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چکیده
Cuscuta monogynaدرختیسسیها در کنترل گیاه انگلکشبه منظور بررسی کارایی برخی علف Vahl.هاي و علف

هاي آلوده به سس تیمار در یکی از باغ11هاي انگور آزمایشی در قالب طرح بلوك هاي تصادفی با سه تکرار وهرز در باغ
لیتر در هکتار  قبل از سبز5و EC33% (4اجرا شد. تیمارها شامل پندیمتالین (استامپ 1391ل شهرستان کاشمر در سا

و 2و WP500(5/1لیتر در دراوائل رشد سس،  پروپیزامید (کرب1و 7/0)  SL10%شدن سس،  ایمازتاپیر (پرسوییت
لیتر در هکتار،  دراوائل رشد 5/2و 2و SC42%   (5/1کیلوگرم در هکتار، دراوائل رشد سس، اتفومیست (ترامات 5/2

هاي هرز در متر مربع، وزن خشک سس، شاخص ارزیابی تاثیر سس و شاهد بدون  علفکش بودند. وزن خشک و تعداد علف
لیتر در 5/2و 5/1تیمارها بر تاك انگور و عملکرد خوشه انگور اندازه گیري شد. نتایج نشان داد که تیمارهاي اتوفومیست 

با حدود در هکتار لیتر4و 5بیشترین تأثیر  را تیمارهاي پندیمیتالین .داشتندنتار اختالف معنی دار با شاهد بدون کنترل هک
هاي هرز به ترتیب مربوط به  داشتند.  بیشترین و کمترین تاثیر بر وزن خشک علفدرصد کاهش نسبت به شاهد آلوده94

گیاه میزبان بر رشد رویشی پندیمتالین تمامی علفکش هاي مصرفی به جز هکتار بود. کیلو در5/1پندیمتالین و پروپیزامید 
نشان دادند(انگور) تاثیر سوء 

.: علفکش، سس، انگور، تاكهاي کلیديواژه

Investigating chemical control of dodder in vineyards

Mohammad Bazoobandi1, Mohammad Hassan Hadizadeh2, Seyed Hossein Torabi3, Ali Mokhtariyan4

1, 2, 3, 4- Khorasan Razavi Agril& Nturarl Resources Res. Center

Abstract
The present investigation was conducted to evaluate the efficiency of some herbicides in control of dodder
(Cuscuta monogyna Vahl.) and some other weeds in vineyards. The experiment was conducted at a highly
dodder infested vine yard of Mashhad during 2012-213. Treatments were laid out in a randomized complete
block design with three replications. Treatments were consisted of pendimethalin (Stomp EC33%)  4 and 5 Lha-

1, Imazethapyr (Pursuit SL10%) 0.7 and 1 Lha-1, propyzamide (Kerb WP500) 1.5, 2 and 2.5 Lha-1, ethofumesate
(Tramat SC42%) 1.5, 2  and 2.5 Lha-1.Weedy treatment was included. Weeds dry matter, dodder number; dry
matter, EWRC and grape yield were recorded. The result showed that 95% reduction in dry matter of dodder was
observed subsequent to application of  4 and 5 Lha-1 of  pendimethalin.  Maximum and minimum effects on
weeds dry matter were respectively observed in pendimethalin and propyzamide (1.5 kgha-1) treatments. Grape
plants significantly showed phytotoxicity to all applied herbicides excluding pendimethalin.
Key words: herbicide, dodder, grape, vineyard.
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مقدمه 

Vitis vinifera)انگور L.)      ،یکی از قدیمی ترین و توسعه یافته ترین محصوالت بـاغی مـی باشـد(اوجما جوریـدزه و همکـاران
کشور برتر تولید کننده ایـن محصـول مـی باشـد و اسـتان خراسـان       10هزارهکتار جزء 302). ایران با سطح زیر کشت 2010

تولید انگور در کشور می باشد (دفتر آمـار و  هاي مهمتن از استآن4/84420هکتار و تولید4/35813رضوي با سطح زیر کشت 
Cuscuta monogyna)). گیاه انگلی سس درختی1392فناوري اطالعات وزارت جهاد کشاورزي،  Vahl.)   شـاید قـویترین
صورت عدم کنترل باعث خشک شدن شاخه ها و تاك ها شده و در باغات انگـور مشـکل   علف هرز موجود در جهان باشد که در 

). مهـار انگـل   1991کنترل شیمیایی سس در دو مرحله قبل و بعد از اتصال به میزبان توصیه شده است (پـارکر،  ساز می باشد. 
شود هر چند گزارشـاتی وجـود دارد   میقبل از اتصال معموالً با مواد تدخینی یا علفکش هاي پیش رویشی و خاك مصرف انجام

هـا قابـل کنتـرل نیسـتند     ، به علت پوشش مقاوم بذر، با این روشC. pentagonaهاي سس مثل اند برخی گونهکه نشان داده
هـاي هـرز را  دو چنـدان سـاخته اسـت.      فقدان روش هاي کارآمد کنترل، ضرورت  بازنگري در مدیریت علـف ).2004(النینی، 

هاي هرز بخصوص سس در این محصول مـورد  شده با هدف کنترل علفکش هاي ثبتهاي جدید و کارایی علفکشمعرفی علف
متالین و اتوفومیست  براي کنتـرل  علفکش هاي پروپیزامید، ایمازتاپیر، پنديبررسی تاثیراین آزمایش به منظورباشد.توجه می

ها بر عملکرد انگور مورد بررسی قرار گرفت.  ثر آندرآمد و اهاي هرز در باغ انگور  به اجراسس وعلف

مواد و روشها

آزمایش در قالب طرح آلوده به سس شهرستان اجرا شد.ایستاده هاي انگوردر یکی از باغ1391این تحقیق در اردیبهشت ماه 
کرت 11متر با 60طوله درختان بتکرار به اجرا درآمد. هر یک از تکرارها در  یک ردیف از 3بلوك هاي کامل تصادفی با 

در هکتار  پیش از جوانه زنی لیتر5وEC33% (4آزمایشی بود. تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از: پندیمتالین (استامپ 
پروپیزامید ، پیش از جوانه زنی سس، خاك مصرفلیتر در هکتار1و SL 10%  (7/0ایمازتاپیر (پرسوییت. سس، خاك مصرف

، SC42%(5/1اتفومیست (ترامات ، در هکتار، پیش از جوانه زنی سس، خاك مصرفکیلوگرم5/2و 5/1 ،2) WP500(کرب
از سمپاش پشتی  و نازل تی جت باد بزنی استفاده گردید. . شاهد بدون کنترلو لیتر در هکتار،  دراوائل رشد سس5/2و 2

لیتر در 350ه کالیبراسیون سمپاش اقدام و حجم آب مصرفی براي تعیین میزان دقیق محلول مصرفی در واحد سطح نسبت ب
درصد انجام و هاي هرز روز پس از سمپاشی نمونه برداري از علف30و 15در طول دوره دومرتبه به فاصله هکتار بدست آمد.

تمام قطعات موجود براي اندازه گیري زیست توده سس،تغییرات بر اساس روش امتیاز بندي اروپایی نمره ارزیابی داده شد.
هاي هرز جمع آوري گردید.گیري از علفهاي انگور توسط دست همزمان با نمونهسس روي تاك

ایج و بحث نت

) نشان داد که تیمار پروپیزامید با غلظت 1هاي هرز (جدول وزن خشک علفوتعدادنتایج مقایسه میانگین داده هاي مربوط به 
هاي هرز و وزن خشک کل داري برکاهش تعداد سایر علفبجز تاثیر معنی دار بر تعداد پیچک، تاثیر معنیلیتر در هکتار5/1

که منجر گرم در متر مربع بود67/90کیلوگرم در هکتار به میزان 5میتالین یبیشترین تأثیر مربوط به تیمار پندها نداشت.آن
هاي هرز گردید.درصدي در وزن خشک علف68به کاهش 

هاي هرز داشت در کاهش وزن خشک علفدر هکتار تأثیر بیشتريلیتر4میتالین یپندنسبت بهدر هکتارلیتر 5میتالین یپند
ها این امر ناشی از اثر متفاوت این دو تیمار بر دو علف هرز تلخه و پیچک بود که در تعداد آن. کاهش بیشتر)درصد90/61(

هاي هرز تفاوت وزن خشک کل علفکاهش تعداد وو یک لیتر در هکتار در 7/0زاتاپیرایمابین تیمارهاي منعکس شده است. 
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هاي هرز درکاهش وزن خشک علفدردرصدي42و 9به ترتیب منجر به کاهش . این دو تیمارداري مشاهده شدمعنی
اهد آزمایش شدند.مقایسه با ش

. در که با شاهد تفاوت معنی داري داشتتأثیر بیشتري نشان دادکیلوگرم در هکتار 5/2تیمار پروپیزامید به مقدار مصرف 
لیتر 2و 5/1لیتر در هکتار و اتوفومیست5/2لیتر در هکتار بین تیمار اتوفومیست 5/2و 2، 5/1مقایسه تیمارهاي اتوفومیست 

مشاهده درصد کاهش در وزن خشک نسبت به شاهد)59(هرزيهاوزن خشک علفتعداد و داري روي در هکتار تفاوت معنی
.شد

و شاخص ارزیابی چشمی بوته انگورسسوزن خشکمیانگین ، هاي هرزمقایسه میانگین تعداد و وزن خشک علف:1جدول 
وزن خشک کل تعداد در متر مربع

هاي هرزعلف
(گرم در متر مربع)

وزن خشک
سس

(گرم در بوته)

شاخص ارزیابی
چشمی بوته انگور

(درصد) پیچکسلمهتلخهتیمارهاردیف

4پندیمتالین 1 L/ha67/3 c00/0 e00/2 cd30/146 fg933/0 g01/0 h

5پندیمتالین 2 L/ha34/2 d00/0 e00/1 d57/90 h867/0 g27/3 g

7/0ایمازاتاپیر 3 L/ha67/5 ab00/2 d67/4 a42/260 cd933/6 ef13/8 e

1ایمازاتاپیر4 L/ha67/3 c00/1 ed00/3 b21/165 f467/4 f30/20 a

5/1پروپیزامید5 Kg/ha00/6 a33/10 a34/2 c80/322 a233/18 d01/0 h

2پروپیزامید 6 Kg/ha67/5 ab00/9 b00/2 cd52/309 ab167/9 e40/5 f

5/2پروپیزامید7 Kg/ha67/4 b00/6 c00/1 d11/241 de900/6 ef00/10 d

5/1اتوفومیست 8 L/ha67/5 ab00/1 ed00/3 b30/229 e000/25 a70/7 e

2اتوفومیست 9 L/ha67/3 c00/1 ed34/2 c24/137 fg700/21 bc60/15 c

5/2اتوفومیست 10 L/ha30/2 c00/0 e00/1 d36/118 gh067/19 cd50/17 b

00/5شاهد بدون کنترل11 ab00/10 ab00/1 d12/284 bc600/22 ab01/0 h

%)5در سطح LSD(آزمون دار استعدم وجود حرف مشترك معرف اختالف معنی

) نشان داد که تیمارهاي 2نتایج مقایسه میانگین تیمارهاي مبارزه شیمیایی شده و شاهد از نظر وزن خشک سس(جدول 
بیشترین تأثیر را تیمارهاي پندیمیتالین .داشتندنلیتر در هکتار اختالف معنی دار با شاهد بدون کنترل 5/2و 5/1اتوفومیست 

داشتند. درصد کاهش نسبت به شاهد آلوده94با حدود در هکتار لیتر4و 5
رار گرفتند.قر تأثیر بر وزن خشک سس پس از پندیمتالین در رتبه بعدي از نظهکتار لیتر در1و 7/0ایمازاتاپیرتیمارهاي 

گرم سس در بوته تأثیر کمتري را نشان داد. اتوفومیست 233/18کیلوگرم در هکتار با مقدار 5/1تیمار پروپیزامید به میزان 
با تیمار شاهد بدون . درعین حالداشتگرم سس در بوته با دو تیمار قبلی تفاوت معنی دار 25در هکتار با مقدار لیتر5/1

داري نشان نداد و در نتیجه کمترین تأثیر را داشت. کنترل تفاوت معنی
کیلو در 5/1کیلوگرم در هکتار و پروپیزامید 5و 4تیمارهاي پندیمتالین چشمی خسارت به انگور، در از نظر شاخص ارزیابی 

اتوفومیست را تیمارهاي پروسوئیت یک لیتر در هکتار وسوء . بیشترین تأثیر )3جدول شماره (مشاهده نگردیدخسارتی هکتار 
ار بصورت روشن شدن برگ ها مشاهده تلیتر در هکتار نشان دادند که این تأثیر در تیمار پرسوئیت یک لیتر در هک5/2و5/1

مشاهده شد.ي انگورجمع شدن برگ هالیتر در هکتار بصورت سوختگی و 5/2و 2گردید در صورتی که در کاربرد اتوفومیست 
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EWRCها بر اساس سی روز پس از اعمال تیمارتاك انگور میزان گیاه سوزي مشاهده شده در : 2جدول 

مار
تی

پروپیزامید L/haایمازاتاپیرL/haپندیمتالین  Kg/ha  اتوفومیستL/ha

457/015/125/25/125/2

167/13/3367/4133/233/333/367/467/4امتیاز گیاه سوزي

لیتر در هکتار تأثیر کمتري را 7/0کیلوگرم در هکتار و پرسوئیت 5/2لیتر در هکتار و پروپیزامید 5/1تیمارهاي اتوفومیست 
درصد بین تیمارهاي مبارزه شیمیایی شده و پنجداري در سطح نتایج مقایسه میانگین وزن خوشه تفاوت معنینشان دادند. 

آمار نشان داده نشده است.شاهد نشان نداد. 
).  1380تریفلورالین از جمله علف کش هاي توصیه شده براي کنترل سس باغی در ایران می باشد (موسوي، وپندیمتالین

ایش شده است که موجب کاهش عملکرد در چغندر آزمC. campestrisعلفکش هایی مثل تریفلورالین براي کنترل گونه 
کش در یونجه  قادر بوده است بدون کاهش ) در حالی که این علف1380چغندر قند گردیده است (سهرابی و همکاران، 

کش انتخابی در چغندر قند است هم در ). اگر چه اتفومیست که یک علف1987عملکرد سس را کنترل کند (اورلوف و کودنی، 
ه شده به صورت پیش رویشی و پس رویشی در کنترل سس زراعی مؤثر بوده است (سهرابی و همکاران، میزان مصرف توصی

) اما  ریخت شناسی و سرعت رشد گونه باغی با گونه زراعی متفاوت بوده و به مراتب سمج تر 1977و فوشی و راپارینی، 1380
لف کش بر کنترل سس باغی تاثیر بگذارد.از آن است و احتماال این امر توانسته است بر عدم کارایی این ع

) طی 1387). سهرابی وهمکاران(1386ایمازتاپیر از جمله علفکش هاي توصیه شده براي سس می باشند (زند و همکاران، 
لین، پروپیزامید و اآزمایشی که جهت کنتر ل سس در مزارع چغندر انجام دادند، گزارش کردند بین علفکش هاي تریفلور

کمترین وزن خشک سس مربوط به پروپیزامید بوده است. نتایج آنان نشان داد که علفکش پروپیزامید گیاه انگلی اتوفومیست 
در صد کاهش داد.  87سس را نسبت به شاهد 

و پیچک باغات (Cynodon dactylon)هاي هرز پنجه مرغی جهت کنترل علف)1997در آزمایشاتی که وزینوس و همکاران (
ادند دریافتند که سس درختی بطور غیر مستقیم توسط برخی علفکش ها کنترل شده است. پروپیزامید از جمله انگور انجام د

علفکش هاي مصرفی در این آزمایش بود. 
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