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 چكیده

طرح  صورتپژوهشي به، نخود یرشد یبرخي پارامترها وسس  انگل برارزيابي اثر مديريت تلفیقي  منظور به      

 تیمارهاشد.  انجام 2353در سال  زيتبر دانشگاه یتكرار در دانشكده كشاورز 3و  ماریت 8كامل تصادفي با   یهابلوک

گرم  75) تیسفویگلكش + علف گندمكلش گندم،  مالچ كلش ( + مالچ رهكتا در لیتر 1) نیفلوراليركش تعلف قیشامل تلف

 در كیلوگرم 21) لیمت ید كلرتالكش ، كاربرد علفدیاس کیاست نیروز + نفتال 25 یاری، دور آب(ماده مؤثره در هكتار

 ، كاربرد علفكشروز 25 یاریمالچ كلش گندم + دور آب+ مالچ كلش گندم، یروز، خاكورز 25 یاری+ دور آب( رهكتا

 و لیمتیدكاربرد كلرتالتیمارهای  درعملكرد دانه نخود  نيشتریب. بودند لیمتیدكلرتالكش كاربرد علف، نیفلوراليتر

از  بیشتركه  حاصل شد (در هكتار لوگرمیك 1127و  1712)به ترتیب  تیفوسيمالچ كلش گندم + كاربرد گال يقیتلف ماریت

 روز 25 یاریمالچ كلش گندم + دور آب يتيريمد ماریسس در ت ت تودهزيسحداكثر  ند.ساير تیمارهای مديريتي بود

مانع گسترش سس  ينتوانسته به حد كاف اديز یاریاستفاده از مالچ گندم و فواصل آب داد كهنشان  نتايج .مشاهده شد

منجر و  ق افتاداتفاسس  يآلودگ استفاده شد مديريت ييایمیرشیغ یهاكه تنها از روش ييمارهایدر تبه طور كلي شود. 

 توانديم ييایمیمالچ( با كنترل شكاربرد ) يكنترل زراع قیتلف رسدينظر مبه نيبنابرا گرديد.نخود دانه  افت عملكرد به

 باشد.در مزارع نخود سس  گزينه مناسبي برای مديريت
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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 non-

chemical 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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 مقدمه

 جمله از (Cuscuta campestris) سس زعلفهر      

ن گیاها از دیياز یهاادهخانو كه ستا نگليا نگیاها

 شدر شكاه سبب و هددمي ارقر فهد ردمو را زراعي

د ميشو باغي و زراعي نگیاها از ریبسیا دعملكر و

 سیستم به متكي سس یهاگیاهچه (.1111 )واگن

 ساير و فیلوكلر كيندا ارمقد فقط كه هستند فيوتوترا

 مهادا یابر فيوتوترا سیستم ينا. نددار را هاهنگیزر

 3 طي در سبيمنا نمیزبا گرا و دهنبو فيكا سس تحیا

 به. روديم بین از سس ،باشد شتهاند دجوو زرو 5 يال

 قطع کخا با آن طتباار ن،میزبا به سس لتصاا محض

 نمیزبا به متكي كامالً آب و فتوسنتز نظر از الذ و هشد
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 سانتي 7 روز هر در ستا درقا سس هگیا هر. باشدمي

 3 نداميتو عيزرا فصل لطو در و نمايد شدر متر

 خراوا از سس هيدگل. نمايد لشغاا را مینز مترمربع

 خراوا در ربذ تولید ماا ود،ميش منجاا پايیز تا ربها

 (.1115 كوگان و ينیالن) شوديم منجاا پايیز و نتابستا

 كه اچر ستا مشكل ربسیا سس میزآ موفقیت مديريت

 را زهرعلف یبقا و هستند سخت پوسته دارای آن وربذ

)هات  كندمي حفظ کخا در ليامتو یهالسا ایبر

 هرزیهاعلف تلفیقي مديريت (.2581 آشتون و نسونیك

 فني نشدا و مديريتي یهايورفنا از ستهد آن تلفیق بر

 هرزیهاعلف از ناشي تمشكال وزبر علت كه دارد تأكید

 ارقر توجه ردمو جمعیت در آنها كنشوا از بیش را،

 تلفیق هرز،یهاعلف تلفیقي مديريت فهد. دهندمي

 عيزرا یهامنظا ديجاا ایبر هااربزا و هاروش بهترين

 اتثرا هرزیهاعلف دینابو ایبر رزهمبا ضمن كه ستا

 ساندرمي قلاحد به نیز را هباقیماند هرزیهاعلف ءسو

كنترل  یبرا يمختلف یباز روشها ريد از (.1111 پانل)

كه شامل  ردیگيعلف هرز سس مورد استفاده قرار م

است. با  ييایمیو كنترل ش يكیكانیكنترل م ،يدست نیوج

موجود  ایكش در دننوع علف 311از  شیب نكهيا

استفاده  مورد سس كنترل دركه  ياز سموم باشد،يم

توان اشاره كرد: دسته يم ليذ موارد به رندیگيقرار م

و   %11وات )گراماكسون( كمثل پارا ياول سموم

هسته بردن نیاز ب یكه برا  %21( اپ)راند تیفوسیگل

 اي كوواتيكاربرد د باشود. ير گرفته مآلوده بكا یها

 اهیگ برگ و هشاخ و سس گونه ونجه،ي در پاراكوات

 تاج محل از زبانیم اهیگ اما شد، خواهد نابود زبانیم

 یبقايا (.2552 همكاران و داوسون)كند يمرشد  مجدداً

 سبز توانندمي سطحي مالچ بصورت زراعي گیاهان

 آللوپاتیكي فعالیت لدلی بهرا  هرزیهاعلف رشد و شدن

 سركوب( خاک حرارتي رژيم در تغییر مثل) فیزيكي و

 یرو زراعي گیاهان یبقايا بعالوه(. 2558 تسدال) كنند

 طريق ازرا  هرزیهاعلف تراكم توانندمي خاک سطح

 از ممانعت و هاگیاهچه شدن سبز یبرا فیزيكي مانع

 كه دارند متفاوتي انواع هامالچ. دهند نوركاهش عبور

 شودمي غیرآلي و آلي مواد یبقايا زنده، یهامالچ شامل

 اي ياهیگ یهامالچ تیاهم (.1111 موهلر و تسدال)

مورد توجه قرار  یباز در كشاورز رياز د يمصنوع

 یاديز تیاهم ياهیگ یايگرفته است. امروزه كاربرد بقا

 داريپا یكشاورز یها ستمیدر توسعه و گسترش س

كه  يدرصد از كل مواد آل 15 كايمركه درآ یدارد، بطور

را  شودياستفاده م یكشاورز یهاستمیدر اكوس

 یايپوشش بقا جادي. ادهديم لیتشك ياهیگ یهامالچ

بر نفوذ  يفراوان ریتأث توانديدر سطح خاک م ياهیگ

و  بمنيدما و رطوبت خاک داشته باشد )ال زانینور، م

 گیاهي یبقايا با خاک سطح پوشش (.1112همكاران 

 با تواندمي هرزیهاعلف نمو و رشد كنترل بر عالوه

 بیش افزايش از یجلوگیر و یخورشید تشعشع دريافت

 یهاويژگي بهبود يا و رواناب كاهش خاک، یدما حد از

 گیاه نمو و رشد بهبود موجب خاک شیمیايي و فیزيكي

 مديريت (. 1111 همكاران و راماكريشنا) شود زراعي

 كنترل، یها هزينه كاهش سبب هرزیهاعلف تلفیقي

 تنوع حفظ به كمک و جانبي یها هزينه از یجلوگیر

 يباغستان و زند) شد خواهد مزارع در بیولوژيكي

 و رهیافت واقع در هرزیهاعلف تلفیقي مديريت(. 1111

كشعلف مؤثر و صحیح مصرف جهت در نوين تالشي

فعل به وابستگي كاهش و آنها مصرفي دز كاهش ها،

 محیط حفظ نهايت در و هرزیهاعلف كنترل در كش

 يكل اهداف(. 2558 همكاران و گانا) باشدمي زيست

در  يقیتلف تيريمد تیحاضر با توجه به اهم قیتحق

مختلف و  یروشها يابيارزهرز سس شامل كنترل علف

سس در مزرعه  يهرز انگلعلف تيريآنها در مد قیتلف

عملكرد نخود در  یعملكرد و اجزا يبررس نخود و 

سس تلفیقي  تيريمدهای مختلف روشواكنش به انواع 

 بود.
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 مواد و روش ها

 یكشاورز دانشكده يقاتیتحق مزرعه در قیتحق نيا     

 یلومتریك 21 در كركج ياراض در واقع زيتبر دانشگاه

در سال ای سرد با آب و هوای مديترانه زيتبر شهر

 شتد منطقه فياگرفیزيو ضعیتو. دياجرا گرد 2353

 و متر ارتفاع از سطح دريا  2311ده با بو برفتيآ

 و زاده)جعفر دنميشو همشاهد هكشيز نظر از مشكلي

كامل  یهادر قالب طرح بلوک شيآزما(. 2558 رانهمكا

 مساحت به ينیزم درو سه تكرار  ماریت 8با  يتصادف

: T1 شامل هاماریتبه اجرا درآمد.   مربع متر 151

 به نیفلوراليكش تراز كاشت علف شیپ كاربرد

همراه مالچ  به گرم ماده مؤثره در هكتار 511زانیم

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

به  تیسفویگلكش علف يشيپس رو كاربرد همراه به

 یاریدور آب :T3  گرم ماده مؤثره در هكتار، 75 زانیم

 کیاست نیلتانف يشيرو پس كاربردروز همراه با  25

كاشت  از شیپكاربرد  :T4، درصد 2/1 محلول دیاس

گرم ماده مؤثره  7511زانیبه م لیمتیدكلرتالكش علف

 اعمال :T5روز،  25 یاریدور آب همراه بهدر هكتار 

از  استفاده: T6به همراه مالچ كلش گندم،  یورزخاک

: T7، روز 25 یاریهمراه دور آب بهمالچ كلش گندم 

گرم  511زانیبه م نیفلورالياز كاشت تر شیپكاربرد 

از كاشت علف شیكاربرد پ :T8، ماده مؤثره در هكتار

گرم ماده مؤثره در  7511زانیبه م لیمتیدكلرتالكش 

 51 فاصله با پشته 3 كرت هر در .بودند هكتار

 پشته طرف دو در. شد جاديا متر 3 طول به و متريسانت

 با و متريسانت 15 فاصله به جم دیسف رقم نخود ها

 متر در بوته 25 تراكم با متريسانت 8 فيرد یرو فاصله

 كاشت .شد كاشته خاک یمتريسانت 5 عمق در مربع

 2353 سال ماه بهشتيارد 15 خيتار در مزرعه در نخود

و  یجوبه روش  یاریآب كاشت از پس. شد انجام

 هر نخود یهابوته استقرار تا هاكرت يتمام درای پشته

 یاریآب دور با یآبیار تیمار یبرا. شد انجام كباري فتهه

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

 بعد هفته دو. گرفت انجام یاریآب كباري هفته دو كاشت

 مستقر ها بوته كه يزمان نخود یبذرها سبزشدن از

 بذور داشتند ارتفاع متر يسانت 21 حدود در و شده

 ینوار بصورت مترمربع هر در گرم 21 مقدار به سس

 فيرد از یمتريسانت 3 تا 1 فاصله به هاپشته كنار در

 یهاكرت كل در هایجو وسط در نیهمچن و نخود

 .شدند داده قرار خاک یمتر يسانت 2 عمق در شيآزما

 از بعد و نخود رشد دورهپس از پايان  وريشهر لياز اوا

 از و حذف فینطر از خط دو هركرت از كامل، يدگیرس

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

 كف و انتخاب يتصادف بطوربوته  21 تعداد. شد گرفته

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

 ييهوا یقسمتها ريسا و ها دانه. ديگرد ثبت و شمارش

 جهت یكاغذ یهاپاكت داخل در مجزا بصورت بوته 21

 بوته هر در يكيولوژیب عملكرد و دانه عملكرد ینتعی

 از پس زین كرت كل. شدند منتقل آزمايشگاه به نخود

 یقسمتها ريسا و هادانه وزن شده، بر كف هیحاش حذف

 یمارهایت در .شدند یریگاندازه مجزا بصورت ييهوا

 و  كاشت یهافيرد نیب گندم كلش و كاه ،مالچ یدارا

( هكتار در لوگرمیك 3511) رمگ 351 مترمربع هر یبرا

 درصد 28 ونیامولس نیفلوراليتر كشعلف. شد استفاده

 در مؤثر ماده گرم 511) هكتار در تریل 1 مقدار به

 يكاشت توسط سمپاش پشت شی( بصورت پهكتار

كش توسط شن و شده يسمپاش یتریل 11 يدست

با خاک  یمتريسانت 5در عمق حدود  يسطح بصورت

پودر  لیمتیدكش كلرتالعلف نیم چنو ه ديمخلوط گرد

 SDSدرصد ماده مؤثر محصول كارخانجات  75وتابل 

گرم ماده مؤثره  7511) در هكتار لوگرمیك 21به مقدار 

كارخانه سازنده بصورت  هیطبق توص در هكتار(

 يسطح بصورت كششن توسط و يسمپاش كاشتشیپ

. ديگرد مخلوط خاک با یمتریسانت 5 حدود عمق در

( 22SL)% ونیفرموالس)رانداپ( با  تیفوسیكش گلعلف

 در مؤثر ماده گرم 75 زانیم به یهكستار مالز شركت

 و نخود يگلده از پس يشيروپس بصورت هكتار
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روز 25 فاصله به نوبت دو در سس یهارشته مشاهده

كاربرد هورمون  ماریت یدارا یها كرت در .شد استفاده

 محلول بصورت (NAA) دیاس کیاست نینفتال ن،یاكس

 كه نخود يگلده زمان در و شده هیته درصد 2/1

 محلول كرت كل در شديم مشاهده سس یالكه يآلودگ

 لچهیب توسط خاک زدن)بهم  اول یورزخاک. شد يپاش

 گیاهچه استقرار از پس( خاک یمتریسانت 21 عمق تا

 از بعد دوم، یورزخاک و( كاشت از پس روز31) نخود

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

 كلش دوم یورزخاک انجام از بعد مالچ یدارا يقیتلف

 از رشد دوره پاياندر  .گرفت قرار هافيرد نیب ما گندم

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

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

 ييهوا اندام كل. دندش بركف ها بوته ،كرت مترمربع

 28 مدت به گرادیسانت درجه 75 یدما)در  شده خشک

 کيولوژیب عملكرد و نيتوز آن وزن و( درآون ساعت

 سس هرز علف زيست توده. شد محاسبه سطح واحد در

 ييهوا اندام از سس یها رشته كردن ازجدا پس زین

ساعت  28به مدت  گرادیدرجه سانت 75 یدر دما نخود

 دادهمحاسبه شد.  نيده و پس از توزش خشکدرآون 

 بودن نرمال تست از پس شيآزما از آمده بدست یها

 شده انسيوار هيتجز SPSS16 افزار نرم توسط ،هاداده

 دانكن یادامنه چند آزمون از استفاده با هانیانگیم و

 سس به يآلودگ زانیم و درصد نیهمچن. شدند سهيمقا

 زانیم اساس آن بر و ديگرد يابيارز و محاسبه

رسم  ی. براشد برآورد زین محصول به وارده خسارت

  .شد استفاده Excelافزار نرم از هاشكل

 

 

 

 نتايج و بحث

 سس زيست توده

مختلف  یمارهایت ریسس تحت تأث زيست توده     

بود )جدول  داريدرصد معن 2 احتمال در سطح يتيريمد

 تيريمد یمارهایت در سسزيست توده  نيكمتر(. 2

+  لیمتیدكش كلرتالعلف كاشت از شیپ كاربرد يقیتلف

 كاربرد+  گندم كلش مالچ كاربرد روز، 25 یاریآب دور

 يشيروپس كاربرد ت،یفوسیگل كشعلف يشيرو پس

 روز 25 یاریآب دور+  دیاس کیاست نینفتال هورمون

 ماریت در زین سس زيست تودهبدست آمد. حداكثر 

 به روز 25 یاریآب ورد+  گندم كلش مالچ يتيريمد

 یمارهایت هیبق با یداريمعن اختالف كه آمد دست

 هرزعلف توده ستيز يشافزا ينا كه داشت يتيريمد

 ننشا حبوضو دعملكر كاهش در را دخو ثرا سس

 به سطح حدوا در زهر یعلفها كماتر (.2 )شكل دهدمي

 انمیز آوردبر جهت مناسبي رمعیا ندانميتو تنهايي

 تعملیا دنبو ثرؤم و زهر یعلفها به عهرمز گيدلوآ

 ساير سيربر الذ. باشد آنها لكنتر جهت مديريتي

 زمال آنها خشک وزن جمله از زهر یعلفها یيژگيهاو

 زهر یعلفها خشک وزن كه ریطو به. سدرمي نظر به

  ایبر یمناسبتر رمعیا آنها كماتر با مقايسه در

 انعنو عيزرا ناـگیاه با آنها قابتير نايياتو يابيارز

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

 خشک وزن نمیا بطهرا كردند گزارش( 1123) همكاران

 درصد 5 سطح در قندرچغند در كل خشک وزن و سس

 از سس خشک وزن يشافزا با يكهرطو به. دبو دار معني

 قندرچغند يياهو امندا خشک وزن گرم، 1/2 به 121/1

 يشهر خشک زنو و صددر 31 شاهد به نسبت

 .يافت كاهش صددر 21 قندرچغند
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  تيريمختلف مد يمارهایسس در ت زيست تودهمیانگین  -1 شكل 

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی 

 

 تيريمختلف مد يمارهایسس تحت ت زيست توده انسيوار هيتجز جينتا -1 جدول

 میانگین مربعات ه آزادیدرج منابع تغییر

 ns87/88 1 بلوک

 82/3755** 7 تیمار

 52/181 22 اشتباه آزمايش

 25/15  ضريب تغییرات )درصد(

ns  ، *  باشد.مي درصد 2و 5 احتمال سطح در داريمعندار و عدم معني به بیترت به  **و 

 

 

 بوته ارتفاع

 ریثتحت تأ یداريارتفاع بوته نخود به طور معن      

 5سس در سطح احتمال  تيريمختلف مد یمارهایت

 18ارتفاع بوته ) نيشتری(. ب1 )جدول درصد قرار گرفت

كاربرد مالچ كلش گندم +  تيريمد ماری( در تمتريسانت

 كه آمد دستبه تیفوسیگلكش علف يشيروكاربرد پس

 و لیمتیدكلرتالاز كاشت  شیكاربرد پ یمارهایبا ت

 روز 25 یاریآب+ دور  لیمتیدلكلرتا كاربرد ماریت

 11ارتفاع بوته ) ني. كمترنداشت یداريمعن اختالف

 دور فواصل+  گندم كلش مالچ ماریت در( متر يسانت

 شیكاربرد پ یمارهایآمد كه با ت بدست روز 25 یاریآب

 دور و گندم كلش+ مالچ  نیفلوراليكش تراز كاشت علف

 نیمون نفتالهور يشيروپس كاربرد+  روز25 یاریآب

 و فرح(. 1 )شكل نداشت یداريمعناختالف  دیاس کیاست

در پژوهش خود اعالم كردند  (1112 ) عبدالسالم

 در برگ تعداد بوته، ارتفاع كاهش باعث آلودگي سس

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

 از استفاده از يناش توانديم بوته ارتفاع كاهش .گردد

 تشد. باشد سس توسط زبانیم اهیگ هپرورد رهیش

 عيزرا هگیا شدر از ایمرحله به بستگي سس رتخسا

 سس يآلودگ چنانچه. ميكند حمله آن به سس كه دارد

 در شديد كاهش موجب قندرچغند شدر لیهاو حلامر در

 (.2551 ي)كل مي شود قندرچغند رشد
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 سس تيريمد مختلف يمارهایت در نخود بوته ارتفاعمیانگین  -2 شكل

 درصد است. 5دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی  
 

 سس تيريمد يمارهاینخود تحت ت يریصفات مورد اندازه گ انسيوار هيتجز جينتا -2جدول
 
 

منابع      درجه      

 تغییر      آزادی
 
 

 مربعات میانگین                                                                          

           دانه عملكرد     بیولوژيكي عملكرد         وزن          دانه تعداد      نیام تعداد      برگ تعداد      شاخه تعداد     ارتفاع

 سطح واحد در       سطح واحد در        صددانه          بوته در         بوته در         بوته در            بوته در       بوته 

 ns 11/2    ns121 /3         ns 217/811         ns 11/8        ns 121/13     ns12/1253        ns52/727           ns /12715          1     بلوک  

        ns 285/1152  * 75/2771211**    33/823275    155/128 *   223/255    ** 375/2121     ** 852/5 **   25/15  *       7تیمار       

                          781/55155       18/211221       12/2285         123/52         857/22            122/178           252/2      825/5         22   خطا    

 

                      55/17                 21/21            21/22            21/15           71/25              32/25              25/25        8/5  )%(  تغییراتضريب 

    ns   ، *  مي باشد درصد 2و 5 احتمال سطح در داريمعندار و عدم معني به بیترت به  **و. 

 

 

 بوته در یفرع شاخه دادتع

سس بر تعداد  تيريمختلف مد یمارهایاثر ت     

درصد  2نخود در سطح احتمال  يفرع یهاشاخه

در  فرعي تعداد شاخه نيشتری(. ب1بود )جدول  داريمعن

 روز 25 یاریآب دور+  لیمتیدكاربرد كلرتال بابوته 

 ل،یمتیدكاربرد كلرتال یمارهایدست آمد كه با تبه

+  دیاس کیاست نیو كاربرد هورمون نفتال نیفلوراليتر

 نيكمتر. نداشت یداريمعن اختالف روز 25 یاریآبدور 

 دور+  گندم كلش مالچ ماریت در فرعي شاخه تعداد

 یمارهایت باكه اختالف آن  شد حاصل  روز 25 یاریآب

 كلش+ مالچ  نیفلوراليتر گندم، كلش مالچ+  یورزخاک

 هرزعلف رسديبه نظر م (.3 )شكل دنبو داريمعن گندم

 از زبانیم اهیگ ييغذا منابع مصرف با سس يانگل

 هرچه و كنديم ممانعت آن يجانب یهاشاخه توسعه

 گردد شتریب زبانیم اهیگ منابع مصرف زمان مدت

. شد خواهد محدودتر يجانب یهاجوانه رشد و لیتشك

 سويا عملكرد و رشد بر تاتوره رقابت ریتأث بررسي

 و هرزیهاعلف رقابت بین مهمي رابطه كه داد نشان

 (.1111 همكاران و هال) دارد وجود رشد یهاشاخص
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 سس تيريمد مختلف يمارهایت درهر بوته نخود  یفرع يهاشاخه تعداد -3 شكل

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی  

 

 بوته هر در برگ تعداد

در  یداريتعداد برگ در هر بوته نخود به طور معن     

مختلف  یمارهایت ریدرصد تحت تأث 2سطح احتمال 

تعداد  نيشتری(. ب1سس قرار گرفت. )جدول  تيريمد

+ دور  لیمتیدكلرتالكاربرد  با برگ در هر بوته 

 یمارهایت با آن اختالف كه آمد دستبه روز 25 یاریآب

+ كاربرد  گندم كلش مالچ ن،یفلوراليتر ل،یمتیدكلرتال

 يشيروكاربرد پس ت،یفوسيگال كشعلف يشيروپس

 روز 25 یاریآب+ دور  دیاس کیاست نیهورمون نفتال

 كلش مالچ ماریت در برگ تعداد نيكمتر. نبود داريمعن

 یمارهایت باكه  شد حاصل روز 25 یاریآب+ دور  گندم

 كشعلف بردكار گندم، كلش+ مالچ  یورزخاک

 نداشت یداريمعن اختالف گندم كلش+ مالچ  نیفلوراليتر

 يبرخ در برگ تعداد نیانگیم يبررس نيا در (.2)شكل

 و گراهام یهاافتهي موافق نيا و افتهي كاهش هاكرت

 كه نمودند گزارش كه است( 2588) همكاران

 كاهش و برگ سطح كاهش طريق از عمدتاً هرزیهاعلف

 .شوندمي زراعي گیاه عملكرد كاهش سبب برگ دوام

 خود پژوهش در( 1122) همكاران و منفرد يكازرون

 گوجه برگ خشک وزن نیانگیم سهيمقا كردند انیب

 ماریت ز،یجال گل بدون شاهد از بعد كه داد نشان يفرنگ

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

 در مؤثر هماد گرم 11) تیفوسيگال ماریت و نيشتریب

 خود به را برگ خشک وزن نيكمتر درصد 38 با (هكتار

 مؤثر ماده گرم 11) تیفوسيگال ماریت. دادند اختصاص

 گرم 25) تیفوسيگال و زیجال گل با شاهد با (هكتار در

 دو به دو زیجال گل بدون شاهد با (هكتار در مؤثر ماده

 و هم با گروه دو اما نداشتند یداريمعن اختالف هم با

 كه داد نشان نيا داشتند، یآمار تفاوت مارهایت هیبق با

 يفرنگ گوجه اهیگ به نيیپا دز با تیفوسيگال اثر

 وزن كاهش باعث باال دز در يول رساندينم یاصدمه

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

 .دارد مطابقت هم
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 سس تيريمد مختلف يمارهایت دردر هر بوته  نخود  تعداد برگ-4 شكل

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی 

 

 بوته در امین تعداد

 امین تعاد بر هرزعلف تيريمد مختلف یمارهایت اثر     

 )جدول بود داريمعن درصد 2 احتمال سطح در بوته در

 بعد كه داد نشان بوته در امین تعداد نیگانیم سهيمقا(. 1

 تيريمد یمارهایت ل،یمتیدكلرتال كشعلف ماریت از

 اد،يز یاریآب+ فواصل  لیمتیدكلرتال كشعلف يقیتلف

 كشعلف يشيروپس+ كاربرد  گندم كلش مالچ كاربرد

 هكتار در مؤثره ماده گرم 75 زانیم به تیفوسيگال

. دادند اختصاص خود به را بوته در امین تعداد نيشتریب

 علفكش كاشت از شیپ كاربرد يقیتلف تيريمد ماریت

 در امین تعداد نيكمتر گندم كلش+ مالچ  نیفلوراليتر

 از شیپ كاربرد ماریت با آن تفاوت كه داشت را بوته

 در(. 5 )شكل نبود داريمعن نیفلوراليتر علفكش كاشت

 نور عبور از هامالچ ارگانیک، تولید هایسیستم

 برابر در مانعي فیزيكي صورت به و كرده جلوگیری

 غیرزنده هایمالچ همچنین. هرز هستندهایعلف رويش

 رشد و ظهور از خاک رطوبت و دما كنترل طريق از

 كه اين ويژه به و نمايندمي هرز جلوگیریهایعلف

 در خاک كاهش دمای باعث و ارگانیک غیرزنده هایمالچ

 همكاران و وولي(. 1111 ینشوند )جمي گرم فصول

 عملكرد جزء حساسترين را بوته در امین تعداد( 2553)

 سبب هرزعلف تداخل. نمودند معرفي هرزیهاعلف به

 در امین تعداد و شوديم نخود بوته در امین تعداد كاهش

 هرزیهاعلف تداخل از را یتأثیرپذير بیشترين بوته

 (.1121و همكاران  ی)موسو دهديمنشان 
 

 بوته در دانه تعداد

 تحتدار يبه طور معن نخود بوته هر در دانه تعداد     

 واقع شد هرزعلف تيريمد مختلف یمارهایت ریتأث

 هایماریت از بعد داد نشان نیانگیم سهيمقا(. 1)جدول 

 یاریآب دور+  لیمتیدكلرتال و لیمتیدكلرتال كشعلف

 يشيروپس+ كاربرد  گندم كلش مالچ ماریت روز، 25

 خود به را بوته در دانه تعداد نيشتریب تیفوسيگال

 شیپ كاربرد یمارهایت با آن اختالف كه داد اختصاص

 گندم كلش مالچ گندم، كلش+ مالچ  نیفلوراليتر كاشت از

كاهش (. 1 شكل) بود داريمعن  روز 25 یاریآب+ دور 

تعداد كه  ييمارهایدر ت يبررس نيدانه در بوته در ا

تا  يبوده و آلودگ اديهرز سس زآلوده به علف یاهبوته

  یهاافتهيآخر فصل ادامه داشته اتفاق افتاده است كه با 

( مطابقت دارد كه اعالم نمودند 1115فالح و پزشكپور )
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هرز از طريق مصرف منابع  یهااحتماالً وجود علف

 و تتا تمطالعا میزان پر شدن دانه را كاهش داده است.

 گيدلوآ لیهاو حلامر در كه داد ن( نشا1111ران )همكا

 نهانگدر تشد به قندرچغند یبرگهاهرز سس به علف

 در فیلوكلر ارمقد گيدلوآ پیشرفت با ماا ندزميسا

نیز  فتوسنتزدر نتیجه  و مييابد كاهش نمیزبا ناـگیاه

 مييابد. كاهش

 
 رز سسهعلف تيريمختلف مد يمارهایبوته نخود در ت در امیتعداد ن -5 شكل

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی 

 
 

 سس هرزعلف تيريمد مختلف يمارهایت در نخود بوته هر در دانه تعداد -6 شكل 

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی 
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 دانه صد وزن

مختلف  یمارهایت ریتحت تأث نخود وزن صد دانه     

 حال نيا با(. 1هرز قرار نگرفت )جدول علف تيريمد

 از شیپ كاربرد با  (گرم 21)صد دانه  وزن نيشتریب

 روز 25 یاریآب دور+  لیمتیدكلرتال كشعلف كاشت

 یها افتهي با موافق جهینت نيا(. 7شكل. )آمد دستبه

 صد وزن تغییرات كه باشديم( 2578) شیبلس و نسنها

 گیاه ژنوتیپ از متأثر را امین در دانه تعداد و دانه

 تاثیر تحت كمتر صفت دو اين كه معتقدند و ارزيابي

  .شوندمي كنترل ژنتیكي طريق از و گیرندمي قرار محیط

 

 سس هرزعلف تيريمد مختلف يمارهایت در نخود صددانه وزن: مقايسه میانگین 3جدول 

 تیمارها                                   میانگین وزن صددانه )گرم(

 b33  + مالچ تريفلورالین

 ab35  گاليفوسیت + مالچ

  ab31  + اكسین آبیاری دور

  a21  متیل+دورآبیاریدیكلرتال

 b31  مالچ ورزی +خاک

 b31  آبیاری دور مالچ + 

 ab35  تريفلورالین

 ab32  متیلدیكلرتال

 .داری ندارندتیمارهای دارای حروف مشترک اختالف معني

 

  سطح واحد در نخود یكيولوژیب عملكرد

 طور به سطح واحد در نخود يكيولوژیب عملكرد     

هرز علف تيريمختلف مد یمارهایت ریتحت تأث دار يمعن

 ل،یمتیدكلرتال كشعلف كاربرد(. 1قرار گرفت )جدول 

 كشعلف يشيروپس كاربرد+  گندم شكل مالچ

 هكتار در مؤثره ماده گرم 75 زانیم به تیفوسيگال

 خود به را سطح واحد در يكيولوژیب عملكرد نيشتریب

 نخود يكيولوژیب عملكرد مقدار حداقل. دادند اختصاص

 دور+  گندم كلش مالچ يقیتلف مديريت در سطح واحد در

 نشان جهینت نيا (.8 شكل) شد حاصل روز 25 یاریآب

 مالچ يقیتلف تيريمد كاربرد كه است مطلب نيا دهنده

 به تیفوسيگال كشعلف يشيروپس كاربرد+  گندم كلش

 اهیگ به يخسارت هكتار در مؤثره ماده گرم 75 زانیم

 و كایسكاتوال مطالعات با كه است نكرده وارد نخود

 كردند گزارش كه دارد مطابقت( 1111) نوسيالفتروهور

 گل توانديم هكتار در مؤثره ماده گرم 281 مصرف

 يخسارت زین يفرنگ گوجه به و كرده كنترل را زیجال

 تمطالعا در نیز( 1115) رانهمكا و رومونتمو. نكند وارد

 در انتويم را گاليفوسیت علفكش هـك ندداد ننشا دخو

 جالیز گل لكنتر ایبر نتخابيا رتصو به فرنگي گوجه

 دعملكر كاهش انمیز( 1111) رانهمكا و تتا. دبر ربكا

 منطقه يک در سس به يآلودگ اثر بر را قندرچغند يشهر

 صددر 1/12 يگرد منطقه در و صددر 2/37 كياسلوا در

 كوگان و النیني توسط كه سيربر در. نددنمو ارشگز

 ،شد منجاا فرنگي گوجه روی بر مريكاآ در (1115)

 گوجه در يياوه یقسمتها دعملكر داد ننشا نتايج

 تن 3/22( يآلودگ درصد صفر) شاهد رتیما در فرنگي

 در تن 7 ،گيدلوآ صددر 211- 81 رتیما در و رهكتا در

 . ستا دهبو رهكتا

 

            سطح واحد در دانه عملكرد

 یداريطورمعن به سطح واحد در نخود دانه عملكرد      

 قرار هرزعلف تيريمد مختلف یمارهایت ریتأث تحت

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

 كشعلف كاشت از شیپ كاربردبه تیمارهای  سطح

و در هكتار  لوگرمیك 1712 زانیبه م لیمتیدكلرتال
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 يشيروپس+ كاربرد  گندم كلش مالچ يقیتلف تيريمد

گرم ماده مؤثره در هكتار(  75) تیفوسيگال كشعلف

 اختالف يتيريمد یمارهایت هیبق با كه داشت اختصاص

 ييكارا نشانگر امر نيا(. 5 شكل) ندداشت یداريمعن

 و سس يانگل هرزعلف كنترل در فوق تيريمد مطلوب

 در دانه عملكرد نيكمتر. باشديم مطلوب عملكرد دیتول

 كاشت از شیپ كاربرد یمارهایت در سطح واحد

 از شیپ كاربرد گندم، كلش+ مالچ  نیفلوراليتر كشعلف

+ فواصل  گندم كلش مالچ ن،یفلوراليتر كشعلف كاشت

+ مالچ  یورز( و خاکروز 25 یاریآب دور) اديز یاریآب

 یاریآب دور يتيريمد ماریت با كه شد حاصل گندم كلش

 کیاست نینفتال هورمون يشيروپس كاربرد+  روز 25

 نتیجه اين(. 5)شكل نداشتند یداريمعن اختالف دیاس

 كه باشدمي (2551) تالبرت و بورگس یهايافته با موافق

 گندم كلش و كاه مالچ موارد يبرخ در كردند اعالم

 و كند كنترل یمؤثر طور به را هرزیهاعلف تواندنمي

 نیز هرزیهاعلف جمعیت افزايش موجب گاهي حتي

 .شودمي
 

 
 سس هرزعلف تيريمد مختلف يمارهایت در سطح واحد در نخود یكيولوژیب عملكرد -8 شكل
 درصد است. 5دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی  

 

 
 سس تيريمختلف مد يمارهایعملكرد دانه نخود در واحد سطح در ت -9 شكل

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی 
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  يریگ جهینت

و  نخود بوته درنیام و دانه  ،برگ ،شاخه تعداد        

 طور به سطح واحدبوته و در  در نخود دانهعملكرد 

 تیمارهای تأثیر تحت درصد 2 احتمال سطح در دارمعني

 بدست نتايج از. گرفت قرار هرزعلف مديريت مختلف

 كلش مالچ از استفاده كهشود مي استنباط چنین آمده

 بذور يزنجوانه زا مانع نخود رشد دوره لياوا در گندم

 كشعلف يشيروپس كاربرد واست  شده سس

 یهارشته ،(هكتار در مؤثره مادهگرم  75) تیفوسيگال

 نیب از را نخود رشد دوره اواخر در شده ظاهر سس

اين  و كند وارد نخود به يخسارت نكهيا بدون برد،

مناسب در كنترل سس داشته كارآيي مديريت تلفیقي 

 يول بوده مؤثر سس هیاول كنترل رد مالچكاربرد است. 

 توسعه مانع تواندينم یالكه يآلودگ شروع از بعد

 ماریت در سس زيست توده نيشتریب .شود يآلودگ

 اد،يز یاریآب فواصل+  گندم كلش مالچ كاربرد تيريمد

 نشان كه آمد دستبه گندم كلش مالچ و یخاكورز

 یاریآب فواصل و گندم كلش مالچ از تنها استفاده دهديم

 سس به يآلودگ. شود سس گسترش مانع نتوانسته اديز

 از تنها كه ييمارهایت در عملكرد افت آن يدرپ و

 شد، مشاهده بود شده استفاده ييایمیرشیغ یهاروش

 با ييایمیش كنترل قیتلف رسديم نظر به نيبنابرا

 يزراع كنترل یهاروش مثل ييایمیرشیغ یهاروش

و میزان سموم  شيافزا را سس كنترل ييكارا توانديم

  مورد استفاده در واحد سطح را نیز كاهش دهد. 
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