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 چکیده

در مزارع گندم استان  وحشی¬ در خردل لیبنورون مت یتر کشعلفعوامل مؤثر در بروز مقاومت به  یبررس به منطور 1393-95 یهاپژوهش در سال نیا

 نقاطشده از تمام  یمشکوک جمع آور یهاتوده هایبذر یکشور اجرا شد. با غربالگر یاهپزشکیگ قاتیو موسسه تحق یلیدانشگاه محقق اردب یبا همکار و گلستان

 ونیبا مدل رگرس یو مسائل فن یتیریمد ،یبا سابقه مزارع از جهات زراع کشعلفمقاومت به  زانیم نیب . رابطهدیگرد نییها تعمقاومت توده زانیاستان، م

درصد در بروز  95 نانیاطم حدر سط وحشی و تراکم خردل ینشان داد که تناوب زراع جینتا لیشد. تحل یابیاز نوع مدل شانس متناسب ارز یبیترت کیلجست

خردل  ادیزبرابر کمتر بود. در تراکم  165/6( زهییخطر بروز مقاومت نسبت به تناوب مرجع )تناوب پا ،تناوب منظم بهاره تیرعا طیداشتند. در شرا ریمقاومت تأث

ها در برابر کشعلفکاربرد نامنظم  نیکاشت و همچن خیتار ،یورزبود. نوع خاک شتریبرابر ب 96/3خطر بروز مقاومت  ،نسبت به تراکم کم )تراکم مرجع( یوحش

ی، مکشعلفل مختلف در بروز مقاومت به عوام ریتأث زانیدر احتمال بروز مقاومت نداشتند. مشخص شدن م یداریمعن ریتأث ،یاز مسائل فن نیزارع یعدم آگاه

 شود. هرزهایعلفکارآمدتر  تیریباعث مد تواند

 .گرانستار ،یبی، شانس متناسب ترتکیلجست ونیرگرس ،چلیپاِیان: كلیدیهای واژه
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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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 مقدمه

از هفت  شیپس از گذشت ب هرزهایعلف ییایمیکنترل ش

محسوب  هرزهایعلفروش کنترل  نیترمهمهنوز هم دهه، 

عنوان ابزار کنترل  ها بهکشعلف ی. از زمان معرفشودیم

در  جیرا میها به مفهوآن یحذف انتخاب ،هرزهایعلف

ها با کشعلفشده است.  لیتبد یزراع اهانیحفاظت گ

در زمان  ییجوو صرفه یکارگر یهانهیکاستن از هز

مقرون به صرفه بودن،  لیبه دل ،تیو در نها نیزم یسازآماده

 اندشده ییغذا داتیدر تول وریو بهره تیباعث امن

(Melander, 1995به دال .)نیترجیها راکشعلف ،شده ادی لی 

درصد بازار  80از  شیو ب باشندمی هرزهایعلفروش کنترل 

  اندبه خود اختصاص داده را هامحصوالت آفت کش

(Zewerger & Amoon, 2002سازگار .)علف ادیبالقوه ز ی

منجر به  ،هاکشعلفاز حد به  شیب نانیدر کنار اطم هرز،های

است  دهیگرد یعیوس اسیها در مقکشعلفبروز مقاومت به 

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

گزارش  اهکشعلفمقاوم به  هرزعلفعمل(  گاهیجا×)گونه

 4۳ ،تعداد نیو از ا است گونه در گندم بوده 74که  است شده

  اندمقاوم شده لیبنورون مت یگونه به تر

(Heap, 2018توص .)انداختن تکامل مقاومت  ریبه تأخ یبرا هاهی

طور عمده بر تناوب در مصرف ها، بهکشعلفبه  هرزعلف

 (.Heap, 2018دارند ) دیها تأککشعلفو اختالط  کشعلف

وجود دارند که بر تکامل مقاومت  زین یگریعوامل د دهرچن

 لیدارند، اما تما ری.هرز تأثهایها در جوامع علفکشعلفبه 

 لیبه دال زهییو تداوم کشت بدون تناوب محصوالت پا

از  یفلور خاص جادیباعث ا ی،کشاورز یهامختلف در سامانه

(. Melander, 1995) شودیدر مناطق مختلف م هرزهایعلف

 لیبه دل ،منجر به کاهش درآمد تواندیم تیمسئله در نها نیا

(. Melander, 1995شود ) هرزهایعلفکنترل  نهیهز شیافزا

در میاست که نقش مه یگرید یتیریروش مد ی،ورزخاک

 هایپیوتیب ،و به طور بالقوه هرزهایعلف تیپراکنش جمع

 هششخم کا یهاها دارد. اگرچه سامانهکشعلفمقاوم به 

از جمله حفظ رطوبت و  یمتعدد دیو بدون شخم، فوا افتهی

در زمان  ییجوو صرفه شیبهبود ساختمان خاک، کاهش فرسا

 یخاص یهاگونه یزنجوانه کیباعث تحر توانندیاما م ،دارند

  هایبه واسطه قرار گرفتن بذر هرزهایاز علف

 خاک شوند  ترنییپا ایها در سطوح باالتر آن

(Murphy & Lemerle, 2006 .) شیمسئله باعث رو نیاگاهی 

 نیتراکم و همچن شی، افزاهرزعلف هایاهچهیگ شتریب

که  گرددیرقابت باالتر م ییمزارع و توانا نیب ترعیگسترش سر

احتمال بروز مقاومت به  شیمنجر به افزا تواندیم تیدر نها

 تراکمکاشت و  خیتار .(Moss et al.,1999ها شود )کشعلف

و بقا  نشی، گزهرزهایعلفبذر  دیتول زانیدر م هرزهایعلف

(. کاشت زودهنگام Murphy & Lemerle, 2006) ندرگذاریتأث

که  شودیرقابت م شیباعث افزا هرز،هایعلف یو تراکم باال

شود  هرزهایمدت ممکن است باعث گسترش علفدر کوتاه

(Mohler, 1996) احتمال گسترش  تواندیم تیدر نها و

 ،(.Sinapis arvensis L) وحشیکند. خردل شتریمقاومت را ب

برگ مزارع گندم استان گلستان پهن هرزهایعلف نیترعیاز شا

و  یارتفاع بلند، رشد قو لی(. به دلMontazeri, 1989است )

رقابت باالست  تیبا قابل یهرزعلف شه،یگسترده ر ستمیس

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

با  ؛کندیم دیبذر تول ۳500از  شیبدون رقابت، هر بوته آن ب

و بلوغ،  یدگیبه محض رس هابذر نیاز امیتعداد ک این حال

(. در Mulligan & Bailey, 1975هستند ) یقادر به جوانه زن

قادرند  وحشیخردل هایخاک، بذر یبدون برهم زن طیشرا

دما و  طیخود را حفظ کنند. در شرا هیسال قوه نام 60از  شیب

خردل هایدرصد بذر 5/2رطوبت مناسب، ساالنه حدود 

  شوندیاز بانک بذر خاک سبز م وحشی

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

  شودیکاسته م وحشیو خسارت خردل شیاز درصد رو

(Wall et al., 1991تر .)گروه  هایکشعلفاز  ،لیبنورون مت ی

وحشی در تاثیر آن در کنترل خردلاوره است و  لیسولفون

(. Montazeri, 1989) به اثبات رسید 1۳67در سال مزارع گندم، 
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در مورد بروز مقاومت به  ییهاگزارش ،در چند سال گذشته

در استان گلستان گزارش  وحشیخردلدر  لیبنورون مت یتر

به  کشعلف نی(. اAbdollahipour et al., 2013شده است )

اختالط باال،  تیو قابل اندک اریبس متیمثل ق یمختلف لیدال

مصرف را در مزارع گندم و جو استان گلستان دارد  نیشتریب

(Minbashi & Haghighi, 2012ا .)به منظور قیتحق نی 

در مزارع  لیبنورون مت یبه تر وحشیمقاومت خردل یابیارز

 یتیریو مد یعوامل زراع شنق نییگندم استان گلستان و تع

 یتیریمد یراهکارها ،پژوهش جیانجام شد تا با توجه به نتا

 ارائه شود. یکارآمدتر

 هامواد و روش

 مقاومتمشکوک به  وحشیخردل هایبذر ،1۳۹۳در سال 

 هایعدم کنترل با دز مانند ییارهای)با در نظر گرفنن مع

مزرعه گندم در  28از  (یلکه ا یآلودگ و معمول و باالتر

اطالعات  ،نیشد. از زارع یآورسطح استان گلستان جمع

سطح  ،یورز، خاککشعلفکاربرد  ی¬نحوه ،یتناوب زراع

 زانی)م فنی مشکالت و هاکشعلفدرباره مقاومت به  یآگاه

شد. تراکم خردل یآور( جمعیبه ادوات سمپاش یدسترس

 یآن در مزارع مورد بررس یبا توجه به تراکم نسب زین وحشی

( )بوته در ۳<) ادزی و( 2-۳) متوسط ،(≥1در سه سطح کم )

از  زینمونه ن کی. دیگرد نییتعمیصورت چشمترمربع(، به

عنوان شاهد نداشت، به کشعلفمصرف  سابقهکه  یباغ

در  یکامل تصادف در قالب طرح بلوک بذرهاشد.  یآورجمع

سه تکرار و در هر گلدان به طور  با یتریل 15 یهاگلدان

 کیبرلیج دیبا اس ماری)پس از ت وحشیبذر خردل 20متوسط 

 ,.Abdollahipour et alساعت( ) 24/تریدر ل گرمیلیم دو

خاک جنگل، ماسه شسته و کود  بیشدند. ترک ه( کاشت2013

استفاده عنوان خاک گلدان به ی،به نسبت مساو دهیپوسمیدا

ها به تراکم در گلدان وحشیشدن خردل یبرگ سه. بعد از شد

 بنورونیشده تر هیبا دُز توص هااهچهی. گافتیبوته کاهش  10

با  یبا سمپاش پشت و گرم ماده موثره در هکتار( 75/18) لیمت

 پنج تا هفتدر مرحله  ،بار دوسبزرنگ با فشار  یشرّه ا نازل

زنده، کف  یهاهفته، بوته چهارشدند. پس از  یسمپاش یبرگ

و طبق روش ماس و  وزن آنها اندازگیری شدو شدند بر 

 همکاران 

(Moss et al., 1999)، نییمشکوک تع یهامقاومت توده زانیم 

 ،گریوابسته و عوامل د ریعنوان متغبه ،مقاومت زانیشد. م

در بروز  یگذارریتأث نییمستقل جهت تع یرهایعنوان متغبه

 یروش ،کیلجست ونیمقاومت در نظر گرفته شدند. رگرس

 ینیبشیمنظور پمستقل به ریچند متغ ای کیاست که از  یآمار

 ی،فی. در مطالعات ککندیوابسته استفاده م ریاحتمال وقوع متغ

 ف،یمانند )ضع یبیترت اسیمق کیوابسته بر اساس  ریمتغ

اما در هنگام  شودیم یریگ( اندازهیمتوسط، خوب و عال

و میاس ریمتغ کیبه  یارتبه ریمتغ نیمعموالً ا ل،یوتحلهیتجز

 ینریبا کیلجست ونیو از رگرس شودمی لیبا دوطبقه تبد

اما  ستندینادرست ن ییهاروش نی. اگرچه چنشودیاستفاده م

 دهیبه علت ناد ،امر منجر به از دست رفتن اطالعات نیا

 و  شودیپاسخ م یهایبنداز طبقه یبرخ تنگرف

  ابدییکاهش م یتوجهبه طور قابل یتوان آمار

(Ananth and Kleinbaum, 1997روش .)مانند  یآمار یها

 لیو تحل هیتجز یبرا ی،بیترت کیلجست ونیرگرس یهامدل

 ;Abreu et al., 2008شده است ) شنهادیپ یبیترت یهاپاسخ

McCullagh et al., 1989ونیرگرس یهامدل انی(. در م 

( که معروف به 1)مدل  مدل شانس متناسب ،یبیترت کیلجست

 یمساو ایاحتمال پاسخ کمتر  باشد،یم یتجمع تیمدل لوج

یم سهیطبقه مقا نیتر از اطبقه داده شده را با احتمال بزرگ

 (. Abreu et al., 2008) کند
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 نیندارد. ا یستگب jبه  ونیرگرس بیبردار ضرا ،(1مدل ) نیدر ا

 yو  Xj نیرابطه بکع  کندیمدل فرض م نیاست که ا یمعن نیبد

(. Loll et al., 2002) باشدیوابسته م ریمتغ یبندمستقل از طبقه

طبقه  K انیدر م 1نسبت شانس تمیبودن لگار کسانیفرض  نیا

  نامندیپاسخ را، فرض شانس متناسب م

(McCullagh et al., 1989ا .)عدم  تیخاص نیمدل همچن نی

 نیا ؛دهدیپاسخ را نشان م یهادر انتخاب طبقه رییتغ

 یآن است که اگر مدل شانس متناسب برا یبه معن تیخصوص

 بیترک یپاسخ برقرار باشد، آنگاه مدل به ازا ریمتغ اسیهر مق

(. جهت Abreu et al., 2008برقرار است ) زیپاسخ ن یهارسته

ها در چهار مقاومت توده زانیم تناسب،برازش مدل شانس م

پنج  داریمستقل در سطح معن یرهایطبقه قرار گرفتند و متغ

برازش مدل  یینکو یابیمنظور ارزدرصد در نظر گرفته شدند. به

 Log Likelihood, Negel kerk, یآمار یهااستفاده روش مورد

R2, Cox-senll R2 ونیبراسیآزمون کال  

(Hosmer & Lameshow test استفاده شد و از )روش  کی

 یمنحن ری( و سطح زحیصح یهایبند)درصد گروه زکنندهیمتما

به دست آوردن  یپژوهش برا نی( استفاده شد. در اROCراک )

                                                 
1 Odds Ratio 

ROCشدند.  میتقس وابسته به دو طبقه مقاوم و مشکوک ری، متغ

 شد. انجام SAS ۹,1. ۳افزاربه کمک نرم یهاداده یآمار لیتحل

  و بحث نتایج

 

 یر عوامل زراعی و مدیریتیتأثهای خردل وحشی از نظر نسبت مقاومت در مزارع مورد بررسی و فراوانی بیوتیپ -1جدول 

Table 1: Relative resistance frequency of wild mustard biotypes in the studied fields and the effect of agronomic and management factors 

سطح 

 مقاومت

Resist. 
level 

 شخم

Tillage 
 تناوب زراعی

Crop Rotation 
 کشعلفتناوب 

Herbicide Rotation 
 تاریخ کشت

Sowing Date 
 تراکم خردل وحشی

Wild Mustard Density 
کل 
Total 

سطحی 
Disk 

 برگرداندار

Plow 
 پاییزه
Fall 

Rot. 

بهاره 

 منظم

Regular 

spring 

rot 

بهاره 

 نامنظم

irregular 

spring 

rot 

عدم 

 آگاهی

Unawar- 

ness 

مشکالت 

 فنی
Tech 

Deficits 

 آذر
Dec. 

 دی

Jan. 
 کم

Low 
 زیاد Moderateمتوسط

High 

100% 
100% 

RRR 7.14 0.50 32.14 0.0 25 28.57 28.57 39.29 17.56 0.0 21.43 35.71 57.14 
RR 10.71 14.29 7.14 10.71 7.14 7.14 17.86 17.86 7.14 3.57 21.43 0.0 25 
R? 7.14 2.57 0.0 7.14 3.57 3.57 7.14 3.57 7.14 0.1 3.57 0.0 10.71 
s 0.0 7.14 0.0 7.14 0.0 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 0.0 7.14 
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مشاهده نشد  یمورد مقاومت قطع چیه ،در تناوب منظم بهاره

وجود  یدرصد مقاومت قطع 25 ،رمنظمیاما در تناوب غ

ها، کشعلفمقاومت در رابطه با کاربرد متناوب  زانی. مداشت

 کشعلفنسبت به مقاومت  یآگاه ،که زارع یدر موارد

مانع  یداشت اما مشکالت فن یکه آگاه ینداشت، با موارد

بود و شامل  کسانی، بودشده مناسب  کشعلف ابانتخ

مقاومت بود. در رابطه با تراکم  یدرصد از فراوان 57/28

 بیبه ترت ،متوسط و باال یهادر تراکم زین وحشیخردل

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

ها از نظر درصد توده 25. نشدمشاهده  یمقاومت قطع ،نییپا

مشکوک به  یهادر گروه دوم قرار داشتند و توده مت،مقاو

دادند  لیرا تشک یدرصد از فراوان 71/10)گروه سوم(  تمقاوم

و  ونیبراسیبرازش، کال یی(. در مدل استفاده شده نکو1)جدول

 Nagelنشان داده شده است. با توجه به مقدار یکنندگ زیتما

kerk R2،  با  هبطدر را راتییاز کل تغ درصد 67مدل توانست

 هی(. تجز 2)جدول دینما هیرا توج لیبنورون مت یمقاومت به تر

RO، یمنحن رینشان داد و سطوح ز ییباال اریبس یکنندگ زیتما 

(Auc) ۹7 رگرسیون لجستیک برای  (. جدول1بود)شکل درصد

دار دو متغیر مستقل، یعنی یمعنگر اثرات یانبمتغیرهای مستقل، 

ورزی، تناوب وحشی بود، اما خاکتناوب زراعی و تراکم خردل

 داری یمعنیر تأثو تاریخ کاشت،  کشعلفمصرفی 

 نداشتند. در شرایط رعایت تناوب منظم بهاره،
 

 گرسیون لجستیک ترتیبی )نوع شانس متناسب(شایستگی، كالیبراسیون و تمایز كنندگی مدل ر -2جدول 

Table 2: Fitness, calibration and discrimination of ordinal regression model (Odds ratio Model) 

 مدل آماری

Statistical Model 
 مقدار
value 

 درجه آزادی
df 

 احتمال
Probability 

    Goodness of Fitt نکویی برازش

Log likelihood (LL) 
2Snell R-Cox  

2Negel kerk R 

25.26 
0.59 
0.67 

  

    Calibrationکالیبراسیون 
2Lemeshow Chi -Hosmer 

Discrimination 
12.59 6 0.05 

 

( زهییتناوب مرجع )تناوب پااحتمال بروز مقاومت نسبت به

 یتفاوت آمار ،منظمبرابر کمتر بود اما در تناوب بهاره  165/6

تراکم  کهیبا تناوب مرجع وجود نداشت. وقت یداریمعن

بود، خطر بروز مقاومت نسبت به تراکم  ادیز وحشیخردل

 (.۳ لشد )جدو شتریبرابر ب ۹6/۳مرجع )تراکم کم( 

ماه نسبت به تاریخ کاشت دی ، کاشت درتاریخ کاشتاز نظر 

. همچنان که در ی نداشتدارتفاوت معنی مرجع )آذرماه(

ها کشعلفهای گندم، کاربرد نامنظم کشعلفنحوه مصرف 

اختالف در خطر  ،در مقایسه با شرایط عدم آگاهی زارعین

 میاندار نبود. معنی ،بنورون متیلبروز مقاومت به تری

داری تفاوت معنی ،خاکورزی سطحی و رایج )برگردان دار(

 ت که خطر بروز مقاومتتوان گفیمدر نتیجه  مشاهده نشد.

وحشی به تری بنورون متیل در مزارع گندم استان خردل

یر تناوب زراعی تأثداری تحت یمعنگلستان، بیشتر و به طور 

وحشی قرار داشته است. نوع شخم و خردل هرزعلفو تراکم 

ها )عدم آگاهی از کشعلفی، نحوه مصرف ورزخاک

نی مثل نداشتن امکانات مقاومت و آگاهی همراه با مشکالت ف

 دار نبود.یمعنو مسائل مالی( و تاریخ کاشت در این تحقیق 

 کشعلفدر این بررسی مشخص شد که وجود مقاومت به 

وحشی و عوامل تاثیرگذار در آن متیل در خردلبنورونتری

به  ،وحشیهرز خردلیعنی تناوب زراعی و تراکم علف

روز به روز بیشتر می ،ای است که امکان گسترش آنگونه

مناطق زراعی در استان گلستان، در مجموع به سه بخش . شود

شوند که با توجه به کوهپایه، میان دشت و دشت تقسیم می
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در آن، خطر گسترش  مؤثرپراکنش جغرافیایی و عوامل 

پذیر است. در مناطق کوهپایه، به امکان کشعلفمقاومت به 

د بودن زمان(، مبارزه با محدو)های زیاد یبارندگدلیل 

و کمبود ادوات سمپاشی از عوامل عمده در  هرزهایعلف

وحشی است یژه خردلوبه هرزهایعلفکنترل نامناسب 

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

وحشی در این مناطق بیشتر شده است. در و فراوانی خردل

ومت وجود داشت اما نسبت به مقا هرچندمناطق میان دشت، 

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

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

بنورون متیل به طور نسبی کمتر بود. یکی از عوامل به تری

یر در کنترل تأخ عمده بروز مقاومت در مناطق دشت،

  هرزهایعلفبه دلیل وجود . است هرزهایعلف

 خارشتر و (Suaeda sp) مهم دیگری مثل علف شور

 Alhagi) pseudalhagi با  شوند، زارعینمی( که دیرتر سبز

کنند؛ این زمان مصادف می هرزهایعلفتاخیر اقدام به کنترل 

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

یابد. از عوامل مهم در میهش بنورون متیل بسیار کاتری

، تناوب منظم بهاره بود که این کشعلفکاستن مقاومت به 

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

کوهپایه، به دلیل وضعیت توپوگرافی مزارع و کاهش 

های بهاره و تابستانه در ده سال گذشته، محصوالت یبارندگ

 بودند. شدهکشت ندرتهببهاره 

 بنورون متیل در خردل وحشی در مزارع گندمیتر كشعلفیر متغیرهای مستقل در بروز مقاومت به تأث -3جدول 

Table 3: Effect of the independent variables in the development of Tribenorun Methyl resistance in wild mustard in wheat fields 

 Independent variables OR 95% Cl WALDمتغیرهای مستقل 

ورزی )مرجع: شخم دیسک(خاک  
Ref: Disk (Tillage) 

0.528 0.051-5.516 0.284 ns 

برگرداندار در مقابل شخم با دیسک گاوآهنشخم با   

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 

0.010 0.001-0.385 6.165* 

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

0.397 0.034-4.662 ns0.541  

(:کشعلف)مرجع: عدم آگاهی زارع از مقاومت به  کشعلفتناوب   

Herbicide Rotation Vs. Fall Rotation 

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

 

 

 
3.487 

 

 

 
0.388-31.346 

 

 

 

 
ns1.243  

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

   

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

3.508 0.312-39.483 ns1.03  

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

10.762 1.038-111.608 3.96 * 

 



 11۳.....                                                                                          مقاومت در یتیریو مد یعوامل زراع ریتاث یابیارز

 

 

 نسبت اشتباه مثبت() Specificity -1نسبت صحیح مثبت( در مقابل ) Sensitivityسطح  -1شکل 

Figure1: Sensitivity Level (True Positive Rate) vs. 1-Spesifisty (False Positive Rate) 

 

بود. در  شده استفادهورزی سطحی، بیشتر در مناطق دشت خاک

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 

 (Mulligan & Bailey, 1975)وحشی مناسب نباشد تراکم خردل

بنورون اما به دلیل نبود تناوب بهاره و همچنین هزینه اندک تری

ای که با گونه گسترده استفاده شده باشد؛ بهمتیل، ا آن به طور 

وحشی نیز مقاومت به آن رخ داده است. در تراکم کم خردل

یر میزان آگاهی زارعین به بروز مقاومت و لزوم تأثمورد 

هایی با نحوه عمل کشعلفرعایت تناوب در مصرف 

متفاوت، در کنار کمبود امکانات و شرایط فنی و مدیریتی که 

توان یمداری در بروز مقاومت نشان ندادند، یمعنتفاوت 

عنوان کرد که این مورد در مزارع با سطح کم، بیشتر بود. این 

یر تأثزارعین، امکانات اقتصادی و آگاهی فنی الزم را نداشتند. 

دار نبود. زمان کاشت یمعنتاریخ کاشت نیز در بروز مقاومت 

گندم در استان گلستان، بیشتر با توجه به زمان بارندگی تعیین 

شود و تفاوت زمانی چندانی در مناطق مختلف وجود می

-ی بذرهای خردلزنجوانهندارد. همچنین به دلیل این که 

وحشی با دما و رطوبت در ارتباط است، بنابراین اختالف 

شت و کوهپایه(و آذر )در تاریخ کاشت آبان )در میان د

است. وحشی را جبران کرده دشت(، احتماال تغییر تراکم خردل

  (Massa et al., 2013) های ماسا و همکاراناین مورد با یافته

 ی زنجوانهبهترین دمای  .همخوانی داشت

  گراد )روز/شب( استیسانتدرجه  10/20وحشی، خردل

(Abdollahipour, et al. 2013)نابراین اتکای زارعین به ؛ ب

وحشی به های پاییزه و همچنین نیاز بذرهای خردلیبارندگ

های رطوبت زیاد برای جوانه زنی باعث شده است که گیاهچه

در زمان کاشت بوسیله ادوات کاشت، چندان  هرزعلفاین 

های کنترل نشود. در نتیجه، شرایط سبز شدن بیشتر گیاهچه

های یبررسشود. در ، همزمان با گندم، مهیا میهرزهایعلف

زیادی که صورت گرفته است، کامالً مشخص شده است که 

های خاص و های سطحی، به تدریج باعث افزایش گونهشخم

. در مناطق (Hatzler, 2000)شود می هاچندسالهبه ویژه 

دشت، به دلیل وسعت زیاد مزارع و کمتر بودن عملکرد 

یی مثل هاکشعلفن ترغیب به استفاده از اقتصادی، زارعی

دارد. این مسئله نیز میشوند که هزینه کمیبنورون متیل تری

تواند از دالیل بروز مقاومت در این مناطق باشد. تراکم می

یر زیادی در بروز مقاومت به تأثتواند می هرزهایعلف

ار . در کن(Murphy & Lemerle, 2006)داشته باشد  کشعلف

در تکامل مقاومت و توانایی  هرزهایعلفیر مستقیم تراکم تأث
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رقابت بیشتر با محصول زراعی، تولید بذر زیادتر، امکان 

به سطح  کشعلفتر، کاهش نفوذ و رسیدن گسترش سریع

است. به طور  هرزهایعلفهدف، از عوارض تراکم باالی 

و تراکم  یر مدیریت تناوبتأثکلی، این بررسی نشان داد که 

که افزایش تراکم، معلول علل فراوانی ) وحشیخردل هرزعلف

بنورون متیل وحشی به تریاست( در بروز مقاومت خردل

 دار است.یمعن

 گیری نتیجه

کاشت محصوالت بهاره در تناوب با محصوالت پاییزه، 

وحشی را بشکند و به تدریج، زندگی خردل تواند چرخهمی

باعث کاهش تراکم آن شود. همچنین با توجه به این که عدم 

با آگاه بودن اما  کشعلفآگاهی زارعین نسبت به مقاومت به 

داری نداشت، یمعننداشتن امکانات فنی و اقتصادی، تفاوت 

ین امکانات فنی با تأمی اقتصادی و هابنگاهلزوم حمایت 

و  هاکشعلفبه  هرزهایعلفیت مقاومت کیفیت برای مدیر

متیل را بنوروندر این بررسی، مقاومت خردل وحشی به تری

وحشی با کمک خردل هرزعلفدهد. کاستن از تراکم یمنشان 

های عمیق در کنار رعایت های هورمونی، شخمکشعلف

تواند در مدیریت میتناوب زراعی و کاشت محصوالت بهاره 

( ALSی وحشی به تریبنورون متیل )بازدارندهدلمقاومت خر

 باشد. مؤثر
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