع گندم باقی مانده و همراه با گندم برداشت میشوند.
این موضوع باعث اختوط بذرهای چاودار و گندم و درنتیجاه کااهش
خلو فیزیکی محموله بذری میشود .باا توجاه باه رواس اساتفاده از
بذرهای خود مصرفی برای کشت در منطقه مذکور ،تداخل چااودار باا
گندم به یک مشکل بزرگ تبدیل شاده اسات .بارای اجتنااب از ایان
رویداد الزم است که بذرهای چااودار باه وسایله عملیاات بوجااری از
محمولههای بذری گندم ذف شوند .از اینرو ،این پژوهش باا هادف
شناسایی تفاوت های موجود در خصوصیات فیزیکی باذرهای گنادم و
چاودار هرز جهت ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش جمعیت چاودار
در مزارع شاهکوه استان گلستان انجام شد.

مواد و روشها
در این پژوهش بذرهای دو گیااه چااودار و گنادم (رقام الوناد) از
لحاظ خصوصیات فیزیکی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند .بذرهای
چاودار از مازارع گنادم روساتای شااهکوه جماعآوری شاد .روساتای
شاهکوه از تواباع ب اش مرکازی شهرساتان گرگاان ،باا م تصاات
جغرافیایی  54درجه و  25دقیقه طول شرقی و  36درجه و  34دقیقاه
عاارض شاامالی در  65کیلااومتری جنااوب شاارقی گرگااان قاارار دارد.
روستای شاهکوه تحت تاثیر اقلیم کوهستانی با زمساتانهاای سارد و
تابستانهای معتدل قرار دارد .ارتفاع روستا از سطک دریا  2540متار و
میانگین بارندگی ساالنه آن  584میلیمتر گزارش شده است.
برای این کار  5مزرعه انت اب و بر اسااس الگاوی دبلیاو از آنهاا
نمونه برداری شد .بوته چاودار به آزمایشگاه منتقل و بعد از جداساازی
بذرها ،نمونه های بذری با هم ادغام شدند .بذر گندم (رقم الوناد) نیاز
که رقم رایج در منطقه شاهکوه میباشد ،از شرکت تعااونی روساتایی

شاهکوه در سال 1396تهیه شد.
خصوصیات فیزیکی مورد بررسی شامل اندازه بذر (طول ،عرض و
پهنای بذر) درصد کرویت باذر ،مساا ت ساطک باذر ،وزن باذر ،وزن
قیقای ،درصاد ت ل ال ،زاویاه
م صو ظاهری ،وزن م صاو
ایستایی و ضریب اصطکاک ایستایی بذر بود.
برای بررسی خصوصیات ماذکور در چهاار تکارار از باذرهایی باا
سطوح م تلف رطوبتی شامل  25 ،20 ،15 ،10و  30درصاد اساتفاده
شد .قبل از رساندن بذرها به سطوح رطوبتی ماذکور ،درصاد رطوبات
بااذرها باار مبنااای وزن تاار بااه روش آون و بااا اسااتفاده از معادلااه 1
اندازهگیری شد (.)16
W  W2
معادله :1
SMC  1
 100
W1

در این رابطه  SMCدرصد رطوبت باذر بار مبناای وزن تارW1 ،

وزن بذر قبل از خشک کردن و  W2وزن بذر بعاد از خشاک کاردن
میباشند .سپس مقدار آب مورد نیاز برای ایجاد سطوح رطوبتی مذکور
با استفاده از معادله  2محاسبه شد (:)17
معادله :2

)(100  A
 W1
)(100  B
رابطه  Aدرصد رطوبت اولیه بذر B ،درصد رطوبات ماورد
W2 

در این
نرر W1 ،وزن اولیه بذر و  W2وزن ثانویه بذر بعد از اضافه کاردن آب
برای رسیدن به رطوبت مورد نرر میباشد .برای رسیدن به هر ساطک
رطوبتی ،ابتدا بذرها در داخل فویل آلومینیاومی قارار گرفتناد .ساپس
مقدار آب مورد نیاز به هر تیمار اضافه شد و فویال کاامو بساته شاد.
برای اطمینان از عدم خروس آب از آنها ،فویلها درون پوستیک نیاز
قرار گرفتناد .بعاد از آن فویالهاا در ی چاال و در دماای  10درجاه
سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار گرفتند تا رطوبت در بین بذرها به
تعادل برسد .الزم به ذکر است که در ساعتهای اولیه ،هر نیم ساعت
فویل ها به آرامی تکان داده شدند تا آب اضافه شده بین بذرها پ اش
شااود .بعااد از  24ساااعت بااذرها از فویاال خااارس شاادند و بوفاصااله
خصوصیات فیزیکی مورد نرر بر روی بذرها اندازهگیری شد.
در مر له بعدی سه بعد اصالی طاول ،عارض و پهناای  50باذر
توسط یک کولیس دیجیتالی با دقت  0/01میلیمتار و وزن تاک باذر
توسط ترازویی با دقت  0/0001گرم اندازهگیری شد .با کمک این سه
بعد ،درصد کرویت و مسا ت سطک بذرها توسط معادلههاای  4 ،3و 5
تعیین شد (:)36
3
معادله :3
D  L  H T
2
معادله :4
S  D
معادله :5

D
 100
L

Q

در این روابط  Lطول بذر (میلیمتر) H ،عرض بذر (میلیمتار)T ،

پهنای بذر (میلیمتر) D ،قطر میاانگین هندسای

باذر (میلایمتار)S ،

مقایسه خصوصیات فیزیکی در بذرهاي چاودار هرز...

مسا ت سطک بذر (میلیمتر مربع) و  Qدرصاد کرویات باذر را نشاان
میدهند.
برای اندازهگیری وزن م صو ظاهری ( )ρbباذرهای دو گیااه
چاودار و گندم در داخل یک استوانه فلزی با جام  0/5لیتار ری تاه
شد .به نحوی ک ه بذرها دقیقاا تاا لباه اساتوانه را پار نمایناد .ساپس
بذرهای داخل استوانه توسط ترازویی با دقت  0/01گرم وزن شادند و
در نهایت با استفاده از معادله  6وزن م صو ظاهری بذرها محاسبه
شد (.)36
W
V

معادله :6

b 

در این رابطه  ρbوزن م صو ظاهری بذر بر ساب گارم بار
سانتیمتر مکعب W ،وزن بذرهای داخل استوانه بر ساب گارم و V
جم استوانه بر سب سانتیمتر مکعب میباشد.
قیقی ( )ρtبذرها به روش پیکنومتر و باا کماک
وزن م صو
محلول هگزان اندازهگیری شد ( .)18برای این منرور باه جاای آب از
محلول تولوئن استفاده شد .این ماده نسبت باه آب باه میازان خیلای
کمتری توسط بذر جذب میشود و کشاش ساطحی آن کمتار اسات.
همچنین ،این ماده قدرت انحول کمی دارد و منافذ سطحی باذرها را
پر میکند .از نرر چگالی نیز مقدار چگالی این ماده کمتر از یک گارم
بر سانتیمتر مکعب میباشد که این امر باعث تهنشین شدن باذرها در
قیقی توسط معادلههاای 7
آن میشود .در این روش وزن م صو
و  8برآورد شد (.)18
معادله :7
معادله :8

) ( M t  M p )  ( M pts  M ps





M td

V 

Ms
V

t 
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برابر است ρ ،چگالی تولوئن بر سب گرم بر
وزن پیکنومتر اوی تولوئن بر ساب گارم Mp ،وزن پیکناومتر بار
سب گرم Mpts ،وزن پیکنومتر اوی تولوئن و نمونه بذری بر سب
گاارم Mps ،وزن پیکنااومتر و نمونااه بااذری باار سااب گاارم ρt ،وزن
قیقی بذر بر سب گرم بر سانتیمتار مکعاب و  Msوزن
م صو
نمونه بذری بر سب گرم را نشان میدهند .با داشتن وزن م صو
قیقی ،درصد ت ل ال باذرها باا اساتفاده
ظاهری و وزن م صو
معادله  9تعیین شد (.)36
سانتیمتار مکعابMt ،

معادله :9

b
)  100
t

P  (1 

در این رابطه  Pدرصد ت ل ل بذر ρb ،وزن م صاو
بذر بر سب گرم بر سانتیمتر مکعب و  ρtوزن م صو
بر سب گرم بر سانتیمتر مکعب میباشند.
برای اندازهگیری زاویه ایستایی بذرها از یک مکعب چوبی با ابعاد
 10×10×10سانتیمتر استفاده شد که یکی از وجاههاای آن برداشاته
شده بود و یکی دیگر از وجهها به صورت کشاویی قابلیات جابجاایی
داشت (شکل  .)1جهت اندازهگیری ابتدا وجهی از مکعب کاه قابلیات
جابجایی داشت در سر جای خود قرار داده شد ،سپس مکعب پر از بذر
شد .در مر له بعد با سارعت وجهای کاه باه صاورت کشاویی قابال
جابجایی بود برداشته شد .به محض برداشتن این وجه مکعب ،مقداری
از بذرها از داخل مکعب به بیرون ری ته شد و التی شبیه باه ساطک
سفید رنگ ایجاد شد .با استفاده از مقادیر اندازهگیری شده در شکل 1
زاویه ایستایی از طریق معادلههای  10و  11برآورد شد (.)18
معادله :10
b  10  a
ظااهری
قیقی بذر

معادله :11

b
c

) (  arctan

در این روابط  Vجم بذر بر سب سانتیمتار مکعاب Mtd ،وزن
تولوئن بر سب گرم که از نرر جم با نمونهی بذری اساتفاده شاده

شکل  -1مکعب چوبی با ابعاد  10×10×10سانتیمتر -که یکی از وجههای آن به صورت کشویی قابلیت جابجایی دارد
Figure 1- Wooden cubes with dimensions of 10 × 10 × 10 cm - one of which has a sliding face
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در این روابط  b ،aو  cابعادی هستند (بر سب سانتیمتر) که در
شکل  1پس از ریزش بذر از مکعب چوبی ایجاد میشاوند و  αزاویاه
ایستایی نمونه بذری بر سب درجه میباشد.
در این مطالعه ضریب اصطکاک ایستایی بین بذرها و سطک چهار
ماده م تلف (سیمان ،ورق گاالوانیزه ،پوساتیک ،چاوب و الساتیک)
اندازهگیری شد .برای این منرور از هر یک از مواد مورد نرر ،ورقهای
نازک ( 2تا  5میلیمتر) به ابعاد  20در  70سانتیمتر تهیه شد .هر یک
از این ورقهها به صورت جداگانه بر روی دساتگاهی کاه در شاکل 3

نشان داده شده اسات ،قارار داده شادند .در مر لاه بعاد بار روی آن
مقداری بذر ری ته شد .سپس شیب سطک به آرامی افزایش یافات تاا
جایی که بذرها در آستانه لغزش بر روی ساطک ماورد نرار بودناد .باا
استفاده از مقادیر اندازهگیری شده در شاکل  2و از طریاق معادلاه 12
ضریب اصطکاک ایستایی بین بذرها و سطوح با جانسهاای م تلاف
محاسبه شد (.)18

شکل  -2ابزار مورد استفاده جهت اندازهگیری میزان اصطکاک بین بذرها و سطوحی از مواد مختلف
Figure 2- The tool used to measure the amount of friction between seeds and surfaces of different materials

a
b

معادله :12

 s  tan  

رابطه  µsضریب اصطکاک ایستایی بین سطک و بذرb ،a ،

در این
و  αنیز مقادیر به دست آمده از شکل  2میباشند.
کلیه تجزیه و تحلیل داده ها و برازش مدل رگرسیون ساده خطی
به وسیله نرمافزار آماری SAS ver 9.0انجام شد .رسم شکلها نیز با
استفاده از نرمافزار  Excel 2010انجام شد.

نتایج و بحث
نتایج اصل از تجزیه رگرسیون دادهها نشان داد که طول ،عرض
و مسا ت سطک بذر در دو گیاه گندم و چاودار تحت تاثیر رطوبت باذر
قرار نگرفت (شکل  ،3الف ،ب و ت) .تنها در مورد گندم ،پهناای باذر
با افزایش محتوای رطوبت باذر افازایش پیادا کارد (شاکل  ،3پ) .از
آنجایی که صفات مذکور اندازه نهایی بذر را تعیین میکنند ،مایتاوان

گفت که با افزایش درصد رطوبت بذر در این دو گیاه ،اندازه بذر تقریبا
ثابت بود .عدم تغییر در ابعاد بذر در اثر جذب رطوبت در برخی گیاهان
دیگر نریر  ،)42( Momordica charantia L.لوبیا قرماز ( Vigna
 )2( )umbellate (Thunb.) Ohwi& H. Ohashiو ن اود فرنگای
( )2( )Pisum sativum L.نیز گزارش شده اسات .هار چناد کاه در
بااذرهای برخاای گیاهااان ماننااد ذرت ( )40( )Zea mays L.و پنبااه
( )5( )Gossypium herbaceum L.و با افازایش محتاوای رطوبات
بذر ،ابعاد بذر نیز افازایش یافتاه اسات .از طرفای ،در تماامی ساطوح
رطوبتی عرض ،پهنا و مسا ت سطک باذر در گنادم هماواره بیشاتر از
چاودار بود .برعکس بذرهای چاودار دارای طاول بیشاتری نسابت باه
گندم بودند .اندازه یا ابعاد بذر نقاش مهمای در طرا ای ماشاینهاای
بوجاری بذر باه منراور جداساازی باذرها از ماواد خاارجی دارد (.)32
بنابراین ،تفاوت در ابعاد بذرهای گنادم و چااودار را مایتاوان مبناای
جداسازی آنها در زمان بوجاری بذر در نرر گرفت.

مقایسه خصوصیات فیزیکی در بذرهاي چاودار هرز...

در گندم با افزایش محتوای رطوبت بذر ،درصاد کرویات باذر باه
صورت خطی افزایش پیدا کرد ،اما در چاودار مقدار آن در رطوبتهای
م تلف ثابت بود (شکل  ،3س) .بنابراین ،شکل بذر گنادم باا افازایش
محتوای رطوبت بذر دچار تغییر شد .افزایش درصاد کرویات باذر باه
دلیل آماس سلول ها در رطوبتهاای بااالتر رم مایدهاد ( .)8وجاود
اختوف معنیدار بین درصد کرویات باذر گنادم و چااودار نیاز نشاان
دهنده کرویتر بودن بذر گندم در مقایسه با چاودار در تماامی ساطوح
رطوبتی می باشد .بر خوف ابعاد بذر ،وزن بذر در هر دو گیااه گنادم و
چاودار با افزایش محتوای رطوبت بذر به صورت خطی افزایش یافات
که شیب افزایش در گندم بیشتر از چاودار بود .بهعووه ،وزن بذر گندم
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در تمامی سطوح رطوبتی بیشتر از وزن بذر چاودار باود (شاکل  ،3د).
این موضوع می تواند منجر به تسهیل عملیات جداسازی بذرهای گندم
و چاودار در شرایط استفاده از دساتگاههاای بوجااری هوادهناده و یاا
جداکننده های ثقلی شود .افزایش وزن بذر با افزایش محتوای رطوبتی
آن امری عادی محسوب میشود ،زیرا آب اضافه شده باه بافاتهاای
بذر خود دارای وزن است .افزایش وزن بذر با افزایش محتوای رطوبت
بذر در فلفل قرمز ( )41( )Capsicum annuum L.و عادس ( Lens
 )3( )culinaris Medikusنیز مشاهده شده است.

شکل  -3روند تغییرات طول (الف) ،عرض (ب) ،پهنا (پ) ،مساحت سطح بذر (ت) ،درصد کرویت (ج) و وزن بذر (د) در مقابل محتوای رطوبت بذر
در دو گیاه گندم و چاودار
(میلههای عمودی نشاندهنده داقل اختوف معنیدار بین تیمارها در سطک ا تمال  5درصد میباشند؛ * ** ،و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطک ا تمال  1درصد5 ،
درصد و غیر معنیداری هستند).
Figure 3- The trends of changes in length (a), width (b), thickness (c), seed surface area (d), spherical percentage (e) and seed
weight (f) versus seed moisture content in two wheat and rye plants
(The bars represents the least significant difference between treatments at the 5% level; *, ** and ns are significant at 1%, 5% and
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)non-significant levels, respectively.

شکل  -4روند تغییرات وزن مخصوص حقیقی (الف) ،وزن مخصوص ظاهری (ب) و درصد تخلخل (پ) در مقابل محتوای رطوبت بذر در دو گیاه
گندم و چاودار
(میلههای عمودی نشاندهنده داقل اختوف معنیدار بین تیمارها در سطک ا تمال  5درصد میباشند؛ * ** ،و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطک ا تمال  1درصد5 ،
درصد و غیر معنیداری هستند).
Figure 4- The trends of changes in bulk density (a), true density (b) and percentage of porosity (c) versus seed moisture
content in two wheat and rye plants
(The bars represents the least significant difference between treatments at the 5% level; *, ** and ns are significant at 1%, 5% and
)non-significant levels, respectively.

در هر دو گیاه گندم و چاودار با افزایش محتوای رطوبت بذر ،وزن
قیقی و درصد ت ل ال باذر باه
م صو ظاهری ،وزن م صو
صورت خطی کااهش یافتناد (شاکل  ،4الاف ،ب و پ) .باا افازایش
محتوای رطوبت بذر از  10به  30درصاد وزن م صاو ظااهری در
گندم از  0/76به  0/62گرم بر سانتیمتر مکعب و در چااودار از 0/69
به  0/55گرم بر سانتیمتر مکعب کاهش یافت (شکل  ،4الف) .دامناه
قیقی در گنادم از  2/06باه  1/20گارم بار
تغییرات وزن م صو
سانتیمتر مکعب و در چاودار از  1/74باه  1/02گارم بار ساانتیمتار
مکعب بود (شکل  ،4ب) .در گزارشی با افزایش محتوای رطوبت باذر
گندم از  8به  18درصاد ،وزن م صاو ظااهری از  0/72باه 0/66
قیقای از  1/26باه 1/19
گرم بر سانتی متر مکعب و وزن م صو
گرم بر سانتیمتر مکعب کااهش یافات ( .)26نتاایج مشاابهی نیاز در
بذرهای کدو تنبل گزارش شاد ( .)22در کلیاه ساطوح رطاوبتی ،وزن
قیقی در گیاه گندم بیشتر از
م صو ظاهری و نیز وزن م صو
چاودار بود (شکل  ،4الاف و ب) .ایان ویژگای نیاز امکاان جداساازی
بذرهای این دو گیاه را با استفاده از دستگاههای بوجاری که بر مبناای

وزن عمل میکنند ،فراهم مینماید .با افزایش رطوبات باذر از  10باه
 30درصد ،درصد ت ل ل در دو گیاه گندم و چاودار به طاور میاانگین
دود  14درصد کاهش یافت .در باذرهای چغنادر قناد ( )20و انگاور
( )29نیز با افزایش درصد رطوبت بذر ،درصد ت ل ل به صورت خطی
کاهش پیدا کرد .همچنین ،دو گیاه از لحاظ درصد ت ل ل در ساطوح
رطوبتی م تلف ،اختوف قابل توجهی با یکادیگر نداشاتند (شاکل ،4
پ) .آگاهی از درصد ت ل ل بذر از لحااظ میازان مقاومات باذرها در
مقابل جریان هوا در هنگام خشک کردن و تهویه ائز اهمیات اسات
( 11و  .)24هر چه درصد ت ل ل باالتر باشد ،تهویه و انتشار ب ار آب
به خارس از محموله بذری با سهولت بیشتری انجام میشود (.)37
بر اساس نتایج اصل از این پاژوهش ،درصاد رطوبات باذر اثار
معنی داری بر زاویه ایستایی بذرهای دو گیاه گندم و چاودار داشت ،باه
طوری که افزایش درصد رطوبات باذر باعاث افازایش خطای زاویاه
ایستایی بذرها شد (شکل  .)5به عبارت دیگر ،با افزایش رطوبت بذرها
از توان جابجایی بذرها کاسته شد .نتایج مشاابهی نیاز در ارزن ( )10و
سویا ( )12گزارش شد .از طرف دیگر ،در هیچ یک از سطوح رطاوبتی

مقایسه خصوصیات فیزیکی در بذرهاي چاودار هرز...

اختوف معنی داری بین زاویه ایستایی بذر در دو گیاه گنادم و چااودار
مشاهده نشد و مقدار افزایش زاویه ایستایی با افزایش رطوبات باذر از
 10به  30درصد تقریبا معادل  13درجه بود (شکل  .)5زاویه ایساتایی
بذرهای دو گیاه در دامنه رطوبتی  10تا  30درصد بین  29تا  44درجه
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متغیر بود .پیش تر زاویه ایستایی گندم در محتوای رطوبتی  12درصاد
دود  28درجه برآورد شاد کاه کمتار از مقاادیر باه دسات آماده در
پژوهش اضر بود (.)13

شکل  -5روند تغییرات زاویه ایستایی بذرهای گندم و چاودار در مقابل محتوای رطوبت بذر
(میلههای عمودی نشاندهنده داقل اختوف معنیدار بین تیمارها در سطک ا تمال  5درصد میباشند؛ * ** ،و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطک ا تمال  1درصد5 ،
درصد و غیر معنیداری هستند).
Figure 5- The trends of changes in angle of repose versus seed moisture content in two wheat and rye plants
(The bars represents the least significant difference between treatments at the 5% level; *, ** and ns are significant at 1%, 5% and
)non-significant levels, respectively.

در این مطالعه با افزایش محتوای رطوبت بذر ،ضریب اصاطکاک
ایستایی در بذرهای گندم و چاودار بر روی سطوح م تلف باه صاورت
خطی افزایش یافت (شکل  ،6الاف تاا س) کاه نشااندهناده افازایش
چسبندگی بذرها به سطک تماس در اثر افزایش رطوبت بذر مایباشاد.
به عبارت دیگر ،افزایش درصد رطوبت بذر باعث کاهش قابلیت لغزش
یا رکت بذرها بر روی سطوح م تلف شد .دو گیاه از لحااظ ضاریب
اصطکاک ایستایی بر روی ورق گاالوانیزه (شاکل  ،6الاف) و سایمان
(شکل  ،6ب) اختوف قابل تاوجهی در ساطوح رطاوبتی م تلاف باا
یکاادیگر نداشااتند ،امااا باار روی سااطوح پوسااتیک (شااکل  ،6پ) و
الستیک (شکل  ،6س) ،ضریب اصاطکاک ایساتایی در گنادم هماواره
باالتر از چاودار بود .بر روی سطک چوبی نیز تنها باا افازایش رطوبات
بذر به بیش از  20درصد ،ضریب اصطکاک ایستایی در گنادم نسابت
به چاودار افزایش معنیداری داشت (شکل  ،6س) .در گزارشی ضاریب
اصطکاک ایستایی در گندم را در محتوای رطوبتی  12درصد بار روی
سطوح شیشه ،چوب ،آهن گالوانیزه و استیل باه ترتیاب ،0/48 ،0/27
 0/39و  0/31برآورد شد ( )13که کمتر از مقادیر برآورد شده در سطک
رطوبتی مشابه برای گندم در این مطالعه بود .افازایش خطای ضاریب
اصطکاک ایستایی با افزایش محتوای رطوبت بذر در بسیاری از دیگار
گونههای گیاهی از جملاه آفتاابگردان ( ،)21باادام زمینای ( )9و ذرت
شیرین ( )25گزارش شده است.

نتیجهگیری
به طور خوصه نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش محتوای
رطوبت بذر ابعاد بذر در دو گیاه گنادم و چااودار تغییار قابال تاوجهی
نداشت .این در الی بود که با افزایش محتوای رطوبت بذر ،وزن بذر،
زاویه ایستایی و ضریب اصطکاک ایستایی در هر دو گیاه باه صاورت
خطی افزایش یافتند .در طرف مقابل ،وزن م صاو ظااهری ،وزن
قیقی و درصد ت ل ل با افزایش محتوای رطوبت بذر ،به
م صو
صورت خطی دچار کاهش شدند .همچنین ،در تمامی سطوح رطوبات
بذر ،گندم در مقایسه با چاودار از عارض ،پهناا ،مساا ت ساطک باذر،
قیقای و وزن م صاو
درصد کرویت ،وزن دانه ،وزن م صاو
ظاهری بیشتری برخوردار باود و در مقابال ،باذر چااودار دارای طاول
بیشتری در مقایسه با بذر گندم بود .این تفااوتهاا امکاان جداساازی
بذرهای چاودار از گندم را در طی عملیات بوجاری چه به صورت سنتی
و چه به صورت مکانیزه فراهم میکند .به طوری که میتوان بذرهای
دو گیاه را به وسیله ابزارهای جداسازی که بر مبنای اندازه و وزن عمل
میکنند از هم جدا کارد .در شارایط مکاانیزه ،تفااوت در ابعااد و وزن
م صو بذرهای دو گیاه امکاان اساتفاده از ماشاینهاای بوجااری
هوادهنده و جداکنندههای ثقلی را فاراهم مایکناد .تفااوت در طاول،
عرض و پهنای باذر نیاز امکاان اساتفاده از جداکننادههاای طاولی و
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جداکنندههای عرضی را نیز فراهم میکناد .از آنجاایی کاه تنهاا راه
ورود چاودار هرز به مزارع واقع در ارتفاعاات جناوبی اساتان گلساتان
استفاده از بذرهای گندم آلوده به چااودار اسات ،بوجااری مناساب بار
اساس خصوصیات فیزیکی مذکور از ورود مجدد باذرهای چااودار باه

مزارع جلوگیری مینماید .عووه بر آن تغییار منباع باذرهای گنادم و
تشویق کشاورزان به استفاده از بذرهای گواهی شده نیز مای تواناد از
شدت ایجاد مشکل بکاهد.

شکل  -6روند تغییرات ضریب اصطکاک ایستایی بذرهای گندم و چاودار بر روی سطوح مختلف شامل ورق گالوانیزه (الف) ،سیمان (ب) ،چوب (پ)،
پالستیک (ت) و الستیک (ج) در مقابل محتوای رطوبت بذر
(میلههای عمودی نشاندهنده داقل اختوف معنیدار بین تیمارها در سطک ا تمال  5درصد میباشند؛ * ** ،و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطک ا تمال  1درصد5 ،
درصد و غیر معنیداری هستند).
Figure 6- The trends of coefficient of friction changes in wheat and rye seeds on different surfaces including galvanized iron
(a), cement (b), wood (c), plastic (d) and rubber (e) versus seed moisture content
(The bars represents the least significant difference between treatments at the 5% level; *, ** and ns are significant at 1%, 5% and
)non-significant levels, respectively.
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Comparison of Physical Properties in Weed-Rye (Secale cereale L.) and Winter
Wheat (Alvand cultivar) Seeds in Golestan Province
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Introduction: Contamination of wheat seeds in southern Golestan province (Shahkooh village) with rye has
rendered it a weed in wheat fields. Due to the lack of suitable herbicides, it is very difficult for farmers to control
weed-rye. According to observations, many farmers use rye-infected self-consumed wheat seeds for cultivation.
Separation of rye seeds from wheat seeds is very difficult due to their similarity in appearance, and farmers are
not aware of the possibility of seed separation. Therefore, this study was conducted to compare the physical
properties of rye and wheat seeds to improve seed separation.
Materials and Methods: Rye seeds were collected from wheat fields in Shahkooh village. The seeds of
Alvand wheat cultivar, which is a common cultivar in Shahkooh region, were also obtained from Shahkooh
Rural. The studied physical properties included seed size (seed length, width and thickness), seed surface area,
seed weight, spherical percentage, bulk density, true density, porosity percentage, angle of repose and coefficient
of friction. Physical properties of the seeds were studied at five seed moisture levels including 10, 15, 20, 25 and
30%.
Results and Discussion: Based on the results, the length, width and surface area of both wheat and rye seeds
were not affected by seed moisture. Only in wheat, seed thickness increased with increasing seed moisture
content. Since these properties determine the final seed size, it can be said that the seed size remained almost
constant by increasing the percentage of seed moisture in these two plants. On the other hand, in all moisture
levels, the width, thickness and surface area of wheat seeds were higher than those of rye seeds. In contrast,
seeds length of rye was longer than wheat seeds. In wheat seeds, the spherical percentage increased linearly by
increasing seed moisture content, but its amount was constant in rye at different seed moisture content. The
significant difference between the spherical percentage of wheat and rye seeds also indicates that the wheat seed
is more spherical compared to rye at all moisture levels. The seed weight increased linearly with increasing seed
moisture content in both wheat and rye plants, with a higher slope in wheat than rye. In addition, wheat seed
weight was higher than rye seed weight in all moisture levels. The existence of these differences in the
dimensions, the shape and weight of wheat and rye seeds can be considered as the basis for their separation. In
wheat and rye plants, the bulk density, true density and percentage of seed porosity decreased linearly by
increasing seed moisture content. Also, the bulk density and true density in wheat was higher than in rye at all
moisture levels. With an increase in seed moisture from 10 to 30 percent, the porosity percentage in both wheat
and rye plants decreased by about 14 percent on average, and there was no significant difference between them
in terms of the percentage of porosity at different moisture levels. An increase in the percentage of seed moisture
caused a linear increase in the angle of repose. In other words, the ability of seeds to move was reduced by
increasing the moisture content in two wheat and rye plant. There was no significant difference in the angle of
repose between wheat and rye at any of the moisture levels. In this study, the coefficient of friction in wheat and
rye seeds linearly increased on different materials by increasing seed moisture content. There was no significant
difference in the coefficient of friction on galvanized iron and cement surfaces at different moisture levels
between wheat and rye. However, the coefficient of friction in wheat was always higher than rye on plastic,
wood and rubber surfaces. Due to these differences, it is easy to remove rye seeds from wheat seed lots and
prevent rye from re-entering the wheat fields during planting.
Conclusion: According to the results of this study, there is a significant difference between wheat and rye
seeds in terms of physical characteristics. These differences facilitate separation of rye seeds and avoid entry into
1 , 2, 3, 4 and 5- Ph.D. Student, Associate Professor, Assistant Professor and Associate Professors Department of
Agronomy, Plant Production Faculty, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Iran,
respectively.
(*- Corresponding Author Email: farshidghaderifar@yahoo.com)
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wheat seed lots. The difference in the length, width, thickness and density of the seeds in these plants makes it
possible to use length or width based separators, air screen machines and gravity separators.
Keywords: Friction coefficient, Seed separation, Seed size, True density
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مقاله پژوهشی

بررسی امکان کنترل شیمیایی علفهای هرز در زراعت زیره سبز
()Cuminum cyminum L.
طیبه حاجی رضایی -1سیدوحید اسالمی -*2سهراب محمودی -3مهدی مین باشی

معینی4

تاریخ دریافت3199/22/22 :
تاریخ پذیرش3199/20/22 :

چکیده
به منظور ارزیابی کارایی علفکشهای دو گروه بازدارنده تقسیم سلولی و بازدارنده فتوسیستم  IIدر کنترل علفهاای هارز و عکلدارد زیاره سا
آزمایشی در م رعه تحقیقاتی دانشدده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی  5961-69در قالب طرح بلوکهای کامل تصاادفی باا  9تدارار انااا
گردید .در این تحقیق علفکشهای متعلق به گروه بازدارنده تقسیم سلولی شامل تریفلورالین پیشکاشت ( 2لیتر در هدتار) پندیمتالین پایش کاشات
( 9لیتر در هدتار) پندیمتالین پیشرویشی ( 9لیتر در هدتار) و هکچنین علفکشهای بازدارنده فتوسیساتم  IIمشاتکل بار پرومتارین ( 2کیلاوگر در
هدتار) و متریبیوزین ( 5کیلوگر در هدتار) به صورت پیش رویشی بدار برده شد و یک تیکار به عنوان وجین علف های هرز تکا فصال نیا در نظار
گرفته شد .صفات اندازهگیری شده برای علفهای هرز شامل ارتفاع تراکم وزن خشک و سطح برگ و برای زیره س شامل عکلدرد داناه و بیولوییاک
بودند .نتایج نشان داد که پس از تیکار وجین دستی با  511درصد کاهش تیکار پندی متالین پیشرویشای توانسات باه ترتیاب باا  66/7 66/7و 67/6
بیشترین درصد کاهش (در مقایسه با شاهد) را در ماکوع تراکم وزن خشک و سطح برگ علفهای هرز به خود اختصاص دهد .بیشترین عکلدرد دانه و
بیولوییک به ترتیب با  679کیلوگر در هدتار و  5399/6کیلوگر در هدتار مربوط به تیکار وجین بود .علف کش پندیمتالین پیشرویشی با  212درصد
اف ایش در عکلدرد دانه ( 621کیلوگر در هدتار) و  579درصد اف ایش در عکلدرد بیولوییک ( 5316/19کیلوگر در هدتار) در بین علفکشها باالترین
می ان عکلدرد دانه و بیولوییک را نشان داد .هکچنین علفکش متریبیوزین به ترتیب با  99و  96درصاد کااهش در عکلدارد داناه ( 522کیلاوگر در
هدتار) و عکلدرد بیولوییک ( 293/9کیلوگر در هدتار) ککترین می ان عکلدرد دانه و بیولوییک را به خود اختصاص داد .نتایج ارزیابی چشکی نی حاکی
از آن است که علفکش پندیمتالین با نکره ارزیابی  5ککترین خسارت را به زیره س و متریبیوزین با نکره ارزیابی  3بیشترین خسارت را به زیره سا
وارد نکود.
واژههای کلیدی :پرومترین پندیمتالین تریفلورالین متریبیوزین وجیندستی

مقدمه

4 32 1

زیرهس  1از مهمترین گیاهان دارویی خانواده چتریان 9اسات کاه
بعضی آنرا بومی مناطق جنوبی مدیترانه و عدهای بومی ناحیه علیاای
مصر و سواحل نیال مایدانناد ( .)55در حاال حارار ایاران یدای از
 2 5و  -9بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و م ارزه باا علافهاای
هرز و دانشیاران دانشدده کشاورزی دانشگاه بیرجند
)Email: sveslami@birjand.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -2دانشیار پژوهش بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه تحقیقاات گیااهپ شادی
کشور سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران ایران
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.86545
5- Cuminum cyminum L.
6- Apiaceae

مهمترین تولیدکنندگان زیره س در دنیاست که سهم زیادی از تولیاد
جهانی این محصول را در اختیاار دارد .ایان گیااه در حاال حارار در
کشور در اساتانهاای خراساان آبربایااان شارقی یا د اصافهان و
بخشهایی از استان گلستان (ترککن صحرا) و کرمان کشت میشاود
و هر ساله بر اهکیت و سطح زیار کشات آن افا وده مایشاود (.)57
ویژگیهایی از ق یل فصل رشد کوتاه نیاز آبی کم عد تداخل فصال
رشد آن با سایر محصوالت کشاورزی توجیه اقتصادی باال نس ت باه
محصوالت زراعی دیگر و صادراتی بودن آن باعا شاده ایان گیااه
جایگاه ویژهای در الگوی کشت مناطق خشک و نیکه خشک از جکلاه
خراسان داشته باشد ( .)95با توجه به اینده زیره سا گیااهی یریاف
است که قدرت رقابت با علفهای هرز آن کم است و از طرفی چاون
سطح برگ آن بهکندی سطح زمین را میپوشاند فضای مناسب برای
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رشد و توسعه علفهای هرز را فراهم ماینکایاد .در اکوسیساتمهاای
کشاورزی علفهای هرز عامل محدودیت توسعه کشت میباشند و در
صورت عد کنترل علفهای هارز عکلدارد گیاهاان بساته باه تاوان
رقابتی علفهای هرز و گیاه زراعی باین  51تاا  511درصاد کااهش
مییابد ( .)5بحاتی ( )1گ ارش کرد تداخل تکا فصال علافهاای باا
زیره س عکلدرد دانه را بیش از  31درصد کاهش داد .هکچنین نتایج
تحقیق یاداو و داما ( )22نشان داد که رقابت علفهاای هارز باا زیاره
س  31 -61درصد از عکلدرد دانه این گیاه کاست .روشهای کنترل
علفهای هرز شامل کنترل مدانیدی زراعی بیولاوییدی و شایکیایی
میباشد که به رغم مشدالت زیست محیطی علفکاشهاا هناوز باه
عنوان یدی از اج ای مهم مدیریت تلفیقی علفهاای هارز در جهاان
مورد اساتفاده قارار مایگیرناد ( .)21کوماار ( )56در بررسای کنتارل
شیکیایی علفهای هرز علفکش لینورون و پندیمتالین را به صاورن
پیشرویشی و پسرویشی به ترتیب باه میا ان  1/1کیلاوگر و یاک
کیلوگر در هدتار باهکاار بارد و باه ایان نتیااه رساید کاه کااربرد
پندیمتالین  66/2-66/7درصد تراکم علفهای هرز را در زیاره سا
کاهش داد .آزمایشی در م رعه راجستان هند بر روی زیره س توسا
یاداو و شرما ( )22اناا گرفت و بیان نکودند که پس از تیکاار وجاین
دستی کاربرد تریفلورالین بهمی ان  5/13کیلوگر در هدتار عکلدارد
دانه را  212درصاد افا ایش داد و بااالترین درصاد افا ایش صافات
رویشی و عکلدردی مربوط به این تیکاار باود .در مطالعاهای راتاور و
هکداران ( )99پندیمتالین به میا ان  1/71-5/1کیلاوگر در هدتاار
بهصورت پایشکاشات و پایشرویشای فلاوکلرالین باه میا ان یاک
کیلوگر در هدتار برای کنترل علفهای هرز پناهمرغی ( Cynodon
 )dactylon L.سلکه ( )Chenopodium album L.آفتاا پرسات
( )Heliotropium europaeum L.در م رعه زیره س بهکار بردند و
گ ارش کردند کاربرد علفکشها باع افا ایش عکلدارد نسا ت باه
شاهد بدون کنترل شد و پندیمتالین بااالترین عکلدارد را باههکاراه
داشاات .دسااتورانی و هکداااران ( )6در آزمایشاای علاافکااشهااای
تریفلورالین و اتالفلاورالین را باهصاورت پایشکاشات اگ ادیاازون
سیکازین و پرومترین را بهصورت پیشرویشی و لینورون را بهصاورت
پسرویشی بهکار بردند و نتیاه گرفتند تیکارهای علفکشی تاراکم و
وزن خشک علفهای هرز را بهطور معنیداری کااهش داد و پاس از
تیکار وجین دستی تیکار اتالفلورالین بیشترین عکلدرد دانه زیره سا
را به هکراه داشت .هر چند در حال حارر تولیدکنندگان زیره سا باا
وجین کردن م ارع باهصاورت مداانیدی باا علافهاای هارز م اارزه
میکنند ولیدن این روش ه ینه بر بوده و به بوتههای زیاره خساارت
فراوان میزند شناسایی علفکش انتخابی برای م ارزه باا علافهاای
هرز این گیاه گا ب رگی در جهت کاهش ه ینههای تولید آن خواهاد
بود .اگر چه در این زمینه بررسیهایی صورت گرفته ولی نتیاه قطعی
حاصل نشده است .بر ط ق نتایج محققین از جکله علفکشهای قابل

اسااتفاده در زیااره سا ماایتااوان بااه اکساایفلااورفن پناادیمتااالین
اکسادیارییل و تریفلورالین اشاره نکود ولی تاکنون های علافکاش
اختصاصی برای زیره س در کشور ث ت نشده است .بنابراین هاد از
اناا این تحقیق بررسی امدان کنتارل شایکیایی علافهاای هارز و
ارزیابی عکلدرد زیره سا در واکانش باه علافکاشهاا و پیشانهاد
علفکش انتخابی برای این گیاه دارویی مهم میباشد.

مواد و روشها
این آزمایش در م رعاه تحقیقااتی دانشادده کشااورزی دانشاگاه
بیرجند واقع در ک لومتر  1جاده بیرجند-کرمان در طول جغرافیایی 16
درجه و  59دقیقه شرقی و عار جغرافیاایی  92درجاه و  19دقیقاه
شکالی و ارتفاع  5231متر از سطح دریا ،در سال زراعی  5961-69در
قالااب طاارح بلااوکهااای کاماال تصااادفی بااا  9تیکااار و  9تداارار در
کرتهایی به ابعاد  9در  2/2متر اجارا شاد .عکلیاات تهیاه زماین (در
زمینی با سابقه آلودگی باال به علفهای هرز) شامل شخم عکیاق دو
دیسک عکاود بار هام لاولر ایاااد جاوی و پشاته و ایاااد نهار و
کرتبندی در اوایل آبرماه  5961اناا شد .به منظور اعکال تیکارهای
آزمایشی هر کرت از طول به دو نیم تقسیم و نیکه پاایینی هار کارت
سم پاشی و نیکه باالیی به عنوان شاهد متنایر هکاان کارت (بادون
سکپاشی) در محاس ات استفاده گردید .در این تحقیق علفکاشهاای
بازدارنده تقسیم سلولی و بازدارندۀ فتوسیساتم  IIماورد اساتفاده قارار
گرفت و تیکارهای آزمایشی شامل کاربرد پیش کاشت مخلوط با خاک
علفکش تری فلورالین (دو هفته ق ل از کاشت) باه مقادار  2لیتار از
ماده تااری در هدتار کاربرد پیش کاشت مخلوط با خاک علفکاش
پندی متالین (دو هفته ق ل از کاشت) به مقدار  9لیتر از مااده تاااری
در هدتار کاربرد پیش رویشی علفکش پندی متالین به مقدار  9لیتار
از ماده تااری در هدتار کاربرد پیش رویشی علفکش پرومترین باه
می ان  2کیلوگر از مااده تاااری در هدتاار کااربرد پایش رویشای
علفکش متری بیوزین به مقادار یاک کیلاوگر از مااده تاااری در
هدتار و وجین تکا فصل علفهای هرز بودند.
علفکشهای پیش کاشت دو هفته ق ل از کاشت باه زماین زده
شد و بالفاصله توس شنکش با الیۀ سطحی خاک مخلاوط گردیاد.
برای سهولت تسریع در س شدن بذر زیره س به مادت  22سااعت
در آ خیس گردید تا مواد بازدارنده جوانهزنی شسته شده و یدنواختی
س شدن اتفاق بیفتد بذور ق ل از کاشت توس قارچکاش مااندوز
به نس ت  2در ه ار ردعفونی شاد .عکلیاات کاشات باا دسات و باه
صورت ردیفی بر اساس تراکم  521بوتاه در متار مرباع در تااری 27
آبرماه  5961صورت گرفت .برای سمپاشی از سمپاش پشتی کتابی با
نازل شرهای که با حام آ  911لیتار در هدتاار کاالی ره شاده باود
استفاده گردید.
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جدول  -1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه تحقیق
Table 1- Physiochemical properties of experimental field soil

عمق
Depth

هدایت
pH

()0-30

جذب

قابل جذب
Available
K
ppm

%

208

0.38

نیتروژن

کربن

N

C

dS/m

%

%

Available
P
ppm

6

0.042

0.22

45

الکتریکی
()EC

cm

فسفر قابل

پتاسیم

8

ماده آلی
Organic
matter

ذرات خاک

بافت

Soil particles

خاک

شن

سیلت

رس

Sand

Silt
%

Clay

60

26

14

Soil
texture

شنی
لومی
Loamy
sand

جدول  -2فهرست علفکشهای مورد استفاده در آزمایش
Table 2- List of applied herbicides on experiment

فرموالسیون

نحوه اثر

Formulation

Mode of action

Commercial name

48٪EC

بازدارنده تقسیم سلولی

ترفالن

Cell division inhibitor

Treflan

33٪Ec
80٪WP
%70 WP

نام تجاری

نام عمومی
Common name

بازدارنده تقسیم سلولی

استومپ

Cell division inhibitor

Stomp

تریفلورالینTrifluralin
پندیمتالینpendimethalin

بازدارنده فتوسنت در فتوسیستم 2

گ اگارد

پرومترین

Photosynthesis inhibitor in photosystem II

Gesagard

prometryn

بازدارنده فتوسنت در فتوسیستم 2

سندور

متریبیوزین

Photosynthesis inhibitor in photosystem II

Sencor

Metribuzin

به منظور جلوگیری از بادبردگی علفکشها به کرتهای ماااور
در هنگا سکپاشی حفاظهای پالستیدی با ارتفاع یاک و نایم متار در
چهار سکت هر کرت نصب شد .علفکشهای پیشرویشی یک هفتاه
پس از کاشت و ق ل از س شدن زیره اعکال گردیاد .پاس از اعکاال
تیکار پیشرویشی آبیاری اناا شد .آبیاری نیا باه صاورت سایفونی
هفتهای یکباار انااا گرفات .باه منظاور ارزیاابی تایثیر تیکارهاای
آزمایشی بر کنترل علفهای هرز نکونهبرداری از علفهای هارز در 9
مرحله (به ترتیب در مرحلۀ  2تا  2برگی شاخهدهی و چتردهای زیاره
س (در  31 11و  551روز پس از کاشات)) صاورت گرفات .جهات
نکونهبرداری از کوادرات  11در 11سانتیمتری استفاده شد .علفهای
هرز به تفدیک گونه شکارش و وزن خشک آنها پس از قارار دادن در
آون با دمای  71درجه سانتیگراد به مدت  23ساعت اندازهگیری شد.
سپس توس رابطه  5تعیین درصد مهار علفهای هارز ( )WCE5بار
اساس کاهش تراکم وزن خشک سطح برگ و ارتفاع هر تیکار نس ت
به شاهد متنایرش محاس ه گردید (.)22
({ × 511نیکه سکپاشی نشده)({/نیکه سکپاشای شاده) ( -نیکاه
سکپاشی نشده)}} = درصد کاهش صفات علفهای هرز (رابطه )5
1- Weed Control Efficiency

هک مان با نکونهبرداری در م رعه جهت بررسای شادت خساارت
علفکشها بر علفهای هرز و زیره از شاخص ارزیابی چشکی که بار
اساس روش شورای تحقیقات علفهای هرز اروپا ( )EWRC2میباشد
استفاده گردید (جادول  .)9عکلیاات برداشات نیا در  27اردی هشات
 5969پس از رسیدگی فی یولوییدی طی دو روز با دست اناا شد.
علاافهااای هاارز موجااود در م رعااه شااامل علااف هفااتبنااد
( )Polygonum aviculare L.سلکهتره علف شور ( Salsola kali
 )L.خاکشیر ( )Descurainia sophia L.بنگدانه ( Hyoscyamus
 )niger L.و پناهمرغی بودند که هکگی از جکعیت ط یعی علفهای
هرز منطقه حاصل از بانک بذر ط یعی خاک به وجود آمده بودند .ساه
علفهرز اول به عنوان علفهای هرز غالب و سه جنس دیگر به دلیل
فراوانی کم به عنوان سایر علفهای هرز در نظر گرفته شدند .ارتفااع
علفهای هرز موجود در کوادرات با خا کاش انادازهگیاری و بارای
گونههای شاخص (از ق یل هفتبناد سالکه و علاف شاور) میاانگین
ارتفاع ث ت و برای سایر علفهای هرز موجاود در م رعاه از رابطاه 2
استفاده شد.

2- European Weed Research Council
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(ماکوع تراکم سه گونه)({/تراکم×ارتفاع گونه(+)9تراکم×ارتفااع
گونه(+)2تراکم×ارتفاع گونه =})5ارتفاع سایر علفهای هرز (رابطه )2
به منظور اندازهگیری تراکم در هر نکونهبرداری تعداد علافهاای
هرز بر حسب متر مربع در کوادرات متحرک به تفدیک برای هر گونه
یادداشت گردید .علفهای هرز پس از کفبُر شدن به تفدیک گونه در
داخل نایلون زیپدار گذاشته شده و سپس در آزمایشگاه ساطح بارگ
آنها توسا دساتگاه ساطح بارگسانج ()Delta-T Devices, UK
اندازهگیری و میانگین آنها باه عناوان ساطح بارگ یادداشات شاد.
نکونههای جکعآوری شده در آون با دمای  71درجاه ساانتیگاراد باه
مدت  23ساعت گذاشته شده و سپس با ترازو توزین شد.
بااه منظااور اناادازهگیااری عکلداارد بیولوییااک و دانااه در اواخاار

اردی هشت  5969تکا بوتهها از سطح  2متار مرباع از هار کارت باه
صورت کامل برداشت و در هوای آزاد خشک گردید و سپس با ترازو با
دقت  1/115گر وزن شدند .پس از جداسازی کاه و کلش دانهها باه
تفدیک برای هر نیمکرت وزن شد .در پایان هم برای محاس ه درصاد
تغییر عکلدرد از رابطه  9استفاده شد (.)93
 ×511عکلدرد سکپاشی نشده /عکلدرد سکپاشی شاده = درصاد
تغییر عکلدرد (رابطه )9
برای پردازش دادهها و محاس ات آماری از نر اف ار  SASو بارای
مقایسه میانگین از آزمون  LSDمحافظت شده در سطح معنیداری 1
درصد استفاده شد.

جدول  -3مقیاس ارزیابی چشمی خسارت علفکشها به علفهای هرز و گیاه زراعی بر اساس روش شورای تحقیقات علفهای هرز اروپا
Table 3- Visual scale for herbicides damages to weeds and crop based on EWRC protocol

پاسخ گیاه زراعی

پاسخ علفهرز

نمره ارزیابی

Crop response

Weed response

Rating

توضیح
Description

بدون خسارت یا کاهش
عکلدرد

درصد خسارت

توضیح

درصد کنترل

Damage %
0

Description

Control %
100

Complete
destruction

No damage or
without yield loss

خسارت یا رنگپریدگی بسیار
کم یا عالئم خفیف مشابه

نابودی کامل

1

1-3.5

کنترل بسیار خو

96.5-99

2

Very good control

Slight damage or
discoloration

خسارت ککی شدیدتر ولی
ناپایدار

3.5-7

کنترل خو

93-96.5

3

Good control

Some inconsistent
more harsh damage

خسارت متوس و پایدارتر

7-12.5

Moderate and more
consistent damage

خسارت متوس و پایدار

Favorable control
12.5-20

Moderate and
consistent damage

خسارت سنگین

20-30
30-50

نابودی کامل

کنترل رعیف

50-70

7

Poor control
50-99

Damage resulting in
total loss
Total loss

کنترل نامطلو

70-80

6

Unfavorable control

Very heavy damage

خسارت در حد نابودی کامل

کنترل ککی مطلو

80-87.5

5

Less favorable
control

Heavy damage

خسارت بسیار سنگین

کنترل مطلو

87.5-93

4

کنترل بسیار رعیف

1-50

8

Very poor control
100

کامالً بیتیثیر
Completely
ineffective

0

9
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نتایج و بحث
ارزیابی چشمی

نتایج ارزیابی چشکی اثر علفکشها بر علفهای هارز نشاان داد
که علفکشهای بازدارنده تقسیم سالولی بیشاترین تایثیر را در مهاار
علفهای هرز در هر سه مرحله از نکونهبرداری از خود نشان دادند که
از بین این سه علفکش پندیمتالین پیش رویشی توانسات بهتارین
کنترل را در پی داشته باشد و علفکشهای متریبیوزین و پرومتارین
اثر ککتری در مهار علفهای هرز داشتند .هکچنین ارزیابی چشکی اثر
علفکش ها بر زیره سا بیاانگر ایان مطلاب باود کاه پنادیمتاالین
پیشکاشت و پیش رویشی اثر گیاه ساوزی مشخصای بار زیاره سا
نداشتند و نکره ارزیابی ( 5بادون خساارت یاا کااهش عکلدارد گیااه
زراعی) را به خود اختصاص داد (جدول .)9جورسیک و هکدااران ()59
بیان داشتند که آسیب کم پندیمتالین به آفتابگردان شااید باه دلیال
متابولیسم سریع این علفکش در گیاه و تحرک کم آن در خاک باشد.
بر ط ق ارزیابی چشکی رشاد اولیاه بوتاههاای زیاره در اثار کااربرد
تریفلورالین کند بود ولی اثر نامطلوبی بر زیاره نگذاشات .غاال پاور
شکامی و هکداران ( )59بیان داشتند بر اساس ارزیابی چشاکی رشاد
اولیه بوتاه هاای نخاود در اثار کااربرد تاریفلاورالین کناد باود اماا
پندیمتالین اثر گیاهسوزی مشخصی نداشت.
در این آزمایش بیشترین درصاد خساارت مرباوط باه علافکاش
متریبیوزین با نکره چشکی  3/99بود که خسارت سانگینی بار گیااه
وارد نکود (جدول  .)9در گ ارش فقیاه و هکدااران ( )52و مکناوعی و
هکداااران ( )25بااه تاایثیر گیاااهسااوزی متااریبیااوزین در یوناااه
( )Medicago sativa L.و ایاا دی دربناادی و هکداااران ( )51در
زیرهس اشاره شده است.
تراکم علفهای هرز

براساس نتایج تا یه واریانس دادهها تیکارهاای علفداش تایثیر
معنیداری بر تراکم علفهای هرز هفاتبناد و سالکهتاره و ماکاوع
علفهایهرز در مرحله اول و سو نکونهبارداری ( )P≤1/15و تاراکم
علفشور در مرحله سو نکونهبرداری ( )P≤1/11داشتند (جدول .)2
تراکم علف هفتبند :نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که
در تکامی مراحل نکونهبرداری پس از تیکار وجیندساتی علافکاش
پندیمتالین پیشرویشی تراکم این علفهرز را به صافر بوتاه در متار
مربااع ( 511درصااد) کاااهش داد .در مرحلااه دو نکونااهباارداری
علفکشهای پندیمتالین پیشکاشات و تاریفلاورالین نیا کااهش
صااددرصاادی در تااراکم علااف هفااتبنااد ایااااد نکودنااد (جاادول .)1
دسااتورانی و هکداااران ( )3نتیاااه گرفتنااد تیکااار وجاایندسااتی
تریفلورالین و پرومترین توانستند تاراکم علاف هفاتبناد را باهطاور
معنیداری در زیره س نس ت به تیکار عد کاربرد علفکشها کاهش
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دهند .رینر و پااول ( )92گا ارش نکودناد کاه کااربرد پایش رویشای
متریبیوزین به می ان  231گر در هدتار یا ریمسولفورون باه میا ان
 27گر در هدتار تراکم هفتبند را در سیبزمینی  36تاا  65درصاد
کاهش دادند.
تراکم سلمهتره :براساس نتایج میتوان بیان نکود که در مراحل
مختلف نکونهبرداری تیثیر علفکشهاای بازدارناده تقسایم سالولی و
بازدارنده فتوسیستم  IIبر تراکم سلکهتره متفاوت بوده است .به طوری
که در مرحله اول نکونهبرداری علافکاش پرومتارین پاس از وجاین
دستی س ب کاهش  62/2درصدی در تراکم این علفهرز گردیده اما
در مرحله دو و سو نکونهبرداری علافکاشهاای بازدارناده تقسایم
سلولی باع کاهش بیشتر در تراکم سلکهتره شدند (جادول  .)1وال و
فری ن ( )25نتیاه گرفتند کاربرد پیشکاشت تریفلورالین علافهارز
سلکهتره را در شوید به طور معنیداری کنتارل کارد .چاودری ( )7در
بررسی کارایی علافکاشهاا در گشانی نتیااه گرفتناد کاه کااربرد
علفکش اکسیفلاورفن و پنادیمتاالین بعاد از تیکاار وجاین دساتی
باالترین کارآیی را در کنترل سالکه داشات .نتاایج تحقیاق ساینیول
( )2115نشان داد که تیوبندار نس ت به پندیمتالین کارآیی ککتری
در کنترل سلکهتره در گشانی داشات .تومااس و کاالس ( )21نتیااه
گرفتند علفکشهای پندیمتالین متوالکلر و استوکلر به ترتیب باع
کاهش  99 63و  39درصد تراکم سلکهتره در برت شادند .رحکاان و
هکداران ( )92نی کارآیی علفکش پندیمتالین را در تراکم سلکهتاره
گ ارش کردند.
تراکم علف شوور :در مرحلاۀ اول نکوناهبارداری پاس از تیکاار
وجیندستی علفکشهای پندیمتالین پایشکاشات و پرومتارین در
مرحلۀ دو نکونهبرداری علفکشهای تاریفلاورالین و پنادیمتاالین
پیشکاشت و در مرحله سو نکونهبارداری علافکاش تاریفلاورالین
سا ب کاااهش صااددرصاادی تااراکم علاافشااور گردیااد .علاافکااش
متریبیوزین ککترین تیثیر را در کنترل این علفهارز داشات (جادول
 .)1پرشانت و هکداران ( )23نتیاه گرفتند تراکم علفشور باا کااربرد
پندیمتالین به می ان  36-66درصد در گلرنگ کاهش پیدا کرد.
تراکم سایر علفهایهرز :با توجه به نتایج جدول  1در هر سه
مرحلۀ نکونهبرداری علفکشهای بازدارنده تقسیم سلولی نسا ت باه
علفکشهای بازدارنده فتوسیستم  IIباعا کااهش معنایدار تاراکم
سایر علفهایهارز شادند .باغساتانی ( )2نتیااه گرفات علافکاش
پندیمتالین توانست  56درصد علفهرز پناه مرغی را در برت کنترل
کند .نتایج تحقیق کرمیناژاد و هکدااران ( )53نشاان دادناد کاه اثار
علفکشها بر تراکم سایر علفهای هرز شامل اویارساال پنیارک و
سورو در م رعه ماش معنیدار شد .این محققاین ایهاار داشاتند در
مقایسه با شاهد تداخل علفهای هرز با تراکم  52/9بوته در متر مربع
کاربرد علفکشهاای پنادیمتاالین اکسایفلاورفن تاریفلاورالین
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اکسادیازون و پرومترین به ترتیب تعداد سایر علفهای هارز را باه 9
 52 6/2 7/9و  52/5بوته در متر کاهش دادند .غاال پاور شاکامی و
هکداران ( )59در آزمایش تیثیر روشهای مختلف مدیریت علفهاای
هرز و تراکم گیاهی بر کنترل علفهای هرز نخود گ ارش کردند پس
از وجین پندیمتالین پیشرویشی توانست تراکم سایر علفهای هارز
(توق شاهتره تاجری ی و هفتبند) را بهطور مؤثری کنترل کند .ایان
محققین بیان نکودند پایین بودن بازده کنترل سایر علفهاای هارز در
مقایسه با علفهای هرز عکده با توجه به وجود علفهای هرز متناوع
و احتکاالً سکج منطقی بهنظر میرسد زیرا با توجه باه زماان رویاش
متفاوت این علفهای هرز احتکاالً بعضی از آنها بیش از حد با رگ
شده بودند و در نتیاه تیکارهای پسرویشی تیثیر ککتاری در کنتارل
آنها داشتند و هکچناین بعضای از علافهاای هارز پاس از اعکاال
تیکارهای پسرویشی روئیدند.
تراکم مجموع علفهایهرز :نتاایج مقایساه میاانگین دادههاا
نشان داد که در مرحله اول نکونهبرداری پس از تیکاار وجاین دساتی
کاربرد علفکش پندیمتالین پیشرویشی باع کاهش صاددرصادی
تراکم ماکوع علفهایهرز گردیاد کاه ال تاه اخاتال معنایداری از
لحاظ آماری با کاربرد علافکاشهاای پنادیمتاالین پایشکاشات و
تریفلورالین نداشت .در مرحلۀ دو نکونهبرداری عالوه بر وجیندستی
کاربرد علفکشهاای پنادیمتاالین پایشکاشات و پایشرویشای و
تریفلورالین صددرصد کاهش در تراکم ماکوع علفهایهارز نشاان
دادنااد و در مرحلااۀ سااو نکونااهباارداری تنهااا وجاایندسااتی کاااهش
صاددرصادی تاراکم علافهااای هارز را نشاان داد و لایدن کاااربرد
علفکشهای بازدارنده تقسیم سالولی اخاتال معنایداری از لحااظ
آماری با وجین نداشتند به طوری که در تکامی مراحل نکوناهبارداری
علفکشهای بازدارنده فتوسیستم  IIکارایی ککتری در کنترل تاراکم
ماکوع علفهایهرز داشتند .نتاایج تحقیاق یااداو و هکدااران ()29
نشان داد که کاربرد پندی متالین به می ان یک کیلوگر در هدتار پس
از تیکار وجین دستی باالترین درصد کاهش ( 62/6درصد) را بر تراکم
ماکوع علف های هرز داشت .دانگرول و هکداران ( )51بیاان کردناد
کاربرد پندیمتالین پیشرویشی و تریفلاورالین بعاد از وجاین دساتی
بهطور معنیداری تراکم علفهای هرز را کاهش داد.
ارتفاع علفهای هرز

بر اساس نتایج تا یاه واریاانس اثار علافکاشهاا بار ارتفااع
علفهای هرز تنها در مرحله اول نکونهبرداری بر گیاه سالکهتاره و در
مرحله سو نکونهبرداری در علافهاای هارز هفاتبناد و علافشاور
( )P≤1/11معنیدار بود (جدول .)2
ارتفاع هفتبند :با توجه به نتایج مقایسه میانگین دادهها کاربرد
علفکش پندیمتالین به صورت پیشرویشی عالوه بر وجین دساتی
س ب کاهش صددرصدی ارتفاع در هر سه مرحله نکونهبرداری گردید.

در مرحله دو نکونهبرداری تکامی علافکاشهاای بازدارناده تقسایم
سلولی س ب کاهش صددرصدی ارتفاع علف هفتبند گردیدند.
ارتفاع سلمه تره :نتایج نشان داد که تنهاا وجایندساتی سا ب
کاهش صددرصدی ارتفاع علفهرز سلکهتره شد .در مرحله اول و دو
نکونهبرداری در زمان کاربرد علفکاش پنادیمتاالین پایشرویشای
علفهرز سلکهتره مشاهده نشد که با عدد صفر نشان داده شده اسات
اما در مرحله سو نکونهبرداری کاربرد این علفکش بیشترین کاهش
ارتفاع سالکهتاره ( )%99/7را باه هکاراه داشات .کااربرد علافکاش
پرومترین در مرحلاه اول و دو نکوناهبارداری بیشاترین تایثیر را بار
کاهش ارتفاع این علفهارز داشات (جادول  .)1الز باه بکار اسات
بخشی از این تفاوت در اثربخشی علافکاشهاا در مراحال مختلاف
نکونهبرداری را تا حدودی به رفتار س شدن متفاوت گونههای مختلف
علفهای هرز و نی یهور لدهای آنها میتوان نس ت داد.
ارتفاع علف شور :اثر کاربرد علافکاشهاا در مراحال مختلاف
نکونهبرداری بر ارتفاع علفشور متفاوت بود به نحویکه در مرحله اول
نکونهبرداری کااربرد علافکاشهاای پنادیمتاالین پایشکاشات و
پرومتاارین و در مرحلااه دو نکونااهباارداریک کاااربرد علاافکااشهااای
تریفلورالین و پندیمتالین پیشکاشت پاس از وجاین دساتی سا ب
کاهش صددرصدی ارتفااع علافشاور شادند (جادول  .)1پرشاانت و
هکداران ( )23نتیاه گرفتند ارتفاع علفشور باا کااربرد پنادیمتاالین
بهطور معنیداری کاهش یافت.
ارتفاع سایر علفهایهرز :بار اسااس نتاایج آزماایش کاه در
جدول  1نشان داده شده است در دو مرحله اول و دو نکونهبارداری
کاربرد علفکش پرومترین س ب کاهش صددرصدی ارتفاع بوتههاای
سایر علفهای هرز در م رعه شد اما در مرحله سو کاربرد علفکش
پندیمتالین پیشرویشی تیثیر صددرصدی در کنترل علافهاای هارز
داشت که به نظر میرسد حاکی از پایداری اثر این علفکاش پاس از
گذشت  551روز از کاربرد در کنترل علفهای هرز مایباشاد .نتاایج
تحقیق تیرا و هکداران ( )96نشان داد ارتفاع علفهرز گاو پن ه تحات
تیثیر علفکشها قرار گرفت و کاهش معنیداری در مقایسه باا تیکاار
تداخل تکا فصال داشات .هکچناین حاام محکادنیا قاالیباا ()52
گ ارش کرد ارتفاع سایر علفهای هرز (سورو و گاو پن اه) باهطاور
معنی داری تحت تیثیر علفکشها قرار گرفت و ارتفاع سورو بهطور
متوس  99درصد و ارتفاع گاو پن ه  75درصد کاهش یافت.
سطح برگ علفهای هرز

نتایج تا یه واریانس دادهها نشان داد کاه تنهاا ساطح بارگ علاف
هفتبند و سلکهتره در مرحله اول نکونهبرداری و سطح برگ ماکاوع در
مرحله سو نکونهبرداری بصورت معنیداری تحت تیثیر تیکار علفکشای
قرار گرفتند ( )P≤1/11و تیثیر علفکشها بر سطح برگ سایر علفهای
هرز در مراحل مختلف نکونهبرداری معنیدار ن ود (جدول .)2
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سطح برگ علف هفتبند :در مرحلاه اول نکوناهبارداری تنهاا
علفکش پندیمتالین پیشرویشی بعد از وجیندساتی سا ب کااهش
صاددرصادی سااطح بارگ علااف هفاتبناد شااد اماا در مرحلااه دو
نکونهبرداری تکامی علفکشهای بازدارناده تقسایم سالولی کااهش
صددرصدی سطح برگ این علفهرز را بدن ال داشتند .در مرحله سو
نکونهبرداری نی ککترین کنترل علفهای هرز توس تریفلورالین بود
که نشان دهنده تیثیر کوتاه مدت این علفکش در کنترل سطح بارگ
هفتبند میباشد (جدول .)9
سطح برگ سلمهتوره :در مرحلاه اول وجایندساتی بیشاترین
کنترل را بر سطح برگ سالکهتاره داشات ( 511درصاد کااهش) .در
مراحل دو و سو نکونهبرداری وجین و علفکش پندیمتالین باعا
کاهش صددرصدی سطح برگ این علفهرز گردیدند .علفکشهاای
بازدارنده تقسایم سالولی کاارایی بهتاری نسا ت باه بازدارنادههاای
فتوسیستم دو در کنترل سلکهتره از خود نشان دادند (جدول .)9
سطح برگ علفشور :علفکش پندیمتاالین پایش کاشات در
مرحله اول و دو نکونهبرداری س ب کااهش صاددرصادی در ساطح
برگ علفشور شد اما در مرحله سو یاهراً بدلیل کاهش کاارایی آن
تیثیر مطلوبی در کاهش سطح برگ نداشت .در مرحله اول عاالوه بار
علفکش فوق علفکش پرومترین و در مرحله سو تریفلورالین نیا
س ب کاهش صددرصدی در سطح برگ این علفهرز شدند .در مرحله
سو نی تاریفلاورالین تایثیر مطلاوبی در کااهش ساطح بارگ ایان
علفهرز داشت (جدول .)9
سطح برگ سایر علفهای هرز :تیکارهاای علافکاش تایثیر
متفاوتی در کنترل سایر علافهاای هارز موجاود در م رعاه داشاتند
بهطوریکه در ابتدای مراحل رشد علافکاش پرومتارین و در اواخار
مراحل رشد علفکش پندیمتالین پیشکاشت به هکراه وجایندساتی
س ب کاهش صددرصدی سطح بارگ ساایر علافهاای هارز شادند
(جدول .)9
سطح برگ مجموع علفهای هرز :بهطور کلی بر اساس نتاایج
جدول  9می توان بیان نکاود کاه در مراحال اولیاه رشاد زیاره سا
علفکش پندیمتالین پیش کاشات تایثیر بسایار مطلاوبی در کااهش
ماکوع سطح برگ علفهای هرز داشات اماا در اواسا فصال رشاد
علفکشهای بازدارنده تقسیم سلولی تیثیر زیاادی در کااهش ساطح
برگ ماکوع نداشتند و به تدریج از اثر ایان علافکاشهاا کاساته و
کارایی آنها در مرحله سو ککتر شد (جادول  .)9اویسای و هکدااران
( )21نتیاه گرفتند با کاربرد علفکاشهاا ساطح بارگ تاوق و تاام
خاروس در برت بااهطااور معناایداری کاااهش یافاات .حااام محکاادنیا
قالیبا و هکداران ( )52نی کاهش سطح برگ علفهای هارز را در
تیکارهای کاربرد علف کش گ ارش کردناد .رراوانی مقاد و سایدی
( )91بیان داشتند اف ایش طول دوره تداخل علفهای هارز مناار باه
اف ایش شاخص سطح برگ جامعه علفهایهرز و نی وزن خشک این
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گیاهان در م رعه شد .از آنااییکه سطح بارگ و وزن خشاک نقاش
به س ایی در برتری رقابتی گیاه دارند اف ایش سایهاندازی علافهاای
هرز به ویژه در مراحال دوره بحرانای رشاد گیااه زراعای ساهم قابال
مالحظهای در برتری رقابتی داشته که در نهایات مناار باه کااهش
عکلدرد گیاه زراعی میگردد (.)91
وزن خشک علفهای هرز

نتایج تا یه واریانس دادهها نشان داد که تیثیر علافکاشهاا بار
علفهرز هفتبند در هر سه مرحله نکونهبرداری علفهرز سلکهتره در
مرحله اول نکونهبرداری و سایر و ماکوع علافهاای هارز در مرحلاه
سو نکونهبرداری معنیدار ( )P≤1/11بود (جدول .)2
وزن خشک علف هفتبند :با توجه به نتاایج مقایساه میاانگین
میتوان بیان نکود که علفکش پندیمتالین پیشرویشی در هار ساه
مرحله نکونهبرداری پس از وجین دستی موجب کااهش صددرصادی
وزن خشااک علااف هفااتبنااد شااد .در مرحلااه دو نکونااهباارداری
علفکشهای تریفلورالین و پندیمتالین پایش کاشات نیا موجاب
کاهش صددرصدی وزن خشک این علفهرز شدند .در مراحال اول و
دو نکونهبرداری ککترین کاهش وزن خشک علف هفتبند در زمان
کاربرد علفکش متریبیوزین و در مرحله سو نکونهبرداری در زماان
کاربرد علفکش تریفلورالین مشاهده شد (جادول  .)9بلاکشااو ()9
کنترل مطلو و کاهش وزن خشک هفتبند را توس علفکشها در
م ارع کل ا تییید کرد.
وزن خشک سولمهتوره :در مرحلاه دو نکوناهبارداری کااربرد
علفکشهای بازدارنده تقسیم سلولی موجب کاهش صددرصدی وزن
خشک علفهرز سلکهتره شد و در مرحله اول و ساو نکوناهبارداری
کاربرد علفکشها منار به کاهش صددرصدی وزن خشک نشدند اما
علاافکااش پرومتاارین در مرحلااه اول و علاافکااش پناادیمتااالین
پیشرویشی در مرحله سو بیشاترین کااهش وزن خشاک را ایاااد
نکودنااد .بااه طااور کلاای در هاار سااه مرحلااه نکونااهباارداری کاااربرد
علفکشهای بازدارنده فتوسیستم  IIکارایی مطلوبی بر کنتارل ایان
علفهرز نداشتند (جدول  .)9مینا و هکداران ( )22بیاان نکودناد وزن
خشک سلکهتره توس پندیمتالین پیشرویشی در سیاهدانه باه طاور
معنیداری کاهش یافت.
وزن خشک علفشور :با توجه به نتایج جادول  9در نیکاه اول
فصل رشد (مرحله اول و دو نکونهبارداری) علفداش پنادی متاالین
پاایش کاشاات و در نیکااه دو فصاال رشااد (مرحلااه دو و سااو
نکونهبرداری) علفدش تری فلورالین تایثیر بسایار بااالیی در کااهش
وزن خشک علفشور داشاتند .در مرحلاه اول نکوناهبارداری کااربرد
علفکش پرومترین نی موجب کاهش صددرصادی وزن خشاک ایان
علفهرز گردید.
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وزن خشک سایر علفهای هرز :کاربرد علفکش پرومترین در
تکا مراحل نکونهبرداری منار به کااهش بااالی وزن خشاک ساایر
علفهای هرز شد .به طاور کلای کااربرد علافکاشهاای بازدارناده
فتوسیستم  IIکارایی مطلوبی در کاهش وزن خشک سایر علافهاای
هرز زیره س داشتند اماا در مرحلاه ساو نکوناهبارداری عاالوه بار
علفکش پرومترین علفکش پندیمتالین پیشرویشی موجب کاهش
صددرصدی وزن خشک سایر علفهای هرز شدند (جدول )9
وزن خشووک مجموووع علووفهووای هوورز :در مرحلااه اول
نکونهبرداری کاربرد علفکش پندیمتالین پیشرویشای و در مرحلاه
دو نکونهبرداری تکامی علفکشهای بازدارنده تقسیم سلولی موجب
کاهش صددرصدی وزن خشک ماکوع علفهای هارز شادند اماا در
مرحلااه سااو نکونااهباارداری کاااربرد علاافکااشهااای پناادیمتااالین
پیشرویشی ( 66/9درصد) و پرومترین ( 63/6درصد) باالترین کاهش
وزن خشک را داشتند (جدول  .)9برتری پنادیمتاالین پایش رویشای
نس ت به مصر پیش کاشت آن میتواند به این دلیل باشد که چاون
بعد از کاشت گیاه و آبیاری بذر اکثر علف هاای هارز جواناه زده و در
حال خروم از خاک بودهاند کاربرد پیشرویشی این علف کش توانسته
علف های هرز نورسته را با کارایی بیشتری در مقایسه با کاربرد پایش
کاشاات آن از بااین ب اارد .پروسااتدو وهکداااران ( )26نیاا برتااری
پندیمتالین پیش رویشی در مقایسه با پیش کاشت اختالط با خاک را
در کنترل علفهای هرز بادا زمینای گا ارش کردناد .نتاایج تحقیاق
پریاهر و سینگ ( )29نشان داد که باالترین درصد کاهش وزن خشک
علفهای هرز مربوط به تیکار پندیمتالین پیشرویشی در زیاره سا
بود .هکچنین نتایج آزمایش یاداو و هکداران ( )22در گشنی نشان داد
که پس از وجین دستی کاربرد علفکش پنادیمتاالین پایشرویشای
وزن خشک ماکوع علفهای هرز را  62/6درصد کاهش داد.
عملکرد دانه زیره سبز

نتایج تا یه واریانس دادهها نشان داد که تیثیر علافکاشهاا بار
عکلدرد دانه و عکلدرد بیولوییک زیره معنیدار ( )P≤1/15بود (جدول
.)7
عملکرد دانه :بر اساس جدول  3می توان بیان نکود که بیشترین
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عکلدرد دانه زیره س مربوط به تیکار وجین تکا فصل باود .در ایان
آزمایش پس از تیکار وجین کاربرد علفکش پندیمتالین پیشرویشی
با  212درصد اف ایش بااالترین عکلدارد داناه را داشات و ککتارین
عکلدرد دانه مربوط به کاربرد علفکش متاریبیاوزین باا  99درصاد
کاهش بود .یاداو و هکداران ( )22در آزمایش م رعهای بر روی زیاره
س به این نتیاه رسیدند که کاربرد پایشرویشای پنادیمتاالین باه
می ان (یک کیلاوگر در هدتاار) باعا افا ایش  222/6درصادی در
عکلداارد اقتصااادی گردیااد .پاتاال و هکداااران ( )27در آزمایشاای 9
علفکش پندیمتاالین (یاک کیلاوگر در هدتاار) فلاوکلرالین (یاک
کیلوگر در هدتار) و تریفلاورالین (یاک کیلاوگر در هدتاار) را باه
هکراه  2تیکار وجین دستی و رقابت تکاا فصال علافهاای هارز در
هندوستان بهکار بردند و نتیاه گرفتند باالترین مقادار عکلدارد داناه
زیااره س ا بااه می ا ان  221کیلااوگر در هدتااار مربااوط بااه کاااربرد
پیشرویشی پندیمتالین بود .در این تحقیاق ککتارین عکلدارد داناه
مربوط به کاربرد متریبیوزین با  99درصد کاهش باود .نتاایج ایا دی
دربندی و هکداران ( )51بگهپور امرایی و هکداران ( )9در زیره س و
مدحج و ثابت زنگنه ( )21در اسافنام بیاانگر کااهش شادید عکلدارد
توس متریبیوزین میباشد .نیکه عکار علافکاش متاریبیاوزین در
خاک بین  91-91روز است بنابراین به نظر میرسد حساسیت بااالی
زیره س به این علفکش و بقای نس تاً طاوالنی آن در خااک باعا
خسارت شدید و گیاهساوزی گردیاد .بیلنادر و هکدااران ( )2گا ارش
کردند استفاده زود هنگا برخای از علافکاشهاا (بالفاصاله پاس از
کاشت) هر چند در کنترل علفهاای هارز مؤثرناد ولای نکایتوانناد
علفهای هرز را در طول فصل کنترل نکایند .کاهش شادید عکلدارد
دانه در زیره س در تداخل با علفهای هرز احتکاالً به این دلیل است
که گیاه رشد اولیه کند و سطح برگ ککی داشته و به دلیال سارعت
رشد پایینی که دارد مدت زیادی جهت تدکیال ساایهاناداز خاود نیااز
داشته و هکین عامل باع غل ه علفهای هرز بر این گیاه مایگاردد.
می ان کاهش عکلدرد دانه را میتوان به می ان سایهاندازی علفهاای
هرز کاهش اج ای عکلدرد و تخصیص بیشتر مواد فتوسنت ی به رشد
رویشی (به دلیل سایهاندازی علفهای هرز) شدت کااهش در میا ان
سطح و زمان س شدن علفهای نس ت داد.

جدول  -7تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد دانه و بیولوژیک زیره سبز
Table 7- Analysis of variance (MS) of seed and biological yield of cumin

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

درجه آزادی

منابع تغییرات

Biological Yield

Seed Yield

df

5488.5 ns
** 22469.93

2192.63 ns
** 34585.21

2241.86

1175.32

2
5
10

S.O.V
بلوک()Block
تیکار ()Treatment
خطا ()Error

 nsو ** به ترتیب عد معنیداری و معنیداری در سطح  5درصد میباشد.
non-significant and significant at 1% level, respectively.

ns and ** indicate
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جدول  -8مقایسه میانگین درصد تغییرات عملکرد دانه و بیولوژیک زیره سبز
Table 8- Comparison of the mean percentage for changes of seed and biological yield of cumin

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک
-1

)Biological Yield( kg.ha-1

) Seed Yield (kg.ha

+ 79.17 c

+ 107.71 b

+ 80.77 bc

+ 57.6 bc

+ 173.3 ab

+ 204.3 a

+ 24.52 c

+17.03 c

- 69.84 d

- 63 d

+ 187 a

+ 232.59 a

تیمار علفکش
تری فلورالین
Trifluralin
پندی متالین پیش کاشت
Pendimethalin- pre plant
پندی متالین پیش رویشی
Pendimethalin- pre emergence
پرومترین
prometryn
متری بیوزین
Metribuzin
وجین دستی
Weeding

 +و  -به ترتیب اف ایش و کاهش درصد تغییرات را نشان میدهند.
حر مشترک در هر ستون عد اختال معنیدار در سطح احتکال  %1براساس آزمون  FSLDرا نشان میدهد.
+ and – represent increased and decreased changes, respectively. Similar letters at each column indicate no
significant difference at 5% level based on FLSD test

عملکرد بیولوژیوک :پاس از وجاین دساتی تیکارهاای کااربرد
علفکش پندیمتالین پیشرویشی باا  579/9درصاد و پنادیمتاالین
پیشکاشت با  31/3درصد باالترین عکلدرد بیولوییک زیرهس را دارا
بودند و ناموفقترین کارایی در زمان کاربرد علفکش متریبیوزین باا
 96درصااد کاااهش مشاااهده گردیااد (جاادول  .)3بیشااترین عکلداارد
بیولوییک زمانی حاصل میشود که گیاه در طول دورۀ رشاد خاود باا
بیشترین زمان عد حضور علفهای هارز (علایالخصاوص در اوایال
رشد) مواجه باشد .چنین موروعی دور از انتظار نیسات زیارا گیااه در
شرای عد رقابت علفهای هرز در دورۀ بیشتری از طول رشاد خاود
میتواند از منابع موجود استفاده کند و اندا هاای هاوایی بیشاتری را
تولید کند .به هکین دلیل در تیکار وجین تکا فصل توانسته بیشاترین
عکلداارد را داشااته باشااد .سااینگ و هکداااران ( )97گ ا ارش کردنااد
باالترین عکلدرد بیولوییک به می ان  5292کیلوگر در تیکاار وجاین
دستی در زیره بدست آمد و خاطرنشان نکودناد کااربرد پایشرویشای
پندیمتالین به می ان  5/1کیلوگر در هدتار بعاد از وجاین بااالترین
عکلداارد بیولوییاک را بااه هکااراه داشاات .نگااار و هکداااران ( )29در
آزمایشی در گشنی به این نتیاه رسید که پس از تیکار وجین کامال و
دوبار وجین در طی فصل کااربرد پنادیمتاالین پایشرویشای (یاک
کیلوگر در هدتار) باالترین می ان عکلدرد بیولوییک ( 5995کیلوگر
در هدتار) را به هکراه داشت .این نتایج با یافتههای ای دی دربنادی و

هکداااران ( )51و بگااهپااور امرایاای و هکداااران ( )9مطابقاات دارد.
متریبیوزین به دلیل اثر گیاهسوزی و کاهش شدید سطح برگ گیاه و
ارتفاع باع شد گیاه شاخ و برگ بسیار ککی تولید کند.

نتیجهگیری
در این مطالعه مهمتارین علافهاای هارز خساارتزا هفاتبناد
سلکهتره و علف شور بودند که با توجه به نتایج حاصل بهنظر میرساد
زیره س نس ت به رقابت با آنها حسااس باشاد .در باین تیکارهاای
آزمایش وجین دستی مؤثرترین تیکار در کنترل علفهای هرز و به ود
عکلدرد زیره بود که ال ته روش مرسو در م ارع زیره س مایباشاد
اما به لحاظ ه ینه باالی آن در مقایسه با سایر تیکارهای بهکاار رفتاه
در این آزمایش از نظر اقتصادی کاربرد آن در ساطوح بااالی کشات
مقرون بهصرفه نخواهد بود و بهطور کلی نتایج این تحقیق نشاان داد
که علفکش پندیمتالین پیشرویشی علافکاش مفیاد و ماؤثری در
کنترل علفهای هرز و به ود عکلدرد زیره س میباشد و علافکاش
متری بیوزین اگر چه تیثیر معنیداری بار درصاد کااهش تاراکم وزن
خشک ارتفاع و سطح برگ علافهاای هارز داشات ولای باهدلیال
گیاهسوزی و کاهش عکلدرد زیره قابل توصیه نیست.
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Introduction: Cumin (Cuminum cyminum L.) is one of the most important domestic medicinal plants in the
country. Currently Iran is one of the most important producers of cumin. Features such as short growing season,
low water requirement, lack of interference with other crops, high economic justification for other crops and
exportability, make this plant a special place in the pattern of cultivated area This plant has a special place in the
cultivation pattern of arid and semi-arid regions, including Khorasan. Given that cumin is a delicate plant with
low weed competitiveness and on the other hand because it leaves cover the ground as much as possible, it
provides a suitable environment for weed growth and development. Although cumin growers are currently
struggling with weeding the fields mechanically, this method is costly and damages to the cushion bushes,
identifying the herbicide of choice for combating weeds. The weeds of this plant will be a great step towards
reducing the cost of its production. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the chemical control of
weeds and to evaluate the cumin tolerance to herbicides and to select herbicides for this important medicinal
plant.
Materials and Methods: In order to evaluate the efficacy of herbicides from cell division inhibitor and
photosystem II inhibitor groups, an experiment was conducted as a randomized complete block design with 6
treatments and 3 replications in Agricultural Research Farm at University of Birjand 2017. In this research
herbicides from cell division inhibitors group including trifluralin pre-plant incorporated (2 L.ha-1),
pendimethalin pre-plant incorporated (3 L.ha-1), pendimethalin preemergence (3 L.ha-1) as well as herbicides
from photosystem II inhibitors group including prometryn preemergence (2 Kg.h -1), metribuzin preemergence (1
Kg.h-1) and a weeding treatment was also added. The measured traits for weeds included: height, density, dry
weight, leaf area and for cumin included: seed yield and biological yield.
Results and Discussion: According to the results of analysis of variance, herbicide treatments had a
significant effect on density, height, dry weight and leaf area at different stages of weed sampling. Comparison
of mean data on total weed density showed that after weeding treatment, application of pendimethalin
preemergence caused an almost 100% reduction in total weed density, which was not statistically significantly
different from pre-plant incorporated trifluralin. Concerning weed height, the results showed a significant
decrease in the effect of herbicides on weed height. Comparison of means showed that preemergence and preplant pendimethalin had a great impact on weed leaf area reduction. Experimental treatments had a significant
effect on weed dry weight. Results showed that pendimethalin herbicide had the greatest percentage of reduction
in total weed dry weight after weeding treatment. The results of visual assessment also indicated the greater
impact of cell division inhibitor herbicides on weed control at all three sampling stages. Preemergence
pendimethalin had the greatest efficiency in weed control, whereas metribuzin and prometryn had the least
efficiency in this regard. Moreover, the results of visual assessment of herbicide effects on cumin showed that
pendimaline had no significant effects on cumin either in pre-plant or pre-emergence applications, probably due
to the rapid metabolism of this herbicide in the plant and its low mobility in the soil. The greatest damage to
cumin was related to metribuzin. The results showed that the greatest seed yield was related to full-season
weeding treatment, followed by pendimethalin herbicide application which caused a 204% increase in the crop
seed yield and the lowest seed yield was related to metribuzin with 63% reduction in crop seed yield. It seems
that due to relatively long survival of metribuzin in the soil (30-60 days) and the high susceptibility of cumin to
this herbicide, it caused severe damage to the crop.
Conclusion: All herbicides applied in this study showed an acceptable level of control over weeds in terms
of percentage of density reduction, dry weight, height, and leaf area of weeds. Pendimethalin herbicide after
weeding all season had the highest percentage of grain yield and biological yield enhancement, while the least
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4- Associate Professor of Weed Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural
Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.86545
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performance was related to metribuzin. According to the results of the visual assessment, the greatest and least
impacts of herbicides on weeds was occurred with pendimethalin and metribuzin, respectively. In general,
according to the results of this study, pendimethalin herbicide can be effective in controlling weeds and
enhancing the yield of cumin because of its greater inhibitory effect on weeds as well as its safety for cumin.
Keywords: Hand weeding, Metribuzin, Pendimethalin, Prometryn, Trifluralin
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مقاله پژوهشی

پیجویی مقاومت خردل وحشی ( )Sinapis arvensis L.به تریبنورون-متیل و تهیه نقشه
پراکنش آن در مزارع گندم رامهرمز
لیال پورمراد -1الهام الهی فرد -*2عبدالرضا

سیاهپوش3

تاریخ دریافت1399/03/19 :
تاریخ پذیرش1399/06/12 :

چکیده
بهمنظور پیجویی مقاومت در تودههای خردل وحشی نسبت به تریبنورون-متیل در مزارع گندم هررتدتان رامررمدز معا دهای طدی تدالهدای
 1396-1397با اتتفاده از آزمایشهای گلمانی در دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبی ی خوزتتان انجا هم .در این معا ه 22 ،تدوده خدردل وحشدی
مشکوک به مقاومت به علفکش تریبنورون-متیل از مزارع گنم هررتتان رامررمز جمعآوری گردیم .یک توده حساس نیز از مزارعی که هدی گونده
تابقه تمپاهی نماهتنم جمعآوری هم .آزمایشهای گلمانی در دو مرحله هامل غربال او یه تودهها با اتتفاده از دُز توصیه همه تدریبندورون-متیدل 15
گر ماده موثر در هکتار) و تپس آزمون دٌز-پاتخ در مورد تودههای مقاو انجا هم .نتایج آزمایش غربال او یه بر اتاس تیسدت رتبدهبندمی ادکیندز و
موس نشان داد که نُه توده  ،W ،U ،T ،S ،P ،H ،C ،Bو  )Xقع اً مقداو  ،)RRRده تدوده  Q ،O ،M ،L ،K ،G ،F ،E ،Aو  )Rاحتمدا ﹰمقداو
 PRیا  ،)RRو ته توده  N ،Dو  )Yحساس  )Sو یا مشکوک به مقاومت ? )Rبه تریبنورون-متیل بودنم .مقمار علفکش مورد نیاز برای  50درصم
کاهش وزن خشک مقاو ترین توده  )Wو توده حساس  )Zبهترتیب بهمیزان  55/60و  6/80گر ماده موثر در هکتار محاتبه هم که بر اتاس حدمود
اطمینان محاتبه همه اختالف م نیداری با یکمیگر داهتنم .هاخص درجه مقاومت تودهها بر اتاس انمازهگیری وزن خشک و درصم بوتههای زنمهمانمه
به ترتیب بین  1/10-8/17و  2/08-7/60محاتبه هم .ترتی نقشه پراکنش مزارع آ وده به تودههای مقاو خردل وحشی با اتتفاده از تدامانه تیسدت
اطالعات جغرافیایی نشان داد که اغلب تودههای مقاو در مناطق هرق و جنوب هرقی هررتتان رامررمز پراکنمهانم.
واژههای کلیدی :درجه مقاومت ،دُز-پاتخ ،تیست اطالعات جغرافیایی ،غربا گری

مقدمه

1

در طی دهههای گذهته علفکشها بده عندوان مدوثرترین ابدراز
کنترل علفهایهرز هناخته همهانم  )7با این وجود ،اتتفاده مکدرر و
غیراصو ی از علفکشها با نحدوه عمدل یکسدان تدبب بدروز پمیدمه
مقاومت به علفکشها همه اتت  .)11از جمله گروههای علفکدش
پرکاربرد در تیست تو یم گنم که بیشترین میزان مقاومت به آن دیمه
میهود ،بازدارنمههای آنزی اتتو کتاتتینتاز  )ALSمدیباهدم بده
طوریکه تاکنون  165بیوتیپ مقاو به این خانواده گزارش همه اتت
 .)13او ین مورد مقاومت به بازدارنمههای  ALSدر تال  1987ی ندی
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشآموخته کارهناتی ارهم هناتایی و مبارزه با علفهای
هرز و اتتادیاران ،گروه مرنمتی تو یم و ژنتیک گیاهی ،دانشکمه کشاورزی ،دانشگاه
علو کشاورزی و منابع طبی ی خوزتتان ،مالثانی ،باوی ،ایران
)Email: e.elahifard@asnrukh.ac.ir
* -نویسنمه مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.86902

تنرا  5تال پس از م رفی کلروتو فورون در کاهو وحشی
 )17 )serriola L.و علدف جدارو ))20 )Kochia scoporia (L.
مشاهمه همه اتت .از اینرو ،افزایش نسبت بیوتیدپهدای مقداو بده
بازدارنمههای  ALSدر طی تالهای اخیر را میتوان به مصدرف بدی
رویه در تالهای متوا ی از این گروه از علفکشهدا و بدروز مقاومدت
تریعتر در گیاهان نسبت داد .بررتیها نشان میدهم اگر یک مزرعده
 5تال متوا ی ،توتط این علفکشها تمپاهی هود ،مقاومت نسدبت
به آنها بروز پیما خواهم کرد  4و .)10
تددریبنددورون-متیددل علددفکشددی انتﺨد دابی ،نفددو،ی ،از گد دروه
تو فونیل اورهها اتت که فر تجداری آن بده صدورت گرانسددتار یدا
اکسپرس  )75% DFمیباهم که در ایران برای کنترل علفهایهرز
پرنبرگ در مزارع گنم به میزان  10تا  20گر ماده مدوثر در هکتار،
از ابتما تا انترای پنجهزنی گنم و هنگامی که علددددفهدددای هدددرز
کوچک و در زمان رهم تریع هستنم بهکار میرود .)12
در ایران نیز مقاومت علفهرز خردل وحشی به تریبنورون-متیل
Lactuca

474

نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،34شماره  ،4زمستان 1399

توتط چنمین محقق گزارش همه اتت  12 ،8و  .)14بررتدی تدوده
های خردل وحشی مشکوک به مقاومت به بازدارنمههای  ،ALSهامل
علددفکددشهددای تددریبنددورون-متیددل ،مددتتددو فورون-متیددل
تو فوتو فورون و یموتو فورون-متیل-تمی مزوتدوفورون-متیدل
در اتتانهای خوزتتان ،گلستان و کرمانشاه نشان داد کده  20درصدم
تودهها نسبت به تریبنورون-متیل و حمود  10درصم تودههدا نسدبت
به متتو فورونمتیل تو فوتو فورون مقاو بودنم و ی مقاومت بدا
به علفکش متتو فورون-متیل تو فوتو فورون و یموتدو فورون-
متیل-تمی مزوتو فورون-متیل مشاهمه نشم .)16
بررتی بروز مقاومت به علفکشها ،هناتدایی مدزارع آ دوده بده
علفهدای هدرز مقداو و حسداس و همنندین تریده نقشده پدراکنش
اطالعات مفیمی در خصدو مدمیریت مدوثر علدفهدایهدرز و بده
خصو ممیریت مقاومت در اختیدار قدرار خواهدم داد .بدا اتدتفاده از
دتتگاه  GPSو تامانه اطالعات جغرافیایی  GISمدیتدوان بده تریده
نقشه پراکنش علفهایهرز پرداخت .نقشههای بمتت آممه میتوانندم
در ممیریت متناتب با مکان علفهایهرز و کاربرد ف ا یتهای دقیدق
در مکان مورد نیاز مفیم واقع هونم  .)8براین اتاس ،در صورت وجود
نقشه و اطالعات مربوط به پراکنش علفهایهرز در مدزارع و کداربرد
متناتب با مکان علفکشها می توان مصرف علفکدشهدا را برینده
نموده و در صورت بروز پمیمه مقاومت از علفکدشهدای جدایگزین و
تایر راهبردها برای ممیریت مقاومت اتتفاده کرد .با توجده بده غا دب

بودن خردلوحشی در مزارع گنم هررتتان رامررمز و گدزارشهدای
مبنی بر نارضیاتی کشاورزان آن هررتتان از عدم کنتدرل علدفهدرز
خردلوحشی توتط تریبنورون-متیل ،این معا ه با همف پدیجدویی
مقاومت خردل وحشی به تریبنورون-متیل وهناتایی مزارع آ وده بده
بیوتیپ های خردل وحشی مقاو و حساس و تریه نقشه پدراکنش آن
ها انجا هم.

مواد و روشها
پیجویی مزارع گنم آ وده به خردل وحشدی هررتدتان رامررمدز
هکل  )1در اردیبرشت تال زراعی  1396انجا هم .مساحت اراضدی
زراعی هررتتان رامررمز حمود  76163هکتار مدیباهدم کده از ایدن
مقمار حمود  65382هکتدار بده کشدت گندم اختصدا دارد جرداد
کشاورزی اتتان خوزتتان 1398 ،دادهها منتشر نشم) .بدمین ترتیدب،
مزارع گنم آ ودهای که تابقه مصرف حماقل  5تال تریبنورونمتیل
داهتنم ،مورد بررتی قرار گرفت و بذر خدردل وحشدی از آنهدا جمدع
آوری و بر اتاس حروف انگلیسی کمگذاری گردیم .ضدمناﹰ مﺨتصدات
نقاط جمعآوری بذر با اتتفاده از دتتگاه  GPSثبت گردیم .بدذر تدوده
حساس خردل وحشی نیز از مزرعهای که تابقه هی گونده تد پاهدی
نماهت ،جمعآوری هم.

ایران

شکل  -1موقعیت جغرافیایی استان خوزستان در ایران و شهرستان رامهرمز در استان خوزستان و نقشه اراضی زراعی شهرستان رامهرمز
Figure 1- Geographical location of Khuzestan province in Iran and Ramhormoz city in Khuzestan province and map of
agricultural lands of Ramhormoz city
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جدول  -1مشخصات علفکش تریبنورون-متیل
Table 1- Properties of tribenuron-methyl

دُز توصیه شده در هکتار

شرکت سازنده

فرموالسیون

خانواده شیمیایی

نام تجاری

نام عمومی

Recommended dose
)(g ha-1

Company

Formulation

family Chemical

Trade name

Common name

DF 75%

تو فونیل اوره

گرانستار

تریبنورون-متیل

Sulfonylure

Granestar

Tribenuron-methyl

10-20

دوپونت
Du Pont

مشخصات علفکش

تریبنورونمتیل از علفکشهای رایج در تالهدای اخیدر مدزارع
گنم میباهم که مشﺨصات آن در جمول  1آورده همه اتت.
آمادهسازی جوانهدار کردن بذور

با توجه به درصم پایین جوانهزنی  30-40درصم) بذرهای خدردل
وحشی ،بهمنظور هکستن خواب بذور خردل وحشی ،بذور را به مدمت
 24تاعت در اتیم جیبر یک  1000پیپیا غوطهور کرده ،تدپس بدا
آب مقعر هسته همه و تپس در دمای اتاق به منظدور خشدک هدمن
قرار داده هم .)16
آزمایشهای زیست سنجی در گلدان
آزمایش غربال اولیه

جرت غربال تودههای مشکوک به مقاومت ،آزمدایش گلدمانی بده
صورت طرح بلوک کامل تصادفی بر اتاس نور محیط) با هش تکرار
در پدداییز و زمسددتان تددال  1396در فضددای بدداز محوطدده گلﺨانددهی
تحقیقدداتی گددروه مرنمتددی تو یددم و ژنتیددک گیدداهی دانشددگاه علددو
کشاورزی و منابع طبی ی خوزتتان انجا هم .بدرای کشدت از گلدمان
های پالتتیکی با قعر دهانه  12و ارتفاع  20تانتیمتر کده حداوی 1
قسمت رس 1 ،قسمت هن و  1قسمت کود دامی پوتیمه بود اتتفاده
هم .برای هر توده هاهم بمون تیمار علفکش) نیز در نظر گرفته هم
و آبیاری گلمانها نیز تقریباﹰروزانه به میدزان ز بدر اتداس مشداهمه
رطوبت تعح خاک انجا هم .تمپاهی گلمانها در مرحله  4-3برگی
خردل وحشی ،با دُز توصیه همه تریبنورون-متیل  15گر ماده موثر
در هکتار) به وتیله تمپاش پشدتی ماتدابی هدارژی مجردز بده ندازل
تیجت از نوع بادبزنی  11003در فشار  2بار اعمال هم .در هفته هش
پس از تمپاهی ،ت ماد گیاهان زنمه مانمه در هر گلمان یادداهت و بده
صورت درصم گیاهان زنمه بداقیماندمه نسدبت بده پدیش از تمپاهدی
محاتبه همنم  .)6پس از ثبت ت ماد گیاهان زنمه مانمه ،بوتههای هدر
گلمان از تعح خاک قعع همه ،جمعآوری و وزن تر آنها با اتتفاده از
ترازوی با دقت  0/01توزین هم .تپس بوته ها به ممت  48تاعت در
داخل آون  75درجه تدانتیگدراد خشدک هدمه و وزن خشدک آنهدا
انمازهگیری هم .میانگین وزن خشک و تر انما های هوایی بدرای هدر

تک بوته محاتبه و تپس درصم وزن تر و خشک تک بوته هر تدوده
تیمار همه با علفکش نسبت به هاهم خودش تیمار نشمه بدا علدف-
کش از همان توده) محاتبه هم .)5
پس از اعمال دُز توصیه همه بر روی تما تودههدا ،از آنجدا کده
وزن تر میتوانم بهعنوان یک هاخص مناتب برای غربال او یه تدوده
های مشکوک به مقاومت مورد اتتفاده قرار گیرد بنابرین تدودههدا بدر
این اتاس مورد بررتی قرار گرفتنم  2و .)18
ادکینز و همکاران  )2بیان کردنم که  4هفته ب م از اعمدال علدف
کش ،تودهای بهعنوان توده مقاو هدناخته مدیهدود کده حدماقل 80
درصم وزن خشک و  50درصم گیاهان زنمه خود را نسدبت بده هداهم
ضمنا در این روش اگدر تدودهای 50
بمون علفکش حفظ کرده باهم .ﹰ
درصم وزن خشک و  50درصم گیاهان زنمه خود را نسدبت بده هداهم
بمون علفکش حفظ کرده باهم نشانه مقاومت احتما ی ایدن تدوده در
نظر گرفته هم و در غیر از این دو حا ت ،توده به عنوان توده حسداس
هناخته میهود .)2
بر اتاس هاخص موس و همکاران  )18تدودههدایی کده درصدم
کاهش وزن تر آنها نسبت به هداهم بدین  72-81 ،36-72 ،0-36و
 81-100درصم بود به ترتیب در گروههای  RRRقع اً مقداو )RR ،
احتما ً مقاو ) R? ،مشکوک به مقاومت) و  Sحساس) قرار گرفتنم.
آزمون دُز -پاسخ

بهمنظور بررتی درجه مقاومت تودههای مقاو  ،آزمایش در قا دب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تکرار در پداییز و زمسدتان تدال
 1397انجا هم .در این آزمایش جوانهدار کردن بذور و کلیده هدرایط
رهم تا رتیمن به مرحله  3-4برگی مشابه آزمدایش غربدا گری بدود.
تپس واکنش تودههای حساس و تودههایی که در آزمایش غربا گری
مشکوک به مقاومت همنم ،در مقابل دُزهای مﺨتلف تریبنورونمتیدل
 16 ،8 ،4 ،2 ،1 ،0/5 ،0/125 ،0و  32برابر دُز توصیه همه) که برابدر
با  240 ،120 ،60 ،30 ،15 ،7/5 ،3/75 ،1/875 ،0و  480گدر مداده
مؤثر در هکتار) میباهم ،مورد بررتی قرار گرفت .تپس همه تیمارهدا
با هاهم بمون علفکش مقایسه همنم .و پس از هش هفته بوتههدای
زنمه مانمه از تعح خاک قعع هم .تپس ،وزن تدر و پدس از خشدک
کردن در آون با دمای  75درجه تانتیگدراد وزن خشدک آنهدا ثبدت
هم.
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تجزیه آماری

برای تجزیه آماری منحنی واکدنش بده دُز از آندا یز رگرتدیون و
م اد ه ارائه همه توتط ریتز و اتتریبیگ  )22اتتفاده هم م اد ه .)1
)1
که پارامترهای ارائده هدمه در ایدن مدمل عبارتسدت از ،b :هدیب
منحنی در نقعه  ،d eحم بدا ی منحندی دُز -پاتدخ  ،cحدم پدایین
منحنی دُز -پاتخ و  ،eغلظت بیان کننمه .ED50
در مواردی که  ،C=0این پارامتراز م اد ده  )1حدذف و در حا دت
جمیم ،تابع ته پارامتری م اد ه  )2به دادههدای مربدوط بدرازش داده
همه تا برآوردی دقیقتری از تایر پارامترها به دتت آیم .)21
)2
م اد ه فوق با اتتفاده از محیط نر افزاری  Rو بسته ندر افدزاری
 drcکه به همین منظور طراحی همه اتت  ،)22بهطور جماگانده بده
دادههای حاصل از وزن تر تودههای مشکوک و حسداس بدرازش داده
هم .درجه و یا فاکتور مقاومت که عبارت از نسدبت  ED50تدودههدای
مشکوک به مقاومت به  ED50توده حساس می باهم برای بررتدی و
مقایسه میزان مقاومدت تدودههدای مقداو  ،بدا اتدتفاده از م اد ده )3
محاتبه هم .)22
)3

تهیه نقشه پراکنش علفهایهرز مقاوم

بدده منظددور تریدده نقشدده پددراکنش تددودههددای مقدداو  ،مﺨتصددات
جغرافیایی نقاط نمونهبرداری همه با اتدتفاده از دتدتگاه  GPSثبدت
هم .تپس ،دادههای ثبت همه با اتتفاده از نر افدزار ArcGIS 10.3
بر روی نقشه هررتتان فراخوانی و ثبت هم.

نتایج و بحث
پس از بررتی نتایج آزمون غربا گری بر اتاس هاخص مدوس و
همکاران  )18مشﺨص هم که از میان تودههای غربال همه با علدف
کش تریبنورون-متیل ت ماد نُه تدوده (B, C, H, P, S, T, W, X,
) Uمقاومت بسیار با نشان داده و در گروه کامالً مقاو  )RRRقرار
گرفتنم و تودههای ) (A, E, F, G, K, L, M, O, Q, Rاحتما ﹰمقاو
 ،)RRدو توده  Dو  )Nمشکوک به مقاومت ? )Rو تودههدای  Yو
 Zحساس به تریبنورون-متیل بودندم جدمول  )2کده بدا توجده بده
حساتیت بیشتر توده  Zاین توده بهعنوان توده حساس بهمنظور انجا
مراحل ب می آزمایش در نظر گرفته هم .درحا یکه ،بر اتاس هاخص
ادکینز و همکداران  41 ،)2درصدم تدودههدا  9تدوده) مقداو 45/45 ،

درصم تودهها  10توده) احتمدا ً مقداو و  13/64درصدم تدودههدا 3
توده) حساس بودنم جمول .)2
تودههای  C ،B ،S ،X ،U ،Wو  Tدرجه بدا یی از مقاومدت بده
تریبنورون-متیل بر اتاس وزن خشک را نشان دادنم به طوریکده،
درجه مقاومت در این تودهها نسبت به تدوده حسداس بده ترتیدب بده
میزان  5/16 ،5/28 ،5/37 ،5/99 ،6/50 ،6/79 ،8/17بود درحا یکه،
میزان  6/80گر ماده موثر در هکتدار باعد  50درصدم کداهش وزن
خشک توده حساس  Zهم این مقمار کاهش برای تودههای مذکور به
ترتیددددب  ،35/97 ،36/54 ،40/79 ،44/21 ،46/21 ،55/60و 35/15
گر ماده موثر در هکتار برآورد هم جمول .)3
با افزایش دٌز علفکش تریبنورون-متیل وزن خشک تدودههدای
حساس و مشکوک به مقاومت طی رونمی تیگموئیمی کاهش یافت.
ترعت و همت رونم کاهش در تودههای مقاو به علفکش بدا توجده
به درجات متفاوت مقاومت ،تفداوت داهدت .هدروع کداهش در روندم
تیگوئیمی در تودههای با هاخص مقاومت با تر  Wو  )Bبا هاخص
 8/17و  5/37دیرتر در دُزهای با تر) اتفاق افتاد هدکل  2و جدمول
.)2
گزارشهای مت مدی مبنی بر مقاومت تودههای خردل وحشی بده
علفکش تریبنورون-متیل موجود میباهم  3 ،1و  .)21نتایج هروی
و همکاران  )14نشان دادکه تودههای خردل وحشدی ،RAM-R-14
 RAM-R-30 ،RAM-R-25 ،RAM-R-27و  RAM-R-5کدده بدده
ترتیددب دارای هدداخصهددای مقاومددت  2/66 ،3/96 ،4/10 ،3/90و
 )2/36نسبت به تریبنورون-متیل بودنم ترعت کداهش در بیوتیدپ
 RAM-R-27که با ترین مقاومت را داهت ،دیرتر اتفاق افتاد.
مقایسه تودههای دارای درجه مقاومت کمتر از دو با توده حسداس
براتاس حمود اطمینان محاتبه همه پارامتر  ED50نشان داد که توده
های  Lو  Hبا توده حساس بر این اتاس اختالف م نیداری نماهتنم
جمول  .)3مقایسه تایر تدودههدا بدر ایدن اتداس حداکی از اخدتالف
م نیدار آنها با توده حساس بود.
در میددان تددودههددای دارای درجدده مقاومددت بددین  5/16تددا 8/17
اختالف م نیداری میان تودههای  S ،Uو  Xبا تدوده  Wبدر اتداس
حمود اطمینان محاتبه همه پارامتر  ED50مشاهمه نشدم .درحدا یکده
تودههای  C ،Bو  Tبر این اتاس دارای اختالف م ندیدار بدا تدوده
Wبودنم .هرچنم ،این ته توده با یکمیگر و با تایر تودههای ،کر همه
اختالف م نیداری بر اتاس حمود اطمینان پارامتر  ED50نماهتنم.
تددایر تددودههددای  Q ،P ،O ،G ،E ،Aو  Rنیددز براتدداس حددمود
اطمینان محاتبه هدمه پدارامتر  ED50بدا یکدمیگر اخدتالف م ندیدار
نماهتنم .توده  Kبهجز با تودههای  T ،C ،Bو  ،Rبا تایر تودههدا بدر
اتاس حمود اطمینان پارامتر  ED50اختالف م نیداری داهت جدمول
.)3
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جدول  -2نتایج آزمایش غربالگری تودههای مشکوک به مقاومت خردل وحشی نسبت به تریبنورون-متیل
Table 2- Screening test results of suspected of resistance wild mustard accessions subjected to tribenuron-methyl
توده
کاهش وزن تر تک بوته
سیستم رتبه-
وزن خشک تک بوته
تعداد بوته زنده مانده
سیستم رتبه-
بندی ادکینز

(درصد نسبت به شاهد)

(درصد نسبت به شاهد)

بندی موس

(درصد نسبت به شاهد)

Adkins 's
ranking
system

Survival no.
)(% of Control

Dry weight of individual
)plant (% of Control

Moss 's
ranking
system

Fresh weight reduction of
)individual plant (% of Control

Accession

A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
U
Y
Z

63.29
RR
56.85
60.00
PR
24.42
RRR
88.60
75.00
R
14.58
RRR
82.35
76.47
R
75.50
?R
43.21
33.33
S
55.83
RR
53.69
62.50
PR
71.20
RR
58.33
63.15
PR
53.61
RR
59.64
65.62
PR
30.14
RRR
83.57
73.91
R
56.51
RR
65.66
68.57
PR
67.36
RR
57.41
61.11
PR
45.78
RR
54.68
53.84
PR
74.04
?R
34.65
44.44
S
59.52
RR
66.82
72.72
PR
34.48
RRR
86.50
84.61
R
61.19
RR
59.28
70.00
PR
42.77
RR
66.02
65.00
PR
27.36
RRR
85.18
71.42
R
15.86
RRR
81.77
78.57
R
10.06
RRR
89.45
88.88
R
18.24
RRR
86.73
75.00
R
16.76
RRR
82.72
71.87
R
82.73
S
38.84
30.43
S
83.05
S
20.76
16.66
S
عالئ اختصاری RRR :قع اً مقاو ) RR ،احتما ٌ مقاو ) R? ،مشکوک به مقاومت) PR ،احتما ً مقاو ) R ،مقاو ) و Sحساس)
Abbreviations: RRR (resistance confirmed, highly likely to reduce herbicide performance), RR and PR (resistance confirmed,
probably reducing herbicide performance), R? (Early indications that resistance may be developing, probably reducing herbicide
performance), R (resistant) and S (susceptible).

بر مبنای ت ماد بوته هدای زندمه ماندمه تمدامی تدودههدا اخدتالف
م نی داری بر اتاس حمود اطمینان برآورد هدمه بدرای پدارامتر ED50
نسبت به توده حساس  Zنشان دادنم و تدوده هدای ،B ،S ،U ،X ،W
 T ،Cبه ترتیدب بدا هداخصهدای ،5/38 ،5/98 ،7/16 ،7/31 ،7/60
 ،5/27و  5/11برابر نسبت به توده حسداس ،از خدود مقاومدت نشدان
دادنم .در حا ی که میزان  6/21گر ماده موثر در هکتار باع کداهش
 50درصم بوتههای زنمه توده حساس هم .ایدن مقدمار کداهش بدرای
تودههای مذکور بده ترتیدب ،33/46 ،37/17 ،44/50 ،45/44 ،47/21
 ،32/72و  31/78گر ماده موثر در هکتار بود جمول .)4
برازش دادههای درصم ت ماد گیاه زنمه مانمه نسبت به هاهم نشان
داد که رونم واکنش تودهها با افزایش دٌز علفکش با ه متفاوت بود،
م مو ً هیب منحنی در تدودههدای مقداو کمتددر از تددوده حسداس
بود .همانگونه که در هکل  2مشاهمه میهود ترعت ندزول منحندی

در توده حساس  Zبیشتر از تودههای مقاو بود هکل .)3
با مقایسده تدوده هدای دارای بیشدترین درصدم ت دماد بوتدههدای
زنددمهمانددمه  U ،Wو  )Xبددر اتدداس حددمود اطمینددان پددارامتر ED50
مشﺨص هم که این تدوده بدا یکدمیگر اخدتالف م ندیداری نماهدته
درحا ی که ته توده مذکور با توده  Kبر این اتاس اخدتالف م ندیدار
داهتنم جمول  .)4این تودهها بهعالوه تایر تودهها با توده حساس بدر
اتاس حمود اطمینان پارامتر  ED50اختالف م نیدار داهدتنم جدمول
.)4
با توجه به نتایج فوق می توان اظرار داهت که صفت وزن خشک
از نظر مقایسه تودهها با یکمیگر از اطمینان و دقت بیشتری در مقایسه
با ت ماد بوتههای زندمه ماندمه برخدوردار اتدت چراکده ممکدن اتدت
تودههای ت ماد بوتههای زنمهمانمه داهته باهم و ی ایدن بوتدههدا وزن
خشک ناچیزی داهته باهنم که قادر به تو یم بذر نباهنم.
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 پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش توابع سه و چهار پارامتری لجستیک به دادههای وزن خشک تودههای مقاوم و حساس به-3 جدول
متیل شش هفته پس از سمپاشی-تریبنورون
Table 3- Estimated parameters resulting from fitting three and four parameter logistic functions to dry weight data of
resistant and susceptible accessions to tribenuron-methyl six weeks after spraying
شاخص مقاومت
توده
حد باال
حد پایین
شیب منحنی
احتمال فقدان برازش
ED50
Accession

Upper limit

Lower limit

g ai L-1

Hill's slope

A
100.30 (2.96)
12.95 (6.20)
0.65 (0.09)
B
100.03 (2.84)
0.51 (0.03)
C
100.34 (2.96)
0.61 (0.03)
E
100.28 (3.06)
15.84 (7.53)
0.58 (0.10)
F
100.34 (3.06)
20.26 (5.23)
0.73 (0.12)
G
100.54 (3.13)
14.69 (5.90)
0.69 (0.10)
H
100.77 (2.76)
31.78 (3.78)
0.76 (0.12)
K
100.34 (2.70)
0.61 (0.03)
L
100.86 (2.95)
33.74 (3.65)
0.80 (0.14)
M
99.98 (3.16)
19.16 (5.71)
0.67 (0.11)
O
100.25 (2.94)
18.52 (6.13)
0.66 (0.10)
P
100.53 (3.07)
20.40 (5.42)
0.70 (0.11)
Q
100.03 (2.53)
28.12 (4.46)
0.69 (0.10)
R
100.34 (2.75)
24.55 (5.96)
0.66 (0.11)
S
101.23 (2.86)
0.48 (0.03)
T
101.17 (3.18)
0.52 (0.03)
U
101.41 (2.68)
0.51 (0.03)
W
101.44 (2.78)
0.51 (0.03)
X
101.33 (2.88)
0.52 (0.03)
Z
100.17 (2.39)
34.51 (2.46)
0.87 (0.11)
** and *** represent significant level at 1 and 0.1%, respectively.

(4.56)**

15.65
36.54 (5.76)**
35.97 (4.76)***
16.51 (6.43)*
12.74 (3.29)***
17.48 (4.90)***
8.11 (1.8)***
29.98 (3.99)***
7.53 (1.74)***
12.76 (3.72)**
16.52 (5.05)**
15.53 (4.28)***
16.84 (4.26)**
19.74 (6.24)**
40.79 (6.76)***
35.15 (6.09)**
46.21 (6.19)***
55.60 (8.63)***
44.21 (7.03)***
6.80 (1.15)***

Resistance
factor

Lack of fit

2.30
5.37
5.28
2.42
1.87
2.57
1.19
4.40
1.10
1.87
2.42
2.28
2.48
2.90
5.99
5.16
6.79
8.17
6.50
-

0.98
0.99
0.86
0.80
0.43
0.96
0.57
0.87
0.54
0.97
0.84
0.94
0.99
0.93
0.80
0.79
0.80
0.82
0.89
0.74

. درصم میباهم0/1  و1 ** و *** به ترتیب تعح م نیداری

متیل- پارامترهای برآورد شده از معادله برازش داده شده به دادههای درصد بوتههای زنده مانده تودههای مقاوم و حساس به تریبنورون-4 جدول
شش هفته پس از سمپاشی
Table 4- Estimated parameters resulting from fitting three and four parameter logistic functions dry weight data of resistant
and susceptible accessions to tribenuron-methyl six weeks after spraying

توده

حد باال

حد پایین

شیب منحنی

Accession

Upper line

Lower limit

Hill's slope

A
98.92 (2.71)
0.61 (0.03)
B
101 (2.95)
0.57 (0.04)
C
100.60 (3.18)
0.59 (0.04)
E
99.69 (2.95)
56 (0.03)
F
100 (2.86)
0.57 (0.03)
G
100.71 (2.44)
0.49 (0.02)
H
100.45 (2.76)
0.54 (0.03)
K
100.40 (3.08)
0.62 (0.04)
L
99.39 (2.81)
0.64 (0.03)
M
99.95 (2.89)
0.58 (0.03)
O
99.16 (2.72)
0.58 (0.03)
P
100.30 (2.54)
0.56 (0.03)
Q
68.35 (2.65)
0.61 (0.03)
R
66.31 (2.50)
0.56 (0.03)
S
100.07 (2.68)
0.46 (0.03)
T
66.61 (3.52)
0.64 (0.05)
U
102.67 (3.19)
0.55 (0.04)
W
101.93 (3.07)
0.52 (0.03)
X
102.71 (3.12)
0.54 (0.04)
Z
99.89 (3.21)
28.88 (2.65)
0.98 (0.18)
** and *** represent significant level at 1 and 0.1%, respectively.

ED50
g ai L-1
25.42 (3.43)***
33.46 (5.08)**
32.72 (5.24)***
24.86 (3.42)***
13.22 (1.89)***
26.60 (3.65)***
13.04 (1.85)***
31.33 (4.70)***
12.97 (1.70)***
13.06 (1.88)***
26.06 (3.64)***
13.27 (1.71)***
26.43 (3.49)***
26.73 (3.49)***
37.17 (6.02)***
31.78 (5.41)**
44.50 (7.48)***
47.21 (7.98)***
45.44 (7.53)***
6.21 (1.20)***

شاخص مقاومت

احتمال فقدان

Resistance
factor
4.09
5.38
5.27
4
2.12
4.28
2.09
6.17
2.08
2.10
4.19
2.13
4.25
4.30
5.68
5.11
7.16
7.60
7.31
-

برازش
Lack of fit
0.11
0.26
0.49
0.34
0.64
0.17
0.71
0.63
0.07
0.57
0.07
0.76
0.29
0.07
0.07
0.33
0.08
0.27
0.07
0.93

. درصم میباهم0/1  و1 ** و *** به ترتیب تعح م نیداری
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شکل  -2پاسخ وزن خشک تودههای مقاوم و حساس نسبت به کاربرد تریبنورون-متیل (الف و ب)
)Figure 2- Response of resistant and susceptible accessions based on dry weight to tribenuron-methyl (a and b

نقشه پراکنش مزارع آ وده به تودههای خدردل وحشدی مقداو بدا
اتتفاده از تامانه تیست اطالعات جغرافیایی نشان داد کده پدراکنش
تودهها از همال غربی هروع همه و عممتاً در هدرق ،جندوب هدرق و
جنوب هررتتان میباهم و مقاومدت بده علدفکدش مدذکور در حدال
گسترش میباهم هکل  .)4در آزمایشدی مشدابه در خصدو نقشده
پراکنش بایوتیپهدای فدا ریس مقداو بده علدفکدش کلودیندافو
پروپارجیل نشان داده هم که مناطق مرکزی و جنوب غربی هررتتان
آققددال آ ددودگی بیشددتری بدده بایوتیددپهددای مقدداو بدده کلودینددافو
پروپارجیل داهتنم  .)19همننین ،نتایج ا ردیفدرد و همکداران  )9در
مزارع گنم هررتتان هوهتر نشان داد که مقاومت خردل وحشدی بدا
توجه به ناکارآمم بودن تریبنورون-متیل در حال گسترش میباهم.

نتیجهگیری
نتایج این آزمایش وجود مقاومت در تودههای خدردل وحشدی بده
تریبنورون-متیل را تاییم میکنم .اتتفاده متوا ی از این علفکدش در
مزارع گنم هررتتان رامررمز از مرمترین د یل بروز مقاومت در این
مزارع میباهم .هاخص درجه مقاومت متفاوتی بین تدودههدا مشداهمه
هم بهطوریکه توده  ،Wبر مبنای وزن خشدک ،بدا بیشدترین درجده
مقاومت  8/17و توده  Lبا کمترین درجده مقاومدت  1/10نسدبت بده
تریبنورون-متیل مقاو بودنم .نقشه پراکنش مزارع آ وده به تودههای
مقاو خردلوحشی با اتتفاده از تامانه تیسدت اطالعدات جغرافیدایی
ترتی و مشﺨص هم که تودههای مقاو در مناطق مرکزی و جندوب
هرقی پراکنمه همهانم .این نقشه امکان پیش آگاهی از مزارع آ وده به
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تودههای مقاو را فدراه آورده و بده جلدوگیری از توصدیه و کداربرد
تمو بازدارنمه  ALSدر این مزارع کمک نموده بهطوریکه ایدن امدر
در راتتای هکستن مقاومت در تدودههدای مقداو و کداهش مصدرف
تمو موثر خواهم بود .در این راتتا بایدم توجده داهدت کده مقاومدت
خردل وحشی به تریبندورونمتیدل در هررتدتانهدای هوهدتر ،)9

رامیان  ،)14گنبمکاووس  ،)24کردکوی  ،)15و کال ه  )23گدزارش
همه اتت .بنابرین اتتفاده از نقشههای پراکنش میتوانم جرت اجرای
برنامههای ممیریت تلفیقی علفهایهرز مقاو و جلوگیری از توتد ه
تودههای مقاو به تایر مناطق مورد اتتفاده قرارگیرد.

شکل  -3پاسخ بوتههای زنده مانده تودههای مقاوم و حساس نسبت به کاربرد تریبنورون-متیل (الف و ب)
)Figure 3- Response of resistant and susceptible accessions based on survival individuals to tribenuron-methyl (a and b
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...پیجویی مقاومت خردل وحشی

( در مزارع گندم شهرستان رامهرمزSinapis arvensis L.) متیل علفهرز خردلوحشی- نقشه پراکنش تودههای مقاوم به تریبنورون-4 شکل
).حروف اختصاری نشاندهنمه تودههای مقاو تشﺨیص داده همه بر اتاس هاخص موس میباهنم
Figure 4- Distribution map of resistant wild mustard (Sinapis arvensis L.) accessions to tribune-methyl in wheat fields of
Ramhormoz
(Abbreviation letters indicate the resistant accessions identified on the basis of Moss index.)
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Tracing Wild Mustard (Sinapis arvensis L.) Accessions Resistant to
Tribenuron-methyl in Wheat Fields of Ramhormoz and Preparing Distribution
Map of Resistant Fields
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Introduction: Wild mustard (Sinapis arvensis L.) is a very common weed within cereal and rapeseed fields
in Iran and many other countries. This weed is usually controlled by tribenuron-methyl in wheat fields of Iran.
However, due to consecutive application of tribenuron-methyl for the last 27 years in wheat fields, control
failures were reported by farmers. Resistance to ALS inhibiting herbicides is the most common form of herbicide
resistance in the world. So far, 165 resistant biotypes to this family have been reported. Therefore, present study
was carried out to survey suspected of resistance wild mustard accessions to tribenuron-methyl in wheat fields of
Ramhormoz and preparing distribution map of resistant fields.
Materials and Methods: An experiment was conducted in Agricultural Sciences and Natural Resources
University of Khuzestan during 2017-2018. 22 no. of the suspected resistance wild mustard accessions to
tribenuron-methyl were gathered from wheat fields of the Ramhormoz. One susceptible accession was also
gathered from a field with no history of spraying. Pot experiments were carried out in two stages including the
initial screening with the recommended dose of tribenuron-methyl (15 g ai ha-1) and dose-response assay that
accessions were investigated for the effect of tribenuron-methyl on dry weight and survival plant no. under
outdoor conditions. The plants per pots were sprayed, based on tribenuron-methyl dose (0, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2,
4, 8, 16, and 32-fold of recommended dose). The shoot dry weight data were converted to a percentage based on
control plants data within each accession. A log-logistic curve with three and four-parameters was used to
describe dose–response relationships. Dry-weight data were fitted to a nonlinear log-logistic regression model
using the package drc in the statistical program R (R Development Core Team, 2008). The distribution map of
the resistant populations was plotted using ArcGIS 10.3 software.
Results and discussion: Screening results showed that nine accessions (B, C, H, P, S, T, W, X, U) were
strongly resistant (R) and 10 accessions (A, E, F, G, K, L, M, O, Q, R) were probably resistant (PR or RR), and
three accessions (D, N and Y) were susceptible (S) or suspected resistance (SR) to tribenuron-methyl based on
Adkins and Mo‘s 's ranking system. While, Screening results based on Mo‘s 's ranking system showed that nine
accessions (B, C, H, P, S, T, W, X, U) were completely resistant (RRR) and 10 accessions (A, E, F, G, K, L, M,
O, Q, R) were probably resistant (RR), and two accessions (D and N) were suspected resistance (SR) and one
population (Y) was susceptible to tribenuron-methyl. With increasing doses of the herbicide tribenuron-methyl,
the dry weight of susceptible and susceptible accessions decreased during the sigmoid process. Resistance factor
of accessions (W, U, X, S, B, C, T, K, R, G, Q, O, E, A, P, M, F, H, and L) based on dry weight (% of control)
and survival (% of control) ranged from 1.10- 8.17 and 2.08-7.60, respectively. A different resistance factor was
observed between the accessions; thus, the W accession with the highest resistance factor of 8.17 and 7.60 and
the L accession with the lowest resistance factor of 1.10 and 2.80 based on dry weight and survival (% of
control) were resistant to the herbicide tribenuron-methyl. While 6.80 g ai ha-1 caused a 50% reduction in the dry
weight of the susceptible Z accession, this reduction was calculated to be 60.55 g ai ha-1 for the most resistant
accession (W), which differed significantly based on the calculated confidence limits. A map of the distribution
of contaminated fields of resistant wild mustard accessions using GIS showed that most resistant accessions were
observed in eastern and southeastern regions of Ramhormoz.
Conclusion: The results of this experiment confirmed the presence of resistance in wild mustard accessions
to tribenuron-methyl. Repeated use of tribenuron-methyl in wheat fields of Ramhormoz is one of the most
important reasons for resistance in these fields. Distribution map makes it possible to predict farms infected with
1, 2 and 3- Graduate of Master Degree in Weed Science and Assistant Professors, Department of Plant Production and
Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani,
Bavi, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: e.elahifard@asnrukh.ac.ir)
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.86902
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resistant accessions and help prevent the recommendation and use of ALS inhibiting herbicides in these farms,
so that in order to break the resistance in resistant accessions and it will be effective reduce the use of herbicides.
Therefore, the use of distribution maps can be used to implement integrated weed management programs and to
prevent the development of resistance accessions in other areas.
Keywords: Dose-response, Geographic information system, Resistance factor, Screening
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مقاله پژوهشی

مطالعه كارآيی علفكش پیشآمیخته بروموكسینیل+توفوردي براي كنترل علفهاي هرز پهن
برگ در مزارع گندم ( )Triticum aestivum L.كشور
مهدي مینباشی معینی -1محمد حسن هادي زاده -*2محمدعلی باغستانی -3مژگان ويسی -4محمد

جمالی5

تاریخ دریافت1399/06/11 :
تاریخ پذیرش1399/09/25 :

چکیده
به منظور ارزيابي علفکش بروموکسينيل+توفوردي (بوکتريل يونيورسال  )EC56 %در کنترل علفهاي هرز پهن بنرآ مزماي ني در باطنح نر
بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار در منا ق کرج  ،شهريار ،کرمان اه و فارس ي سال زراعي  1396-97اجرا شد .تيمارها شامل کاربرد علفکش
هاي توفوردي+امسيپيم ( 1/5طيتر در هکتار توفوردي کمبيفلوئيند) ،تنري بننوروم متينل ( 20گنرم در هکتنار گرانسنتار  ،)%75مزوسنوطووروممتينل+
يدوسوطووروم متيل سديم +ديولوفنيکام +مو پايردياتيل ( 1/6طيتر اتللو  ،)%6مکوپروپ پي-ديکلوپروپپي+امسنيپنيم ( 2/5طيتنر در هکتنار دوپلسنام
سوپر ،)% 60بروموکسينيل+امسنيپنيم ( 1/5طيتنر در هکتنار برومايسنيد امم  ،)%40توفنوردي +دايکامبنا ( 0/8طيتنر در هکتنار دينانم سنوپر ،)%34/4
ترياسوطووروم+دايکامبا ( 165گرم در هکتار طينتور  )70%و علفکش جديد بروموکسينيل +توفوردي (بوکتريل يونيورسال  %56در مقادير ،1/25 ،1 ،0/75
 1/75 ،1/5و  2طيتر در هکتار) بود .نتايج ن ام داد علفکش بروموکسينيل +توفوردي در مقدار  1/25طيتر در هکتار بادر به کنترل معننيدار بنيش از 80
درصد بي تر علفهاي هرز په برآ گندم بود اما براي کنترل علف هاي هرز دشوار-کنترل نظير ارشنته طانايي (،)Lepyrodiclis holosteoides
پيچک صحرايي ( )Convolvulus arvensisو بيتيراخ ( )Galium tricornutum L.مقدار  1/5طيتر در هکتار و رسيدم به عملکنرد مالنود در
اي محصول زراعي بابل توصيه است .هيچ يک از علفکش هاي مزمايش باعث طسارت ظاهري به گندم در منا ق مختلف مزمايش ن دند.
واژههای کلیدی :تراکم ،طسارت ظاهري ،دشوارکنترل ،يف علفهرز ،وزم ط ک

مقدمه

2 1

استواده از علفکشها يکي از مهمتري راههاي کنترل علفهناي
هرز مزارع گندم است .در اي راستا تا کنوم بيش از  30علنفکنش از
 1و  -3بهترتيح دان يار و استاد پژوهش بخش تحقيقات علفهناي هنرز ،موسسنه
تحقيقات گياهپزشکي ک ور ،سازمام تحقيقات ،مموزش و ترويج ک ناورزي ،تهنرام،
ايرام
 -2اسنتاديار پنژوهش بخنش تحقيقنات گيناهپزشنکي ،مرکنز تحقيقنات و ممنوزش
ک اورزي و منابع بيعني طراسنام رینوي ،سنازمام تحقيقنات ،ممنوزش و تنرويج
ک اورزي ،م هد ،ايرام
)Email: mh.hadizadeh@gmail.com
(* -نويسنده مسئول:
 -4اسنتاديار پنژوهش بخنش تحقيقنات گيناهپزشنکي ،مرکنز تحقيقنات و ممنوزش
ک اورزي و منابع بيعي کرمان اه ،سازمام تحقيقات ،مموزش و تنرويج ک ناورزي،
کرمان اه ،ايرام
 -5اسنتاديار پنژوهش بخنش تحقيقنات گيناهپزشنکي ،مرکنز تحقيقنات و ممنوزش
ک اورزي و منابع بيعي فارس ،سنازمام تحقيقنات ،ممنوزش و تنرويج ک ناورزي،
شيراز ،ايرام
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.87967

طانوادههاي مختلف در ک ور به ثبت رسيده است ( .)13با اي وجنود،
کنترل کامل علفهاي هرز په برآ در مزارع گندم با سهوطت همنراه
نيست ،زيرا تعدادي از اي گونه ها بنه دنينل گونناگوم ماننند بنروز
مقاومت ،عدم اناباق دوره حساس رشد ممها بنا کناربرد علنفکنش،
چندساطهبودم و يا طارج بودم از يف اثر علفکش ،کنترل نميشنوند
( .)23علفهاي هرز در بي تر منوارد نسنبت بنه گنندم داراي برتنري
ربابتي ناشي از بابليتهاي اکوفيزيوطوژي و دگرمسيبي هسنتند کنه در
نتيجه به مديريت ويژهاي براي مهار پايدار نياز دارند ( .)10بنر اسناس
تحقيقات انجام شده گونه هناي مختلنف هونت بنند ( Polygonum
 ،)spp.سننلمه تننره ( ،)Chenopodium album L.طننردل وح نني
( ،)Sinapis arvensis L.ازمک ( ،)Cardaria draba L.بيتنيراخ
( ،)Galium tricornutum L.تلخنه ( )Acroptilon repense L.و
طاک ير ( )Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantlبهعنوام
مهمتري علفهاي هرز په برآ مزارع گندم مبي مار هسنتند (.)8
استواده از علفکشها در مزارع گندم در ي  30سال گذشنته ،باعنث
کاهش طسارت اي عوامل در اي محصول از نظر کمي وکيوي شنده
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است و هر ساطه نيز ترکيبات جديدي براي کنترل شيميايي علفهناي
هرز پي نهاد ميشود ( .)16ترکيبات جديد ممکن اسنت شنامل مناده
موثره جديد بوده ،يا اينکه مواد موثرهي ببلي با نسبتهناي بهيننه بنه
شکل جديدي در فرمونسيوم با هم مميخته شده باشند.
علفکنش بوکترينل يونيورسنال ( )EC %56ترکينح پي ننهادي
جديدي مت کل از دو ماده موثره بروموکسينيل 1و توفوردي 2است که
به نسبت مساوي  280گرم در طيتر مميخته شدهاند .هنر دو اين منواد
موثره براي کنترل علفهاي هرز په برآ مزارع گندم پيشتنر ثبنت
شدهاند و در کنار يکديگر ميتوانند يف گسترده تنري را نسنبت بنه
کاربرد تنهاي هر يک از علفکشهاي فوق مهار کنند .بروموکسنينيل
از طانواده نيتريلها 3بوده و نحوهي عمل مم تاثير بر روي واکنشهاي
فتوسنتز در گياهچههاي جوام علنفهناي هنرز حسناس اسنت (.)19
عالئم ناشي از کاربرد اي علفکش بر روي علفهاي هرز بسنته بنه
شرايط ابليمي از چند ساعت تا چند روز پس از کاربرد بابنل م ناهده
است .علف کش بروموکسينيل اثر سيستميک ندارد و به صورت پنس
روي ي بادر به مهار گياهچههاي طانواده هوتبند ،4کاسني 5و برطني
گونههاي گاو زبام 6است ( 12و  .)22کاربرد اي علف کش در منزارع
گندم تا زمام ت کيل سابه به ميزام  2تا  2/5طيتنر در هکتنار توصنيه
شده است ( .)13علفهاي هرز در هنگام کناربرد بروموکسنينيل نبايند
بيش از چهاربرگي باشند و اگر در مرحلهي روزت هستند ،بانر روزت
نبايد بيش از پنج سانتيمتر باشد ( .)12توفوردي از گروه اکسني هناي
مصنوعي 7محسود ميشود و به همي دطيل جزو علف کش هورموني
بننرار دارد( 19و  .)22نحننوهي عمننل مم ايجنناد ناهنجنناريهنناي
فيزيوطوژيک ناشي از رشد نامتقارم و ويل شدم سلولهناي گيناهي
است که منجر به بدشکلي تورم ،ک يدگي و فنجاني شدم انندامهناي
برآ ،کاسبرآ ،گلبرآ ،بخشهايي از سابه و دمبرآها ميشود (.)22
مااطعات گذشته حاکي از کارايي مصرف علفکش پنيشمميختنه
بروموکسينيل+توفوردي در مهار علفهاي هرز په برآ گندم اسنت
( .)3تاثير اي علفکش بر کنتنرل گوننههنايي نظينر هونتبنند ( P.
 ،)aviculareشنننلمي ( ،)Rapistrum rugusumکنگنننر وح ن ني
( ،)Cirsium arvenseگنننندمک ( ،)Stellaria mediaپيچنننک
صحرايي ( )Convolvulus arvensisو بدومنه بيابناني ( Thalaspi
 )arvenseبس نيار مالننود و بننر کنتننرل گونننه هننايي نظي نر شنناتره
( ،)Fumaria officinalisسنيزاد ( ،)Veronica sp.بابوننه اروپنايي
( ،)Matricaria indoraبيتيراخ و ساقترشک ()Rumex crispus
1- Bromoxynil
2- 2,4-D
3- Nitrile
4- Polygonaceae
5- Asteraceae
6- Boraginaceae
7- Synthetic Auxin

مالود ارزيابي شد( 5 ،3 ،1و  .)6اي در حاطي است که کاربرد تنهايي
هريک از علف ک هاي توفوردي و يا بروموکسينيل بنر کنتنرل گوننه
هاي ذکر شده چندام مالود نبود (.)24
تريبنوروم-متيل (گرانستار) 8از گروه علفکشهايي است که بنا
مقدار مصرف کم ( 15-20گرم در هکتار) ميتوانند ينف وسنيعي از
علفهاي هرز په برآ را کنترل کند ( .)13زمام مناسح مصنرف مم
از مرحله سه برگي غالت تا اواطر پنجهزني گندم و جنو ( Hordeum
 )vulgare L.است .تريبنوروم-متيل از طانواده سوطوونيلاورهها بوده
که نحوهي عمل ممها جلوگيري از ساطت اسنيدهاي مميننه ینروري
واطنني  ،9طوسنني  10و ايزوطوسننيوم 11از ريننق سنند فعاطيننت منننزيم
اسننتونکتات سننينتتاز 12اسننت ( .)2علنننف کننش پننيشمميختنننه
بروموکسينيل +امسيپيم با نام تجاري برومايسيد امم در ک ور به ثبت
رسيده است و مقدار مصرف مم  1/5طيتر در هکتار در مرحله پنجهزني
گندم است ( .)13مميختهي سه ماده موثره مکوپروپپني ،ديکلنوپروپ
پي و امسيپنيم در نسنبتهناي  %31 ، %16و  %13بنا ننام تجنارتي
دوپلوسامسوپر %60ثبت شده که براي کنترل علفهاي هرز په برآ
مزارع گندم کاربرد دارد .مقدار مصرف اي علوکش  2/5طيتر در هکتار
در مرحله پنجهزني گندم توصيه شده و کارميي طوبي در کنترل پنيرک
بننويژه گوننن  Malva parvifloraدارد ( .)13دو منناده مننوثرهي
مکوپروپپني ،ديکلنوپروپپني بنه ترتينح از گنروههناي مريلوکسني
مطکانوئيک اسيد و پروپيونيک اسيد هستند که در کنار امسيپيم کنه از
گروه فنوکسي استيک اسنيد اسنت ينک علنفکنش پنيشمميختنهي
هورموني را ت کيل ميدهند ( .)24هدف از انجام اي پژوهش بررسي
کارايي علفکش جديد بروموکسينيل+توفوردي براي کنترل علفهاي
هرز دشوار مانند پيچک و ارشتهطاايي در مقايسه با پهن بنرآکنش
هاي رايج مزارع گندم بود.

مواد و روشها
اي پژوهش در باطح ر پاينه بلنوک کامنل تصنادفي در چهنار
تکرار در چهار مناقه کرج ،شهريار ،شيراز (زربنام) و کرمان ناه ني
سال زراعي 1396-97اجنرا شند .ه نت علنفکنش از طنانوادههناي
مختلف با يف اثر په برآها با سيزده تيمار ذکر شده در جدول يک
اواسط پنجه زني گندم (معادل مرحله رشدي  25زادوکس) منابنق بنا
مرحله  3تا  5برگي علفهاي هرز ،انجام شد ( .)21نزم به ذکر اسنت
در بخش نتايج و بحث به بعد از نام تجارتي علنفکنش (بندوم ذکنر
)®8- Tribenuron-methyl (Granstar
9- Valine
10- Leucine
11- Isoleucine
12- Acetolactate synthase

مطالعه كارآیي علفكش پیشآمیخته بروموكسینیل+توفوردي براي كنترل علفهاي هرز پهنبرگ در مزارع گندم...

فرمونسيوم) استواده شده تا یم کوتاه شدم واژهها نظم نوشنتاري
مقاطه نيز حوظ شود .مختصات جغرافيايي و م خصنات طناک منزارع
محل مزمايش به ترتيح در جداول دو و سه ن ام داده شده است.
هر کرت مزمايش داراي شش رديف  50سانتيمتري با ابعناد سنه
متر در 10متر در نظر گرفته شد به وريکه روي هنر ردينف کاشنت
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سه طط بذر گندم ک ت گرديد .مصرف کود بق توصيه مزموم طاک
و ساير عمليات داشت بق توصيه زراعي انجام شند .تقنويم عملينات
زراعي و زمام کاربرد علفکنشهنا در مننا ق مختلنف مزمنايش در
جدول  4مورده شده است.

جدول  -1مشخصات علفکشهای تیمار شده در آزمایش
Table 1- Characteristics of herbicide treatments in the experiment

مقدار مصرف در هکتار
Application rate
)(in hectare

نام تجارتی

نام عمومی

Trade name

Common name

يو 46کمبي فلوئيد %67/5

 1/5طيتر

توفوردي+امسپيم

®U46-Cambi fluid
67.5%SL

1.5 L

 2/5طيتر

2,4-D+MCPA

دوپلسام سوپر%60

مکوپروپ  +ديکلوپروپ  +امسيپيم

2.5 L

Duplosan super® 60% SL

Mecoprop-p + Dichloprop-p + MCPA

 1/5طيتر

برومايسيد امم %40

بروموکسينيل +امسيپيم

1.5 L

Bromicide® 40% EC

Bromoxynil + MCPA

 15-20گرم

گرانستار %75

تريبنوروم متيل

20 g

Granstar® 75% DF

Tribenuron-methyl

 1/6طيتر

اتللو %6

1.6 L

Othello® 75% WG

مزوسوطوفورم-متيل  +يدوسوطووورم-متيل +ديولونيکام +مو پاير دي-اتيل
Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-methyl sodium+
Diflufenican+Mefenpyre-diethyl

ديانم سوپر

 0/8طيتر

توفوردي+دايکامبا

Dialant super® SL
)(34.4+12

0.8 L

 165گرم

2,4-D + Dicamba

طينتور

تريا سوطووروم+دايکامبا

165 g

Lintur® 70% WG

Triasulfuron + Dicamba

2 ،1/75 ،1/5 ،1/25 ،1 ،0/75
طيتر

بوکتريل يونيورسال

0.75, 1,1.25, 1.5, 1.75,
2L

بروموکسينيل +توفوردي

Buctrile Univeral® 56%
EC

Bromoxynil + 2,4-D

جدول  -2اطالعات جغرافیایی و اقلیمی مربوط مناطق اجرای طرح در آزمایش
Table 2- Soil characteristics at different experimental locations

دمای زمان
سمپاشی

اقلیم آمبرژه

متوسط بارندگی

بیشینه دما

کمینه دما

ارتفاع از

عرض

طول

سطح دریا

جغرافیایی

جغرافیایی

Temp. at
herbicide
application
)(°C

Emberge
r climate

Precipitation
)(mm

Maximum
)Temp. (°C

Minimum
)Temp. (°C

Altitude
)(m

Latitude

Longitude

15

Semi-dry

247.3

40

-20

1312

35, 46

50,56

14

Dry

224.5

42

-19

1160

35,40

51,50

16

Semi-dry

337.4

44

-10

1600

29,35

52,30

14

Humid

436

40

-15

1400

34,35

48,24

منطقه

Location
کرج
Karaj
شهريار
Shahryaar
شيراز (زربام)
)Shiraz(Zarghan
کرمان اه
Kermanshah
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جدول  -3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق اجرای آزمایش
Table 3- Soil characteristics at different experimental locations

هدایت الکتریکی

ماده آلی خاک

منطقه

pH

Organic matter
percent

اسیدیته

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

بافت خاک

K2O
ppm

P2O5
ppm

N
Percent

Location

Soil texture

)EC (dS m-1

0.58

کرج
Karaj
شهريار

367

17

0.012

Loamy clay
لومی

4.54

7.50

Shahryaar
شيراز

456

19

0.024

Loamy
لوم رسی سیلتی

5.23

7.30

0.61

398

23

0.032

Silty clay Loam
لوم رسی سیلتی

5.01

7.44

0.69

Shiraz
کرمان اه

379

25

0.033

Silty clay Loam

4.92

7.86

0.71

Kermanshah

رس لومی

جدول  -4تقویم عملیات زراعی و زمان کاربرد علفکشها در مناطق مختلف آزمایش
Table 4- Timetable for field operations and application dates of herbicides at different experimental locations

کرمانشاه

شیراز

Kermanshah

Shiraz

Shahryaar

96/08/23

96/08/14

96/08/08

13 Nov 2017

4 Nov 2017

29 Oct 2017

5 Nov 2017

96/09/01

96/08/21

96/08/15

96/08/25

21 Nov 2017

11Nov 2017

5 Nov 2017

15 Nov 2017

عملیات زراعی

شهریار

کرج
Karaj

Field operation

96/08/15

کاشت
Seed planting date

سبز شدم
Emergence date

97/01/07

96/12/24

96/12/25

97/01/08

علفکش پسروي ي

26 Mar 2018

14 Mar 2018

15 Mar 2018

27 Mar 2018

Post-emergence herbicide

97/02/03

97/02/22

97/02/06

97/02/12

نمونهگيري علف هرز

22 May 2018

11 Apr 2018

5 Apr 2018

1 Apr 2018

Weed sampling date

1397/03/27

1397/04/05

1397/04/03

1397/04/12

برداشت

16 June 2018

25 June 2018

23 June 2018

2 July 2018

Harvest date

بهار

چمرام

پي تاز

پي گام

ربم گندم

Bahar

Chamran

Pishtaz

Pishgam

Cultivar

180

200

180

200

بذر مصرفي (کيلوگرم در هکتار)

عمليات سمپاشي با استواده از سمپاش شارژي پ تي 1مجهنز بنه
نازل شرهاي با ف ار طروجي  2/8بار برابر  0/73طيتر بر دبيقه و مقندار
مصرف مد  300طيتر در هکتار انجام شد .علفهاي هرز باريک بنرآ
در کرتهاي مزمايش با استواده از علنفکنش تاپينک (کلوديننافوپ-
پروپارژيل  8درصد  )ECبنه مقندار ينک در طيتنر در هکتنار در اواينل
پنجهزني گندم کنترل شدند .به منظور ارزيابي اثر علفکشها بر روي
علفهاي هرز په برآ  30روز پس از مطري سمپاشي و هم زمام با
نمرهدهي چ مي نمونهبرداري براي تعيي وزم ط ک علفهاي هنرز
په برآ انجام گرفت .ارزيابي چ مي با اسنتواده از روش پي ننهادي
شوراي تحقيقاتي اروپا ( )EWRCصورت گرفت ( .)17نمونهبرداري از
دو رديف وسط هر کرت که شامل نيمه شاهد مطوده به علفهاي هنرز
په بنرآ و نيمنه سمپاشنيشنده بنود ،بنا اسنتواده از کنادر 50×50
سانتيمتر به ور تصادفي و پس از حذف حاشيهها انجام شد .بر اساس
)1- MATABI e+ (Tgoizper company

)Density (Kg ha-1

نمونههاي جمعموري شده ،تراکم و وزم ط نک علنفهناي هنرز بنه
توکيک جنس تعيي گرديند .انندازهگينري وزم ط نک پنس از بنرار
گرفت در موم به مدت  72ساعت در دماي  70درجه به کمک ترازوي
دبيق انجام شد .جهت تعيي اثر تيمارها بر عملکرد نهايي گندم پنس
از رسيدگي فيزيوطوژيکي از محصول نمونهگيري به عمل ممده و درصد
افزايش عملکرد دانه نسبت به شاهد محاسبه شد .دادهها پس از ثبنت
و مرتح شدم در نرمافزار مايکروسنافت اکسنل در محنيط SAS 9.1
تحليل شدند .مقايسه ميانگي با مزموم چند دامنهاي دانک در سنا
 0/05انجام شد.

نتایج
طیف علفهای هرز

بررسي يف علفهاي هرز در منا ق حاکي از تواوتهنايي بنود
که باعث شد اثرات تيمارها در هر مناقه جداگانه مورد تجزيه ممناري

مطالعه كارآیي علفكش پیشآمیخته بروموكسینیل+توفوردي براي كنترل علفهاي هرز پهنبرگ در مزارع گندم...

برار گيرد .از مجموع  18گونه علف هرز در مننا ق مختلنف ،گوننهي
طاک ير ايراني ( )Descuriania sophiaدر سه مناقه کرج ،شنهريار
و شيراز حضور غاطح داشت (جدول  .)5بيتيراخ ( Galium aparine
 )L.و گل گنندم ( )Centaurea depressa M.B.نينز در دو مناقنه
شننيراز و کرمان نناه غاطننح بودننند .ارشننته طاننايي ( Lepyrodiclis
 )holosteoidesيک گونهي دشوار-کنترل در حال توسنعه در منزارع
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گندم ک ور است ( ،)25که ي اي مزمايش فقط در مناقهي شهريار
غاطح بود .گوننهي سنمج ديگنر پيچنک صنحرايي ( Convolvulus
 )arvensisفقط در کرمان اه غاطح بود .گونههاي غاطح ديگر در کرج
شامل شحبنوي صنحرايي ينا درشنتوک ( )Malcolmia africanaو
طردل وح ي ( )Sinapis arvensisبودند.

جدول  -5طیف علفهای هرز و اهمیت آنها در مناطق مختلف آزمایش
Table 5- Weed spectrum at different experimental locations

مناطق
Locations

کرمانشاه

شیراز

شهریار

کرج

Kermanshah
+++

Shiraz
+++

Shahryaar

Mashhad

+++

+++

+

+++

-

+++
+

+++

+

-

+

+++
+++

-

+

-

نام فارسی

گونه علفهرز

Persian name

Weed binomial name

بيتيراخ
گل گندم
Centaurea depressa
طرگوشي
گوش
Conringia orientalis
طاک ير ايراني
Descurainia sophia
+++
+++
شاتره
Fumaria vailantii
غازايابي
Falcaria sioides Asch.
فام
مبي
دل
طر
Chrisopora tenella
غربيلک
Lamium amplexicaule
+
پيچک صحرايي
Convolvulus arvensis
بابونه
Marticaria indoora
ارشته طاايي
Lepyrodiclis holosteoides
+++
ماشک گلطوشهاي
Vicia villosa Roth
+++
شحبوي صحرايي
Malcolmia africana
+++
طردل وح ي
Sinapis arvensis
+++
سيزاد ايراني
Veronica persica
+
شنگ
Treagopogon graminifolius
+
مدونيس
Adonis aestivalis
+
کاهو وح ي
Lactuca serriola
+
حضور غاطح  ، +++حضور مغلود  ،+بدوم حضور –
Galium aparine

Non-present

+++Dominant, +Non-dominant, -

تراکم و وزن خشک علفهای هرز

کرج :نتايج تجزيه واريانس تعداد و وزم ط ک علنفهناي هنرز
طاک ير ،شحبوي صحرايي و طردل وح ي ن ام داد کنه تيمارهناي
علفکش اثر معننيدار بنر صنوات منذکور دارد (جندولهناي تجزينه
واريانس ن ام داده ن ندند) .مقايسنه مينانگي هنا ن نام داد مقنادير
علفکش بوکتريل يونيورسال بيشتر از يک طيتنر در هکتنار توانسنت
تعداد طاک ير را بيش از  80درصد کاهش دهد و با تيمارهاي کناربرد
علفکشهاي توفوردي ،گرانستار ،دوپلسام سوپر ،اتللو ،برومايسيد امم،
در يک گروه ممناري بنرار گرفتنند( .نمنودار  .)1همچنني تيمارهناي
بوکتريل يونيورسال  1/25طيتر در هکتار و مقادير بانتر مم (با بيش از

 80درصد کنترل) در کننار تيمارهناي توفنوردي ،گرانسنتار ،دوپلسنام
سوپر ،اتللو ،برومايسيد امم ،تاثير مثبت معنيدار در کاهش تعنداد شنح
بوي صحرايي و طردل وح ي داشتند (نمنودار  .)1دو تيمنار بوکترينل
يونيورسال  0/75طيتر در هکتار و ديانم سوپر در بي تيمارهناي اين
مزمايش یعيفتري کارايي را در کاهش تنراکم طاک نير ،شنحبنوي
صحرايي و طنردل وح ني ن نام دادنند (نمنودار  .)1نتنايج مقايسنه
ميانگي درصد کاهش وزم ط ک علفهاي هرز ن ام داد تيمارهناي
بوکتريل يونيورسال  1/25طيتر در هکتار و مقادير بانتر مم م نابه بنا
اثر تيمارهاي توفوردي ،گرانستار ،دوپلسام سوپر ،اتللو ،برومايسيد ام م،
باعث کاهش معنيدار مجموع وزم ط ک علفهاي هرز په بنرآ در
محدودهي  82/72تا  91/17درصد گرديد (جدول .)6
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جدول  -6درصد کاهش وزن خشک علفهایهرز نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف مناطق آزمایش
Table 6- Percent of decrease in weed dry weight by treatments in experimental locations

درصد کاهش وزن خشک علفهایهرز
تیمار

)Weed dry weight (% of decrease

شیراز

کرمانشاه

شهریار

Shiraz

Kermanshah

Shahryar

کرج
Karaj

ab

86.72

de

74.21

ab

86.31

e

73.76

ab

86.57

bcd

c

59.88

b

ab

87.84

cde

74.62

d

47.26

cde

75.78

d

cd

56.22

cde

75.52

bc

62.06

b

77.38

g

59.08

bc

79.70

c

ab

85.72

f

65.64

cd

51.24

bc

71.00

ab

88.99

e

73.50

ab

96.88

ab

82.72

a

91.22

a

89.60

a

98.33

ab

85.88

a

90.39

a

93.12

abc

a

89.32

a

89.76

a

92.34

a

a

91.17

78.00

80.20

d

42.73

ab

96.13

ab

bc

80.14

ab

87.11

d

41.73

ab

84.75

cd

57.70

ab

83.75

49.57

c

47.76

ab

83.00
52.26

85.81

96.45

Treatments

ab

82.88
85.44

يو 46کمبي فلوئيد %67/5
U46-Cambi fluid® 67.5%SL

دوپلسام سوپر%60
Duplosan super® 60% SL

برومايسيد امم %40
Bromicide® 40% EC

گرانستار %75
Granstar® 75% DF

اتللو %6
Othello® 75% WG

ديانم سوپر
)Dialant super® SL (34.4+12

طينتور
Lintur® 70% WG

بوکتريل يونيورسال ()0/75
)Buctrile Univeral® 56% EC (0.75

بوکتريل يونيورسال ()1
)Buctrile Univeral® 56% EC (1

بوکتريل يونيورسال ()1/25
)Buctrile Univeral® 56% EC (1.25

بوکتريل يونيورسال ()1/5
)Buctrile Univeral® 56% EC (1.5

بوکتريل يونيورسال ()1/75
)Buctrile Univeral® 56% EC (1.75

بوکتريل يونيورسال ()2
)Buctrile Univeral® 56% EC (2

حروف غير م ترک در هر ستوم بيانگر اطتالف معني دار بر اساس مزموم دانک در سا  %5است.
)Uncommon labels at each column show significant difference based on Duncan test (α=0.05

شهريار :نتايج تجزيه واريانس براي تعداد و وزم ط ک علفهاي
هرز در مجموع علفهاي هرز و به توکيک گوننههناي غاطنح شنامل
ارشتهطاايي ،طاک ير و ماشک گلطوشنهاي حناکي از اثنر معننيدار
تيمارها بود( .جدولهاي تجزيه واريانس ن ام داده ن دند) .به نوري
که با کاربرد  1/25تا  2طيتر در هکتار بوکتريل يونيورسال تعداد ارشنته
طاايي  86/99تا  99/83درصد کاهش يافنت (نمنودار  .)2تيمارهناي
برومايسيد امم و دوپلسامسوپر نيز توانسنتد تعنداد ارشنته طانايي بنه
ترتينح  99/19و  94/74درصنند کنناهش دهننند .کمتننري تنناثير را در
کنترل تنراکم اين علنفهنرز از کناربرد گرانسنتار ( 29/36درصند) و
تيمارهاي يو 46کمبيفلوئيد ( 50/35درصد) و طنتور (به  50/25درصند
کاهش) حاصل شد( .نمودار  .)2کاربرد بوکتريليونيورسال به مقدار ا تا
 2طيتر در هکتار در کنار دوپلسامسوپر ،يو 46کمبيفلوئيند ،برومايسنيد

امم ،گرانستار ،ديانمسوپر و اتللو باعث کاهش تراکم طاک ير 80/36تا
 98/47درصد و تراکم ماشک گلطوشنهاي  81/25تنا  97/79درصند
شدند .در مقابل ،بوکتريليونيورسال ( 0/75طيتر در هکتار) و طنتنور بنه
ترتيح با کناهش  70/25و  71/55درصند تعنداد طاک نير و کناهش
 68/31و  70/24درصد ماشک گنلطوشنهاي ،کمتنري کنارايي را در
کنترل اي علفهايهرز داشتند (نمودار  .)2کاربرد مقنادير  1/25طيتنر
در هکتار و بيشتر ،از علفکش بوکترينل يونيورسنال در شنباهت بنا
دوپلسننام سننوپر سننبح کنناهش نزديننک بننه  96درصنند وزم ط ننک
علفهايهرز شند .کمتنري وزم ط نک علنفهنايهنرز از مصنرف
گرانستار ( 41/73درصد کاهش) به دست ممد که همراه بنا تيمارهناي
يو46کمبيفلوئيد ،ديانم سوپر ،بوکتريل يونيورسال  1طيتر در هکتار و
اتللو یعيفتري کارايي را ن ام دادند (جدول .)7

مطالعه كارآیي علفكش پیشآمیخته بروموكسینیل+توفوردي براي كنترل علفهاي هرز پهنبرگ در مزارع گندم...

نمودار  -1درصد کاهش تعداد علفهایهرز نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف آزمایش کرج
(ططهاي عمودي مقابل هر تيمار رنج تغييرات صوت را ن ام مي دهد)
Figure 1- Percent of decrease in weed density by treatments in Karaj experiment
)(The vertical line in each treatment shows variation range of measurement

نمودار  -2درصد کاهش تعداد علفهایهرز نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف آزمایش شهریار
(ططهاي عمودي مقابل هر تيمار رنج تغييرات صوت را ن ام ميدهد)
Figure 2- Percent of decrease in weed density by treatments in Shahryar experiment
)(The vertical line in each treatment shows variation range of measurement
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کرمان اه :نتايج تجزيه واريانس براي تعنداد و وزم ط نک علنف
هاي هرز در مجموع علفهاي هرز و بنه توکينک گوننههناي غاطنح
شامل پيچک ،بيتيراخ ،گل گندم ،غنازاينابي و بابوننه حناکي از اثنر
معنيدار تيمارها بود (جدولهاي تجزيه وارينانس ن نام داده ن ندند).
مقايسه ميانگي ها ن نام داد کناربرد هنيچينک از تيمارهنا نتوانسنت
پيچک را بيشتر از  68درصد کنتنرل کنند بنا اين حنال علنفکنش
گرانستار با بي تري کارايي کنترل پيچک ،اطتالف معنيداري با ساير
تيمارها ن ام داد .علفکش بوکتريل يونيورسال در هيچيک از مقنادير
مصرف کنترل مناسبي را براي پيچنک نداشنت و محندوده کنتنرل از
 23/85تا  65/91درصد متغير بنود .کنتنرل بنيتنيراخ توسنط تيمنار
بوکتريليونيورسال در مقدار  1/75طيتر در هکتار با اطنتالف معننيدار
نسبت به ساير تيمارها با بي تري کارايي ( 93/29درصد) انجنام شند.

دو تيمار برومايسيد امم و بوکتريل يونيورسال  1/5طيتر در هکتار بنيش
از  83درصد بيتيراخ را کنترل کردند که کنترل طوبي محسود مني
شود .علفکش توفوردي به همراه دو مقدار  1/5و  1/75طيتر در هکتار
از علفکش بوکتريليونيورسال با بيش از 90درصد کنترل گل گندم و
غازايابي ،اطتالف معنيداري با ساير تيمارها داشتند .بهتنري تيمارهنا
براي کنترل بابونه ،دو مقدار  1/5و  1/75طيتنر در هکتنار علنفکنش
بوکتريليونيورسال بود که با بيش از 90درصد کنترل اطتالف معنني-
داري نسبت به سناير تيمارهنا داشنت .علنفکنش جديند بوکترينل-
يونيورسال در مقادير  1/5تنا  2طيتنر در هکتنار بهتنري کنارايي را در
کنترل مجموع تعداد و وزم ط ک علفهايهرز په برآ کرمان اه را
ن ام داد.

نمودار  -3درصد کاهش تعداد علفهایهرز نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف آزمایش کرمانشاه
(ططهاي عمودي مقابل هر تيمار رنج تغييرات صوت را ن ام مي دهد)
Figure 3- Percent of decrease in weed density by treatments in Kermanshah experiment
)(The vertical line in each treatment shows variation range of measurement

شيراز (زربام) :نتايج تجزيه واريانس بنراي مجمنوع وزم ط نک
علفهايهرز معنيدار بود (جدول تجزيه وارينانس ن نام داده ن ند).
علفهايهرز غاطح اي مناقه شامل بيتيراخ (،)Galium aparine
گل گندم ( ،)Centaurea depressaگنوشطرگوشني ( Conringia

 )orientalisو طاک ننير ( )Descuriania sophiaبودننند .در اينن
مناقه با از دست رفت بخ ي از دادهها ،امکام تجزينهي ممناري بنه
توکيک گونهها ميسر ن د وطي مقايسه ميانگي مجمنوع وزم ط نک
علفهايهرز ن ام داد تيمارهاي علنفکنش بوکترينليونيورسنال در

مطالعه كارآیي علفكش پیشآمیخته بروموكسینیل+توفوردي براي كنترل علفهاي هرز پهنبرگ در مزارع گندم...

مقادير  1طيتر و بيشتر بنه همنراه اتللنو ،توفنوردي ،برومايسنيد امم و
دوپلسامسوپر ،بدوم اطتالف مماري معنيدار مقادير بنا هنم توانسنتند
علفهاي هرز زا بيش از  85درصد مهار کننند( .جندول  .)2در مقابنل
کمتري تاثير را تيمارهاي ديانمسوپر ( 47/26درصد) ،طينتور (56/32
درصد) و گرانستار ( 59/88درصد) داشتند (جدول .)2
عملکرد گندم

کرج :کاربرد علفکش بوکتريل يونيورسال در مقادير  1/5طيتنر در
هکتار و بيشتر از مم به همراه توفوردي ،گرانسنتار ،دوپلسنامسنوپر و
برومايسيد امم بدوم اطتالف معنيدار با هم بي نتري درصند افنزايش
عملکرد ( 119/83تا  125/42درصند) را در مقايسنه بنا شناهد بندوم
کاربرد علفکش ن ام دادند .ساير تيمارهاي مزمايش با داشت توناوت
معنيدار با اي گروه از تيمارها ،درصند افنزايش عملکنرد کمتنري در

مقايسه با شاهد بدوم کاربرد علفکش ن ام دادند (جدول .)7
شهريار :مقادير  1/5تا  2طيتر در هکتار از علفکش بوکتريل بدوم
اطتالف معنيدار با هم باعث بي تري افزايش عملکرد گنندم شندند.
در مقابل علفکشهناي توفنوردي ،گرانسنتار و دينانمسنوپر بندوم
اطتالف معنيدار با هم کمتري افزايش عملکنرد را سنبح شندند کنه
کمتر از  112درصد نسبت به شاهد مطوده محاسبه شد (جدول .)7
کرمان اه :علفکش بوکترينليونيورسنال در مقنادير  1/5طيتنر در
هکتار و بيشتر به همراه علفکش دوپلسامسوپر با بي تري افنزايش
عملکرد گندم ( 123/51تا  127/65درصد) در يک گروه ممناري بنرار
گرفتند .ناکارممدتري تيمارها از نظر افنزايش عملکنرد مربنوه بنه دو
تيمار گرانستار و توفوردي بود (جدول .)7

جدول  -7درصد افزایش عملکرد دانهی گندم نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف مناطق آزمایش
Table 7- Percent of increase in wheat grain yield by treatments in experimental locations

درصد افزایش عملکرد دانهی گندم
تیمار

)Wheat grain yield (% of increase

شیراز

کرمانشاه

شهریار

Shiraz

Kermanshah

Shahryar

bcde

کرج

e

114.92

110.19

a

124.41

ab

122.44

a

b

122.31

b

129.90

ab

121.64

e

113.25

e

110.12

ab

119.83

d

117.83

d

114.33

b

117.78

bc

120.60

e

111.86

c

112.83

cde

202.55

bcd

119.00

bcd

b

117.70

abcd

269.16

cd

118.43

d

114.43

c

113.50

abcd

271.99

d

118.33

d

114.38

b

116.72

ab

302.42

b

121.79

b

117.78

b

117.56

abc

280.70

a

127.65

a

125.95

a

124.61

a

358.54

a

125.36

a

125.46

a

125.42

ab

317.02

ab

123.51

ab

122.51

a

125.42

ed

182.60

bcde
e

157.74

bcde
e

245.27

246.85

163.94

115.52

Treatments

Karaj

e

245.85
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ab

121.66
123.44

يو 46کمبي فلوئيد %67/5
U46-Cambi fluid® 67.5%SL

دوپلسام سوپر%60
Duplosan super® 60% SL

برومايسيد امم %40
Bromicide® 40% EC

گرانستار %75
Granstar® 75% DF

اتللو %6
Othello® 75% WG

ديانم سوپر
)Dialant super® SL (34.4+12

طينتور
Lintur® 70% WG

بوکتريل يونيورسال ()0/75
)Buctrile Univeral® 56% EC (0.75

بوکتريل يونيورسال ()1
)Buctrile Univeral® 56% EC (1

بوکتريل يونيورسال ()1/25
)Buctrile Univeral® 56% EC (1.25

بوکتريل يونيورسال ()1/5
)Buctrile Univeral® 56% EC (1.5

بوکتريل يونيورسال ()1/75
)Buctrile Univeral® 56% EC (1.75

بوکتريل يونيورسال ()2
)Buctrile Univeral® 56% EC (2

حروف غير م ترک در هر ستوم بيانگر اطتالف معني دار بر اساس مزموم دانک در سا  %5است.
)Uncommon labels at each column show significant difference based on Duncan test (α=0.05
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شيراز :کاربرد علفکش بوکتريليونيورسنال  1/75طيتنر در هکتنار
بي تري تاثير را بنر روي عملکنرد داننه گنندم داشنت کنه بنا مقندار
 358/54درصد افزايش عملکنرد داننه در برتنري گنروه ممناري بنرار
گرفت .ساير مقادير اي علفکش در محدودهي  269/16تنا 317/02
درصد افزايش عملکرد برار داشتندکه با هم اطتالف معنيدار نداشتند.
کمتري تاثير را تيمارهاي گرانسنتار ( 157/74درصند) ،دينانمسنوپر
( 163/94درصد) و دوپلسامسوپر ( 182/60درصد) داشتند (جدول .)7

بحث و نتیجهگیری
منني باشنني و همکننارام ( )8گننزارش کردننند گونننههنناي طرفننه
( ،)Polygonum aviculareسنننلمه (،)Chenopodium album
طنردل وح ني ( ،)Sinapis arvensisشناهي وح ني ( Cardaria
 ،)drabaبيتنيراخ( ،)Galium tricornatumتلخنه ( Acroptilon
 )repenseو طاک ننير ايراننني ( )Descuraini sophiaبننهترتيننح
مهمتري علفهايهرز په برآ مزارع گندم مبي ک ور هستند .ارشته
طاايي ( )Lepyrodiclis holosteoidesيک گونهي در حال توسنعه
در مزارع گندم ک ور است ( ،)25که ي اي مزمايش فقط در مناقنه
ي شهريار غاطح بود .ميرکماطي در سال  1378گسترش اي علفهنرز
را در منا ق شمال غرد و مرکزي ک ور براي اوطي بار گزارش کنرد
( .)9روند مطودگي مزارع گندم و کلزا به ارشتهطاايي به عنوام علنف-
هرز مهاجم در استامهاي تهرام ،اطبرز ،کرمنام ،مذربايجنام شنربي و
غربي ،همدام ،يزد و طراسام ریوي و گسترش مم به سناير مننا ق
ک ور در سال  1391گزارش شد ( .)7بديهي است گسنترش مطنودگي
به عوامل مختلوي مربوه است که يکي از ممها ناتواني علفکشهاي
بسيار رايج مهار په برآها در مزارع گندم ک ور اسنت ( .)14حضنور
غاطح پيچک به عنوام گونهي سمج به همراه دو علف هنرز غازاينابي
( )Falcaria scioidesو گل گندم ( )C. depressaکه همگني چنند
ساطه و مزاحم برداشت هستند ( )18حاکي از مديريت یعيف منزارع و
توسعه علفهاي هرز دشوار-کنترل است (.)11
علفکش بوکتريليونيورسال نتايج طود تا عاطي را بنراي کنتنرل
علفهاي هرز په برآ در اي مزمايش ن ام داد که اطبته وابسنته بنه
مقدار مصرف و نوع علفهرز بود .در مناقهي کرج با وجود علفهناي
هرز طاک ير ،شحبوي صحرايي و طردلوح ي کنه علنفهناي هنرز
دشوار کنترل و سمج محسود نميشوند مقندار مصنرف  1/25طيتنر و
بيشتر از مم در مهار تعداد و وزم ط ک علفهاي هرز کارايي طوبي
را داشت .نمودار  1و جدول  6ن ام ميدهند به جز دو تيمار بوکترينل
يونيورسال ( 0/75طيتر در هکتار) و ديانمسوپر ،سناير تيمارهنا بنراي
کنترل حدابل  80درصد کنترل علفهاي هرز موفنق بودنند .بنا اين

وجود براي عملکرد دانه بايند مقندار مصنرف بنه  1/5طيتنر در هکتنار
افزايش يابد تا دستکم  24درصد به عملکرد دانه افزوده شنود .نتنايج
ينک تحقيننق ن ننام داد مصننرف ينک طيتننردر هکتننار منناده تجننارتي
بوکتريليونيورسال (بروموکسينيل+توفوردي) توانست علنفهنايهنرز
په برآ در گندم را به ميزام  92درصد کنترل کند ( .)3در مناقهي
شهريار نيز دو علفهرز طاک ير و ماشک گلطوشهاي راحت-کنتنرل
محسود ميشوند و تعداد ممها توسط علفکشهاي مزمايش بنه جنز
کمتري مقدار بوکتريليونيورسال بيشتر از  80درصد مهنار شند .امنا
علفهرز ارشتهطاايي به طوبي دو علف هرز ديگر کنترل ن د و فقنط
بوکتريليونيورسال به مقدار  1/25طيتر و بيشتر در کنار دو علفکنش
دوپلسامسوپر و برومايسيد امم توانستند  80درصد مم را کنترل کردنند.
با اي وجود براي يک علفهرز مهاجم مانند ارشنتهي طانايي سنا
کنترل بي تر از  90درصد مناقي و مالود است کنه در اين صنورت
کمتري مقدار مصرف بوکتريليونيورسال بايد به  1/75طيتر در هکتنار
افزايش يابد .در وابع نتايج عملکرد دانه هم تاييد کنندهي اي مویوع
است زيرا براي حوظ عملکرد دانه حدابل  1/5طيتر درهکتار بوکترينل-
يونيورسال نزم بود (جدول  .)7زند و همکارام ( )25در نتايج مزمنايش
طننننود بيننننام کردننننند علننننفکننننشهنننناي متالنتننننيس
(يدوسوطووروم+مزوسوطووروم+مو پاير) ،توتال (متسوطوفورممتينل+
سوطووسوطووروم) ،طينتور (180مقدار مصرف گرم در هکتار) و گرانسنتار
توانستند ارشتهي طااي را با کارايي بيش از 90درصد کنترل کنند .در
مقابل يو 46کمبيفلوئيد (توفوردي+امسيپيم) داراي کنارايي متوسنط
(72درصد) ،دوپلسامسوپر کارايي طنود (82درصند) و مينزام توصنيه
شده طينتور ( 165گرم در هکتار) فقط  55درصد تراکم ارشتهي طاايي
را کاهش داد که با نتايج مزمايش ما همطواني دارد.
مي باشي و سعيدي ( ،)7بهتنري علنفکنشهناي بنراي کنتنرل
ارشتهي طاايي را مکوپروپپي+ديکلوپروپپي +امسيپيم ( 2/5طيتنر
در هکتار دوپلسامسوپر) ،بروموکسينيل+توفوردي ( 1/5طيتر در هکتنار
بوکتريليونيورسال) ،بنتنازوم+ديکلوپروپ ( 2طيتنر در هکتنار از مناده
تجارتي بازگرام ديپي  )SL %56/6و فلوروکسيپير (کاوي فلورکس
 )EC %20معرفي کردند .با توجه به نتنايج اين مزمنايش و مااطعنات
گذشته به نظر ميرسد مادهي موثره بروموکسينيل و ديکلوپروپپي در
ترکيبات پيشمميختهي مربو ه جنز کليندي کنتنرل ارشنتهطانايي
هستند که در کنار اجزاي ديگر اثر باعي ترکيح را ايجاد ميکنند.
کاربرد هيچيک از تيمارها بنه جنز گرانسنتار نتوانسنت پيچنک را
بيشتر از 68درصد کنترل کند .علنفکنش بوکترينل يونيورسنال نينز
کارايي مالوبي در کنترل پيچک نداشت و کارايي مم بسته بنه مقندار
مصرف از  23/85تا  65/91درصد متغيير بود .با اي وجود بنر طنالف

مطالعه كارآیي علفكش پیشآمیخته بروموكسینیل+توفوردي براي كنترل علفهاي هرز پهنبرگ در مزارع گندم...

نتايج مزمايش ما نتايج يک مزمايش در روماني ن ام داد ،مصرف علف
کش پيشمميخته بروموکسينيل+توفوردي (يک طيتر مناده تجنارتي در
هکتار) توانست پيچک صحرايي را به ميزام  96درصد کنتنرل نمايند
( .)3پيچک به دطيل سيستم ري هاي گسترده ،تحمل زياد بنه شنرايط
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تنش ر وبت و تکثير همزمام به کمک بذر و اندامهاي زيرزميني جزو
بدتري ده علفهرز جهام محسود ميشود (.)20

جدول  -8ارزیابی توصیفی کارایی علف کش ها بر اساس کنترل جمعیت در تمام مناطق آزمایش
Table 8- Descriptive assessment of herbicide efficiency for weed control population at the all experimental locations
ارشتهخطایی خردل -شببو خاکشیر
ماشک
پیچک-
بابونه
غازایاقی
گلگندم بیتیراخ
کل علف
 False jagged- Hairyوحشی صحرایی Flixweed
corn
Sickleweed
Stickywilly
Iranian
صحرایی
هرز
های
ckickweed
vetch
chamomile
knapweed
field
bindweed

Total
Weeds

African Wild
mustard mustard

يو 46کمبي
+++

++++

++

++++

+++

+

++++

++

++++

+++

++++

+++

+++

++

+++

+++

++

++++

++++

++++

++++

++++

+++

+++

+++

++++

++++

+

++++

++++

++++

++++

++++

+++

+++

+++

+++

+++

++

++++

-

++++

++++

++++

+++

+++

++

+++

+++

+

+++

+++

+++

++++

++++

++

+++

+++

-+++

+++

++

+++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

++++

+++

+

+++

++

+++

+++

+++

++

++

+

+++

++

-

++

+++

++

+++

+++

++

++

++

+++

++

+

+++

++

+++

++

+++

+++

++

++

++++

++++

++

++++

++++

+++

+++

++++

++++

++++

+++

++++

++++

++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

+++

+++

++++

++++

++

++++

++++

++++

++++

U46-CF

دوپلسام سوپر
Duplosan S

برومايسيد امم
Bromicide

گرانستار
Granstar

اتللو
Othello

ديانم سوپر
Dialant S

طينتور
Lintur

بوکتريل ()0/75
)Buctril U(0.75

بوکتريل ()1
)Buctrile U(1

بوکتريل ()1/25
)Buctrile U(1.25

بوکتريل ()1/5
)Buctrile U(1.5

بوکتريل()1/75
)Buctrile U(1.75

بوکتريل ()2
درصد کنترل :بيش از 85درصد  70 ، ++++تا  85درصد  50-70 ، +++درصد 30 ،++تا  50درصد  ،+کمتر از  30درصد

++++

)Buctrile U(2

کنترل-

Percentage of weed control: ++++more than 85, +++70-85, ++50-70, +30-50, - less than 30 %.

پورمذر و طلقاني ( )15بيام کردند پيچک به دطينل اينکنه بنه نور
معمول ديرتر از ساير علفهاي هرز په بنرآ بهناره منيرويند ،ينک
علفهرز مزاحم برداشت در مزارع گندم ک ور محسنود شنده کنه بنا
علفکشهاي رايج به طوبي کنترل نميشود .بديهي است وجود ينک
يا دو علفهرز دشوار کنترل که با علفکشهناي راينج پرمصنرف بنه
طوبي کنترل نميشوند در کنار مديريت نادرست ميتواند بنه غاطبينت
علفهاي هرز سمج در مينده منتهي شود که در وابع بر طالف اهداف
مديريت تلويقي علفهاي هرز است ( 4و .)11
در مزمايش ما ،چهار علفهرز بيتنيراخ ،گنل گنندم ،غازاينابي و
بابونه توسط تيمار بوکتريليونيورسال در مقادير  1/5طيتنر در هکتنار و

بي تر با کارايي دست کم 80درصد کنتنرل شندند و برومايسنيد امم و
توفوردي نيز کنترل اي علفهاي هرز به طوبي موفنق بودنند .نتنايج
ينننک مزمنننايش در مجارسنننتام ،ن نننام داد کننناربرد علنننفکنننش
بروموکسننينيل+توفوردي (ينک طيتننر در هکتننار از منناده تجننارتي) ،در
ابتداي ظهور اوطي گره سابه گندم روي طاک به طوبي توانست گوننه
هاي هوت بنند پنيچ ( ،)P. convolvulusکنگنر وح ني ( Cirsium
 ،)arvenseسيزاد ( ،)Veronica sp.بابوننه اروپنايي ( Matricaria
 )indoraو بننيتننيراخ را کنتنننرل کنننند ( .)5تننناثير علنننفکنننش
بروموکسينيل+توفوردي (يک طيتر ماده تجارتي در هکتار) توانست بنر
کنتننرل گونننههننايي نظيننر هوننتبننند ( ،)P. aviculareشننلمي

1399  زمستان،4  شماره،34  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي

 گروه متيل در موبعيت دوم حلقهي بنزم جاي،شبيه به توفوردي است
طود را به کلري داده است و در نتيجنه عملکنرد علنفک ني مم نينز
 اطبتننه عملکننرد انتخننابي امسننيپننيم در بعضنني.)26( شننباهت دارد
 تنا حندي بي نتر اسنت و پاينداري،)محصونت (مانند يونف زراعي
 طوشنبختانه هنيچينک از مقنادير.)26( وننيتري هم در طاک دارد
مصرف علفکش بوکتيريل يونيورسنال باعنث گيناهسنوزي گنندم در
 علفهاي هرز دشوار کنتنرل اين پنژوهش در.منا ق مزمايش ن دند
درجهي اول پيچک و سپس ارشتهطاايي بودند که علنفکنش جديند
 طيتنر در هکتنارو بي نتر) در کنتنرل1/5 بوکتريليونيورسنال (مقنادير
 بنا.پيچک متوسط وطي در کنترل ارشته طاايي به طوبي عمنل کنرد
+اينکه علفکشهاي سوطوونيلاوره مانند اتللنو (مزوسنوطووروم متينل
 مو پايردياتيل) و گرانستار+ ديولوفنيکام+يدوسوطووروم متيل سديم
(تريبنوروم_متيل) براي کنترل علفهاي هرز مسنامکنتنرل کنارايي
طود تا عاطي در اي مزمايش داشتند اما با توجه بنه مسنايل ناشني از
مقاومت و همچني غلبهي علفهاي هرز دشنوارکنترل نزم اسنت از
علفکشهاي ديگر مانند برومايسيد امم و بوکتريليونيورسال اسنتواده
.شود
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،)Cirsium arvense(  کنگننر وح نني،)Rapistrum rugusum(
Convolvulus (  پيچننک صننحرايي،)Stellaria media( گننندمک
 درصد85 ) بيش ازThalaspi arvense( ) و بدومه بيابانيarvensis
) و ترشکFumaria officinalis( و بر کنترل گونههايي نظير شاتره
 اين در حناطي.)1(  درصد ارزينابي شند75  تا50 )Rumex crispus(
است که کاربرد تنهايي هنر ينک از علنفکنشهناي توفنوردي و ينا
 درصند بنود50 بروموکسينيل بر کنترل گونه هاي ذکر شنده کمتنر از
.)24(
يافتههاي اي پژوهش ن ام داد علفکش بوکتريليونيورسنال بنا
توجه به مواد موثرهي طود يعنني بروموکسنينيل و توفنوردي کنه بنه
1/5  گرم در طيتر مميخته شدهاند وبتني در مقنادير280 نسبت مساوي
 کارايي طود تا عاطي براي کنترل،طيتر در هکتار يا بي تر مصرف شود
 کارايي مناسح اي علفکش.)8 علفهاي هرز په برآ دارد (جدول
عالوه بر ترکيح مناسح بنه مقندار منادهي منوثرهي موجنود در اين
علفکش نيز مربوه است زيرا علفکش برومايسيد کنه پنيش از اين
معرفي و ثبت شده است نيز از دو مادهي موثره برموکسينيل و امسني
 گرم در طيتر ت نکيل شنده اسنت و مقندار200 پيم به نسبت مساوي
 جز امسيپيم ينک. طيتر در هکتار ثبت شده است1/5 مصرف مم هم
مادهي موثره هورموني و از طانواده فنوکسيها است و در وابنع بسنيار
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Introduction: Plant Protection Organization (PPO) has registered seventeen commercial herbicides
formulations for broadleaved weed control of wheat in Iran (Nourbakhsh, 2019). Among these herbicides, five
herbicides contain one active ingredient and the others have two or three active ingredients including acetolactate
synthase (ALS) enzyme inhibiting groups, synthetic-auxin groups, photosynthetic inhibitor of photosystem II,
and pigment synthesis inhibitor groups, which are sometimes formulated with safeners (Tomlin, 2009). Previous
studies show that existing weed species do not similarly respond to herbicides and therefore the percentage
control of some of the weed species is lower than the other species (Ohadi, 2010). These hard-to-control weeds
are naturally resistant to herbicides. Thus, new herbicides with several active ingredients are suggested to be
used to suppress such weeds. The aim of this work was to find the best chemical treatments against weeds in
wheat production based on using new herbicides bromoxynil+2,4-D and comparing their efficacy with the
common registered herbicides in the major wheat growing areas of Iran.
Material and Method: A field study was conducted in four regions of Iran, including Karaj, Shahryar,
Kermanshah and Shiraz during 2017-2018 growing season. The statistical layout was a completely randomized
block design with four replicates. Eight herbicides in 13 treatments were 2,4-D+MCPA (U46-Cambi fluid®
67.5%SL, 1.5 1 L ha-1), Mecoprop-p + Dichloprop-p + MCPA (Duplosan super® 60% SL , 1 L ha-1), Bromoxynil
+ MCPA (Bromicide® 40% EC, 1.5 L ha-1), Tribenuron-methyl (Granstar® 75% DF, 20 gr ha-1), Mesosulfuronmethyl + Iodosulfuron-methyl sodium+ Diflufenican+Mefenpyre-diethyl (Othello® 75% WG, 1.6 L ha-1), 2,4-D
+ Dicamba (Dialant super® 46.4 SL, 0.8 L ha-1), Triasulfuron + Dicamba (Lintur® 70% WG, 165 gr ha-1), and the
new herbicide Bromoxynil + 2,4-D with six recommended doses (Buctrile Univeral® 56% EC, 0.75, 1,1.25, 1.5,
1.75 and 2 L ha-1). A hand-weeded treatment and an unweeded treatment served as controls. Weed density and
weed dry weight for each plot were measured four weeks after the last application the herbicides. Wheat was
harvested from six m2 of each plot after removing border plots. Wheat grain yield was determined after adjusting
the moisture level of grain to 14 %. Data from each region were subjected to statistical analysis using
SAS/STAT® statistical software and the means were separated by Duncan (α=5%).
Results and Discussion: The results showed a diverse spectrum of weeds (18 species) at the experimental
locations. Descuriania Sophia was dominant in three tested locations except Kermanshah. The next dominant
weed species were Galium aparine L. and Centaurea depressa M.B. were present dominantly in Kermanshah
and Shiraz. Lepyrodiclis holosteoides and Convolvulus arvensis as noxious weeds, respectively were dominant in
Shahryar and Kermanashah. Malcolmia africana and Sinapis arvensis were present in Karaj. Across the
experimental locations, Bromoxynil + 2,4-D was efficient at 1.5-2 L ha-1 concentrations for total weed control
(85.7 to 91.47%). However, when applied at dosage of under 1.5 L ha -1, its weed control efficiency was lower
(63 to 80%). Mecoprop-p + Dichloprop-p + MCPA and Bromoxynil + MCPA with 82% average efficiency in
controlling weeds in all the locations, which was in agreement with the findings of some previous studies
(Minbashi and Saeedi, 2019). 2,4-D + Dicamba and Triasulfuron + Dicamba were inefficient in weed control
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2- Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and
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(68-72%) across all locations. Bromoxynil + 2,4-D (1.5 L ha-1 and upper doses), Mecoprop-p + Dichloprop-p +
MCPA, and Bromoxynil + MCPA were the most efficient to control Lepyrodiclis holosteoides with 86.99 to
99.19% of weed density. This weed beside C. arvensis and G. aparine were identified as difficult-to-control
weeds. None of herbicides showed visual injury symptoms on wheat.
Conclusion: According to these experiments, we found that Bromoxynil + 2,4-D (1.5 L ha-1 and upper
doses) as new candidate herbicide showed good to excellent (85%-100%) weed control efficiency averaged in
the all experimental locations and it could be recommended to be used in wheat field after registration process.
Due to environmental concern, it should be applied at lower doses. Mecoprop-p + Dichloprop-p + MCPA and
Bromoxynil + MCPA were found to be the next two efficient herbicides. C. arvensis, was the most difficult-tocontrol weed that there was not controlled by new herbicides. L. holosteoides and G. aparine were difficult-tocontrol weed species.
Keywords: Density, Difficult-to-control, Dry weight, Spectrum, Visual injury
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مقاله پژوهشی

اثر کاربرد تلفیقی کود سبز کلزا ( )Brassica napus L.و تراکم کاشت بر کنترل علفهای هرز
و عملکرد آفتابگردان )(Helianthus annuus L.
جواد حمزهئی -*1حسن خانی -2سیده فاطمه حسینی -3رحیمه

صابرفر4

تاریخ دریافت1399/06/11 :
تاریخ پذیرش1399/09/29 :

چکیده
مهار علفهای هرز یکی از مهم ترین مزایای کودهای سبز است .تراکم کاشت گیاه زراعی نیز از طریق کااه ناور با اس دسا ریس زی ات تاوده
علفهای هرز را کاه میدهد .از اینروس اثر کودسبز کلزا و تراکم کاشت آف ا گردان ر علفهای هرز و عملکرد هصورت آزمای کرت خرد شاده در
بالب طرح لوکهای کامس تصادفی ا سه تکرار ررسی شد .آزمای در سال زراعی  1393-94در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه وعلی سینا همدان اجرا شد.
وجین علفهرزس عدم کار رد و کار رد کود سبز در کرتهای اصلی و تراکمهای کاشت ش س هشت و  10وته آف ا گردان در م ر مر ع در کرتهای فرعی
برار گرف ند .تراکم و زی ت توده علفهای هرز تحت تأثیر اثر م قا س فاک ورها برار گرفت .یش رین تراکم و زی ت توده علفهای هارز در تیماار شا
وته آف ا گردان در م ر مر ع و دون کار رد کودسبز مشاهده شد .در مقای ه ا این تیمارس  10وته آف ا گردان در م رمر ع و کار رد کودسبز کارایی کن رل
علفهرز را  79درصد افزای و زی ت توده تاجخرویس سلمهترهس دم رو اهی سبزس پیچک و کس علفهای هرز را هترتیب 70س 76س 99س  92و  79درصد
کاه داد .عملکرد تراکم  10وته آف ا گردان در م رمر ع در حالت وجین و کار رد کودسبز یش رین ود و ا یکدیگر تفاوت معنیداری نداشت .ناا راینس
کشت  10وته آف ا گردان در م ر مر ع در کنار کار رد کودسبز کلزاس علفهای هرز را کن رل و ی ترین عملکرد را حاصس کرد که میتواناد اه کااه
مصرف علفک ها کمک کرده و گامی مؤثر در راس ای کشاورزی پایدار اشد.
واژههای کلیدی :روشهای زراعی کن رل علفهای هرزس کشاورزی پایدارس مالچس مدیریت تلفیقی علفهای هرز

مقدمه

1

علافهاای هاارز مهامتارین عامااس محدودکنناده در نظاامهااای
کشاورزی می اشند و اگر کن رل نشوندس عملکرد گیاهان زراعی ا ه
ه توان ربا ی آنها تا  90درصد ( )12و ر اسای رخای مناا ع این
 10تا  100درصد کاه مییا د ( .)1علفهای هرز از طریاق ربا ات
رای جذب نورس آب و مواد غذاییس رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی
را تحت تأثیر برار میدهند ( .)12روش عمده مبارزه ا علفهای هارز
کار رد علفک ها استس ولی نگرانایهاای زی اتمحیطایس جامعاه
کشاورزی را وادار کرده تا از روشهای جایگزین در کن رل علافهاای
هرزدر بالب کشاورزی پایدار اس فاده کنند (.)9
1س 2س  3و  -4هترتیب دانشیار اکولوژی گیاهان زراعیس کارشناسی ارشد شناساایی و
مبارزه ا علفهای هرزس دانشجوی دک ری و دانشاجوی کارشناسای ارشاد اکولاوژی
گیاهان زراعیس گروه زراعت و اصالح نباتاتس دانشاکده کشااورزیس دانشاگاه اوعلی
سیناس همدانس ایران
)Email: j.hamzei@basu.ac.ir
(* -نوی نده م ئول:
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.88026

کشاورزی پایدار ه مجموعه و دامنهای از فعالیتها مانند مدیریت
تلفیقی علفهای هرز و هکارگیری تکنیکهای خاص مدیریت زراعی
اطالق میشود که موجب پایداری نظام زراعی میشاود ( .)2از جملاه
راهکارهایی که رای حرکت ه سمت پایداری نظاامهاای کشااورزی
مطرح استس اس فاده از کود سبز همنظور تأمین مواد غذایی مورد نیااز
گیاه و مبارزه ا علفهای هارز در نظاامهاای کشااورزی و همچناین
اس فاده از تراکمهای کاش ی است که ضامن حصاول عملکارد با اس
ببول از رشد و خ ارت علفهای هرز جلاوگیری نمایاد .از کاود سابز
رای کن رل علفهای هرزس حاصلخیزی خاک و هباود کیفیات خااک
اس فاده میشود (2س  8و  .)17کودهای سبزس گیاهاانی ه ا ند کاه اه
منظور اصالح خصوصیات فیزیکیس شیمیایی و زی ی خااک و تاأمین
عناصر غذایی ضروری رای رشد مطلوب گیاه اصلی کشت مایشاوند
(5س  .)16اس فاده از انواع مخ لف کودسبزس مدیری ی مناسب رای تولید
پایدار در تمام وم نظامهای کشاورزی استس چراکاه مایتواناد اعا
افزای پایاداری از طریاق کااه فرساای س افازای ماواد آلای و
نگهداری عناصر غذایی خاک گاردد (14س16س 20س  22و  .)23مخلاو
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کردن مقدار زیادی از قایای گیاهان پوششی ا خاکس مخصوصاا اگار
آبدار اشد اغلب موجب افزای جمعیت پاتوژنهاای خااکزی مثاس
بارچهای عامس مرگ گیاهچه میشوند .ه نظر میرسد علات کااه
جوانهزنی علفهای هرز پس از آمیخ ه شدن گیاهان پوششی ا خاک
همین امر اشد که در زیر خاک موجب پوسایده شادن اذر آنهاا یاا
مرگ گیاهچه میشود ( .)17کود سبز از طریق تغییر با لیت دس رسای
ه عناصر غذایی و هبود رشد گیاه زراعی و افزای با لیت ربا ات اا
علفهای هرز نیز از جوانه زنی علفهای هرز جلوگیری کارده و رشاد
آنها را کاه میدهد ( 2و  .)16گیاهان تیره شب وئیان شامس کلزا
( )Brassica napusو خردل ( )Sinapis arvensisاه عناوان کاود
سبز مناسب جهت کاه جمعیت علفهای هارز و پااتوژنهاا ( 15و
 )11معرفاای شاادهانااد .گاازارش شااده اساات کااه وجااود ترکیبااات
ایزوتیوسیانات در قایای این گیاهان از جوانه زنی ذر علفهاای هارز
ممانعت کردهس جوانه زنی آنها را ه تأخیر انداخ ه و یا رشاد گیااهچاه
آنها را مخ س میکند ( .)11همچنینس در صاورتی کاه هادف اصالی
اس فاده از کود سبزس کن رل علفهای هرز اشدس گونههای غیار لگاوم
مانند کلزا مناسب خواهد ود ( .)3کود سبز رخالف جلوگیری از جوانه
زنی و اس قرار ذور علفهای هرزس مانع جوانه زنی ذور گیاهان زراعی
نمیشودس زیرا جرم ذور اکثر علفهای هرز برار گرف ه در قایای کاود
سبزس یک تا سه مرتبه کمتر از جرم ذر گیاهان زراعی اسات ( .)25در
ن ایج یک پژوه مشخص شد که اندازه ذرس نق مهمی در تعیاین
پاسخ ذور ه تن های مخ لف مانند تن های فیزیکای و شایمیایی
ناشی از کود سبز دارد (.)26
نور مهم ترین منبعى است که گیاهان زراعى و علفهاى هارز ار
سر آن ربا ت مىکنند .لذا میزان دس رسى ه نور در رشاد و عملکارد
گیاهان زراعى یار مؤثر است ( .)12ر همین اسایس یکى از روش-
هایى که در مدیریت تلفیقى علفهاى هرز راى افزای توان رباا ى
گیاه زراعى و سرکوب علفهاى هرز اه کاار ماىرودس تغییار آرایا
فضایى گیاه زراعی و تراکم آن مى اشد که از این طریاق ای تارین
مقدار نور ه گیاه زراعى و کم رین مقدار ه علفهرز تحت ربا ات اا
آن مىرسد .افزای تراکم گیااهی مایتواناد یاک روش ماؤثر ارای
افزای سهم گیاه زراعی از کس موجودی منبع و کاه وزن خشاک
علفهای هرز اشد ( 4و  .)19هطوریکهس امروزه افزای تراکم تا حد
مطلوب یکی از مهمترین روشهای مهار علافهاای هارز اسات کاه
بدرت ربا ی گیاه زراعی را در مقا س علفهای هرز افازای داده و از
رشد علف های هرز از طریق محدود کردن فضا و جذب عناصر غذایی
توسط آن هاس از می دارد ( .)12محققاین روش افازای تاراکم گیااه
زراعی ه منظور محدود ساخ ن اثرات ربا ی ناشی از علفهای هرز را
مؤثر دان هاندس ه طوری که اا افازای تاراکم کاشات ررت ( Zea
)mays L.س زی ت تودهس قا و توان زادآوری علافهارز تااجخاروی
) (Amaranthus rudisه ترتیب 99س  97و  80درصد کاه یافت

( .)18ا توجه ه اینکه گیاه زراعای کلزا با دارا بودن مواد آللوپاتیک
عالوه بر استفادههای غذایی و دارویی ،به عنهوان تمیهز کننههه
خاك و نیز کاهش دهنهه بیماریهای خاكزاد شناخت شهه ک
از طریق کاهش جمعیت حشرات و میکرو ارگانیزمهای خهاك و
نیز کنترل علفهای هرز ،محیط مناسبی را جهت کشت گیاهان
دیگر فراهم میکنه ،این آزمای همنظور ررسی اثر کود سبز کلزا و
تراکم کاشت ر کن رل علفهای هرز و عملکرد آف ا گردان اجرا شد.

مواد و روشها
آزمای در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشاگاه اوعلی
سینا اجرا شد .محس اجرای آزماای در  48درجاه و  31دبیقاه طاول
شربیس  35درجه و  1دبیقه عرض شمالی و  1690م ر ارتفاع از سطح
دریا برار دارد .آزمای هصورت کرت خرد شده در بالاب طارح پایاه
لوکهای کامس تصادفی ا سه تکرار اجرا شد .وجین علفهای هرز و
کار رد و عدم کار رد کودسبز کلزا در کرتهاای اصالی و تاراکمهاای
کاشت ش س هشت و  10وته در م رمر ع از آف ا گردان آجیلای ربام
کانف ا در کرتهای فرعی برار گرفت .با س رکر است که در تیمارهای
کار رد و عدم کار رد کود سبز کلزاس کن رل علفهرز صاورت نگرفات.
کلزا (ربم هایوال  )401در مرحله شروع گسدهی ا خاک مخلو شد و
پس از  2هف ه آف ا گردان ا تراکمهای کاشات ماورد نظار در داخاس
کرتهای اصلی کشت شد .میزان زی ت توده کلزا در زمان رگرداندن
ه خاکس در حدود  6250کیلوگرم ماده خشک اندام هاوایی در هک اار
ود .در هر کرت فرعی  6ردیف کشت ه طاول  5م ار بارار گرفات.
ن ایج آزمون خاک افت خاک را لوم رسیس اسیدی ه آن را 7/45س میزان
پ اسیم با س جذب را  590میلیگرم در کیلوگرم خااکس میازان ف افر
با س جذب را  59/4میلیگرم در کیلوگرم خاکس نی روژن کس خااک را
 0/13درصدس هدایت الک ریکی آن را  0/409میلیموی ر م ر و مااده
آلی آن را  1/32درصد نشان داد .ر اسای ن ایج تجزیه خاک و توصیه
کودیس  250کیلوگرم اوره در هک ار در سه مرحله ( 50درصد در زماان
کاشتس  25درصد در زمان ظهور طبقهاا و  25درصاد در زماان گاس
دهی) ه خاک اضافه شد .نمونه رداری از علفهاای هارز اهمنظاور
تعیین تراکم و وزن خشک آنها در سه مرحله (سه هف ه پس از سابز
شدنس گسدهی و رسیدگی فیزیولوژیکی آف ا گردان) ا ساه تکارار اه
وسیله کوادرات  1×1م ر مر ع انجام گرفت .علفهای هرز ه تفکیاک
گونه شمارش و زی ت توده آنها پس از خشک شادن اه مادت 72
ساعت در آون ا دمای  80درجه سان یگرادس توسط ترازو ا دبت یاک
صدم اندازهگیری شد .همچنینس رای سنج عملکرد دانه آف ا گردان
نیز دو م ر مر ع از هر کرت آزمایشی پس از اعمال اثار حاشایه (یاک
ردیف از طرفین و نیم م ر از اال و پایین ردیف کاشت) رداشات شاد.
رای ارزیا ی با لیت کودسبز و تراکم وته در کن رل علافهاای هارز

اثر كاربرد تلفیقی كود سبز كلزا ( )Brassica napus L.و تراكم كاشت...

مزرعه آف ا گردان از شاخص کارایی کن رل علفهرز ر اسای معادلاه
( )1اس فاده شد (.)21
)WEC=((WBc-WBi)/WBc)×100
(معادله )1
در این فرمول  WBcزی ت توده علفهاای هارز در تیماار عادم
وته در م ر مر اع آف اا گردان و WBi
کار رد کود سبز در تراکم ش
زی ت توده علفهای هرز در سایر تیمارها ( اه جاز تیمارهاای کن ارا
علفهرز) می اشد .تجزیه دادهها توسط نرمافازار آمااری SAS ver.
 9.1و مقای ه میانگینها ا اس فاده از آزمون  LSDدر ساطح آمااری

503

پنج درصد انجام گرفت.

نتایج و بحث
تاجخروی ریشه برمزس دم رو ااهی سابزس پیچاک و سالمه تاره
علفهای هرز غالب مزرعه ودند .رخی ویژگیهای ایان علافهاای
هرز در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1ویژگیهای اصلی علفهای هرز غالب در مزرعه
Table 1- Main characteristics of dominant weeeds in the field

مسیر فتوسنتزی

خانواده

نام علمی

نام عمومی

گونه علف هرز

Photosynthetic pathway
C4

Family
Amaranthaceae

Scientific name
Amaranthus retroflexus L.

Common name
Redroot pigweed

Weed species

C4

Poaceae

Setaria viridis L.

Foxtail millet

C3

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

Field bindweed

C3

Amaranthaceae

Chenopodium album L.

Pigweed

تراکم و زیست توده علفهای هرز در سه هفته پس از سبز
شدن

اثر کود سبز ر تراکم سلمهترهس پیچک و تراکم کس علفهای هرز
در سه هف ه پس از سبز شدن آف ا گردان در سطح اح مال یک درصد
و ر تراکم تاجخروی در سطح اح مال  5درصاد معنایدار اود .ولای
تراکم وته آف ا گردان در این مرحله از رشدس تراکم علفهاای هارز را
تحت تأثیر برار نداد .همچنینس اثر م قا س تیمارها ر تراکم علفهاای
هرز سلمهتره و دم رو اهی سبز در سطح اح مال  5درصد معنیدار شد
(جدول  .)2ی ترین و کمترین تراکم علافهاای هارز تااج خاروی
ریشه برمز ( 18/50و  13/00وتاه در م ار مر اع)س پیچاک ( 14/20و
 9/70وته در م ر مر ع) و کس علفهای هارز ( 82/70و  65/40وتاه
در م ر مر ع) در سه هف ه پس از سبز شدن آف ا گردان اهترتیاب اه
تیمارهای دون کار رد کود سبز ( )No-GMو کار رد کود سبز ()GM
تعلق گرفت .در این مرحله از نموناه ارداریس کاود سابز کلازا تاراکم
تاجخروی ریشاه برماز و پیچاک را اهترتیاب 30س  32و  21درصاد
کاه داد (شکس  .)1مقای ه تراکم علافهاای هارز سالمهتاره و دم
رو اهی سبز در ترکیبات تیماری نیز یانگر این ود که تیمار ش وته
آف ا گردان در حالت عدم مصرف کود سبز ااالترین تاراکم ( 13/50و
 11/40وته در م ر مر ع ه ترتیب رای سلمهتره و دم رو اهی سبز) را
داشت و ا افزای تراکم آف ا گردان و کار رد کود سبز کلازا از تاراکم
هر دو گونه علفهرز هطور معنیداری کاس ه شد (شاکس  .)2زی ات
توده تاجخرویس سلمهترهس دم رو اهی سبزس پیچک و زی ت توده کاس
علفهای هرز در سه هف ه پس از سبز شدن آف اا گردان تحات تاأثیر

تاجخروی ریشه برمز
دم رو اهی سبز
پیچک
سلمهتره

تیمار کود سبز برار گرفت .ولی تراکم وته آف ا گردان در این مرحله از
رشد ر زی ت توده علفهای هرز نیز معنیدار نشد .اثار م قا اس کاود
سبز در تراکم آف ا گردان نیز ر زی ت توده علفهاای هارز غالاب در
سطح اح مال  5درصد و ر زی ت توده کس علفهای هارز در ساطح
اح مال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)2اهطاوریکاه ای تارین
زی ت توده کس علفهای هرز ( 17/50گرم در م رمر ع) در سه هف اه
پس از کاشت آف ا گردان مر و ه تیمار عدم کن رل در تاراکم شا
وته و کمترین زی ت توده ( 11/16گرم در م ر مر اع) اا  36درصاد
کاه مر و ه کود سبز کلزا در تراکم  10وته آف اا گردان در م ار
مر ع ود (جدول  .)3در این مرحله از رشد عمدتا ین تاراکم شا و
هشت وته آف ا گردان از نظر زی ت توده علفهای هرز غالب تفاوتی
وجود نداشت که علت این امر می تواند از رشد کند اولیاه و در ن یجاه
سطح سایه انداز پایین آف ا گردان ناشی شود .در مقا سس تأثیر کود سبز
کلزا مح وی تر ود هطوری که کار رد کود سبز در مقای ه اا عادم
کار ردس زی ت توده کس علفهای هرز را  24درصاد کااه داد ولای
این کاه در تراکم  10وته آف ا گردان ن بت ه تراکم ش وته در
حدود  12درصد ود .وجود ترکیبات ایزوتیوسیانات در قایای کلزا مانع
از جوانه زنی ذر علفهای هرز میشود و یاا رشاد گیااهچاه آنهاا را
مخ س میکند ( .)11کن ارل علافهاای هارز توساط قایاای گیااهی
آمیخ ه ا خاک را عالوه ر اثارات دگار آسایبی اه تغییار در با لیات
دس رسی ه عناصر غذایی ه دلیس تجزیه تادریجی قایاای گیااهی و
برار دادن عناصر غذایی حاصس از آنها در اخ یار گیاه نیز ن ابت داده
اند (2س  16و .)3
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تراکم و زیستت تتوده علتفهتای هترز در زنتان ت دهت
آفتابگردان

ن ایج تجزیه واریانس حاکی از این است که تیمارهای کودسابز و
تراکم آف ا گردانس تراکم و زی ت توده علافهاای هارز تااجخارویس

سلمهترهس دم رو اهی سبزس پیچک و کس علافهاای هارز را در زماان
گسدهی در سطح اح مال یک درصد تحت تأثیر برار دادند .همچناینس
اثر م قا س تیمارها ر تراکم و زی ت توده علفهای هرز غالاب و کاس
علفهای هرز معنیدار شد (جدول .)4

جدول  -2تجزیه واریانس اثر کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر تراکم و زیست توده تاج خروس ریشه قرمز ،سلمهتره ،دم روباهی سبز ،پیچک و
کل علفهای هرز در سه هفته پس از سبز شدن
Table 2- Analysis of variance for the effect of canola green manure and sunflower density on density and biomass of A.retroflexus, C.
album, S. viridis, C. arvensis and total weeds in three weeks after emergence

کل علفهای هرز
Total

زیست

تراکم

توده
Biomass

Density

پیچک

دم روباهی سبز

C. arvensis

S. viridis

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

سلمهتره
C. album

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

تاج خروس ریشه قرمز

درجه

A.retroflexus

آزادی

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

df

**8

89ns

0.24ns

2.10ns

**0.48

**12.10

0.06ns

0.70ns

**0.60

**12.10

2

**67.20

**1352

**5.12

**88.80

*0.37

0.80ns

**3.38

**56.80

**1.33

*9.30

1

2.10

54.10

0.08

0.38

0.02

0.72

0.001

1.05

0.06

0.70

2

0.10ns

2.80ns

0.48ns

1.50ns

0.02ns

0.50ns

0.08ns

2.80ns

0.09ns

2.60ns

2

**7.05

74ns

*0.63

3.30ns

*0.20

*5.05

*0.16

*4.20

*0.24

2.80ns

2

0.04
9.81

1.02
9.80

0.07
13.90

1.05
10.05

0.04
7.28

1.02
6.40

8
-

0.79
12.26

2.70
0.12
60.10
13.80
14.60
10.40
 nsس * و ** ه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح اح مال پنج و یک درصد.
ns, * and ** are non-significant and significant at the 0.05 and 0.01 of probability level, respectively.

منابع تغییر

S.O.V

لوک
Replication

کودسبز
Green manure
Ea

تراکم وته
Plant density

اثرم قا س
Interaction
Eb
)CV (%

شکل  -1مقایسه میانگین اثر عدم کاربرد ( )No-GMو کاربرد کود سبز کلزا ( )GMبر تراکم علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ،پیچک و کل
علفهای هرز در سه هفته پس از سبز شدن آفتابگردان
Figure 1- Means comparison for the effect of non using (No-GM) and using canola green manure (GM) on A. retroflexus, C.
arvensis and total weeds density in three weeks after sunflower emergence

اثر كاربرد تلفیقی كود سبز كلزا ( )Brassica napus L.و تراكم كاشت...
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شکل  -2مقایسه میانگین اثر کاربرد ( )GMو عدم کاربرد ( )No-GMکود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان ( 8 ،6و  10بوته در مترمربع) بر تراکم
علفهای هرز سلمهتره و دم روباهی سبز در سه هفته پس از سبز شدن
Figure 2- Means comparison for the effect of using (GM) and non using (No-GM) canola green manur and sunflower density
(6, 8 and 10 plants.m-2) on C. album and S. viridis density in three weeks after emergence

یش رین تراکم و زی ت توده علفهای هرز تااجخاروی (15/30
وته و  58/20گرم در م ر مر ع)س سلمهتره ( 11/50وته و  43/00گرم
در م ر مر ع)س دم رو ااهی سابز ( 15/00وتاه و  50/00گارم در م ار
مر ع)س پیچک ( 13/00وته و  40/40گرم در م ر مر اع) و کاس علاف
های هرز ( 84/3وته و  292/4گرم در م ر مر ع) مر و ه تیمار عدم
کن رل در تراکم ش وته آف ا گردان ود.
در مقای ه ا این تیمارس کار رد کودسبز کلزا در تراکم شا وتاه
آف ا گردانس تراکم و زی ت توده علفهای هرز تااجخاروی ( 47/71و
 59/47درصد)س سلمهتره ( 47/83و  44/19درصاد)س دم رو ااهی سابز
( 53/33و  52/80درصااد)س پیچااک ( 53/85و  65/84درصااد) و کااس
علفهای هرز ( 47/81و  53/73درصد) را کاه داد (جادول  )5کاه

این امر توان کودسبز کلزا در مهار علفهای هارز را دارد .اا افازای
تراکم وته آف ا گردان در واحد سطحس تراکم و زی ت توده علافهاای
هرز هطور معنیداری کاه یافت ولی این کاه در شرایط کاار رد
کود سبز کلزا یار مح وی ود .هطوریکهس کاشت آف اا گردان اا
تراکم  10وته و کار رد کودسبز کلزا کمتارین تاراکم و زی ات تاوده
علفهای هرز تاجخروی ( 5/00وتاه و  19/00گارم در م ار مر اع)س
سلمه تره ( 4/70وته و  17/70گرم در م ار مر اع)س دم رو ااهی سابز
( 5/00وته و  16/00گرم در م رمر اع)س پیچاک ( 4/70وتاه و 6/70
گرم در م ر مر ع) و کس علفهای هرز ( 32/30وته و  90/10گرم در
م ر مر ع) را در این مرحله ه خود اخ صاص داد (جادول  .)5در واباعس
کشت  10وته آف ا گردان در واحد ساطح هماراه اا کاار رد کودسابز
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گیاه زراعی را در را ر علفهای هرز افزای دهاد و کن ارل مناساب
علفهای هرز را در پی داش ه اشد .ایان ن اایج اا یاف اههاای ساایر
پژوهشااگران مطا قاات دارد ( .)13از طرفاایس کودساابز ااا آزاد سااازی
فی وتوک ینها در محیط ریزوسفر و تغییر اسیدی ه خاک مانع از جواناه
زنی و اس قرار علفهای هرز شاده و تاراکم و زی ات تاوده آنهاا را
کاه میدهد (.)6

توان ت در مقای ه ا کشت شا وتاه آن و عادم کاار رد کودسابزس
تراکم و زی ت توده علافهاای هارز تااجخاروی ( 67/32و 67/35
درصد)س سلمهتره ( 59/13و  58/84درصد)س دم رو اهی سبز ( 66/67و
 68/00درصد)س پیچک ( 63/85و  83/42درصد) و کس علفهای هارز
( 61/68و  69/19درصد) را کاه داد .در این مرحله از رشدس افزای
تراکم میتواند ا سرعت خشیدن ه ه شدن کانوپی توان رباا ی

جدول  -3مقایسه میانگین اثر متقابل کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر زیست توده (گرم در متر مربع) علفهای هرز تاج خروس ریشه
قرمز ،سلمهتره ،دم روباهی سبز ،پیچک و کل علفهای هرز در سه هفته پس از سبز شدن
Table 3- Mean comparison for the effect of canola green manure × sunflower density interaction on biomass (g/m2) of A.
retroflexus, C. album, S. viridis, C. arvensis and total weeds in three weeks after emergence

تاج خروس

کل

پیچک

دم روباهی سبز

سلمهتره

Total

C. arvensis

S. viridis

C. album

ریشه قرمز

تراکم
(بوته در مترمربع)

A. retroflexus

Density
)(plant.m-2

17.50a

3.30a

2.30a

2.70a

3.50a

6

15.80b
15.60b

3.10a
2.30b

2.30a
1.96bc

2.30a
2.20a

3.40ab
3.10abc

8
10

12.90c

2.00bc

2.10abc

1.70b

3.00bc

6

13.30c
11.16d

کود سبز
Green manure

بدون کود سبز
Without green manure

با کود سبز
With green manure

2.90c
1.50b
1.90c
2.06bc
2.40d
1.50b
1.70c
1.50c
میانگینهای هر س ون ا حروف مشا هس تفاوت معنیداری ر اسای آزمون  LSDدر سطح اح مال پنج درصد ندارند.
Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on LSD at α= 0.05.
8
10

جدول  -4تجزیه واریانس اثر کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر تراکم و زیست توده تاج خروس ریشه قرمز ،سلمهتره ،دم روباهی سبز ،پیچک و کل
علفهای هرز مزرعه آفتابگردان در زمان گلدهی
Table 4- Analysis of variance for the effect of canola green manure and sunflower density on density and biomass of A. retroflexus, C. album,
S. viridis, C. arvensis and total weeds at the time of flowering

کل

پیچک

دم روباهی سبز

سلمه تره

تاج خروس ریشه قرمز

درجه

Total

C. arvensis

S. viridis

C. album

A. retroflexus

آزادی

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

تراکم

زیست توده

تراکم

Density

Biomass

Density

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

df

**3769

**254

**142

**9.70

**131

**6

**80

**6.20

**553

**16.60

2

**72936

**4672

**2343

**138.80

**2182

**220.50

**819

**60.50

**2348

**180.50

1

661

11

47

2.05

29

0.66

39

2.60

19

0.60

2

**7867

**516

**203

**10.70

**258

**15.50

**151

**10.80

**424

**26.10

2

**1138

**77

*34

*2.70

**42

*1.50

*37

**4.60

*42

*2.10

2

129
8.90

9
7.17

6
10.90

0.47
8.35

5
7.30

0.33
6.29

8
10.03

0.36
8.10

9
7.80

0.33
6.70

8
-

 nsس * و ** ه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح اح مال پنج و یک درصد.
ns, * and ** are non-significant and significant at the 0.05 and 0.01 of probability level, respectively.

منابع تغییر

S.O.V

تکرار
Replication

کودسبز
Green manure
Ea

تراک وته
Plant density

اثرم قا س
Interaction
Eb
)CV (%
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جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر تراکم (بوته در متر مربع) و زیست توده (گرم در متر مربع) علفهای
هرز تاج خروس ریشه قرمز ،سلمهتره ،دم روباهی سبز ،پیچک و کل علفهای هرز در زمان گلدهی
Table 5- Mean comparison for the effect of canola green manure × sunflower density interaction on density (plant/m2) and
biomass (g/m2) of A. retroflexus, C. album, S. viridis, C. arvensis and total weeds at the time of flowering

کل

پیچک

دم روباهی سبز

سلمه تره

Total

C. arvensis

S. viridis

C. album

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

تاج خروس ریشه
قرمز
A. retroflexus

زیست
توده
Biomass

تراکم

تراکم
Density
(plant.m)2

کود سبز
Green
manure

Density

292.40a

84.30a

40.40a

13.00a

50.00a

15.00a

43.00a

11.50a

58.20a

15.30a

6

236.20b
192.90c

68.60b
59.00c

33.90b
24.20c

11.00b
9.00c

39.40b
32.10c

12.00b
11.00b

31.60b
29.70b

8.20b
7.60b

48.10b
30.50d

12.60b
8.00d

8
10

135.30d

44.00d

13.80d

6.00d

23.60d

7.00c

24.00c

6.00c

30.50d

8.00d

6

114.20d
90.10e

39.00d
32.30e

9.50de
6.70e

5.60ed
4.70e

15.90e
16.00e

5.00d
5.00d

22.20cd
17.70d

6.00c
4.70d

24.50e
19.00f

6.00e
5.00e

8
10

دون کود
سبز
Without
green
manure

ا کود سبز
With
green
manure

میانگینهای هر س ون ا حروف مشا هس تفاوت معنیداری ر اسای آزمون در سطح اح مال پنج درصد ندارند.
Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on LSD at α= 0.05.

تتتراکم و زیستتت تتتوده علتتفهتتای هتترز ه گتتاگ رس ت د
ف زیولوژیک آفتابگردان

در این مرحله از رشدس تراکم و زی ت توده تاجخرویس سلمهتارهس
دم رو اهی سبزس پیچک و کس علفهای هرز در ساطح اح ماال یاک
درصد تحت تأثیر کودسبز و تراکم وته آف ا گردان بارار گرف ناد .اثار
م قا س تیمارها نیز ر تراکم و زی ت توده علفهای هرز معنیدار شاد
(جدول  .)6هطوریکه تراکم و زی ت توده تاجخروی ( 13/60وته و
 86/10گرم در م ر مر ع)س سلمهتاره ( 12/00وتاه و  73/90گارم در
م رمر ع)س دم رو اهی سبز ( 13/00وته و  75/90گرم در م ار مر اع)س
پیچک ( 12/70وته و  61/40گرم در م ر مر ع) و کس علفهای هارز
( 79/00وته و  441/20گرم در م ر مر ع) در تراکم  6وته آف ا گردان
و دون کار رد کودسبز در ی ترین و در تراکم  10وتاه آف اا گردان
تحت شرایط کار رد کود سبز کلازا در کم ارین میازان ( 4/30وتاه و
 25/60گرم در م ر مر ع هترتیب اا  68و  70درصاد کااه ارای
تاجخرویس  2/40وته و  18/00گرم در م ر مر ع هترتیب ا  80و 76
درصد کاه رای سلمهترهس  3/00وته و  16/00گرم در م ار مر اع
هترتیب ا  77و  76درصد کاه رای دم رو اهی سبزس  2/60وته و
 5/10گرم در م ر مر ع اهترتیاب اا  80و  92درصاد کااه ارای
پیچک و  19/00وته و  93/10گرم در م ر مر ع هترتیب ا  76و 79
درصد کاه رای کس علف های هارز) اود (جادول  .)7اا کااه

تراکم وته آف ا گردان و عدم کار رد کود سبزس فضا و منا ع ی تاری
در اخ یار علفهای هرز برار گرفت که این امار اه افازای تاراکم و
وزن خشک علفهای هرز منجر شد .در مقا سس افازای تاراکم وتاه
آف ا گردان ا پر کردن فضاهای خالی و سایهاندازی مانع از جوانهزنی و
اس قرار علفهای هرز شد .ح ی اگر ذور علفهرز جوانه هم زنندس ه
دلیس م راکم ودن و سایه اندازی وتاههاای آف اا گردان نیااز ناوری
علفهای هرز رطرف نمیشود و در ن یجه رشد کافی نخواهند داشت.
کلزا از جمله گیاهان زراعی است که هعنوان اس ریس کنناده خااک و
نیز کن رل کننده علفهای هرز شناخ ه شده است .کود سبز کلزا می-
تواند از طریق آللوپاتی سبب مهار و یا تأخیر در جوانهزنای علافهاای
هرز شود (.)3
شاخص کارای ک ترل علفهرز

ن ایج ارزیا ی با لیت کودسبز و تراکم وته در کن ارل علافهاای
هرز آف ا گردان نشان داد که تیمار کودسابز کلازا در تاراکم  10وتاه
( )GM-10و تیمار عدم کار رد کود سبز در تراکم  8وتاه آف اا گردان
( )No-GM-8در هر سه مرحله ه ترتیب یش رین و کم ارین درصاد
کارایی کن رل علفهای هرز تاجخرویس سلمهتارهس دم رو ااهی سابزس
پیچک و کس علفهای هرز را داش ند (شکس .)3
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 پیچک و کل، دم روباهی سبز، سلمهتره، تجزیه واریانس اثر کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر تراکم و زیست توده تاج خروس ریشه قرمز-6 جدول
علفهای هرز در زمان رسیدگی آفتابگردان
Table 6- Analysis of variance for the effect of canola green manure and plant density on density and biomass of A. retroflexus, C. album, S.
viridis, C. arvensis and total weeds at the time of sunflower maturity

منابع تغییر

درجه

تاج خروس ریشه قرمز

سلمه تره

دم روباهی سبز

پیچک

کل

آزادی

A. retroflexus

C. album

S. viridis

C. arvensis

Total

زیست
S.O.V

تکرار
Replication

Biomass

Density

2

8.10**

500**

2.70*

108**

5.05**

259**

1.70ns

65*

94.80*

3497**

1

162**

7080**

117.50**

4349**

193.30**

6358**

122.70**

4389**

5618**

181724**

2

1.10

84

1.05

53

1.30

62

1.72

51

48.60

1998

2

18.50**

790**

24.20**

779**

15.30**

572**

29.05**

884**

789.30**

29166**

اثرم قا س
Interaction
Eb
CV (%)

2

5.10**

192*

2.80*

96**

2.38*

140*

5.05**

171**

141.10**

3424**

8
-

0.50
8.83

36
11.84

0.38
9.51

9
7.19

0.47
9.40

26
12.40

15.80
9.84

375
10.30

توده

Density

توده
Biomass

تراکم

زیست

Density

تراک وته
Plant
density

زیست

تراکم

Biomass

تراکم

زیست

توده

کودسبز
Green
manure
Ea

زیست

تراکم

df

تراکم

توده

Density

توده

Density

Biomass

0.55
12
11.28
12.80
. س * و ** ه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح اح مال پنج و یک درصدns
ns, * and ** are non-significant and significant at the 0.05 and 0.01 of probability level, respectively.

Biomass

 مقایسه میانگین اثر متقابل کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر تراکم (بوته در مترمربع) و زیست توده (گرم در متر مربع) علفهای-7 جدول
 پیچک و کل علفهای هرز در زمان رسیدگی آفتابگردان، دم روباهی سبز، سلمهتره،هرز تاج خروس ریشه قرمز
Table 7- Mean comparison for the effect of canola green manure × plant density interaction on density (plant/m2) and
biomass (g/m2) of A. retroflexus, C. album, S. viridis, C. arvensis and total weeds at the time of sunflower maturity

تاج خروس ریشه
کود سبز

تراکم

Green
manure

Density
(plant/m2)

قرمز
A. retroflexus

تراکم
Density

دون کود
سبز
Without
green
manure

زیست
توده
Biomass

سلمه تره

دم روباهی سبز

پیچک

کل

C. album

S. viridis

C. arvensis

Total

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

تراکم
Density

زیست
توده
Biomass

6

13.60a

86.10a

12.00a

73.90a

13.00a

75.90a

12.70a

61.40a

79.00a

441.20a

8
10

11.00b
8.30c

73.90b
52.50c

8.50b
7.00c

54.10b
44.10c

10.00b
8.60c

54.60b
48.60b

8.30b
6.60c

39.10b
27.00c

58.30b
47.00c

323.70b
257.10c

6

6.00d

37.80d

5.40d

33.60d

5.00d

27.10c

5.30cd

18.60d

32.60d

186.30d

8
10

4.60e
4.30e

30.10de
25.60e

4.30d
2.40e

27.30e
18.00f

4.00ed
3.00e

23.20cd
16.00d

4.00ed
2.60e

10.20e
5.10e

26.60d
19.00e

139.7e
93.10f

ا کود سبز
With
green
manure

.میانگینهای هر س ون ا حروف مشا هس تفاوت معنیداری ر اسای آزمون در سطح اح مال پنج درصد ندارند
Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on LSD at α= 0.05.

اثر كاربرد تلفیقی كود سبز كلزا ( )Brassica napus L.و تراكم كاشت...

نک ه با س توجه این است که توانایی مهار علفهای هرز در طول
دوره رشد ا افزای تراکم وته و نیز کار رد کود سبز افازای یافات.
رای نمونهس کارایی تیمار  GM-10رای علفهرز تاج خاروی ریشاه
برمز و کس علفهای هرز از سه هف ه پس از سبز شادن تاا رسایدگی
آف ا گردانس هترتیب از  34ه  70و از  36ه  79درصد افزای یافات
(شکس  .)3کود سبز کلزا از طریق فعالیت آللوپاتی سبب کن ارل علاف
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های هرز میشود .تراکم اال نیز میتواند از طریاق افازای پ ان ایس
ربا ی گیاهان زراعیس علفهای هرز را هطاور ماؤثری کن ارل کناد.
افزای تراکم وته در مزرعه ررت در کن رل علفهای هرز یار موثر
وده و شاخص کارایی کن رل علفهرز را تاا  83درصاد افازای داده
است (.)10
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شکل  -3مقایسه کارب رد و عدم کاربرد کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر کارایی کنترل تاج خروس ریشه قرمز ،سلمهتره ،دم روباهی سبز،
پیچک و کل علفهای هرز در زمانهای مختلف نمونه برداری
Figure 3- Comparison of using and non-using of canola green manure and sunflower density on weed control efficiency for A.
retroflexus, C. album, S. viridis, C. arvensis and total weeds at the different sampling times

عملکرد دانه

عملکارد آف اا گردان اهطاور معنایداری تحات تاأثیر مادیریت
علفهرزس تراکم وته و اثر م قا س آنها برار گرفت .ی ترین عملکرد
دانه آف ا گردان ( 411گرم در م ر مر ع) اه تاراکم  10وتاه و وجاین
علفهای هرز تعلق گرفت و کمترین عملکرد دانه ( 109گارم در م ار
مر ع) نیز م علق ه تیمار دون کن رل در تراکم ش وته ود (شاکس
 .)4ین تیمار کود سبز در تراکم  10وته و کن رل در تراکم  10وته از
نظر عملکرد دانه اخ الف معنیداری وجود نداشت .این امر اه نقا

کود سبز در کن رل علفهای هرزس افزای فعالت میکرو ایس افازای
تحرک مواد غذایی و اس فاده ه ر از آب و عناصر غاذایی ن ابت داده
شده است (2س  7و  .)16ه نظر میرسد که در تراکمهای پایینس جذب
تا خورشیدی و تولید ماده خشک ه دلیس پایین ودن سطح ارگس
کم ر است .ساایر پژوهشاگران نیاز علات افازای عملکارد ررت در
تراکمهای اال را جذب یش ر تشعشعات خورشیدی توسط تاج پوش
گیاهی یان کردند (.)24

شکل  -4مقایسه میانگین اثر متقابل مدیریت علفهرز (عاری از علف هرز ( )WFو تداخل علفهرز با کاربرد ( )GMو عدم کاربرد کود سبز کلزا
( ))No-GMو تراکم بوته ( 8 ،6و  10بوته آفتابگردان در متر مربع) بر عملکرد آفتابگردان
میانگینهای ا حروف مشا هس تفاوت معنیداری ر اسای آزمون در سطح اح مال پنج درصد ندارند.
)Figure 4- Means comparison for the interaction effect of weed management (weed free and weed infested with using (GM
and non using (No-GM) canola green manure) and plant density (6, 8 and 10 sunflower plants.m-2) on sunflower yield
Means followed by the same letters are not significantly different based on LSD at α= 0.05.
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...) و تراكم كاشتBrassica napus L.( اثر كاربرد تلفیقی كود سبز كلزا

اس فاده حدابس از علفکا هاا و اه کاارگیری روشهاای مادیری ی
جایگزین رای کن رل علفهای هرز استس اس فاده از کودسبز و تراکم
.مناسب گیاه زراعی می تواند راهباردی مناساب در ایان زمیناه اشاد
 وتاه آف اا گردان ضامن10 نا راینس اس فاده از کودسبز کلزا و تراکم
 لذا اه نظار.افزای عملکرد اع کن رل مؤثر علفهای هرز نیز شد
می رسد کار رد این تیمار در زراعت آف ا گردانس عالوه ر تولید عملکرد
مطلوب از مصرف یرویه علفک که خطرات فراوانی رای ان ان و
.محیطزی ت دارد نیز میتواند جلوگیری کند
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Introduction: Weeds are the most important limiting factor in agricultural systems and if they are not
controlled, crop yields can be reduced up to 90% depending on the competitiveness of weeds and between 10
and 100% according to some literatures. One of the benefits of green manures is their ability to suppress weeds.
Also, a higher crop density can reduce the biomass of weeds by reducing the amount of available light. Green
fertilizers are plants cultivated in order to improve physical, chemical and biological soil properties and provide
the necessary nutrients for the optimal crop growth. The use of different types of green manure is a suitable
management for sustainable production in all agricultural ecosystems. In this way, the highest amount of light
reaches to the crop and the least amount reaches to the competing weed. Increasing crop density can be an
effective way to increase crop share of total source inventory and reduce weed dry weight. Rapeseed plant with
allopathic substances in addition to food and medicinal uses, is also known as a weed controller providing a
suitable environment for growing other plants by controlling weeds. This experiment was, therefore, performed
to investigate the effect of canola green manure and planting density on weed control and sunflower yield.
Materials and Methods: the present study was conducted as split-plot design based on randomized
complete block with three replications at the Research Farm of the Bu-Ali Sina University in 2015-2016 growing
season, to evaluate the effect of canola green manure and crop density on weeds dynamic and sunflower yield.
Weed free, using and non-using canola green manure were set as main-plots and sunflower densities (6, 8 and 10
plants.m-2) were considered as sub-plots. Rapeseed was mixed with soil at the beginning of flowering stage and
after two weeks, sunflower was planted in the main plots with the desired planting densities. The amount of
rapeseed biomass at the time of return to the soil was about 6250 kg of shoot dry matter per hectare. In each subplot, six rows with five meters long were planted. Weeds were sampled to determine their density and dry weight
in three stages (three weeks after emergence, flowering and physiological maturation of sunflower) with three
replications by 1 × 1 m2 quadrat. Weeds were counted by species and their biomass was measured after drying
for 72 hours in an oven at 80 °C. Also, two square meters were taken from each experimental plot after applying
the margin effect (one row on both sides and half a meter from the top and bottom of the planting row) so as to
measure the yield of sunflower seeds. Weed control efficiency index was used to evaluate the ability of green
manure and plant density in controlling weed of sunflower field. Data analysis was done by SAS ver. 9.1 and
comparison of means was performed using LSD test at the significance level of 95%.
Results and Discussion: Maximum weeds density and biomass were found at the treatment of 6 plants.m-2
under non-using green manure. In comparison with this treatment, cultivation of sunflower with 10 plants.m-2
under using green manure increased weed control efficiency (WCE) up to 79% and decreased biomass of
Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Setaria viridis, Convolvulus arvensis and total weeds up to 70,
76, 99, 92 and 72 %, respectively. Sunflower yield at the 10 plants.m-2 density was the highest and the same
under weed free and weed infested by using green manure. The interaction effect of treatments on density and
biomass of sunflower field weeds was significant. The highest and lowest density and biomass of weeds were
obtained from uncontrolled at a density of six plants and green manure at a density of 10 plants, respectively.
Also, the highest yield of sunflower seeds (411 g.m-2) was attributed to the density of 10 plants in weed control
treatment, which was insignificantly different with the density of 10 sunflower plants in the application of green
manure, which had a yield of 379 g.m-2. This can be attributed to the role of green manure in controlling weeds,
increasing microbial activity, increasing food mobility and better use of water and nutrients. It seems that at low
densities, the absorption of solar radiation and dry matter production are lower due to the low leaf area. Other
researchers have attributed increased corn yield at high densities to greater uptake of solar radiation by the
1, 2, 3 and 4- Associate Professor in Crop Ecology, Master of Science in Weed Science, Ph.D. Student and M.Sc.
Student in Crop Ecology Department of Crop Production and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina
University, Hamadan, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: j.hamzei@basu.ac.ir)
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canopy.
Conclusion: Since the goal of sustainable agriculture is applying minimum herbicides and alternative
management methods to control weeds, application of green manure and normal crop density can be a good
strategy in this regard. Therefore, sunflower cultivation with density of 10 plant.m-2 and using green manure
suppressed weeds and produced the highest yield. Therefore, this treatment can help to reduce herbicide
application, and it will be an effective step for promotion of sustainable agriculture.
Keywords: Agronomical methods of weed control, Sustainable agriculture, Mulch, Integrated weed
management
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مقاله پژوهشی

بررسی زمان بهینه و دوز کاربردی علفکش کلریدازون در چغندرقند ()Beta vulgaris L.
در استانهای خوزستان و گلستان
حسین نجفی -*1عبدالعزیز حقیقی -2محمود شاهی

کوتیانی3

تاریخ دریافت1399/06/15 :
تاریخ پذیرش1399/07/20 :

چکيده
به منظور تعیین بهترین زمان کاربرد علفکش کلریدزون (پیرامین  )WP 65%جهت کنترل علفهایهرز پهنبرگ چغندرقند ،آزمایشي یكساله در
سال زراعي  1397-1398در استانهای خوزستان (صفيآباد) و گلستان (گنبد) اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علفکشهای کلریدازون در سه
دوز ( 4 ،3و  5کیلوگرم در هکتار از ماده تجارتي) با دو مرحله کاربرد (قبل از جوانهزني (پیشرویشي) و در مرحلهه  4برگهي چغندرقنهد (په رویشهي)) و
کاربرد پ رویشي علفکش فنمدیفام +دسمدیفام +اتوفومزیت (بتانالپراگرساُاف به مقدار  3لیتر در هکتار از ماده تجاری) و شاهد وجین بودند که در
قالب طرح بلوكهای کامل تصادفي ،در چهار تکرار به اجرا درآمد .کرتهای آزمایشي به دو قسمت تقسیم و بخش پاییني آن تیمار شد و بخش بهاییي
به عنوان شاهد عدم کنترل در نظر گرفته شد .زمان ارزیابي تیمارهای آزمایشي  30روز پ از سمپاشي و ارزیابيها شامل ارزیابي چشمي ،تعیین تهراکم
و وزن خشك علفهایهرز پهنبرگ و عملکرد چغندرقند در پایان دوره رشد بود .آنالیز آماری دادههای آزمایش در هر دو منطقه تاثیر معنيدار تیمارهای
علفکش بر علف های هرز را تایید کرد .نتایج آزمایش در منطقه دزفول نشان داد که کاربرد  3کیلوگرم در هکتار از علفکهش کلریهدازون توانسهت بهه
میزان  95تا  100درصد علفهرز خردل وحشي و در منطقه گنبد علفهایهرز هفتبند و گاوچاقکن را به میزان  86و  93درصد کنترل کند .تفاوت این
تیمار در هر دو منطقه با تیمار کاربرد فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت معنيدار نشد .عالوه بر این ،در منطقه دزفول ،کاربرد پ رویشي و پیشرویشهي
کلریدازون تفاوت معنيداری با یکدیگر نداشتند اما در منطقه گنبد ،کاربرد پیشرویشي کلریدازون از کارآیي بایتری نسهبت بهه کهاربرد په رویشهي آن
برخوردار بود .در مجموع ،نتایج آزمایش در دو منطقه دزفول و گنبد نشان داد که کاربرد پیشرویشي  3کیلهوگرم در هکتهار از علهفکهش کلریهدازون از
کارآیي باییي برخوردار بوده و مشابه با کاربرد فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت ،بیش از  85درصد علفهایهرز را کنترل کردند .این تیمهار در کنتهرل
علفهرز پنیرك ضعیف (با کنترل  57درصد) بود و در صورت وجود آن در مزرعه ،باید مقدار مصرف کلریدازون تها  4کیلهوگرم در هکتهار افهزایش یابهد.
کاربرد کلریدازون در مقدار  5کیلوگرم در هکتار به دلیل تاثیر منفي بر جوانهزني چغندرقند توصیه نميگردد.
واژههای کليدی :پنیرك ،خردل وحشي ،علفهایهرز پهن برگ ،کنترل شیمیایي ،هفت بند
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چغندر ( )Beta vulgaris L.از جمله گونهههای زراعهي بها ارز
است که عمدتا برای تولید شکر در مناطق مختلف جهان کشهت مهي
 -1دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکي کشور ،سازمان تحقیقات ،آمهوز
و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
(* -نویسنده مسئول)Email: najafihossein2017@gmail.com :
 -2استادیار پژوهش مرکز تحقیقهات و آمهوز کشهاورزی و منهابی طبیعهي اسهتان
گلستان
 -3محقق مرکز تحقیقات و آمهوز کشهاورزی و منهابی طبیعهي اسهتان خوزسهتان
(صفي آباد دزفول)
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.88433

شود ( .)27امروز ،جمعیت  7/8میلیاردی جهان حدود  173میلیون تهن
شکر مصرف ميکنند که میانگین سرانه آن  24کیلوگرم است ( )1و از
این جهت ،زراعت چغندرقند و افهزایش عملکهرد ریشهه و شهکر آن از
درجه اهمیت باییي برخوردار است .عوامل مختلفهي رشهد و عملکهرد
این گیاه را تحت تاثیر قرار ميدهند اما در این بین ،علفهایهرز و به
خصوص پهنبرگهای پیچهك ( ) Convolvulus arvensis L.تها
خروسریشههقرمهز ) ، (Amaranthus retroflexus L.تها خهروس
خوابیهههده ( ،)Amaranthus blitoides S.Wats.سهههلمهتهههره
( ،)Chenopodium album L.جارو ( Kochia scoparia (L.) A.
 ،)J. Scottتهوق ( ،)Xanthium spp.تهاجریزی سهیاه ( Solanum
 ،)nigrum L.خارلتههه ( ،)Cirsium arvense (L.) Scop.خرفههه
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( ،)Portulaca oleracea L.گاوپنبهه
) ،Medik.خارخسك ( )Tribulus terrestris L.و تاتوره (Datura
)  stramonium L.به دلیل ماهیت رشهد چغندرقنهد ،عهدم پوشهش
کامل زمین توسط این گیاه (رشد روزتي )1و توان پایین رقابهت بهرای
جذب منابی از درجه اهمیت بسیار باییي برخوردار بهوده ( )20و بطهور
میانگین ،حدود  72درصد ( 61تا  83درصد) خسارت به چغندرقند وارد
ميکنند که برآورد مالي این خسارت ،حدود  119/5میلیهون دیر مهي
باشد ( .)27مقدار افت عملکرد چغندرقند ناشي از حضور علفهایههرز
بسته به گونه گیاهي متفاوت و این مقدار برای یك بوته در متر مربهی
از سلمهتره  ،تا خروس و سوروف( )Echinochloa crus-galli (L.
 )P. Beauvبه ترتیب  20 ، 30و  5-10درصد برآورد شده است (.)13
علفهایهرزی که هم زمان با چغندرقند جوانه ميزنند ،ميتواننهد تها
 90درصد موجب کاهش عملکهرد چغندرقنهد شهوند و از ایهن جههت،
تعیین زمان مهار آنها و تسریی در عملیات کنترلي بسهیار مههم اسهت.
بررسيهای مختلف نشان داده است که چنانچه مزرعهه چغندرقنهد تها
مرحله  2برگي حقیقي عاری از علهفههرز نگهه داشهته شهود ،میهزان
کاهش عملکرد ناشي از علفهایهرز  25درصد و در شرایطي که این
دوره تا مرحله  6تا  8برگي چغندرقند ادامه یابد ،میزان خسارت به زیر
 10درصههد کههاهش خواهههد یافههت ( 8و  .)28در هههر حههال ،خسههارت
علفهایهرز به محصویت زراعي تحت تأثیر نوع گونهه علهفههرز،2
تراکم علفهرز 3و نوع نظهام تنهاوب زراعهي 4نیهز قهرار دارد .در ایهن
ارتباط ،گوپتا ( )12عنوان کرد که خسارت علفهایهرز پهنبهرگ بهه
چغندرقند دو برابر باریكبرگهاست و این خسارت ميتواند تا  80درصد
افزایش یابد .بررسيهای شوایتزر و بریج ( )23نیز مشهخ کهرد کهه
تراکم  6و  24بوته گاوپنبه در  30متر طول از ردیفههای کاشهت بهه
ترتیب  14و  30درصد از عملکرد چغندرقند ميکاهد و این مقدار برای
سلمهتره  13و  48درصهد بهرآورد شهد .در دیگهر بررسهي ،شهوایتزر و
یریدسون ()24گزار کردند که تراکمهای  18 ،12 ،6و  24بوته تا
خروس ) )Amaranthus powellii S. Watsonدر  30متر طهول از
ردیفهای کاشت چغندرقند به ترتیب  24 ،14 ،8و  25درصد خسارت
وارد ميکنند .جهت کنترل علفهایهرز در زراعهت چغندرقنهد علهف
کشهای متعددی به ثبت رسیده است .در بین علفکشهای انتخابي
این محصول ،کلریدازون علفکشي انتخابي و سیسهتمیك اسهت کهه در
گروه پیریدازینون جای گرفته و بها فرمویسهیون  WP 80%و  SC 50%در
ایران به ثبت رسیده است .این علفکش بازدارنده عمل فتوسنتز ميباشد و از
طریق اندامهای هوایي و همچنین ریشههای در حال جوانهزني علفهایهرز
جذب و قابل انتقال است ( 6 ،4و  .)25انتخابي بودن ایهن علهفکهش بهرای
(Abutilon theophrasti

1- Rosette
2- Weed species
3- Weed Density
4- Crop rotation system

چغندرقند مربوط به متابولیزه و غیر فعال شدن آن در برگها این گیاه است (.)9
ماندگاری کلریدازون در خاك چههار تها هشهت هفتهه مهيباشهد ( .)25ایهن
علف کش به صورت پیشرویشي و پ رویشي توصهیه مهيشهود امها
بیشتر در مراحل  2-4برگي علفهایهرز و معمویً در اختالط با سایر
علفکش ها کاربرد دارد .ایهن در حهالي اسهت کهه بهر اسهاس برخهي
گزار ها ،کاربرد کلریدازون در این مرحله کارآیي مطلوبي ندارد (3 ،2
و  )15و بهترین نتیجهه زمهاني بدسهت مهيآیهد کهه انجهام عملیهات
سمپاشي پیش از سبز شدن علفهایهرز و یا محصول باشهد ( .)25از
این جهت ،تعیین بهترین زمهان مصهرف کلریهدازون جههت افهزایش
کارآیي علفکش و مقدار مصرف آن بسیار مهم است .تعیهین بهتهرین
زمان مصرف علهفکهش در جههت کهاهش مصهرف آن و در نتیجهه
مدیریت مقاومت در علفهایهرز نیز مهم است .بر اسهاس مطالعهات
پرتویي و همکاران ( ،)18کنترل ضعیف برخي تودههای علفهرز تها
خروس توسط کلریدازون حاکي از توان این گیاه جهت بهروز مقاومهت
به علفکش کلریدازون است و از این جهت ،باید مصرف ایهن علهف-
کش مدیریت شود .مطالعات دویکیت و همکهاران ( )6نشهان داد کهه
میزان کارآیي کلریدازون با رفتار پیشرویشي مشابه بها کهاربرد په -
رویشي آن است اما با توجه به اینکه کارآیي علهفکهشههای پهیش-
رویشي به میزان رطوبت خاك بستگي دارد ،ممکن اسهت محهدودیتي
برای توصیه این علفکش در مزارع چغندرقند باشد .کاربرد علفکش-
های پیشرویشي (مانند کلریدازون) در شرایط آلودگي شدید مزرعه به
علفهایهرز از درجه اهمیت باییي برخوردار بوده و بهه خصهوص در
شرایط نامساعد محیطي و آلودگي شدید مزرعه ،کارآیي علفکشهای
برگ مصرف که در مراحل رشدی بعد اسهتفاده مهيشهوند را افهزایش
ميدهد ( .)13با این حال ،کارآیي علفکشها به صورت پیشرویشهي
و در خاك ،تحت تاثیر شرایط بستر بهذر و میهزان مهاده آلهي آن قهرار
خواهد گرفت .در این ارتباط ،بررسهيههای سهانچز و همکهاران ()21
نشان داد که در شرایطي که میزان ماده آلي خهاك بهیش از  2درصهد
است ،همبستگي باییي بین توزیی کلریدازون و مقدار ماده آلي خهاك
وجود دارد و مقدار رس خاك نقشهي در آن نهدارد .عهالوه بهر زمهان
مصرف علفکش ،کارآیي کلریدازون به نوع گونه موجود در مزرعه نیز
ارتباط داده شده است .بطوری که بر اساس بررسيههای چیهت بنهد و
همکاران ( ،)3کلریدازون علهفههایههرز تها خهروس ریشهه قرمهز
( ) Amaranthus retroflexus L.و تههاجریزی سههیاه ( Solanum
 )nigrum L.را بهتههر از سههلمهتههره ()Chenopodium album L.
کنترل ميکند و این امر به وجود پوشش پودری روی برگههای ایهن
علفهرز ربط داده شد .در بررسهيههای قنبهری بیرگهاني و همکهاران
( ،)10کهاربرد کلریهدازون بهه همهراه فهنمهدیفام از کهارآیي بهایتری
برخوردار بود و بعد از شاهد بدون علفهرز ،بیشهترین عملکهرد ریشهه
چغندرقند را تولید کهرد .شهیمي و همکهاران ( )26برنهدهای مختلهف
کلریدازون (شامل( SC50% :بها دوز  2/5و  3کیلهوگرم در هکتهار) و

بررسی زمان بهینه و دوز كاربردي علفكش كلریدازون در چغندرقند...

( WP80%با دوز  3/2و  4کیلوگرم در هکتار)) با کاربرد پ رویشي را
مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند که این علفکش قادر به کنترل
پنیههرك نیسههت امهها در صههورت اخههتالط بهها فههنمههدیفام+دس-
مدیفام+اتوفومزیت ،به خوبي علفهرز سلمه تهره را کنتهرل مهيکنهد.
پنجکه و علمشاهي ( )17نیز گزار کردند که کلریدازون بهه تنههایي
تاثیر مطلوبي بر علهفههایههرز چغندرقنهد نهدارد امها در ترکیهب بها
فن¬مدیفام+دس¬مدیفام+اتوفومزیت و بتانالآام نتیجه مطلوبي را به
دنبال خواهد داشت .در بررسيهای نوبخهت و جهامي ( )16مشهخ
شد که کاهش مصرف علفکش کلریدازون به میهزان  75درصهد دوز
توصیه شده به همراه یکبار وجین دستي علفههایههرز ،تهاثیر قابهل
توجهي بر جمعیت علفهایهرز داشت و از این جههت ،مهيتهوان بها
مصرف کمتر علفکش ،علفهایهرز را کنترل کهرد .دوزههای بهایتر
این علفکش نیز ضمن عدم اختالف معنيدار با دوز توصهیه شهده در
کنترل علفهایهرز ،موجب افزایش مواد مضره در چغندرقند شهد و از
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این نظر ،توصیه نميشوند .خسارت کاربرد پیشرویشي کلریدازون بهه
چغندرقند و کاهش فتوسنتز این گیاه در مطالعهات دیگهر نیهز گهزار
شده است ( .)9هدف از اجهرای ایهن آزمهایش تعیهین بهتهرین زمهان
مصرف و همچنین دوز علفکش کلریدازون جهت مدیریت علفهای-
هرز چغندرقند در دو منطقه گلستان و دزفول بود.

مواد و روشها
این آزمایش در سهال زراعهي  1397 -98در دو منطقهه گلسهتان
(ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد) در محهدوده جغرافیهایي  36درجهه
شمالي و  55درجه شرقي و خوزستان (صفيآباد دزفهول( در محهدوده
جغرافیایي  32/2درجه شمالي و  48/4شرقي انجام شهد .در جهدول 1
برخي شرایط اقلیمي دو منطقه ذکر شده است.

جدول  -1شرایط آب و هوایی در زمان اجرای آزمایش در گنبد و صفیآباد
Table 1- Climatic conditions at time of the experiments in Gonbad and Safiabad

عرض

طول

ارتفاع از
سطح دریا

ميانگين دما

ميانگين بارندگی

Average
Average
temperature
rainfall
)℃(
)(mm
)Dezful (Safiabad

جغرافيایی

جغرافيایی

Latitude

Longitude

Height
)(m

'32˚ 16

'48˚ 25

82

317

'36˚ 16

'55 ˚12

45

461.2

حداقل دما

حداکثر دما

Min.
Temperature
(℃)

Max.
temperature
(℃)

15.8

51.8

صفي آباد دزفول
26.4
Gonbad

گنبد

آزمایش انجام شده در قالب طرح بلوكههای کامهل تصهادفي بها
چهار تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشي عبارت بودند از:
 -1کاربرد کلریدازون (پیرامین  )WP 65 %به مقدار سه کیلوگرم
در هکتار از ماده تجاری قبل از جوانهزني
 -2کهاربرد کلریهدازون (پیهرامین  )WP 65 %بهه مقهدار چههار
کیلوگرم در هکتار از ماده تجاری قبل از جوانهزني
 -3کاربرد کلریدازون (پیرامین  )WP 65 %به مقدار پنج کیلوگرم
در هکتار از ماده تجاری قبل از جوانهزني
 -4کاربرد کلریدازون (پیرامین )WP 65 %به مقدار سه کیلهوگرم
در هکتار از ماده تجاری در مرحله چهار برگي چغندرقند
 -5کهاربرد کلریهدازون (پیهرامین  )WP 65 %بهه مقهدار چههار
کیلوگرم در هکتار از ماده تجاری در مرحله چهار برگي چغندرقند
 -6کاربرد کلریدازون (پیرامین  )WP 65 %به مقدار پنج کیلوگرم
در هکتار از ماده تجاری در مرحله چهار برگي چغندرقند
 -7کاربرد فنمدیفام-دسمدیفام-اتوفومزیت (بتانال پراگهرساُاف

18.6

12/5

24/6

 )EC 27.4%به مقدار سه لیتر در هکتهار از مهاده تجهاری در مرحلهه
چهار برگي چغندرقند
 -8وجین دستي علفهایهرز به عنوان شاهد
جهت بررسي دقیق کارآیي علفکشها ،کرتهای آزمایشي به دو
قسمت تقسیم و تنها بخش پاییني آن تحت تیمار قرار گرفت و بخش
باییي به عنوان شاهد (عدم کنترل) در نظر گرفته شد .زمهان ارزیهابي
تیمارهای آزمایشي  30روز پ از سمپاشي و در پایان دوره رشد بود.
ارزیابيها شامل ارزیابي چشمي ،تراکم و وزن خشك علهفههایههرز
پهن برگ و عملکرد چغندرقند بودند .کرتهای آزمایشي بهه ابعهاد دو
در شش متر و هر بلوك دارای سرآب و فاضالب جداگانه بود .فاصهله
پشتههای آزمایش  60سهانتيمتهر و فاصهله بوتهه در روی ردیهف 20
سانتيمتر و رقم مورد استفاده چغندرقند در منطقه گنبد و صفيآباد بهه
ترتیب رزاگلد و سیلوتا با تراکم  90000بوته در هکتار بود .این دو رقم
مونوژرم و برای کشتهای پاییزه وارد کشور شده و ههر دو مقهاوم بهه

518

نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،34شماره  ،4زمستان 1399

بولتینگ ميباشند و از عملکرد بایتری نسبت به ارقام داخلي برخوردار
هستند .کشت چغندرقند در هر دو منطقه در پاییز انجام شد .اطالعات

جغرافیایي ،شرایط آب و هوایي و خاك در مناطق اجهرای آزمهایش در
جداول  1و  2ارائه شده است.

جدول  -2اطالعات زراعی ،محيطی و خاک منطقه اجرای آزمایش
Table 2- Agronomic, environmental and soil information of experimental locations

تاریخ
منطقه

کاشت

Location

Planting
date

گنبد
Gonbad

2018-1214

صفي آباد
دزفول

2018-11-3

تاریخ سمپاشی در:

دمای محيط در زمان مصرف

Time of herbicide
application at:

علفکش

تيمار پيش

تيمار پس

رویشی

رویشی

Pre.
treatment

Post.
treatment

2018-12-14

2019-1-20

2018-11-3

2018-12-3

Dezful
)(Safiabad

بافت خاک
Soil
texture

رطوبت خاک در زمان مصرف

Temperature
)℃(

علفکش پيشرویشی

پيش رویشی

پس رویشی

Pre.
treatment

Post.
treatment

Soil moisture
In Pre. treatment

Silt-claylome

21

25

F.C.

Silt-claylome

25

F.C.

25

جدول  -3معيارهای ارزیابی خسارت چشمی علفکشها به علفهای هرز و گياه زراعی بر اساس مقياس EWRC
Table 3- The rating scale used to score the level of crop tolerance and weed damages following herbicide application based
EWRC
کنترل علف
کارآیی
نمره
هرز
هرز)
علف
(مرگ
ارزیابی
تحمل گياه زراعی
Weed

EWRC
score

control

()%

1

100

2

99.9-98

3

97.9-95

4

94.9-90

5

89.9-82

6

81.9-70

7

69.9-55

8

49.9-30

9

29.9-0

Efficacy
)(weed kill

Crop tolerance

نابودی کامل

بدون خسارت

)(Complete kill

)(No effect

عالي

عالئم بسیار مختصر (صرفا کمي کوتولگي و یا رنگ پریدگي)

)(Excellent

Very slight effects; some stunting and yellowing just visible

عالئم مختصر ،رنگ پریدگي/کوتولگي بیشتر و قابل برگشت

خیلي خوب

Slight effects; stunting and yellowing obvious; effects
reversible

)(Very good

رنگپریدگي/کوتولگيبیشتر وظاهرتنكواحتمایقابل برگشت

خوب-قابلقبول

Substantial chlorosis and or stunting; most effects probably
reversible

)(Good-acceptable
متوسطاماغیرقابلقبول (Moderate but not generally
acceptable

Strong chlorosis/stunting; thinning of stand

رنگ پریدگي /کوتولگي شدید و ظاهر تنك

نسبتا ضعیف

افزایش شدت خسارت

)(Fair

Increasing severity of damage

ضعیف

افزایش شدت خسارت

)(Poor

Increasing severity of damage

خیلي ضعیف

افزایش شدت خسارت

)(Very poor

Increasing severity of damage

بدون اثر

خسارت کامل به گیاه و عملکرد

)(None

Total loss of plants and yield

منبی :ساندرال و همکاران ()22

به منظور انجام ارزیابي دقیق ،علفهایهرز باریك بهرگ در کهل
آزمایش وجین شدند .سمپاشي کرتهای آزمایش بهه وسهیله دسهتگاه
سمپا پشتي ماتآبي با نازل خطيپا و میزان مصرف آب  350لیتر

در هکتار انجام شد.
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جدول  -4ميانگين مربعات تاثير تيمارهای آزمایش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهایهرز نسبت به شاهد عدم کنترل و ارزیابی چشمی
طی  30روز بعد از سمپاشی و درصد افزایش عملکرد ریشه چغندرقند
Table 4- Mean squares of experimental treatments effect on percentage loss of weeds density, dry weight and visual
evaluation at 30 days after spraying and rising root yield of sugar beet.

عملکرد ریشه چغندرقند

ارزیابی چشمی

پنيرک

خردل وحشی

Malva sylvestris

Sinapis arvensis

Sugar beet root yield

Visual
evaluation

12762.45ns

0.11ns

29.46ns

**4172126.7

**1677.67

**3904.21

**4105.4

12275.49

0.16

62.84

24.07

7.25

11.22

0.51

13.86

11.34

2.7

درجه آزادی

منابع تغيير

DF

S.O.V.

وزن خشک

تراکم

وزن خشک

تراکم

Dry weight

Density

Dry weight

Density

108.6ns

7.1ns

39.07ns

3

9.8ns

**369.25

6(7)1

61.55

18(21)2

8.17

تکرار
Rep.

تیمار
Treat.

خطا
Error

ضریب تغییرات
)C.V (%

** معنيدار در سطح احتمال یك درصد و  nsعدم تاثیر معنيدار
 :+در خصوص تجزیه داده های عملکرد ریشه ،و با توجه به اضافه شدن تیمار شاهد وجین به جمی تیمارها ،درجه آزادی برای تیمار و خطا به ترتیب  7و  21ميباشد.
**: significant (p≤0.01), ns: no significant
1, 2: degree of freedom for sugar beet root yield is 7 and 21 for treatment and error respectively.

ارزیابي تیمارههای آزمهایش شهامل تعیهین تهراکم و وزن خشهك
علفهایهرز پهنبرگ به تفکیك گونه و ارزیابي چشهمي کهل کهرت
آزمایشي در  30روز بعد از سمپاشهي و تعیهین عملکهرد چغندرقنهد در
انتهای دوره رشد بود .ارزیابي چشهمي شهامل بررسهي گیهاهسهوزی و
اختالیت رشدی ناشهي از تیمارههای علهفکشهي بهر گیاهچههههای
چغندرقند و نیز کارایي تیمارها در کنترل علفهایهرز  30روز په از
سمپاشي به رو  EWRC1انجام شد (جدول .)3
مساحت نمونهبرداری علفهایهرز پهنبهرگ جههت تعیهین وزن
خشك (زیست توده) آنها با کوادراتههای  100×25سهانتي متهر مربهی
صورت گرفت .پ از انتقال بوتههای جمیآوری شده بهه آزمایشهگاه،
تراکم بوته هر گونه تعیین و سپ جهت تعیین وزن خشهك بهه آون
منتقل و به مدت دو روز در دمای  74درجه سانتيگراد قرار گرفت .در
پایان فصل رشد و پ از حذف حاشیهها ،تمامي بوتهها در سطح یك
مترمربی برداشت و پ از شستشهوی ریشهههها ،عملکهرد چغندرقنهد
اندازهگیری شد .شستشوی ریشه در استخرهایي که برای ایهن منظهور
ساخته شده است ،انجام شد .بدین منظور ،نمونهها به استخر منتقهل و
با فشار زیاد آب شستشو شدند .تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزار 9.1
 SASو مقایسه میانگینها با آزمهون دانکهن در سهطح  5و  1درصهد
صورت گرفت و رسم شکلها با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.

1- European Weed Research Council

نتایج و بحث
نتایج آزمایش در صفی آباد دزفول

در بین علفهایهرز مختلهف در ایهن منطقهه ،پنیهرك (
 )sylvestrisو خردل وحشي ( )Sinapis arvensisاز تراکم بیشتری
برخوردار بودند .آنالیز آماری دادههای آزمایش تاثیر معنيدار تیمارهای
علفکش بر علفهایهرز را تایید کرد (جدول  .)4بر اساس این نتایج،
تاثیر تیمارهای آزمایش بر تراکم خردل وحشهي و همچنهین تهراکم و
وزن خشك پنیرك معنيدار شد ( .)p≤0.01ارزیابي چشمي تیمارههای
آزمایش نیز حاکي از تاثیر معنيدار ( )p≤0.01تیمار بر این صفت بود.
بر اساس نتایج حاصل از مقایسهه میهانگین دادههها ،وزن خشهك
علفهرز خردل وحشي طهي  30روز بعهد از کهاربرد تیمارههای پهیش
رویشي و پ رویشي علفکهش کلریهدازون (در دوز سهه کیلهوگرم در
هکتار) به ترتیب با میانگین  95/8و  100درصهد کهاهش نسهبت بهه
شاهد عدم سمپاشي ،ههم ردیهف دوزههای بهایتر ایهن علهفکهش و
همچنین کاربرد فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت قرار گرفت (جدول
 .)5بر این اساس ،در صورت حضور و تراکم بیشهتر علهفههرز خهردل
وحشي در مزرعه ،ميتوان این گیاه را از طریق کاربرد پیشرویشهي و
یا پ رویشي سه کیلوگرم در هکتار از ماده تجهاری کلریهدازون و یها
کاربرد پ رویشي فنمهدیفام+دسمهدیفام+اتوفومزیت کنتهرل کهرد.
واکنش علفهرز پنیرك (به عنوان یك گیاه دو یا چندساله) نسبت بهه
خردل وحشي متفاوت بود ،به طوری که برای کنترل ایهن علهفههرز
صرفا تیمار کاربرد پیشرویشي کلریهدازون (در دوز چههار کیلهوگرم در
Malva
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کاربرد پ رویشي کلریدازون و در مرحله چهار برگي علهفههای
هرز نیز قابل توجه بود .در این زمان ،هر سه دوز مصهرفي کلریهدازون
تاثیر مطلوبي بر خردل وحشي داشتند و تفاوت آنها معنيدار نشهد امها
کارآیي آنها بر پنیرك قابل توجه نبود (جدول  .)5بدین ترتیب ،با توجه
به تاثیر مطلوب کلریدازون در مقدار سه کیلهوگرم در هکتهار در زمهان
چهار برگي چغندرقند ،این تیمار به عنوان تیمهار برتهر جههت کنتهرل
خردل وحشي معرفي شد .باید توجه داشت ،در صورت وجود علفههرز
پنیهههرك در مزرعهههه ،کهههاربرد کلریهههدازون و فهههنمهههدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت در بعد از جوانهزني موثر نیست (جدول .)5

هکتار) با میانگین کهاهش حهدود  94درصهد نسهبت بهه شهاهد عهدم
سمپاشي ،مطلوب بود و کاربرد پ رویشي این علفکهش و همچنهین
دوز پایینتر آن ،در سطوح پایینتر آماری قرار گرفتنهد (جهدول  .)5در
ارزیابي چشمي نیز کاربرد این تیمار با بیش از  92درصد کنتهرل کهل
علفهایهرز نسبت به سایر تیمارها (بجز دوز پنج کیلوگرم) به عنوان
تیمار برتر شناخته شد (جهدول  .)5ههر چنهد کهاربرد پهیشرویشهي 5
کیلوگرم در هکتار از کلریدازون تاثیر ظاهری بهتری بر کل علفههای
هرز داشت (جدول  )5اما به دلیل خسارت بر چغندرقند و بد سبزی این
گیاه ،توصیه نميشود.

جدول  -5مقایسات ميانگين تاثير تيمارهای آزمایش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهایهرز خردل وحشی و پنيرک طی  30روز پس از
سمپاشی نسبت به شاهد عدم سمپاشی و عملکرد ریشه چغندرقند بر اساس درصد افزایش
Table 5- Means compare of experimental treatments effects on percentage loss of weed density and dry weight of Sinapis
arvensis and Malva sylvestris at 30 days after spraying and rising root yield of sugar beet
 30روز بعد از سمپاشی)(30 days after spray

عملکرد ریشه
چغندرقند
Sugar beet root yield
409.5ef
1060.13b
587.00d
293.00f
501.75de
760.72c
848.00c
3439.50a

ارزیابی چشمی
Visual evaluation

87.50c
92.75b
100a
49.5f
50f
70e
80d

خردل وحشی
Sinapis arvensis

پنيرک
Malva sylvestris

تراکم

وزن خشک

تراکم

وزن خشک

Density
74.3b
100 a
100 a
100 a
97.79a
100 a
100 a

Dry weight
95.83a
100 a
100 a
100 a
99.84a
100 a
100 a

Density
42.86c
78.42a
82.12a
9.09e
6.25e
24.16d
65.93b

Dry weight
57.42c
93.94a
82.30ab
24.51d
10.73e
49.53c
81.49b

تيمارها
Treatments

1
2
3
4
5
6
7
8

در هر ستون ،تیمارهایي که حداقل دارای یك حرف مشترك هستند در سطح احتمال آماری  5درصد اختالف معني دار ندارند( 1 .)P≤0.05و  2و  :3به ترتیب کاربرد پیشرویشي
پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار ؛  4و  5و  :6به ترتیب کاربرد پ رویشي پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار؛  :7کاربرد پ رویشي بتانال پراگرساُاف به
مقدار  3لیتر در هکتار و  :8وجین دستي علفهای هرز به عنوان شاهد
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan multiple
range test.
1, 2 and 3: Pre-emergent application of 3, 4 and 5 kg/ha of Pyramin respectively. 4, 5 and 6: Post-emergent application of 3, 4 and 5
kg/ha of Pyramin respectively. 7: Post-emergent application of 3 lit/ha of Betanal Progress OF and 8: Weed free control.

عملکرد ریشه چغندرقند

آنالیز واریان تیمارهای آزمایش بر عملکرد ریشه چغندرقنهد نیهز
معنيدار شد (()p≤0.01جدول  .)4مقایسه میانگین دادهها نیهز تفهاوت
بین تیمارها را تایید کرد (جدول  .)5در بین تیمارهای آزمایشي و بعهد
از تیمار شاهد کنترل علفهایهرز ،تیماری که بیشترین کاهش تراکم
و وزن خشك علفهایهرز را موجب شد (تیمار کاربرد پهیشرویشهي
چهههار کیلههوگرم کلریههدازون و همچنههین کههاربرد فههنمههدیفام+دس
مههدیفام+اتوفومزیت) ،بیشههترین درصههد (بههه ترتیههب بهها  61/3و 56/3
درصد) افزایش عملکرد ریشه چغندرقند نسبت به شاهد عدم کنترل را
نیز نشان دادند .بر اساس نتایج آزمایش در منطقه دزفول ،جهت کسب
بیشترین عملکرد ،کاربرد پیشرویشي کلریدازون (با دوز چهار کیلوگرم

در هکتار) قابل توصیه ميباشد (جدول  .)7این در حالي بود که تیمهار
کاربرد کلریدازون بعد از جوانهزني (چهار برگي چغندرقند) و همچنهین
کاربرد فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت عملکرد قابل قبولي نداشتند
(جدول .)5

نتایج آزمایش در گنبد
گونههههههای علههفهههایهههرز موجههود در ایههن منطقههه هفههتبنههد
( )Polygonum aviculare L.و گاوچاقکن ( Sonchus arvensis
 )L.بودند .بر اساس نتایج آنالیز واریان دادههای آزمایش ،تاثیر تیمار
بر تراکم و وزن خشك علفههایههرز طهي  30روز بعهد از سمپاشهي
معنيدار شد (جدول .)6

بررسی زمان بهینه و دوز كاربردي علفكش كلریدازون در چغندرقند...

مقایسه میانگین دادههها نشهان داد کهه کلریهدازون کنتهرل قابهل
قبولي علفهرز هفتبند و گاو چاقکن دارد .بر اساس نتهایج آزمهایش
در این منطقه ،کاربرد پیشرویشي سه کیلوگرم در هکتار از علفکهش
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کلریدازون قادر به کنترل مطلوب علفهایهرز در مزرعه بهود و تهاثیر
آن مشابه با کاربرد فنمدیفام+دسمهدیفام+اتوفومزیت و تفهاوت آنهها
معنيدار نشد (جدول .)7

جدول  -6مقایسات ميانگين تاثير تيمارهای آزمایش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهایهرز خردل وحشی و پنيرک طی  30روز پس از
سمپاشی نسبت به شاهد عدم سمپاشی و عملکرد ریشه چغندرقند بر اساس درصد افزایش
Table 6- Means compare of experimental treatments effects on percentage loss of weed density and dry weight of Sinapis
arvensis and Malva sylvestris at 30 days after spraying and rising root yield of sugar beet
هفتبند()Polygonum
گاو چاقکن()Sonchus

عملکرد ریشه چغندرقند

ارزیابی چشمی

Sugar beet root yield

Visual evaluation

23.7ns
**3046.07
17.73

0. 857ns
*0.23
2.19

8.55

18.37

وزن خشک

تراکم

وزن خشک

تراکم

Dry weight
518.7ns
**1794.3
440.06

Density
550.01ns
*1225.2
440.96

Dry weight
173.7ns
**1584.9
92.02

Density
136.04ns
**1129.1
277.8

16.56

19.6

14.45

19.7

درجه آزادی

منابع تغيير

DF

S.O.V.

3
6(7)1
18(21)2

Rep.
Treat.
Error

ضریب تغییرات
)C.V (%

** و * معنيدار در سطح احتمال یك درصد و  5درصد و  nsعدم تاثیر معنيدار
 :+در خصوص تجزیه داده های عملکرد ر یشه ،و با توجه به اضافه شدن تیمار شاهد وجین به جمی تیمارها ،درجه آزادی برای تیمار و خطا به ترتیب  7و  21ميباشد.
* and ** Significant at P≤ 0.05 and P≤ 0.01respectively and ns: without significant difference
1, 2: degree of freedom for sugar beet root yield is 7 and 21 for treatment and error respectively.

بر اساس نتایج این بررسي ،در صورت تاخیر در مصرف کلریدازون
تا دو تا چهار برگي چغدرقند ،کهارآیي ایهن علهفکهش در مقایسهه بها
کاربرد پیشرویشي آن و همچنین فنمدیفام+دسمهدیفام+اتوفومزیت
پایین آمد (بطور میانگین به میزان  35تا  40درصد) و کنترل ضهعیفي
بر علفهایهرز داشهت (جهدول  .)7ایهن تهاثیر تها پایهان دوره رشهد

مشاهده شد و وزن خشك کل علفهایهرز در پایان دوره رشد نیز در
تیمارهای کاربرد علفکهش کلریهدازون در قبهل از جوانههزنهي و فهن
مدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت شرایط بهتری داشت (دادههای منتشر
نشده).

جدول  -7مقایسه ميانگين تاثير تيمارهای آزمایش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهایهرز و درصد افزایش عملکرد ریشه چغندرقند
(نسبت به شاهد عدم کنترل) و ارزیابی خسارت بر چغندرقند بر اساس معيار EWRC
Table 7- Means compare of experimental treatments effects on percentage loss of weed density and dry weight and
percentage increase of root yield of sugar beet in compare with weedy control and visual evaluation of sugar beet based
EWRC
 30روز بعد از سمپاشی)(30 days after spray

عملکرد ریشه
چغندرقند

Sugar beet root yield
53.65bc
61.3a
48.5c
10.52f
25.07e
34.13d
56.37ab
67.6a

ارزیابی چشمی
Visual evaluation
2c
4abc
5ab
3bc
4abc
6a
3bc
-

هفتبند()Polygonum

گاو چاقکن()Sonchus

تراکم

وزن خشک

تراکم

وزن خشک

Density
66.13bc
95.11a
97.63a
53.37c
63.11bc
73.7abc
85ab
-

Dry weight
93.93a
96.61a
98.21a
55.03b
57.65b
67.93b
97.73a
-

Density
77.58ab
76.08ab
85.5a
40.9c
49.76bc
50.72bc
75.96ab
-

Dry weight
86.52ab
98.45a
97.9a
51.65c
54.69c
58.34bc
91.69a
-

تيمارها
Treatments
1
2
3
4
5
6
7
8

در هر ستون ،تیمارهایي که حداقل دارای یك حرف مشترك هستند در سطح احتمال آماری  5درصد اختالف معني دار ندارند( 1 .)P≤0.05و  2و  3به ترتیب کاربرد پیشرویشي
پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار ؛  4و  5و  -6به ترتیب کاربرد پ رویشي پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار؛  -7کاربرد پ رویشي بتانال پراگرساُاف
به مقدار  3لیتر در هکتار و  -8وجین دستي علفهای هرز به عنوان شاهد
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan multiple
range test.
1, 2 and 3: Pre-emergent application of 3, 4 and 5 kg/ha of Pyramin respectively. 4, 5 and 6: Post-emergent application of 3, 4 and 5
kg/ha of Pyramin respectively. 7: Post-emergent application of 3 lit/ha of Betanal Progress OF and 8: Weed free control.
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عملکرد ریشه چغندرقند

نتیجه استنباطی دو منطقه

آنالیز واریان دادههای آزمایش نشان داد کهه تهاثیر تیمارهها بهر
عملکرد ریشه چغندرقند معنيدار است (جدول  .)6در ارزیابي عملکهرد
ریشه چغندرقند ،افزایش عملکرد این گیاه بر اساس درصد نسهبت بهه
شاهد عدم وجین (قسمت بایی هر کرت) محاسبه و آنالیز شد .بر این
اساس ،تیمارهای آزمایش تاثیر معنيداری ( )p≤0.01بر عملکرد ریشه
چغندرقند داشتند (جدول  .)6مقایسه میانگین دادهههای آزمهایش نیهز
نشان داد که کهاربرد کلریهدازون در قبهل از جوانههزنهي چغندرقنهد از
کارآیي بایتری (به طور میانگین  31/2درصد افزایش) برخوردار بهوده
و همانند کاربرد فنمهدیفام+دسمهدیفام+اتوفومزیت در مرحلهه دو تها
چهار برگي چغندرقند ،عملکرد بیشتری را موجهب شهد (جهدول  .)7در
بین دوزهای مختلهف کلریهدازون ،کهاربرد پهیشرویشهي مقهدار سهه
کیلوگرم در هکتار از این علفکش با تیمهار کهاربرد فهنمهدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت اختالف معنيداری نداشت (جدول .)7

نتایج این آزمایش در هر دو منطقه گنبد و دزفول بر کاربرد پهیش
رویشي کلریدازون به میزان سه کیلوگرم در هکتار تاکید داشهت .ایهن
تیمار در ههر دو منطقهه آزمهایش بها تیمهار کهاربرد فهنمهدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت اختالف معنهيدار نداشهت و بها تهاثیر بهیش از 85
درصد بر جمعیت علفهایهرز هفتبند ،گاوچاقکن و خردل وحشهي،
به عنوان تیمار برتر شناخته شد .طبق نتایج ایهن آزمهایش ،دوز چههار
لیتر کلریدازون نیز مطلوب بود اما به دلیل کارآیي بایی دوز سه لیتهر،
این تیمار توصیه نميشود .با این حال ،در صورت وجود گونه متحمل
پنیرك در خوزستان ،ميتوان دوز مصرف علفکش را تا چهار لیتهر در
هکتار بای برد .کاربرد پ رویشي کلریدازون بر علفهایهرز هفتبند،
گاوچاقکن و پنیرك تاثیر مطلوب نداشت و تنها خردل وحشهي را بهه
خوبي کنترل کرد و با تیمار فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت هماننهد
بود .خالصه نتایج استنتاجي از دو منطقه در جدول  8ارائه شده است.
نتایج استان گلستان و همچنهین در خصهوص پنیهرك در اسهتان
خوزستان مشخ کرد که کاربرد پ رویشي کلریدازون باید زودتر از
مرحله چهار برگي انجام شود .این امر و تاکید بهر کهاربرد کلریهدازون
حداکثر در مرحله  2برگي حقیقي علفهایهرز در مطالعات دیگر نیهز
مشاهده ميشود ( .)25تاخیر در عملیات سمپاشي پ از ایهن مرحلهه،
به دلیل رشد علفهایهرز و سهپری شهدن دوره حساسهیت آنهها بهه
کلریدازون نتیجه مطلوبي را به دنبال نداشهت (جهدول  .)9بهر اسهاس
نتایج این بررسي ،دوزهای بایی چهار کیلوگرم از کلریهدازون و علهي
رغم تاثیر بهتر بر روی علفهایهرز ،جوانههزنهي چغندرقنهد را تحهت
تاثیر قرار داد و از این جهت ،توصیه نميشوند.

واکنش چغندرقند به زمان کاربرد کلریدازون

ارزیابي چشمي خسارت علفکشها بر چغندرقند نیز نشان داد که
تاثیر تیمار بر جوانهزني و رشد چغندرقند معنيدار است (جدول  .)6بهر
این اساس ،تیمارهای کاربرد پنج کیلوگرم کلریدازون در قبل از جوانهه
زني موجب کاهش جوانهزني و تنك مزرعهه گردیهد و کهاربرد په -
رویشي این تیمار ،زردی در بوتهههای چغندرقنهد را بهه دنبهال داشهت
(جدول .)7در هر حال ،کاربرد کلریدازون حتي در دوز سه کیلوگرم نیهز
کمي کلروز در برگهای چغندرقنهد ایجهاد کهرد کهه البتهه عارضههای
طویني مدت نبود و بعد از مدتي رفی و بر عملکهرد ریشهه نیهز تهاثیر
سوئي نداشت (مشاهدات مزرعهای).

جدول  -8ميزان کارآیی* علفکشهای مختلف بر علفهایهرز پهن برگ در دو منطقه دزفول و گنبد
Table 8- Efficacy of herbicides on broadleaf weeds in Dezful and Gonbad

هفتبند

گاوچاق کن

خردل وحشی

پنيرک

تيمارها

)(Polygonum

)(Sonchus

)(Sinapis

)(Malva

****
****
****
**
**
**
****

****
****
****
**
**
**
****

****
****
****
****
****
****
****

**
****
***
*
***

Treatments
1
2
3
4
5
6
7

بررسی زمان بهینه و دوز كاربردي علفكش كلریدازون در چغندرقند...
شاخص

درصد کنترل

Index
****

Control percentage
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بیش از 85درصد کنترل
> 85% control

***

 70تا  85درصد کنترل
70-80% control

**

 50تا  70درصد کنترل
50-70% control

*

 30تا  50درصد کنترل
30-50% control

-

کمتر از  30درصد کنترل
<30% control

 1و  2و  3به ترتیب کاربرد پیشرویشي پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار ؛  4و  5و  -6به ترتیب کاربرد پ رویشي پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار؛
 -7کاربرد پ رویشي بتانال پراگرساُاف به مقدار  3لیتر در هکتار و  -8وجین دستي علفهای هرز به عنوان شاهد
1, 2 and 3: Pre-emergent application of 3, 4 and 5 kg/ha of Pyramin respectively. 4, 5 and 6: Post-emergent application of 3, 4 and 5
kg/ha of Pyramin respectively. 7: Post-emergent application of 3 lit/ha of Betanal Progress OF and 8: Weed free control.

بحث
نتایج این بررسي و تاکید آن بر کاربرد پیشرویشي کلریدازون ،در
مطالعات دیگر و به دلیل کاهش بیشتر تراکم علفهای هرز ،کمك به
علفکشهای پ رویشي و ایجاد انعطاف بیشتر در زمان کاربرد و نوع
علفکش پ رویشي و کاهش دوز مصرف آنها نیز توصیه شده اسهت
( .)4باید توجه داشت ،جذب کلریدازون بیشتر از طریق ریشههههای در
حال جوانهزني است و حرکت آن در گیاه نیز از مسیر آپوپالست اسهت
( .)25این دو خصوصیت ،ميتواند دلیلي بر کارآیي بایتر کاربرد پهیش
رویشي این علفکش باشد چرا که در مصرف پ رویشهي ،ریشهههها
شکل گرفته و جذب علفکش و حرکت آن در مسیر آپوپالست بسهیار
محدودتر است .عالوه بر زمان مصرف علفکش ،در بسهیاری مهوارد
کاربرد دوزهای پایین یك علفکش کفاف مدیریت علفههایههرز را
کرده و ضرورتي بر کاربرد آنها در دوزههای توصهیه شهده و یها بهایتر
نیست .در این ارتباط ،سیوني و ماینز ( )4گزار کردنهد کهه کهاهش
دوز علفکشها در مقدار  25تا  33درصد دوز توصیه شده ،بدون تاثیر
منفي بر عملکرد محصول ،علفهای هرز را بخوبي کنترل ميکند .بها
این حال ،آنها تاکید کردند که دوزهای پایین بایهد در مراحهل ابتهدایي
رشد علفهایهرز استفاده شوند تا تحمل گیاه به علفکهش افهزایش
نیابد .در یك بررسي دیگر نیز مشخ شهد دوز مناسهب علهفکهش
برای کاهش  50درصدی وزن خشك علفهایهرز تحت تاثیر زمهان
کاربرد علفکش است و با به تاخیر افتادن زمان سمپاشي ،میزان آن از
شش به  54درصد دوز توصیه شده افزایش ميیابد ( .)19کهاهش دوز
علفکش ،ضمن کاهش هزینههای کشاورز ،پیامدهای زیست محیطي
کمتری را به دنبال خواهد داشت و در جهت مدیریت مقاومهت علهف-
هایهرز به علف کش نیز سودمند خواهد بود.
دوز مناسب برای کنترل علفهایههرز بهه گونههههای غالهب در

مزرعه بستگي دارد ( .)29در ایهن ارتبهاط ،بررسهيههای چیهت بنهد و
همکاران(  )3مشخ کرد که برای کنتهرل  80درصهدی علهفههرز
خرفه ( )Portulaca oleraceae L.مقدار  574/7گهرم در هکتهار از
ماده موثره کلریدازون یزم است و این در حالي است که برای افزایش
درصد کنترل از  80به  90درصد ،باید مقدار کاربرد علفکش دو برابهر
شود .چیهتبنهد و همکهاران ( )3کهارآیي کمتهر کهاربرد په رویهش
کلریدازون نسبت به سایر علفکشها را به حاللیت کمتهر ایهن علهف
کش نسبت دادند و به همین دلیل ،دوزهای بایتر این علهف کهش را
کارآتر معرفي کردند .در هر حال ،همانطور که نتایج آزمایش ما نشهان
داد ،به دلیل وجود زمانهای مختلف جوانههزنهي علهفههایههرز در
مزرعه ،کاربرد یك بار علهفکهش کلریهدازون و یها فهنمهدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت در چغندرقند کافي نیست و قادر بهه کنتهرل کامهل
علفهایهرز تا پایان دوره رشد نخواهد بهود و از ایهن جههت ،تکهرار
سمپاشي و تیمارهای ترکیبي برای علفهایههرزی کهه در دورهههای
بعد از  30روز جوانه ميزنند ،ضروری ميباشد .در این ارتباط ،دویکیت
و سیبوتی ( )7به این نتیجه رسیدند که کاربرد انفهرادی کلریهدازون
کنترل مطلوبي بر علفهرز سلمه تهره ()Chenopodium album L.
ندارد اما در صورتي که این علفکش را در ترکیب با فن مدیفام+دس
مدیفام +اتوفومزیت بکار ببریم ،درصد کنترل افهزایش خواههد یافهت.
عالوه بر این ،کاربرد پ رویشي کلریدازون باید حهداکثر در مرحلهه 2
برگي حقیقي علهفههایههرز انجهام شهود ( )25و تهاخیر در عملیهات
سمپاشي پ از این مرحله ،به دلیل رشد علفهایهرز و سپری شدن
دوره حساسیت آنها به کلریدازون نتیجه مطلوبي را به دنبهال نخواههد
داشت .باید توجه داشت ،رقم مورد اسهتفاده در ایهن آزمهایش منهوژرم
بوده و بر اساس مطالعات قبلي ،ارقام مونوژرم چغندرقند نسبت به انواع
پلي ژرم حساسیت بیشتری نسبت به علفکشها دارند و از این جهت،
احتمال مشاهده خسارت بهر روی ایهن ارقهام بیشهتر اسهت .کلهروز و
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نکروزه شدن برگهای اولیه چغندرقند و مرگ گیاهچه از جمله مواردی
است که در اثر کاربرد غیر متعارف کلریدازون قبل از رویش چغندرقند
گزار شهده اسهت ( .)20خسهارت زایهي کلریهدازون (پیهرازون) بهه
چغندرقند در شرایطي که به صورت پیشرویشي مهورد اسهتفاده قهرار
ميگیرد ،در مطالعات دیگر نیز گزار شده است .بر اساس نتایج ایهن
بررسيها ،در صورت کاربرد کلریدازون در خاك (تیمار پهیشرویشهي)
رفتار آن (منطقه جذب و الگوی آبشویي علفکش) عهو مهيشهود.
نتایج یك بررسي مشخ کرد که رشد گیاهچهه چغندرقنهد تنهها در
صورتي تحت تاثیر تیمار کلریدازون قرار ميگیرد که این علفکش در
خاك مرطوب و در منطقه رشد ریشه قرار گرفته باشد .در این صورت،
علف کش پ از جذب و انتقال بیش از اندازه به اندامهای هوایي ،بر
روی فتوسنتز اثر گذاشته و از این طریق ،رشد چغندرقند را مختل مي-
کند ( .)9بر این اساس ،وقوع بارندگي و یا نوع سیستم آبیاری در زمان
کاربرد پیش رویش علف کش ،تاثیر قابل توجهي بر حرکت علفکش
در خاك و میزان خسارتزایي آن بر چغندرقند خواهد داشت .بهه نظهر
ميرسد ،با توجه به حاللیت بایی کلریدزاون در آب ( 400میلهيگهرم
در لیتر) ،وجود آب زیادی در منطقهه توسهعه ریشهه چغندرقنهد(در اثهر
بارندگي زیاد و یا آبیاری کنترل نشده) ،مقدار جذب علفکهش توسهط
چغندرقند را افزایش و تحمل آنرا به کلریدازون کاهش ميدهد .عالوه
بر این ،خسارت کلریدازون به چغندرقند در شرایط دمای بای بیشهتر از

شرایطي اسهت کهه دمهای آن پهایین اسهت .در ایهن شهرایط ،تجمهی
کلریدازون در محدوده ریشه چغندرقند افزایش یافته و به دلیهل تعهرق
بیشتر توسط چغندرقند ،مقدار جذب و تجمی آن در برگ ها افهزایش و
از این طریق ،ضمن کاهش خاصیت انتخابي آن ،خسارت بیشتری بهه
چغندرقند وارد ميشود (.)9

نتيجهگيری
بر اساس نتایج این آزمایش در دو منطقه دزفول و گلستان ،کاربرد
سه کیلوگرم در هکتار از علفکش کلریدازون (پیرامین  )WP 65%به
صورت پیشرویشي در زراعت چغندرقند توصیه ميشود .این علفکش
در دوز توصیه شده قادر به کنترل علفهای هرز یكساله ميباشد امها
برای کنترل علفهایهرز چندساله(مانند پنیرك) مقدار دورز علفکش
باید به چهار کیلوگرم در هکتار افزایش یابد .تاثیر علفکش کلریدازون
بر علفهای هرز یهكسهاله مشهابه بها علهفکهش فهنمهدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت بود .این علفکش در دوز توصیه شده بر چغندرقند
تاثیر منفي نداشت اما دوزهای بایتر از چهار کیلوگرم در هکتار کاهش
جوانهزني این گیاه را به دنبال دارد و توصیه نميشود.
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Introduction: Sugar beet competes with weeds for light, nutrients and water resources and is so sensitive
especially at the early stages of growth. Weeds are the most important factors limiting sugar beet production in
Iran. Although, about 20 herbicides were registered to control weeds, but their effectiveness would be high only
if farmers use them properly. Due to sensitivity of weeds to herbicides at certain times, determination of the best
herbicide application time is very important. Cloridazon is one of the selective herbicides registered for
broadleaf weeds control of sugar beet. Both pre and post-emergence applications of this herbicide were
recommended but the effectiveness of treatment should be evaluated.
Material and Methods: In order to determine the best application time of Cloridazon (Pyramin, WP 65%) to
control broad leaf weeds in sugar beet field, an experiment was conducted in two locations i.e. Golestan province
(Gonbad station) and Khozestan province (Safiabad, Dezful station), Iran, during 2018. Experiments were
arranged as randomized complete block design with 4 replications. Treatments were: application of Cloridazon
at 3, 4 & 5 kg/ha, and two different application times (i.e. pre-emerge and post-emerge at 4 leaf stages),
application of Phenmedipham+Desmedipham+ Ethofumesate (Betanal Progress O.F. at 3 lit/ha at 2-4 leaf
stages), and weed free as the check. Each experimental plots were divided into two parts including: uncontrolled
part (as weedy control) and treatment part. Efficacy of the treatments on weed population and control was
evaluated based on the percent of reduction in weeds density and dry weight and EWEC scoring system at 30
days after herbicides application. Root yield of sugar beet was also measured at the end of the growing season.
The weed spectrum was not similar in both locations. Polygonum aviculare and Sonchus arvensis were dominant
in Gonbad and Malva sylvestris and Sinapis arvensis were dominant in Dezful. Experimental data were analyzed
by SAS (version 9.1) program and means were compared with the Duncan's multiple range test.
Results: The results indicated that the effects of treatments on weeds were significant. Application of
Cloridazon at 3 kg/ha controlled sinapis arvensis by 95 to 100% and Sonchus arvensis by 86 to 93%. In both
locations, the difference between this treatment and Phenmedipham+ desmedipham+ ethofumesate (Betanal
Progress OF) was not significant. Chloridazon (as pre-emergence treatment) performed better in controlling
broad leaf weeds compared with post treatment. The pre-emergence application of Chloridazon (at 3 , kg/ha) was
the best treatment (with more than 85% weed population control) in both studied areas. In addition, this
treatment had no significant difference with Phenmedipham+ desmedipham+ ethofumesate (Betanal Progress
OF). The results show the low efficacy of Pyramin on weeds when it was applied late (after 2 leaf stages).
However, due to different germination time of weeds, single application of Pyramin is not enough to achieve the
desired results. Application of post-treatments (like Betanal Progress OF) is necessary as complementary
treatments. However, using 3 kg/ha of Pyramin, cannot control Malva sylvestris if this weed is dominant in the
field, and the Pyramin dose should be increased to 4 kg/ha. Anyway, application of Chloridazon at more than 4
kg/ha is not recommended as it would have negative effects on sugar beet seed germination. It should be noted
that both cultivars (Roza Gold and Silvetta) used in Gonbad and Dezful were monogrm and more sensitive to
herbicides with respect to polygerms. The probability of seed damage on monogrm cultivars will be higher by
pre emerge herbicide application. Based on our results, application of Chloridazon (at 3 kg/ha as pre-emerge
treatment) was the best treatment for sugar beet root yield and showed no significant difference with the
application of Phenmedipham+desmedipham+ ethofumesate (Betanal Progress OF).
Keywords: Broad leaf weeds, Chemical control, Malva, Polygonum, Sinapis

1- Associate Professor of Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization
(AREEO), Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: najafihossein2017@gmail.com))
2- Assistant Professor of Agriculture and Natural Resources Research Center of Golestan
3- Researcher of Agriculture and Natural Resources Research Center of Khozestan
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.88433

نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Plant Protection
Vol. 34, No. 4, Winter 2021, P. 527-539

جلد  ،34شماره  ،4زمستان  ،1399ص527-539 .
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ارزیابی تأثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر
زینب اورسجی -*1ابراهیم غالمعلی پورعلمداری -2طاهر
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چکیده
آزمایشی گلدانی جهت بررسی تأثیر ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصاادفی در گلخاناه دانشاهده
کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس در سال  1396اجرا شد .فاکتور اول نوع خاک (شامل  -1بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش ( -2 ،)S1بدون
افزودن ماده آلی +علفکش ( 10 -3 ،)S2درصد ماده آلی +علفکش ( 25 -4 ،)S3درصد ماده آلی +علفکش ( )S4و  50 -5درصد ماده آلی +علفکش
( ))S5و فاکتور دوم شامل عمق آبشویی به اندازههای  12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و  14سانتیمتر بودند .علفکش ایمازتاپیر بر اساس دز توصیه شاده آن (یا
لیتر در ههتار) استفاده شد .درصد سبز شدن بذر پنبه در تمام تیمارهای خاک با افزایش عمق آبشویی ،افزایش معنیداری یافت بهطاوری کاه بیشاتری
درصد سبز شدن از تیمار بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش با مقدار  62/86و کمتری از تیمار خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش با
مقدار  56/14بدست آمد .کمتری طول ساقه از عمقهای  2و  4سانتیمتر بدست آمد .در عمقهاای  12 ،10، 8 ،6و  14ساانتیمتار باا افازایش عماق
آبشویی و کاهش غلظت علفکش ایمازتاپیر ،طول ساقه افزایش یافت .در تیمارهای واجد علفکش با افزایش عمق آبشویی ،طول ریشاه پنباه افازایش
یافت و بیشتری میانگی طول ریشه در هر نوع خاک ،از تیمار بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش با مقدار  7/6بدسات آماد و کمتاری از
تیمار خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش با مقدار  3/9حاصل شد .وزن خش ساقه و ریشه پنبه نیاز در تیمارهاای بادون افازودن مااده آلای+
علفکش ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش و خاک حاوی  50درصاد مااده آلای +علافکاش باا
افزایش عمق آبشویی به طور معنیداری افزایش یافت .میتوان نتیجهگیری کرد که درصد ماده آلی بر عمق نفوذ ایمازتاپیر مؤثر بود و از آنجایی کاه در
حال حاضر جایگزی قابل رقابتی برای علفکشها وجود ندارد شاید بتوان با افزایش مصرف کود دامی از اثرات مخرب آنها کاست که عالوه بار بهباود
ساختار خاک و افزایش میزان ماده آلی سبب پاالیش خاک نیز میشود.
واژههای کلیدی :آلودگی زیست محیطی ،رفتار آبشویی علفکش ،محتوی ماده آلی خاک ،نفوذ علفکش

مقدمه

1

استفاده از علفکشها در کشاورزی فشرده و مدرن امروزی جهت
کنترل علفهای هرز افزایش یافته است که مشهالت جادی زیسات
محیطی ناشی از انتقال به مهانهای غیر هدف و آبشویی علفکشها
را به همراه دارد؛ و نیاز است تاثیرات سوء آنها بر موجودات غیر هدف
کاهش یابد .به عبارت دیگر آبشویی و انتقال علفکشها نه تنها سبب
کاهش کارایی میشود ( ،)24بلهه آلودگی آبهای زیرزمینی را نیز باه
دنبال دارد ( .)30در میان فرایندهای انتقاال علافکاشهاا در خااک،
آبشویی به دلیل پتانسیل آلوده کردن آبهای زیرزمینی از همه مهمتر
میباشد .بر اساس نتایج پراتا و همهاران ( )25آبشاویی ،مخصوصااً در
 2 ،1و  -3بهترتیب استادیاران و دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم علفهای هرز،
گروه تولیدات گیاهی ،دانشهده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس
)Email: avarseji@gonbad.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.88925

مورد مولهولهای محلول در آب و غیار تبخیار شاونده ،تحات تاأثیر
محتااوی و نااوع ماااده آلاای ،ترکیااب و توزیااع ذرات خاااک ،اساایدیته،
فشردگی ،اندازه و توزیع منافذ خاک قرار میگیرد.
علفکش ایمازتاپیر از خانواده ایمیدازولینونها از طبقاه سامی III
علفکشی انتخابی است که به صورت قبل از کاشت آمیخته با خااک،
قبل از سبز شدن و پس از رویش برای کنترل علفهای هرز ناازک و
په برگ استفاده میشود .ایمازتاپیر در خاکهای اسایدی باه مادت
طوالنیتری باقی میماند .ماده آلی خاک و  pHبه صورت معنیداری
بر رفتار ای علفکش در خاک مؤثر هستند .گازار هاایی مبنای بار
آبشویی ایمازتاپیر به عمق بیشتر از  25سانتیمتر در خاک اسیدی و در
شرایط آزمایشاگاهی وجاود دارد ( .)6علافکاشهاای ایمیادازولینون
معموالً به صورت ضعیفی به ذرات خاک مایچسابند ( .)31تحقیقاات
اندکی نشان داده که جذب ای خانواده از علفکشها به خاک ،تحات
تأثیر رس و ماده آلی خاک قارار نمایگیارد ( .)8 ،2اماا نتاایج تعاداد
دیگری از مطالعات بیان میکند که بی افزایش میزان رس و محتوای
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نارگیل به  5روز کاهش یافت .ای محققی تاکید میکنند که در مورد
کاهش نیمه عمر علفکشها نمیتوان به طور کلی نظر داد زیارا هار
ماده آلی افزودنی به خاک اثر خاص خاود را بار جامعاه میهروبای
خاک و تجزیه علفکشها داراست .در همای راساتا نتاایج آلبااران و
همهاران ( )4نشان داد که تجزیه زیستی علفکش سیمازی در حالتی
که خاک توسط بقایای حاصل از روغ کشی زیتون تیمار شد کااهش
یافت که به دلیل ترجیح میهروارگانیسمها در استفاده از بقایای زیتون
نسبت به علفکش میباشد .عالوه بر میهروارگانیسامهاا کاه باعا
تغییر علفکشها میشوند ،عوامل غیر زنده هم تحت تأثیر مااده آلای
خاک میتوانند دخیل باشند .االزوزی و همهاران ( )11گزار کردناد
که حضور هیومی اسید در آب سبب افزایش تجزیه نوری ایمازتااپیر
میشود؛ زیرا وقتی علفکش توسط هیومی اسید جذب مایشاود در
معرض تجزیه نوری بیشتری قرار میگیرد.
در ایران علی رغم استفاده زیاد از علفکشها اطالعات زیاادی از
رفتار آبشویی آن ها در خاک در دسترس نیست .ای پژوهش با هادف
بررسی تأثیر ماده آلی خااک بار کااهش عماق آبشاویی علافکاش
ایمازتاپیر اجرا شد.

ماده آلی خاک و میزان جذب ای خانواده علفکاش ارتباام مساتقیم
وجود دارد (.)7
ماده آلی به عنوان عامل مهمی در نگهداری علفکشها ،پاالیش
محیط و کاهش پویایی پروفیل خااک در بای اجازای خااک مطارح
میباشد ( .)32همچنی ماده آلی با افزایش فعالیات میهروبای خااک،
فرایند تجزیه زیستی علفکشها را تساهیل مایکناد ( .)13بناابرای
تغییرات ماده آلی میتواند پویایی و آبشویی علفکاشهاا در پروفیال
خاک را کاهش دهد و نقش مهمی در مدیریت آلودگیهاای محیطای
ناشی از مصرف علفکشها ایفا نماید ( .)27بر اساس نتایج بریسینو و
همهاران ( )10رو های زراعی مانند مخلوم کردن بقایای مواد آلای
در خاک ،در بیشتر مواقع سبب کاهش آبشویی علفکشها مایشاود.
بهطوریکه تجاادا و بنیتاز ( )32غلظاتهاای کمتاری از علافکاش
فالزاسولفورون (  5/4 ،3/5و  6/9میهروموالر) را در خاکهای حااوی
بقایای مواد آلی مانند کود مرغی و کود گاوی نسبت به خاک فاقد ای
مواد ( 8/9میهروموالر) یافتند .نتایج فنول و همهاران ( )13نشاان داد
که آبشویی علفکشهای ترایازی و ترایازینون در خاکهاای حااوی
کود گوسفندی ،بقایای قهوه ،کمپوست تناه درخات کاا و فیبرهاای
نارگیل کاهش یافت .بر اساس نتاایج منادز و همهااران ( )18بنوچاار
(زغال مشتق شده از استخوان گاو) باه عناوان پاالیناده مزوتریاون و
آمینوسیلوپیراکلر در خاک عمل میکند .غلظتهای باالی علافکاش
اکسادیازون ،در عمقهای کمتر از  0/1سانتیمتر در پروفیل خاک64 ،
روز پس از کاربرد آن توسط مندز و همهاران ( )18ثبات شاد کاه باه
دلیل میزان بیشتر ماده آلی در قسامتهاای ساطحی خااک و جاذب
علف کش به خاود و کااهش میازان جابجاایی آن باه اعماار بیشاتر
میباشد .ای موضوع سبب میشود که کارایی علفکش در الیههاای
سطحی خاک که بان بذر علفهای هارز بیشاتر اسات ،بهتار باشاد
ضم ای که از آبشویی علفکش به آبهای زیرزمینی و آلوده کاردن
آنها نیز جلوگیری میکند.
بر اساس گزار فنول و همهاران ( )13نیمه عمر علفکشهاای
گروه تریازی و تریازینون در خاکهایی که توسط بقایاای آلای تیماار
نشدهاند بیشتر میباشد بهطوری کاه در شارایط افازودن کاود دامای
گوسفندی ،نیمه عمر آترازی از  139به  39روز و با افزودن فیبرهاای

مواد و روشها
معرفی تیمارها و صفات مورد اندازهگیری

علفکش ایمازتاپیر ( (%10 SLاز شرکت کیمیاا گاوهر خااک باا
میاازان مصاارف یاا ههتااار در لیتاار تهیااه شااد .بااذرهای پنبااه
( )Gossypium hirsutumنیااز از شاارکت دانااههااای روغناای گنبااد
کاووس خریداری شد.
نمونه برداری خاک

خاک آزمایش از عمق  0تا  30سانتیمتری محلی کاه تاا کناون
عملیات سمپاشی در آن انجام نشده بود ،تأمی شاد .بادی منظاور از
خاک باغچه شخصی که تاریخچه کشات و کاار آن کاامالً مشاخ
بود ،نمونههای خاک برداشت شدند .خصوصیات خاک مورد استفاده در
جدول  1آورده شده است.

جدول  -1مشخصات خاک مورد استفاده در این آزمایش
B

Zn

Mn

2

0.5

4.1

Fe

Table 1- Properties of the soil used in this experiment
P
K
مواد خنثي
کربن آلي
N
)(%

mg/kg

Organic
carbon

()%

شونده
Neutralizing
)%( materials

E.C.
dS/m

اسیدیته
pH

نوع خاک
Soil
type

سیلتی لوم
4.9

450

13.5

0.15

1.5

20

0.73

7.8

Siltyloam

ارزیابی تأثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر

تیمارها و نوع طرح آماری

ای پژوهش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاامالً تصاادفی باا
سه تهرار در گلخانه دانشهده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس در ساال
 1396انجام شد .فاکتور اول نوع خاک ،شاامل پانج ترکیاب مختلاف
خاک و ماده آلی ( -1خاک بدون افزودن مااده آلای  +بادون اعماال
علفکش ( -2 ،)S1خاک بدون افزودن ماده آلی +علفکش (-3 ،)S2
خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش ( -4 ،)S3خاک حااوی 25
درصد ماده آلی +علفکش ( )S4و  -5خااک حااوی  50درصاد مااده
آلی +علفکش ( ))S5و فاکتور دوم شامل عمق آبشویی به اندازههاای
 12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و  14سانتیمتر بودند .میازان کااربرد علافکاش
ایمازتاپیر ( (%10 SLبر اساس دز توصیه شده آن و به میزان ی لیتر
در ههتار بود.
مراحل اجرا

باارای حااذف میهروارگانیساامهااا و سااایر عواماال از جملااه بااذر
علفهای هرز ،خاک مورد استفاده قبل از اضافه کاردن مااده آلای باه
مدت  40دقیقه در دمای  80درجه سانتیگراد اتوکالو شد ( .)3ساپس
جهت جلوگیری از سله بست و برای سب تر کاردن بافات خااک ،از
ماسه که از حاشیه رودخاناه چهالچاای تهیاه گردیاد اساتفاده شاد.
بهمنظور به دست آوردن بهتری ترکیب خاک و ماساه چناد آزماایش
اولیه انجام شد و ترکیب  60درصد خااک  40 +درصاد ماساه جهات
عدم سلهبندی در آزمایشها مورد استفاده قرار گرفت .ماده آلای ماورد
استفاده از ناوع کاود گااوی پوسایده یا سااله باود کاه از روساتای
داشلیبرون در اطراف گنبد کاووس تهیه شد و با نسبتهای  25 ،10و
 50درصد ،به مخلوم خاک باغچه و ماسه اضافه شد تاا نسابتهاای
مورد نظر ایجاد گردد .در انتها برای یهنواخت کردن دانهبندی و حذف
مواد اضافه از ترکیب خاک و کود ،از مش  2میلیمتری استفاده شد.
جهت تهیه ستون خاک از لولاه پولیهاا باا قطار  11ساانتیمتار
استفاده شد ،برای سهولت در جدا سازی گلدانها بعاد از تهیاه ساتون
خاک ،لولههای مورد استفاده ابتدا به قطعات  2سانتیمتر درجه بنادی
شده و سپس با دستگاه بر کلیه گلادانهاا از یهادیگر جادا شادند
(شهل  .)a-1تمامی گلدانها به ترتیب با اعداد  12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و
( 14نشان دهنده عمق خاک) کدگذاری و هر  7گلدان با چسب نواری
په به یهدیگر متصل شدند تا یا ساتون خااک  14ساانتیمتاری
ایجاد شود؛ سپس هر ستون با خاک مربوم به خود پر شد (شاهل -1
 .)bبعد از تهیه ستونهای خاک ،کلیه ستونها با آب اشباع شد تا اوالً
خاک کامالً خیس شده و در صورت نشسات دوبااره ساتون باا خااک
مربوم به خود پر گردد و ثانیاً پس از کاربرد علفکش ،انتقاال آن باه
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اعمار بهصورت یهنواخت صورت گیرد (شهل  .)c-1برای ای منظور
 24ساعت قبل از اعمال علفکش ستونهای خاک از آب اشباع شاد،
سپس علفکش با دز توصیه شده در ههتار تهیه و در کلیه ستونهای
خاک (غیر از ستون های خاک شاهد) اعمال شدند .الزم به ذکر اسات
در زیر هر ستون خاک ی گلدان دارای  4ساورا زهکاش قارار داده
شد تا خرو زه آب به سهولت انجام شود؛ بعد از اعمال علافکاش در
ستونهای خاک به مدت  48ساعت عملیات کشت صورت نگرفت تاا
علفکش فرصت کافی جهت انتقال به اعمار مختلف خاک را داشاته
باشد ،پس از گذشت زمان مذکور کلیه ستونهای خاک از محلهاایی
که قبالً با چسب به همدیگر متصل بودند با کاتر جدا شده و زیار هار
گلدان با ی صفحه صاف بسته شد سپس در هر گلدان تعداد پنج بذر
پنبه به عنوان گیاه حساس به ایمازتاپیر ( )15کشت شد (شاهل .)d-1
بعد از کشت ،گلدانها به مدت  48سااعت آبیااری نشادند تاا جاذب
علفکش توسط بذرها صورت گیرد ( )3و ساپس عملیاات آبیااری باا
توجه به نیاز گیاه به میزان  14سیسی برای هر گلدان انجام شد .کلیه
گلدانها به مدت  30روز در گلخانه تحت مراقبت قرار گرفتند و سپس
درصد سبز شدن ،ارتفاع ساقه ،طول ریشه ،وزن خشا سااقه و وزن
خش ریشه اندازه گیری و ثبت شدند (شهل  .)e-1جهت اندازهگیری
وزن خش از ترازوی دیجیتال با دقت ی صدم استفاده شد و بارای
خش کردن اجزای گیاه ،کلیه نمونهها به مدت  24ساعت در آون در
دمای  75درجه سانتیگراد قرار داده شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها به صورت فاکتوریل بر پایاه طارح کاام ً
ال
تصادفی با استفاده از نرمافزار  SASویارایش  9/3انجاام شاد .جهات
مقایسه میانگی دادهها از آزمون  LSDدر سطح احتماال  %5اساتفاده
شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس مربوم به صافات انادازهگیاری شاده گیااه
زراعی پنبه حاکی از آن بود که اثرات ساده و متقابال تیمارهاای ناوع
خاک و عمق خاک ،تأثیر معنیداری بر درصد سبز شدن ،طول سااقه،
طول ریشه ،وزن خش ساقه و وزن خش ریشه پنباه نشاان دادناد
(جدول  .)1از آنجاییکه اثرات متقابل تیمارهاا معنایدار شادند بارای
مقایسه میانگی  ،در تمام صفات بار دهای فیزیهای در ساطح ناوع
خاک انجام شد.
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شکل  -1مراحل انجام آزمایش آبشویي؛  )aبرشدهي لوله )b ،چسباندن لولهها و پرکردن با خاک )c ،آبیاری )d ،کاشت بذور پنبه و  )eاندازهگیری
صفات
Figure 1- Steps of leaching test; a) cutting pipes, b) gluing pipes and filling with soil, c) irrigation, d) Sowing the cotton seeds,
and e) measuring traits

درصد سبز شدن

همانطور که در جدول مقایسه میانگی مالحظه میشود در تیمار
بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش و تیمار بدون افازودن
ماده آلی +علفکش درصد سبز شدن در عماقهاای مختلاف خااک،
تفاااوت معناایداری بااا یهاادیگر نداشااتند (( )p≥0/05جاادول  .)2در
تیمارهای خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش ،خاک حاوی 25
درصد ماده آلی +علفکاش و خااک حااوی  50درصاد مااده آلای+
علفکش با افزایش عمق خاک ،درصد سبز شدن ،افزایش یافته است
که بیانگر کاهش میزان آبشویی ایمازتاپیر در عمقهای بیشتر خااک

میباشد به عبارت دیگر با زیاد شدن عمق خااک ،مقادار علافکاش
شسته شده نیز کاهش مییابد .با توجه به میانگی درصد سبز شدن در
هر نوع خاک مالحظه میشود که بیشتری درصد سبز شدن از تیماار
بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علافکاش باا مقادار  62/86و
کمتری از تیمار خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش باا مقادار
 56/14بدست آمد (جدول  .)2میانگی درصد سبز شدن در هار عماق
خاک نشان مایدهاد کاه بیشاتری درصاد سابز شادن از عماق 14
سانتیمتر به مقدار  78/85و کمتری آن از عمق دو سانتیمتر با مقدار
 42/66بدست آمد (جدول .)2

ارزیابی تأثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر
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جدول  -1تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده پنبه تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر
Table 1- Analysis of variance for measured cotton traits under the influence of soil type and depth after the application of
Imazethapyr herbicide

میانگین مربعات
وزن خشک ریشه

وزن خشک ساقه

طول ریشه

طول ساقه

درصد سبز شدن

Root dry weight

Stem dry weight

Root length

Stem length

Emergence percentage

** 4582.6

**

**

0.38

47.74

**

*

90.62

درجه آزادی

منبع تغییرات

D.F.

S.O.V.

937.67

4

نوع خاک
)Soil type (a

عمق آبشویی

** 2620.4

** 1.62

** 90.52

** 259.30

** 2043.58

6

** 2308.5

** 0.13

** 6.94

** 11.89

** 1013.66

24

)Leaching depth (b
a×b

384.0

0.03

0.63

2.21

468.56

70

خطا Error

21.15

24.58

15.81

17.17

15.71

ضریب تغییرات (C.V. )%

* :معنیدار در سطح  5درصد :** ،معنیدار در سطح  1درصد
*: significant at 5% level, **: significant at 1% level

جدول  -2مقایسه میانگین درصد سبز شدن بذور پنبه تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر (برشدهي فیزیکي بر اساس
نوع خاک انجام شده است)
Table 2- The mean comparison of the emergence percentage of cotton seeds under the influence of soil type and depth after
)the application of Imazethapyr herbicide (physical cutting is done based on soil type
عمق آبشویي )Leaching depth (cm
نوع خاک
میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
14
66.67 a
62.86 AB
67.67 a
70.62 A
86.67 a
57.14 B
80.00 a
56.19 B
93.33 a
56.19 B

12
73.33 a
66.67 a
53.33 ab
86.67 a
46.67 b

10
60.01 a
66.67 a
60.02 ab
73.33 a
53.33 b

8
66.67 a
80.00 a
40.00 b
73.33 a
53.33 b

6
66.67 a
86.67 a
46.67 b
33.33 b
80.00 ab

2
4
53.33 a 53.33 a
53.33 a 73.33 a
73.33 ab 40.03 b
26.67 b 20.02 b
6.67 c 60.00 ab

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

42.67 D 49.33 CD 62.67 BC 62.67 BC 62.67 BC 65.33 AB 78.87 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 .شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

طول ساقه

بر دهی فیزیهی در سطح نوع خااک ،نشاان داد کاه تقریباا در
همه تیمارها با افزایش عمق ،طول ساقه پنبه افازایش پیادا کارد .باه
طور کلی در تمام تیمارها به غیر از تیمار بادون افازودن مااده آلای +
بدون اعمال علف کش در عمقهای  2و  4سانتیمتری کمتری مقدار
طول ساقه بدست آمد؛ که به سبب غلظت بیشتر علفکش شسته شده
در ای دو عمق میباشد .در عمقهای  8 ،6و  10سانتیمتر با افزایش
عمق خاک و کاهش غلظت آبشویی شده علفکش ایمازتااپیر ،طاول
ساقه روند افزایشی نشان داد .اما در عمقهای  12و  14سانتیمتر ای
روند معهوس شده و طول ساقه در عمق  12از عماق  14ساانتیمتار
بیشتر بود -اگرچه ای اختالف معنیدار نبود -که میتواناد باه دلیال
تجمع علفکش شسته شده در انتهای ستون باشد .زیرا پس از اعماال

علفکش 48 ،ساعت ستونهای خاک در حالت ایستاده قرار گرفتند تا
فرصت الزم برای انتقال علفکش باه اعماار وجاود داشاته باشاد و
احتماال پس از رسیدن علفکش باه انتهاای ساتون و سارعت پاا ی
زهکش در ای ناحیه ،تجمع ایمازتاپیر در عمقهای پاایینی مخصوصاا
در عمق  14سانتیمتری سبب کاهش طول ساقه در ای عماق شاده
است (جدول .)3
نهته جالب توجه در عمقهای  2و  4سانتیمتر ای اسات کاه در
بی تیمارهای حاوی علفکش ،طول سااقه پنباه در تیمارهاای واجاد
ماده آلی باالتر خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علافکاش و خااک
حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش از عمق  4سانتیمتر به بعد دیگر
صفر نیست ،در حالیکه در دو نوع خاک دیگار ،بادون افازودن مااده
آلی +علفکش و خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکاش ،طاول
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سبب کاهش عمق آبشویی علفکش نیز میگردد.
با توجه به میانگی طول ساقه تحت تاثیر ناوع خااک ،بیشاتری
طول ساقه از تیمار بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش به
میزان  12/4و کمتری آن از تیمار بدون افزودن ماده آلی +علفکاش
به میزان  7/4سانتیمتر بدست آمد که اختالف تیماار بادون افازودن
ماده آلی  +بدون اعمال علفکش با بقیه تیمارها معنیدار بود (جادول
 .)3بیشتری طول ساقه در بی عمقهای مختلف خاک از عمق  10و
 12سانتیمتر با میزان  11/6سانتیمتر بدسات آماد و کمتاری آن از
عمق  2سانتیمتر به مقدار  2/1ثبت شد (جدول .)3

ساقه در ای عمقها نیز صفر میباشد .به نظر مایرساد کاه احتمااال
وجود ماده آلی بیشتر در دو تیمار خاک حاوی  25درصاد مااده آلای+
علفکش و خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش سبب جاذب
بیشتر علفکاش شساته شاده در ایا عماق شاده و مقادار غلظات
علفکش قابل دسترس برای گیاه کاهش مییابد به همای دلیال در
ای دو نوع خاک ،از عمق  4سانتیمتر به بعد رشد طولی سااقه دیاده
میشود ،اما در دو تیمار دیگر با ماده آلی کمتر در عمق  4ساانتیمتار
نیز ساقه پنبه ،رشد طولی نداشت (جدول  .)3به عبارت دیگر افازایش
ماده آلی خاک با جذب سطحی علفکش مورد نظر ،عالوه بر ای کاه
غلظت قابل دسترس علفکش برای آسیب به گیاه را کاهش میدهد؛

جدول  -3مقایسه میانگین طول ساقه گیاهچههای پنبه (سانتي متر) تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر (برشدهي
فیزیکي بر اساس نوع خاک انجام شده است)
Table 3– The mean comparison of the stem length of cotton seedlings (cm) under the influence of soil type and depth after the
)application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type

عمق آبشویي (سانتيمتر)

میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
12.4 A
7.4 B
7.9 B
7.7 B
8.0 B

14
13.7 a
11.1 ab
9.8 a
9.2 a
11.5 ab

12
13.7 a
10.8 abc
10.6 a
10.5 a
12.4 a

10
12.8 ab
11.8 a
11.8 a
11.2 a
10.2 abc

8
12.9 ab
9.1 bc
12.0 a
11.2 a
9.9 bc

6
11.7 ab
8.7 c
11.4 a
10.1 a
8.8 c

نوع خاک
4
11.1 b
0.0 d
0.0 b
1.5 b
3.2 d

2
10.6 b
0.0 d
0.0 b
0.0 b
0.0 e

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

2.1 B 3.2 B 10.1 A 11.0 A 11.6 A 11.6 A 11.1 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 ..شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

طول ریشه

براساس جدول مقایسه میانگی  ،در تیمار بدون افزودن ماده آلای
 +بدون اعمال علفکش بی طول ریشه گیاهچههاای پنباه اخاتالف
معنیداری در عمقهای مختلف خاک وجود نداشت؛ از آنجااییکاه در
ای تیمار علفکش استفاده نشده بود بنابرای طبق انتظار ،تفاوتی نیاز
در عمقهای متفاوت مشاهده نشد (( )p≥0/05جدول .)4
در بقیه تیمارهای واجد علفکش باا افازایش عماق خااک و دور
شدن از کانون شروع اولیه علافکاش ایمازتااپیر ،طاول ریشاه پنباه
افزایش یافت .همانطور که مالحظاه مایشاود در تیمارهاای بادون
افزودن ماده آلی +علفکاش و خااک حااوی  10درصاد مااده آلای+
علفکش در عمقهای دو و چهار سانتیمتر ،طول ریشاه پنباه صافر
ثبت شده اما در دو تیمار خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش و
خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش طول ریشه فقط در عماق
خاک دو سانتیمتر صفر میباشد و در عمقهاای دیگار ،رشاد داشاته
است؛ به نظر میرسد که افزایش مقدار ماده آلی در تیمارهاای خااک

حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش و خاک حااوی  50درصاد مااده
آلی +علفکش بخشی از ماده موثره شسته شده علفکش را باه خاود
جذب کرده و مقدار کمتری از آن در اختیار پنبه قرار گرفته باه همای
دلیل بر خالف دو تیمار خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکاش و
بدون افزودن ماده آلی +علفکش که در عمق چهار ساانتیمتار هام
رشد ریشه صفر بود؛ در تیمارهای خاک حاوی  25درصاد مااده آلای+
علفکش و خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکاش ،ریشاه دارای
رشد میباشد .در کنار احتمال جذب علفکش توسط ماده آلای خااک،
شاید رشد گیاه نیز بوسیله ماده آلی بیشتر خاک ،تحت تاثیر قرار گرفته
و در جبران اثر منفی علفکش موثر واقع شود (جدول .)4
همانطور که مشاهده میشود بیشتری میاانگی طاول ریشاه در
هر نوع خاک ،از تیمار بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش
با مقدار  7/6بدست آمد که با بقیه تیمارها اختالف معنیدار داشات و
کمتری از تیمار خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش با مقادار
 3/9حاصل شد؛ اما بیشتری طول ریشه تحت تاثیر اثار سااده عماق

ارزیابی تأثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر

خاک از عمق  12سانتیمتار بدسات آماد کاه تفااوت معنایداری باا
عمقهای  10و  14سانتیمتر نداشت .کمتری طول ریشاه باا مقادار
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صفر نیز از عمق خاک دو سانتیمتر ثبت شد (جدول .)4

جدول  -4مقایسه میانگین طول ریشه گیاهچههای پنبه تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر (برشدهي فیزیکي بر
اساس نوع خاک انجام شده است)
Table 4– The mean comparison of the stem length of cotton seedlings under the influence of soil type and depth after the
)application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type
عمق آبشویي )Leaching depth (cm
نوع خاک
میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
7.6 A
4.4 B
4.2 B
3.9 B
4.9 B

14
7.2 a
8.1 a
6.9 a
5.8 b
7.6 a

12
8.0 a
7.3 a
7.2 a
6.5 ab
7.1 a

10
7.8 a
8.1 a
7.8 a
7.3 a
5.5 b

6
8
7.9 a 8.0 a
3.4 b 3.7 b
3.5 b 4.0 b
3.0 c 3.8 c
5.6 b 6.5 ab

4
7.2 a
0.0 c
0.0 c
1.0 d
1.9 c

2
7.3 a
0.0 c
0.0 c
0.0 d
0.0 d

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

1.5 C 2.0 C 4.7 B 5.2 B 7.3 A 7.2 A 7.1 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 .شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

وزن خشک ساقه

همانطور که در جدول  5مالحظه میشود در تیمار بدون افزودن
ماده آلی  +بدون اعمال علفکاش بای وزن خشا سااقه پنباه در
عمقهای مختلف اختالف معنیداری وجود ندارد کاه باه دلیال عادم
مصرف علفکش در ای تیمار ،طبیعتا اختالف معنیداری از ای نظار
نباید وجاود داشاته باشاد .در تیمارهاای بادون افازودن مااده آلای+
علفکش ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش ،خاک حاوی 25
درصد ماده آلی +علفکاش و خااک حااوی  50درصاد مااده آلای+
علفکش ،با افزایش عمق خاک وزن خش ساقه به طور معنایداری
افزایش یافت که نشان از آبشویی کمتر علافکاش در اعماار بیشاتر
خاک دارد .در دو تیمار بدون افزودن ماده آلای +علافکاش و خااک
حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش وزن خش ساقه در دو عمق 2
و  4سانتیمتری صفر بود در حالیکه در تیمارهاای خااک حااوی 25
درصد ماده آلی +علافکاش و خااک حااوی  50درصاد مااده آلای+
علفکش ،با افزایش میزان ماده آلای فقاط در عماق  2ساانتیمتاری
مقدار وزن خش ساقه صفر ثبت شد؛ که به نظر میرسد باا افازایش
مقدار ماده آلی و جذب علفکش توسط آن و از طرف دیگر کم باه
رشد بیشتر گیاه زراعی پنبه سبب شده است که از عمق  4ساانتیمتار
به بعد گیاه زراعی رشد داشته باشد (جدول  .)5بیشتری میاانگی وزن
خش ساقه پنبه در هر نوع خاک از تیمار بدون افزودن مااده آلای +
بدون اعمال علفکش با مقدار  0/87گرم و بیشتری میانگی در تمام

عمقهای خاک از عمق  14سانتیمتر بدست آمد (جدول .)5
وزن خشک ریشه

طبق انتظار به دلیل عدم مصرف علفکش ،در تیمار بدون افزودن
ماده آلی  +بدون اعماال علافکاش اخاتالف معنایداری بای وزن
خش ریشه پنبه در عمقهای مختلف وجود نداشات (جادول  )6در
بقیه تیمارها با افزایش عمق خاک ،وزن خش ریشه افازایش نشاان
داد .در عمقهای آبشویی  2و  4سانتیمتر ،وزن خش ریشه کمتری
بود که به دلیل جذب بیشتر و نزدیهی به محل انتشار اولیه علفکاش
ایمازتاپیر میباشد .همی طور در تیمارهای خاک حاوی  25درصد ماده
آلی +علفکش و خاک حاوی  50درصد مااده آلای +علافکاش ،باه
سبب میزان ماده آلی بیشتر فقط در عمق  2سانتیمتری وزن خشا
ریشه صفر بدست آمد و در دو تیمار خاک بدون افازودن مااده آلای+
علفکش و خاک حاوی  10درصد ماده آلای +علافکاش ،در هار دو
عمق  2و  4سانتیمتر وزن خش ریشه صفر ثبت شد .اثر ساده ناوع
خاک هم نشان داد که بیشتری میانگی وزن خشا ریشاه از تیماار
بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکاش ( 0/42گارم) کاه باا
اختالف معنیداری از بقیه تیمارها بیشاتر مایباشاد .و بیشاتری وزن
خش ریشه از عمق خاک  12و  14سانتیمتار ( 0/41گارم) حاصال
شد (جدول .)6
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جدول  -5مقایسه میانگین وزن خشک ساقه گیاهچههای پنبه (گرم در بوته) تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر
(برشدهي فیزیکي بر اساس نوع خاک انجام شده است)
Table 5– The mean comparison of the stem dry weight of cotton seedlings (g/plant) under the influence of soil type and depth
)after the application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type
عمق آبشویي )Leaching depth (cm
نوع خاک
میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
0.87 A
0.60 AB
0.72 AB
0.51 B
0.67 AB

14
0.84 a
1.06 a
0.96 a
0.70 a
1.00 ab

12
0.89 a
0.90 ab
0.93 a
0.68 a
1.09 a

10
0.82 a
0.86 ab
0.96 a
0.69 a
0.88 ab

8
0.94 a
0.68 b
1.08 a
0.66 a
0.81 b

6
0.90 a
0.72 b
1.10 a
0.70 a
0.82 b

4
0.75 a
0.00 c
0.00 b
0.15 b
0.11 c

2
0.94 a
0.00 c
0.00 b
0.00 b
0.00 c

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

0.19 B 0.20 B 0.85 A 0.83 A 0.84 A 0.90 A 0.91 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 .شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

جدول  -6مقایسه میانگین وزن خشک ریشه گیاهچههای پنبه (گرم در بوته) تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر
(برشدهي فیزیکي بر اساس نوع خاک انجام شده است)
Table 6– The mean comparison of the root dry weight of cotton seedlings (g/plant) under the influence of soil type and depth
)after the application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type
عمق آبشویي )Leaching depth (cm
نوع خاک
میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
0.42 A
0.24 B
0.27 B
0.21 B
0.26 B

14
0.42 a
0.51 a
0.47 a
0.24 a
0.42 ab

12
0.43 a
0.33 ab
0.44 ab
0.36 a
0.46 a

10
0.43 a
0.36 b
0.43 ab
0.33 a
0.39 abc

8
0.44 a
0.28 bc
0.32 bc
0.26 a
0.29 bc

6
0.46 a
0.20 c
0.25 c
0.25 a
0.25 c

4
0.34 a
0.00 d
0.00 d
0.04 b
0.03 d

2
0.44 a
0.00 d
0.00 d
0.00 b
0.00 d

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

0.09 B 0.08 B 0.28 A 0.32 A 0.39 A 0.41 A 0.41 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 .شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

نتایج نشان دادند که درصد ماده آلی خاک بر عمق آبشویی و نفوذ
علفکش ایمازتاپیر موثر است بهطوری که صافتهاای انادازهگیاری
شده پنبه در تیمارهای حاوی درصدهای باالتر ماده آلی (خاک حااوی
 25درصد ماده آلی +علفکش و خاک حاوی  50درصاد مااده آلای+
علفکش) در عمقهای بیشتر از  4سانتیمتار ،تحات تااثیر آبشاویی
علفکش قرار نگرفتند به عبارت دیگر به نظر میرسد وجود ماده آلی
باال تر عالوه بار کما باه رشاد گیااه ،باا جاذب مقادار بیشاتری از
علفکش ،سبب کاهش انتقال آن به عمقهای پایی تر میگاردد و در
نتیجه گیاه زراعی پنبه با مقاادیر کمتاری از ایمازتااپیر آبشاویی شاده
مواجه شده و نسبت به تیمارهای با درصد ماده آلی پایی تر که عاالوه
بر عماق  2ساانتیمتار در عماق  4ساانتیمتاری نیاز صافات ماورد
اندازهگیری صفر بودند ،مقدار آسیب آبشویی علافکاش ،کمتار شاده

است .شاید بتوان افزایش معنیدار پارامترهای مطالعاه شاده در گیااه
زراعی پنبه با افزایش میزان ماده آلی در عمقهاای مختلاف آبشاویی
علفکش ایمازتااپیر را از دو جنباه ماورد تأمال قارار داد .اول اینهاه
احتمال میرود زیاد شدن ماده آلی ،باعا افازایش تجزیاه ایمازتااپیر
شود؛ نتایج چندی مطالعه ،نشان داده کاه در تیمارهاای حااوی مااده
آلی ،تجزیه علفکش به صورت معنیداری زیااد شاده اسات (،17 ،5
 .)18دوم اینهه ،ماده آلی ،باع بهبود واکنشهاای متابولیا داخال
گیاه شده و لذا با زیاد شدن ماده آلی ،شاخ های رشدی پنبه بهباود
یافته است .بر اساس مطالعات انجام شده وجود مواد آلی در خاک هام
در افزایش جذب آفتکشها و هام در تساریع تجزیاه زیساتی آنهاا
تاثیرگذار هستند ( .)10امروزه اکثر محققی بر ای باورناد کاه بادلیل
کمبود ی یا تعداد بیشتری از عناصار غاذایی ماورد نیااز در شارایط

ارزیابی تأثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر

طبیعی محیط ،سرعت تجزیه آفتکشها کااهش ماییاباد ،از ایا رو
افزودن کودهای آلی و دامی به خاکهای کشاورزی موجاب تحریا
رشد میهروارگانیسام هاای خااک و افازایش فرآیناد تجزیاه زیساتی
آفتکشها میشود (.)23
در ای میان فرمول شیمیایی علفکش نیاز مهام مایباشاد .باه
عنوان مثال مولهلولهای ایمازتاپیر ،آمفومتری هستند کاه باه طاور
طبیعی هر دو بنیان اسیدی (کربوکسیل) و بازی (نیتروژن پیریادی ) را
دارا هستند .وضعیت یونی آنها بسته به میزان اسیدیته محایط تغییار
میکند به طوری که در شرایط خنثی و بازی به فرم آنیونی در میآیند
که سبب جذب سطحی کم یا منفی علف کش به دلیال دفاع توساط
ذرات رس و ماده آلی میشاود ( 21و  .)8در  pHاسایدی ،فارم غیار
یونی علفکش غالب می شود که سبب وابستگی واکنش علفکش به
نااوع خاااک م ایشااود ( .)12از طرفاای ساااختمان مولهااولی ،اجاازاء و
خصوصیات متنوع خاک مانند محتوای ماده آلی ،رس و تبادل کاتیونی
بر ماندگاری ایمازتاپیر و قدرت جذب سطحی آن در  pHاسیدی مؤثر
می باشد ( .) 14اگرچه کاه بررسای مناابع بار ایا اسااس کاه کادام
خصوصیت به صورت اولیه سابب جاذب ایا علافکاش در منااطق
جغرافیایی مختلف می شود ،اما چهیده ای مطالعات نشان میدهد کاه
ایمازتاپیر وابستگی زیادی با محتاوای مااده آلای خااک دارد ( .)21در
حالی که نتایج دیگر بیان میکند که ماده آلی خاک ممه اسات کاه
کامالً سبب جذب ایمازتاپیر به ذرات خاک نباشد ( 22و .)1
مواد آلی نقش مهمی در تجزیه و ماندگاری آفتکشهاا دارناد .از
ی سو جذب آفتکشها توسط مواد آلی خاک سبب کااهش انتقاال
آنها در پروفیل خاک میشود و ای مهم در کاهش آلودگی آبهاای
زیرزمینی مؤثر است و از سوی دیگر با افزایش مواد آلی خاک فعالیات
میهروبی آن به دلیل فراهمی قندها و اسیدهای آمینه تشدید میشاود
که ای مساله در تجزیاه آفاتکاشهاا مهام مایباشاد ( .)10جاذب
آفتکشها توسط اجزای خاک فرایند اصلی تعیی کننادهی تعاامالت
بی خاک و آفتکش اسات و ایا فرایناد از ایا جهات کاه انتقاال
آفتکشها به منابع آبهای زیرزمینی را به تأخیر میاندازد مورد توجه
است ( .)33از سوی دیگر ساایر فراینادهای تعیای کنناده سرنوشات
آفتکشهاا رابطاه مساتقیمی باا آن دارناد و باه دلیال پیچیادگی و
ناهمگنی محیط خاک و فراوانی عوامل ماؤثر بار جاذب ،پایشبینای
فرایند جذب در شرایط مزرعه کاار دشاواری اسات ( .)16در مجماوع
مقدار مواد آلی ،رس و آب خاک ،اسیدیته ،درجه حارارت و هامچنای
ساختار مولهولی آفتکش عوامل تعیی کنندهی جذب سطحی هستند
(.)27
در آزمایشی که به منظور بررسی تحرک و ماندگاری متریبیوزی
در شرایط بارندگی و آبیاری در مزرعه انجام شد ،متریبیوزی به دلیل
داشت ضریب جذب کم تر نسبت به آترازی متحرکتر بود و نیمهعمر
متااریبیااوزی بااه ترتیااب  2/04و  3/08هفتااه در شاارایط آبیاااری و
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بارندگی تخمی زده شد ( .)20باتوجه باه بااالبودن ضاریب آبشاویی
متریبیوزی  ،قابلیت جذب کم ای علفکش و پتانسایل نفاوذ آن باه
آبهای زیرزمینی ،مطالعات زیادی در جهات کااهش آبشاویی آن باا
استفاده از مواد آلی و کمپوست انجام شده است ( .)28در آزمایشی که
به منظور بررسی اثر بیوکمپوست حاصل از کارخانه نیشهر بر تجزیه و
تحرک متریبیوزی در خاک شنی لومی انجام شد ،مشاهده شاد کاه
استفاده از بیوکمپوست به طور موثری در کاهش آبشویی متریبیوزی
و آلودگی آبهای زیرزمینی مؤثر است (.)29
ایمازتاپیر از طریق ریشه و برگ جذب شده و در آوندهای چوبی و
آبهش گیاه جریان مییابد ( .)14در ای مطالعه نیز ایمازتااپیر پاس از
جذب توسط گیاهچه های پنبه ،با توقف در چرخاه سااخت اسایدهای
آمینه و کاهش سطح مقدار آنهاا مانناد والای  ،لیسای و ایزولیسای
سبب مرگ سلولها و در نهایت باع کاهش رشد پنباه شاده اسات.
مفیدی و همهاران ( )20نیز گزار کردند که تأثیر بقایاای علفهاش
متریبوزی بر گیاهچههای جو باا افازایش درصاد رس ،مااده آلای و
زمان کاربرد کاهش یافت .نتایج آزمایش زیستسنجی قسام ( )26کاه
روی تأثیر بقایای علفکشهای مورد استفاده در ذرت بر گیاه شاخ
شاهی انجام شد؛ نشان داد که از بی بقایای علفکاشهاای قادیمی،
علفکش آترازی باع کمتری میزان سبز شادن ،طاول سااقه ،وزن
خش شاهی میگردد و بقایاای علافکاش نیهوساولفورون در بای
خانواده سولفونیل اوره ،تاٌثیر بیشتری بر کاهش وزن خش نشان داد.
همچنی بقایاای موجاود در عماق  0-10ساانتیمتاری خااک تااٌثیر
بیشتری در کاهش وزن خش شاخساره به همراه داشت.

نتیجهگیری
بر اساس یافتههای ای پژوهش ،افزایش میزان مااده آلای خااک
سبب کاهش عمق آبشویی ایمازتاپیر میگردد .به طاوریکاه باا زیااد
شدن میزان ماده آلی ،عالوه بر کاهش چشمگیر انتقال علفکاش باه
عمقهای بیشتر ،افزایش طول و وزن خشا سااقه و ریشاه پنباه را
بدنبال داشته است .با توجه باه اینهاه در کشااورزی مادرن ،مصارف
علفکش به عنوان بخشی از مدیریت علفهای هارز مطارح اسات و
فعال جایگزی قابل رقابتی برایش وجود ندارد مایتاوان از رو هاای
مهمل در جهت کاهش اثرات مخرب آنها استفاده کرد و میزان آسیب
آن را به موجودات غیر هدف کاهش داد ،که بنظر میرسد مصرف کود
دامی میتواند در ای مهم کم شایانی بنماید .کود دامی عاالوه بار
بهبود ساختار خاک و افزایش میزان ماده آلی ،سبب پاالیش خاک نیاز
میشود.
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Evaluating the Effect of Soil Organic Matter on Leaching Depth of Imazethapyr
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Introduction: Application of herbicides in modern intensive agriculture to control weeds has increased
dramatically, which leads to the serious environmental problems due to transferring and leaching of herbicides to
non-target locations; and their negative effects on non-target organisms need to be reduced. In other words,
leaching and transferring of herbicides not only reduce its efficiency but also leads to groundwater pollution.
Among the herbicide transfer processes in the soil, leaching is the most important processes because of its
potential to contaminate groundwater. Imazethapyr is extensively used in the country's arable lands, and the
present experiment was conducted to investigate the effect of soil organic matter on the leaching depth of this
herbicide.
Materials and Methods: A factorial pot experiment was conducted in 2017 based on a completely
randomized design. The first factor was soil type (including 1- without adding organic matter and without
herbicide application (S1), 2- without adding organic matter + herbicide (S2), 3- 10% organic matter + herbicide
(S3), 4 - 25% organic matter + herbicide (S4) and 5-50% organic matter + herbicide (S5)), and leaching depths of
2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 centimeters was considered as the second factor. Imazethapyr herbicide was applied
based on its recommended dose. After applying the herbicide in the soil columns, no cultivation operation was
carried out for 48 hours so the herbicide had enough time to transfer to different depths of the soil. It was closed
under each pot with a flat plate and then five cotton seeds were planted in each pot. After planting, the pots were
not irrigated for 48 hours to absorb the herbicide by seeds and then irrigation was done according to the needs of
the plant with a suitable sprinkler. All pots were cared for in the greenhouse for 30 days and then emergence
percentage, stem height, root length, stem dry weight and root dry weight were measured and recorded. To
measure the dry weight, a digital scale with an accuracy of one hundredth was used and to dry the plant
components, all samples were placed in an oven at 75 ° C for 24 hours.
Results: The results of analysis of variance related to the measured traits of cotton crop indicated that the
simple and interaction effects of soil type treatments and leaching depth had a significant effect (p-value < 0.01)
on stem length, root length, stem dry weight and weight dried cotton roots. Due to the significant interaction
between soil type and leaching depth, physical cutting was performed based on the soil type. Emergence
percentage trait was not affected by soil type but leaching depth treatments and the interaction of soil type
leaching depth showed a significant effect on this trait (p-value < 0.05 and p-value < 0.01, respectively). Mean
comparisons related to the emergence percentage of cotton seeds showed that in almost all soil treatments with
increasing the leaching depth, the emergence percentage of cotton increased significantly, which indicates a
decrease in the amount of imazethapyr herbicide leaching in more soil depths. In other words, with increasing
soil depth, the amount of leached herbicide was also reduced. The average emergence percentage in each soil
depth shows that the highest emergence percentage was obtained from a depth of 14 cm at 78.85 and the lowest
was obtained from a depth of two centimeters at 42.66. The minimum stem length was obtained from depths of 2
and 4 cm. At depths of 6, 8, 10, 12, and 14 cm, stem length increased with increasing leaching depth and
decreasing the concentration of imazethapyr herbicide. This could be due to the accumulation of washed
herbicides at the bottom of the column, because after applying the herbicide, the soil columns were left standing
for 48 hours to allow the herbicide to be transported deeper, and possibly after the herbicide reaches the end of
the column and the drainage rate is low in this area, the accumulation of imazethapyr at low depths, especially at
a depth of 14 cm, has reduced the stem length at this depth. In addition to the possibility of herbicide uptake by
soil organic matter, plant growth may also be affected by more soil organic matter and be effective in
compensating for the negative effect of herbicides. In herbicide treatments, the root length of cotton increased
with increasing the leaching depth. Stem and root dry weight also increased significantly in S2, S3, S4, and S5
treatments with increasing the leaching depth. It seems that after absorption by cotton seedlings, imazethapyr
stops the production of amino acids and reduces their levels such as valine, lysine and isoleucine, causing cell
death and ultimately reducing the growth of cotton.
1, 2 and 3- Assistant Professors and M.Sc. Graduated Student of Weed Science Plant Production Department, Faculty of
Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, respectively.
(*- Corresponding Author Email: avarseji@gonbad.ac.ir)
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Conclusion: The percentage of organic matter was effective on the penetration depth of the herbicide. In
treatments with higher percentages of organic matter at depths greater than 4 cm, cotton traits were not zero and
the presence of higher organic matter, in addition to helping plant growth, by absorbing more herbicides, caused
its leaching damage. It is possible to consider a significant increase in the parameters studied in cotton crop by
increasing the amount of organic matter at different depths of the leaching of imazethapyr herbicide from two
aspects. First, an increase in organic matter is likely to increase the degradation of the imazethapyr herbicide.
Second, the increase in organic matter has improved the metabolic reactions in the plant and therefore the
increase in organic matter has been associated with the improvement of cotton growth indices.
Keywords: Environmental contamination, Herbicide leaching behavior, Herbicide penetration, Soil organic
matter content
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