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چكیده
به منظور ارزيابي اثر مديريت تلفیقي بر انگل سس و برخي پارامترهای رشدی نخود ،پژوهشي بهصورت طرح
بلوکهای كامل تصادفي با  8تیمار و  3تكرار در دانشكده كشاورزی دانشگاه تبريز در سال  2353انجام شد .تیمارها
شامل تلفیق علفكش تريفلورالین ( 1لیتر در هكتار)  +مالچ كلش گندم ،مالچ كلش گندم  +علفكش گلیفوسیت ( 75گرم
ماده مؤثره در هكتار) ،دور آبیاری  25روز  +نفتالین استیک اسید ،كاربرد علفكش كلرتال دی متیل ( 21كیلوگرم در
هكتار)  +دور آبیاری  25روز ،خاكورزی +مالچ كلش گندم ،مالچ كلش گندم  +دور آبیاری  25روز ،كاربرد علفكش
تريفلورالین ،كاربرد علفكش كلرتالدیمتیل بودند .بیشترين عملكرد دانه نخود در تیمارهای كاربرد كلرتالدیمتیل و
تیمار تلفیقي مالچ كلش گندم  +كاربرد گاليفوسیت (به ترتیب  1712و  1127كیلوگرم در هكتار) حاصل شد كه بیشتر از
ساير تیمارهای مديريتي بودند .حداكثر زيست توده سس در تیمار مديريتي مالچ كلش گندم  +دور آبیاری  25روز
مشاهده شد .نتايج نشان داد كه استفاده از مالچ گندم و فواصل آبیاری زياد نتوانسته به حد كافي مانع گسترش سس
شود .به طور كلي در تیمارهايي كه تنها از روشهای غیرشیمیايي مديريت استفاده شد آلودگي سس اتفاق افتاد و منجر
به افت عملكرد دانه نخود گرديد .بنابراين بهنظر ميرسد تلفیق كنترل زراعي (كاربرد مالچ) با كنترل شیمیايي ميتواند
گزينه مناسبي برای مديريت سس در مزارع نخود باشد.
واژه هاي كلیدي :انگل سس ،خاکورزی ،دور آبیاری ،مالچ ،نخود
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Abstract
This field experiment was conducted at the Agricultural Research Farm of University of Tabriz in 2015 to
evaluate the effects of integrated management of dodder on some growth parameters of chickpea (Cicer
arietinum L.). The experimental design was a randomized complete block design with three replications.
Treatments were trifluralin (2 L.ha-1) + wheat straw mulch, wheat straw mulch + glyphosate application (75
g a.i. ha-1), irrigation after 15 days + naphthalene acetic acid, chlorthal dimethyl application (10 kg.ha-1) +
irrigation after 15 days, tillage + wheat straw mulch, wheat straw mulch + irrigation after 15 days, trifluralin
and chlorthal dimethyl application. The highest grain yield of chickpea was obtained in chlorthal dimethyl
application and wheat straw mulch + glyphosate application (respectively 2764 and 2617 kg.ha-1) that were
higher than those of other management treatments. The highest biomass of dodder was observed in wheat
straw mulch + irrigation every 15 days. Results indicated that use of wheat straw mulch and irrigation after
15 days were not high enough to prevent the spread of dodder. Generally in treatments that only the nonchemical manageemnts were used the dodder infestation was occured and led to chickpea grain yield loss.
Therefore, it seems that integration of cultural control (mulch application) with chemical control could be
suitable option for dodder management in the chickpea fields.
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اتوتروفي هستند كه فقﻂ مقدار اندكي كلروفیل و ساير

مقدمه

 اين سیستﻢ اتوتروفي برای ادامه.رنگیزهها را دارند

( از ﺟملهCuscuta campestris) علفهرز سس

3 حیات سس كافي نبوده و اگر میزبان مناسبي در طي

گیاهان انگلي است كه خانوادههای زيادی از گیاهان

 به. سس از بین ميرود، روز وﺟود نداشته باشد5 الي

زراعي را مورد هدف ﻗرار ميدهد و سبب كاهش رشد

 ارتباط آن با خاک ﻗﻄع،مﺤﺾ اتصال سس به میزبان

و عملكرد بسیاری از گیاهان زراعي و باغي ميشود

شده و لذا از نظر فتوسنتز و آب كامالً متكي به میزبان

 گیاهﭽههای سس متكي به سیستﻢ.)1111 (واگن

عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود ) (Cicer arietinum L.تحت....
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ميباشد .هر گیاه سس ﻗادر است در هر روز  7سانتي

عبور نوركاهش دهند .مالچها انواع متفاوتي دارند كه

متر رشد نمايد و در طول فصل زراعي ميتواند 3

شامل مالچهای زنده ،بقايای مواد آلي و غیرآلي ميشود

مترمربع زمین را اشﻐال نمايد .گلدهي سس از اواخر

(تسدال و موهلر  .)1111اهمیت مالچهای گیاهي يا

بهار تا پايیز انجام ميشود ،اما تولید بذر در اواخر

مصنوعي از دير باز در كشاورزی مورد توﺟه ﻗرار

تابستان و پايیز انجام ميشود (النیني و كوگان .)1115

گرفته است .امروزه كاربرد بقايای گیاهي اهمیت زيادی

مديريت موفقیت آمیز سس بسیار مشكل است ﭼرا كه

در توسﻌه و گسترش سیستﻢ های كشاورزی پايدار

بذور آن دارای پوسته سخت هستند و بقای علفهرز را

دارد ،بﻄوری كه درآمريكا  15درصد از كل مواد آلي كه

برای سالهای متوالي در خاک حفﻆ ميكند (هات

در اكوسیستﻢهای كشاورزی استفاده ميشود را

كینسون و آشتون  .)2581مديريت تلفیقي علفهایهرز

مالچهای گیاهي تشكیل ميدهد .ايجاد پوشش بقايای

بر تلفیق آن دسته از فناوريهای مديريتي و دانش فني

گیاهي در سﻄح خاک ميتواند تﺄثیر فراواني بر نفوذ

تﺄكید دارد كه علت بروز مشكالت ناشي از علفهایهرز

نور ،میزان دما و رطوبت خاک داشته باشد (اليبمن و

را ،بیش از واكنش آنها در ﺟمﻌیت مورد توﺟه ﻗرار

همكاران  .)1112پوشش سﻄح خاک با بقايای گیاهي

ميدهند .هدف مديريت تلفیقي علفهایهرز ،تلفیق

عالوه بر كنترل رشد و نمو علفهایهرز ميتواند با

بهترين روشها و ابزارها برای ايجاد نظامهای زراعي

دريافت تشﻌشع خورشیدی و ﺟلوگیری از افزايش بیش

است كه ﺿمن مبارزه برای نابودی علفهایهرز اثرات

از حد دمای خاک ،كاهش رواناب و يا بهبود ويژگيهای

سوء علفهایهرز باﻗیمانده را نیز به حداﻗل ميرساند

فیزيكي و شیمیايي خاک موﺟب بهبود رشد و نمو گیاه

(پانل  .)1111از دير باز روشهای مختلفي برای كنترل

زراعي شود (راماكريشنا و همكاران  .)1111مديريت

علف هرز سس مورد استفاده ﻗرار ميگیرد كه شامل

تلفیقي علفهایهرز سبب كاهش هزينه های كنترل،

وﺟین دستي ،كنترل میكانیكي و كنترل شیمیايي است .با

ﺟلوگیری از هزينه های ﺟانبي و كمک به حفﻆ تنوع

اينكه بیش از  311نوع علفكش در دنیا موﺟود

بیولوژيكي در مزارع خواهد شد (زند و باغستاني

ميباشد ،از سمومي كه در كنترل سس مورد استفاده

 .)1111مديريت تلفیقي علفهایهرز در واﻗع رهیافت و

ﻗرار ميگیرند به موارد ذيل ميتوان اشاره كرد :دسته

تالشي نوين در ﺟهت مصرف صﺤیح و مؤثر علفكش

و

ها ،كاهش دز مصرفي آنها و كاهش وابستگي به علف

گلیفوسیت (رانداپ)  %21كه برای از بین بردن هسته

كش در كنترل علفهایهرز و در نهايت حفﻆ مﺤیﻂ

های آلوده بكار گرفته ميشود .با كاربرد ديكووات يا

زيست ميباشد (گانا و همكاران  .)2558اهداف كلي

پاراكوات در يونجه ،گونه سس و شاخه و برگ گیاه

تﺤقیق حاﺿر با توﺟه به اهمیت مديريت تلفیقي در

میزبان نابود خواهد شد ،اما گیاه میزبان از مﺤل تاج

كنترل علفهرز سس شامل ارزيابي روشهای مختلف و

مجدداً رشد ميكند (داوسون و همكاران  .)2552بقايای

تلفیق آنها در مديريت علفهرز انگلي سس در مزرعه

گیاهان زراعي بصورت مالچ سﻄﺤي ميتوانند سبز

نخود و بررسي عملكرد و اﺟزای عملكرد نخود در

شدن و رشد علفهایهرز را به دلیل فﻌالیت آللوپاتیكي

واكنش به انواع روشهای مختلف مديريت تلفیقي سس

و فیزيكي (مثل تﻐییر در رژيﻢ حرارتي خاک) سركوب

بود.

اول سمومي مثل پاراكوات (گراماكسون) %11

كنند (تسدال  .)2558بﻌالوه بقايای گیاهان زراعي روی
سﻄح خاک ميتوانند تراكﻢ علفهایهرز را از طريق
مانع فیزيكي برای سبز شدن گیاهﭽهها و ممانﻌت از

شمسی ،دباغ محمدی نسب....،
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كاشت دو هفته يكبار آبیاری انجام گرفت .دو هفته بﻌد

اين تﺤقیق در مزرعه تﺤقیقاتي دانشكده كشاورزی

از سبزشدن بذرهای نخود زماني كه بوته ها مستقر

دانشگاه تبريز واﻗع در اراﺿي كركج در  21كیلومتری

شده و در حدود  21سانتي متر ارتفاع داشتند بذور

شهر تبريز با آب و هوای مديترانهای سرد در سال

سس به مقدار  21گرم در هر مترمربع بصورت نواری

 2353اﺟرا گرديد .وﺿﻌیت فیزيوگرافي منﻄقه دشت

در كنار پشتهها به فاصله  1تا  3سانتيمتری از رديف

آبرفتي بوده با  2311متر ارتفاع از سﻄح دريا و

نخود و همﭽنین در وسﻂ ﺟویها در كل كرتهای

مشكلي از نظر زهكشي مشاهده نميشود (ﺟﻌفرزاده و

آزمايش در عمق  2سانتي متری خاک ﻗرار داده شدند.

همكاران  .)2558آزمايش در ﻗالب طرح بلوکهای كامل

از اوايل شهريور پس از پايان دوره رشد نخود و بﻌد از

تصادفي با  8تیمار و سه تكرار در زمیني به مساحت

رسیدگي كامل ،از هركرت دو خﻂ از طرفین حذف و از

 151متر مربع به اﺟرا درآمد .تیمارها شامل :T1

ابتدا و انتهای هر كرت نیﻢ متر به عنوان حاشیه در نظر

كاربرد پیش از كاشت علفكش تريفلورالین به

گرفته شد .تﻌداد  21بوته بﻄور تصادفي انتخاب و كف

میزان 511گرم ماده مؤثره در هكتار به همراه مالچ

بر شده و تﻌداد شاخه ،برگ ،نیام و دانه در نیام

كلش گندم 351گرم در مترمربع  :T2 ،مالچ كلش گندم

شمارش و ثبت گرديد .دانه ها و ساير ﻗسمتهای هوايي

به همراه كاربرد پس رويشي علفكش گلیفوسیت به

 21بوته بصورت مجزا در داخل پاكتهای كاغذی ﺟهت

میزان  75گرم ماده مؤثره در هكتار : T3 ،دور آبیاری

تﻌیین عملكرد دانه و عملكرد بیولوژيكي در هر بوته

 25روز همراه با كاربرد پس رويشي نفتالین استیک

نخود به آزمايشگاه منتقل شدند .كل كرت نیز پس از

اسید مﺤلول  1/2درصد :T4 ،كاربرد پیش از كاشت

حذف حاشیه كف بر شده ،وزن دانهها و ساير ﻗسمتهای

علفكش كلرتالدیمتیل به میزان 7511گرم ماده مؤثره

هوايي بصورت مجزا اندازهگیری شدند .در تیمارهای

در هكتار به همراه دور آبیاری  25روز :T5 ،اعمال

دارای مالچ ،كاه و كلش گندم بین رديفهای كاشت و

خاکورزی به همراه مالچ كلش گندم :T6 ،استفاده از

برای هر مترمربع  351گرم ( 3511كیلوگرم در هكتار)

مالچ كلش گندم به همراه دور آبیاری  25روز:T7 ،

استفاده شد .علفكش تريفلورالین امولسیون  28درصد

كاربرد پیش از كاشت تريفلورالین به میزان 511گرم

به مقدار  1لیتر در هكتار ( 511گرم ماده مؤثر در

ماده مؤثره در هكتار :T8 ،كاربرد پیش از كاشت علف

هكتار) بصورت پیش كاشت توسﻂ سمپاش پشتي

كش كلرتالدیمتیل به میزان 7511گرم ماده مؤثره در

دستي  11لیتری سمپاشي شده و توسﻂ شنكش

هكتار بودند .در هر كرت  3پشته با فاصله 51

بصورت سﻄﺤي در عمق حدود  5سانتيمتری با خاک

سانتيمتر و به طول  3متر ايجاد شد .در دو طرف پشته

مخلوط گرديد و هﻢ ﭼنین علفكش كلرتالدیمتیل پودر

ها نخود رﻗﻢ سفید ﺟﻢ به فاصله  15سانتيمتر و با

وتابل  75درصد ماده مؤثر مﺤصول كارخانجات SDS

فاصله روی رديف  8سانتيمتر با تراكﻢ  25بوته در متر

به مقدار  21كیلوگرم در هكتار ( 7511گرم ماده مؤثره

مربع در عمق  5سانتيمتری خاک كاشته شد .كاشت

در هكتار) طبق توصیه كارخانه سازنده بصورت

نخود در مزرعه در تاريخ  15ارديبهشت ماه سال 2353

پیشكاشت سمپاشي و توسﻂ شنكش بصورت سﻄﺤي

انجام شد .پس از كاشت آبیاری به روش ﺟوی و

در عمق حدود  5سانتیمتری با خاک مخلوط گرديد.

پشتهای در تمامي كرتها تا استقرار بوتههای نخود هر

علفكش گلیفوسیت (رانداپ) با فرموالسیون ()SL22%

هفته يكبار انجام شد .برای تیمار آبیاری با دور آبیاری

شركت هكستار مالزی به میزان  75گرم ماده مؤثر در

 25روز ،پس از استقرار بوتهها در حدود 31روز پس از

هكتار بصورت پسرويشي پس از گلدهي نخود و

عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود ) (Cicer arietinum L.تحت....
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مشاهده رشتههای سس در دو نوبت به فاصله 25روز

نتايج و بحث

استفاده شد .در كرت های دارای تیمار كاربرد هورمون

زيست توده سس

اكسین ،نفتالین استیک اسید ( )NAAبصورت مﺤلول

زيست توده سس تﺤت تﺄثیر تیمارهای مختلف

 1/2درصد تهیه شده و در زمان گلدهي نخود كه

مديريتي در سﻄح احتمال  2درصد مﻌنيدار بود (ﺟدول

آلودگي لكهای سس مشاهده ميشد در كل كرت مﺤلول

 .)2كمترين زيست توده سس در تیمارهای مديريت

پاشي شد .خاکورزی اول (بهﻢ زدن خاک توسﻂ بیلﭽه

تلفیقي كاربرد پیش از كاشت علفكش كلرتالدیمتیل +

تا عمق  21سانتیمتری خاک) پس از استقرار گیاهﭽه

دور آبیاری  25روز ،كاربرد مالچ كلش گندم  +كاربرد

نخود (31روز پس از كاشت) و خاکورزی دوم ،بﻌد از

پس رويشي علفكش گلیفوسیت ،كاربرد پسرويشي

گلدهي ( 11روز پس از كاشت) انجام شده و در تیمار

هورمون نفتالین استیک اسید  +دور آبیاری  25روز

تلفیقي دارای مالچ بﻌد از انجام خاکورزی دوم كلش

بدست آمد .حداكثر زيست توده سس نیز در تیمار

گندم ما بین رديفها ﻗرار گرفت .در پايان دوره رشد از

مديريتي مالچ كلش گندم  +دور آبیاری  25روز به

هر كرت ،دو خﻂ از طرفین حذف و از ابتدا و انتهای هر

دست آمد كه اختالف مﻌنيداری با بقیه تیمارهای

كرت نیﻢ متر به عنوان حاشیه در نظر گرفته و در 2

مديريتي داشت كه اين افزايش زيست توده علفهرز

مترمربع كرت ،بوته ها كفبر شدند .كل اندام هوايي

سس اثر خود را در كاهش عملكرد بوﺿوح نشان

خشک شده (در دمای  75درﺟه سانتیگراد به مدت 28

ميدهد (شكل  .)2تراكﻢ علفهای هرز در واحد سﻄح به

ساعت درآون) و وزن آن توزين و عملكرد بیولوژيک

تنهايي نميتواند مﻌیار مناسبي ﺟهت برآورد میزان

در واحد سﻄح مﺤاسبه شد .زيست توده علف هرز سس

آلودگي مزرعه به علفهای هرز و مؤثر بودن عملیات

نیز پس ازﺟدا كردن رشته های سس از اندام هوايي

مديريتي ﺟهت كنترل آنها باشد .لذا بررسي ساير

نخود در دمای  75درﺟه سانتیگراد به مدت  28ساعت

ويژگيهای علفهای هرز از ﺟمله وزن خشک آنها الزم

درآون خشک شده و پس از توزين مﺤاسبه شد .داده

به نظر ميرسد .به طوری كه وزن خشک علفهای هرز

های بدست آمده از آزمايش پس از تست نرمال بودن

در مقايسه با تراكﻢ آنها مﻌیار مناسبتری برای

دادهها ،توسﻂ نرم افزار  SPSS16تجزيه واريانس شده

ارزيابي توانايي رﻗابتي آنها با گیاهـان زراعي عنوان

و میانگینها با استفاده از آزمون ﭼند دامنهای دانكن

شده است (لوتمن و همكاران  .)1111فالح پور و

مقايسه شدند .همﭽنین درصد و میزان آلودگي به سس

همكاران ( )1123گزارش كردند رابﻄه میان وزن خشک

مﺤاسبه و ارزيابي گرديد و بر آن اساس میزان

سس و وزن خشک كل در ﭼﻐندرﻗند در سﻄح  5درصد

خسارت وارده به مﺤصول نیز برآورد شد .برای رسﻢ

مﻌني دار بود .به طوريكه با افزايش وزن خشک سس از

شكلها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

 1/121به  2/1گرم ،وزن خشک اندام هوايي ﭼﻐندرﻗند
نسبت به شاهد  31درصد و وزن خشک ريشه
ﭼﻐندرﻗند  21درصد كاهش يافت.
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شكل  -1میانگین زيست توده سس در تیمارهاي مختلف مديريت
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  1درصد است.
جدول  -1نتايج تجزيه واريانس زيست توده سس تحت تیمارهاي مختلف مديريت
منابع تﻐییر

درﺟه آزادی

میانگین مربﻌات

بلوک

1

88/87ns

تیمار

7

**3755/82

اشتباه آزمايش

22

181/52

ﺿريب تﻐییرات (درصد)
 * ، nsو

**

15/25

به ترتیب به عدم مﻌنيدار و مﻌنيدار در سﻄح احتمال  5و 2درصد ميباشد.

ارتفاع بوته

آبیاری 25روز  +كاربرد پسرويشي هورمون نفتالین

ارتفاع بوته نخود به طور مﻌنيداری تﺤت تﺄثیر

استیک اسید اختالف مﻌنيداری نداشت (شكل  .)1فرح و

تیمارهای مختلف مديريت سس در سﻄح احتمال 5

عبدالسالم (  )1112در پژوهش خود اعالم كردند

درصد ﻗرار گرفت (ﺟدول  .)1بیشترين ارتفاع بوته (18

آلودگي سس باعث كاهش ارتفاع بوته ،تﻌداد برگ در

سانتيمتر) در تیمار مديريت كاربرد مالچ كلش گندم +

بوته و وزن خشک در يونجه ،نخود ،عدس و لوپن مي

كاربرد پسرويشي علفكش گلیفوسیت بهدست آمد كه

گردد .كاهش ارتفاع بوته ميتواند ناشي از استفاده از

با تیمارهای كاربرد پیش از كاشت كلرتالدیمتیل و

شیره پرورده گیاه میزبان توسﻂ سس باشد .شدت

تیمار كاربرد كلرتالدیمتیل  +دور آبیاری  25روز

خسارت سس بستگي به مرحلهای از رشد گیاه زراعي

اختالف مﻌنيداری نداشت .كمترين ارتفاع بوته (11

دارد كه سس به آن حمله ميكند .ﭼنانﭽه آلودگي سس

سانتي متر) در تیمار مالچ كلش گندم  +فواصل دور

در مراحل اولیه رشد ﭼﻐندرﻗند موﺟب كاهش شديد در

آبیاری  25روز بدست آمد كه با تیمارهای كاربرد پیش

رشد ﭼﻐندرﻗند مي شود (كلي .)2551

از كاشت علفكش تريفلورالین  +مالچ كلش گندم و دور

عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود ) (Cicer arietinum L.تحت....
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شكل  -2میانگین ارتفاع بوته نخود در تیمارهاي مختلف مديريت سس
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  5درصد است.
جدول -2نتايج تجزيه واريانس صفات مورد اندازه گیري نخود تحت تیمارهاي مديريت سس
میانگین مربﻌات
منابع

درﺟه

ارتفاع

تﻌداد شاخه

تﻐییر

آزادی

بوته

در بوته

بلوک

1

3 /121ns 2/11 ns

تیمار

7

* 5/852 ** 15/25

خﻄا

22

5/825

ﺿريب تﻐییرات (5/8 )%
 * ، nsو

**

2/252
25/25

تﻌداد برگ

تﻌداد نیام

تﻌداد دانه

وزن

عملكرد بیولوژيكي

عملكرد دانه

در بوته

در بوته

در بوته

صددانه

در واحد سﻄح

در واحد سﻄح

811/217 ns

8/11 ns

13/121 ns

1253/12ns

727/52ns

** 128/155 * 255/223 ** 2121/375
178/122

22/857

25/32

25/71

52/123

ns

12715/ ns

823275/33 ** 2771211/75 * 1152/285
2285/12

15/21

22/21

211221/18
21/21

55155/781
17/55

به ترتیب به عدم مﻌنيدار و مﻌنيدار در سﻄح احتمال  5و 2درصد مي باشد.

تعداد شاخه فرعی در بوته

خاکورزی  +مالچ كلش گندم ،تريفلورالین  +مالچ كلش

اثر تیمارهای مختلف مديريت سس بر تﻌداد

گندم مﻌنيدار نبود (شكل  .)3به نظر ميرسد علفهرز

شاخههای فرعي نخود در سﻄح احتمال  2درصد

انگلي سس با مصرف منابع غذايي گیاه میزبان از

مﻌنيدار بود (ﺟدول  .)1بیشترين تﻌداد شاخه فرعي در

توسﻌه شاخههای ﺟانبي آن ممانﻌت ميكند و هرﭼه

بوته با كاربرد كلرتالدیمتیل  +دور آبیاری  25روز

مدت زمان مصرف منابع گیاه میزبان بیشتر گردد

بهدست آمد كه با تیمارهای كاربرد كلرتالدیمتیل،

تشكیل و رشد ﺟوانههای ﺟانبي مﺤدودتر خواهد شد.

تريفلورالین و كاربرد هورمون نفتالین استیک اسید +

بررسي تﺄثیر رﻗابت تاتوره بر رشد و عملكرد سويا

دور آبیاری  25روز اختالف مﻌنيداری نداشت .كمترين

نشان داد كه رابﻄه مهمي بین رﻗابت علفهایهرز و

تﻌداد شاخه فرعي در تیمار مالچ كلش گندم  +دور

شاخصهای رشد وﺟود دارد (هال و همكاران .)1111

آبیاری  25روز حاصل شد كه اختالف آن با تیمارهای

شمسی ،دباغ محمدی نسب....،
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شكل  -3تعداد شاخههاي فرعی هر بوته نخود در تیمارهاي مختلف مديريت سس
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  1درصد است.

تعداد برگ در هر بوته

دوام برگ سبب كاهش عملكرد گیاه زراعي ميشوند.

تﻌداد برگ در هر بوته نخود به طور مﻌنيداری در

كازروني منفرد و همكاران ( )1122در پژوهش خود

سﻄح احتمال  2درصد تﺤت تﺄثیر تیمارهای مختلف

بیان كردند مقايسه میانگین وزن خشک برگ گوﺟه

مديريت سس ﻗرار گرفت( .ﺟدول  .)1بیشترين تﻌداد

فرنگي نشان داد كه بﻌد از شاهد بدون گل ﺟالیز ،تیمار

با كاربرد كلرتالدیمتیل  +دور

گاليفوسیت ( 25گرم ماده مؤثر در هكتار) با  51درصد

آبیاری  25روز بهدست آمد كه اختالف آن با تیمارهای

بیشترين و تیمار گاليفوسیت ( 11گرم ماده مؤثر در

كلرتالدیمتیل ،تريفلورالین ،مالچ كلش گندم  +كاربرد

هكتار) با  38درصد كمترين وزن خشک برگ را به خود

پسرويشي علفكش گاليفوسیت ،كاربرد پسرويشي

اختصاص دادند .تیمار گاليفوسیت ( 11گرم ماده مؤثر

هورمون نفتالین استیک اسید  +دور آبیاری  25روز

در هكتار) با شاهد با گل ﺟالیز و گاليفوسیت ( 25گرم

مﻌنيدار نبود .كمترين تﻌداد برگ در تیمار مالچ كلش

ماده مؤثر در هكتار) با شاهد بدون گل ﺟالیز دو به دو

گندم  +دور آبیاری  25روز حاصل شد كه با تیمارهای

با هﻢ اختالف مﻌنيداری نداشتند اما دو گروه با هﻢ و

خاکورزی  +مالچ كلش گندم ،كاربرد علفكش

با بقیه تیمارها تفاوت آماری داشتند ،اين نشان داد كه

تريفلورالین  +مالچ كلش گندم اختالف مﻌنيداری نداشت

اثر گاليفوسیت با دز پايین به گیاه گوﺟه فرنگي

(شكل .)2در اين بررسي میانگین تﻌداد برگ در برخي

صدمهای نميرساند ولي در دز باال باعث كاهش وزن

كرتها كاهش يافته و اين موافق يافتههای گراهام و

خشک برگ شد كه با نتايج ناندوال و همكاران ()2555

همكاران ( )2588است كه گزارش نمودند كه

هﻢ مﻄابقت دارد.

برگ در هر بوته

علفهایهرز عمدتاً از طريق كاهش سﻄح برگ و كاهش

عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود ) (Cicer arietinum L.تحت....
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شكل -4تعداد برگ در هر بوته نخود در تیمارهاي مختلف مديريت سس
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  1درصد است.

تعداد نیام در بوته

( )2553تﻌداد نیام در بوته را حساسترين ﺟزء عملكرد

اثر تیمارهای مختلف مديريت علفهرز بر تﻌاد نیام

به علفهایهرز مﻌرفي نمودند .تداخل علفهرز سبب

در بوته در سﻄح احتمال  2درصد مﻌنيدار بود (ﺟدول

كاهش تﻌداد نیام در بوته نخود ميشود و تﻌداد نیام در

 .)1مقايسه میانگین تﻌداد نیام در بوته نشان داد كه بﻌد

بوته بیشترين تﺄثیرپذيری را از تداخل علفهایهرز

از تیمار علفكش كلرتالدیمتیل ،تیمارهای مديريت

نشان ميدهد (موسوی و همكاران .)1121

تلفیقي علفكش كلرتالدیمتیل  +فواصل آبیاری زياد،
كاربرد مالچ كلش گندم  +كاربرد پسرويشي علفكش
گاليفوسیت به میزان  75گرم ماده مؤثره در هكتار
بیشترين تﻌداد نیام در بوته را به خود اختصاص دادند.
تیمار مديريت تلفیقي كاربرد پیش از كاشت علفكش
تريفلورالین  +مالچ كلش گندم كمترين تﻌداد نیام در
بوته را داشت كه تفاوت آن با تیمار كاربرد پیش از
كاشت علفكش تريفلورالین مﻌنيدار نبود (شكل  .)5در
سیستﻢهای تولید ارگانیک ،مالچها از عبور نور
ﺟلوگیری كرده و به صورت فیزيكي مانﻌي در برابر
رويش علفهایهرز هستند .همﭽنین مالچهای غیرزنده
از طريق كنترل دما و رطوبت خاک از ظهور و رشد
علفهایهرز ﺟلوگیری مينمايند و به ويژه اين كه
مالچهای غیرزنده و ارگانیک باعث كاهش دمای خاک در
فصول گرم ميشوند (ﺟین  .)1111وولي و همكاران

تعداد دانه در بوته
تﻌداد دانه در هر بوته نخود به طور مﻌنيدار تﺤت
تﺄثیر تیمارهای مختلف مديريت علفهرز واﻗع شد
(ﺟدول  .)1مقايسه میانگین نشان داد بﻌد از تیمارهای
علفكش كلرتالدیمتیل و كلرتالدیمتیل  +دور آبیاری
 25روز ،تیمار مالچ كلش گندم  +كاربرد پسرويشي
گاليفوسیت بیشترين تﻌداد دانه در بوته را به خود
اختصاص داد كه اختالف آن با تیمارهای كاربرد پیش
از كاشت تريفلورالین  +مالچ كلش گندم ،مالچ كلش گندم
 +دور آبیاری  25روز مﻌنيدار بود (شكل  .)1كاهش
دانه در بوته در اين بررسي در تیمارهايي كه تﻌداد
بوتههای آلوده به علفهرز سس زياد بوده و آلودگي تا
آخر فصل ادامه داشته اتفاق افتاده است كه با يافتههای
فالح و پزشكپور ( )1115مﻄابقت دارد كه اعالم نمودند
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احتماالً وﺟود علفهای هرز از طريق مصرف منابع

ميسازند اما با پیشرفت آلودگي مقدار كلروفیل در

میزان پر شدن دانه را كاهش داده است .مﻄالﻌات تات و

گیاهـان میزبان كاهش مييابد و در نتیجه فتوسنتز نیز

همكاران ( )1111نشان داد كه در مراحل اولیه آلودگي

كاهش مييابد.

به علفهرز سس برگهای ﭼﻐندرﻗند به شدت رنگدانه

شكل  -5تعداد نیام در بوته نخود در تیمارهاي مختلف مديريت علفهرز سس
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  1درصد است.

شكل  -6تعداد دانه در هر بوته نخود در تیمارهاي مختلف مديريت علفهرز سس
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  1درصد است.

عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود ) (Cicer arietinum L.تحت....
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بهدست آمد( .شكل .)7اين نتیجه موافق با يافته های

وزن صد دانه
وزن صد دانه نخود تﺤت تﺄثیر تیمارهای مختلف

هانسن و شیبلس ( )2578ميباشد كه تﻐییرات وزن صد

مديريت علفهرز ﻗرار نگرفت (ﺟدول  .)1با اين حال

دانه و تﻌداد دانه در نیام را متﺄثر از ژنوتیپ گیاه

بیشترين وزن صد دانه ( 21گرم) با كاربرد پیش از

ارزيابي و مﻌتقدند كه اين دو صفت كمتر تﺤت تاثیر

كاشت علفكش كلرتالدیمتیل  +دور آبیاری  25روز

مﺤیﻂ ﻗرار ميگیرند و از طريق ژنتیكي كنترل ميشوند.

جدول  :3مقايسه میانگین وزن صددانه نخود در تیمارهاي مختلف مديريت علفهرز سس
تیمارها

میانگین وزن صددانه (گرم)

تريفلورالین  +مالچ

33 b

مالچ  +گاليفوسیت

35 ab

دور آبیاری  +اكسین

31 ab

كلرتالدیمتیل+دورآبیاری

21 a

خاکورزی  +مالچ

31 b

مالچ  +دور آبیاری

31 b

تريفلورالین

35 ab

كلرتالدیمتیل

32 ab

تیمارهای دارای حروف مشترک اختالف مﻌنيداری ندارند.

عملكرد بیولوژيكی نخود در واحد سطح

خود نشان دادند كـه علفكش گاليفوسیت را ميتوان در

عملكرد بیولوژيكي نخود در واحد سﻄح به طور

گوﺟه فرنگي به صورت انتخابي برای كنترل گل ﺟالیز

مﻌني دار تﺤت تﺄثیر تیمارهای مختلف مديريت علفهرز

بكار برد .تات و همكاران ( )1111میزان كاهش عملكرد

ﻗرار گرفت (ﺟدول  .)1كاربرد علفكش كلرتالدیمتیل،

ريشه ﭼﻐندرﻗند را بر اثر آلودگي به سس در يک منﻄقه

مالچ كلش گندم  +كاربرد پسرويشي علفكش

در اسلواكي  37/2درصد و در منﻄقه ديگر  12/1درصد

گاليفوسیت به میزان  75گرم ماده مؤثره در هكتار

گزارش نمودند .در بررسي كه توسﻂ النیني و كوگان

بیشترين عملكرد بیولوژيكي در واحد سﻄح را به خود

( )1115در آمريكا بر روی گوﺟه فرنگي انجام شد،

اختصاص دادند .حداﻗل مقدار عملكرد بیولوژيكي نخود

نتايج نشان داد عملكرد ﻗسمتهای هوايي در گوﺟه

در واحد سﻄح در مديريت تلفیقي مالچ كلش گندم  +دور

فرنگي در تیمار شاهد (صفر درصد آلودگي)  22/3تن

آبیاری  25روز حاصل شد (شكل  .)8اين نتیجه نشان

در هكتار و در تیمار  211- 81درصد آلودگي 7 ،تن در

دهنده اين مﻄلب است كه كاربرد مديريت تلفیقي مالچ

هكتار بوده است.

كلش گندم  +كاربرد پسرويشي علفكش گاليفوسیت به
میزان  75گرم ماده مؤثره در هكتار خسارتي به گیاه

عملكرد دانه در واحد سطح

نخود وارد نكرده است كه با مﻄالﻌات كاتوالسیكا و

عملكرد دانه نخود در واحد سﻄح به طورمﻌنيداری

الفتروهورينوس ( )1111مﻄابقت دارد كه گزارش كردند

تﺤت تﺄثیر تیمارهای مختلف مديريت علفهرز ﻗرار

مصرف  281گرم ماده مؤثره در هكتار ميتواند گل

گرفت (ﺟدول  .)1بیشترين عملكرد دانه نخود در واحد

ﺟالیز را كنترل كرده و به گوﺟه فرنگي نیز خسارتي

سﻄح به تیمارهای كاربرد پیش از كاشت علفكش

وارد نكند .مونتمورو و همكاران ( )1115نیز در مﻄالﻌات

كلرتالدیمتیل به میزان  1712كیلوگرم در هكتار و
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مديريت تلفیقي مالچ كلش گندم  +كاربرد پسرويشي

آبیاری زياد (دور آبیاری  25روز) و خاکورزی  +مالچ

علفكش گاليفوسیت ( 75گرم ماده مؤثره در هكتار)

كلش گندم حاصل شد كه با تیمار مديريتي دور آبیاری

اختصاص داشت كه با بقیه تیمارهای مديريتي اختالف

 25روز  +كاربرد پسرويشي هورمون نفتالین استیک

مﻌنيداری داشتند (شكل  .)5اين امر نشانگر كارايي

اسید اختالف مﻌنيداری نداشتند (شكل .)5اين نتیجه

مﻄلوب مديريت فوق در كنترل علفهرز انگلي سس و

موافق با يافتههای بورگس و تالبرت ( )2551ميباشد كه

تولید عملكرد مﻄلوب ميباشد .كمترين عملكرد دانه در

اعالم كردند در برخي موارد مالچ كاه و كلش گندم

واحد سﻄح در تیمارهای كاربرد پیش از كاشت

نميتواند علفهایهرز را به طور مؤثری كنترل كند و

علفكش تريفلورالین  +مالچ كلش گندم ،كاربرد پیش از

حتي گاهي موﺟب افزايش ﺟمﻌیت علفهایهرز نیز

كاشت علفكش تريفلورالین ،مالچ كلش گندم  +فواصل

ميشود.

شكل  -8عملكرد بیولوژيكی نخود در واحد سطح در تیمارهاي مختلف مديريت علفهرز سس
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  5درصد است.

شكل  -9عملكرد دانه نخود در واحد سطح در تیمارهاي مختلف مديريت سس
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح احتمال  1درصد است.

....( تحتCicer arietinum L.) عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود
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بﻌد از شروع آلودگي لكهای نميتواند مانع توسﻌه

نتیجه گیري

 بیشترين زيست توده سس در تیمار.آلودگي شود

 نیام و دانه در بوته نخود و، برگ،تﻌداد شاخه

، فواصل آبیاری زياد+ مديريت كاربرد مالچ كلش گندم

عملكرد دانه نخود در بوته و در واحد سﻄح به طور

خاكورزی و مالچ كلش گندم بهدست آمد كه نشان

 درصد تﺤت تﺄثیر تیمارهای2 مﻌنيدار در سﻄح احتمال

ميدهد استفاده تنها از مالچ كلش گندم و فواصل آبیاری

 از نتايج بدست.مختلف مديريت علفهرز ﻗرار گرفت

 آلودگي به سس.زياد نتوانسته مانع گسترش سس شود

آمده ﭼنین استنباط ميشود كه استفاده از مالچ كلش

و درپي آن افت عملكرد در تیمارهايي كه تنها از

گندم در اوايل دوره رشد نخود مانع از ﺟوانهزني بذور

،روشهای غیرشیمیايي استفاده شده بود مشاهده شد

سس شده است و كاربرد پسرويشي علفكش

بنابراين به نظر ميرسد تلفیق كنترل شیمیايي با

 رشتههای،) گرم ماده مؤثره در هكتار75( گاليفوسیت

روشهای غیرشیمیايي مثل روشهای كنترل زراعي

سس ظاهر شده در اواخر دوره رشد نخود را از بین

ميتواند كارايي كنترل سس را افزايش و میزان سموم

 بدون اينكه خسارتي به نخود وارد كند و اين،برد

.مورد استفاده در واحد سﻄح را نیز كاهش دهد

مديريت تلفیقي كارآيي مناسب در كنترل سس داشته
 كاربرد مالچ در كنترل اولیه سس مؤثر بوده ولي.است
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