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مجله دانش علفهایهرز
)107-114  (ص1396 ،2  شمارة،13 دورة

) به علفکش تری بنورونSinapis arvensis( ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی
متیل در مزارع گندم استان گلستان
2

 و علی اصغری4 عباس بیابانی،3 اسکندر زند،*2 حمید رضا محمد دوست چمن آباد،1عبدالعزیز حقیقی

 استاد موسسه-3  دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی-2  اردبیل، دانشجوی دکترای علوم علفهایهرز دانشگاه محقق اردبیلی-1
 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس-4  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،گیاهپزشکی کشور
)96/8/6 : تاریخ پذیرش-95/12/04 :(تاریخ دریافت

چکیده
 به منطور بررسی عوامل مؤثر در بروز مقاومت به علفکش تری بنورون متیل در خردل ¬وحشی در مزارع گندم استان1393-95 این پژوهش در سالهای
 با غربالگری بذرهای تودههای مشکوک جمع آوری شده از تمام نقاط.گلستان و با همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور اجرا شد
 مدیریتی و مسائل فنی با مدل رگرسیون، رابطه بین میزان مقاومت به علفکش با سابقه مزارع از جهات زراعی. میزان مقاومت تودهها تعیین گردید،استان
 درصد در بروز95  تحلیل نتایج نشان داد که تناوب زراعی و تراکم خردل وحشی در سطح اطمینان.لجستیک ترتیبی از نوع مدل شانس متناسب ارزیابی شد
 در تراکم زیاد خردل. برابر کمتر بود6/165 ) خطر بروز مقاومت نسبت به تناوب مرجع (تناوب پاییزه، در شرایط رعایت تناوب منظم بهاره.مقاومت تأثیر داشتند
 تاریخ کاشت و همچنین کاربرد نامنظم علفکشها در برابر، نوع خاکورزی. برابر بیشتر بود3/96  خطر بروز مقاومت،)وحشی نسبت به تراکم کم (تراکم مرجع
 می، مشخص شدن میزان تأثیر عوامل مختلف در بروز مقاومت به علفکش. تأثیر معنیداری در احتمال بروز مقاومت نداشتند،عدم آگاهی زارعین از مسائل فنی
.تواند باعث مدیریت کارآمدتر علفهایهرز شود
. گرانستار، شانس متناسب ترتیبی، رگرسیون لجستیک، چلیپاِیان:واژههای كلیدی
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ABSTRACT
A study was conducted to evaluate the impact of farming and management factors on resistance of wild mustard to
tribenorun methyl in Golestan province in collaboration with the Iranian Research Institute of Plant Protection and
Mohaghegh Ardabili University from 2014 to 2016. Relative resistance was determined by screening the collected
seeds of suspicious biotypes from all regions of the Golestan province. The relationship between herbicide resistance
and farm records from agricultural, management and technical aspects was evaluated by ordinal logistic regression
model of proportional odds models. The result showed that crop rotation and wild mustard density had significant
impacts on the development of resistance at 95 percent level of probability. Under regular spring rotation, the risk of
resistance was 6.165 times lower than the reference rotation (autumn rotation). Wild mustard at high density (reference
density) had 3.69 times greater risk of developing resistance than of the lower density. Type of tillage, sowing date and
irregular use of herbicides compared with farmer’s lack of awareness of technical issues had no significant effect on the
risk of resistance. Determining the effects of different factors in the development of herbicide resistance might result in
more effective management of weeds.
Key words: Brassicaceae, Granstar, Ordinal Logistic Regression Model, Proportional Odds Model.
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حقیقی و همکاران ( /)1۳۹6مجله دانش علفهایهرز )2( 1۳

مقدمه

یافته و بدون شخم ،فواید متعددی از جمله حفظ رطوبت و
بهبود ساختمان خاک ،کاهش فرسایش و صرفهجویی در زمان

کنترل شیمیایی علفهایهرز پس از گذشت بیش از هفت

دارند ،اما میتوانند باعث تحریک جوانهزنی گونههای خاصی

دهه ،هنوز هم مهمترین روش کنترل علفهایهرز محسوب

از

بذرهای

میشود .از زمان معرفی علفکشها به عنوان ابزار کنترل

آنها

علفهایهرز ،حذف انتخابی آنها به مفهومی رایج در

( .)Murphy & Lemerle, 2006گاهی این مسئله باعث رویش

حفاظت گیاهان زراعی تبدیل شده است .علفکشها با

بیشتر گیاهچههای علفهرز ،افزایش تراکم و همچنین

کاستن از هزینههای کارگری و صرفهجویی در زمان

گسترش سریعتر بین مزارع و توانایی رقابت باالتر میگردد که

آمادهسازی زمین و در نهایت ،به دلیل مقرون به صرفه بودن،

در نهایت میتواند منجر به افزایش احتمال بروز مقاومت به

باعث امنیت و بهرهوری در تولیدات غذایی شدهاند

علفکشها شود ( .)Moss et al.,1999تاریخ کاشت و تراکم

( .)Melander, 1995به دالیل یاد شده ،علفکشها رایجترین

علفهایهرز در میزان تولید بذر علفهایهرز ،گزینش و بقا

روش کنترل علفهایهرز میباشند و بیش از  80درصد بازار

تأثیرگذارند ( .)Murphy & Lemerle, 2006کاشت زودهنگام

محصوالت آفت کشها را به خود اختصاص دادهاند

و تراکم باالی علفهایهرز ،باعث افزایش رقابت میشود که

( .)Zewerger & Amoon, 2002سازگاری بالقوه زیاد علف

در کوتاهمدت ممکن است باعث گسترش علفهایهرز شود

هایهرز ،در کنار اطمینان بیش از حد به علفکشها ،منجر به

( )Mohler, 1996و در نهایت میتواند احتمال گسترش

بروز مقاومت به علفکشها در مقیاس وسیعی گردیده است

مقاومت را بیشتر کند .خردلوحشی (،)Sinapis arvensis L.

( .)Owen et al., 2007در حال حاضر 487 ،مورد خاص

از شایعترین علفهایهرز پهنبرگ مزارع گندم استان گلستان

(گونه×جایگاه عمل) علفهرز مقاوم به علفکشها گزارش

است ( .)Montazeri, 1989به دلیل ارتفاع بلند ،رشد قوی و

شده است که  74گونه در گندم بوده است و از این تعداد4۳ ،

سیستم گسترده ریشه ،علفهرزی با قابلیت رقابت باالست

شدهاند

( )Blackshow et al., 1987; Wall et al., 1991و در شرایط

( .)Heap, 2018توصیهها برای به تأخیر انداختن تکامل مقاومت

بدون رقابت ،هر بوته آن بیش از  ۳500بذر تولید میکند؛ با

علفهرز به علفکشها ،بهطور عمده بر تناوب در مصرف

این حال تعداد کمیاز این بذرها به محض رسیدگی و بلوغ،

علفکش و اختالط علفکشها تأکید دارند (.)Heap, 2018

قادر به جوانه زنی هستند ( .)Mulligan & Bailey, 1975در

هرچند عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر تکامل مقاومت

شرایط بدون برهم زنی خاک ،بذرهای خردلوحشی قادرند

به علفکشها در جوامع علفهای.هرز تأثیر دارند ،اما تمایل

بیش از  60سال قوه نامیه خود را حفظ کنند .در شرایط دما و

و تداوم کشت بدون تناوب محصوالت پاییزه به دالیل

رطوبت مناسب ،ساالنه حدود  2/5درصد بذرهای خردل

مختلف در سامانههای کشاورزی ،باعث ایجاد فلور خاصی از

وحشی

میشوند

علفهایهرز در مناطق مختلف میشود (.)Melander, 1995

( .)Mulligan & Bailey, 1975در سالهای خشک و کم باران،

این مسئله در نهایت میتواند منجر به کاهش درآمد ،به دلیل

از درصد رویش و خسارت خردلوحشی کاسته میشود

افزایش هزینه کنترل علفهایهرز شود (.)Melander, 1995

( .)Wall et al., 1991تری بنورون متیل ،از علفکشهای گروه

خاکورزی ،روش مدیریتی دیگری است که نقش مهمیدر

سولفونیل اوره است و تاثیر آن در کنترل خردلوحشی در

پراکنش جمعیت علفهایهرز و به طور بالقوه ،بیوتیپهای

مزارع گندم ،در سال  1۳67به اثبات رسید (.)Montazeri, 1989

گونه

به

تری

بنورون

متیل

مقاوم

مقاوم به علفکشها دارد .اگرچه سامانههای شخم کاهش

علفهایهرز
در

به

سطوح

از

بانک

واسطه
باالتر

بذر

یا

قرار

گرفتن

پایینتر

خاک

خاک

سبز

شوند
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ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت .....
در چند سال گذشته ،گزارشهایی در مورد بروز مقاومت به

 10بوته کاهش یافت .گیاهچهها با دُز توصیه شده تریبنورون

تری بنورون متیل در خردلوحشی در استان گلستان گزارش

متیل ( 18/75گرم ماده موثره در هکتار) و با سمپاش پشتی با

شده است ( .)Abdollahipour et al., 2013این علفکش به

نازل شرّه ای سبزرنگ با فشار دو بار ،در مرحله پنج تا هفت

دالیل مختلفی مثل قیمت بسیار اندک و قابلیت اختالط باال،

برگی سمپاشی شدند .پس از چهار هفته ،بوتههای زنده ،کف

بیشترین مصرف را در مزارع گندم و جو استان گلستان دارد

بر شدند و وزن آنها اندازگیری شد و طبق روش ماس و

( .)Minbashi & Haghighi, 2012این تحقیق به منظور

همکاران

ارزیابی مقاومت خردلوحشی به تری بنورون متیل در مزارع

( ،)Moss et al., 1999میزان مقاومت تودههای مشکوک تعیین

گندم استان گلستان و تعیین نقش عوامل زراعی و مدیریتی

شد .میزان مقاومت ،بهعنوان متغیر وابسته و عوامل دیگر،

انجام شد تا با توجه به نتایج پژوهش ،راهکارهای مدیریتی

بهعنوان متغیرهای مستقل جهت تعیین تأثیرگذاری در بروز

کارآمدتری ارائه شود.

مقاومت در نظر گرفته شدند .رگرسیون لجستیک ،روشی

مواد و روشها

آماری است که از یک یا چند متغیر مستقل بهمنظور پیشبینی
احتمال وقوع متغیر وابسته استفاده میکند .در مطالعات کیفی،

در سال  ،1۳۹۳بذرهای خردلوحشی مشکوک به مقاومت

متغیر وابسته بر اساس یک مقیاس ترتیبی مانند (ضعیف،

(با در نظر گرفنن معیارهایی مانند عدم کنترل با دزهای

متوسط ،خوب و عالی) اندازهگیری میشود اما در هنگام

معمول و باالتر و آلودگی لکه ای) از  28مزرعه گندم در

تجزیهوتحلیل ،معموالً این متغیر رتبهای به یک متغیر اسمیو

سطح استان گلستان جمعآوری شد .از زارعین ،اطالعات

با دوطبقه تبدیل میشود و از رگرسیون لجستیک باینری

تناوب زراعی ،نحوه¬ی کاربرد علفکش ،خاکورزی ،سطح

استفاده میشود .اگرچه چنین روشهایی نادرست نیستند اما

آگاهی درباره مقاومت به علفکشها و مشکالت فنی (میزان

این امر منجر به از دست رفتن اطالعات ،به علت نادیده

دسترسی به ادوات سمپاشی) جمعآوری شد .تراکم خردل

گرفتن

و

وحشی نیز با توجه به تراکم نسبی آن در مزارع مورد بررسی

توان

برخی
آماری

از
به

طبقهبندیهای
طور

پاسخ

قابلتوجهی

میشود

کاهش

مییابد

در سه سطح کم ( ،)≤1متوسط ( )2-۳و زیاد (>( )۳بوته در

( .)Ananth and Kleinbaum, 1997روشهای آماری مانند

مترمربع) ،بهصورت چشمیتعیین گردید .یک نمونه نیز از

مدلهای رگرسیون لجستیک ترتیبی ،برای تجزیه و تحلیل

باغی که سابقه مصرف علفکش نداشت ،بهعنوان شاهد

پاسخهای ترتیبی پیشنهاد شده است (

جمعآوری شد .بذرها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در

 .)McCullagh et al., 1989در میان مدلهای رگرسیون

گلدانهای  15لیتری با سه تکرار و در هر گلدان به طور

لجستیک ترتیبی ،مدل شانس متناسب (مدل  )1که معروف به

متوسط  20بذر خردلوحشی (پس از تیمار با اسید جیبرلیک

مدل لوجیت تجمعی میباشد ،احتمال پاسخ کمتر یا مساوی

Abdollahipour et al.,

طبقه داده شده را با احتمال بزرگتر از این طبقه مقایسه می

دو میلیگرم در لیتر 24/ساعت) (

 )2013کاشته شدند .ترکیب خاک جنگل ،ماسه شسته و کود
دامیپوسیده به نسبت مساوی ،بهعنوان خاک گلدان استفاده
شد .بعد از سه برگی شدن خردلوحشی تراکم در گلدانها به

کند (.)Abreu et al., 2008

;Abreu et al., 2008
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جدول  -1فراوانی بیوتیپهای خردل وحشی از نظر نسبت مقاومت در مزارع مورد بررسی و تأثیر عوامل زراعی و مدیریتی
Table 1: Relative resistance frequency of wild mustard biotypes in the studied fields and the effect of agronomic and management factors

سطح

کل

تراکم خردل وحشی

تاریخ کشت

تناوب علفکش

تناوب زراعی

شخم

Total

Wild Mustard Density

Sowing Date

Herbicide Rotation

Crop Rotation

Tillage

%100

زیاد

100%

High

57.14
25
10.71
7.14

35.71
0.0
0.0
0.0

متوسط

کم

دی

آذر

مشکالت

عدم

بهاره

بهاره

پاییزه

برگرداندار

سطحی

Low

Jan.

Dec.

فنی

آگاهی

نامنظم

منظم

Fall
Rot.

Plow

Disk

Tech
Deficits

Unawarness

0.0
3.57
0.1
3.57

17.56
7.14
7.14
3.57

39.29
17.86
3.57
3.57

28.57
17.86
7.14
3.57

28.57
7.14
3.57
3.57

irregular
spring
rot
25
7.14
3.57
0.0

Regular
spring
rot
0.0
10.71
7.14
7.14

32.14
7.14
0.0
0.0

Moderate

21.43
21.43
3.57
3.57

در این مدل ( ،)1بردار ضرایب رگرسیون به  jبستگی ندارد .این
بدین معنی است که این مدل فرض میکند کع رابطه بین  Xjو y

مستقل از طبقهبندی متغیر وابسته میباشد (.)Loll et al., 2002
این فرض یکسان بودن لگاریتم نسبت شانس 1در میان  Kطبقه
پاسخ

را،

فرض

شانس

متناسب

مینامند

( .)McCullagh et al., 1989این مدل همچنین خاصیت عدم
تغییر در انتخاب طبقههای پاسخ را نشان میدهد؛ این
خصوصیت به معنی آن است که اگر مدل شانس متناسب برای
هر مقیاس متغیر پاسخ برقرار باشد ،آنگاه مدل به ازای ترکیب
رستههای پاسخ نیز برقرار است ( .)Abreu et al., 2008جهت
برازش مدل شانس متناسب ،میزان مقاومت تودهها در چهار
طبقه قرار گرفتند و متغیرهای مستقل در سطح معنیدار پنج
درصد در نظر گرفته شدند .بهمنظور ارزیابی نکویی برازش مدل
مورد استفاده روشهای آماری Log Likelihood, Negel kerk ,
R2

Cox-senll

مقاومت

R2,

آزمون

کالیبراسیون

( )Hosmer & Lameshow testاستفاده شد و از یک روش
متمایزکننده (درصد گروهبندیهای صحیح) و سطح زیر منحنی
راک ( )ROCاستفاده شد .در این پژوهش برای به دست آوردن
Odds Ratio

1

0.50
14.29
2.57
7.14

7.14
10.71
7.14
0.0

Resist.
level

RRR
RR
?R
s

 ،ROCمتغیر وابسته به دو طبقه مقاوم و مشکوک تقسیم شدند.
تحلیل آماری دادههای به کمک نرمافزار SAS ۹,1. ۳انجام شد.

نتایج و بحث
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ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت .....
در تناوب منظم بهاره ،هیچ مورد مقاومت قطعی مشاهده نشد

(جدول .)1در مدل استفاده شده نکویی برازش ،کالیبراسیون و

اما در تناوب غیرمنظم 25 ،درصد مقاومت قطعی وجود

تمایز کنندگی نشان داده شده است .با توجه به مقدار

داشت .میزان مقاومت در رابطه با کاربرد متناوب علفکشها،

 ،kerk R2مدل توانست  67درصد از کل تغییرات در رابطه با

در مواردی که زارع ،آگاهی نسبت به مقاومت علفکش

مقاومت به تری بنورون متیل را توجیه نماید (جدول .) 2تجزیه

نداشت ،با مواردی که آگاهی داشت اما مشکالت فنی مانع

 ،ROتمایز کنندگی بسیار باالیی نشان داد و سطوح زیر منحنی

انتخاب علفکش مناسب شده بود ،یکسان بود و شامل

) ۹7(Aucدرصد بود(شکل .)1جدول رگرسیون لجستیک برای

 28/57درصد از فراوانی مقاومت بود .در رابطه با تراکم

متغیرهای مستقل ،بیانگر اثرات معنیدار دو متغیر مستقل ،یعنی

خردلوحشی نیز در تراکمهای متوسط و باال ،به ترتیب

تناوب زراعی و تراکم خردلوحشی بود ،اما خاکورزی ،تناوب

 21/4۳و  ۳5/71درصد از مقاومت مشاهده شد اما در تراکم

مصرفی علفکش و تاریخ کاشت ،تأثیر معنیداری

پایین ،مقاومت قطعی مشاهده نشد 25 .درصد تودهها از نظر

بهاره،

نداشتند.

در

شرایط

رعایت

تناوب

منظم

Nagel

مقاومت ،در گروه دوم قرار داشتند و تودههای مشکوک به
مقاومت (گروه سوم)  10/71درصد از فراوانی را تشکیل دادند
جدول  -2شایستگی ،كالیبراسیون و تمایز كنندگی مدل رگرسیون لجستیک ترتیبی (نوع شانس متناسب)
)Table 2: Fitness, calibration and discrimination of ordinal regression model (Odds ratio Model

احتمال

درجه آزادی

مقدار

مدل آماری

Probability

df

value

Statistical Model

0.05

6

نکویی برازش Goodness of Fitt
25.26
0.59
0.67

)Log likelihood (LL
Cox-Snell R2
Negel kerk R2
کالیبراسیون Calibration

12.59

Hosmer- Lemeshow Chi2
Discrimination

احتمال بروز مقاومت نسبت بهتناوب مرجع (تناوب پاییزه)
 6/165برابر کمتر بود اما در تناوب بهاره منظم ،تفاوت آماری
معنیداری با تناوب مرجع وجود نداشت .وقتیکه تراکم
خردلوحشی زیاد بود ،خطر بروز مقاومت نسبت به تراکم
مرجع (تراکم کم)  ۳/۹6برابر بیشتر شد (جدول .)۳
از نظر تاریخ کاشت ،کاشت در دیماه نسبت به تاریخ کاشت
مرجع (آذرماه) تفاوت معنیداری نداشت .همچنان که در
نحوه مصرف علفکشهای گندم ،کاربرد نامنظم علفکشها
در مقایسه با شرایط عدم آگاهی زارعین ،اختالف در خطر
بروز مقاومت به تریبنورون متیل ،معنیدار نبود .میان
خاکورزی سطحی و رایج (برگردان دار) ،تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .در نتیجه میتوان گفت که خطر بروز مقاومت

خردلوحشی به تری بنورون متیل در مزارع گندم استان
گلستان ،بیشتر و به طور معنیداری تحت تأثیر تناوب زراعی
و تراکم علفهرز خردلوحشی قرار داشته است .نوع شخم و
خاکورزی ،نحوه مصرف علفکشها (عدم آگاهی از
مقاومت و آگاهی همراه با مشکالت فنی مثل نداشتن امکانات
و مسائل مالی) و تاریخ کاشت در این تحقیق معنیدار نبود.
در این بررسی مشخص شد که وجود مقاومت به علفکش
تریبنورونمتیل در خردلوحشی و عوامل تاثیرگذار در آن
یعنی تناوب زراعی و تراکم علفهرز خردلوحشی ،به
گونهای است که امکان گسترش آن ،روز به روز بیشتر می
شود .مناطق زراعی در استان گلستان ،در مجموع به سه بخش
کوهپایه ،میان دشت و دشت تقسیم میشوند که با توجه به

حقیقی و همکاران ( /)1۳۹6مجله دانش علفهایهرز )2( 1۳
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است.

به

دلیل

وجود

علفهایهرز

پراکنش جغرافیایی و عوامل مؤثر در آن ،خطر گسترش

علفهایهرز

مقاومت به علفکش امکانپذیر است .در مناطق کوهپایه ،به

مهم دیگری مثل علف شور ) (Suaeda spو خارشتر

دلیل بارندگیهای زیاد (محدود بودن زمان) ،مبارزه با

 )Alhagi) pseudalhagiکه دیرتر سبز میشوند ،زارعین با

علفهایهرز و کمبود ادوات سمپاشی از عوامل عمده در

تاخیر اقدام به کنترل علفهایهرز میکنند؛ این زمان مصادف

کنترل نامناسب علفهایهرز بهویژه خردلوحشی است

با زمان ساقه دهی خردل وحشی است و در نتیجه ،تاثیر

) (Minbashi et al., 2007لذا در طی سالهای متمادی ،تراکم

تریبنورون متیل بسیار کاهش مییابد .از عوامل مهم در

و فراوانی خردلوحشی در این مناطق بیشتر شده است .در

کاستن مقاومت به علفکش ،تناوب منظم بهاره بود که این

مناطق میان دشت ،هرچند مقاومت وجود داشت اما نسبت به

مورد بیشتر در میان دشت وجود داشت (جدول .)۳در مناطق

کوهپایه و دشت کمتر بود .در این مناطق ،به دلیل قطعات

کوهپایه ،به دلیل وضعیت توپوگرافی مزارع و کاهش

مناسب مزارع و شرایط آب و هوایی و مدیریت بهتر ،مقاومت

بارندگیهای بهاره و تابستانه در ده سال گذشته ،محصوالت

به تریبنورون متیل به طور نسبی کمتر بود .یکی از عوامل

بهاره بهندرت کشتشده بودند.

عمده بروز مقاومت در مناطق دشت ،تأخیر در کنترل
جدول  -3تأثیر متغیرهای مستقل در بروز مقاومت به علفكش تریبنورون متیل در خردل وحشی در مزارع گندم
Table 3: Effect of the independent variables in the development of Tribenorun Methyl resistance in wild mustard in wheat fields
WALD

95% Cl

OR

0.284 ns

0.051-5.516

0.528

*6.165

0.001-0.385

0.010

0.541 ns

0.034-4.662

0.397

1.243 ns

0.388-31.346

3.487

1.03 ns

0.312-39.483

3.508

* 3.96

1.038-111.608

10.762

متغیرهای مستقل Independent variables

خاکورزی (مرجع :شخم دیسک)
)Ref: Disk (Tillage

شخم با گاوآهن برگرداندار در مقابل شخم با دیسک
Vs. Disk Moldboard plow

تناوب زراعی (مرجع :تناوب پاییز)
)Crop Rotation (Ref: Fall Rotation

تناوب بهاره منظم در مقابل تناوب پاییزه
Regular Spring Rotation Vs. Fall Rotation

تناوب بهاره نامنظم در مقابل تناوب پاییزه
Irregular Spring Rotation Vs. Fall Rotation

تناوب علفکش (مرجع :عدم آگاهی زارع از مقاومت به علفکش):
Herbicide Rotation Vs. Fall Rotation

آگاهی همراه با کمبودهای فنی در برابر عدم اگاهی زارع از مقاومت به علفکش
Awarness on resistance with difictis Vs. Unawarness

تاریخ کشت (مرجع :آذرماه)
)Sowing Date (Ref:December

کاشت در دی ماه در مقابل آذرماه (معمول)
Sowing in Janury Vs. Unawarness

تراکم خردل وحشی (مراجع :تراکم کم)
)Density of Wild (Ref Low Dendity

11۳
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شکل  -1سطح ( Sensitivityنسبت صحیح مثبت) در مقابل ( 1- Specificityنسبت اشتباه مثبت)
)Figure1: Sensitivity Level (True Positive Rate) vs. 1-Spesifisty (False Positive Rate

خاکورزی سطحی ،بیشتر در مناطق دشت استفاده شده بود .در
این مناطق ،به دلیل خشکی بیشتر و کمبود بارندگی در طی فصل
زراعی ممکن است شرایط برای رشد و تولید بذر زیاد و باال رفتن
تراکم خردلوحشی مناسب نباشد

)(Mulligan & Bailey, 1975

اما به دلیل نبود تناوب بهاره و همچنین هزینه اندک تریبنورون
متیل ،ا آن به طور گسترده استفاده شده باشد؛ به گونهای که با
تراکم کم خردلوحشی نیز مقاومت به آن رخ داده است .در
مورد تأثیر میزان آگاهی زارعین به بروز مقاومت و لزوم
رعایت تناوب در مصرف علفکشهایی با نحوه عمل
متفاوت ،در کنار کمبود امکانات و شرایط فنی و مدیریتی که
تفاوت معنیداری در بروز مقاومت نشان ندادند ،میتوان
عنوان کرد که این مورد در مزارع با سطح کم ،بیشتر بود .این
زارعین ،امکانات اقتصادی و آگاهی فنی الزم را نداشتند .تأثیر
تاریخ کاشت نیز در بروز مقاومت معنیدار نبود .زمان کاشت
گندم در استان گلستان ،بیشتر با توجه به زمان بارندگی تعیین
میشود و تفاوت زمانی چندانی در مناطق مختلف وجود
ندارد .همچنین به دلیل این که جوانهزنی بذرهای خردل-
وحشی با دما و رطوبت در ارتباط است ،بنابراین اختالف
تاریخ کاشت آبان (در میان دشت و کوهپایه)و آذر (در

دشت) ،احتماال تغییر تراکم خردلوحشی را جبران کرده است.
این مورد با یافتههای ماسا و همکاران ()Massa et al., 2013
همخوانی

داشت.

بهترین

دمای

جوانهزنی

خردلوحشی 20/10 ،درجه سانتیگراد (روز/شب) است
)(Abdollahipour, et al. 2013؛ بنابراین اتکای زارعین به
بارندگیهای پاییزه و همچنین نیاز بذرهای خردلوحشی به
رطوبت زیاد برای جوانه زنی باعث شده است که گیاهچههای
این علفهرز در زمان کاشت بوسیله ادوات کاشت ،چندان
کنترل نشود .در نتیجه ،شرایط سبز شدن بیشتر گیاهچههای
علفهایهرز ،همزمان با گندم ،مهیا میشود .در بررسیهای
زیادی که صورت گرفته است ،کامالً مشخص شده است که
شخمهای سطحی ،به تدریج باعث افزایش گونههای خاص و
به ویژه چندسالهها میشود ) .(Hatzler, 2000در مناطق
دشت ،به دلیل وسعت زیاد مزارع و کمتر بودن عملکرد
اقتصادی ،زارعین ترغیب به استفاده از علفکشهایی مثل
تریبنورون متیل میشوند که هزینه کمیدارد .این مسئله نیز
میتواند از دالیل بروز مقاومت در این مناطق باشد .تراکم
علفهایهرز میتواند تأثیر زیادی در بروز مقاومت به
علفکش داشته باشد ) .(Murphy & Lemerle, 2006در کنار
تأثیر مستقیم تراکم علفهایهرز در تکامل مقاومت و توانایی

)2( 1۳  مجله دانش علفهایهرز/)1۳۹6( حقیقی و همکاران
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آگاهی زارعین نسبت به مقاومت به علفکش با آگاه بودن اما

 امکان، تولید بذر زیادتر،رقابت بیشتر با محصول زراعی

، تفاوت معنیداری نداشت،نداشتن امکانات فنی و اقتصادی

 کاهش نفوذ و رسیدن علفکش به سطح،گسترش سریعتر

لزوم حمایت بنگاههای اقتصادی و تأمین امکانات فنی با

 به طور. از عوارض تراکم باالی علفهایهرز است،هدف

کیفیت برای مدیریت مقاومت علفهایهرز به علفکشها و

 این بررسی نشان داد که تأثیر مدیریت تناوب و تراکم،کلی

 مقاومت خردل وحشی به تریبنورونمتیل را،در این بررسی

 معلول علل فراوانی،علفهرز خردلوحشی (که افزایش تراکم

 کاستن از تراکم علفهرز خردلوحشی با کمک.نشان میدهد

است) در بروز مقاومت خردلوحشی به تریبنورون متیل

 شخمهای عمیق در کنار رعایت،علفکشهای هورمونی

.معنیدار است

تناوب زراعی و کاشت محصوالت بهاره میتواند در مدیریت

نتیجهگیری

)ALS مقاومت خردلوحشی به تریبنورون متیل (بازدارندهی

،کاشت محصوالت بهاره در تناوب با محصوالت پاییزه

.مؤثر باشد

،میتواند چرخه زندگی خردلوحشی را بشکند و به تدریج
 همچنین با توجه به این که عدم.باعث کاهش تراکم آن شود
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