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چكیده
 در قالب طرح اسپلیت پالت فاكتوریل در سه تکرار در1392-93 به منظور ارزیابی اثرات بستر بذر كاذب بر كنترل علفهرز چاودار آزمایشی طی سال زراعی
 آبیاری بعد از آماده كردن زمین و كنترل چاودار و سایر علفهایهرز یک-2 ،) كشت مرسوم گندم (خشکه كاری-1 كرت اصلی در سه سطح.شهركرد اجرا شد
 آبیاری بعد از آماده كردن زمین و سپس یک-3  لیتر در هکتار از ماده تجارتی) و سپس كاشت گندم و2 ماه پس از آبیاری با علفكش عمومی پاراكوات (مقدار
 پیشگام و بک، و كرت فرعی در نه سطح شامل فاكتوریل رقم در سه سطح (الوند،ماه بعد از آن خراشدهی (عملیات هرس) سطح خاک و سپس كاشت گندم
 نتایج نشان داد تیمار بستر كاذب و كاربرد علفكش باعث، كیلوگرم در هکتار) اجرا شد300  و250 ،200( كراس روشن زمستانه) و تراكم كاشت در سه سطح
 و36/9  رقم پیشگام باعث كاهش تراكم و زیست توده چاودار به ترتیب به میزان، درصد شد74/9  و67/7 كاهش تراكم و زیست توده چاودار به ترتیب به میزان
 بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک. درصد كاهش داد22/4  و24/3  كیلوگرم در هکتار تراكم و زیست توده چاودار را به ترتیب200  درصد گردید و تراكم18/7
 بستر بذر كاذب با، بهترین روش تهیه بستر بذر. كیلو گرم در هکتار بود8872/3  و4206 مربوط به روش تهیه بستر كاذب و كار برد علفكش پاراكوات به ترتیب
. كیلوگرم در هکتار قابل توصیه است200 ، بهترین رقم پیشگام و بهترین تراكم كاشت،كنترل شیمیایی علفهایهرز با علفكش پاراكوآت
. مدیریت تلفیقی، كنترل شیمیایی، كنترل مکانیکی،  علفهرز، زیست توده:واژههای كلیدی
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ABSTRACT
To evaluate the effect of false seedbed preparation on rye (Secale cereale L.) control, an experiment was conducted
during 2013 in Shahrekord. Experimental factors were arranged in split plot factorial design with three replications. The
main plots included seed bed preparation at three levels: 1. conventional dry cultivation of wheat, 2. seedbed
preparation, irrigation, weed control (including rye) with paraquqt (20% SL) at 2 L ha-1 after one month, wheat
cultivation, 3. seedbed preparation, irrigation, mechanical weed control (using harrow), wheat cultivation. Subplots 1.
included cultivars at three levels (Alvand, Pishgam and Back Cross Roshan) and 2. planting densities at three levels
(200, 250 and 300 kg ha-1). According to the mean comparison, density and biomass of rye in the treatment of irrigation
+ application of herbicide decreased relative to dry cultivation by 67.7 and 74.9 percent, respectively, Pishgam cultivar
decreased rye density and biomass by 36.9 and 18.7 percent, respectively. The seeding rate of 200 kg ha-1 of wheat
reduced density and biomass of rye by 24.3% and 22.4%, respectively. The highest grain and biological yield of wheat
was observed in irrigation and application of paraquat with 4206 and 8872.3 kg ha -1, respectively. Based on the results
of this research, for weed control, especially rye, yield and yield components of winter wheat, the best method of
seedbed preparation, is false seedbed preparation using chemical control of weeds. The best wheat cultivar, was
Pishgam and best wheat seeding rate, was 200 kg ha-1.
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ميانگين ارتفاع بوته  94/5سانتي متر ،وزن هزاردانه  4۶گرم،

مقدمه

نيمه مقاوم به ریزش ،متحمل به سرما  ،ميانگين درصد پروتئين

علفهایهرز از موانع مهم توليد در نظامهای زراعي بهشمار

دانه  ،11/2مقاوم به خوابيدگي و مناسب برای آبياری باراني،

ميروند .بر اساس نتایج یک تحقيق  74درصد از

مقاوم به زنگ زرد ،ميانگين عملکرد دانه  10تن در هکتار،

علفهایهرز مزارع گندم آبي کشور مربوط به هفت تيره

متحمل خشکي آخر فصل است (.)Mahfoozi et al., 2008

گياهي ميباشد که خانواده گندميان جایگاه خاصي در بين آنها
دارد ( .)Minbashi et al., 2007در اغلب مناطق کشور روش
عمده مدیریت علفهایهرز کنترل شيميایي بوده و همين امر
سبب تغيير فلور علفهایهرز شده و برخي از این
علفهایهرز جدید نظير جودره (،)Hordeum spontaneum
ارشته خطایي( )Lepyrodiclis holosteoidesو چاودار
( )Secale cereale L.و برخي از گونههای بروموس
( )Bromus spp.را نميتوان با علفکشهای رایج کنترل نمود
( .)Anonymous, 2009در این بين هنوز برای کنترل انتخابي
تعدادی از گونههای علفهایهرز ،علفکش انتخابي توصيه
نشده است که از آن جمله ميتوان چاودار را نام برد
(.)Baghestani et al., 2002

ضخامت (طول پنج تا ده و قطر دوونيم تا چهار ميلي متر)
سطح مقطع دانههای چاودار بسيار مشابه دانه گندم بوده،
درنتيجه جداسازی بذر این علفهرز از گندم مشکل است.
همچنين برخالف بسياری از علفهایهرز ،چگالي دانههای
چاودار مشابه با گندم است که توانایي جداسازی براساس
چگالي بذر را نيز محدود ميکند (وزن هزار دانه گندم و
چاودار به ترتيب  40تا  4۶و 35تا  40گرم) .تکنولوژیهای
حاضر جهت تفکيک بذر چاودار از گندم مبتني بر درجه بندی
طول بذر یا جدا کنندههای دندانه دار است که قادر به جدا
سازی درصد کمي از بذر این علفهرز است .در نتيجه هنگام
تحویل محصول به مراکز خرید چنانچه بذر چاودار بيش از
یک حد قابل قبول اختالط یافته باشد نه تنها نوع مصرف از

آلودگيهای زیست محيطي ناشي از کنترل شيميایي و عدم

نانوایي به مصارف دام و طيور تغيير خواهد کرد بلکه با

وجود علفکش انتخابي برای تعدادی از علفهایهرز ،بر

کاهش شدید قيمت خرید نيز همراه خواهد بود ،که از آن

ضرورت توجه بيشتر به روشهای جایگزین تاکيد ميکند

تحت عنوان خسارت کيفي محصول نام برده شده است

( .)Eslami et al., 2006این روشها شامل روشهای

( .)Soleymani et al., 2011; White et al., 2006یکي از

مکانيکي ،افزایش تراکم کاشت گندم ،کاهش فاصله ردیف

مفيدترین روشهای کنترل علفهایهرز تهيه بستر بذر کاذب

کاشت و استفاده از ارقامي با قدرت رقابت باال در برابر

و یا دروغين 1است که به معني آماده سازی بستر بذر برای

Mennan

کاشت به تعداد روزهای مشخص قبل از کاشت است ،و به

 .) Holman et al., 2004به عقيده برخي محققين ،بررسي

بذر علفهایهرز اجازه داده تا رویش یافته و سپس کنترل

خصوصيات ارقام مختلف گندم و تعيين قدرت رقابتي آنها

مکانيکي و یا شيميایي صورت گيرد (.)Blair et al., 1997

علفهایهرز است

(;2005

Zandstra,

در برابر علفهایهرز ميتواند راهگشا باشد

&

( Paolini et al.,

کشت بذر گندم عاری از علفهرز چاودار مهمترین هدف در

 .)2006رقم الوند در بين ارقام دیگر گندم همچون سایسون،

مدیریت تلفيقي این علفهرز در زراعتهای مختلف ميباشد.

چمران و سپاهان به دليل کنترل بهتر جمعيت بالقوه علفهرز،

اگر در منطقهای آلودگي به این علفهرز باال باشد به هيچ

آستانه خسارت کيفي و عملکرد دانه باال منافع را در مزارع

عنوان توصيه نميگردد که از بذر این منطقه جهت کشت مجدد

آلوده به چاودار تأمين مينماید (.)Saadatian et al., 2012

آن استفاده شود ،در این موارد باید از بذر گواهي شده فاقد

رقم گندم پيشگام دارای تيپ رشد بينابين ،سنبله ریشکدار،
False seed bed

1
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اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف ...
آلودگي به این علفهرز استفاده شود .همواره باید مزارع گندم

در سه سطح شامل  -1بستر بذر رایج گندم  -2آبياری بعد از

بذری فاقد آلودگي به این علفهرز باشد (.)Anderson, 2003

آماده کردن زمين و کنترل علفهرز چاودار و سایر

بطور کلي با استفاده از تکنيک ماخار یا بستر بذر زود هنگام ( stale

 )seedbedعلفهایهرز قبل از کشت گياه زراعي کنترل ميگردند
و با عاری بودن زمين از علفهایهرز در مراحل حساس رقابتي
عملکرد گياه زراعي بطور قطع درحد قابل قبولي باال ميرود ،زیرا
که گياه زراعي در ابتدای فصل زراعي حداکثر منابع را بدست
ميآورد ( .)Dimitri, 2008; Farhangfar et al., 2012کومار و
همکاران ( )Kumar et al., 2013گزارش کردند که در تناوب
برنج و گندم در سيستمهای کاهش خاکورزی ،کاربرد ماخار
ميتواند باعث تغيير نتيجه رقابت گياه زراعي و علفهرز به نفع
گياه زراعي گردد .یاسين و همکاران ()Yasin et al., 2011
استفاده از ماخار را به عنوان یکي از روشهای کوتاه مدت کنترل
تلفيقي علفهرز فاالریس مقاوم به علفکشها در گندم ذکر
کردهاند .ضرورت معرفي روش مدیریت تلفيقي چاودار با حداقل
خطر اثرات زیست محيطي و باقيمانده در خاک و کاهش
مقاومت آن و سایر علفهایهرز به علفکشها به منظور
استفاده در سيستمهای تناوبي امری اجتناب ناپذیر است .هدف از
انجام این بررسي ،مطالعه اثر روشهای مختلف تهيه بستر بذر بر
تراکم و زیست توده چاودار و نيز عملکرد و اجزای عملکرد
ارقام مختلف گندم ميباشد.

مواد و روشها

علفهایهرز یک ماه پس از آبياری با علفکش عمومي
پاراکوات (پاراکوات (با نام تجاری گراماکسون و
فرموالسيون  )SL20%به ميزان  2ليتر در هکتار از
فرموالسيون .سمپاشي با استفاده از سمپاش ماتابي پشتي مجهز
به نازل شرهای و با فشار  2/5بار انجام شد .سمپاش نيز بر
اساس ميزان  300ليتر آب در هکتار کاليبره شد ،و سپس
کاشت گندم صورت گرفت  -3آبياری بعد از آماده کردن
زمين و سپس یک ماه بعد از آن خراشدهي سطح خاک
(عمليات هرس) با استفاده از شن کش به عمق  10سانتيمتر
با دست انجام شد و سپس کاشت گندم بود .ابعاد کرتهای
اصلي  18×4متر در نظر گرفته شد .کرت فرعي در  9سطح
شامل فاکتوریل رقم در سه سطح (الوند ،پيشگام و بک کراس
روشن زمستانه) و و ميزان کاشت بذر در سه سطح (،200
 250و  300کيلوگرم در هکتار) بود .ابعاد کرتهای فرعي
 4×2متردر نظر گرفته شد .خصوصيات مناسب ارقام دليل
اصلي انتخاب آنها بود .قبل از اجرای آزمایش و به منظور
تعيين خصوصيات فيزیک وشيميایي خاک ،آزمون خاک از
عمق 0تا 30سانتي متری انجام شد (جدول .)1با توجه به
توصيه آزمایشگاه آب و خاک ،کود دهي (اوره به ميزان ،۶2/5
سوپرفسفات تریپل  250و سولفات پتاسيم  150کيلو گرم در
هکتار) بعد از شخم و دیسک اول به طور یکنواخت انجام

این آزمایش طي سال زراعي  1392-93در ایستگاه چهار تخته

شد .باقيمانده کود اوره به ميزان  187/5کيلوگرم در هکتار در

مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان

سه مرحله ( پنجه زني ،ساقه رفتن و خوشه دهي) در طول

چهارمحال و بختياری (شهرکرد) اجرا شد .شهرکرد دارای

فصل رشد به کرتها بصورت سرک داده شد .بذر چاودار به

طول جغرافيایي  49درجه و  35دقيقه شرقي ،عرض

صورت مصنوعي و به ميزان  100کيلوگرم در هکتار بعد از

جغرافيایي  35درجه و  73دقيقه شمالي و ارتفاع  208۶متر از

تعيين قوه ناميه بذور به صورت یکنواخت یک ماه قبل

سطح دریا ميباشد .زمين آزمایش دارای بافت رسي لومي با

(سيویکم شهریور ماه) از کاشت ارقام گندم در سطح زمين

اسيدیته  7/۶ -7/9و هدایت الکتریکي عصاره گل اشباع ()EC

پاشيده شد ،و با خاک مخلوط و زمين را آماده و اقدام به

معادل  0/8دسي زیمنس برمتر بود .آزمایش در قالب طرح

آبياری (یکم مهر ماه) کرتهای مورد نظر کرده وکاشت ارقام

اسپليت پالت فاکتوریل در سه تکرار انجام شد .کرت اصلي

گندم اول آبان ماه انجام شد.
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جدول -1خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 1- physic chemical characteristic of the soil location of the experiment
Clay
%
40.1

Silt
%
37.9

Sand
%
21

N
%
0.024

P ava.
mg.kg-1
192

P ava.
mg.kg-1
6.1

کاشت ارقام گندم در کرتهای فرعي با دست و به صورت
خطي با فاصله  20سانتي متر و عمق کاشت  3سانتي متر به
تعداد  8خط در هر کرت با روش آبياری نشتي انجام و در
طول دوره رشد ،منطبق بر عرف منطقه و توصيههای موجود،
ارقام از شش مرحله آبياری به ترتيب جوانه زدن ،پنجه زدن،
ساقه رفتن ،سنبله رفتن ،گلدهي و دانه بندی برخوردار شدند.
نمونه گيریهای طي فصل رشد در سه مرحله  -1اواسط
فروردین ماه (پنجه زني یا  155روز بعد از جوانه زني) -2
اواخر اردیبهشت ماه (بسته شدن تاج پوشش)  -3اواخر تير
ماه (رسيدگي فيزیولوژیکي) انجام شد .تراکم و زیست توده
علفهرز چاودار و سایر علفهایهرز در یک کادر ( × 0/4
 0/۶3متر) اندازهگيری شد ) (Harivandy et al., 2005در
پایان فصل رشد و همزمان با رسيدگي فيزیولوژیک گندم و با
حذف اثرات حاشيهای از مساحتي به اندازه یک متر مربع هر

T.N.V
%
30.5

O.C
%
0.390

PH
of past
7.76

E.C.
ds.m-1
0.807

Depth
cm
0-30

واریانس ارائه نشده است) .همچنين تراکم چاودار در نمونه
گيری دوم (مرحله بسته شدن تاج پوشش) در سطح پنج
درصد تحت تأثير روش تهيه بستر و در سطح یک درصد
تحت تأثير رقم قرار گرفت .تراکم و زیست توده چاودار در
نمونه گيری سوم (مرحله رسيدگي فيزیولوژیک) نيز در سطح
یک درصد تحت تأثير روش تهيه بستر و رقم قرار گرفت .بر
اساس مقایسات ميانگين تراکم و زیست توده چاودار در نمونه
برداری اول (مرحله پنجه زني) در تيمار خشکه کاری بيشترین
و در تيمار بستر کاذب و کاربرد علفکش در کمترین ميزان
مشاهده شد ،به طوری که در این تيمار تراکم چاودار ۶۶/1
درصد ،زیست توده چاودار  72/5درصد نسبت به خشکه
کاری کاهش نشان دادند (جدول  .)2این نتيجه ناشي از اثر
گذاری تيمار بستر کاذب و کاربرد علفکش پاراکوآت قبل از
کاشت گندم است که در کنترل چاودار مؤثر ميباشد.

کرت عمليات برداشت انجام شد و از هر نمونه نيز  10بوته

مقایسه ميانگين تراکم چاودار در نمونه گيری دوم نشان داد

گندم بطور تصادفي انتخاب و اجزای عملکرد آنها اندازه

که تراکم چاودار در تيمارهای تهيه بستر بذر رایج ،آبياری و

گيری شد .در مجموع صفات عملکرد بيولوژیکي ،عملکرد

عمليات هرس به مراتب بيشتر از بستر کاذب و کاربرد

اقتصادی ،طول متوسط ساقه ،طول متوسط سنبله ،وزن هزار

علفکش است .در این تيمار جمعيت علفهرز چاودار ۶۶/1

دانه ،تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله در هر

درصد نسبت به روش بستر بذر رایج کاهش نشان داد (جدول

یک از ارقام تعيين شد .ابتدا تست نرمال بودن دادهها انجام و

 .)2در نمونه گيری سوم تراکم چاودار در تيمارهای خشکه

پس از اطمينان از نرمال بودن ،دادهها با استفاده از نرم افزار

کاری ،آبياری و عمليات هرس به مراتب بيشتر از بستر کاذب

آماری SAS ver.9.1مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و

و کاربرد علفکش بود و در این تيمار جمعيت علفهرز

آزمون  LSDدر سطح پنج درصد نيز جهت مقایسات ميانگين

چاودار  ۶7/7درصد نسبت به روش خشکه کاری کاهش

استفاده شد.نتایج و بحث

نشان داد (جدول  )2یکي از مفيدترین روشهای کنترل

تراكم و زیست توده چاودار

علفهایهرز تهيه بستر بذر کاذب و یا دروغين است که به

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تراکم بوته و زیست توده

معني آماده سازی بستر بذر به تعداد روزهای مشخصي قبل از

چاودار در نمونه گيری اول (مرحله پنجه زني) در سطح یک

کاشت است و به بذر علفهایهرز اجازه داده ميشود تا

درصد تحت تأثير روش تهيه بستر قرار گرفت (جدول تجزیه

جوانه زده و سپس کنترل مکانيکي و یا شيميایي صورت

۶1

اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف ...
ميگيرد ( .)Blair et al., 1997در نمونه برداری اول (مرحله

تراکم چاودار در نمونه گيری سوم (مرحله رسيدگي

پنجه زني) تراکم چاودار در رقم پيشگام اختالف معني داری

فيزیولوژیک) نشان داد که تراکم چاودار در تراکم کاشت 300

با رقم الوند نشان داد ،اما رقم بک کراس روشن با دو رقم

بيشترین و با تراکم  200و  250اختالف معني داری داشت و

پيشگام و الوند اختالفي را نشان نداد .بطور کلي بيشترین

کمترین تراکم چاودار با کاهش  ۶۶/9درصد در تراکم کاشت

کاهش تراکم چاودار در رقم پيشگام  3۶/8درصد نسبت به

 200کيلوگرم در هکتار نسبت به تراکم  300کيلوگرم در

رقم الوند بود (جدول  .)2مقایسه ميانگين تراکم چاودار در

هکتار مشاهده شد (جدول  .)2تعيين تراکم مناسب گياه

نمونه گيری دوم نشان داد که تراکم چاودار در رقم پيشگام

زراعي ،یکي دیگر از فعاليتهای مهم زراعي برای بهبود

اختالف معني داری با رقم الوند دارد ،اما رقم بک کراس

رقابت با علفهایهرز است

روشن با دو رقم دیگر اختالفي را نشان نداد .مقادیرکاهش

).Anderson, 1997; Bussler et al., 1995

تراکم چاودار در نمونه گيری دوم برای رقم پيشگام 47/۶

اثر متقابل رقم گندم و روش تهیه بستر بذر بر تراكم چاودار

درصد نسبت به رقم بک کراس روشن بود (جدول  .)2تراکم

اثر متقابل رقم گندم و روش تهيه بستربذر بر تراکم چاودار در

و زیست توده چاودار در نمونه گيری دوم رقم پيشگام

نمونه برداری اول در سطح پنج درصد معني دار بود (جدول

اختالف معني داری با رقم الوند و بککراس روشن داشت،

تجزیه واریانس ارائه نشده است) .رقم الوند تحت تأثير روش

ولي رقم بککراس روشن با رقم الوند اختالفي را نشان نداد،

تهيه بستر بذر رایج گندم اختالف معني داری را با روشهای

بنابراین بيشترین کاهش تراکم چاودار در رقم پيشگام 52/1

بستر کاذب و کاربرد علفکش و آبياری و عمليات هرس

درصد نسبت به رقم بک کراس روشن و کمترین زیست توده

نشان داد ،همچنين روشهای بستر کاذب و کاربرد علفکش

چاودار مربوط به رقم پيشگام به ميزان  309گرم در متر مربع

و آبياری وعمليات هرس اختالف معني داری داشتند

(Korres & Froud-

(شکل .)1رقم بککراس روشن در روشهای تهيه بستر

 )Williams, 2002در بررسي اثر ارقام مختلف گندم و تراکم

خشکهکاری و آبياری و عمليات هرس اختالف معني داری

بر روی رشد علفهایهرز نتيجه گرفتند که قدرت رقابتي

نشان ندادند .رقم بککراس روشن در روش خشکه کاری با

ارقام گندم در مقابل علفهایهرز متفاوت بود .تراکم بوته

بستر کاذب و کاربرد علفکش اختالف معني داری داشتند.

چاودار در نمونه گيری اول (مرحله پنجه زني) در سطح پنج

رقم پيشگام روشهای تهيه بستر رایج و و آبياری وعمليات

درصد تحت تأثير تراکم کاشت نيز قرار گرفت ،بطوریکه

هرس اختالف معني داری نشان ندادند و رقم پيشگام در

کاهش تراکم چاودار در تراکم کاشت  200کيلوگرم در هکتار

روش بستر کاذب و کاربرد علفکش با دو روش دیگر

بيشترین و با دو تراکم  250و  300کيلوگرم در هکتار اختالف

اختالف معني داری داشت ،کمترین تراکم چاودار در رقم

معني داری داشت ،ولي دو تراکم  250و  300کيلوگرم در

الوند در تيمار بستر کاذب و کاربرد پاراکوآت ( 33/1بوته در

هکتار با هم اختالفي را نشان ندادند (جدول  .)2تراکم چاودار

متر مربع) ،و کمترین تعداد چاودار در رقم بککراس روشن

در ميزان کاشت  300کيلوگرم در هکتار بيشترین و با ميزان

در تيمار بستر کاذب و کاربرد علفکش ( 21/3بوته در متر

کاشت  200کيلوگرم در هکتار اختالف معني داری نشان نداد،

مربع) مشاهده شد (شکل.)1

بود (جدول  .)2کورس و فرود ویليامز

همچنين ميزان کاشت  200و  250کيلوگرم در هکتار نيز با
هم اختالف معني داری نداشتند (جدول  .)2مقایسه ميانگين

;.(Carson et al., 1995
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 رقم و میزان كاشت بذر گندم در مراحل مختلف نمونه گیری، مقایسات میانگین تراكم و زیست توده چاودار تحت تاثیر روش تهیه بستر بذر-2 جدول
Table 2- Mean comparison of density and dry weight of rye in wheat field during growth season affected by seedbed preparation method,
cultivar and seeding rate of wheat
Agent

The first sampling ( Tillering
stage)
155 days after emergence
Rye density
Rye dry
(No.m-2)
weight (g.m-2)
Seedbed preparation method
58.8a
630.9a
Conventional
54.9a
501.1a
Irrigation and
harrowing
19b
158.4b
Irrigation and
herbicide
Wheat Cultivar
45.7a
436.5a
Alvand
53.7a
478.6a
Back Cross
Roshan
25.7b
309b
Pishgam
-1
Seeding rate (kg ha )
200
33.1b
323.5b
250
37.1b
426.5ab
300
50.1a
467.7a

The second sampling(canopy closure
The third Sampling(physiological maturity
stage)
stage)
200 days after emergence
260 days after emergence
Rye density
Rye dry weight
Rye density
Rye dry weight
(No.m-2)
(g.m-2)
(No.m-2)
(g.m-2)
60.2a
61.6a

218.7a
288a

72.4a
64.5a

60.2a
70.7a

20.4b

85.1a

24.5b

16.5b

44.6a
57.5a

181.9a
213.7a

61.6a
47.8ab

46.7a
37.1a

30.1b

134.8a

38.9b

39.8a

38a
38a
53.7a

144.5a
173.7a
208.9a

70.7b
53.7a
52.4a

34.6a
44.6a
44.6a

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 0.05 of probability level using LSD

در رقم پيشگام کمترین جمعيت علفهرز چاودار نيز مربوط

 آستانه، رقم الوند به دليل کنترل بهتر علفهرز،و سپاهان

 بوته در متر21/3(به تيمار بستر کاذب و کاربرد پاراکوآت

خسارت کيفي و عملکرد دانه باال کليه منافع کوتاه مدت و

 این نتایج بيانگر این است که رقم پيشگام در تيمار.مربع) بود

بلند مدت را در مزارع آلوده به چاودار تامين مينمایند

تهيه بستر بذر و علفکش در کنترل چاودار از قدرت رقابت

.)Saadatian et al., 2012(

باالتری نسبت به ارقام الوند و بک کراس روشن برخوردار

Rye density(plant per squere meter)

 چمران، الوند، در بين ارقام گندم سایسون.)1ميباشد (شکل

140

a

120
100
80

ab
bc

bc

40

Conventional
Dry soil

bc c

60

Irrigation and harrowing

d
d

d

Irrigation and herbicide

20
0
Alvand

Back Cross
Roshan

Pishgam

cultivar
. مقایسه میانگین تراكم چاودار در نمونه برداری اول تحت تأثیررقم گندم وروش تهیه بستر بذر-1 شکل
. درصد فاقد اختالف معني دار مي باشند5  در سطحLSD ميانگينهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون
Figure 1- Mean comparison of rye density at the first sampling affected by cultivar and seedbed preparation method of wheat.
Means at least one the same letter by LSD test at 5% level are no significant differences.
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اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف ...
اثر متقابل رقم گندم و روش تهیه بستر بذر بر

کمترین زیست توده چاودار در رقم الوند مربوط به تيمار

زیستتوده چاودار

بستر کاذب و کاربرد پاراکوآت ( 19گرم در متر مربع)،

اثر متقابل رقم گندم و روش تهيه بستر بذر بر زیستتوده

کمترین زیست توده چاودار در رقم بک کراس روشن مربوط

چاودار در نمونه برداری اول در سطح پنج درصد معني دار

به تيمار بستر کاذب و کاربرد علفکش ( 13/8گرم در متر

بود (جدول تجزیه واریانس ارائه نشده است) .بر اساس شکل

مربع) مشاهده شد (شکل .)2در رقم پيشگام کمترین زیست

 2رقم الوند تحت تأثير روش تهيه بستر خشکه کاری اختالف

توده علفهرز چاودار نيز مربوط به تيمار بستر کاذب و

معني داری را در زیستتوده چاودار با روش آبياری و

کاربرد علفکش پاراکوآت ( 21/3گرم در متر مربع) بود .به

عمليات هرس نشان نداد ،و با روش بستر کاذب و کاربرد

عقيده برخي محققين ،بررسي خصوصيات ارقام مختلف گندم

علفکش پارآکوات اختالف نشان داد ،همچنين در رقم الوند

و تعيين قدرت رقابتي آنها در برابر علفهایهرز ميتواند

روش آبياری و عمليات هرس با بستر کاذب و کاربرد

راهگشا باشد ( .)Paolini et al., 2006نتایج بيان کننده این

علفکش اختالف معني داری داشتند .در رقم بک کراس

موضوع است که بعد از اعمال تيمار بستر کاذب و کاربرد

روشن زیستتوده چاودار تحت تأثير روش تهيه بستر قرار

علفکش رقم بککراس روشن نيز در کاهش زیست توده

گرفت و هر سه روش اختالف معني داری با یکدیگر داشتند

چاودار از قدرت رقابت باالتری نسبت به ارقام الوند و

(شکل . )2در رقم پيشگام نيز زیست توده چاودار در روش

پيشگام برخوردار ميباشد و احتماال این موضوع را بهتوان به

تهيه بستر خشکهکاری و روش آبياری و عملياتهرس

ارتفاع بيشتر رقم بک کراس روشن نسبت داد (شکل.)2

اختالف معنيداری نداشتند ،اما هر دو روش با روش بستر

کورس و فرود ویليامز ()Korres & Froud-Williams, 2002

کاذب و کاربرد علفکش اختالف معني داری نشان دادند.

نيز نتيجه گرفتند که ارتفاع و توانایي پنجه زني در جلوگيری
از رشد علفهایهرز مهم هستند.
a

ab

ab ab

b

Dry soil
Conventional
Irrigation and harrowing
Irrigation and herbicide

c

Pishgam

c

Back Cross
Roshan

c

Alvand

)Rye biomass(gram per squre meter

a
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90
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70
60
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40
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20
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0

Cultivar
شکل -2مقایسه میانگین زیست توده چاودار در نمونه برداری اول تحت تأثیررقم گندم و روش تهیه بستر بذر.
ميانگينهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد اختالف معني دار مي باشند.
Figure 2- Mean comparison of rye biomass at the first sampling affected by cultivar and seedbed preparation method of wheat.
Means at least one the same letter by LSD test at 5% level are no significant differences.
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گندم در مقابل علفهایهرز متفاوت است .یک واریته ایدهآل

اثر متقابل میزان كاشت بذر و رقم بر تراكم چاودار

پتانسيل عملکرد باالیي هم در حضور علفهایهرز و هم در

اثر متقابل تراکم کاشت و رقم بر تراکم چاودار در نمونه
برداری سوم در سطح پنج درصد معني دار بود (جدول تجزیه
واریانس ارائه نشده است) .در تراکم  200کيلوگرم در هکتار
رقم بککراس روشن با دو رقم دیگر اختالف معنيداری را
نشان داد ،اما ارقام الوند و پيشگام اختالفي نداشتند (شکل.)3
همچنين دو رقم پيشگام و بک کراس روشن اختالف
معنيداری را بروز دادند .در تراکم  300کيلوگرم در هکتار هر
سه رقم مورد آزمایش اختالف معني داری را نشان ندادند .در
تراکم  200کيلوگرم در هکتار تراکم چاودار در رقم پيشگام
نسبت به رقم بک کراس روشن  ۶9/3درصد ونسبت به رقم
الوند  53/4درصد کاهش نشان داد .در تراکم  250کيلوگرم در
هکتار تراکم چاوداردر رقم پيشگام نسبت به رقم بک کراس
روشن  58/5درصد ونسبت به رقم الوند  48/9درصد کاهش
داشت .کورس و فرود ویليامز

( Korres & Froud-Williams,

 )2002نيز در بررسي اثر واریتههای مختلف گندم و تراکم بر
روی رشد علفهایهرز نتيجه گرفتند که قدرت رقابتي ارقام

شرایط عاری از علفهرز دارد ،آن رقم علفهایهرز را به
خوبي تحمل کرده و از رشد آنها جلوگيری ميکند .ممکن
است جلوگيری از رشد علفهرز به عنوان مطلوب ترین
صفت زراعي در نظر گرفته شود و چون این ویژگي ميتواند
جمعيت علفهایهرز را در آینده کنترل کند ،بنابراین در
برنامههای طوالني مدت مدیریت علفهایهرز کاربرد خواهد
داشت ( .)Lemerle et al., 2001کوسلني وهمکاران
( )Koscelny et al., 1990ابراز داشتند که افزایش تراکم گندم
(افزایش بذر مصرفي از  ۶7به  110کيلوگرم در هکتار و
کاهش خطوط کاشت از  22/5به  15سانتيمتر) ،تراکم،
زیست توده و توليد بذر بروموس ( )Bromus secalinusرا
کاهش و عملکرد گندم را افزایش داد .بنابراین نتيجه ميگيریم
که در ميزان کاشت  200کيلو گرم در هکتار تراکم چاودار
کمترین تعداد خود را نشان داد و در بين ارقام ،رقم پيشگام از
قدرت رقابت بيشتری برخوردار بود و توانست تراکم چاودار
را نسبت دو رقم دیگربيشترکاهش دهد.
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شکل -3مقایسه میانگین تراكم چاوداردرنمونه برداری سوم تحت تأثیر رقم و تراكم كاشت گندم.
ميانگينهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد اختالف معني دار مي باشند.
Figure 3- Mean comparison of rye density at the third sampling affected by cultivar and seeding rate of wheat.
Means at least one the same letter by LSD test at 5% level are no significant differences.
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اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف ...
عملکرد و اجزای عملکرد گندم

تعداد بذر در هر سنبله ميشود ،امّا وزن هزار دانه کمتر تحت

بر اساس نتایج آناليز واریانس عملکرد بيولوژیک ،عملکرد

تاثير رقابت قرار ميگيرد .مقایسه ميانگين نشان داد عملکرد

دانه و تعداد سنبله تحت تأثير روش تهيه بستر بذر قرار

بيولوژیک گندم تحت تأثير ارقام قرار گرفت و در رقم پيشگام

گرفتند و در سطح پنج درصد نشان دادند (جدول تجزیه

( 8878کيلوگرم در هکتار) اختالف معنيداری با رقم بک

واریانس ارائه نشده است) .همچنين نتایج آناليز واریانس

کراس روشن ( 7153/3کيلوگرم در هکتار) و رقم الوند

عملکرد بيولوژیک و عملکرد دانه در سطح یک درصد ،وزن

( ۶۶۶7/9کيلوگرم در هکتار) داشت (جدول  .)3مقایسه

هزار دانه و تعداد دانه درسنبله در سطح پنج درصد ،تعداد

ميانگين نشان داد عملکرد دانه گندم تحت تأثير ارقام قرار

سنبله ،طول سنبله و ارتفاع گياه در سطح یک درصد تحت

گرفته و در رقم پيشگام ( 4218/3کيلوگرم در هکتار) اختالف

تأثير رقم گندم قرار گرفته و اختالف معني داری نشان دادند.

معني داری با رقم بککراس روشن ( 3400/9کيلوگرم در

مقایسه ميانگين عملکرد بيولوژیک گندم تحت تأثير تيمار

هکتار) و رقم الوند ( 3178/2کيلوگرم در هکتار) داشت

خشکهکاری ( 7478کيلوگرم در هکتار) ،اختالف معني داری

(جدول  .)3کوسر و همکاران ( )Cosser et al., 1997نتيجه

با تيمار آبياری و عمليات هرس ( ۶349/4کيلوگرم در هکتار)

گرفتند زماني که فصل یا تاریخ کاشت فشار علفهایهرز را

نداشت ولي با تيمار بستر کاذب و کاربرد علفکش پاراکوآت

کاهش ميدهند واریتههای پاکوتاه گندم عملکرد باالتری

( 8872/3کيلوگرم در هکتار) اختالف معني داری داشت

نسبت به واریتههای پابلند قدیمي داشتند ،بنابراین ميتوان

(جدول .)3مقایسه ميانگين عملکرد دانه گندم نشان داد

نتيجه گرفت که با کاهش فشار علفهایهرز توسط بستر

تيمارهای آبياری و عملياتهرس با بستر کاذب و کاربرد

کاذب ،بين ارقام مورد آزمایش ،رقم پپيشگام با طول ساقه

علفکش با هم اختالف معني داری را نشان دادند (جدول.)3

کوتاهتر دارای عملکرد بيولوژیک و دانه بيشتری باشد.

بنابراین تيمار بستر کاذب و کاربرد علفکش پاراکوآت هم در

مقایسه ميانگين وزن هزار دانه تحت تأثير ارقام قرار گرفت

عملکرد بيولوژیکي و هم عملکرد دانه مؤثرتر بوده است.

ودر رقم پيشگام ( 30گرم) با دو رقم بک کراس روشن (33/8

تعداد سنبله در تيمارهای آبياری و عمليات هرس ( )214/5با

گرم) و الوند ( 31/2گرم) اختالف معنيداری داشت (جدول

بستر کاذب و کاربرد علفکش ( )27۶/4و خشکه کاری

 .)3مک لالند ( )McLelland, 2000اظهار کرد که در حضور

( )257/۶اختالف معنيداری داشتند ،اما تيمار خشکهکاری با

دمروباهي سبز( ،)Alopecurus myosuroidesچچمایتاليایي

بستر کاذب و کاربرد علفکش اختالف معني داری نشان

علفهفتبند

(L.

temulentum

،)Lolium

ندادند (جدول .)3اميني و همکاران ()Amini et al., 2003

( )Polygonum avicular L.و علفشور ()Salsola kali L.

گزارش کردند که با افزایش تراکم چاودار وزن سنبله گندم به

تعداد پنجههای گندم کاهش یافت ولي وزن هزار دانه و

Cousens

شاخص برداشت گندم در تراکمهای مختلف علفهرز ،در

 )et al., 1988نتيجه گرفتند که در تراکمهای پایين بروموس

مقایسه با سایر اجزاء عملکرد ثبات بيشتری داشت .آندر سون

تعداد دانه در سنبله گندم نسبت به سایر اجزاء عملکرد بيشتر

( )Anderson, 1993نيز گزارش کرد که در بررسي رقابت

تحت تاثير علفهرز قرار ميگيرد .ویليامز و محمد

گندم زمستانه و دانه تسبيحي (،)Aegilops cylindrica

( )Williams & Mohammad, 1966در بررسي اثر خارلته

عملکرد گندم به دليل کاهش تعداد دانه در واحد سطح کاهش

( )Cirsium sp.بر روی اجزاء عملکرد گندم بهاره گزارش

ميیابد ولي تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه به وسيله

کردند که خارلته باعث کاهش تعداد سنبله در واحد سطح و

علفهرز تحت تأثير قرار نميگيرد .تعداد دانه در سنبله تحت

صورت خطي کاهش ميیابد .کوزنس و همکاران (

بهروزی و همکاران ( /)139۶مجله دانش علفهایهرز )1( 13

۶۶
تأثير ارقام قرار گرفت و در رقم پيشگام ( )47/2با رقم الوند

که رقابت علفهایهرز در مراحل اوليه رشد و یا رقابت

( )42/8اختالف معني داری داشت (جدول  .)3تعداد سنبله

خفيف آنها ميتواند موجب افزایش ارتفاع گياه زراعي شود

تحت تأثير ارقام قرار گرفت و در رقم پيشگام ( )287/1با

( .)Berkowitz, 1988این موضوع که به دليل تغيير کيفيت نور

ارقام الوند ( )245/4و بک کراس روشن ( )215/9اختالف

رسيده به گياه زراعي (کاهش نسبت نور قرمز به قرمز دور

( Dianat et

است) و از طریق افزایش اندازه سلولها (نه تعداد آنها)

 )al., 2007اعالم کردند که چاودار در ابتدای فصل عمده

صورت ميگيرد ،جزء مکانيزمهای گریز از سایه محسوب

خسارت خود را بر گندم وارد ساخته و مانع از پنجه زني

ميشود ،نتایج نشان داد که ارتفاع گندم در حضور چاودار

گندم شده و در مراحل بعدی که سنبلههای بارور تشکيل شده

افزایش یافته است (.)Rohrig & Stunzel, 2001

اند اثر رقابتي کمتری بر گندم ميگذارد .مقایسه ميانگين نشان

اثر متقابل رقم گندم و میزان كاشت بذر بر عملکرد دانه

داد طول سنبله تحت تأثير ارقام قرار گرفت و در رقم پيشگام

و عملکرد بیولوژیک

( ۶/5سانتيمتر) با ارقام الوند ( 7/4سانتيمتر) و بک کراس

مقایسه ميانگين عملکرد دانه نشان داد که عملکرد دانه در

روشن ( 7/2سانتيمتر) اختالف معني داری داشت (جدول .)3

تراکم کاشت  200کيلوگرم در هکتار ارقام الوند و پيشگام با

ارتفاع گياه تحت تأثير ارقام قرار گرفت و در رقم پيشگام

رقم بک کراس روشن ( 2894/1کيلوگرم در هکتار) اختالف

( ۶0/4سانتيمتر) با ارقام الوند ( 73/4سانتيمتر) و بک کراس

معني داری داشتند ،بهطوری که کمترین عملکرد دانه مربوط

روشن ( 71سانتيمتر) اختالف معني داری داشت (جدول .)3

به رقم بککراس روشن و بيشترین آن مربوط به رقم پيشگام

نوع واکنش ارتفاع گياه زراعي به رقابت علفهایهرز به

بود (شکل  .)A4بر اساس شکل  A4عملکرد دانه در تراکم-

تراکم (شدت رقابت) و نوع علفهرز مرتبط است و ميتواند

های  250و  300کيلوگرم در هکتار در بين ارقام تفاوت معني

مثبت یا منفي باشد ( .)Holt, 1995برخي محققان نشان دادند

داری نداشتند.

معني داری داشت (جدول  .)3دیانت و همکاران

جدول  -3مقایسات میانگین صفات مورفولوژیک ،عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تاثیر روش تهیه بستر بذر ،رقم و میزان كاشت بذر گندم
Table 3: Mean comparison of morphological traits, yield and yield components of wheat affected by seedbed preparation method, cultivar
and seeding rate of wheat
Biological
yield

Grain yield
)(kg ha-1

1000- seed
weight

Seed per
spike

)(g

)(No

)(kg ha-1

Spike
)(No m-2

Spike
length

Stem height
)(cm

Factor

)(cm
Seedbed preparation method

7478b

7478b
6349.4b

b

6349.4

7478b
b

6349.4

7478b
b

6349.4

7478b
b

6349.4

7478b
b

6349.4

7478b
b

Conventional

6349.4

Irrigation and harrowing

8872.3a

8872.3a

8872.3a

8872.3a

8872.3a

8872.3a

8872.3a

Irrigation and herbicide

6667.9b

6667.9b

6667.9b

6667.9b

6667.9b

6667.9b

6667.9b

Alvand

7153.8b

7153.8b

7153.8b

7153.8b

7153.8b

7153.8b

7153.8b

Back Cross Roshan

8878a

8878a

8878a

8878a

8878a

8878a

8878a

7641.5ab

7641.5ab

7641.5ab

7641.5ab

7641.5ab

7641.5ab

7641.5ab

200

8062a

8062a

8062a

8062a

8062a

8062a

8062a

250

6990.1a

6990.1a

6990.1a

6990.1a

6990.1a

6990.1a

6990.1a

300

Wheat cultivar

Pishgam
)Seeding rate (kg ha-1

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 0.05 of probability level using LSD
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اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف ...
مقایسه ميانگين عملکرد بيولوژیک (شکل )B4نشان داد رقم
پيشگام ( 10493کيلوگرم در هکتار) و تراکم کاشت  200کيلو
گرم در هکتار اختالف معنيداری با رقم الوند (۶3۶9/4
کيلوگرم در هکتار) نشان نداد ،همچنين ارقام الوند و پيشگام
نيز با رقم بک کراس روشن ( ۶0۶1/4کيلوگرم در هکتار)
اختالف معني داری داشتند ،به طوری که کمترین عملکرد
بيولوژیک مربوط به رقم بککراس روشن و بيشترین آن

مربوط به رقم پيشگام بود .باتوجه به این نتایج به نظر ميرسد
که رقم پيشگام دارای قدرت رقابت بيشتر و عملکرد دانه و
بيولوژیک باالتری در بين ارقام دارد و همچنين تراکم کاشت
 200کيلوگرم درهکتار مناسبتر از سایر تراکمها باشد و در
تراکمهای  250و  300کيلوگرم در هکتار ممکن است رقابت
بين گونهای افزایش یافته و باعث افت عملکرد دانه و
بيولوژیک شود.

a
c
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c
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c
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c
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شکل -4مقایسه میانگین عملکرد دانه ( )Aو عملکرد بیولوژیک ( )Bگندم تحت تأثیررقم و میزان كاشت بذر گندم.
ميانگينهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح %5فاقد اختالف معني دار مي باشند.
Figure 4- Mean comparison of grain yield (A) and biological yield (B) affected by cultivar and seeding rate of wheat.
Means at least one the same letter by LSD test at 5% level are no significant differences.

۶8
مقایسه ميانگين عملکرد بيولوژیک تحت تأثير رقم پيشگام
( 9947/8کيلوگرم در هکتار) و تراکم کاشت  250کيلوگرم در
هکتار اختالف معني داری با ارقام الوند ( ۶903/1کيلوگرم در
هکتار) و بک کراس روشن ( 7835/2کيلوگرم در هکتار)
نداشت (شکل .)B4مقایسه ميانگين عملکرد بيولوژیک تحت
تأثير رقم پيشگام ( ۶۶92/7کيلوگرم در هکتار) و تراکم کاشت
 300کيلو گرم در هکتار اختالف معني داری با ارقام الوند
(۶731/1کيلوگرم در هکتار) و بک کراس روشن (75۶4/7
کيلوگرم در هکتار) نشان نداد (شکل .)B4اميني و همکاران
( )2003عنوان داشتند که افزایش بوته در واحد سطح گندم از
 350تا  550بوته در مترمربع ميتواند باعث افزایش عملکرد
گندم شود اما افزایش تراکم بيشتر منجر به رقابت درون
گونهای ميگردد و در نتيجه عملکرد گندم کاهش ميیابد.
مختاری ( )Mokhtari, 2003نتيجه گرفت که در حضور
چاودار عملکرد بيولوژیک گندم در تراکمهای  550 ،450و
 ۶50بوته در مترمربع ،کاهش معني داری نشان داد .لمرل
( )Lemerle et al., 1996در بررسي قدرت رقابتي ارقام گندم
در مقابل علفهایهرز اظهار کردند که عملکرد دانه در
تراکمهای یکسان علفهرز  80درصد در سال  1992و 50
درصد درسال  1994بسته به نوع واریته کاهش یافته و کاهش
عملکرد دانه با وزن خشک چچم همبستگي داشت .افزایش
ميزان بذر مصرفي در زراعت گندم از  ۶7به  134کيلوگرم در
هکتار ،توليد بذر چاودار را  21تا  25درصد کاهش داد
( .)Robert et al., 2001به گزارش موسوی و همکاران
( )Mousavi et al., 2003کاشت گندم به ميزان  200کيلوگرم
در هکتار در مقایسه با  100کيلوگرم در هکتار به طور
چشمگيری باعث کاهش جمعيت یوالف وحشي شد.
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نتیجه گیری
بطور کلي و بر اساس نتایج این پژوهش در بين روشهای
تهيه بستر بذر ،روش بستر کاذب و کاربرد علفکش پاراکوات
تراکم چاودار را نسبت به روش خشکهکاری  ۶7/7درصد و
نسبت به روش آبياری وعمليات هرس  ۶5/4درصد کاهش
داد .همچنين زیست توده چاودار نيز در روش بستر کاذب و
کاربرد علفکش نسبت به روش خشکهکاری  74/9درصد و
نسبت به تيمار آبياری و عمليات هرس  ۶8/4درصد کاهش
داشت .رقم گندم پيشگام تراکم چاودار را نسبت به ارقام الوند
و بککراس روشن به ترتيب  3۶/9و  18/7درصد کاهش داد
و زیست توده چاودار را به ترتيب  29/3و  35/5درصد
کاهش داد .همزمان ميزان کاشت بذر  200کيلوگرم در هکتار
نسبت به ميزان های  250و  300کيلوگرم در هکتار تراکم
چاودار را به ترتيب  24/3و  22/4درصد کاهش و زیستتوده
این علفهرز را نيز به ترتيب  24/2و  30/9درصد کاهش داد.
بيشترین عملکرد دانه و بيولوژیک مربوط به روش تهيه بستر
کاذب و کار برد علفکش به ترتيب  420۶و 8872/3
کيلوگرم در هکتار و رقم پيشگام  4218و  8878کيلوگرم در
هکتار و تراکم بذر  250کيلوگرم در هکتار به ترتيب3820/9
و  80۶2کيلوگرم در هکتار بود .بنابراین از بعد کنترل
علفهایهرز بویژه چاودار و نيز عملکرد و اجزای عملکرد
گندم زمستانه بهترین روش تهيه بستر بذر کاذب با کنترل
شيميایي علفهایهرز توسط علفکش پاراکوآت است.
بهترین رقم ،پيشگام بود و بهترین ميزان کاشت بذر گندم،
 200کيلوگرم در هکتار قابل توصيه است .هرچند جهت
حصول اطمينان بيشتر الزم است این پژوهش در طي سالهای
مختلف و نيز مکانهای مختلف تکرار شود.
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