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) در Cuscuta monogynaهاي مختلف مدیریت علف هرز انگل سس (بررسی روش
 ) Ligustrum vulgarهاي ترون ( پرچین
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  1چکیده
ترین گیاهان در طراحی فضاي سبز ایران  ) یکی از مهمLigustrum vulgareگیاه برگ نو ( سابقه و هدف:

 اي در فضاهاي سبز شهري دارد. سازگاري به شرایط نامساعد محیطی، کشت گستردهدلیل  این گیاه بهاست. 
نو، مشکالتی را  هاي برگ  ) به پرچینCuscuta monogyna( هاي اخیر، حمله انگل سس درختی در سال

اجباري )، انگل .Cuscuta sppهرز سس ( علف براي مدیریت فضاي سبز در مشهد ایجاد کرده است.
دلیل پراکنش جغرافیایی وسیع همراه با دامنه میزبانی باال و  هاي گیاهی است و به بسیاري از خانواده

جا که این  از آن هاي انگل تبدیل شده است. زاترین گونه هاي ناکارآمد مدیریتی به یکی از خسارت روش
تواند کنترل مناسب  کنترلی نمی بردراهبسیار موفق است، یک  شناختی بومو  زیستیهاي  انگل از نظر جنبه
بنابراین، این  کند. از این رو، باید مدیریت تلفیقی براي کنترل آن مورد توجه قرار گیرد. اقتصادي فراهم 

هرز شامل کنترل مکانیکی (سرزنی و شعله  هاي هاي مختلف مدیریتی علف منظور بررسی روش تحقیق به
  روي برگ نو طی دو سال در فضاي سبز مشهد انجام گردید.  براي کنترل سس زیستیافکن)، شیمیایی و 

  

انجام شد. دو  1389-90و  1388-1389هاي آزمایشی در فضاي سبز مشهد در سال ها: مواد و روش
اي که آلودگی تقریباً یکنواختی به سس داشتند، براي اجراي طرح در دو سال انتخاب شد. در  منطقه
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لوك کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل کنترل سال اول، آزمایش در قالب طرح ب
درصد) و  75متیل (داکتال  درصد)، کلرتال دي 48هاي تریفلورالین (ترفالن  کش علف[شیمیایی 

و مکانیکی (سرزنی و شعله افکن) بودند. تیمار سرزنی داراي دو  ]درصد) 41گالیفوسیت (رانداپ 
آزمایش در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با در سال دوم، زنی بود. بار سرزنی و دوبار سر سطح یک

کش رانداپ و تلفیق کاربرد  زا، علف سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل دو جدایه قارچ بیماري
  هاي قارچ بودند. کش با هر یک از جدایه علف

  

بر روي  داري معنی طور کش، سس درختی را به هر سه علفنتایج سال اول نشان داد که : ها یافته
درصد کاهش رشد سس درختی نسبت به شاهد  98تا  84که   طوري پرچین برگ نو کنترل کردند، به

داري باعث کاهش آلودگی  مشاهده شد و داکتال بهترین اثر را داشت. تیمار دوبار سرزنی به طور معنی
گرم بر  8/16ی، ). وزن خشک سس در تیمار دوبا سرزن1سس بر روي پرچین برگ نو شد (شکل 

بار سرزنی  درصد کاهش داشت. یک 71 مقایسه با شاهد مترمربع بود که توسعه سس روي میزبان را در
هاي باقیمانده روي با تحریک رشد شاخ و برگ جدید برگ نو، محیط مناسبی را براي رشد سس

نیز در کاهش وزن سس داري با شاهد نداشت. کاربرد شعله افکن  میزبان ایجاد کرد، البته تفاوت معنی
نتایج سال دوم که وزن خشک سس را در مقایسه با شاهد به یک سوم کاهش داد.   طوري مؤثر بود، به
تلفیق هر  حال، داري با شاهد نداشتند. با این تنهایی تفاوت معنی بهکاربرد دو جدایه قارچ  نشان داد که

تلفیق جدایه  که  طوري ، بهداشت ختیدر داري بر کاهش رشد سس کش تأثیر معنی دو جدایه با علف
 19/81و  60/83ترتیب  ، رشد سس درختی را بهرانداپبا  sp. Alternariaو  sp.  Fusariumقارچ

  .درصد نسبت به شاهد کاهش دادند
  

توان سس را کنترل کرد و با  نتایج این تحقیق نشان داد که با کاربرد مدیریت تلفیقی می :گیري نتیجه
افکن  کش را کاهش داد. تیمارهاي دوبار سرزنی، شعله هاي غیرشیمیایی، مصرف علف استفاده از روش

ع هایی که مان هرز سس موفق بودند. با کاربرد روش در کنترل علف زیستیو تلفیق رانداپ با عوامل 
  هاي بعد کاهش داد.  توان آلودگی را در سال تولید بذر سس شده یا بنیه بذور آن را کاهش دهد، می

  
  زیستیکش، سرزنی، شعله افکن، کنترل  علف هاي کلیدي: هژوا
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  مقدمه
گیرد که عنوان پرچین در فضاي سبز مورد استفاده قرار می ) بهLigustrum vulgareگیاه برگ نو (  

ترین  ، یکی از مهم)28، 14به شرایط نامساعد محیطی ( تمقاومو ها  همه خاكي به سازگاردلیل  به
هاي اخیر حمله سس به گیاه برگ نو در مشهد،  درسال است.گیاهان در طراحی فضاي سبز در ایران 

انگل اجباري  )،.Cuscuta spp( هرز سس علف مشکالتی براي مدیریت فضاي سبز ایجاد کرده است.
دلیل پراکنش جغرافیایی وسیع همراه با دامنه میزبانی باال و  هاي گیاهی است و به نوادهبسیاري از خا

این انگل  ).31( هاي انگل تبدیل شده است زاترین گونه هاي ناکارآمد مدیریتی به یکی از خسارت روش
 گلهاي  گونههاي سبز شهري مانند و فضا گیاهان زینتیگیاهان زراعی و باغی بسیاري از  بر عالوه
 autmnaleهلنیوم ( ،).Dahlia spp( کوکبهاي  گونه، ).Chrysanthemum spp( داودي

Helenium(موچسب ، )Parthenocissus quinquefolia.( پیچ اناري ،)Campsis radicans.( ،
 دهد ها را نیز مورد حمله قرار می و پرچین) Petunia hybrida(اطلسی ، .)Hedera helixه (عشق

)29، 31 .(  
 زیستیو ، مکانیکی هاي پیشگیري، شیمیایی هاي متفاوتی اعم از روش سس روشمدیریت براي   

این انگل آلوده  هاي پیشگیري و مکانیکی زمانی مؤثر هستند که مزرعه هنوز به . روشتوصیه شده است
مطالعه براي کنترل شیمیایی، بیشترین روش مورد . )23( باشد نشده است و یا سطح آلودگی پایین می

رویشی قبل از اتصال انگل به میزبان  هاي پیش کش باشد. بهترین نتایج از کاربرد علف کنترل سس می
هاي  کش علفها الزم است.  ها دوام محدودي دارند و تکرار آن کش ). این علف17( دست آمده است هب

که در اتصال به   طوري هبمصرف بوده و از رشد اولیه سس جلوگیري کرده،   رویشی معموالً خاك پیش
، کلرپروفام، پرونامید، دیکلوبنیل و DCPAهاي  کش علف). 31( باشند میمیزبانِ حساس ناموفق 

برخوردارند  آلوده به سس ارائه تریفلورالین از توانایی کاربرد در خاك براي محصوالت زراعی مختلف
کادنی و ). 19( ثبت شده استرویشی براي کاربرد در گیاهان  کش پیش عنوان علف هداکتال نیز ب). 29(

طور انتخابی در یونجه کنترل کرد. این  هتریفلورالین، سس را ب) گزارش کردند که 1993همکاران (
بعضی از بذور زنی سس در اول فصل شد، ولی با پخش فعالیت آن در خاك،  کش مانع جوانه علف

رویشی یونجه با تریفلورالین،  تیمار پیشدر گزارشی دیگر،  .)10( جوانه زدندفصل در انتهاي سس 
هاي  سس را در اوایل فصل کنترل کرد، ولی در طول فصل، کنترل کاهش یافت. براي کنترل سس

ها در این مرحله  رو، براي کنترل آن . از این)9(است هاي دیگري نیاز  متصل شده به میزبان به روش
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هرز  رویشی جهت کنترل این علف کش پس چندین علف). 17است (رویشی  هاي پس کش نیاز به علف
مؤثري در زراعت  ها گالیفوسیت توانسته است کنترل نسبتاً اند که از میان آنمورد آزمون قرار گرفته

رویشی متحرك در آوند آبکش مورد استفاده روي میزبان،  هاي پس کش علف ).11یونجه ایجاد نماید (
مخزن بسیار خوبی براي ترکیبات یابد، زیرا انگل، تجمع می .Cuscuta spصورت انتخابی در  هب

تجمع یافته در بافت انگل  رانداپ) بیان کردند 1991بویک و همکاران ( .متحرك در آوند آبکش است
گرم ماده مؤثره در  300تا  150میزان  دو مرتبه کاربرد گالیفوسیت به. )3( بیشتر از گیاه میزبان بود

طور  درصد کنترل کرد و عملکرد محصول را به 86فاصله یک هفته، سس را در یونجه تا  هکتار به
  ). 30روي محصول، افزایش داد (  درصد، بدون اثر سمی 272متوسط 

 .)9( مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     آن تواند براي کنتـرل  می هاي آلوده به سس بخشحذف مکانیکی   
پتانسـیل  و کـاهش   پوشـش  تاجافزایش نفوذ نور به داخل  جملهاز ها داراي مزایاي زیادي  حذف ساقه

. هر عملی که باعث کاهش تولید بذر شود، بـه  باشد می کل توده زیستاهش کبذر توسط انگل با تولید 
مورد بررسی سس براي کنترل نیز استفاده از آتش  ).18، 9کند ( کاهش آلودگی سس در آینده کمک می

ولی این  ،استهرز مطرح  علفبذر  زنی جوانهمحرك عنوان یک عامل  بهآتش اگرچه قرار گرفته است. 
مدت زمـان در معـرض آتـش    ). 35( کاهش دهد نیزهرز را  علف هاي گونه اکثرتواند فراوانی  می عامل

کـاربرد شـعله    ).35( ثیرگذار باشـد أزنی یا مرگ و میر بذرها ت تواند در میزان جوانه مینیز بودن بذرها 
را در چغندر قند کاهش داده و زمان کافی به سس براي  C. campestrisمؤثري آلودگی طور  هافکن ب

   .)24( کاهش دهدنیز تولید بذر داده نشد. کاربرد شعله ممکن است تعداد بذور زنده سس را 
 هاي فراوانی صورت گرفته است و گیاه سس، تالشمؤثر براي کنترل  زیستیبراي دستیابی به عوامل   

 .Alternaria spp و Fusarium tricinctum. اند زاي سس شناسایی شده چندین قارچ بیماري کنون تا
ــه  ــاري  Cuscuta gronoviiدر گون ــردهایجــاد بیم ــارچ و ک ــاي ق و  Geotrichum candidum ه

Alternaria alternata  در سس زراعیباعث ایجاد بیماري )Cuscuta campestris ( گردیدند)4( .
 Colletotrichumهـاي قـارچ   مشخص شده اسـت کـه سوسپانسـیون کنیـدي    ی در چین طی تحقیقات

gloeosporioides هاي  توانند گونه میC. chinensis  وC. australis صورت انتخابی  را در سویا به
 ه،دشـ در چنـدین گونـه سـس     بالیتسبب بیماري  Alternaria destruensقارچ  ).23کنترل کنند (

  ).7( دادانگل را در میزبان کاهش  از این ناشیپراکنش و خسارت 
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. باید کند در کنترل سس فراهم نمی استفاده از یک روش و آن هم تنها در یک سال نتیجه مطلوبی  
). 7هاي جدید سس را از بین برد ( هاي پیاپی گیاهچه از تولید بذر سس ممانعت کرد و در سال

 راهبردبسیار موفق است، یک  شناختی بومو  زیستیهاي  جا که این انگل از نظر جنبه همچنین، از آن
باید مدیریت تلفیقی براي کنترل آن  رو، . از اینکند کنترل مناسب اقتصادي فراهم تواند  نمی کنترلی

هاي مختلف مدیریتی  روشمنظور بررسی  این تحقیق بهبنابراین،  ).31مورد توجه قرار گیرد (
بر براي کنترل سس و بیولوژیک شیمیایی  ،(سرزنی و شعله افکن)هرز شامل کنترل مکانیکی  هاي علف
  .   انجام گردیددر فضاي سبز مشهد  برگ نوروي 

  
  ها مواد و روش

، آزمایشی در فضاي برگ نوبر روي  انگل سس زیستیو مکانیکی  ،منظور بررسی کنترل شیمیایی هب  
اي که آلودگی تقریباً یکنواختی  منطقهدو انجام شد.  1389-90 و 1388-1389 هايسبز مشهد در سال

هاي  در سال مشهد شرایط آب و هواییانتخاب شد. در دو سال  به سس داشت، براي اجراي طرح
آزمایش در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با در سال اول، نشان داده شده است.  1آزمایش در شکل 

هاي  کش علف[تیمارها شامل کنترل شیمیایی متر بود.  2×3ابعاد هر کرت چهار تکرار انجام شد. 
 41درصد) و گالیفوسیت (رانداپ  75متیل (داکتال  درصد)، کلرتال دي 48تریفلورالین (ترفالن 

لیتر در هکتار  4/2مصرفی کش ترفالن با دز  فو مکانیکی (سرزنی و شعله افکن) بودند. عل ]درصد)
متري با خاك  سانتی 10طور یکنواخت تا عمق  هنظر سمپاشی شدند و سپس سم ب هاي مورد در کرت

که   طوري هکیلوگرم در هکتار مورد استفاده قرار گرفت، ب 12کش داکتال با میزان  مخلوط گردید. علف
کش در اواخر اسفندماه بکار گرفته شدند.  تمام سطح خاك با این سم سمپاشی شد. این دو علف

هاي سس  جوانه براي از بین بردنفندماه و اواخر اردیبهشت) در دو مرحله (اواخر اس رانداپکش  علف
تیمار سرزنی بود. لیتر در هکتار  4و  8ترتیب  در مرحله اول و دوم به رانداپسمپاشی شد که دز 
 آخر اردیبهشت و دوبار سرزنی در آخر اردیبهشت و آخر خرداد)بار سرزنی در  داراي دو سطح (یک

انجام شد. زمان استفاده از سموم با نازل لیتري  20مپاش پشتی موتوري سمپاشی با استفاده از س بود.
هاي سس بیرون آمده از  در اسفندماه پس از انجام بازدیدهاي مستمر از سطوح آلوده و مشاهده جوانه

ساره گیاه و با زنی انگل و حمله آن به شاخ در اردیبهشت ماه نیز پس از جوانهخاك مشخص گردید. 
به  برگ نوهاي  بوته .برگ نو انجام شد هاي بوتهصورت محلول پاشی بر روي  به سمپاشی رانداپ
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در آخر اسفندماه با  ها سرزنی شدند. تیمار شعله افکنمتر در طول و عرض ردیف سانتی ششاندازه 
هاي جوانه  براي از بین بردن سسهاي مربوطه  کرتحرکت یکنواخت شعله افکن روي سطح خاك 

مرداد با  20در تاریخ از صفحه فلزي استفاده شد.  برگ نوراي جلوگیري از آسیب به شد و ب زده انجام
 و شده جدا میزبان از سس قطعات .گیري انجام شد استفاده از کوادرات یک مترمربع از هر کرت نمونه

 ها نمونه خشک وزن سپس و گرفتند قرار گراد سانتی درجه 70 دماي در آون در ساعت 24 مدت به
  .شد گیرياندازه

  

  
 .)88-90هاي آزمایش ( ط آب و هوایی مشهد در سالشرای -1شکل 

Figure 1. Climatic conditions of Mashhad during experiment years (2009-2011). 
  

 به آلودگی عالئم داراي سس گیاهاندر سال اول تحقیق،  مؤثر، زیستی کنترل عامل یافتن منظور به 
 از) 2000( چاروداتان و کادیر روش مطابق و شدند آوري جمع برگ نو پرچین روي از قارچی عوامل

 و PDB کشت هاي محیط از ها نمونه اسپورزایی منظور به سپس. )20( شد تهیه صیلخا هاي کشت ها آن
PDA درصد 5/0 همراه به لیتر میلی در اسپور 10-7 سوسپانسیون ،خالص هاي نمونه از و شد استفاده 
 سپس. گرفتند قرار زایی بیماري مقدماتی آزمون تحت گلخانه شرایط در ها جدایه. شد تهیه 20 توئین
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 که sp. Alternaria و sp.  Fusariumهاي جنس از قارچ جدایه دو ،ها آزمایش این نتایج به توجه با
  .)12( شدند انتخاب سبز فضاي در تکمیلی هاي آزمون رايب داشتند را اثر بیشترین اولیه مطالعات در

در منطقه دیگري از فضاي  تکرار سه با تصادفی کامل بلوك طرح قالب در آزمایشدر سال دوم،   
 کاربرد تلفیق و رانداپ کش علف ،زا بیماري قارچ جدایه دو شامل تیمارها. دش انجامسبز مشهد 

 1390 ماه اردیبهشت در قارچ هاي جدایه اسپورپاشی. بودند قارچ هاي جدایه از کی هر با کش علف
 لیتر 8 دز با رانداپ ،زیستی کنترل تیمار اعمال از پس هفته دو تلفیقی، تیمارهاي در. شد انجام

 منظور به ومد سمپاشی در. شد اعمال هکتار در لیتر 6 دز با بعد هفته یک دوم سمپاشی و درهکتار
به    با توجه .شد استفاده) هکتار در لیتر 2( ولک روغن و) هکتار در لیتر 6( سم مخلوط از جذب بهبود

 واول  سمپاشی از بعد روز 20 اول، برداري نمونهشرایط آب و هوایی و سرعت رشد سس، 
  . گرفت انجام آن از پس روز 20 وم،د برداري نمونه
 5ها در سطح اطمینان  استفاده شد. مقایسه میانگین افزار هاي آزمایش از نرم براي تجزیه آماري داده  

  انجام شد. LSDدرصد و با آزمون 
  

  و بحثنتایج 
کش،  هر سه علفنتایج نشان داد که : سس هرز کنترل علفبر  تیمارهاي شیمیایی و مکانیکیاثر 

ترفالن، ). 2کنترل کردند (شکل  برگ نو) بر روي پرچین ≥05/0pداري ( طور معنی هرا بدرختی سس 
به شاهد را نسبت  درختی درصد وزن خشک سس 63/84و  60/98، 96/97ترتیب  به رانداپداکتال و 

ها  کش عمل علف نحوهبا توجه به ها وجود نداشت.  کش داري بین علف کاهش دادند و تفاوت معنی
تقسیم  زدارندهبارویشی  هاي پیش کش عنوان علف هترفالن و داکتال بتوان این گونه بیان کرد که  می

با تجمع  رانداپدر اول فصل شده و  باعث کنترل آنو  جلوگیري کردهساقه سس  سلولی از رشد
  بیشتر در سس نسبت به میزبان باعث کنترل این انگل شده است.

نیتروآنینلینِ پندیمتالین و پرودیامین، سس را  هاي دي کش ) گزارش کرد که علف1990داوسون (  
 92کش در اسفندماه، آلودگی سس را  کاربرد این دو علف. )11( طور مؤثري در یونجه کنترل کردند هب

کش مؤثر براي کنترل سس  علفیک عنوان  هنیز ب فالندرصد در تمام ماه خرداد کنترل کرد. تر 100تا 
) بیان داشتند که مصرف قبل از کاشت 1998زاکی و همکاران (). 10در یونجه گزارش شده است (

لیتر آب، مانع از آلودگی  200کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار در  5/1یا  1، 5/0پندیمتالین در مقادیر 
. کاربرد )36( درصد بود 6تا  2روز این آلودگی بین  42داران شد و تا  هاي سس در نیام کامل گونه
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قسمت در  75 به میزان رانداپروز پس از کاشت و  30گرم در هکتار در  38/2میزان  پروپیزامید به
النینی و کوگان ). 15یونجه بدون اثر سوء بر محصول کنترل کرد ( را درسس هرز  علف میلیون،

گیرند،  مورد استفاده قرار مینیتروآنیلین  مصرف دي هاي خاك کش ) بیان کردند که وقتی علف2005(
. )22( شود تصال به میزبان با شکست مواجه می، اما رشد اولیه کاهش یافته و ازده بذور سس جوانه

کار رفته بر روي شاخ و برگ میزبان، در  هب رانداپ) گزارش کردند 2008ران (هوك و همکا
هاي جوان میزبان تجمع  هاي انتهایی و برگ برابر بیشتر از جوانه 26 ،سس هاي انتهایی رشته هاي قسمت

، دزهاي مختلف فضاي سبزدر  رانداپ) براي تعیین دز مشترك 2008هوك و همکاران (. )17( یافت
ها بیان  کار بردند. آن هب C. campestris هگون را روي گیاهان زینتی مختلف آلوده به سس رانداپ

 تمامطور مناسبی روي  ه، سس را بکش از این علف در هکتارماده مؤثره گرم  140داشتند که دز 
کش،  ها همچنین دریافتند که افزایش دز علف کنترل کرد. آنمطالعه شده در آزمایش هاي زینتی  گونه

بیان  )1998سلیمی ( .)17( داري بر سطح کنترل سس روي بیشتر گیاهان میزبان نداشت تأثیر معنی
فاصله یک هفته، ه گرم ماده مؤثره در هکتار ب 300و  150میزان  به رانداپداشت که کاربرد دو مرتبه 

طور متوسط  هدرصد کنترل کرد و عملکرد محصول را ب 86در یونجه بدون اثر سمی بر آن تا را سس 
  . )30( درصد افزایش داد 272
برگ باعث کاهش آلودگی سس بر روي پرچین  )≥05/0p( داريطور معنی هتیمار دوبار سرزنی ب  

مقایسه با  گرم بر مترمربع بود که در 79/16). وزن خشک سس در تیمار دوبا سرزنی، 2شد (شکل  نو
تحریک رشد شاخ و برگ جدید، محیط مناسبی بار سرزنی با  درصد کاهش داشت. یک 42/71شاهد 

دوبار  داري با شاهد نداشت.، البته تفاوت معنیایجاد کرد برگ نوده روي نهاي باقیمارا براي رشد سس
هاي آلوده میزبان، باعث کاهش زیست توده انگل شد.  سرزنی با تکرار حذف بخشی از شاخ و برگ

 لید بذر نیز گردد. این کاهش رشد رویشی ممکن است باعث کاهش تو
مدیریتی براي کنترل مکانیکی سس پیشنهاد شده است.  روش یک عنوان ههرس برگ هویج، ب  
روز پس از کاشت)،  100+  72بار هرس (روز پس از کاشت و دو 100یا  86، 72بار هرس در  یک

  ).21(سس را کاهش داد انگل آلوده به  هاي درصد هویج
که وزن خشک سس را در   طوري هکاهش وزن خشک سس مؤثر بود، بکاربرد شعله افکن نیز در   

هاي سس،  بر از بین بردن جوانه . شعله افکن عالوه)2(شکل  مقایسه با شاهد به یک سوم کاهش داد
بندي  که سس در شروع دانه هنگامیتواند تعداد بذور زنده این انگل را نیز تحت تأثیر قرار دهد.  می

است، بایستی در محل رویش سوزانده شود تا از پراکنش بذور زنده جلوگیري شود و بذوري که به 
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طور مؤثري در زراعت  آتش زدن و سوزاندن به). 13اند نیز از بین بروند ( تازگی در سطح خاك افتاده
کاربرد دارد و به بذور سس اجازه استقرار در خاك  C. campestrisچغندرقند روي کنترل سس گونه 

بین  دهد، ولی همه بذور سس از آلودگی به سس را کاهش می ،). این روش31، 22دهد ( را نمی
) 1992ادنی و همکاران (). ک23مدت و شدت آتش بستگی دارد ( روند، زیرا مقدار نابودي بذور به نمی
درصد  98طور متوسط  هدر پایان فصل، بقاي بذر را ب هاي سس گزارش کردند که سوزاندن لکه نیز

هاي متصل شده را کنترل کرد،  طور مؤثري سس هکه هرس و سوزاندن بها بیان کردند  آنکاهش داد. 
اگر آلودگی ). 9( تر بود و خسارت کمتري به عملکرد و تراکم یونجه وارد کرد ولی هرس اقتصادي

زنی از بین ببرد،  محض جوانهه کش که گیاه سس را ب علفباشد، کاربرد شعله افکن و سس وسیع 
نشان داد که کاربرد براي کنترل سس کاربرد آتش در سه زمان  ).1( کنترل کند ممکن است سس را

داري کاهش داد  طور معنی ههاي بدون تیمار ب در طی تشکیل بذر، پوشش سس را نسبت به کرت آتش
طور مؤثري کنترل  هکردن و سوزاندن، سس را در مزرعه یونجه ب ، قطعرانداپاستفاده تلفیقی از ). 31(

کش داکتال مؤثرترین روش در کنترل سس بود، ولی تفاوت  در مقایسه همه تیمارها، علف). 16کرد (
 ).2بار سرزنی) وجود نداشت (شکل  داري بین تیمارهاي مدیریتی (به استثناي یک معنی

 

  
 )1389( در سال اول آزمایش برگ نواثر تیمارهاي شیمیایی و مکانیکی بر وزن خشک سس بر روي پرچین  -2 شکل
 .) با یکدیگر دارند≥05/0pداري (تفاوت معنی LSDهاي داراي حروف مختلف براساس آزمون  ستون

Figure 2. Effect of chemical and mechanical treatments on dry weight of dodder on common privet in 
the first experiment year (2010). Columns with different letters indicate significant difference 
according to LSD test (p≤0.05).  
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نتایج نشان داد : هاي قارچ بر وزن خشک سسکش با جدایهو تلفیق علف زیستی، عوامل رانداپاثر 
 در که  طوري هب داشتند، برگ نو پرچین رويدرختی  سس رشد بر) p≥05/0( داري معنی تأثیر تیمارها که

 قارچ جدایه تیمار در ترتیب بهدرختی  سس خشک وزن کمترین و بیشترین ،اول گیري نمونه
Alternaria sp. )43/50 مترمربع در گرم (جدایه و کش علف تلفیق وsp.  Fusarium )63/4 در گرم 

 نداشت وجود شاهد با .Alternaria sp قارچ جدایه بین داري معنی تفاوت البته شد، مشاهده) مربع متر
 .نداشتند یکدیگر با داري معنی تفاوت نیز قارچ جدایه دو هر با کش علف تلفیقی تیمارهاي). 3 شکل(

 مؤثري کاهش گالیفوسیت کاربرد آن دنبال به که شد سس انگل تضعیف باعث توده زیست عوامل کاربرد
 تلفیقی کاربرد با که دادند نشان خود آزمایش در) 2009( همکاران و کوك. داشت سس رشد در

 ممانعتی که این بر عالوه پایین غلظت در ،Alternaria destruens قارچ جدایه و گالیفوسیت کش علف
  . )8( شد سس کنترل در افزایی هم و زیستی کنترل عامل رشد تحریک باعث نداشت، قارچ رشد در

 رشد کاهش در مطلوبی تأثیر مناسب جذب عدم دلیل به گالیفوسیت کش علف اول، گیري نمونه در  
 کش علف کاربرد بعد مرحله در بنابراین،. نشد مشاهده شاهد با داري معنی اختالف ونداشت  انگل
  . گرفت قرار استفاده مورد ولک روغن افزودنی ماده ،سم جذب میزان افزایش براي

  

 
در سال دوم  گیري اول در نمونه سس خشک وزن بر ها آن تلفیق و کش علف و زیستی عوامل تیمارهاي اثر -3 شکل

) با یکدیگر ≥05/0pداري ( تفاوت معنی LSDبراساس آزمون  مشتركهاي داراي حروف  ستون )1390( آزمایش
 .دارندن

Figure 3. Effect of treatments of biological agents and herbicide and their integration on dry weight of 
dodder on common privet in the first sampling in the second experiment year (2011) Columns with 
common letters do not differ significantly according to LSD test at P≤0.05.  
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کش  علف تلفیقی تیمارهاي و روغن همراه گالیفوسیت کاربرد که داد نشان دوم گیري نمونه نتایج  
 تفاوت تنهایی به ها جدایه کاربرد. کردند کنترل) p≥05/0( مؤثري طور به را سس قارچ، هاي جدایه با

 درصد 44/44 را سس خشک وزن روغن، همراه گالیفوسیت کاربرد. نداشتند شاهد با داري معنی
 رشد کاهش درصد 19/81-60/83 کش علف و قارچ تلفیقی تیمارهاي در. داد کاهش شاهد به نسبت
  . )4(شکل  شد مشاهده شاهد به نسبت سس

 

 
در سال  گیري دوم در نمونه سس خشک وزن بر ها آن تلفیق و کش علف و بیولوژیک عوامل تیمارهاي اثر -4 شکل

) با یکدیگر ≥05/0pداري ( تفاوت معنی LSDهاي داراي حروف مشترك براساس آزمون  ستون )1390( دوم آزمایش
 ندارند.

Figure 4. Effect of treatments of biological agents and herbicide and their integration on dry weight of 
dodder on common privet in the second sampling in the second experiment year (2011) Columns with 
common letters do not differ significantly according to LSD test at P≤0.05.  

  
پینوکسادن   کش نشان دادند که افزودن روغن ولک به علف) 2009(نیک و همکاران  موسوي 

افزودنی مورد مطالعه، بیشترین اثر را در افزایش کارایی باعث افزایش کارایی آن شد و از بین مواد 
علف قناري و ) .Lolium temulentum Lهرز چچم ( هاي کش در کنترل علف این علف

)Phalaris minor Retz.طریق از گالیفوسیت کاربرد که است داده نشان مطالعات .)26( ) داشت 
 همکاران و بویت. است شده زیستی کش علف چندین کارایی بهبود باعث شیمیایی افزایی هم

 Colletotrichum truncatum (Schwein.) زیستی کش علف کاربرد که کردند گزارش) 2008(
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 همکاران و راهی. )6( داد افزایش را هرز علف کنترل و بیماري شدت گالیفوسیت، کش علف از بعد
. )27( شد گالیفوسیت کارایی افزایش باعث فوزاریوم هاي جدایه از بعضی که دریافتند) 1990(

 و Colletotrichum graminicola کش زیستی)، پتانسیل دو علف2008میشل و همکاران (
Gloeocercospora sorghi  براي کنترل رانداپرا با مقادیر زیر کشندهSorghum bicolor (L.) 

Moench. ssp. Drummondii  کش زیستی  قبل از علف رانداپاربرد کبررسی کرده و دریافتند که
 ها بیان داشتند که کاربرد هرز گردید. همچنین، آن افزایی در بیماري علف به پاسخ هم منجر

Gloeocercospora sorghi 1  و  9/60ترتیب باعث کاهش  به رانداپروز قبل از مصرف  3و
هرز  هرز شد و در نتیجه باعث بهبود شدت بیماري روي علف توده علف درصدي زیست 6/70

 Microsphaeropsis amaranthi) گزارش کردند که کاربرد 2006اسمیت و هالت ( .)25( گردید
را به نصف  Amaranthus rudisکش موردنیاز براي کنترل  ، میزان علفرانداپروز بعد از  3تا  1

کش و ماده افزودنی را براي سازگاري با  چندین علف)، 2009. ویور و همکاران ()32( کاهش داد
 رانداپندین فرموالسیون تجاري چارزیابی کردند.  Myrothecium verrucariaکش زیستی  علف

کش زیستی سازگار  براي اختالط در تانک با این علف Touchdownو  HiTechشامل رانداپ 
  . )34( بودند

  
  گیري کلی  نتیجه

کنترل کرد و با استفاده از توان سس را  مینتایج این تحقیق نشان داد که با کاربرد مدیریت تلفیقی   
افکن و تلفیق  ، شعلهتیمارهاي دوبار سرزنیکش را کاهش داد.  شیمیایی، مصرف علف هاي غیر روش

هایی که مانع تولید بذر  با کاربرد روشموفق بودند.  هرز سس در کنترل علف زیستیعوامل با  رانداپ
   د.ادکاهش هاي بعد  در سال را آلودگی توان میرا کاهش دهد، آن ه یا بنیه بذور شدسس 

  
  سپاسگزاري

 که گردید انجام مشهد شهرداري سبز فضاي و ها پارك سازمان مالی حمایت با پژوهش این  
  . گردد می قدردانی سازمان آن از وسیله بدین
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