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چکیده
1388-91سال زراعیطیمعتدلمناطقگندممزارعبرگباریکهرزعلفهاينامطلوبشیمیاییمدیریتعللبررسیمنظوربه

شـهرهاي  درشدهطراحیالعملدستوراساسبرارزیابیدر این.گرفتندقراریابیرزاموردگندممزارعدر استان خراسان رضوي
درخواسـته شـده  مـوارد مزرعـه هـر برايوگرفتهقراربررسیموردچناران ، فریمان، تربت حیدریه ، رشتخوار مشهد ، قوچان،

نتایج نشان داد علف هاي یـوالف، چـاودار، شـلمی.، تلخـه ، خارشـتر، خاکشـیر، سـلمه، جـو دره         شد.تکمیلدقتبهپرسشنامه
از مشکالت اصلی در کنترل علف هاي هرز نبود اطالعات در مورد مهـار علفهـاي هـرز، در    مهمترین علف هاي هرز مزرعه بودند

دسترس نبودن علفکش انتخابی براي کنترل بعضی از علف هاي هرز، مصادف شدن مرحله مبارزه با علف هاي هـرز بـا سـرما و    
نبود علفکش هاي انتخابی مناسب بـراي  بارندگی، کوچک بودن اراضی و عدم وجود سمپاش مناسب بود. از مشکالت اصلی شان 

برخی از علف هاي هرز همچنین  کمبود علفکش هاي با گروه اثر متفاوت در طی سال هاي اخیر  و نیز افزایش قیمت  علفکش 
ها بود.

.علف هرز، گندم، جمعیتهاي کلیدي:واژه

Study on persistence causes of weeds in wheat fields of temperate regions

Shahram Norouzzadeh1, Mehdi Minbashi2

1-Assistant Professors in Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan Razavi

2-Assistant Professors in Plant Protection Institute Tehran Iran

Abstract
A field survey was conducted to find out the reasons for unsuitable chemical control of weeds in wheat fields of
temperate regions in 2009-2012 growing seasons. Information from wheat fields in cities Mashhad, Quchan,
Chenaran, Fariman, Torbat heydaryeh and Roshtkhar were collected in template forms. Results showed
dominant weed species were Avena ludviciana, Secale creale, Rapistrum ragosum, Acroptilon repense, Alhagi
cameleron, Descrainia shophia, Chenopodium album Hordeum spontanaum. The main reason for unsuitable
weeds control in wheat fields were the lack of acceptable knowledge about how to control weeds, lack of
suitable herbicide, delay in weed control because of environmental conditions (rain, cold temperature), small-
scale fields and lack of suitable sprayers. Among the lack of suitable selective grass killers used in wheat, lack of
herbicides with different mode of action in recent years and remarkable increase in herbicide price were in the
top of the list.
Keywords: diversity, herbicide, control.
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مقدمه
بر اساس مطالعات انجام شـده  هاي هرز از اهمیت خاصی برخوردار بوده وگندم کشور، علفدر میان عوامل کاهش دهنده تولید 

بر اساس مطالعات انجام شد (مین باشـی  .)1386درصد می باشد (خلقانی، 23میانگین خسارت علفهاي هرز مزارع گندم کشور 
Rapistrum)، شـلمی ( Sinapis arvensis Lگونـه هـاي خـردل وحشـی (    اسـتان خراسـان رضـوي   در).1386و همکاران 

rogusum) سیزاب ،(Veronica sp.) و ماشک (Vicia sp ( بعنوان مهمترین علفهاي هرز پهن برگ و گونه هاي یوالف وحشی
)Avena fatua )خـونی واش ،(Phalaris minor , Phalaris brachystachys ( و چچـم)Lolium temulentum(  بعنـوان

هاي اعمال شده و بـه ویـژه روش مبـارزه    این استان محسوب می شوند که با وجود مدیریتبرگمهمترین علفهاي هرز باریک 
کنترل نشده اند و باید دالیل عدم کنترل این گونه ها به درستی مورد شناسایی قرار گیرند و راهکارهاي مناسب بـراي مـدیریت   

هاي خاصی روبـرو  مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با دشواريکنترل علفهاي هرز باریک برگ بدلیل تشابهاتبهینه آنها ارائه شود.
علفهاي هرز باریک برگ در مقایسه با گنـدم بـدلیل برتـري    ).1384است و به مدیریت ویژه اي نیاز دارد (منتظري و همکاران، 

د و تـاثیر رقابـت   هاي اکو فیزیو لوژیکی رقیب قویتري محسوب می شوند. بعنوان چاودار نسبت به گندم رقیب قویتري می باشـ 
). بـر اسـاس بررسـی هاشـم و     1382چاودار بر عملکرد اقتصادي بیشتر از عملکرد بیولوژیکی مـی باشـد (باغسـتانی و عطـري،     

برابر بیشتر از 6/6روز پس از سبز شدن شاخص سطح برگی به میزان Lolium multiflorum (200) چچم (1998همکاران (
Phalaris minorعلـف قنـاري یـا خـونی واش (    . درصد کاهش دهد93عملکرد گندم راتا گندم تولید نموده و توانسته است

Retz. (گندمیانتیره) از گیاهان یکساله زمستانهPoaceae  کشـور جهـان گـزارش    60) می باشد. حضور این گونه در بـیش از
آن معموال در اوایل پاییز سبز می شـوند.  ). این گونه یکساله داراي رویش پاییزه بوده و بذور1997،و همکارانشده است (هولم

از مشخصات بارز این گونه گیاهی طوقه قرمز رنگ آن در مرحله جوانی گیاهچه آن می باشد که موقع قطـع شـدن از آن مـایع    
هاي هرز باریـک بـرگ منـاطق معتـدل و گرمسـیري کشـور       این گونه بعنوان یکی از مهمترین علفقرمز رنگی خارج می شود.

هاي انجام شده در اسـتان گلسـتان، آلـودگی یـک کشـتزار      بر اساس بررسی). 1386محسوب می شود (مین باشی و همکاران، 
). در ارتبـاط بـا زمـان    1373درصد کاهش عملکرد شد (منتظري، 22بوته در متر مربع موجب 75گندم به خونی واش با تراکم 

،زنـد و  1384هاي انتخابی مزارع گندم اطالعات متنوعی در اختیار است (منتظـري و همکـاران   کشعلفناسب براي استفاده م
). اما تولید کنندگان گندم بسته به هزینه، در دسترس بودن علف کش، زمان و شرایط الزم براي پاشیدن علـف  1387همکاران 

اسـتفاده نماینـد. کنتـرل    هاکشتا ساقه رفتن گندم از این علفباریک برگرز ههايبرگی شدن علف2کش می توانند از زمان 
زود هنگام یوالف وحشی زمستانه هم ساده تر است و هم خسارت کمتري در گیاه زراعی بدنبال خواهـد داشـت. کـارآیی علـف     

دارد. یـک علـف کـش هنگـامی     هاي انتخابی گندم، بستگی زیادي به رعایت نکات فنی کـاربرد آنهـا  ها، به ویژه علف کشکش
کند که زمان و میزان مصـرف و همچنـین شـیوه    انتخابی عمل نموده و بدون آسیب به گیاه زراعی،علف هرز هدف را کنترل می

کاربرد آنها بر پایه توصیه هاي فنی رعایت شود. در غیر اینصورت، کاربرد علف کش نه تنها موجب افزایش بازدهی محصول نمی 
آنرا کاهش دهد. هر گیاه زراعی در یک مرحله خـاص از دوره رویـش خـود بـه     عملکرد ن است با ایجاد خسارت شود، بلکه ممک

علف کش متحمل است و از سوي دیگر علف هرز نیز در دوره اي از رویش خود به آن حساس می باشد. اگر زمان توصـیه شـده   
هرز را نخواهد داشت. هايیا کارآیی الزم در کنترل علفرعایت نشود، کاربرد علف کش یا موجب خسارت به محصول می شود و 

خوشبختانه زمان کاربرد بیشتر علف کشهاي موجود، مرحله پنجـه زنـی گنـدم مـی باشـد کـه در ایـن حالـت بـا کـاربرد آنهـا            
).1384(منتظري و همکاران، هرز پیش از رقابت جدي با گیاه زراعی کنترل می گردندهايعلف
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هامواد و روش
در استان خراسان 1388-89به منظور بررسی علل مدیریت نامطلوب علفهاي هرز مزارع گندم مناطق معتدل طی سال زراعی 

استان براي بر اساس درصد فراوانی آنها در مزرعه گندم 20رضوي مزارع گندم مورد ارزیابی قرار گرفت . در این ارزیابی تعداد 
مورد بررسی هکتاري به باال16مزارع و هکتاري15تا 6مزارع ،هکتاري5زارع یک تا م:توجه به سه مقیاسبامزارع گندم و 

پرسشنامه زیر به دقت تکمیل شد. مزارع به گونه اي انتخاب شدند که قالب قرار گرفته و براي هر مزرعه موارد خواسته شده در 
تمام مناطق استان را تحت پوشش قرار دهد.

:هرزهايکار در خصوص مدیریت علفکشاورزان گندماطالعات دریافتی از 
جاري علفهاي هرز مزرعه گندم خود را کنترل نموده اید؟ آیا در سال-1
استفاده کرده اید؟آیا در سال جاري از علفکش براي مبارزه با علف هاي هرز-2
نوع علف کشهاي مصرف شده و مقدار آن؟-3
نحوه کاربرد علفکشها-4
.تاریخ کاربرد علف کشها در مزرعه به تفکیک هر نوع علف کش بکار رفته-5
.مرحله رشدي گندم در زمان مصرف علف کشها به تفکیک هر نوع علف کش بکار رفته- 6
.مرحله رشدي علف هاي هرز پهن برگ در زمان مصرف علف کشها -7
.مرحله رشدي علف هاي هرزباریک برگ در زمان مصرف علف کشها-8
مصرف علفکشهاي مورد استفاده در مزرعه در پنج سال گذشتهسابقه -9

هرز مهم موجود در مزرعه، وضعیت آلودگی و درصد کنترل آنها در سال زراعی جاري هايعلف-10
هرزي در این مدت در مزرعه شما کاهش و یا افزایش یافته است؟هايدر پنج سال گذشته چه نوع علف-11
اید؟هرزي را که قبال در مزرعه موجود نبوده مشاهده کردههايعلفآیا اخیراً -12
دهید؟هرز پس از برداشت محصول اقدامی انجام میهايآیا نسبت به کنترل علف-13
چیست؟مزرعه شما در در گندم هرزهايبه نظر شما ضعف عملیات مدیریت علف-14
ي هرز گندم چیست؟هاپیشنهادات شما براي بهبود وضعیت کنترل علف-15
کشت محصول خود را در طول پنج سال گذشته بنویسید؟سابقه- 16

نتایج و بحث
مزرعه در شهرهاي مشهد، قوچان، چناران ، فریمان، تربت حیدریه، کاشمر ، سبزوار ، تربت جام  و رشتخوارمورد87در مجموع 

نامه ها نشان داد علف شد.بررسی پرسشتکمیلدقتبهپرسشنامهدرخواسته شدهمواردمزرعههربرايوگرفتهقراربررسی
polgonum).، علف هفت بند(Rapistrum ragosum)، شلمی(Secal cereal)، چاودار(Avena ludvicianaهاي یوالف(

aviculare)گندمک ، (stellaria media)تلخه (Acroptilon repense)خارشتر ، (Alhagi cameleron ،(
Hordeum) ، جو دره(Fumaria officinalis)، شاه تره(Chenopodium album)، سلمه(Descurainia sophiaخاکشیر(

spontanaum)و یوالف وحشی (Avena fatua مهمترین علف هاي هرز مزرعه بودند.  از مشکالت اصلی در کنترل علف ،(
علفکش انتخابی براي کنترل بعضی از علف هاي هرز، هاي هرز، در دسترس نبودن هاي هرز نبود اطالعات در مورد مهار علف

مصادف شدن مرحله مبارزه با علف هاي هرز با سرما و بارندگی، کوچک بودن اراضی و عدم وجود سمپاش مناسب بود عالوه بر 
و تفاوت قیمت بین علفکش هاي ثبت شده جدید و قدیمی و تاپیک بودMCPAاین عمده علفکش هاي مصرفی توفوردي +

مانع اصلی در کاربرد آن ها در طی سال هاي اخیر بود . استفاده از کاه کلش باقی مانده از کاشت قبلی براي خوراك دام و 
نداشتن صرفه اقتصادي مانع اصلی در کنترل علف هاي هرز پس از برداشت بود و نیز از در دسترس نبودن علفکش ها شکایت 
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آیش و یا تناوب گندم یا جو با یک گیاه بهاره بود جمعیت علف –اوب گندم یا جو داشتند.در عمده کشت ها ،  تناوب رایج تن
هاي هرز باریک برگ به خصوص چاودار ، جو دره و یوالف وحشی و نیز سلمه از پهن برگ ها رو به افزایش بود همچنین در 

اکثر ادوات سمپاشی مورد استفاده ضعف مشاهده شد .
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