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  چکیده

Cynanchum( آزمایشی با هدف تعیین فنولوژي تطبیقی کاتوس 1386سال  acutum( ـ سته و کنتـرل تلفیقـی آن در قالـب    با پ

نتایج .  بري اجرا شد کلوپیر، گلیفوزیت و تیمار کف هاي پاراکوات، تريکش  تیمار و سه تکرار با علف18طرح بلوك کامل تصادفی با 

در بررسـی فنولـوژي   .  خاتمـه یافـت  2848 تجمعی بـه میـزان   GDDآغاز و با ) = GDD 0(نشان داد که رشد کاتوس از سبز شدن 

دهی پسته، کاتوس سبز شد و ضمن رشد میوه و توسعه رویان، مبادرت هاي گل و گل زمان با تورم جوانهطبیقی کاتوس و پسته، همت

زمان بـا آغـاز   تشکیل پوسته سخت پسته تقریباً هم     .  روز رشد ادامه داشت    - درجه   1029این مرحله تا    . به ایجاد انشعاب ثانوي کرد    

مراحل فنولوژي پسته از زمان تورم      . زمان با اواسط مرحله تولید میوه کاتوس بود       س و برداشت پسته هم    افشانی کاتو دهی و گرده  گل

در مجموع، بیشترین کاهش تعـداد سـاقه کـاتوس ناشـی از         .  بود 2365 تجمعی   GDDهاي گل تا رسیدن و برداشت معادل با           جوانه

پاشی با پاراکوات سه لیتر در هکتار به عنوان بهترین سه بار سم.  هکتار بودکلوپیر دو لیتر دریک بار تري+ بر  اعمال تیمار دو بار کف

  .شد)  درصد97(تیمار باعث بیشترین کاهش وزن خشک ساقه کاتوس 

  کلوپیر، کنترل مکانیکی، گلیفوزیت پاراکوآت، تري: کلمات کلیدي

  

  

   ایران-اد کشاورزي یزد، یزد هرز، سازمان جه هاي  کارشناس رشته شناسایی و مبارزه با علف-  1

نویسنده مسئول مکاتبات ( ایران –پزشکی کشور، تهران سسه تحقیقات گیاهؤهرز، مهاي استادیار، بخش تحقیقات علف- 2
*

(  

   ایران- مربی، مرکز تحقیقات کشاورزي یزد، یزد - 3

   ایران-هران پزشکی کشور، تسسه تحقیقات گیاهؤهرز، مهاي دانشیار، بخش تحقیقات علف- 4
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  مقدمه

Cynanchumعلمیبا نام هرزي چندساله  علفکاتوس 

acutum     از تیره استبرق )Asclepiadaceae (اسـامی  . باشـد   می

کش و علف     فارسی این گیاه کاتوس، علف خرس، علف سگ       

 Strangle wort  Dogs bane ,هاي انگلیسی آن پرستویی و نام

ه بومی آلبانی، رومانی، این گیا). 7(باشد   میSwallow wortو 

بلغارستان، فرانسه، یونان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، یوگسالوي و        

کاتوس از طریق تولیدمثل زایشی و تکثیر . جنوب روسیه است

عمـل  ایـن علـف هـرز       . کنـد   رویشی بقاي خود را حفظ مـی      

 از جمله پنبه،     کشاورزي برداشت را در بسیاري از محصوالت     

کند، اما میـزان     دم با مشکالتی روبرو می    ذرت، چغندرقند و گن   

کاهش عملکرد محصوالت توسط ایـن علـف هـرز گـزارش            

   ).10 (نشده است

هاي هـرز مـورد    اهمیت بررسی فنولوژي در علوم علف 

برخی محققان فنولـوژي را     . )31(تأکید محققان بسیاري است     

اي کـه در سـطوح        صـورت بررسـی حـوادث زیـستی دوره          به

نـد  اهدهد، تعریـف کـرد    ت یا سلول روي می    مختلف اندام، باف  

تر زمان      بررسی مراحل فنولوژي، تخمین صحیح و دقیق       ).14(

. سـازد   هاي هرز با گیاهـان زراعـی را میـسر مـی             رقابت علف 

 هـرز را     هـاي   کارهاي مدیریت علـف   توان راه   ترتیب، می     بدین

).18(گسترش داد 

نتـرل  کهـا بـر       کش اثر انواع علف  باره  در جامعیبررسی  

هاي صورت گرفته درباره  و اغلب پژوهشکاتوس انجام نشده

Cynanchum(گونه نزدیک به کاتوس  leave (باشـد   می)28.( 

هـا   درختچـه  درختـان و   کاتوس با پیچیدن بـه شـاخ و بـرگ         

 و مـصرف  رویـشی و بـرگ     هـاي پـس    کـش  استفاده از علـف   

 دکن ها با مشکل مواجه میآبیاري را در باغ همچنین برداشت و

ــا کنتــرل .)9( .C در رابطــه ب leaveدر مــزارع ذرت آمریکــا  

رویشی زودهنگام بـه     و پس  صورت پیش  به کش آترازین  علف

از  کـامالً   رايذر بهاي گیاهچه کیلوگرم در هکتار،   36/3 میزان

 هـشت   هـاي  گیاهچـه  رویـشی  که تیمار پـس    درحالی ،بین برد 

پـس از    و   بـرد  میهاي هوایی آنها را از بین        اي، تنها اندام   هفته

چنـد   بررسـی اثـر   . شـوند    سبز مـی   یشه، دوباره از ر   ک هفته ی

کـش    علـف  نـشان داد کـه  C. leaveسی بـر  کـ کـش فنو  علف

برعکس  .از توفوردي است  تر   مناسب )Silvax(توفورفایوتري  

شده هاي ذکر کش دایکامبا کنترل ضعیفی را در مخلوط با علف

 آمونیـوم  فوزینـات کش گلو علف  محققی.)8 (از خود نشان داد 

 20 هکتـار از مـاده تجـارتی،        لیتـر در   دورا به میـزان      )باستا(

گزارشـات  طبـق  ). 15 (ثر دانـست ؤدرصد در کنترل کاتوس م   

کـش نیکوسـولفورون در مـزارع ذرت قـادر بـه کنتـرل              علف

و صنعت مغان با کاربرد     در کشت   ). 1(مناسب کاتوس نیست    

 کـاتوس را      تابـستان،  پاراکوات در بهار و گلیفوزیت در اوایل      

کنترل کردند، اما این علف هرز با سـبز شـدن دوبـاره باعـث               

به همین دلیل، مشکل این علف هرز همـه سـاله           . آلودگی شد 

نتایج بررسی دیگري نشان داد کـه پیکلـورام         ). 6(وجود دارد   

قادر به کنترل کاتوس در مناطق غیرزراعی و کشت نشده مانند 

باشد، امـا در      ها و حصارها می   همزارع تحت آیش، حاشیه جاد    

هـا  کش   انتخابی بودن علف   ها به خاطر محدودیت   مزارع و باغ  

بنـابراین، سـایر   ). 21(توان این علف هرز را کنتـرل کـرد      نمی

آب افکـن، تنـاوب زراعـی، یـخ     هاي کنترل ماننـد شـعله   روش

. شـود   ها توصیه می  کشزمستانه و خشکی در مخلوط با علف      

کامبـا  هاي توفوردي، دي  کشقات نیز به علف   نتایج دیگر تحقی  

ــتند     ــاره داش ــاتوس اش ــرل ک ــراي کنت ــت ب   ).29(و گلیفوزی

 را C. leaveهاي آترازین و توفوردي، گیاهچه بذري کشعلف

کند، اما کنترل کاتوس به وسیله آنها دشوار        به خوبی کنترل می   

در زمینــه کنتــرل مکــانیکی کــاتوس، بررســی و ). 21(اســت 

عی در دست نیـست، امـا در برخـی از منـابع بـه               گزارش جام 

  ). 23(اند  کارایی روتیواتور براي کنترل کاتوس اشاره کرده

پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلـف ایـران            

در حال حاضر، سطح . گرفته استمورد کشت و پرورش قرار 

باشـد کـه     هکتار می  360000زیرکشت پسته در ایران بیش از       

هاي کرمان، یزد، خراسان، فارس، سمنان،      ن در استان  هاي آ باغ

اند  سیستان و بلوچستان، مرکزي، اصفهان، قزوین و قم پراکنده        

)13.(

ــه اینکــه  ــوان علــف هــرزي کــاتوسباتوجــه ب ــه عن  ب

هـا مطـرح اسـت و از آنجـا کـه            ساز در بسیاري از باغ      مشکل

وبی خ  ها به هرز را در باغ    تاکنون راهکاري که بتواند این علف     

است، شناخت دقیق فنولوژي تطبیقی این کنترل کند ارائه نشده  

کارهایی براي کنترل تلفیقـی آن      علف هرز با هدف معرفی راه     

 شایعیهرز    علف کاتوساز آنجا که    . رسد  ضروري به نظر می   

هاي استان یزد است، این پژوهش در این منطقه انجـام           در باغ 

  .شد
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  ها د و روش                           موا

در پژوهش حاضـر کـه در منطقـه چـاه افـضل از توابـع                

 هکتاري  100شهرستان اردکان در استان یزد در یک باغ پسته          

، )گراماکــسون(هــاي پــاراکوات کــش انجــام شــد، اثــر علــف

بـر و   و تیمار کـف   ) رانداپ(، گلیفوزیت   )گارلون(کلوپیر    تري

امل تصادفی   ک هايترکیبی از این تیمارها در قالب طرح بلوك       

پاشـی  سـم ). 1جـدول   (  تیمار و سه تکرار بررسی شـد         18با  

. جت انجـام گرفـت   پاش الگانس و نازل تیها با سم  کش  علف

هر واحد آزمایشی شامل دو درخت و بین واحدها بـه انـدازه             

پاشـی در   عملیـات سـم   . یک درخت فاصله درنظر گرفته شـد      

واحد کـه   کادري به مساحت یک متر مربع بین دو درخت هر           

 10محدوده آن با میخ و طناب مشخص شده بود، در مرحلـه             

متري کاتوس اعمال شد و زمان اعمال تیمارهاي دوم و          سانتی

ــه ــوم ب ــود  س ــار اول ب ــس از تیم ــاه پ ــک و دو م ــب ی . ترتی

ها در مساحت یک در یک متر بین دو درخت    برداري  یادداشت

در بخش تیمارها طی سه مرحله اعمال شدند که . انجام گرفت

  ).6 و 5، 4هاي جدول(نتایج به آنها اشاره شده است 

   در باغ پستهکاتوسعلف هرز  تیمارهاي کنترل تلفیقی - 1جدول 

  

  پاشی با پاراکوات بار سم3   *1تیمار  

  بري با بیل بار کف23تیمار 

  ) لیتر آب400در تمام موارد در ( کیلوگرم در هکتار 8سولفات آمونیوم +  لیتر در هکتار 2)  درصد اس ال41( بار گلیفوزیت 33تیمار 

   کیلوگرم در هکتار  8سولفات آمونیوم +  لیتر در هکتار 4)  درصد اس ال41( بار گلیفوزیت 43تیمار 

   کیلوگرم در هکتار  8سولفات آمونیوم +  لیتر در هکتار 6)  درصد اس ال41( بار گلیفوزیت 53تیمار 

   کیلوگرم در هکتار  8سولفات آمونیوم +  لیتر در هکتار 2)  درصد اس ال41(یفوزیت  بار گل2 6تیمار 

   کیلوگرم در هکتار  8سولفات آمونیوم + لیتر در هکتار4)  درصد اس ال41( بار گلیفوزیت 2 7تیمار 

  هکتار   کیلوگرم در 8سولفات آمونیوم +  لیتر در هکتار 6)  درصد اس ال41( بار گلیفوزیت 82تیمار 

   کیلوگرم در هکتار  8سولفات آمونیوم +  لیتر در هکتار 6)  درصد اس ال41( بار گلیفوزیت 91تیمار 

   کیلوگرم در هکتار  8سولفات آمونیوم +  لیتر در هکتار 6)  درصد اس ال41( بار گلیفوزیت 1+  بار کف بر 102تیمار 

   لیتر در هکتار    2) د امولسیون درص62کلوپیر تري(کلوپیر   بار تري113تیمار 

  ) لیتر در هکتار2(کلوپیر   بار تري122تیمار 

  پاشی با پاراکوات   بار سم132تیمار 

   لیتر در هکتار  2کلوپیر  بار تري1+ بر   بار کف142تیمار 

   لیتر در هکتار  2کلوپیر   بار تري1+ پاشی با پاراکوات  بار سم152تیمار

   لیتر در هکتار6)  درصد اس ال41( بار گلیفوزیت 1+ پاشی با پاراکوات  بار سم2 16تیمار 

   لیتر در هکتار 6)  درصد اس ال41( بار گلیفوزیت 1) +  لیتر در هکتار2(کلوپیر   بار تري171تیمار 

  شاهد بدون کنترل کاتوس           18تیمار 

  *

. ماه پس از تیمار اول بود2 و 1 زمان اعمال تیمارهاي دوم و سوم به ترتیب  بار تکرار،1 در تیمارهایی با بیش از -
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 روز پس از 30 و 15درصد کاهش تعداد ساقه کاتوس 

  ): 25(پاشی با استفاده از فرمول زیر تعیین شد هر بار سم

تعداد ساقه قبل از اعمال / تعداد ساقه پس از اعمال تیمار)

100   × (تیمار

1(  

بر این، براي تعیین وزن خشک کاتوس یک ماه عالوه 

هاي کاتوس مستقر در مساحت  پاشی سوم، بوتهپس از سم

یک در یک متر بین دو درخت از سطح زمین بریده و وزن 

 درجه 75 ساعت نگهداري در آون 72خشک آنها پس از 

  .گیري شد گراد، اندازه سانتی

  بررسی مراحل فنولوژي کاتوس و پسته 

 سبز شدن کاتوس در اسفند ماه، سه درخت         زمان با هم

طـور    پسته رقم کله قوچی با آلودگی مناسب به کـاتوس، بـه           

در ) دو× دو (اي چهار متر مربعی   تصادفی انتخاب و محدوده   

اي دو  هفتـه . اطراف درخت با میخ چوبی و نخ مشخص شد        

 حـداکثر ثبـت و از       -بار دما با اسـتفاده از دماسـنج حـداقل           

در تعیین . شد برداري   توس و پسته یادداشت   مراحل رشدي کا  

، دمـاي  )صفر فیزیولوژي(مراحل فنولوژي کاتوس دماي پایه     

دهـی آن  زمان سبز شدن و دماي پایه پسته، دمـاي آغـاز گـل    

  . درنظر گرفته شد

براي ثبت مراحل رشدي کاتوس از زمـان سـبز شـدن            

حیـه  اي دو بـار از نا       ها از خاك تا پایان رشد گیاه، هفته       ریشه

کوبی بازرسی و مراحل سبز شدن، ایجاد انشعاب ثـانوي،      میخ

افــشانی، تولیــد میــوه، رســیدگی میــوه و  دهــی و گــردهگــل

.شد می آزادسازي بذر به عنوان مراحل فنولوژي ثبت 

       به علت چندساله بودن پسته، عموماً فنولوژي زایشی آن 

ن تورم دماي پایه پسته را زما. گیردمورد بررسی قرار می

مراحل فنولوژي ). 11(گیرند  هاي زایشی آن درنظر میجوانه

پسته در منابع به طور دقیق ذکر نشده، اما براساس کتب 

مربوط به این زمینه و نشریات مرکز تحقیقات پسته کشور، 

ها، ها و ظهور خوشهصورت هفت مرحله تورم جوانهبه

 میوه به اندازه ، رشد)متر دو میلی(تشکیل میوه به اندازه ارزن 

، تشکیل پوسته سخت، )متر چهار تا پنج میلی(کوهی  بادام

آغاز رشد رویان، پر شدن کامل میوه، رسیدگی کامل و 

 ).13(شود  برداشت ارائه می

 روز رشد مراحل فنولوژي عالوه بر -براي تعیین درجه 

دماي پایه، باید دماي حداقل و حداکثر روزانه نیز در دسترس 

 حداکثر استفاده و -همین منظور از دماسنج حداقل به. باشد

 روز رشد -دما دو بار در هفته ثبت و براي محاسبه درجه 

  : تجمعی از رابطه زیر استفاده شد

)Tb
2

minTmax_T
(GDD    

2(  

 Tmin حداکثر دماي روزانه، Tmaxدر این رابطه، 

 - درجه GDD دماي پایه گیاه و Tbحداقل دماي روزانه، 

  ).26(شد تجمعی است  روز ر

  محاسبات آماري

افزار  ها با استفاده از نرم پس از تجزیه واریانس داده

SAS Ver. 9.1،ها با استفاده از آزمون چند   مقایسه میانگین

  .اي دانکن انجام شد دامنه

  

  نتایج و بحث

در پی بازدیدهاي مکـرر دمـاي پایـه کـاتوس و پـسته              

ین دماي روزانه در زمـان      براي پسته، میانگ  . تعیین و ثبت شد   

گـراد     درجـه سـانتی    5/12،  )2/1/1385(هاي گل   تورم جوانه 

احتمـاالً بـا رقـم      (در تحقیقی دیگر، دمـاي پایـه پـسته          . بود

علـت  ). 11(گـراد گـزارش شـد        درجه سـانتی   5/4) متفاوت

تفاوت در نتایج این دو بررسی احتماالً ارقام متفـاوت پـسته            

 روزانـه در زمـان ظهـور        در کـاتوس، میـانگین دمـاي      . است

 25/13،  )15/12/1384(هاي چندسـاله    هاي روي ریشه  جوانه

طبق نتایج تحقیق دیگر، دماي پایه . گراد ثبت شد درجه سانتی

   درجـه 17زنـی بـذر کـاتوس     یا صفر فیزیولوژي براي جوانه    

  ). 3(گراد گزارش شد سانتی

  مراحل فنولوژي کاتوس 

اتوس براسـاس   طول مراحل فنولوژي ک   ) 2(در جدول   

بـر ایـن    .  روز رشد تجمعی نـشان داده شـده اسـت          -درجه  

 روز از سبز شدن تا پایان رسـیدگی         263اساس، کاتوس طی    

 روز رشـد بـه      - درجه   2848میوه و آزاد شدن بذر با کسب        

  . دهد حیات خود ادامه می

افـشانی  دهـی و گـرده    شود گل طورکه مشاهده می  همان

)  روز17(تـرین   شـدن کوتـاه  و سبز)  روز115(ترین   طوالنی

تـرین  تـرین و کوتـاه    طـوالنی . مرحله فنولوژي کاتوس بودند   
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ترتیب سبز شدن   مراحل فنولوژي کاتوس در بررسی دیگر، به      

و سبزشـدن تـا انـشعاب ثـانوي         )  روز 43(آذین  تا ظهور گل  

  ). 3(بود ) هشت روز(

  مراحل فنولوژي پسته 

 -رجه  مراحل فنولوژي پسته برحسب طول دوره و د       

بر این اساس، پسته    . ارائه شده است  ) 3(روز رشد در جدول     

هاي زایشی تا رسیدگی کامـل و        روز از تورم جوانه    187طی  

 روز رشـد بـه حیـات        - درجه   2365برداشت میوه با کسب     

ترین مرحله فنولـوژي، پـر شـدن          طوالنی. دهد  خود ادامه می  

ـ      و کوتاه )  روز 88(کامل میوه    ه انـدازه   ترین آن، رشد میـوه ب

هـر  (و آغاز رشـد رویـان       ) متر  چهار تا پنج میلی   (کوهی  بادام

  .بود)  روز10کدام 

  

  

   روز رشد-با درجه ) گراد  درجه سانتی25/13( رابطه مراحل فنولوژي کاتوس بر مبناي صفر فیزیولوژیکی - 2جدول 

  

  مراحل فنولوژي

  طول دوره

) روز(
*

  

   روز رشد-درجه 

  )تجمعی(

  5/41  17  اندام هوایی از ریشه ) ظهور(سبز شدن 

  0/1029  107  ایجاد انشعاب ثانوي

  5/2192  115  افشانیدهی و گردهگل

  5/2772  71  تولید میوه

  0/2848  30  سازي بذردگی میوه و آزادرسی

*

  .پوشانی وجود داشتها هم در بسیاري از مراحل رشد بین دوره- 

  

   روز رشد-با درجه ) گراد  درجه سانتی25/13(ر فیزیولوژیکی  مراحل فنولوژي پسته بر مبناي صف- 3جدول 

  

  مراحل فنولوژي

  طول دوره

) روز(
*

  

   روز رشد-درجه 

  )تجمعی(

  5/41  17  هاها و ظهور خوشهتورم جوانه

  0/74  15  )متر  میلی2(تشکیل میوه به اندازه ارزن 

  0/116  10  )متر  میلی4-5(رشد میوه به اندازه بادام کوهی 

  5/285  20  یل پوسته سختتشک

  5/400  10  آغاز رشد رویان

  0/1797  88  پر شدن کامل میوه

  0/2365  43  رسیدگی کامل و برداشت 

 *

  .پوشانی وجود داشتها هم در بسیاري از مراحل رشد بین دوره-
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  فنولوژي تطبیقی کاتوس و پسته

بررسی فنولوژي تطبیقی کاتوس و پسته نـشان داد کـه           

دهی پسته، کاتوس سبز شد و      ها و گل    تورم جوانه زمان با   هم

ضمن رشد میوه پسته و توسـعه رویـان، مبـادرت بـه ایجـاد              

 روز رشـد    - درجـه    1029این مرحله تا    . انشعاب ثانوي کرد  

به عبارت دیگر، در زمان رشـد و توسـعه مغـز            . ادامه داشت 

هاي رویـشی و کـانوپی      کاتوس به توسعه گسترده اندام      پسته،

زمان بـا   تشکیل پوسته سخت پسته تقریباً هم     . ردازدپخود می 

کـاتوس در ایـن   . افـشانی کـاتوس بـود     دهی و گرده  آغاز گل 

 115 روز رشد تجمعی طی      - درجه   5/2192مرحله با کسب    

عالوه بـر ایـن، برداشـت    . روز رقابت نزدیکی با پسته داشت    

  .زمان با اواسط مرحله تولید میوه کاتوس بودپسته هم

احل فنولوژي کاتوس و پـسته براسـاس تقـویم          مقایسه مر 

  زمانی

 3/9/85 آغاز و تا 15/12/84چرخه زندگی کاتوس از 

 ادامه 2/7/85 آغاز و تا 2/1/85ادامه و چرخه زندگی پسته از 

ترتیب چرخه زندگی کاتوس حدود دو ماه بدین. داشت

که رسیدگی میوه و آزادسازي نحوي، به بودتر از پسته طوالنی

  . به طول انجامید3/9/85 تا 4/8/85 بذر از

  اثر تیمارهاي کنترل تلفیقی بر کاتوس  

  پاشی اول سم-

 اثر تیمارهاي آزمایش بر درصـد کـاهش تعـداد سـاقه           

ترتیب در سطح پاشی اول به روز پس از سم30 و 15کاتوس 

هـاي ایـن    مقایـسه میـانگین   . دار بـود  پنج و یک درصد معنی    

  . ارائه شده است) 4(ر جدول صفت تحت تأثیر تیمارها د

برخالف انتظار با افزایش دوز : پاشی روز پس از سم15

که در طوريگلیفوزیت، تعداد ساقه کاتوس افزایش یافت، به

تواند   آن میدلیل. باالترین غلظت از شاهد نیز بیشتر بود

. کش در اثر افزایش غلظت آن باشد کاهش تحرك علف

 بین تیمارهاي گلیفوزیت همچنین در بررسی دیگري، از

 گرم در هکتار، بهترین تیمار در کنترل 200 و 150، 100

پاشی یک بار سم). 2( گرم در هکتار بود 150جالیز تیمار  گل

مقایسه با شاهد باعث  با گلیفوزیت دو لیتر در هکتار در

اثر تیمار یک بار . بیشترین کاهش تعداد ساقه کاتوس شد

کلوپیر دو لیتر در  کتار و دو بار تريپاراکوات چهار لیتر در ه

دو . هکتار بر درصد کاهش تعداد ساقه کاتوس مشابه بود

کمترین . داري نداشتند تیمار اخیر با شاهد نیز تفاوت معنی

تواند بري بود که علت آن می کارایی مربوط به تیمار کف

  ).   4جدول (تحریک رشد کاتوس در اثر قطع ساقه باشد 

 30مشابه قبل، تعداد ساقه کاتوس : پاشیسم روز پس از 30

پاشی اول با افزایش غلظت گلیفوزیت روز پس از سم

تیمارهاي یک بار گلیفوزیت دو و چهار لیتر . افزایش یافت

 و 60ترتیب دار با شاهد به در هکتار با داشتن تفاوت معنی

همچنین در این .  درصد کاهش تعداد ساقه کاتوس شدند55

اما . بري بود ی کارایی مربوط به تیمار کفشرایط، کمتری

کش  تعداد ساقه کاتوس در پاسخ به تمام تیمارهاي علف

کاهش تعداد ساقه کاتوس . نسبت به شاهد کاهش یافت

جز پاراکوآت چهار کش به تحت تأثیر تمام تیمارهاي علف

 روز پس 15پاشی بیشتر از  روز پس از سم30لیتر در هکتار، 

 اما در پاسخ به پاراکوآت چهار لیتر در پاشی بود،از سم

  ).4جدول (پاشی افزایش نشان داد  روز پس از سم30هکتار 

  

  پاشیپاشی اول نسبت به تعداد قبل از سم روز پس از سم30 و 15 کاتوس  مقایسه میانگین درصد کاهش تعداد ساقه- 4جدول 

  

 اولپاشی روز پس از سم30پاشی اولپس از سم روز15تیمار

بر بار کف1
ab
 55/49

a
 69/56

 لیتر در هکتار2  بار گلیفوزیت 1
c

88/23
d
 33/21

 لیتر در هکتار4  بار گلیفوزیت 1
bc

01/31
cd

 36/24

 لیتر در هکتار6  بار گلیفوزیت 1
a
 97/50

abc
 24/42

 لیتر در هکتار3  بار پاراکوات 1
abc
 28/35

bcd
 13/36

 لیتر در هکتار2ر کلوپی   بار تري1
abc
 08/35

cd
 12/32

شاهد بدون کنترل
ab
 80/47  

ab
 38/54

. باشد حاکی از افزایش تعداد ساقه کاتوس می100اعداد بیشتر از ). = α% 5دانکن (داري ندارند اعداد داراي حداقل یک حرف مشترك در هر ستون اختالف معنی
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  پاشی دوم سم-

 15 کاتوس ش تعداد ساقهدر این مرحله نیز، درصد کاه   

  . دار بودپاشی در سطح پنج درصد معنی روز پس از سم30و 

جز یک بار تمام تیمارها به: پاشی روز پس از سم15

گلیفوزیت شش لیتر در هکتار با شاهد بدون کنترل تفاوت 

دو بار پاراکوات چهار لیتر در هکتار، دو . داري داشتند معنی

عنوان  کلوپیر دو لیتر در هکتار به بر و دو بار تري بار کف

 درصد کاهش 72 و 73، 75ترتیب بهترین تیمارها باعث به

بین . تعداد ساقه کاتوس نسبت به شاهد بدون کنترل شدند

تیمارهاي دو بار گلیفوزیت دو، چهار و شش لیتر در هکتار 

داري مشاهده نشد، اما هر سه تیمار در کاهش  تفاوت معنی

 بهتر از یک بار گلیفوزیت شش لیتر در تعداد ساقه کاتوس

دو بار گلیفوزیت شش و یک بار . هکتار عمل کردند

یک بار گلیفوزیت شش لیتر در هکتار بدون + کلوپیر  تري

 درصد کاهش تعداد ساقه 50دار با هم باعث  تفاوت معنی

  ).5جدول (کاتوس نسبت به شاهد بدون کنترل شدند 

ن تیمارها، دو بار مؤثرتری: پاشی روز پس از سم30

 درصد کاهش تعداد 85کلوپیر دو لیتر در هکتار با توانایی  تري

پس از آن، دو بار پاراکوات چهار لیتر در . ساقه کاتوس بودند

هکتار و دو بار گلیفوزیت چهار لیتر در هکتار در رتبه بعدي 

کمترین کارایی مربوط به تیمار یک بار . قرار گرفتند

پاشی با دو بار سم. ر هکتار بودگلیفوزیت شش لیتر د

تر نسبت به دوز شش لیتر در  گلیفوزیت با دوزهاي پایین

هکتار، کارایی بیشتري در کنترل کاتوس داشتند که به نظر 

کش داراي غلظت کمتر  رسد به علت تحرك بیشتر علف می

 روز پس 30درصد کاهش تعداد ساقه کاتوس ). 4 و 2(باشد 

پاشی در پاسخ  روز پس از سم15 پاشی دوم نسبت بهاز سم

، دو )جز دو بار گلیفوزیت دو لیتر در هکتاربه(به گلیفوزیت 

گلیفوزیت شش لیتر در هکتار + کلوپیر  کلوپیر و تري بار تري

بري و  کاهش یافت، اما در پاسخ به تیمارهاي پاراکوآت، کف

  ).     5جدول (شاهد روند معکوسی مشاهده شد 

  

  پاشیپاشی دوم نسبت به تعداد قبل از سم روز پس از سم30 و 15 کاتوس  میانگین درصد کاهش تعداد ساقه مقایسه- 5جدول 

  

پاشیپس از سم  روز30پاشیپس از سم  روز15تیمار

بر بار کف2
c

 01/18
bc

 18/29

 لیتر در هکتار2 بار گلیفوزیت 2
c

49/23
bc

 41/28

 لیتر در هکتار4 بار گلیفوزیت 2
c

11/23
bc

 01/20

 لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 2
bc

 44/34
bc

 00/24

 لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 1
ab

 97/50
b

 24/42

 لیتر در هکتار2کلوپیر   بار تري2
c

 98/18
c

 76/11

 لیتر در هکتار3 بار پاراکوات 2
c

 51/16
bc

 69/19

 لیتر در هکتار6گلیفوزیت  بار 1+  لیتر در هکتار 2کلوپیر   بار تري1
bc

 08/35
bc

 12/32

شاهد بدون کنترل
a

 96/67
a

 43/97

  . باشد حاکی از افزایش تعداد ساقه کاتوس می100اعداد بیشتر از ). ≥P 05/0(دار ندارند اختالف معنیبراساس آزمون دانکن اعداد داراي حداقل یک حرف مشترك در هر ستون 

  

  پاشی سوم سم-

  رصد کاهش تعداد ساقه کاتوسد) الف

 و  15اثر تیمارها بر درصد کاهش تعداد ساقه کـاتوس          

دار   در سطح پنج درصد معنی پاشی روز پس از آخرین سم30

   .بود

تمـام تیمارهـا بـا شـاهد        : پاشـی  روز پس از سم    15

یـک بـار    + بـر     تیمار دو بـار کـف     . داري داشتند   تفاوت معنی 

ود، زیرا تعداد سـاقه کـاتوس       ترین تیمار ب  کلوپیر مناسب   تري

بعد از آن دو    . تحت تأثیر این تیمار تقریباً افزایشی نشان نداد       

بار پاراکوات چهار لیتر در هکتار، سه بـار گلیفوزیـت چهـار        
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کلوپیر دو لیتـر در هکتـار و          لیتر در هکتار، سه و دو بار تري       

. ترتیـب بهتـرین تیمارهـا محـسوب شـدند       بر بـه  سه بار کف  

ترتیب یک بار گلیفوزیت شش لیتـر       اکارآمد نیز به  تیمارهاي ن 

کلوپیر دو لیتـر در     یک بار تري  + در هکتار، دو بار پاراکوات      

هکتــار، ســه بــار پــاراکوات چهــار لیتــر در هکتــار، دو بــار 

گلیفوزیت شش لیتر در هکتار، دو بار گلیفوزیت دو لیتـر در            

یـک بـار گلیفوزیـت شـش لیتـر در           + بر  هکتار، دو بار کف   

یک بار گلیفوزیت شـش لیتـر در        + کتار، دو بار پاراکوات     ه

یک بار گلیفوزیت شش لیتر در      + کلوپیر  هکتار، یک بار تري   

 و دو بار گلیفوزیت     هکتار، سه بار گلیفوزیت دو لیتر در هکتار       

  ).6جدول (چهار لیتر در هکتار بودند 

  

  

  پاشیپاشی سوم نسبت به تعداد قبل از سم روز پس از سم30 و 15هاي کاتوس  مقایسه میانگین درصد کاهش تعداد ساقه- 6جدول 

  

  پاشی روز پس از سم30  پاشی روز پس از سم15  تیمار

  bc 00/42  c  48/10   لیتر در هکتار4 بار پاراکوات 3

  c92/17  bc  91/44   بر      بار کف3

  bc58/22  bc  83/20     لیتر در هکتار 2 بار گلیفوزیت 3

  c 91/12  bc  78/18   لیتر در هکتار4فوزیت  بار گلی3

  bc 95/21  bc  44/24   لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 3

  bc 10/27  bc  06/28   لیتر در هکتار2 بار گلیفوزیت 2

  bc 00/21  bc 40/29   لیتر در هکتار4 بار گلیفوزیت 2

  bc 67/32  bc 44/40   لیتر در هکتار 6 بار گلیفوزیت 2

  bc 19/46  b  65/64   لیتر در هکتار6یت  بار گلیفوز1

  bc  12/26  bc 21/31   لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 1+ بر   بار کف2

  c 89/13  c  22/12   لیتر در هکتار2کلوپیر   بار تري3

  c 83/15  bc 00/30   لیتر در هکتار2کلوپیر   بار تري2

  c 59/12  bc 40/27   لیتر در هکتار4 بار پاراکوات 2

  c 06/10  c 83/7   لیتر در هکتار2کلوپیر   بار تري1+ بار کف بر  2

  bc 70/42  bc 00/20   لیتر در هکتار2کلوپیر   بار تري1+  بار پاراکوات 2

  bc 60/25  bc 93/33   لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 1+  بار پاراکوات 2

  bc 86/24  bc 13/31   لیتر در هکتار 6 بار گلیفوزیت 1+ کلوپیر   بار تري1

  a 76/13  a 32/16  شاهد بدون کنترل

  .)≥P 05/0(دار ندارند اختالف معنیبراساس آزمون دانکن، اعداد داراي حداقل یک حرف مشترك در هر ستون 

  .باشد حاکی از افزایش تعداد ساقه کاتوس می100اعداد بیشتر از 
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 اثر تیمارها بر درصد کاهش تعداد       :پاشی روز پس از سم    30

دار ساقه کاتوس نسبت به شاهد در سطح پنج درصـد معنـی           

مشابه قبل، بیشترین کاهش تعداد ساقه ناشـی از اعمـال           . بود

 7/21کلـوپیر بـا کـاهش         یک بار تـري   + بر    تیمار دو بار کف   

سه بار پاراکوات و سه بـار       . درصدي تعداد ساقه کاتوس بود    

 گلیفوزیـت  تیمار سه بار. کلوپیر در رتبه بعد قرار گرفتند   تري

هاي دو و شش لیتري  چهار لیتر در هکتار درمقایسه با غلظت      

ترین تیمار نیز مـشابه قبـل   نامناسب. آن کارایی بهتري داشتند   

  ).6جدول (یک بار گلیفوزیت شش لیتر در هکتار بود 

 روز پـس  30درصد کاهش وزن خشک ساقه کاتوس      ) ب

  پاشیاز آخرین سم

 تیمارها بر وزن خشک تجزیه واریانس نشان داد که اثر

مقایـسه  . دار بـود ساقه کاتوس در سـطح پـنج درصـد معنـی         

ها نشان داد که تمام تیمارها بـا شـاهد بـدون کنتـرل        میانگین

داري داشتند و در کاهش وزن خـشک کـاتوس            تفاوت معنی 

تیمار سه بـار پـاراکوات بیـشترین کـارایی را در            . مؤثر بودند 

ترتیب سـه     ز آن به  کاهش وزن خشک کاتوس داشت و بعد ا       

کلـوپیر، دو بـار    یـک بـار تـري    + بـر   بر، دو بار کـف      بار کف 

یـک بـار   + بـر  کلوپیر، دو بـار کـف   یک بار تري+ پاراکوات  

کلـوپیر و دو بـار        گلیفوزیت، دو بار پاراکوات، سه بـار تـري        

یک بار گلیفوزیت باعث بیـشترین کـاهش وزن         + پاراکوات  

وزیـت کـارایی    دوزهـاي کمتـر گلیف    . خشک کـاتوس شـدند    

طورکـه  همـان علت آن   . بیشتري از دوزهاي باالتر آن داشتند     

کـش  توان به تحرك و درنتیجه تأثیر کمتر علف می،اشاره شد 

پاشـی  تیمارهاي سه بـار سـم     . هاي بیشتر نسبت داد     با غلظت 

کارایی بیشتري در کاهش وزن خشک کاتوس درمقایـسه بـا           

  ). 7جدول (پاشی داشتند دو بار سم

  

  زنی ریشه کاتوس در پاییز پاشی و درصد جوانه روز پس از آخرین سم30 مقایسه میانگین اثر تیمارها بر وزن خشک ساقه کاتوس - 7ول جد

  

  تیمار

وزن خشک ساقه کاتوس 

  )گرم در بوته(

  زنی درصد جوانه

ریشه

   بار پاراکوات 3
g

 083/0  
a

 100

  بر      بار کف3
fg

 310/0  
a

 100

   لیتر در هکتار2یت  بار گلیفوز3
def
 133/1  

ab
 67/66

   لیتر در هکتار4 بار گلیفوزیت 3
cde

 610/1  
a

 100

   لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 3
cdef

 260/1  
ab

 89/88

   لیتر در هکتار 2 بار گلیفوزیت 2
cde

 530/1  
ab

 55/55

   لیتر در هکتار4 بار گلیفوزیت 2
b

 890/2  
ab

 78/77

   لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 2
b

 550/2  
a

 100

   لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 1
def
 100/1  

ab
 89/88

   لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 1+ بر   بار کف2
fg

 540/0  
ab   55/55

   لیتر در هکتار2کلوپیر   بار تري3
fg

 600/0  
b

 33/33

   لیتر در هکتار2کلوپیر   بار تري2
bcd

007/2  
b

 33/33

   لیتر در هکتار3پاراکوات  بار 2
fg

 550/0  
ab

 67/66

   لیتر در هکتار2کلوپیر  بار تري1+ بر   بار کف2
fg

310/0  
ab

 66/66

   لیتر در هکتار2کلوپیر بار تري1+  بار پاراکوات 2
fg

 490/0  
ab

 66/66

   لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 1+  لیتر در هکتار 3 بار پاراکوات 2
efg
 860/0  

ab
 67/66

   لیتر در هکتار6 بار گلیفوزیت 1+  لیتر در هکتار 2کلوپیر   بار تري1
bc

 420/1  
ab

 89/88

  شاهد بدون کنترل
a

 220/4  
a

 100

  .)≥P 05/0(داري ندارند اعداد داراي حداقل یک حرف مشترك در هر ستون اختالف معنی
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  زنی ریشه  اثر تیمارهاي کنترل تلفیقی بر درصد جوانه) و

دار بودن اثر تیمارها در  گر معنیها بیان  واریانس دادهتجزیه

بـا  . زنی ریشه کاتوس در پاییز بـود        سطح پنج درصد بر جوانه    

ها روشـن شـد کـه بیـشترین کـاهش درصـد             مقایسه میانگین 

زنی قطعـات ریـشه ناشـی از تیمارهـاي سـه و دو بـار                  جوانه

ـ         کلوپیر می   تري سی باشد که موید کاهش توانایی تکثیـر غیرجن

در پاسخ به تیمارهـاي     . کاتوس تحت تأثیر این دو تیمار است      

سه بار گلیفوزیت چهار لیتر در هکتار، دو بار گلیفوزیت شش        

بر و سه بار پاراکوات، قطعات ریشه لیتر در هکتار، سه بار کف

  ).7جدول (کش کامالً جوانه زدند  مانند شاهد بدون علف

  

  بحثو ج نتای

ی پـنج مرحلـه     پژوهش حاضر نشان داد که کاتوس طـ       

 روز رشد بـه حیـات خـود         - درجه   2848فنولوژي، با کسب    

 - درجـه    2365قوچی با کـسب       دهد و پسته رقم کله    ادامه می 

تـرین  طـوالنی . گذرانـد   روز رشد هفت مرحله فنولوژي را می      

افشانی بـا طـول دوره        دهی و گرده  دوره فنولوژي کاتوس، گل   

کامـل میـوه بـا       روز و همین مرحله براي پسته، پر شدن          150

در بررسی تطبیقی فنولـوژي پـسته و        .  روز بود  88طول دوره   

کاتوس مشاهده شد که در زمان رشـد و توسـعه مغـز پـسته،               

بـا در   . پـردازد هاي رویشی می  کاتوس به گسترش وسیع اندام    

هـاي پـسته   کـه خوشـه  نظر گرفتن فنولوژي تطبیقی در زمـانی  

) متـر   دو میلـی  ( ارزن   که میوه به انـدازه    شود تا زمانی  ظاهر می 

تواند در افزایش عملکرد پسته مؤثر     شود، کنترل کاتوس می     می

همچنین، براي کاتوس در گلخانه پنج مرحله فنولـوژي         . باشد

 روز رشـد کـسب      - و مجموع درجه     ه شده است  درنظر گرفت 

در ). 3 (ه اسـت   گزارش شـد   3/1008دهی    شده تا شروع میوه   

توس به پـنج مرحلـه سـبز         مراحل فنولوژي کا    نیز این بررسی 

، ایجاد انشعاب ثانوي، آغاز مرحلـه       )ظهور اندام هوایی  (شدن  

ها و تولید میـوه   ، مرحله باز شدن گل)ظهور گل آذین (زایشی  

بر این اساس کاتوس قادر بود از صفر درجـه روز         .  شد  تقسیم

 رشـد بـه رشـد خـود      - درجه روز    3/1008 رشد تا مرحله     -

قات، مراحـل فنولـوژي علـف شـیر         در دیگر تحقی  . ادامه دهد 

)Asclepias syriaca (     ،به نه مرحله سـبز شـدن انـدام هـوایی

دهی کامل، پایان   دهی، گل آذین، آغاز گل    دهی، ظهور گل    غنچه

هـا و رسـیدن       هاي کوچک، رسیدگی میوه     دهی، ظهور میوه  گل

همچنین مراحل زندگی فرفیـون را بـه        ). 17( شد    بذور تقسیم 

هـاي  تولید جوانه، دانهـال، تولیـد شاخـساره       پنج مرحله دانه،    

  ).4(د دهنده تقسیم کردنهاي گل تولید شاخهرویشی و مرحله

 الگوي رشـد    اطالع از شناخت کامل مراحل نمو گیاه و       

هـاي    بینی آلودگی مزرعـه بـه علـف         و نمو فصلی آن، در پیش     

هاي تهیه شـده بـر اسـاس دمـا و             مدل). 16 (استهرز، مفید   

هـاي هـرز، از اجـزاي          مراحل فنولـوژي علـف     فتوپریود براي 

شوند که در مدیریت       محسوب می  'خبره'هاي    ضروري سیستم 

عنـوان مثـال،      بـه . هاي هرز کاربرد شایان توجهی دارنـد        علف

کش را  ترین مرحله زندگی گیاه نسبت به علف توان حساس می

تـرین زمـان    مناسـب  چنین اطالعاتی منجر به ارائه    . تعیین کرد 

هاي  کش و بنابراین کنترل شیمیایی موفق علف از علفاستفاده 

   .)27(شود  هرز می

هاي هرز چندساله از جمله کاتوس بیـشتر          اهمیت علف 

شـود، زیـرا    مربوط به توانایی تولیـدمثل غیرجنـسی آنهـا مـی          

هـاي هـرز   مهمترین عاملی که باعـث دشـواري کنتـرل علـف         

با استفاده کاتوس  ). 29 (استشود، همین توانایی      چندساله می 

هـا  جوانـه . باشد  از قطعات ریشه قادر به تولیدمثل رویشی می       

  صـــورت تـــصادفی در طـــول قطعـــات ریـــشه قـــرار  بـــه

تواند از جوانـه روي ریـشه         که یک گیاه می   طوريگیرند، به می

نوعی عدم هماهنگی در متون     . ظاهر شده و گسترش پیدا کند     

زمینی کـاتوس  هاي زیرگذاري اندام چاپ شده در ارتباط با نام     

عنـوان ریـزوم و ریـشه          بـه  آنهاي زیرزمینی   اندام. وجود دارد 

هاي بذري  ندرت گیاهچه   در مزارع ذرت به   ). 2 (ندمعرفی شد 

  درنتیجـه مـشکل اصـلی وجـود       ). 21(شـود   کاتوس دیده می  

ها یا قطعات ریشه مانـده از       هاي هوایی است که از ریشه     اندام

ر محققـین در بررسـی       دیگـ  ،همچنین. شود  سال قبل ایجاد می   

Cynanchumهاي زیرزمینـی آناتومی متوجه شدند که قسمت

leave        دست آمده از دیگـر      ریشه است نه ریزوم که با نتایج به

شواهدي مبنـی بـر اینکـه       ). 28 و   21(تحقیقات مطابقت دارد    

). 20 (ه اسـت  هاي زیرزمینـی ریـزوم باشـند، پیـدا نـشد          اندام

اي تیـره اسـتبرق عمومـاً از        طورکلی، تولیدمثل رویشی اعض     به
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بنـابراین  . گیـرد  هاي نابجا روي ریـشه انجـام مـی    جوانه طریق

-بـه . شـوند   ها مـی  هاي تولیدمثل رویشی مربوط به ریشه     اندام

هـاي هـرز      طورکلی، کاهش توانایی تولیدمثل رویـشی علـف       

شـود    چندساله، گام مهمی در جهت کنترل آنها محـسوب مـی          

)21   .(  

هــاي  باعـث خـشکی کامـل بوتـه    تیمارهـاي پـاراکوات  

پاشی با گلیفوزیت کنـدي و توقـف        پس از سم  . کاتوس شدند 

ها مشاهده شد کـه بـا    بدشکلی و سوختگی برگ رشد، زردي، 

همچنین، . پاشی این آثار تشدید شد    افزایش دوز و دفعات سم    

خوردگی   اي شدن برگ و پیچ    در دیگر تحقیقات زردي و قهوه     

در ). 12(یفوزیت گزارش کردنـد     را از آثار ظاهري مصرف گل     

خـوردگی، زردي و در    کندي رشـد، پـیچ    ،کلوپیرپاسخ به تري  

خوردگی، ضـخیم و    پیچ. ها مشاهده شد  مواردي خشکی برگ  

ها را از آثـار ظـاهري کـاربرد ایـن     ها و ساقه  طویل شدن برگ  

  ).12(دانند  کش می علف

در پژوهش حاضر، بیشترین کاهش تعداد ساقه کاتوس 

یک بار + بر ناشی از اعمال دو بار کف)  درصد90حدود (

باتوجه به نکاتی مانند کاهش مصرف . کلوپیر بود تري

کش، مسائل زیست محیطی و نیل به کشاورزي پایدار،  علف

کلوپیر دو لیتر در هکتار مؤثرترین تیمارها در سه و دو بار تري

)  درصد67حدود (زنی ریشه کاتوس کاهش درصد جوانه

ها، بهترین تیمار کنترل کاتوس طبق دیگر گزارش. بودند

عبارت بود از گلیفوزیت شش لیتر در هکتار و هشت کیلوگرم 

متري کاتوس و   سانتی15 تا 10سولفات آمونیوم در مرحله 

گلیفوزیت + بر تکرار آن پس از بازرویی یک و یک بار کف

شش لیتر در هکتار و هشت کیلوگرم سولفات آمونیوم در 

در این حالت، در پایان فصل رویش، ). 6(رحله همان م

+ بیشترین کنترل کاتوس ناشی از اعمال تیمار گلیفوزیت 

  . گلیفوزیت بود

  منابع مورد استفاده

هاي گروه سولفونیل اوره در کشبررسی علف) 1376(بدلی خ  . 1

  بخش تحقیقات آفات و. گزارش سالیانه طرح. ايذرت دانه

.غانهاي گیاهی، مبیماري

جالیز و امکان کنترل  بررسی فنولوژي گل) 1384(بهروزي د  . 2

نامه  پایان. شیمیایی آن در باغات منطقه چهارمحال و بختیاري

هاي  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شناسایی و مبارزه با علف

.دانشگاه تهران. هرز

وس  هرز کات هایی از بیولوژي علفبررسی جنبه) 1384(پهلوانی ا  . 3

)Cynanchum acutum .(نامه کارشناسی ارشد در رشته پایان

دانشگاه فردوسی . هاي هرزمهندسی شناسایی و مبارزه با علف

.مشهد

. ، موسوي ك.، خلقانی ج.، کوچکی ع.، رحیمیان مشهدي ح.زند ا . 4

کاربردهاي (هاي هرز اکولوژي علف) 1383(و رمضانی ك 

  . اد دانشگاهی مشهدانتشارات جه). ترجمه(، )مدیریتی

Cynanchum(مبارزه با علف هرز کاتوس ) 1383(شیمی پ  . 5

acutum (گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، موسسه . در باغات سیب

.پزشکی کشورتحقیقات گیاه

 تیره استبرق 28شماره (فلور ایران ) 1378(ضعیفی م  . 6

)Asclepiadaceae .(ها و مراتعسسه تحقیقات جنگلؤم .  

شناسی زیست) 1377(پناهی م و صانعی شریعت.  طاهباز ف .7

. انتشارات دانشگاه تهران. هاي هرز علف

). ترجمه(ها هاي هرز مبانی و روشدانش علف) 1381(غدیري ح  . 8

  . انتشارات دانشگاه شیراز

طرح بررسی بیولوژي و فنولوژي و ) 1376(و سلیمی ح . فقیه، ا . 9

هاي هرز گزارش نهایی در بخش علف. پراکنش علف هرز کاتوس

. هاي گیاهیمرکز تحقیقات آفات و بیماري

دهی گل(شناسی کاربردي درخت پسته  زیست) 1374(پور يقلی . 10

  . انتشارات دانشگاه تهران. جلد اول) دهیو میوه

کارکرد فیزیولوژیک ) 1384(و صارمی ح . ، زند ا.ك. موسوي س . 11

  . نتشارات دانشگاه زنجانا. هاکشو کاربرد علف

کاشت، داشت و (راهنماي پسته ) 1380(وزارت جهاد کشاورزي . 12

دفتر خدمات تکنولوژي آموزشی، معاونت امور باغبانی ). برداشت

، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزي، )دفتر امور پسته(

  . معاونت آموزش و تجهیز نیروي انسانی



72  1390، پاییز 2، شماره 13زراعی کشاورزي، دوره بهمجله 

13 . Alm DM, Mc Giffen JRME and Hesketh JD (1991)

Weed phenology. In. Hodges, T., ed., Predicting crop 

phenology. Boca Raton, FL, USA CRC Press. Pp. 191-218. 

14 . Bahat A (1985) Glufosinate and ammonium for general 

weed control in vinyards, citrus and other fruit orchards and 

uncultivated area. Phytoparasitica 13: 239-250. 

15 . Bert A, Sattin M, Baldoni G, Delpino AM, Ferrero A, 

Montemurro P, TEI F, Viggiani P and Zanin G (2006) 

Relationship between crop yield and weed time of 

emergence removal, modelling and parameter stability 

across environments. Weed Research 48: 78-386.

16 . Bhowmik PC (1994) Biology and control of common 

Milkweed (Asclepias syriaca). Review Weed Scienses

6: 227-250. 

17 . Bhowmik PC (1997) Weed biology importance to weed 

management. Weed Scienses 45: 349-356. 

18 . Christensen T (1998) Swallowworts. Wild Flower Summen. 

42: 21-25. 

19 . Coble HD and Slife FW (1970) Development and control of 

honeyvine milk weed. Weed Scienses 18: 352-356. 

20 . Meister RT (ed.) (2002) Weed control manual. Meister Publ. 

other fruit orchards and uncultivated areas. Phytoparasitica. 

13(3&4): 139-145.

21 . Robinson EL (1968) Reproductive characteristics of 

Honyvine Milkweed.

22 . Russele MP, Willhelm WW, Olson RA and Power JF (1984) 

Growth analysis based on degree days. Crop Scienses 24: 

28-32. 

23 . Sobrero MT, Sabbatini MR and Fernandez OA (1997) 

Phenology and biomass dynamics of cattail (Typha subulata

L.) in southern Argentina. Weed Scienses 45: 419-422.

24 . Soteres JK and Murray DS (1982) Root distribution and 

reproductive biology of honeyvine milkweed (Cynanchum

leave). Weed Scienses 30: 158-163. 

25 . Soteres JK, Murray DS and Basler E (1983) Absorption of 2, 

4-D, dicamba, and glyphosate by excised honeyvine 

milkweed (Cynanchum leave) leaves. Weed Scienses 31: 

241-247. 

26 . Spitters CJT (1989) Weeds population dynamics, 

germination and competition. In Rabbinge, R., S. A. Ward 

and H. H. Van Lar, eds., Simulation and Systems 

Management in Crop Protection. Simulation Monographs 

32. Wageningen, The Netherlands Pudoc. pp. 182-216.

27 . Swanton CJ, Huang JZh, Shrestha A, Tollenaar M, Deen W 

and Rahimian H (2000) Effects of temperature and 

photoperiod on the phenological development of barnyard 

grass. Agronomy 92: 1125-1134.



Journal of Crops Improvement, Vol. 13, No. 2, Autumn 2011

     Study of integrated management and comparative phenology of swallow wort

(Cynanchum acutum L.) in pistachio orchard 
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Abstract

This research was undertaken to determine the comparative phenology of swallow wort (Cynanchum

acutum) in pistachio orchards and investigate the possibilities of its integrated management as a randomized 

complete block design with 18 treatments and three replications during 2007. The treatments consisted using

Paraquat, Glyphosate, Triclopyr and removine the weed. The results indicated that swallow wort growth started 

from emerging at zero GDD and ends at 2848 cumulative GDD. Formation of pistachio shell was almost at the 

same time with the beginning of flowering and pollination of swallow wort and pistachio harvesting were taken 

during the middle of swallow worth fruiting. The corresponding stages for pistachio had cumulative GDD 2365. 

Overall, two times weed removal + Triclopyr was the best treatment for reduction of swallow worth stem 

number. Three times Paraquat three l/ha was the best treatment for reducing in swallow wort stem biomass

(97%).
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