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چکیده
يا، یک تحقیق مزرعهنخوديرشديبر برخی پارامترهاانگلی سس هرزعلفمدیریت تلفیقی يارزیابی اثر تیمارهايدر راستا

8کامل تصادفی با  يهااین مطالعه بر پایه طرح بلوكانجام شد. 1393در سال زیتبري دانشگاهدر مزرعه دانشکده کشاورز
مالچ کلش گندم،  ر) + هکتایتر/ل2ریفلورالین (کش تعلفانجام شد. هشت ترکیب تیماري مختلف شامل تلفیقتکرار3وماریت

، کاربرد علفکش دیاسکیاستنینفتال+ روز15ياریدور آبگرم ماده مؤثره در هکتار،750گلیفوزیتکش علفگندم+ مالچ کلش 
، ر)هکتا/کیلوگرم10(کلرتال دي متیلکش مالچ کلش گندم، کاربرد علفي+ ورزروز، خاك15ياریدور آبکلرتال دي متیل+
مدیریت يمورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمارهاروز15ياریدور آب+ ، مالچ کلش گندمر)هکتایتر/ل2(نیفلورالیکاربرد علفکش تر

نخود و زیست توده سس داشت. بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک نخود در واحد سطح بیوماس يروبر يدارهرز اثر معنیعلف
يش کلرتال دککاربرد علفگلیفوزیت+ مالچ کلش گندم، کش کاربرد علف، لیمتيکش کلرتال دکاربرد علفدر تیمار مدیریت 

مشاهده شد. کمترین زیست توده سس در گندمکلش مالچ روز+ 15آن در دور آبیاري نیو کمترروز 15+ دور آبیاريلیمت
کلرتال دي کش کاربرد علفبايدارمشاهده شد که تفاوت معنیگلیفوزیت+ مالچ کلش گندمکش ربرد علفتیمار مدیریت کا

تلفیقی کارآیی مناسب داشته است. که نشان میدهد این مدیریت نداشتمتیل 
، نخودي، مالچاریدور آب،يورزانگل سس، خاكکلیدي:واژه هاي

Effect of integrated management of dodder (Cuscuta campestris) on yield of chickpea
and dodder biomass

Siavash Shamse1, Aadel Dabbagh Mohammadi Nasab2 and Ruhollah Amini2

1- M.Sc. Graduate of Agronomy of University of Tabriz
Associate Professor at Tabriz University-2

Abstract:
A field experiment was conducted at the agricultural research farm of university of Tabriz in 2015 to evaluate
the effects of integrated management of dodder treatments on some growth parameters of chickpea (Cicer
arietinum L.). The experimental design was a randomized complete block design with 3 replications. Treatments
were: trifluralin (2 L. ha-1) + wheat straw mulch, wheat straw mulch + glyphosate 750 gr. ha-1, irrigation 15 days
+ naphthalene acetic acid, chlorthal dimethyl + irrigation 15 days, wheat straw mulch + tillage, chlorthal
dimethyl (10 kg.ha-1), trifluralin (2 L. ha-1), wheat straw mulch + irrigation 15 days. The highest chichpea
biomass was observed in wheat straw mulch + glyphosate, chlorthal dimethyl + irrigation 15 days and lowest
was observed in wheat straw mulch and irrigation 15 day. The lowest dodder biomass was observed in wheat
straw mulch + glyphosate that had no significant difference with chlorthal dimethyl treatment. That shows this
tow management is useful for reducing the dodder biomass.
Key words: Chickpea, dodder, irrigation, mulch, tillage
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مقدمه
گیآش(داردگونه150ازشیبجهاندرکهCuscutaجنسوCuscutaceaeخانوادهازیانگلوکسالهیاستیاهیگسس

و هددمیارقرفهدردمورا نگیاهااز ديیازيهاادهخانوکهستانگلیانگیاهاجملهاز سسزعلفهر). 2010مرکوز،و
ربسیاسسمیزآموفقیتمدیریت). 2002(واگن، دشومیباغیو یزراعنگیاهااز ريبسیادعملکرکاهشو شدرشکاهسبب

کند میحفظكخادر لیامتويهالساايبررا زهرعلفيبقاکههستندسختپوستهآن داراي وربذهـکاچرستامشکل
کنشاپرلیلدبهو ستاگیاهیيهاادهخانواز ريبسیاريجباانگلاسسیانگلهگیا). 1980و آشتون، نسونکی(هات 

تبدیلنگلاياـهگونهترینزارتخسااز یکیبه،مدیریتیمدرآناکايهاو روش باالمیزبانیمنهدابااههمرسیعوفیاییاجغر
زرهمبادارد در دجوونگلو انمیزبانمیاکهیکیدنزطتبااربهتوجهباوهعالبه).2005،يمحصل و موسو(راشدستاهشد

). 2001(گلدوازر و همکاران، دنشووارد عیزراهگیابهايصدمهتاستازنیاختصاصیاکامالًهايکشعلفبهشیمیایی

مواد و روش ها
کامل يهادر قالب طرح بلوك1393در سال آزمایشی د، نخوانگلی سس در گیاههرز علفیقیتلفتیریمدارزیابیبه منظور

هشت ترکیب تیماري به اجرا درآمد. زیتبري دانشگاهدانشکده کشاورزیقاتیتکرار در مزرعه تحقسه وماریت8با یتصادف
مالچ کلش گندم،  مالچ ر به همراه هکتادر یترل2) به میزان فالنتر(نیفلورالیکش ترعلفپیش از کاشت مختلف شامل کاربرد

روز15ياریدور آبماده مؤثره در هکتار ،گرم750گلیفوزیت به میزان کش علفکاربرد پس رویشی به همراهکلش گندم 
) داکتالکلرتال دي متیل (کش علفپیش ازکاشت ، کاربرد کاربرد پس رویشی نفتاین استیک اسید (هورمون اکسین)همراه با
) داکتالکلرتال دي متیل (کش مالچ کلش گندم، کاربرد علفي به همراه ورزخاكانجام عملیاتروز، 15ياریدور آببه همراه

مالچ کلش استفاده از لیتر در هکتار، 2زانی(ترفالن) به منیفلورالیترپیش از کاشت ، کاربرد ر)هکتا/کیلوگرم10(زانیبه م
پشته با 3عدد بوده و در هر کرت 24شیآزمايقرار گرفتند. تعداد کرتهامورد ارزیابی روز15ياریدور آببه همراه گندم 
محصول زراعی، با کاشتیک هفته قبل از خاك مصرف کش علفيتیمارهاشد. جادیمتر ا3و به طول متریسانت50فاصله 

در متریسانت8فیرديمتر و با فاصله رویسانت25جم به فاصله دیدر دو طرف پشته ها نخود رقم سفخاك مخلوط شدند.
زمانی که بوته ها توسط بذر انجام گرفت که سه هفته بعد از کاشت،سسگیاهبهآلودگیکاشته شد.متریسانت5عمق 

ابتداازوحذفطرفینازخطدوهرکرت،ازرشددورهپایاندر. متر ارتفاع داشتند اجرا گردیدسانتی10درحدود مستقرشده و
هرز سس در و علفنخودکل اندام هوایی بر شدند.بوته ها کفوگرفتهنظردرحاشیهعنوانبهمترنیمکرتهرانتهايو

وزن آن توسط ترازو توزین و عملکردوشدهخشکساعت درآون48درجه سانتیگراد به مدت 75در دماي هاي جداگانهپاکت
پس از تست نرمال شیبدست آمده از آزمايداده هاواحد سطح محاسبه شد. درسسهرزعلفتودهزیستنخود و بیولوژیک

يها با استفاده از آزمون چند دامنه انیانگیشده و مانسیوارهیتجزSPSSتوسط نرم افزار انسیواریکنواختیبودن داده ها و 
استفاده شد.Excelها از نرم افزار رسم شکليشدند. براسهیدانکن مقا

و بحثنتایج
وهرز قرار گرفتدرصد تحت تأثیر تیمارهاي مختلف مدیریت علف5عملکرد بیولوژیک نخود در واحد سطح در سطح احتمال 

). 1(جدولدار شددرصد معنی1زیست توده (بیوماس) سس تحت تأثیر تیمارهاي مختلف مدیریتی در سطح احتمال 
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سستودهستزیونخودعملکردبرسسهرزتلفیقی علفتجزیه واریانس تأثیر مدیریت -1جدول 

منابع تغییر     درجه آزادي   
مربعاتمیانگین 

بیوماس سس نخودعملکرد بیولوژیک 

2ns54/717ns87/88تکرار                   
81/2799**75/1772162*7تیمارها                
1468/40211254/282خطاي آزمایشی    

21/1354/23ضریب تغییرات(%)                     

ns،*درصد می باشد.1و5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب به مفهوم غیرمعنی**و

به)داکتال(متیل ديکلرتالکشعلفکاشتازپیشکاربردمدیریتیتیماردرسطحواحددربیولوژیکعملکردمقداربیشترین
750گلیفوزیت به میزان کش علفکاربرد پس رویشی +گندم کلشمالچکاربردمدیریتیتیمارهايازغیربهکهآمددست
داشت. داريمعنیاختالفتیمارهابقیهبا) ترفالن(تریفلورالین کشعلفکاشتازپیشکاربرد،ماده مؤثره در هکتارگرم

.حاصل شدگندمکلش مالچ روز همراه با 15دور آبیاري در مدیریت حداقل مقدار عملکرد بیولوژیک نخود در واحد سطح 
، ماده مؤثره در هکتارگرم750گلیفوزیت به میزان کش علفکاربرد پس رویشی به همراهمالچ کلش گندم تیمارهاي مدیریتی 

کلرتال کش علفپیش از کاشت کاربرد ، روز15ياریدور آب) به همراهداکتالکلرتال دي متیل (کش علفازکاشت پیشکاربرد 
ر) با سایر تیمارهاي مدیریتی از نظر عملکرد بیولوژیک نخود در واحد سطح هکتا/کیلوگرم10(زانیبه م)داکتالدي متیل (

انگلی سس است هرزهاي  فوق در کنترل علفنشانگر کارایی مطلوب مدیریتنشان دادند. و این امر دارياختالف معنی
).1(شکل

حروف مشترك در سطح يداراي(تیمارهاسسهرزدر تیمارهاي مختلف مدیریت علفنخود در واحد سطح کیولوژیعملکرد ب-1شکل
ندارند).يداردرصد اختالف معنی5احتمال 
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اختالفکهآمددستبه) روز15آبیاريدور(زیاد آبیاريفواصل+گندم کلشمالچمدیریتیتیماردرسسبیوماسحداکثر
کاشتازپیشمدیریتی کاربردتیمارهايدرعلف هرز سسبیوماسکمترینداشت.مدیریتیتیمارهايبقیهباداريمعنی
آبیاريدور(زیادآبیاريفواصل+)داکتال(متیل ديکش کلرتالکاشت علفپیش ازکاربرد،)داکتال(متیل ديکلرتالکشعلف
کاربرد،ماده مؤثره در هکتارگرم750گلیفوزیت به میزان کش علفکاربرد پس رویشی +گندم کلشمالچ،)روز15
بدست آمد. که نشان دهنده تأثیر مطلوب )روز15آبیاريدور(زیاد آبیاريفواصل+اسید استیکنفتالینهورمونرویشیپس

تیمارهاي مدیریتی در بین تیمارها، سس و جلوگیري از توسعه آن می باشد. هرز انگلیعلفکنترلدرمدیریتیاین تیمارهاي
ي به ورزخاكاعمال مالچ کلش گندم، ر به همراه هکتادر یترل2) به میزان فالنتر(نیفلورالیکش ترعلفپیش از کاشت کاربرد
هرز سس را دارا بود. به نظر بیشترین زیست توده علفروز،15به همراه دور آبیاري مالچ کلش گندم، مالچ کلش گندمهمراه 

هرز انگلی سس شده و از افت عملکرد نخود تواند موجب کاهش آلودگی به علفبه تنهایی نمیمالچ کلش گندممی رسد 
). 2هرز سس شود (شکلوزیت توانسته موجب کاهش زیست توده علفجلوگیري کند ولی در تلفیق با گلیف

5حروف مشترك در سطح احتمال يداراي(تیمارهاسسهرزتیمارهاي مختلف مدیریت علفدر هرز سس توده علفستیز-2شکل 
ندارند).يداریدرصد اختالف معن
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