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  محصولو اهمیت معرفی 

از خانواده حبوبات است که بلندي بوته آن به ساله، یک گیاهی Cicer arietinum L نخود با نام علمی

تا  13هاي آن مرکب از برگ ،اي استساقه این گیاه پوشیده از تارهاي غده. رسدسانتی متر می 30حدود 

هاي آن سفید رنگ مایل به قرمز یا آبی و به طور تک گل. باشددار میعدد برگچه کوچک و دندانه 17

دو میوه آن به صورت نیام و غالف آن کوچک، متورم و نوك تیز به طول . تک بر روي ساقه قرار دارد

به عنوان یک محصول . متر است که در آن یک دانه نخود به رنگ نخودي یا سیاه قرار داردسانتی تا سه

این گیاه به . گرددنیمه خشک کشت می معتدل، نیمه سردسیر ومناطق  هاي زراعیکم هزینه در سیستم

اي، نسبت به خاطر قابلیت سازگاري با طیف وسیعی از شرایط محیطی و خاك از قبیل اراضی حاشیه

 نخود جهانی سمقیا در ).1394مهدیه و همکاران، ( کشت دیگر محصوالت از جمله گندم ارجحیت دارد

درصد سطح  63از بیش ایران در و دارد حبوبات بین در رااهمیت  سوم هرتب فرنگی نخود و لوبیا از پس

بر اساس آمار وزارت  ).1392گنجی و همکاران، ( گیردمی بر در را کشور حبوبات کشت زیر

ده تن بو 300548هکتار و تولید آن  561029سطح زیر کشت این محصول در ایران  جهادکشاورزي،

بیشترین سطح زیر  1396-97بر طبق این آمارنامه در سال زراعی  ).1397 احمدي و همکاران،(است 

هاي کرمانشاه، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی کشت این محصول متعلق به استان

  .بوده است

ده و بذور رسی. داراست انسان تغذیه در زیادي ارزش پروتئین از ییباال درصد بودن دارا با نخود گیاه 

ترین منابع غذایی و یکی از مهمدارند خوبی انبارمانیخشک حبوبات داراي ارزش غذایی زیاد و قابلیت 

 با توجه به توانایی تثبیت ازت در این گیاه، قرار دادن آن. باشندمی) درصد 32تا  18(سرشار از پروتئین 

صورت محدود به شکل  که به طورعالوه بر این. کندهاي زراعی کمک میدر تناوب به پایداري سیستم

هاي خشک شده آن در تهیه آرد براي انواع اسنک و شیرینی به کار می شود، دانهمصرف می) تر(تازه

 فاقد فاکتورهاي ضد تغذیه اي مثل بازدارنده هاي پروتئاز و پلی فنل هاست و پروتئین و فیبر زیادي. رود

در مقایسه با سایر حبوبات کلسیم و فسفر بیشتري  نخود .دهددارد که قابلیت هضم آن را افزایش می نیز

هکتار در سراسر  میلیون 9نخود در مساحتی بیش از  .به عنوان غذاي دام کاربرد دارد دارد و پوشال آن

امروزه در مقیاس جهانی، کشاورزي در مواجهه با ). 1394مهدیه و همکاران، (جهان کشت می شود

هاي گیاهی دلیل واریتهر موفق عمل کرده است، که این توفیق اساساً بهنیازهاي روزافزون به غذا بسیا

 Nasiri) هاي آبیاري بوده استکشها و توسعه سازهجدید، استفاده از کودهاي شیمیایی و آفت
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Mahallati et al., 2014).  هاي در فعالیتهدف اصلی به حداکثر رساندن توأم تولید و درآمد از آنجا که

تولید در  دهندهعوامل کاهشترین مهمو یکی از ).1395جوانمرد و همکاران، (تاسکشاورزي 

در این مجموعه  باشد، لذامی هاي هرزها و علفآفات، بیماري ، خسارت ناشی ازمحصوالت کشاورزي

- گیاهزاي محصول نخود و مدیریت  سعی شده است در حد امکان به معرفی اولیه و مهم عوامل خسارت

  .در مزرعه پرداخته شود پزشکی

  

  (Heuze et al., 2015) از سمت راست به ترتیب نیام و انواع نخود) 1 شکل
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  فصل اول
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  مقدمه

در زمینه مشکالت مربوط به آفات در مزارع نخود در مقایسه با سایر بقوالت، نخود معموال آفت کمتري 

این موها یک ماده . موهاي سطح بافت آن باشددارد که  ممکن است به دلیل سازگاري با فصل سرد یا 

کنند که سبب دور شدن ترشح می ،اسیدي را که اغلب از اسید مالیک و اسید اگزالیک تشکیل شده است

- خوار، مگس مینوز، کرم طوقهی نظیر پیلهآفات مورد حمله گیاه نخود در زمان رشد. گیاهخواران می شود

  براي مشخصی اختصاصی سموم ،گیاه رشدي مرحله و آفت نوع به ستهب. گیردقرار می بر وکارادرینا

 و نباتات حفظ سازمان فنی توصیه اساس بر باید ها آن مقدار و نوع که شوندمی مصرف آفات کنترل

  ).1394، مهدیه و همکاران( شود تعیین کارشناسان وپژوهشگران   نیز

 خوار نخودکرم پیله -1

Heliothis viriplaca Hufnage 

Helicoverpa armigera. (Hübner) (Lep., Noctuidae)   

  مناطق انتشارو دامنه میزبانی

که بیش از هفتاد گونه گیاهی شامل تعداد زیادي  خوار بسیار گسترده بوده به طوريدامنه میزبانی کرم پیله

مسـیري و نیمـه   این آفت در منـاطق گر . گیردهاي هرز را در بر میاز نباتات زراعی، درختان میوه و علف

 انجـام  هـاي بررسـی  ).1387صـادقی و نـوري   (گرمسیري انتشار داشته و در اکثر نقاط ایران پراکنده است 

 آفـت  و آورده وارد نخـود  مـزارع  بـه  را زیـان  بیشـترین  منـاطق  اکثـر  در خوارپیله کرم که داده نشان شده

 و مراغـه  ارومیـه،  منـاطق  دیـم  نخـود  مـزارع  در آفت این خسارت. شودمی محسوب محصول این کلیدي

 کرمانشـاه  بیسـتون  منطقـه  در). 1376 آقـاجري،  هاشمی( است  آمده دست به درصد 79 تا 33 از هشترود

 گـزارش  هـم  % 32 تـا  کرمانشـاه  دیم مزارع در خسارت میزان. است شده گزارش%  3/16 آلودگی میزان

 شـده  بـرآورد  محصـول  کـل  % 21 متوسـط  بطور گنبد و گرگان مازندران، ،گیالن مزارع در و است شده

-مـی  فعالیـت  وحشـی  و زراعی گیاهان از وسیعی دامنه روي گونه دو این). 1387 نوري، و صادقی( است

 رجبی، و صاحباري سیدي) (1 شکل( سازندمی وارد ایران هاينخودکاري به را خسارت بیشترین و کنند

1388(.  
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  مشخصات ظاهري

روي بدن الروها چهار ردیف . متنوع و از سبز تا سیاه متفاوت است نخودخوار رنگ الروهاي کرم پیله

هاي جلویی  بال. متر استمیلی 13-20اي به طول  حشره کامل، شب پره).  2شکل(نوار تیره وجود دارد 

اي رنگ در حاشیه است هاي عقبی روشن با نوار قهوه گرد و لوبیایی تیره و بال زردرنگ با دو لکه

  ).1387صادقی و نوري (). 3شکل(

 
 )اصلی( نخود روي خوارپیله کرم الرو) 2شکل 

 

  خوارحشره بالغ کرم پیله) 3شکل

https://alchetron.com 

  خسارت



 

١١ 
 

 و هـا گـل  هـا، غنچه ها،جوانه سپس و خورده را هابرگچه ابتدا تخم از خروج از پس آفت، این الروهاي

 ترتیب بدین است، نخود هايپیله متوجه بیشتر آفت این اصلی خسارت. دهندمی قرار حمله مورد را هاپیله

 را هـا دانـه  از قسـمتی  یـا  تمـام  و شده هاآن داخل نموده سوراخ واردایره صورت به را هاغالف هاکرم که

 زیـان  پیلـه  چنـدین  بـردن  بین از با و )4شکل ( روندمی دیگر هايپیله سراغ سپس و داده قرار تغذیه مورد

 40 تـا  30 متوسـط  طـور  به که داده نشان هابررسی). 1387 نوري، و صادقی( آورندمی بار به توجهی قابل

 بـر  در را هکتـار  در کیلـوگرم  400 حـدود  خسارتی که بینندمی آسیب حشره این توسط  هاغالف درصد

 آفـت  این الرو یک شده گفته. رسدمی نیز درصد 95-90 به غالف آسیب میزان مساعد، شرایط در. دارد

 ).Altaf Hossein et al., 2008( برساند آسیب هاغالف از عدد  40 تا 25 به تواندمی تنهایی به

  

  

 )Wasihun, 2016( نخود روي خوارپیله کرم خسارت) 4 شکل

  مدیریت آفت

توان یک دستورالعمل متفاوت است نمیاز آنجایی که شرایط اقلیمی مناطق کشت نخود در کشورمان 

ي مناطق در نظر گرفت و در هر منطقه بایستی با توجه به شرایط خاص همان منطقه بهترین کلی براي کلیه

خوار نخود در هر حال، براي کسب موفقیت بیشتردر برنامه مدیریت کرم پیله. روش را انتخاب نمود

 .شودتوصیه می یهاي مختلف مدیریتتلفیقی از روش

  کنترل زراعی -1

  کشت پاییزه) الف

  کشت زود هنگام بهاره ) ب
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نشان داده شده که افزایش تراکم کاشت نیز، باعث افزایش درصد جمعیت و : تغییر تراکم کاشت) ج

خوار گردید، اما در عین حال، بیشترین عملکرد دانه نیز از باالترین تراکم هاي پیلهدرصد خسارت کرم

بوته در مترمربـع بـراي تـودة محلـی گریـت در  50تراکم کاشت ر این اساس،کاشت، حاصل شد و ب

  ). 1391قربانی و همکاران (قابل توصیه است   آباد،شرایط آب و هوایی خرم

  یخ آب زمستانه ) د

 .هاي مناسبهاي هرز به شیوهمهار علف)  ه

 .هاي زمستانی آفت در خاك النهآوري محصول به منظور از بین بردن شخم عمیق پس از جمع) و

  

 مهار زیستی -2

  چرا که زنبورهاي پارازیتوئید. موفق آفت، نیاز به ردیابی و پایش دقیق آفت هستمهار زیستی به منظور  

Say Habrobracon hebetor جهت ردیابی آفت و تعیین . کنندالروهاي سنین باالي آفت را پارازیته می

تله هاي فرومونی قبل از ظهور آفت، ترجیحاً در مرحله جوانه زنی نخود استفاده  عملیات کنترلی، زمان

ها یک تا دو تله در هکتار هاي نخود بوده و تعداد تلهها باید در حد ارتفاع بوتهارتفاع نصب تله. شودمی

فرمونی می  شکار اولین شب پره توسط تله هاي نیز  H. hebetorزنبور  الك تعیین زمان رهاسازيم .باشد

زنبور رهاسازي   ،نخود در مزارع خوارکرم پیله باشد حـدود دو هفتـه پس از شکار اولین شب پره هاي

روز بعد جهت  10رها سازي مجدد  .عد د زنبور ماده به ازاي هر هکتار صورت می گیرد 1000براکون با 

 .شودموثرتر بودن مهار زیستی توصیه می

الروهاي سنین  کنترل براي با دز توصیه شده شرکت،  Btزیستی  فرآورده پاشی محلول: کنترل میکروبی

 مناطق هاي فرمونی دراز تله استفاده با پاشی زمان محلول دقیق تعیین به توجه با خوار پیله تر کرمپایین

-محلول ).1390مرزبان (شود می پیشنهاد روز چهار به فاصله پاشی محلول تکرار وآفت،  این به آلوده

   .پاشی بایستی حتما در هنگام غروب آفتاب انجام شود

درصد تخم هاي آفت باشد که بـا اسـتفاده از تله  50الزم است کاربرد عامل بیولوژیک هم زمان با تفریخ 

 100-300میزان مصرف  . روز باید محلول پاشی تکرار شود 7-5هاي فرمونی تعیین می شود و به فاصله 

هکتار، روي قـسمت هـایی از گیـاه کـه مـورد حمله الروها قرار گرفته به صورت  گرم عامل فعال در

بـسته بـه نـوع فرموالسیون مقدار ماده فعال متفاوت . ، توصیه شده است)تعلیق(محلول پاشی سوسپانسیون 

ه می تکـرار در طول فصل زراعی در نظر گرفت 3کیلوگرم در هکتار بـا  2است لذا به طور متوسط مقدار 

روي کنترل  Bt کارایی. اسـتي الرو) سنین اول و دوم(سنین اولیـه روي زمان مصرف،  ینربهت.شود

الروهاي سنین باال به سرعت کاهش می یابد، به طوري که قابل توصیه نمی باشد مگر اینکه دز مصرفی 
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رت گیرد تکرار ساعت پس از محلول پاشی بارندگی صو 24در صورتی که در طول  . افـزایش داده شـود

  .محلول پاشـی توصـیه می شود

 :کنترل شیمیایی -3

 :زمان مناسب براي کنترل شیمیایی

با توجه . بسیار مفید هستند عملیات کنترلیردیابی آفت و تعیین زمان  به منظورهاي فرمونی استفاده از تله

اواسط اردیبهشت با باال رفتن ها در مزارع نخود غرب کشور، از پرههاي انجام شده، پرواز شببه بررسی

روز بعد از  10جایی که اوج خروج الروها یابد، از آننسبی دماي هوا آغاز شده و تا اواسط تیر ادامه می

ریزي و خروج الروهاي جوان در تدارك برنامه هاي تخمکه تاریخباشد و با توجه به ایناوج پروازمی

آید در بیشتر مناطق نخودکاري غرب کشور، اواخر نظر میاي دارد، به شیمیایی آفت نقش عمدهکنترل 

  .خوار باشدزمان مناسبی براي سمپاشی علیه کرم پیله) بسته به منطقه( اردیبهشت تا اواسط خرداد

باشد که این مرحله شیمیایی همزمان با ظهور حداکثر الروهاي ریز می کنترلبهترین زمان  -1

مزارع در . باشدها میو اوایل پیله بستن بوته) یمرحله گلده(مصادف با اواسط تشکیل گل 

مختلف دیرکشت ، متوسط و زود کشت، این زمان تفاوتی نکرده و در هر نوع از این مزارع ، 

  ).1381توحیدي، ( باشدهمان مرحله اواسط گلدهی می کنترلبهترین زمان 

در زمان سمپاشی  علیه این آفت کافی بوده و در صورتیکه این تنها یک نوبت سمپاشی بر -2

نماید و از خسارت آفت که گاهی مناسب ذکر شده در باال انجام شود بخوبی آن را کنترل می

 .)1381توحیدي، (  گردد جلوگیري خواهد شدباعث نابودي کل محصول می

 
لیتر در هکتار، میلی 200به میزان   SC 15%براي کنترل شیمیایی این آفت سموم ایندوکساکارب 

 400تا  300به میزان   EC 5%تا یک کیلوگرم در هکتار و لوفنرون  75/0به میزان   DF 80%ب تیودیکار

  .باشددر قالب مدیریت تلفیقی قابل استفاده می )1393شفقی و همکاران، (لیتر در هکتارمیلی

  نخود  برطوقه کرم-2

Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller)  
Agrotis ipsilon (Hufnagel) (Lep. Noctuidae) 

 
  

  مناطق انتشارو دامنه میزبانی

شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، آذربایجانهاي مختلف شامل بر از استانهاي مختلف کرم طوقهگونه

تهران، مازندران، فارس، لرستان، هرمزگان، بوشهر، کوههاي البرز، کرمان، سیستان و بلوچستان، 

 گیالن، سمنان، یزد، قم، اردبیل، کرمانشاه، ایالم، اصفهان و همدان گزارش شده استکردستان، گلستان، 
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(Feizpour, 2014) .  از جمله پنبه، چغندرقند،  داراي میزبان هاي متعدد در بین گیاهان زراعی،این حشره

د زیادي ب زمینی، خیار، کدو، بادنجان، گوجه فرنگی، هویج و تعدایویا، آفتابگردان، کنجد، سذرت، س

  ).1397افشاري آزاد و همکاران، ( از علف هاي هرز می باشند

  مشخصات ظاهري

-می رشد مترسانتی 5 حدود شدن کامل زمان تا و دارند طول مترسانتی 5/2 تخم از شده خارج الروهاي

 بدن پشتی بخش طول در نامشخص نازك نوار یک. باشدمی متغیر سیاه تا خاکستري از هاآن رنگ. کنند

 با مقایسه در هاپروانه. کندمی متمایز الروها سایر از را الروها ، اینبدن پوست خصوصیات و دارد قرار

 ايقهوه. باشدمی مترمیلی 50 تا 40  حدود باز هايبال با بدن عرض و هستند بزرگ نسبتا مشابه هايگونه

 هستند شکل لوبیایی و گرد مثلثی، لکه سه داراي انتها، سمت یه قاعده از جلو هايبال و هستند رنگ

)Tooker, 2009( )5شکل.(  

  
  برحشره بالغ کرم طوقه) 5 شکل

https://www.ndsu.edu/pubweb/pulse-info/Cutworms.html  

 خسارت

- علف زراعی محصوالت بهاره کاشت عملیات انجام با. باشدمی هرز هايعلف از ابتدا آفات این تغذیه

 داده قرار حمله مورد را هاآن مستقیما الروها اصلی محصول شدن سبز از پس و رفته بین از هرز هاي

.  اي از اهمیت کمی برخوردار استچنین تغذیه. کنندهاي ریز و نامنظم در برگ ایجاد میوسوراخ

-می جوان هايگیاهچه رفتن بین از باعث و جویده را آن زیرین قسمت و طوقه يناحیهالروهاي بزرگتر

 ممکن است ساقه را به طور کامل قطع کنند که میتواند سبب پژمردگی و مرگو  )Tooker, 2009( شوند

  .(Akol et al., 2011) )6شکل ( گیاه شود کامل 
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  بر روي گیاهنحوه خسارت کرم طوقه) 6شکل

Photo credit: Clemson University – USDA Cooperative Extension Slide 
Series, Bugwood.org. 

 آفت مدیریت

ها در مزرعه در موفقیت اي بوتههایی چون پژمردگی لکهتشخیص به موقع خسارت و توجه به نشانه

 هاي خشک شده در مزرعه، به محض مشاهده اولین بوته. باشدمهم می ،بر در مزارع مدیریت کرم طوقه

الروهاي این آفت  ،ها کمی عقب زده شود چنانچه خاك پاي این بوته. را باید آغاز کردعملیات کنترلی 

  . شوند در نزدیکی طوقه گیاه دیده می

  :کنترل زراعی -1

 داشتن زمین پس از چند فصل کشت متوالیآیش نگه-1

 از بین بردن الروهاي داخل خاكبه منظور  شخم عمیق  بعد از برداشت -2

  هاي هرز مزرعه دربهارکنترل و وجین علف-3

  :کنترل میکروبی -2

با دز توصیه شده به صورت مخلوط با سبوس گندم   B.t var Kurstakiکش باکتریایی استفاده از حشره 

و آب به میزان دو تا سه کیلوگرم در هکتار بنا به توصیه شرکت سازنده زمان مناسب براي کنترل 

هاي کنترل، هاي شیمیایی یا در تلفیق با سایر روشکشاز اعمال حشرهمیکروبی، یک هفته زودتر 

  ).1385زاد  خانی(باشد  می

  :کنترل شیمیایی -3

 .)1393شفقی و همکاران، (لیتر در هکتار  7/0و  5/0تبوفنوزید در دزهاي کش حشرهاستفاده از 

سن اول روي شاخ و برگ گیاه براي کنترل شیمیایی این آفت بهترین موقع زمانی است که هنوز الروهاي 

  ). شودبازدید مرتب مزرعه در اوایل فصل توصیه می(اند ها نرفتههستند و هنوز پاي بوته

  هاي مینوز برگ نخودمگس-3
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Liriomyza ciceriana Rond  
Liriomyza congesta (Becker) (Diptera: Agromyzidae) 
 

  مناطق انتشارو دامنه میزبانی

 جنس. شوندهاي بسیاري از گیاهان به عنوان آفت شناخته میدلیل خسارت به برگ هاي مینوز بهمگس

Liriomyza   گونه از  23از بین آن ها . باشندگونه است که در سطح جهان پراکنده می 300داراي بیش از

هاي این آفت به دامنه وسیعی از گیاهان بخصوص خانواده .باشندلحاظ اقتصادي حایز اهمیت می

Cucurbitaceae ، Leguminose و Solanaceae ترین سبزیجاتی که به عنوان مهم .زنندخسارت می

 ،شوند شامل لوبیا، بادمجان، فلفل، سیب زمینی، کدو، گوجه فرنگی، خیارشناخته میاین آفت میزبان 

جنوبی فعالیت هاي مینوز در نقاط مختلف کشور به ویژه در مناطق در ایران مگس .باشندمی و نخودکاهو

این حشره به خصوص در  .)1394نامور، ( شوندداشته و از آفات مهم سبزیجات و حبوبات محسوب می

هاي خوزستان، کرمان، هرمزگان و تهران خسارات زیادي به محصوالتی نظیر نخود، لوبیا، استان

و احمدوند ، عابدي ( شودو جزو آفات مهم محسوب می سبزیجات، گوجه فرنگی و خیار وارد کرده

1398.(  

  مشخصات ظاهري

نامور، (متر در پشت بدن سیاه و طرفین و زیر بدنشان زردرنگ است  میلی 2-3کامل مگسی به طول حشره

 بند دومین و نخستین رنگ، تیره نوك با است سر بزرگ چشم جفت چشم یک و سر داراي که) 1394

-می رنگ زرد اسکوتلوم و براق سیاه مزونتوم تیره، و گرد شاخک بند سومین و زرد به مایل شاخک

. کنندها به صورت انفرادي در سطح رویی یا زیرین برگ تخمریزي میماده ).Malipatil 2007(باش

اي رنگ بوده و در انتهاي شفیره قهوه. شوندالروها کرمی شکل و بدون پا هستند و به رنگ سبز دیده می

  )7شکل)(1394نامور، (بدن دو جفت زائده دارد 

  
  )1393جوادزاده، (حشره بالغ مگس مینوز  )7شکل

  خسارت
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حشرات ماده مگس مینوز طی مراحل  .زا هستندهاي مینوز در هر دو مرحله بلوغ و الروي خسارتمگس

هاي گیاهان میزبان به خصوص برگهاي گذاري حفرات فراوانی را در سطح شاخ و برگتغذیه و تخم

 به برگ سطح در منافذ ایجاد با خروج، از پسالروها . کنندها ایجاد میآن جوان انتهایی و حاشیه

-می ایجاد پیچ در هاي پیچداالن و کنندمی تغذیه و کرده حمله زیرین و فوقانی سطح دو بین پارانشیم

 رویی و زیري يغشا فقط و شده متصل هم به هاتونل سپس. )8 شکل) (1398عابدي و احمدوند ، ( کنند

- برگچه شدن کم اثر در و شده خشک هابرگ نتیجه در آید،می در کرده باد و شفاف نیم شکل به برگ

  ).1383 خانجانی،( گرددمی اختالل دچار گیاه و شودمی کم گیاه توسنتزف سطح نخود هاي

  

  
  )اصلی( خسارت آفت مینوز روي برگ نخود) 8 شکل

 

  آفت مدیریت

 زراعی کنترل

 )1374 هنرپروران، و فاضلی( مناطق از برخی در نخود کاشتن زودتر

 بین از و خاك خوردن همبه باعث عمیق شخم زیرا آفت، جمعیت کاهش منظور به عمیق شخم از استفاده

 شود¬می خاك داخل گذرانزمستان هايشفیره بردن

 :مهار زیستی 

 الروهاي به منظور کنترل ) 9 شکلDiglyphus isaea (Walker)( Hym:Eulophidae )( زنبور از استفاده

 .)1382 ،و کانونی خانیزاد( گلدهی از پس و دوم نسل خصوصا آفت

  :شیمیایی کنترل
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عالئم مینوز روي برگ ها بررسی گردند، استفاده و نصب وجود   مرتبالزم است با انجام بازرسی 

ردیابی این آفت کـارت هـاي زرد جهـت جمع آوري و شکارحشرات کامل آفت از مهمترین روشهاي 

 د می باش

  و آفت مشاهده محض به هکتار در لیتر 2-5/2 میزان به EC 40.8% سکلرپیرفو سم از استفاده

  .)1398، و همکاران  شفقی( گرم در هکتار 250به میزان  WP 75%کش سیرومایزین حشره از استفاده

  

  
  )Martin, 2017( Diglyphus isaea زنبور) 9 شکل

 

  خوار نخودجوانه -4  

Marasmarcha ehrenbergianus (Zeller) (Lepidoptera: Pterophoridae) 

  مناطق انتشارو دامنه میزبانی

 کرمانشاه و غرب آباد اسالم اطراف از دیم نخود مزارع از) 1365( نوري توسط بار نخستین آفت این

 Ali( توسط آن گونه نام. و در مناطق نخودکاري غرب و شمال غرب کشور حضور دارد شد آوريجمع

Panah et al., 2003 (دهد این نشان می شدههاي انجام بررسی .شد گزارش ایران از بار نخستین براي

  ).1384دوست، عدل( کند آفت تک نسلی و مونوفاژ است و به هر دو تیپ نخود دسی و کابلی حمله می

  مشخصات ظاهري

 وجود بواسطه عقبی و جلوئی هايبال ها پروانه این در. باشد می Pterophoridae خانواده از حشره این

 در بدن بر عمود استراحت هنگام هابال همینطور. شوندمی تقسیم مانند پر لب سه و دو به هائیشکاف

 زرد تدابا پرهشب این الرو). Forbes1923() 10شکل ( کند می پیدا  T شکل پروانه و مانده باز افق سطح

 در شفیره. دهستن شکل دوکی و سفید هاتخم. گرددمی متورم کمی و سبز بعدا ولی بوده شکل کرمی و

هاي حاصل از  داده ).1387 نوري، و صادقی( شودمی رنگ ايقهوه تدریج به و بوده سبز تشکیل بدو

مزارع کشت بهاره و تقریبا تمامی مزارع کشت انتظاري   % 47 دادنشان  1381مزرعه در سال  29بررسی 

در اراضی دیم آذربایجان غربی به این آفت آلوده بوده ولی در مزارع آبی نخود آلودگی مشاهده نشده 
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هاي نخود داخل مزارع گندم نیز تماما آلوده بوده وتراکم جمعیت الروها روي هر بوته تا تک بوته. است

  ).1384ست، دوعدل( رسید عدد می 45

  
 

  Marasmarchaجنس  و شفیره حشره کامل )10 شکل

  خسارت

ها شده و در طول رشد گیاه از برگ هاي انتهائی  از بدو رویش میزبان وارد جوانهاین آفت، الروهاي 

 خسارت).1384دوست، عدل( زنند ها صدمه میهاي نخود به آنها و پیلهکنند و با تشکیل گل تغذیه می

  ).1387 نوري، و صادقی( دارد خوارپیله هايکرم خسارت به زیادي شباهت هاپیله روي آفت این

 

  آفت مدیریت 

 در زیرا نیست، موثر چندان آن انبوهی کاهش در تناوب و آیش ولی است خوارتک آفت این گرچه

-می استفاده جو و گندم مزارع داخل خودروي هايبوته از خود سیکل تکمیل جهت حشره تناوب، دوره

 شود جلوگیري مزرعه در نخود هايدانه ریزش از االمکان حتی نخود برداشت هنگام بایستی بنابراین. کند

 به اندروئیده جو و گندم نظیر هاییزراعت داخل خودرو طور به که را نخود هايبوته تناوب سال در و

  ).1387 نوري، و صادقی( کرد وجین دقت

   یا کارادریناکرم برگخوار چغندرقند -5

Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) 

  مناطق انتشار و دامنه میزبانی

در کشور ما در  .کندمی وارد خسارت زراعی محصوالت اکثر به طوریکهبه بوده فاژپلی بسیار آفت این

اغلب مناطقی که چغندرکشت میشود ازجمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان رضوي، همدان و 

 فرنگی،گوجه به توانمی آفت این هايمیزبان از ).1398حسینی و یدائی، ( لرستان گسترش زیادي دارد

 پیچک، هرز هايعلف و پیاز اسفناج، کاهو، بادمجان، یونجه، چغندرقند، لوبیا، زمینی،سیب ذرت،

 این ترجیحی هايمیزبان ذرت و چغندرقند یونجه، .کرد اشاره سوروف و خرفه خروس،تاج سلمه،
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 میزبان محصول به زیادي بسیار خسارت آن کنترل عدم و آفت این طغیان صورت در .هستند آفت

  ).1391قبادي، ( کندمی وارد

  مشخصات ظاهري

اي یا هاي جلویی قهوهبال. ها هستنداغلب داراي نقش و نگار روي بال شرات کامل این برگخوارهاح

 عرض بدن با بالهاي باز در حشره برگخوار چغندرقند .خاکستري و داراي دو لکه لوبیایی و گرد است

 .شودها سفید مایل به خاکستري رنگ دیده میهاي عقبی در آنبال و باشدمیلی متر می 25-30حدود 

شوند که اغلب به صورت چندتایی ها دیده میتا صورتی کمرنگ بوده که خطوطی روي آنها سبز تخم

الروهاي سن اول و دوم . شودي مومی پوشیده میها با مادهها قرار داده شده و روي آندر سطح برگ

باشد و در سن ها قابل مشاهده میسبز کمرنگ تا زرد هستند که در سن سوم نوار کمرنگی بر روي آن

متر طول داشته سانتی 5/4تر شده و سرانجام الروهاي سن پنجم حدود چهارم الروها و نوار جانبی تیره

  ).11شکل ()1395حیم و همکاران، پورر( شودمیها فاقد مو وبدن آن

  
  الرو و حشره بالغ کرم برگخوار چغندرقند ) 11 شکل

  )1398عابدي و احمدوند، (و ) 1398شهرآیین و همکاران، (

  نحوه خسارت

پس  .کننداز شاخ و برگ نخود تغذیه می الروهاي جوان برگخوار چغندر در ابتدا به صورت دسته جمعی

شکل ( دهندهاي جوان ادامه میهاي نخود و غالفاز اینکه الروها بالغ شدند، به تنهایی به تغذیه از برگ

این حشرات مقدار بیشتري از بافت  .کنندبرگ ایجاد می هاي بزرگ و نامنظمی روي شاخ وو سوراخ )12

اگر جمعیت . (Shankar et al., 2014) دهندخوار نخود مورد مصرف قرار میبرگ را نسبت به پیله

 مناطق در و نسل 6 گرمسیر درمناطق حشره این. خورندها را نیز میالروها زیاد باشد حتی رگبرگ

 دارد زیادي اهمیت شود،می ظاهر ماه خرداد در که دوم نسل معموالً .دارد سال در نسل 2-4 سردسیر

  ).1391قبادي، (
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  خسارت کرم برگخوار چغندر روي نخود) 12 شکل

https://plantix.net/en/library/plant-diseases/600039/fall-armyworm  

  

  

  مدیریت آفت

 هاي هرز و یخ آبشخم عمیق پس از برداشت، کشت زودهنگام و به موقع، حذف علف

وصیه شده که وجین در زمانی که آفت در مرحله تخم است ت ).1398نوربخش، ( شودتوصیه می زمستانه

هاي هرز گذاشته شده از بین رفته و تراکم هاي آفت که روي علفصورت گیرد تا بخشی از تخم

به کمک و تعیین زمان تخمریزي پایش جمعیت . )1395پوررحیم و همکاران، ( یابدجمعیت آفت کاهش 

تله در هر  2براي شکار پروانه ها نصب  )1379رنجی و سلیمان نژادیان ( بسیار موثر استتله فرمونی 

ها و اید توجه داشت که تخم ریزي پروانهب .زمین کافی استسانتی متر از سطح  50 -75هکتار به ارتفاع 

خروج الروها از تخم تدریجی است، بنابراین از اوایل اردیبهشت ماه که موقع ظهور این آفت است باید 

مزارع هر چند روز یکبار به دقت بازرسی و در صورت مشاهده تخم و یا الروهاي کوچک اقدامات الزم 

روز بعد از ظهور  3تا  2حشره ماده ریزي تخممعموال  ).1398حسینی و یدائی، (ودبراي کنترل آن انجام ش

  .شروع می شود

هاي فرمونی، پیش بینی اوج تخم ریزي و تفریخ تعدادي از هاي تلهبررسی داده براي کنترل شیمیایی،

  ).1398یدائی، حسینی و ( باشدمیکنترل  ها و ظهور الروهاي سن یک بهترین و موثرترین زمان تخم
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  شودبراي کنترل آفت سموم زیر توصیه می  

 1سنین (میلی لیتر در هکتار  150به میزان  EC 50% پیریدالیل ،لیتر در هکتار 2به میزان  EC 35% فوزالن 

به میزان  SC 15%میلی لیتر در هکتار ایندوکساکارب  400به میزان   SC24%اسپینوساد  ،)الروي 2و 

به   EC 25%کیلوگرم در هکتار پرمترین 75/0به میزان  DF 80% در هکتار تیودیکاربمیلی لیتر  250

  ).1398نوربخش، (لیتر در هکتار  4/0به میزان  EC 23%و امامکتین بنزوات  میزان یک لیتر در هکتار

 

  نخود مزارع هايشته-6

  Aphis craccivora Koch شته لگومینوز

   Acyrthosiphon pisum Harris شته نخود

  Aphis fabae Scop  (Hom: Aphididae ( شته سیاه باقال

 مناطق انتشار و دامنه میزبانی

 مناطق در ویژهبه سبزیجات و بقوالت به که است آفاتی از یکی اقاقیا شته یا یونجه سیاه شته لگومینوز، شته

 پراکنش نخود، داراي شته .)Blackman and Eastop, 2000( زندمی خسارت جهان سراسر در گرمسیري

 یونجه، ویژه به بقوالت خانواده مختلف گیاهان به اغلب. باشدمی فعال ایران سراسر در و است جهانی

 چندخوار آفت یک باقال سیاه شته. Modarres awal, 1997)( کندمی وارد خسارت نخود و باقال لوبیا،

 مناطق در و است گیاهی ویروس نوع 30 از بیش انتقال عامل شته این. است محصوالت از بسیاري روي

  .) Blackman and Eastop,2000( است شده پراکنده شمالی کرهنیم معتدل

 شناسی شکل

. )12 -1شکل( است براق سیاه تا تیره ايقهوه رنگ به شته لگومینوز، زازنده بالبی هايماده در بدن

 گرفته بر در را بدن پشتی قسمت تمام براقی سیاه لکه. است رنگسیاه دم و کورنیکول ران، انتهایی قسمت

 مو عدد 4-3 داراي و تیره رنگ به و شکل انگشتی دم. است سیاه رنگ به و اي¬استوانه کورنیکول. است

 رنگسیاه سینه قفسه و سر. است شفاف سیاه تا تیره قهوهاي رنگ به زازنده بالدار هايماده در بدن. است

 قاعده و شکمی بندهاي اي¬حاشیه بخش روي. است تیره نسبت به شاخک و دم کورنیکول، است،

 با فرنگی نخود يشـته .)Blackman and Eastop, 2000( شودمی دیده ايقهوه هايلکه کورنیکول

 گیاهــان از بــسیاري روي کــه )12 -1شکل( اســت صــورتی و سـبز شـکل دو بـه بـزرگ نـسبتاً اندازه

 صورت دو به نخود نیز شته .)Blackman and Eastop, 2000. (دهدمی تشکیل کلنی لگومینوز و علفــی

 2-5/2 بین بالدار افراد بـدن طـول. شـودمـی دیده طبیعت در زازنده بالبی هايماده و بالدار هايماده

 و بیضوي شکل به هاشته ایـن بـدن. باشـدمـی متغیر مترمیلی 5/2 – 3 بین بالبی افراد بدن طول و مترمیلی

 از ترکوتاه هاشاخک. )13 شکل( است زیتونی سبز تا سیاه رنگ به مواقع برخی در و براق سیاه رنگ به
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 کمی وسط در و قاشـقی حـشره دم. شوندمی ترباریک

 هايلکه هـاپـوره شـکم روي. باشدمی خمیده و بلند خارهاي

 ايدسته صورت بـه هـامـاده و باشـندمـی رنـگ سیاه و 

  

  
  باقالشته نخود و شته سیاه  هاي حیویات از راست شته لگومینوز،

 ،https://bugguide.net/ ،https://en.wikipedia.org  

 میزان و.محصول وزن نتیجه در. شودمی گیاه فتوسنتز عملیات

 ناقل دنتوانمیدسته آفات  این مستقیم خسارت بر عالوه

Golawska et al., 2010. ( 

  
 (Rang Rao, 2013)خسارت شته روي نخود

 

باریک انتها در و رنگ سیاه هاکورنیکول و بدن طول

خارهاي و ریز موهاي از پوشیده و بوده فرورفته

 کروي شکل به هاتخم. شودمی دیده مومی سفید

). 1383 خانجانی، ؛1381 بهداد،( گذارندمی تخم

هاي حیویات از راست شته لگومینوز،شته) 13 شکل

https://alchetron.com/Aphis-craccivora ،

 خسارت نحوه

عملیات در اختالل سبب اختالل سبب هاشته تغذیه

عالوه. )14شکل ( دهدمی کاهش را گیاه پروتئین

2010 ,.( دنگرد نیز ویروسی هايبیماري از تعدادي

  

خسارت شته روي نخود) 14شکل

  مدیریت آفت
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 دشمنان مانند غیرهدف موجودات روي بر شیمیایی هاي کش حشره مضر اثرات دلیل به آفت این کنترل

 و مهار زیستی  مانند غیرشیمیایی هاي روش پایه بر عموما دام، و انسان و افشان گرده حشرات طبیعی،

 ).1392 پور،آباديعزت( است استوار مقاوم ارقام از استفاده

 آن میزبان گیاه کافی يتغذیه منظور به مناسب کوددهی از استفاده آفت این مدیریت هايروش از یکی

 .)1390 همکاران، و حسینی( است
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  فصل دوم

  نخودهاي  بیماري
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  نخود هاي قارچی مهمبیماري -الف

 ) Ascochyta blight(بیماري برق زدگی یا سوختگی اسکوکیتایی  -1

 Ascochytaناشی از قارچ ) Ascochyta blight(بیماري برق زدگی نخود یا سوختگی اسکوکیتایی 

rabiei در ایالت مرزي شمال غربی پاکستان  1918باتلر در سال  بیماري اولین بار توسط این .ستا

کشور جهان از جمله ایران این بیماري را گزارش کرده اند  سی و سه .امروزي گزارش و توصیف گردید

هاي مخرب این بیماري در کشورهاي تولید کننده نخود در جهان موجب خسارت  و همه ساله اپیدمی

بیماري برق زدگی مهمترین عامل بیماریزاي نخود در ایران محسوب می شود که . شود می نیهاي فراوا

 در زالپور توسط ابتدا بیماري این ایران در. نماید نابود را نخود مزارع  ٪100تواند تا  می در برخی سالها 

 در و شیراز از هاشمی بنی 1973 سال در.  شد شناسایی و آوري جمع قزوین اطراف مزارع از 1342 سال

عالوه بر آن شیوع این بیماري از  .این بیماري را گزارش کردند ایران غربی جنوب از کایزر سال همان

مناطق آذربایجان، مازندران، استان مرکزي، خوزستان، خراسان، فارس، زنجان و کرمانشاه گزارش شده 

ي آن را به عنوان یک فاکتور ماهیت مخرب قارچ عامل بیمار). 1375یونسی،( و )1375اخوت، (است 

اصلی محدود کننده تولید نخود و به عنوان مهمترین بیماري نخود معمولی در نواحی غرب آسیا و شمال 

-74در استان کرمانشاه حالت فراگیر بیماري در سال زراعی  .)Singh,1997( آفریقا معرفی نموده است

 ).1375یونسی، (باعث از بین رفتن کل محصول کشاورزان در برخی مزارع شد  1373

. کند و در بقایاي گیاهی و بذور آلوده بقا می یابد این قارچ بطور اختصاصی به نخود معمولی حمله می

همه قسمت هاي . آغاز گردد) اسکوسپورها(آلودگی ممکن است از بذور آلوده یا از اسپورهاي جنسی 

هوایی گیاه که باالي سطح خاك هستند، هدف حمله قارچ می باشند و ممکن است آلودگی بصورت 

مطالعات نشان داده این قارچ داراي تفاوت هایی در  .)16و  15شکل (لکه هاي طویل، سوخته و تیره باشد

تعیین این نژادها غالبا با استفاده از . نژاد متفاوت براي آن است 6قدرت تهاجمی است که ناشی از وجود 

این موضوع در تعیین ارقام مقاوم و متحمل نخود . عالیم ایجاد شده بر روي ارقام افتراقی انجام می گیرد

  .ري پیدا می کنداهمیت بیشت
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  عالئم بیماري برق زدگی نخود بر روي بوته نخود

  

  عالئم بیماري برق زدگی نخود بر روي بوته نخود

 

عالئم بیماري برق زدگی نخود بر روي بوته نخود )15شکل 

عالئم بیماري برق زدگی نخود بر روي بوته نخود )16شکل 
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کنند و تمام قسمت هاي باالي لکه  لکه ها اغلب ساقه، دمبرگ و انشعابات نازك و شکننده را احاطه می

کند که بسیار کوچک،  می) پیکنید(قارچ در درون لکه ها تولید اندام باردهی . دچار مرگ می گردد

برق زدگی  بیماري. سیاه و بصورت نقاطی است که اغلب به حالت دوایر متحدالمرکز دیده می شوند

. نخود در مزرعه ابتدا بر روي گروه هاي کوچکی از گیاهان و به صورت لکه اي آشکار می گردد

زاد مایه اولیه ممکن است به . متغیر است) inoculum(پراکندگی عالئم بیماري بسته به نوع زاد مایه اولیه 

  :سه صورت گسترش یابد

  درون یا روي بذر-1

  به وسیله باد -2

 له بقایاي آلوده بوسی -3

مراکز شروع آلودگی در مزرعه وقتی که از بذر آلوده آغاز گردد، تمایل به پخش یکنواخت تري دارند 

نسبت به زمانی که آلودگی در اثر عوامل دوم وسوم، یعنی پراکنش توسط باد و یا بقایاي گیاهی آلوده 

درجه  15-25( خصوص در دماي خنکقارچ عامل بیماري پتانسیل ایجاد خسارت شدید ب. ایجاد می شود

تحت شرایط سرد و ). Diekmann,1992(و بارندگی مناسب در طی فصل زراعی را دارد  )سلسیوس

مرطوب اندازه نواحی آلوده در مزرعه به شدت گسترش یافته و لکه ها به قسمت باالتر سایه انداز گیاه 

اما . نهایت منجر به آلودگی بذر می گرددآلودگی غالف در . ها توسعه می یابند روي برگها و غالف

بذرهاي آلوده نه تنها در مواقعی که آلودگی بذر به صورت سطحی است، بلکه در مواقعی که قارچ به 

قارچ عامل بیماري  ).Wiese et al., 1995(درون بذر نفوذ کرده نیز در آزمایشگاه قابل تشخیص است 

 .ر مرحله، تولید فرم هاي مشخص اسپور می نمایدداراي مرحله جنسی و غیر جنسی است که در ه

 چرخه زندگی بیماري

در درون یا روي بذر مشکل است، بنابراین این قارچ  Ascochyta rabieiبه دلیل اینکه تشخیص قارچ  

عالوه بر بذر، گسترش . دور از چشم انسان به راحتی با بذر به نقاط دوردست گسترش می یابد

 - Trapero(لودگی اولیه توسط عوامل دیگري نظیر باد نیز امکان پذیر می باشد آسکوسپورها و انتقال آ

Casas and Kaiser, 1992  .( اند، مانده باقی خاك سطح در که گیاهی بقایاي روي بر آسکوسپورها 

بهار و اوایل تابستان رها می شوند و تحت شرایط رطوبت مناسب به همراه  در و کنند می زمستانگذرانی

در مناطقی که فرم جنسی غیر . باد تا چندین کیلومتر حمل می گردند و باعث اشاعه بیماري می شوند

جنسی قارچ موجود نیست، فرم غیر جنسی قارچ بر روي بذر یا بقایاي آلوده زمستان گذرانی کرده، به 

وقتی که آلودگی ایجاد شد، تعداد زیادي اسپور غیر جنسی .  اولیه آلودگی عمل می کنند عنوان منبع

 Wiese et( روي گیاهان بیمار ایجاد می شود که سبب اشاعه بیماري در مزرعه می گردد) پیکنیدیوسپور(
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al., 1995.( هاي  علفهاي واسطه از جمله  همچنین این قارچ توانایی محدودي براي بقا بر روي میزبان

باشد  هرزي مانند تاج خروس، شبدر سفید و نیز تعدادي از بقوالت مانند عدس و نخودفرنگی را دارا می

)Mahmoudi and  Haghparast, 1996( . که ساله  4تا  3مبارزه و انتخاب بذر سالم و رعایت تناوب

د عفونی بذر ض. گردد از اصول مدیریت این بیماري است موجب کاهش منبع اولیه الودگی می

بخصوص در زمینهاي آلوده به تنهائی قادر به کنترل بیماري نبوده و در شرایط  مساعد الودگی گسترش 

نسبت به سایر سموم  و کلروتالونیل بنومیل ،کشهاي آزمایش شده مانکوزب از میان قارچ. خواهد یافت

استفاده از . تر بوده استجهت ضد عفونی بذر و سمپاشی روي گیاه بخصوص بعد از هر بارندگی موثر

  .هاي مبارزه است ارقام مقاوم از بهترین شیوه

 )Fusarium wilt(بیماري پژمردگی فوزاریومی نخود -2

ایجاد می شود مهمترین   Fusarium oxysporum fsp cicerisپژمردگی اوندي نخود که توسط قارچ 

توصیف  1940بار توسط پدویک در سال این قارچ نخستین  .بیماري خاك زاد این گیاه بشمار می رود

 کاهش عملکرد سالیانه نخود در اثر پژمردگی. گردید و از آن به بعد از چندین کشور گزارش شده است

درصد گزارش شده است، ولی بیماري می تواند در شرایط طغیان کل محصول  15تا  10فوزاریومی بین 

، توسط منوچهري 1342بیماري براي اولین بار در سال  این). Navaz-Cortéz et al., 1998(را از بین ببرد

درصد در بعضی مناطق برآورد  22مصري از برخی مناطق نخود کاري گزارش شد وخسارت آن تا  و

 در حال حاضر پژمردگی فوزاریومی در سراسر کشور شیوع دارد و باعث زرد شدن و ریختن برگ. شد

در بسیاري .  دن دانه و در نتیجه کاهش محصول می شودها، ضعیف شدن بوته، تقلیل دانه و کوچک مان

 شدن کمرنگ از زردي این. شوند زرد مزرعه هاي بوته از مزارع ممکن است در اثر این بیماري اکثریت

 کم و رنجور ضعیف، ها بوته برداشت، موعد تا و شده شروع ها بوته پایینی بخش از آنها ریزش و برگها

اخوت (کی از عوامل بوته میري نخود معرفی نموده اند ی عنوان به را بیماري این عامل. مانند می باقی رشد

  ).1356،و مصاحبی 

  عالیم بیماري

تواند در هر مرحله از رشد گیاه ظاهر شود و پژمردگی زود هنگام خسارت بیشتري را به  این بیماري می

ذرذاد حاصل شود و بذرهایی پژمردگی فوزاریومی نخود می تواند به صورت ب. محصول وارد می سازد

که از گیاهان پژمرده جمع می شوند هنگام مخلوط کردن با دانه هاي سالم می توانند قارچ پژمردگی را 

 به مناطق جدید منتقل کنند و در طی سه فصل این بیماري را در خاك تا حد آستانه اقتصادي برسانند

)Pande et al., 2007 .( عالئمی که . اتفاق افتدمی تواند اي و گلدهی این بیماري در مرحله گیاهچه

مشاهده می شود ریزش گلبرگ و خمیدگی، زردي و خشک شدن برگها از پایه تا به باال، قهوه اي شدن 
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. 1974,. (دسته هاي آوندي، انشعاب نامناسب، پژمردگی گیاهان و سرانجام مرگ گیاهان است

Westerlund et al( )Prasad and Padwick,1939 .( وند زایلم می شود و به کل سیستم آپاتوژن وارد

 در صورت عدم وجود گیاه میزبان. وندي حمله می کند و باعث ایجاد عالئم زردي و پژمردگی می شودآ

  .)17شکل ()Haware et al., 1992( ، پاتوژن می تواند تا شش سال زنده بمانددر خاك

 

  

  

  توسط بیماري پژمردگی فوزاریومی قهوه اي شدن دسته هاي آوندي )17شکل 
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  پراکندگی گیاهان نخود آلوده به بیماري پژمردگی فوزاریومی در مزرعه) 18شکل 

 بیماري چرخه زندگی

این پاتوژن بذرزاد و خاکزاد است که در صورت عدم وجود میزبان حساس، به صورت ساپروفیت می 

اگرمایه تلقیح در خاك گسترش یابد، از ). Haware et al., 1992(تواند تا شش سال در خاك زنده بماند

 Haware؛ Gupta, 1991(بین بردن پاتوژن دشوار است مگر با تناوب محصول براي بیش از شش سال 

and Nene,1982  .( عامل بیماریزایی نخود را از ریشه گیاه  1991درگوپتاVigna radiatae، Vigna 

mungoپالتهاي آلوده به پژمردگی رشد داده شدند جدا کرد ، نخود کبوتر، نخودسبز و عدس که در .

ریشه علفهاي هرز  15شش ریشه از هفت ریشه علفهاي هرز زمستانی آزمایش شده و شش ریشه از 

  .اند، که نشان دهنده طیف وسیعی از میزبانی و جایگیري با جمعیت باال است آلوده پیدا شده تابستانی،
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  F. oxysporum f. sp. Cicerisچرخه زندگی ) 19شکل 

 مدیریت بیماري 

 خاکراد است مبارزه با آن مشکل و اقدامات زراعی نظیر ایش، تناوب بیماريعلت اینکه قارچ عامل  به

شیوه هاي  مدیریت بیماري بستگی به ترکیبی از مقاومت میزبان،. و ابیاري صحیح توصیه میشود طوالنی

قارچ . دارد و استفاده از کودهاي شیمیایی )Pimentel., 2008(کشت و استفاده مناسب از کنترل شیمیایی 

. موجود در خاك براي مدت طوالنی در خاك باقی می ماند، بنابراین با تناوب کوتاه قابل کنترل نیست

-Benlateهاي پوششی بذر از قبیل  می توان با تیمار ضد عفونی بذر با قارچکش مایع تلقیح بذرزاد را 

T،Thiram  وCarbendazin  شایان ذکر است بررسی هایی .در مقابل پژمردگی فوزاریومی محافظت کرد

 .با نتایج مثبت در جهت کنترل این بیماري با عوامل بیولوژیک انجام شده است

 ) پوسیدگی فوزاریومی ( پوسیدگی سیاه ریشه نخود -3

است که گرما دوست  Fusarium solani) پوسیدگی فوزاریومی ( پوسیدگی سیاه ریشه نخود ایرانی 

درجه سانتیگراد به منطقه ریشه و طوقه بوته هاي نخود صدمه زده و از تشکیل  25بوده و در دماي باالتر از 

میزان آلودگی . کند جلوگیري می) ریزوبیوم ها( و توسعه ریشه و غدد حاوي باکتري تثبیت کننده ازت 

طق فارس، کرج، زنجان، لرستان، همدان، کردستان و درصد و از منا 50 به این قارچ در استان کرمانشاه تا

عالیم بیماري روي نخود بصورت زردي بوته ها، . درصد گزارش شده است 20تا 2آذربایجان شرقی بین 

 ریشه گیاهان آلوده عموما. کند خشکیدگی سرشاخه ها، توقف رشد و پوسیدگی ریشه ها بروز می

 و در ناحیه طوقه لکه بزرگ قرمز یا قهوه اي رنگی ظاهر می یدآپوسیده و برنگ قهوه اي با سیاه در می 
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 این قارچ تولید ماکروکنیدیوم،. گردد می ریشه این گیاهان به راحتی از خاك خارج . شود

میکروکنیدیوم وکالمیدوسپور میکند که شکل اخیر حالت زمستانگذران قارچ در داخل خاك و بقایاي 

  .باشد گیاهی نیز می

  

  Fusarium solani با عامل  نخودریشه عالئم پوسیدگی سیاه ریشه بر روي  )20شکل 

  مدیریت بیماري

( از نظر مبارزه شیمیائی . شخم عمیق و رعایت تناوب میتواند در کاهش بیماري نقش موثري داشته باشد 

میتوان از سمومی که در مبارزه علیه بیماري بوته زردي به آنها اشاره شد براي ضد ) در صورت لزوم 

  . عفونی بذر استفاده نمود

 پوسیدگی ریزوکتونیائی یا مرگ گیاهچه نخود -4

نیز می گویند، میزبانهاي متعددي )  web blight(عامل این بیماري که به آن بیماري تارعنکبوتیقارچ 

این قارچ خاکزي در اکثر نواحی نخود کاري ایران . نامیده می شود   Rhizoctonia solaniوداشته 

. است)  Damping off( شایع بوده و ازعوامل شناخته شده پوسیدگی بذر، ریشه، طوقه و مرگ گیاهچه 

درجه سانتیگراد بوده و در تمام مراحل رشد از کاشت بذر  20-16دماي مناسب براي فعالیت آن حرارت 

بذور کاشته شده در خاك قبل از سبز شدن مورد حمله . تا گیاه کامل، ممکن است ایجاد بیماري کند

از خاك در آورند پوسیده چنانچه بذوري جوانه بزنند، پیش از اینکه سر . قارچ قرار گرفته و می پوسند

هاي برجاي مانده در مرحله اي که برگ هاي اولیه دارد، از محل طوقه  می شوند و تعدادي از گیاهچه

مورد حمله قارچ قرار گرفته و نشانه هاي بیماري بصورت شانکر یا خوردگی محل طوقه نمودار می شود 

در اثر وزش باد روي زمین افتاده، پژمرده و و گیاهچه مورد حمله، قدرت سرپا ایستادن را از دست داده 
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این حالت در اغلب مزارع نخود مخصوصا اگر کاشت نخود بعد از . )21شکل (شود نهایتا خشک می

  .گردد برداشت میزبان ها نظیر چغندر قند و سیب زمینی باشد به شدت مشاهده می

  
 عالئم پوسیدگی ریزوکتونیائی بر روي ریشه نخود )21شکل 

یش گیري از خسارت این بیماري، رعایت تناوب با گیاهانی نظیر گندم، جو، ذرت و یونجه، عمق براي پ

و کاپتان توصیه  P. C. N. B. مناسب کاشت بذر و ضد عفونی بذور هنگام کاشت با قارچکشهایی مانند

  .شده است

 بوته میري ورتیسیلیومی نخود -5

( میباشد شبیه بوته میري فوزاریومی   Verticillium albo-atrumعالیم این بیماري که قارچ عامل آن 

هاي بوته نخود از پائین  وند هاي چوبی ساقه و ریشه قهوه اي شده و برگآیعنی . است) بوته زردي نخود 

روي بعضی از . گردد و سرانجام موجب زردي بوته و خشکیدگی آن می  کنند شروع به زرد شدن می

روي این شاخه . کنند دن، شاخه هاي جدیدي از ناحیه طوقه ظاهر شده و رشد میبوته ها پس از خشک ش

: میزبانهاي مهم این قارچ عبارتند از . کند هاي بیماري از قسمت پائین ایجاد شده و پیشروي می ها نیز نشانه

در  (از نظر مبارزه شیمیائی ). 1356اخوت و مصاحبی، ( پنبه، گوجه فرنگی، سیب زمینی و بادمجان 

میتوان از سمومی که در مبارزه علیه بیماري بوته زردي به آنها اشاره شد براي ضد عفونی ) صورت لزوم 

 .بذر استفاده نمود

 

 سفیدك سطحی نخود -6

قارچ . این بیماري از استان کرمانشاه گزارش شده و ممکن است در مناطق دیگر نیز وجود داشته باشد

نشانه بیماري شامل . نامیده میشود  Leveillula leguminosarumه و بود Ascomycetesعامل آن از رده 

که در بررسی هاي میکروسکپی  )22شکل (پوشش نمدي سفید رنگ قارچ در سطح برگ و ساقه است

براي مبارزه با این بیماري به محض مشاهده عالیم . رنگ سیاه دیده شده استه اسکوکارپهاي قارچ نیز ب

  .به نسبت یک در هزار سمپاشی نمود) کاراتان ( با سموم قارچ کش مثل دینوکاپ  توان مزرعه را آن می
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 عالئم سفیدك سطحی نخود )22شکل 

 

 اي نخود یا سوختگی استمفیلیومی نخود بیماري لکه قهوه -7

اي  است و نشانه هاي بیماري بصورت لکه هاي ریز قهوه Stemphylium sarciniforme عامل این بیماري

ها  لکه. باشد و شکل آنها خیلی نامنظم است ها، ساقه و نیام می ها، دمبرگ متمایل به سیاه روي برگ

هائی که تعداد زیادي لکه روي آنها ایجاد  رنگ برگچه. گیرد بندرت توسعه یافته و اطراف ساقه را فرامی

چنانچه رطوبت هوا و بارندگی زیاد باشد این . )23شکل (گردد سبز روشن تا زرد میشده باشد متمایل به 

  . گردد بیماري شدت یافته و سبب پژمردگی و سرانجام مرگ بوته هاي نخود می

  
  اي نخود یا سوختگی استمفیلیومی عالئم بیماري لکه قهوه )23شکل 

شود ولی پس از کشت این بذور روي  نمیهاي الوده مشاهده  هر چند عالیم بیماري روي بذور غالف

بذور آلوده . کند قارچ عامل بیماري روي بعضی از بذرها رشد کرده و ایجاد اسپور می PDAمحیط کشت 

 .این بیماري معموال به شکل اقتصادي آسیبی به مزارع وارد نمی کند .باشد ریز و چروکیده می

 )اسکلروتینایی طوقه نخود پوسیدگی ( بیماري ساقه سیاه نخود  -8

است که در اوایل بهار گیاهان آلوده ابتدا زرد شده و  Sclerotinia sclerotiorumعامل این بیماري قارچ 

. سپس پژمرده می گردند و زمانی که اطراف ساقه آلوده و سیاه شد، سبب خشکیدن بوته می گردد
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هاي سفید رنگ قارچ پوشیده  بوسیله میسیلیوم هاي آلوده تر نشان داد که محل طوقه بوته مشاهدات دقیق

  .)24شکل (شود هاي مختلف تشکیل می هاي سیاه قارچ به اندازه شده و تعداد زیادي اسکلروت

  
 )پوسیدگی اسکلروتینایی طوقه نخود ( عالئم بیماري ساقه سیاه نخود )24شکل 

هاي آخر زمستان و اول بهار در منطقه خوزستان  با توجه به اینکه میزان بارندگی و رطوبت نسبی در ماه

ها و  زا مساعد گردیده و رشد زیاد بوته هاي بیماري زیاد است، در نتیجه محیط براي رشد و توسعه قارچ

جهت مدیریت  .)Kaiser et al., 1968(شود  فراوانی رطوبت در پاي آنها باعث افزایش شدت بیماري می

بیماري باید از آبیاري زیاد و کشت متراکم اجتناب کرده و فاصله ردیف ها را افزایش داد همچنین باید 

 .از بذر هاي عاري از بیماري استفاده کرد و کاشت در عمق بیشتري انجام شود

 پوسیدگی پیتیومی بذر و ریشه -9

این بیماري از ایران،  .باشد می  Pythium ultimumپوسیدگی پیتیومی بذر و ریشه ناشی از قارچ 

این عامل پوسیدگی می تواند در کشتهاي آبی به ). Nene, 1984(هندوستان و امریکا گزارش شده است 

موجب ایجاد بیماري  Phytophthora  spتنهایی یا بصورت مشترك با دیگر عوامل پوسیدگی مانند 

این قارج از کرج و کرمانشاه گزارش شده و بنظر . پوسیدگی در بذور و ریشه و مرگ گیاهچه شود

جهت مبارزه می توان از متاالکسیل براي   .میرسد که در اکثر نخود کاریهاي ایران وجود داشته باشد

  .ضدعفونی کردن بذر استفاده نمود
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 ریشه نخوددر  پیتیومی عالئم بیماري پوسیدگی )25شکل 

  بیماریهاي ویروسی مهم نخود -ب

یکـی از اولویتهـاي     Chickpea (Cicer arientinum L)ش تولید حبوبات از جملـه نخـود   یکاشت و افزا

از عوامل مهم محدود کننده افزایش تولیـد نخـود در دنیـا عوامـل     . محصولی در کشور محسوب می شود

تعدادي از این عوامل باعث ایجاد انواع عالیم از جملـه زردي بـرگ ، توقـف رشـد ،     . ویروسی می باشند

بصـورت مشـترك انـواع سـایر     کوتولگی و در نهایت اختالل در تشکیل دانـه و غـالف میشـوند و اغلـب     

حبوبات مهم از جمله لوبیا ، باقال و عدس را نیز آلوده می کنند و برخی در نخود ، عدس و باقال تا حدود 

براساس گزارشـات ، تعـدادي از   . از طریق بذور آلوده و انواع حشرات ناقل بلقوه قابل انتقال هستند% 100

درصـد و ایجـاد    100مختلف باعث آلودگی تا حـدود   عوامل ویروسی متعلق به تیره وجنس ویروس هاي

درصـد در برخـی    90-60و کـاهش محصـول بـین    ) به دانه و غـالف از لحـاظ کمـی و کیفـی     ( خسارت 

. حبوبات از جمله نخود و عدس میشوند و در نهایت باعث افت شدید محصول و کاهش تولیـد میگردنـد  

از مناطق مهم کاشـت ایـن محصـول در ایـران بـین      آلودگی نخود به تعدادي از عوامل ویروسی در برخی 

کشاورزان بروز عالیم زردي در نخود را به عوامل محیطی و  "معموال. درصد گزارش شده است  8-49%

در صـورتیکه  . سایر کمبودها ارتباط میدهند و به سـادگی از اهمیـت موضـوع بیمـاري در گیـاه میگذرنـد      

یجاد زردي و پژمردگی گیاه نخود دارند و با شناسایی دقیق تعدادي از عوامل ویروسی نقش مستقیمی در ا

  .هر کدام از این عوامل روش مدیریت کنترل آنها در مزرعه آسان تر خواهد بود
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  پراکنش لکه اي عالیم بیمارگر هاي ویروسی در مزارع نخود )26شکل

در ایـران بـه ترتیـب در    بر مبناي آخرین آمارنامه وزارت جهـاد کشـاورزي بیشـترین میـزان تولیـد نخـود       

 .باشـد  هاي لرستان، کرمانشاه، فارس، خوزستان، آذربایجان غربی، زنجـان و آذربایجـان شـرقی مـی     استان

هاي ویروسی از جملـه ،   تحقیقات پراکنده در گذشته در ایران حاکی ازگزارش تعدادي از عوامل بیماري

، ویــروس موزاییـک یونجــه  )Bean yellow mosaic virus-BYMV( ویـروس موزاییـک زردي لوبیــا  

)Alfalfa mosaic virus-AMV( و ویــروس پیچیــدگی بــرگ نخــود فرنگــی ،)Pea leaf roll virus-

PLRV (هاي اخیر تعـدادي از عوامـل    در سال. در نخود و سایر حبوبات در برخی از نقاط ایران بوده است

خـی از کشـورهاي غـرب آسـیا     ویروسی همراه با زردي نخود از مناطق مهـم کاشـت ایـن محصـول در بر    

گـزارش شـده   ) ایران، سوریه، پاکستان، عراق، اردن، ترکیه و برخـی از کشـورهاي آفریقـایی و آمریکـا    (

، بیشـترین پـراکنش را در    Luteoviridaeاز خانواده  luteovirusهاي جنس  که از این میان ویروس .است

 Potivirus( ،Bromoviridaeجـنس ( Potyviridaeهـاي   انـد و خـانواده   غرب آسیا و شـمال آفریقـا داشـته   

 ,Comovirusهـاي   جـنس ( Comoviridaeو ) Bromovirus Cucumovirus ,Alfamovirusهـاي  جنس(

Fabavirus ( ازRNA هـاي   هـا و خـانواده   ویروسGeminiviridae ) جـنسMastreviris (وNanoviridae 

  . ها در درجه بعدي اهمیت قرار دارند ویروس DNAاز ) Nanovirusجنس(

و مســترو Begomovirus) (تعــدادي از ایــن ویــروس هــا متعلــق بــه جمینــی ویــروس هــا جــنس بگومــو  

)Mastrovirus ( ویروس هستند که فقط با ناقل مگس سفید)  سفید بالـکBemisia tabaci (  منتتقـل مـی-

تعـدادي از عوامـل ویروسـی همـراه بـا      . مـی باشـند   شوند و از نظر اتیولوژي و اپیدمیولوژي داراي اهمیت

   :عارضه زردي در گیاه نخود شامل

 )Chick pea cholorotice stunt virus-CpCSV ،Bean leaf roll virus-BLRV ،Beet western 

yellow virus-BWYV ،Pea enation mosaic virus-PEMV ،Soybean dwarf virus-SbDV (
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هستند نیز در مزارع فقط توسط شته هاي ناقل ویروسی بـه صـورت پایـا     Luteoviridaeهمگی از خانواده 

شـامل اسـتان   (گسترش می یابند و داراي اهمیت بوده و از مزارع کاشت نخود در برخـی از منـاطق ایـران    

خانواده نانو  -نانو ویروس( Faba bean necrotic virus- FbNYVویروس . گزارش شده است) کرمانشاه

درصد گـزارش   18روي باقال براي اولین بار از کشور اسپانیا و سپس سوریه با آلودگی حدودا  بر) ویریده

از آنجایی که تعدادي از عوامل ویروسـی بـه صـورت مشـترك باعـث آلـودگی و ایجـاد عالئـم         . گردید

زردي، ریز برگی و توقف رشد، کوتولگی در انواع حبوبات نیز می شوند، تشدید خسـارت بـه محصـول    

ات بر اثر بر هم کنش عوامل ویروسی در گیاه و یا آلودگی همزمان به چنـد ویـروس گـزارش شـده     حبوب

  .است

  کنندیاهان نخود و عدس را آلوده میلیست بیماریهاي ویروسی گزارش شده که به طریق طبیعی گ) 1جدول

Family  

Genus 

Species or Isolateh 

      Aeronym 
 

      Synonym(s) Natural Transmission Serological 
Cross 

Reactions 

    Countriesd 

Bromoviridae Alfamovirus     

Alfalfa mosaic virus 

 

 

           
          

  
         AMV 

      

  

  

 Aphids, seed   

 
  

  
Nr 

  
Australia , Ethiopia , 

Iran , Jordan , New 
Zealand, Pakistan , 

Syria , U.S.A.  
 

Bromovirus 
Broad bean mottle virus 

 
 

          
         
       BBMV  

 

            
        
     Weevils, seed 

    
           
          Nr 

 
  
 Ethiopia, Morocco, 

Sudan  

Cucumovirus 
 

Cucumber mosaic virus  
 

     
       CMV 

 
  

Chickpea leaf reduction virus 

        
  

      Aphids, seed 

      
  

         Nr 

Australia , 

Ethiopia, 

India. Iran -

Morocco  

  New Zealand، 
  Pakistan , Spain 
  Syria 

 
Ilarovirus 

Tobacco  streak virus 

        
  

        TSV 

     
  
     Thrips, pollen, seed 

          
  

         Nr 

 
  
  Australia , U.S.A 

 
Banyaviridae 
    Tospovirus 

        Tomato spotted wilt virus 

 
       TSWV 

  
            Thrips 

       
 

          Nr 

 
 Australia ،Brazil 

 
Comoviridae 

      Comovirus 
         Broad bean stain virus 

 
     

         BBSV 

  
 

       Weevils, seed 

         
 

          Nr  

Ethiopia  , Iran , 
Jordan, Pakistan , 

Syria , Turkey  

 Fabavirus 
     Broad bean wilt virus 

     BBWV 
 

Broad bean wilt virus I، 
Broad bean wilt   

virus 2 

        
         

           Aphids 

       
  

         Nr 

 
  Ethiopia , Syria 

 
Nepovirus 

Tobacco ringspot virus 

       
      TRSV 

        
         Unknown 

         
         Nr 

 
   India 

 
Flexiviridae 
   Carlavirus 

     Pea streak virus 
      Red clover vain mosaic virus 

    
 

    
     PeSV 

     RCVMV 

        
 

        
         Aphids                           

         Aphids 

 
 

       Nr 
         Nr 

 
 

  U.S.A. 
  U.S.A. 

 
Geminiviridae 

     Mastrevirus 
       Chickpea chlorosis virus 

      Chickpea chlorotic dwarf virus 
          

 
 

     CpCV  
     CpCDV 

 
 
 

Bean yellow dwatf  virus 
Chickpea chlorotic 
dwarf Sudan  virus 
Chickpea chlorotic 

dwarf Pakistan virus 

 
 

        Leafhoppers?                  
      Leafhoppers?                  

 
 

     CpCDV                 

Australia ،Eritrea 
India، Iran ،  

Iraq , Pakistan 
, Sudan ،Syria 

  
  

 
Chickpea redleaf virus  

Tobacco  yellow dwatfvirus  
  
 

 
   

    TYDV 

 
  

Bean summer death  
virus 

  
      Leafhoppers? 

       Leafhoppers?                             
     

 
       Nr 
       Nr 

 
     Australia 
     Australia 

Luteoviridae (luteoviruses) 
    Luteovirus 

      Bean leafroll  virus 

    
   BLRV 

 
 

Pea leafroll virus 
Legume yellows virus 

 
      Aphids 

 
     Nr  

Algeria, Australia 
Bangladesh، Ethiopia 

Iran, India Spain , 
Syria ،U.S.A. 

Soybean dwarf virus 
 

   SbDV Subterranean  clover red leaf virus        Aphids 
 

  BLRV, 

   BWYV 

Australia , Ethiopia 

Iran , New Zealand 

Syria , U.S.A. 

Polerovirus  (including  likely 
poleroviruses)  

A24 isolate  

  
  

Chickpea stunt disease  
associated  virus? 

  
  

         Aphids        
 

 
  

   BWYV 

 
  
 India 
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Chickpea bushy dwarf virus 
  
 

  CpBDV           Aphids? ABMV, 
PeMoV,SMV 

India 

Beet western yellows virus (one to four serologically  related 
species,  not distinguished) 

 

 
  
  BWYV 

Includes Turnip yellows virus 
May also include Beet chlorosis virus, 

Beet  

mild yellowing virus,  

and Beet western yellows virus 
 

   
  

       Aphids        
 

  
  
  BLRV 

Algeria , Australia  
Ethiopia , Iran  

Morocco , New Zea- 
land , Pakistan  

Spain , Sudan , Syria  
Turkey 

Chickpea chlorotic stunt virus CpCSV       Aphids BWYV Eritrea , Ethiopia 
Sudan , Syria 

 
Chickpea luteovirus CpLV 

 
      Aphids BWYV India , Pakistan 

Syria  , Turkey 
Chickpea stunt disease-associated virus CpSDaV A24 isolate?    Aphids BWYV, 

CpLV 
India 

Cucurbit aphid-borne  yellows virus CABYV      Aphids   Nr Pakistan 

Lentil stunt virus 

 

LStV 

 

     Aphids?   Nr Ethiopia 

Potato leafroll virus PLRV 
     Aphids   Nr India , Iraq 

Unassigned 

Chickpea  yellows virus 

 

ChYV 

   
  Aphids? 

  
 Nr 

 
Sudan 

Nanoviridae 
  Nanovirus 

 Faba bean necrotic  yellows virus 

 

 

FBNYV 

  
 

   Aphids 

 
 

  Nr 

Algeria , Eritrea 
Ethiopia , Iran, Jordan 
, Lebanon  , Pakistan , 

Sudan , Syria  
 Turkey 

Potyviridae 
 Potyvirus 

  Bean yellow mosaic virus 

 

 

BYMV 

  
 

Aphids, seed 

  
 

 Nr 

Australia،Bangladesh ، 
India , Iran ،Iraq , 

Jordan, New Zealand، 
Syria , Turkey, U.S.A.  

Chickpea  distortion  mosaic virus 
CpDMV 

 Aphids BYMV, BCMV, 
and four other 

potyviruses 

India 

Chickpea  filiform  virus 
CpFV 

Bean yellow mosaic virus? Aphids BYMV, BICMV, CAMV U.S.A.  

Chickpea  yellow mosaic virus 

 
CpYMV 

 
Aphids? 

 

Nr Bolivia 

Clover yellow vein virus CIYVV 
 

Aphids 
BYMV Spain 

Lettuce mosaic virus 

 

  LMV 

 

 
Aphids 

 

Nr 
 

U.S.A. 

Pea seed-borne  mosaic virus PSbMV 
 

Aphids, seed 
Nr Algeria , Australia 

Iran , Jordan 
Morocco ،Zealand, 
Pakistan ،Syria ،Tunisia 

 Turkey ،U.S.A. 
 

Turnip mosaic virus TuMV 
 

Aphids 
Nr Australia 

Rhabdoviridae 

Cytorhabdovirus 

Lettuce necrotic  yellows virus 

 

  

LNYV 

 
 

  

Aphids 

 
  

Nr 

 
  

Australia 

Symbiotic infection 

Enamovirus (Luteoviridae) + Umbra virus 

Pea enation mosaic virus 

 

  

  

PEMV 

 

  

  

Pea enation mosaic  

virus-]+ Pea enation  

mosaic virus-2 

 

  

  

Aphids  

  

  

 

 
  
  

Nr  
 

Ethiopia , Iran , Italy 
Syria , U.S.A.  
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- معموال مزارعی که بطور ضعیفی کاشت و نگهداري می. آلودگی یک مزرعه کاشت نخود )27شکل

  .شوند بیشتر در معرض آلودگی بیمارگرهاي  ویروسی قرار دارد

  Alfalfa mosaic virus-AMV   ویروس موزائیک یونجه -1

نخود رقم هاي کابلی و دسی هر دو کلرتیک و کوتاه شده، اغلب کلروز، جوانه هاي جانبی روي ساقه 

گیاهان به ویژه  زمانی که دچار عفونت اولیه می شوند اغلب دچار مرگ زودرس می . نکروز می شوند

  .عالیم قرمزي در حاشیه ي برگ را نشان دهندنخودهاي دسی ممکن است . شوند

  اهمیت اقتصادي

در آزمایشات گلخانه اي و مایه . ویروس موزاییک یونجه در مزارع ایران سبب کاهش محصول میگردد

کایزر و (درصد کاهش نشان داد % 99زنی مصنوعی محصول نخود را بسته به زمان آلودگی بوته ها تا 

در ایران تاکنون دو .ژادهاي مختلفی میباشد وس موزاییک یونجه داراي نویر).  1351و  1350همکاران،

  .گروه متفاوت تشخیص داده شده که در برخی خصوصیات با هم اختالف دارند

  اپیدمیولوژي-نحوه گسترش

هنگامیکه که با دامنه میزبانهاي . گونه گیاهی است 150شامل حدود  AMVمحدود میزبانهاي طبیعی 

. خانواده افزایش یافتند 70گونه در  600آزمایشگاهی ترکیب شدند گیاهان حساس به بیش از بی و یتخر

گونه شته مختلف قابل انتقال است که از بین اینها شته نخود  14این ویروس به روش ناپایا به وسیله حداقل 

خود و ممکن است از طریق یک محصول و علف هرز آلوده وارد مزارع ن AMV .از همه مهمتر است

یک منبع عفونت دیگر بذر . عدس شود اما این می تواند با موقعیت جغرافیایی و گونه ناقل متفاوت باشد

قابل انتقال است % 2و در نخود حدود % 5از طریق بذر در عدس در سطح حدود  AMV. آلوده است

)www.pulsesaus.com.au-virus(.  



 

٤٦ 

 
  یک مزرعه نخود در استان کرمانشاه ، مشاهده عالیم زردي به صورت پراکنده در گیاهان

  AMVویروس موزائیک یونجه

  AMV آلودگی دیر هنگام با-عالیم زردي و نکروز نوك شاخه در رقم نخود دسی
 Bean yellow mosaic virus  

Potyviridae  و جنسPotyvirus  می باشد قبالً به عنوان

این  1952در سال . شناخته می شد و در بین لوبیا رایج بود

. ارش گردیدآلودگی گیاه نخود به ویروس گز 1956ویروس براي اولین بار گزارش شد و سپس در سال 

این . هاي مختلفی از این ویروس روي محصوالت مهم در سراسر جهان ایجاد بیماري می کند

ویروس سبب ایجاد آسیب قابل توجهی در عدس، لوبیا و باقال است و در نخود از اهمیت کمتري 

 

یک مزرعه نخود در استان کرمانشاه ، مشاهده عالیم زردي به صورت پراکنده در گیاهان )28شکل 

ویروس موزائیک یونجه

عالیم زردي و نکروز نوك شاخه در رقم نخود دسی)29شکل 

  Bean yellow mosaic virus-BYMV ویروس موزائیک زرد لوبیا -2

Potyviridaeاز خانواده BYMV ویروس موزائیک زرد لوبیا 

شناخته می شد و در بین لوبیا رایج بود Phaseolus virusویروس معمولی لوبیا 

ویروس براي اولین بار گزارش شد و سپس در سال 

هاي مختلفی از این ویروس روي محصوالت مهم در سراسر جهان ایجاد بیماري می کند جدایه

ویروس سبب ایجاد آسیب قابل توجهی در عدس، لوبیا و باقال است و در نخود از اهمیت کمتري 

  .برخوردار است
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   عالئم

برگها . شامل کلروز، موزاییک خفیف و لکه مانند، کاهش و توقف رشد است و نخود عالئم روي عدس

تشکیل غالف و گلدهی . پیچیده یا نکروزه در امتداد برگ که به عنوان عالئم پیشر فته عفونت است

  .کاهش یافته و در نتیجه دانه کوچک تولید می شود

و  SSRNA. طول دارد nm750یک ویروس میله اي شکل، مارپیچی حدود  BYMV: عامل بیماري

از لحاظ سرولوژیکی با ویروس زرد  BYMV. آمینو اسید تشکیل شده است 282پوشش پروتئینی آن از 

ویروس اغلب گونه هاي حبوبات را آلوده . مرتبط می باشد Clover yellow vein virusرگبرگ شبدر

  .می سازد

BYMV شابهت دارد از جمله آنهابیشتر با سایر پوتی ویروس هاي آلوده کننده حبوبات م:  

،ویروس موزاییک )که بیشتر در محصول عدس شایع است(  PSbMV -ویروس بذر زاد نخود فرنگی

و ویروس موزاییک معمولی نکروتیک -SMV ،ویروس موزاییک سویا -BCMVمعمولی لوبیا

 ژیکی بهدر نخود تعدادي از جدایه هاي پوتی ویروس  وجود دارد که از نظر بیولو. -BCMNVلوبیا

BYMV مشابهت دارند، اینها عبارتند از: Chickpea distortion mosaic virus ,Chickpea filiform 

virus  که از لحاظ سرولوژیکی مرتبط و مشابه اند و ممکن است جدایه هایی ازBYMV باشند.  

 Chickpea yellow mosaic virus وbushy dwarf Chickpea با که اینها از نظر سرولوژیکیBYMV 

  . هستند

  اهمیت اقتصادي

بر اساس تحقیقات . در کاهش محصول حبوبات گزارش شده است  BYMVدر آزمایشهاي مختلف اثر 

% 66محصول را به میزان  BYMV،در نخود قزوین بعضی از ایزوله هاي ) 1351(کایزر والتر و همکاران  

نیز باعث کاهش  AMVو   BYMVآلودگی توام گیاه نخود و عدس به .درصد کاهش دادند 100تا 

  . شدید عملکرد محصول میگردد

  اپیدمیولوژي - نحوه گسترش 

BYMV  گونه گیاهی می باشند که عمدتاً از خانواده حبوبات  200داراي دسته میزبانی وسیع بیش از

گونه شته از علف هاي هرز آلوده و گیاهان چند ساله  20این ویروس از طریق تغذیه بیش از . هستند

 ت به حبوبا BYMVرایج ترین  شته هاي مربوط به انتقال . آلوده به روش ناپایا منتقل می شوند

Acyrthosiphon pisum وMacrosiphum euphorbiat (Thomas) می باشند. BYMV  در عدس قابل

  .می باشد ولی در نخود بذر زاد بودن ویروس گزارش نشده است% 1انتقال  تا سطح حداکثر 

  



 

٤٨ 

  

 BYMVآلودگی با -عالیم موزاییک زردي و نکروز برگ و خشکیدگی سر شاخه در نخود 

Cucumber mosaic virus  

  

در   CMV    آلودگی به ویروس  - نمایی از یک مزرعه کاشت نخود آلوده به بیمارگر هاي ویروسی

 .اي از این مزرعه گزارش گردید

معرفی شد  و داراي دامنه میزبانی وسیعی   1916براي اولین بار در سال 

  .خانواده است 

 

  

  

عالیم موزاییک زردي و نکروز برگ و خشکیدگی سر شاخه در نخود  )30شکل 

Cucumber mosaic virus-CMVویروس موزائیک خیار   -3

نمایی از یک مزرعه کاشت نخود آلوده به بیمارگر هاي ویروسی )31شکل 

اي از این مزرعه گزارش گردیدنمونه

براي اولین بار در سال  CMVویروس موزائیک خیار

 85گونه گیاهی  در  1000است که شامل بیش از 



 

٤٩ 

این ویروس می تواند سبب ایجاد خسارتهاي شدید در اثر فعالیت جمعیت باالي شته در طول فصل می 

ندرت سبب آسیب قابل توجهی در محصول نخود است این به 

عالئم در عدس شامل کلروز کلی گیاه، بد شکلی برگ، کوتاهی قد که اغلب باعث مرگ 

برگها ممکن است داراي موزاییک خفیف و یا قرمزي در حاشیه برگ نشان 

کلی رخ می دهد و نتیجه آن کاهش عملکرد می  کاهش تعداد غالف و یا پر کردن غالف به طور

 

کاهش  فاصله میان گره ها، ساقه اصلی کوتاه شده، ریز   - 

موزاییک خفیف و یا قرمزي در حاشیه برگ و در نهایت کاهش تعداد 

  غالف و محصول نهایی

 

 

این ویروس می تواند سبب ایجاد خسارتهاي شدید در اثر فعالیت جمعیت باالي شته در طول فصل می 

است این به %  50وقتی که بروز عفونت بیش از . شود

  .تجاري می شود

عالئم در عدس شامل کلروز کلی گیاه، بد شکلی برگ، کوتاهی قد که اغلب باعث مرگ : عالئم

برگها ممکن است داراي موزاییک خفیف و یا قرمزي در حاشیه برگ نشان . زودرس می شود

کاهش تعداد غالف و یا پر کردن غالف به طور.دهند

  .گردد

 

 CMVبوته هاي نخود آلوده به ویروس  )32شکل 

موزاییک خفیف و یا قرمزي در حاشیه برگ و در نهایت کاهش تعداد  - برگی ،بد شکلی برگ، کوتاهی قد 

غالف و محصول نهایی

 



 

٥٠ 

 

  .نمایی دیگر از آلودگی گیاه به ویروس موزاییک نخود با عالیم توصیفی باال

کاهش  فاصله میان گره ها، ساقه اصلی کوتاه شده، ریز برگی وجوانه 

برگها، کلروز خفیف . هاي جانبی سیاه می شودکه در مجموع کوتاهی قد و انبوهی را نشان می دهند

  .کاهش اندازه و گاهی اوقات برگها باریک و موزاییک خفیف نشان می دهند

CMV   یکی از اعضاي خانوادهBromoviridae  جنس

  .داراي یک ژنوم  سه قسمتی فاقد غشاء در پیکره  گرد است

همانطوریکه در گزارشات آمده این .در ایران بسیار زیاد و قابل مالحظه است

بسته به زمان آلودگی و ایزوله ویروس   CMV.ویروس داراي میزبانهاي متعدد و سطح انتشار وسیعی است

به نظر نمی رسد در نخود  .درصد کاهش دهد 99تا % 86

اما تلفات عمده اي درکرت هاي . آلوده منجر به زیانهاي چشم گیر در محصوالت تجاري شوند

در عدس آلودگی ثانویه بیشتر از نخود است و در نتیجه بذر عدس آلوده 

  .شود می تواند منجر به از دست رفتن محصول

می تواند از سالی به سال دیگر روي بسیاري از علف هاي هرز یا در پوشش سبز  گیاهی و 

 در عدس، نخود، علوفه، حبوبات و بسیاري ازCMV . محصوالت کشاورزي در مناطق معتدل زنده بماند

 

نمایی دیگر از آلودگی گیاه به ویروس موزاییک نخود با عالیم توصیفی باال )33شکل 

کاهش  فاصله میان گره ها، ساقه اصلی کوتاه شده، ریز برگی وجوانه : بارزترین ویژگی ها عبارتند از

هاي جانبی سیاه می شودکه در مجموع کوتاهی قد و انبوهی را نشان می دهند

کاهش اندازه و گاهی اوقات برگها باریک و موزاییک خفیف نشان می دهند

CMV -ویروس موزائیک خیار: عامل بیماري

Cucumovirus داراي یک ژنوم  سه قسمتی فاقد غشاء در پیکره  گرد است

  اهمیت اقتصادي

در ایران بسیار زیاد و قابل مالحظه است CMVاهمیت اقتصادي 

ویروس داراي میزبانهاي متعدد و سطح انتشار وسیعی است

86قادر است در مزارع نخود میزان محصول را از 

آلوده منجر به زیانهاي چشم گیر در محصوالت تجاري شوند بذرهاي

در عدس آلودگی ثانویه بیشتر از نخود است و در نتیجه بذر عدس آلوده . تجربی را نشان داده شده است

می تواند منجر به از دست رفتن محصول CMVبه 

  اپیدمیولوژي - نحوه گسترش 

CMV  می تواند از سالی به سال دیگر روي بسیاري از علف هاي هرز یا در پوشش سبز  گیاهی و

محصوالت کشاورزي در مناطق معتدل زنده بماند



 

٥١ 
 

به  انتقال توسط بذر در عدس و نخود نامنظم است اما می تواند. علف هاي هرز به بذر قابل انتقال است

  .یا باالتر نیز برسد%  2و گاهی  1/0تا %  1طور متوسط 

  Faba bean necrotic yellow virus-FNYVV  ویروس نکروتیک زرد باقال -4

عامل یک بیماري مخرب در نخود، عدس، حبوبات علوفه  -FBNYV ویروس نکروتیک زرد باقال

خشک و دیگر محصوالت در کشورهاي توسعه نیافته است مانند کشورهاي شمال آفریقا، جنوب اروپا، 

از  سوریه   1991این  ویروس براي  اولین بار از نخود و عدس در سال ) خاور نزدیک(غرب آسیا 

، عراق )1999(، اتیوپی )1998(، پاکستان )1998(دن ار) 1993(گزارش شد و پس از آن از مصر 

بیماریهاي ویروسی با رابطه . گزارش شد)  2003(و سودان ) 2001(ایران ) 2000(، اسپانیا )1999(

اما به . از ژاپن گزارش شده است Milk vetch dwarf virusمانند  FBNYVخویشاوندي نزدیک به 

  .تمایز از نمونه هاي چین، اتیوپی و مراکش استاز سوریه و مصر م FBNYVوضوح جدایه هاي 

پیچیدگ برگی، زردي، یا قرمزي، : نشان هاي  مشخص کننده آلودگی در نخود عبارتند از: عالئم

کوتاهی و توقف رشد عالئم روي نخود  شبیه به عالئمی  است که توسط سایر عوامل ویروسی متعلق به 

(  عالئم در عدس. ایجاد می شود) ننده زردي در حبوباتعوامل ویروسی ایجاد ک(ها  Luteovirusجنس 

زردي و پیچش، ایجاد خال و لکه هاي نکروز  -شامل کاهش  و توقف رشد، بد شکلی  برگ )عکس باال

یابد دانه موجود در غالف آلوده به میزان  گلدهی کاهش، غالف در تعداد  یا اندازه کاهش می. می باشد

  .می یابد شان  کاهش قابل توجهی اندازه

  

  

،آلودگی در نخود عبارتند از پیچیدگ —FBNYV آلودگی گیاه نخود به ویروس نکروتیک زرد باقال )34شکل 

  زردي و پیچش، ایجاد خال و لکه هاي نکروز -برگی، زردي، یا قرمزي، کوتاهی و توقف رشد ، بد شکلی  برگ
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می  Nanoviridaeویروس نکروتیک زرد باقال یک نانو ویروس از خانواده  -FBNYVعامل بیماري 

تصور بر این . اند SSRNAو داراي ژنوم چند جزئی  nm18ذرات ایزومتریک و قطر آنها،  حدوداً . باشند

نوکلئوتید  1005تا  985حلقوي است که اندازه آنها بین  DNA 8است که ژنوم نانو ویروس ها متشکل از 

ر جز به صورت  جداگانه فاقد پوشش شده و پروتئین هاي مختلف را کنده و از سلولی به سلول ه. است

  .دیگر منتقل می شود

  اپیدمیولوژي –نحوه گسترش 

FBNYV   اولین بار از روي  باقال)Vicia faba L (گونه  50در حال حاضر بیش از . گزارش گردید

را آلوده می کند و کمتر در  non -legume حبوبات حبوبات و بعالوه تعداد کمی از  گونه هاي غیر 

شرایط آزمایشگاه و طبیعی است  به عالوه در باقال، عدس، نخود، عمده محصوالت  حبوبات، لوبیا 

ممکن است  به عنوان میزبان به ... معمولی، لوبیا چشم بلبلی، یونجه، سویا، شبدر، نخود فرنگی، سویا و 

قابل انتقال گزارش شده ) Aphis craccivora(ته لوبیا چشم بلبلی توسط ش FBNYV ویروس. کار رود

  .است  به طور کلی این شته یکی از گونه هاي غالب روي اکثر محصوالت حبوبات است

FBNYV  شدنی نیست، ) تکثیر(به روش پایا با شته ها قابل انتقال است اما در آنها ازدیادFBNYV 

  .محدود به بافت آبکش است به وسیله شیره گیاهی یا بذر گرده غیرقابل انتقال است

  Luteovirus بیماریهاي ویروسی از جنس ویروس هاي لوتئو   -5

  
-پیچیدگی و بد شکلی برگ و گیاه – Luteovirus آلودگی گیاه نخود به ویروس زردي از جنس) 35شکل 

  .زردي کلی بوته و قرمزي نوك و حاشیه برگها- توقف رشد- کوتاهی فاصله میان گره ها

لوتئوویروس ها تلفات بیشتري نسبت به سایر گروه هاي ویروسی آلوده کننده نخود ایجاد می کنند و در 

ته هاي ناقل آن تقریباً در تمام نقاط این ویروس ها و ش. عدس نیز  از مخرب ترین ویروس ها می باشند

اولین ویروس معرفی شده آلوده کننده از جنس . دنیا که نخود و عدس کاشت می کنند خسارتزا است

 Bean leaf roll virus -لوتئوویروس ها ایجاد کننده بیماري در حبوبات ویروس پیچیدگی برگ لوبیا
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(BLRV)   ویروس  1970و  1960بعد از این در سالهاي . رش شداز آلمان گزا 1954از روي باقال در سال

از  روي سایر حبوبات و ویروس کوتولگی  Beet western yellow virus -زردي غربی چغندر قند

در سویا و شبدر   Soybean dwarf virus- SbDV (syn:  Subterranian clover red leaf virus)سویا

و از کالیفرنیا در سال BLRV : syn Pea leaf rollوي نخوددر ایران براي اولین بار از ر. گزارش شد

  .گزارش شد 1990نیز از کالیفرنیا در سال  SbDVو  BWYVو ویروس  1979

کاندیدا براي این جنس از ویروسها به عنوان آلوده کننده نخود و  5تا  3گونه و  6در حال حاضر حداقل 

  .عدس گزارش شده اند

وسی نسبت داده شده به جنس لوتئوویروس ها اساساً همان عالئـم مربـوط بـه    عالئم بیماریهاي ویر: عالئم

 -مستر و ویروس ها ،و ویروس نکروتیک زرد باقال: شامل . ویروس هاي محدود به آوند آبکش می باشد

Faba bean necrotic yellow virus عفونت سبب انحطاط و نکروز سلولهاي آبکش و اخـالل  در  . است

نکروز آوند آبکش می تواند اغلب  به صورت تغییر رنگ و قهوه اي شـده  . شود یاه میحرکت مواد در گ

با ایجاد یک برش کم عمق در نزدیکی سطح ساقه و ریشه می توان آن را نشان داد .  طوقه گیاه دیده شود

عالمت زردي باعث شـد کـه   . زردي شاخ و برگ یا قرمزي که بیشتر در ناحیه حاشیه برگ دیده می شود

قرمـزي بیشـتر در   . در کالیفرنیا به سایر حبوبات نیز گفته شـد   1970ه نخود نام بنشن زرد دهند و در سال ب

    .ارقامی که دراراي باالترین مقدار آنتی سیانین  دارند رخ می دهد
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لوتئوویروس ها معروف به ویروس هاي عامل ایجاد کننده زردي در گیاهان و غالبا :  عامل بیماري

به عنوان یک گروه از جدایه هاي  1976این ویروس ها در سال . حبوبات هستند  BWYV و   SbDV و  

-ویروس کوتولگی زرد جو  Barly yellow dwarf  دیگر اعضاي آزمایشی به رسمیت شناخته شد.  

و ) و سایر اعضا آزمایشی BLRV,SbDV(به جنس هاي لوتئو ویروس شامل  1997گروه در سال این 

تقسیم بندي ) و سایر اعضا آزمایشی BWYVو  Potato leafroll virusشامل ( Polerovirusجنس 

بودند و  Enamovirusاز جنس  PEMV-6, Pea enationویروس موزاییک توته اي نخود فرنگی .شدند

  بودند Luteoviridaeاین دو جنس از خانواده . یه و گونه به عنوان جنس باقی ماندندتعدادي جدا

  
  یک مزرعه نخود،آلودگی به بیمارگرهاي زردي باعث از بین رفتن گیاه شده است )36شکل 

قطر دارند، در زیر میکروسکوپ الکترونی  nm30-25لوتئوویروس ها غالبا پیکره شان چند وجهی، و بین 

-RNA 5600(ژنوم آنها مونو پارتایت است . اند (+)SSRNA. به صورت شش ضلعی به نظر می رسند

5900 nt (6-5  تاORF  دارد آلودگی به صورت خاصی از آوند آبکش و به وسیله شته ها به صورت پایا

  .منتقل می شوند

متمایز می  TBIAو ELISA  :لب به وسیله آزمایشات سرولوژیکی شامل گونه هاي لوتئو ویروس ها اغ

وجود دارد به هر حال چون که لوتئو ) ارتباط سرولوژیکی اعضا ( البته شک وتردید در این باره .شوند

 -PEMV- 1 بخشی با ویروس موزاییک توته اي نخود فرنگی.ویروسها همه حبوبات را آلوده می کنند

با همه آنها واکنش می  (Mab)    آنتی بادي مونوکلونال . سرولوژیکی را نشان میدهد درجه اي از ارتباط

اغلب واکنش دارند یا SBDV و BWYVوBRLV با  ) چند همسانه اي(دهد وآنتی سرم پلی کلونال

آزمون سرولوژیکی هنوز هم براي پردازش تعداد زیادي نمونه ارزشمند است دلیل . واکنش ضعیف دارند
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آنتی بادیهاي (Mab آماده سازي نمونه وبه خاطر این ویژگی باید گوناگونی بهتري به نسبت  آن سهولت

وخواص بیولوژیکی  BWYV-like  گونه هاي ویروسی با شباهت به .در دسترس باشد) تک دودمان

بر اساس هویت سرولوژیکی خود از ویروس Polerovirus .متنوع جز ءجزئیات اپیدمیولوژي آنها می باشد

متمایز اند که شامل ویروس زردي شته زاد کدو وویروس برگ لوله اي  BWYV  -د غربی چغندر قندزر

  .سیب زمینی ممکن است اغلب نخود وعدس را آلوده کنند

  

  
 PEMV- عالیم بد شکلی ،پیچیدگی برگ و غالف در اثر آلودگی به ویروس توته اي نخود فرنگی )37شکل

شته نخود فرنگی وشته لوبیا چشم بلبلی وشته سبز هلو را در سراسر دنیا به عنوان ناقلین مهم لوتئو ویروس 

چند گونه شته دیگر که از حبوبات تغذیه می کنند نیز ممکن .ها در نخود و عدس در نظر گرفته می شوند

شته قرار نمی گیرد فقط به ) ایجاد کلونی شته(گیاه نخود جهت تکثیر . است در بعضی مواقع مهم باشد

صورت موردي و پراکنده توسط شته نخود فرنگی وشته لوبیا چشم بلبلی مورد بازدید و تغذیه است اما 

عدس مورد استفاده و تکثیر شته سبز هلو لوبیا چشم بلبلی وشته نخود فرنگی و حداقل سه گونه دیگر قرار 

دارند ودر همین حین لوتئو ویروس را از گیاهان آلوده  شته ها براي یک دوره طوالنی نیاز به غذا. میگیرد

ساعت 12دقیقه تغذیه وحدودا 10می گیرند آنها در طول دوره نهفتگی قابل انتقال نیستند اما بعد از حدود 

این روش انتقال پایا است که در اصل . بعد از تغذیه براي هفته ها وحتی ماه ها قابل انتقال باقی می مانند

 این موضوع داراي اهمیت است که چرا لوتئو ویروس ها ،و.مشترك است PEMV وFBNYVبین 

FBNYVوPEMV ویروس نسبتا در نخود مهم می باشند.  

شته هاي بالدار مهاجر حامل ویروس ها پس از دست یابی به ویروس از میزبان هاي دیگر روي نخود 

عفونت اولیه (ویروس هاي پایا آلوده کندهر شته مهاجر می توانند گیاهان متعددي را با .قرار می گیرند

لوتئو ویروس ها قابل انتفال با بذر نیستند و از این . بعد از اینکه اولین بار روي گیاه قرار گرفت)متعدد

بقاي این ویروس ها به گیاهان .علف ها ي هرز را آلوده می کنند . طریق قابل انتقال به حبوبات نیستند

گیاه حد واسط را در بین محصوالت ومنبع بیماري در طول فصل محصول دولپه اي نیاز دارد که نقش 
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در سراسر جهان بر روي محصوالت مختلف از جمله حبوبات انتشار وسیعی BLRV .دهی ایفا می کند

معرفی شده است ومیزبان هاي آن شامل بیشتر حبوبات ولی کمی از غیر    A .pisumناقل بلقوه آن.دارد

ویروس  .ونجه وشبدر سفید می باشندیباشد  از سایر منابع شناخته شده گیاهان حبوبات نیز می تواند 

در قسمت وسیعی از مزارع جهان در حبوبات انتشار دارد بیولوژي مختلفی  SbDV-کوتولگی سویا

جدایه هایی که ابتدا به وسیله شته .تشخیص داده شده استSbDV از ) D-P-S-Y(چهار بیوتیپ .دارد

لوتئو ویروس ها ارتباط تنگاتنگی با گونه شته ناقل به صورت اختصاصی دارند و . شدندنخود منتقل 

  .اغلب یک عامل بیماري از این جنس ویروسها با گونه شته خاصی منتقل می شود

  ر جهت کنترل و کاهش خسارت بیماريمدیریت تلفیقی د

موفقیت در مدیریت مطلوب کنترل عوامل ویروسی نخود و عدس بستگی به شناسایی دقیق نوع و گونه 

  . عامل ویروس شایع و آلوده کننده گیاه دارد

عوامل ویروسی آلوده کننده نخود را از جهت مدیریت کنترل به طور کلی میتوان به جهار گروه تقسیم 

  .بندي کرد

  :از جمله (  معروف هستند Luteoviruses-لی به لوتیوویروسهاگروهی از ویروسها که به طور ک

 )Chickpea cholorotice stunt virus-CpCSV ، Bean leafroll virus-BLRV  ،Beet   

western yellow virus-BWYV  ، Pea enation mosaic virus-PEMV-1  ،Soybean dwarf 

virus-SbDV  و Cucurbit aphid- borne yellows virus-CABYV خانواده  درهمگی که

Luteoviridae و بطریق پایا توسط شته ناقل ) غالبا ایجاد کننده عالیم زردي در گیاه(  )قرار دارند

زمان الزم است ساعت  2-1این عوامل ویروسی آلوده کننده نخود به طور معمول بین . منتقل میشوند

 دورهل ساعت عامل ویروسی در بدن حشره ناق 24-12ویروس را واگیرایی کندو بین ناقل شره تا ح

تغذیه ویروس قابل انتقال  دقیقه  10-5بین  نیز براي انتقال .) غیر تکثیري( ماندگاري نیاز است 

ساعت  حشره آلوده میتواند هر چند گیاه سالم را  24-12بنابر این در  طول مدت بین . خواهد بود

دست می دهد تا دوباره از یک گیاه آلوده تغذیه کند و تغذیه و آلوده کند و سپس واگیرایی را از 

  .آلودگی به همین صورت ادامه پیدا کند

  BYMVویروس موزاییک زرد لوبیاCMV , –عوامل ویروسی عمدتا ویروس موزاییک خیار  -١

نیش زاد منتقل -توسط شته ناقل به صورت ناپایا  AMV- و ویروس موزاییک یونجه

 .ته زمان واگیرایی و انتقال کوتاهی  نیاز داردانتقال ویروس توسط ش.میشوند

عوامل ویروسی و شبهه ویروسی مانند فیتوپالسما که توسط زنجره به طریق پایا منتقل می  -٢

 .شوند
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به صورت پایا ویا از طریق دانه گرده   Thrips-عوامل ویروسی که توسط حشره ناقل تریپس -٣

 .آلوده به توسط تریپس منتقل میشوند

ل ناقلین در گیاه نخود بر عکس سایر حبوبات و حتی عدس این توجه را  باید در نظر مدیریت کنتر

داشت که ناقلین در روي این گیاه توقف بلند مدت نمیکنند و غالبا ناقلین پروازي از روي سایر 

گیاهان همجوار بر روي نخود مهاجرت کوتاهی دارند و به روي سایر گیاهان پرواز میکنند به همین 

لودگی ویروسی در یک مزرعه بر روي یک گیاه ، تعدادي از گیاهان، ویا لکه اي و پراکنده جهت آ

حشره را میتوان به این صورت ردیابی و مشاهده ) آلودگی(دیده میشود و  به عبارت عام اثر انگشت 

  . کرد

   :بنابر این به ترتیب اولویت روشهاي زیر را در جهت مدیریت کنترل می باید در نظر گرفت

را می توان با کاشت بذور گواهی شده عاري از ویروس در محلی  CMV در گیاه عدس خسارت ویروس

استفاده از حشره کش هاي سیستمیک در عدس ممکن . که منابع دیگر آلودگی وجود ندارد کنترل کرد

  .است  در کاهش جمعیت شته مفید باشد

و موزاییک زرد  -AMV، موزاییک یونجه -CMVباتوجه به اینکه عامل ویروسی موزاییک خیار

منتقل می شود ،رعایت موارد زیر باعث )  نیش زاد(توسط حشره ناقل شته به صورت ناپایا  -BYMVلوبیا

  .کاهش خسارت بیماري در سطح مزرعه میگردد

  استفاده و کاشت بذور گواهی شده و عاري از بیماري ویروسی -

  ویروسی کاشت ارقام متحمل یا مقاوم به عامل -

  .بهداشت مزرعه ، جمع آوري و حذف علفهاي هرز خصوصا پهن برگها در بین و اطراف مزرعه  -

دیر هنگام و یا زود هنگام ، بستگی به پش آگاهی از فعالیت حشرات و شرایط ( کاشت در زمان مناسب -

با سن حساس  توصیه شده جهت جلوگیري از  فعالیت شته هاي پروازي و همزمانی) آب و هوایی منطقه

  )فرار از آلودگی( گیاه به آلودگی 

بیماریهـاي ویروسـی متعـددي بـه صـورت      . رعایت فاصله کاشت مزارع نخود و عدس با سایر حبوبـات  -

مشترك در حبوبات وجود دارند که از طریق فعالیـت حشـرات ناقـل در شـرایط مزرعـه امکـان آلـودگی        

  .وجود دارد

 Faba bean necrotic -ردي خصوصاء ویروس نکروتیک زرد باقالدر مورد ویروسهاي ایجاد کننده ز -

yellow virus  و لوتیوویروسها-Luteoviruses  استفاده از حشره کش هاي سستمیک روي محصوالت ،

عدس ممکن است کاهش آلودگی اولیه و ثانویه  و در نخود ممکن است  کاهش آلودگی  اولیه را داشته 

  .باشیم
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در گیاه زراعی نخود، بهترین راه  CpCSVو  BLRVهاي بیماریزاي ویروسبراي کنترل عوامل 

کاشت ارقام و واریته هاي . پیشگیري، جلوگیري و پیش آگاهی از انتشار و سرایت عوامل ویروسی است

هاي کاهش خسارت و جلوگیري  به عوامل مهم و شایع ویروسی، یکی از بهترین راه) اصالح شده(مقاوم 

  .منطقه است یکري ویروسی در از انتشار بیما

حذف گیاهان آلوده، در کاهش منبع ثانویه بیماري مفید است و این کار براي مزارع نسبتا کوچک   

مبارزه با حشرات ناقل به . مناسب است و در مزارع وسیع و در مواقع آلودگی شدید عمال غیر ممکن است

بذور  .هاي مدیریت بیماري استوشجهت کاهش جمعیت حشرات و کاهش شدت بیماري، از جمله ر

  .بدشکل و چروکیده و داراي عالئم، نباید براي کاشت مورد استفاده قرار بگیرند 
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  مقدمه

 محصـوالت  سـایر  مشـابه  .کشـاورزي هسـتند   محصـوالت در  وري بهـره  براي بزرگ مانعی هرز هاي علف

 را کیفیـت و کمیـت محصـول    ،غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  هرز به طور هاي علف نیز، مداخله در نخود زراعی،

 85 از بـیش  را نخـود  وري بهـره  توانـد  مـی  هرز هاي علف تداخل. )Amaral et al., 2015(دهد  می کاهش

درصـد بـا    42و  65عملکرد و سود مالی به ترتیـب   همچنین). Ratnam et al., 2011(درصد کاهش دهد 

 تمـام  در هـاي هـرز   علـف  حـال،  ایـن  با. )Kaushik et al., 2014(کاهش می یابد  هاي هرز علفدخالت 

 هرز هاي علف حضور تواند می نخود ،مراحل برخی درکنند،  نمیتداخل یکسان  طور رشد نخود به مراحل

   ).Al- Thahabi et al., 1994( کند تحمل وري بهره هب منفی تأثیر ا کمترینب را

را نخـود  توانـد رشـد و در نتیجـه عملکـرد      می جمعیت،تراکم و  بسته به مدت زمان تداخلهاي هرز  علف

 غربـی  آذربایجان و کرمانشاه تبریز،مناطق  دربهاره  نخود ربهرز  هاي علفخسارت  ایران در .کاهش دهد

 .Mohammadi et al ؛1398 همکاران، و احمدي) (درصد 36 و 57 ، 3/48 ترتیب به( است شده گزارش

هاي هرز معضل بسـیار جـدي هسـتند و     در کشت پاییزه نخود، علف  ).1396 حیدرزاده، و جلیلیان ؛2005

بـا توجـه بـه پتانسـیل بـاالتر تولیـد       . درصد نیز گزارش شده است 98در چنین شرایطی کاهش عملکرد تا 

، گرایش روزافزونی نسبت به تغییر سیستم کشت از بهاره به )انتظاري(هاي پاییزه و زمستانه  نخود در کشت

  . هاي هرز، مهمترین مانع این تغییر تاریخ کاشت است تداخل شدید علف. آمده استپاییزه به وجود 

 تداخل از قبل دوره .توان تعریف نمود سه دوره میدر را گیاه زراعی  در مزرعه تأثیر حضور علف هرز بر

همزیست اسـت و   هرز  علف با گیاه زراعی آن طی و شود می زراعی شروع گیاه ظهور با که هرز هاي علف

 شـروع  گیـاه  ظهـور  با که هرز هاي علف تداخل از پیشگیري دوره. سازدخسارتی به گیاه زراعی وارد نمی 

 دوره و برسـاند  دهی بهره پتانسیل به را محصول بتواند تا شود کنترل هرز هاي علف باید آن طی در و شده

شـود کـه بـین دو     گیاه زراعی تعریـف مـی  هاي هرز که به عنوان بخشی از دوره رشد  کنترل علف بحرانی

هاي هرز با گیاه زراعی و مرحله دوم زمانی است که پس  مرحله اول شروع رقابت علف. مرحله واقع است

در دوره بحرانـی  . هاي هرز تا آخر فصل رشد، عملکرد گیاه زراعی را کاهش نمی دهد از آن وجود علف

از آنجـایی کـه در   . بایـد عـاري از علـف هـرز باشـد      گیاه زراعی به منظور جلوگیري از کـاهش عملکـرد  

بنابراین اسـتفاده بـه   . کش پس از سبز شدن گیاه زراعی رایج است بسیاري از گیاهان زراعی مصرف علف

هاي هـرز نیـز    وجین علف. کش مؤثر باشد تواند در کاهش مصرف علف موقع از آنها در دوره بحرانی می

دوره بحرانی بسته به نوع گیاه، مراحل رشد و نمو، نـوع  . کرد را دارددر این دوره  بیشترین بهره دهی عمل

هـاي خــاص   خـاك، شـرایط آب و هـوا، توانـایی رقابـت محصــوالت زراعـی، تغییـرات فصـلی، ویژگـی         

 .کند تغییر می) هاي مختلف و تراکم زمان نسبی جوانه زنی، رقابت گونه(هاي هرز  علف



 

٦٤ 
 

روز پـس از جوانـه زنـی و     24د در شرایط آب و هوایی تبریـز  هاي هرز در نخو دوره بحرانی کنترل علف

روز پس  17در حالی که در شرایط استان کرمانشاه این دوره از . روز پس از جوانه زنی است 48پایان آن 

شـروع زودتـر ایـن دوره بـراي     . روز پس از ظهور جوانه زنی ادامـه دارد  49از جوانه زنی شروع شده و تا 

در کرمانشاه به دلیل گرم شدن زودتر هوا، فراهم شدن شرایط رشد و نمو گیاهان و  هاي هرز کنترل علف

 ,.Mohammadi et al(هاي هرز نسـبت بـه منطقـه تبریـز بـوده اسـت        استقرار سریعتر و تراکم باالتر علف

2005.(  

 ترلکن سازي موجب بهینه تواند می کشاورزي، محصوالت در هرز هاي علف تداخل هاي آگاهی از دوره 

 طریـق  ، ازها کش علفاز  استفاده کاهش امکان بدین ترتیب. Amaral et al., 2015)( شود  هرز هاي علف

گـردد   یکپارچـه، فـراهم مـی    هـرز  هـاي  علـف  مـدیریت  هـاي  سیسـتم  در اقتصـادي  -زیستی هاي مدل تهیه

)Mohammadi et al., 2005( .اقتصــادي کــاهش عملکــرد نتیجــه در و زراعــی خســارت از همچنــین 

فلـور   خـاك،  خصوصـیات  محیطـی،  شرایط جمله از عواملی به بسته تداخل هاي دوره. کند میجلوگیري 

سـرعت   دلیـل  بـه  نخـود  ).Tepe et al. 2011(اسـت   متفـاوت  محصـول  خـود  و هـرز  هـاي  علـف  جامعـه 

 هـرز  هـاي  رقابت با علـف  به نسبت استقرار، و رشد اولیه مراحل در برگ سطح بودن محدود رشدآهسته و

 فنـاوري  اتخـاذ  بـا  توان می را نخود کشت در عملکرد پایین). Kaushik et al., 2014(است  حساس بسیار

 اسـت،  بـازده  پـر  ارقـام   از اسـتفاده  و هرز هاي علف مدیریت تغذیه، در شامل تعادل که تولید پیشرفته هاي

   ).Rani & Krishna, 2016( داد کاهش

  هرز نخود هاي علففلور 

اي، غالبیـت و پایـداري    اي، ترکیب گونه جوامع علف هرز در برگیرنده چرخه زندگی، تنوع گونهساختار 

ساختار جوامع علف هـرز در  . باشد هاي هرز می در مقابل تغییرات محیطی و تغییرات زمانی و مکانی علف

هـا   کش علف ي زراعی، استفاده از کودهاي شیمیایی، ها تناوبتحت تأثیر  به طور عمده ،هاي زراعی نظام

بیانگر فراهم شدن شرایط  ،هرز به چند گونه غالب هاي علفتغییرجمعیت . باشد می ورزي خاكو عملیات 

در سـاختار جمعیـت     تفـاوت  اسـت کـه موجـب    ها به عملیات زراعی رایج این گونه گاريالزم براي ساز

یکـی از   هـا  کـش  علـف ). Poggio et al., 2004(شـده اسـت    )رزهاي علف ه شیفت گونه( هرز هاي علف

ذکـر  ) 1395(عباسـیان و همکـاران    .هسـتند  هـاي هـرز   علـف سـاختار جمعیـت   تغییـر  عوامـل بـر   مهمترین 

از . شـود  مـی ایمازاتاپیر با کنترل گیاه تاج ریزي، موجب افزایش سلمه تره در برخی از مـزارع   اندکه کرده

هـاي زراعـی بـا تغییـرات فصـل، تنـاوب محصـول و         هـرز در سیسـتم   هاي علفطرف دیگر، ترکیب فلور 

ویسـی و  ( کنـد  مـی تغییرات طوالنی مدت محیطی مانند فرسـایش خـاك و تغییـرات آب و هـوایی تغییـر      
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 و ماستونک ) (.Galium tricornutum Dandy راخ تی بی،  کردستان دربه عنوان مثال،  ).1395همکاران، 

Torilis arvensis (Huds.) (در حالی که ماستونک و شـمعدانی وحشـی   شود میمشاهده  پاییزه نخود در ،

)Geranium molle L. (و پیچک صحرایی  زمستان در)Convolvulus arvensis L. (   در بهـار در مـزارع

، ).Carthamus oxyacantha M.B(گلرنـگ وحشـی     ).1395همکاران،  و فتحی(شود  نخود مشاهده می

 گیـاه  هـرز  هـاي  علـف  گونه ترین غالب و پیچک صحرایی ) .Vaccaria pyramidata Medik(جغجغک 

کرمانشـاه پیچـک    اسـتان  نخـود  مـزارع  در دائمـی  هـرز  هـاي  علـف  مهمترین. است لرستان در پاییزه نخود

). 1 جـدول ) (1393همکـاران،   و چالـه چالـه  ( هسـتند  )Glycyrrhiza glabra L(صحرایی و شیرین بیـان  

، کاسـنی  )Brassicaceae( هـاي چلیپاییـان   بـه تیـره   عمده طور به نخود در ساز کلمش برگ پهن يها گونه

)Asteraceae( اســـــفناجیان ،)Chenopodiaceae( باقالییـــــان ،)Fabaceae (بنـــــد  و  علـــــف هفـــــت

)Polygonaceae( و ماشــک گــل خوشــه اي  راخ تــی بــی. دارنــد تعلــق)Vicia villosa L. (تــرین غالــب 

). 1396موسوي،  و احمدي(اند  ذکر شده آباد خرم شناسایی شده در گونه 70 میان هرز در  علفي ها گونه

هرز غالب شمال  هاي علف Polygonum aviculare L. بند تره، تاج ریزي، تاج خروس و علف هفتسلمه

ریزي، علف شور، پیچـک صـحرایی و علـف     تاج ). 1 جدول) (1382همکاران،  و وصال(خراسان هستند 

). 1385همکـاران،   و یوسفی( اند هرز مهم این شهرستان شناسایی شده هاي علفبند در کرج نیز جزو  هفت

 .H. spontaneum C(شـامل جـو زراعـی، جـودره      پـاییزه  نخـود  مزارع غالب برگ باریک هرز هاي علف

Koch( خونی واش ،)Phalaris minor Retz. ( و چچم)Lolium spp.  (باشند  می) همکـاران،   و نصـرتی

هرز در برداشـت نخـود    هاي علفبسیاري از . هستند، )C3(سه کربنه جزو گیاهان به طور غالبکه  )1396

 همکـاران،  و نصـرتی (، پیچـک صـحرایی   راخ تـی  بـی بـه   توان میکه از آن جمله  کنند میمزاحمت ایجاد 

هـرز انگـل در مـزارع نخـود، گـل       هـاي  علفترین  عمده). 1جدول (و گلرنگ وحشی اشاره کرد  ) 1396

 و حسـینی (باشـند   مـی   .Cuscuta campestris Yunck)(و سـس   )Orobanche crenata Forsk(جـالیز  

   .) 1394همکاران،  و شمسی ;1394 همکاران
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  هرز غالب مزارع نخود ایران هاي علف )2جدول

  کرمانشاه لرستان  مشهد کردستان مراغه  دوره رویشی  تیره نام علمی  نام فارسی

    *   چندساله Acroptilon repens (L.) DC. Asteraceae  تلخه

       یکساله Adonis aestivalis L. Ranunculaceae گل آتشین

    *   چند ساله Alhagi persarum Boiss. & Buhse Papilionaceae خارشتر

      *      یکساله Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae  خروس تاج

  * *    یکساله Anthemis cotula L. Asteraceae بابونه

 *     چندساله Apocynum venetum L. Apocynaceae شاهدانه کانادایی

   *    چندساله Aristolochia spp. Aristolochiaceae زرآوند

    *   یکساله Artemisia annua L. Asteraceae درمنهش، گندواش

  *     یکساله Avena fatua L. Poaceae یوالف وحشی بهاره

  *  *      یکساله Avena ludoviciana Dur. Poaceae یوالف وحشی زمستانه

    *      یکساله Bromus spp. Poaceae جارو علفی

          * چند ساله Cardaria draba (L.) Desv. Brassicaceae ازمک

  * *        یکساله Carthamus oxyacantha M.B. Asteraceae  گلرنگ وحشی

  *  یکساله Carthamus lanatus L. Asteraceae تیغ گرگی

   *    یکساله Centaurea spp. Asteraceae گل گندم

       یکساله Cephalaria syriaca (L.) Roem. & Schult. Caprifoliaceae سرشکافته

   *    یکساله Cerastium dichotomumL. Caryophyllaceae دانه مرغ متورم

   *    یکساله Cerastium tomentosum L. Caryophyllaceae دانه مرغ

    *   یکساله Chenopodium album L. Chenopodiaceae سلمه تره

  *          چندساله - دوساله Cichorium intybus L. Asteraceae  کاسنی

 *     چندساله Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae کنگر وحشی

  * *    یکساله Conringia orientalis (L.) Dumort. Brassicaceae خرگوش گوش

  *    *  * * چند ساله Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae پیچک صحرایی

       چند ساله Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae مرغ

    *   یکساله Echinocloa crus-galli (L.) P. Beauv. Poaceae سوروف

    *   چندساله Euphorbia bungei Boiss. Euphorbiaceae فرفیون، شیرسگ

            چندساله Euphorbia cyparissias L. Euphorbiaceae  فرفیون

  * *   * یکساله Euphorbia helioscopia L. Euphorbiaceae فرفیون، شیرسگ

       دوساله Falcaria vulgaris Bernh. Apiaceae پاغازه

    *   یکساله Fumaria parviflora Lam. Papaveraceae شاه تره
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     *  یکساله Galium aparine L. Rubiaceae راخ تی بی

  * *   * یکساله Galium tricornutum Dandy Rubiaceae راخ تی بی

   *    یکساله Geranium tuberosum L. Geraniaceae شمعدانی وحشی

  *      چند ساله Glycyrrhiza glabra  L. Fabaceae شیرین بیان

  *     یکساله Hordeum murinum L. Poaceae جو موشی

     *   چندساله Hulthemia persica (Michx. ex Juss.) Bornm. Rosaceae ورك

    *        دوساله- یکساله Lactuca serriola L. Asteraceae  کاهوي خاردار

         چندساله Lactuca orientalis (Boiss,) Boiss. Asteraceae گاوچاق کن

 * *     یکساله Lathyrus aphaca L. Fabaceae خلر

  *   *      یکساله Lathyrus sativus L. Fabaceae  خلر

       یکساله Malcolmia Africana (L.) W.T.Aiton Brassicaceae شب بوي صحرایی

   *    یکساله Neslia apiculata Fisch., C.A. Mey. & Ave'-Lall Brassicaceae آجیل مزرعه

       یکساله Papaver dubium L. Papaveraceae شقایق

    *   دوساله - یکساله Picnomon acarna (L.) Cass Asteraceae گمال دیوم-زردخار

  *     یکساله Polygonum aviculare L. Polygonaceae بند علف هفت

    *   سالهچند Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F.Macbr. Fabaceae جغجغه- کهورك

   * *   یکساله Ranunculus arvensis L. Ranunculaceae آالله

     *   چندساله Rumex acetosella L. Polygonaceae ترشک

    *  *  یکساله Scandix pecten-veneris L. Apiaceae سوزن چوپان

  *    یکساله Silene conoidea L. Caryophyllaceae صابونی مزرعه روي

  * * *   یکساله Sinapis arvensis L. Brassicaceae خردل وحشی

    *   یکساله Solanum luteum Mill. Solanaceae تاج ریزي زرد

    *   یکساله Solanum nigrum L. Solanaceae تاج ریزي

       یکساله Sonchus asper (L.) Hill. Asteraceae شیر تیغی

      * چندساله Sophora  alopecuroides L.  Fabaceae تلخ بیان

      * چند ساله Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae قیاق

  *  *     یکساله Torilis arvensis (Huds.) Link. Apiaceae ماستونک

        * * چندساله- دوساله Tragopogon graminifolius DC. Asteraceae شنگ

     *   چندساله Tragopogon collinus DC. Asteraceae شنگ نی مانند

 *      دوساله-یکساله  Tragopogon major DC. Asteraceae شنگ

   *  *  یکساله Turgenia latifolia Hoffm. Apiaceae ماستونک

   *     یکساله Vaccaria hispanica Mill.  Caryophyllaceae جغجغک، صابونک

  *         یکساله Vaccaria pyramidata Fish.exDc.jaub.&Spach  Caryophyllaceae  صابونک، سیه گلینک

  * *    یکساله Vicia villosa L. Fabaceae ماشک گل خوشه اي
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  هاي هرز مهم مزارع نخودعلف) 38شکل 

   هرز هاي علف مدیریت

 مدیریت هاى سیستم خاك، گیاه، کامل و دقیق شناخت نیازمند هرز هاى علف کنترل صحیح عملیات

 .باشند می هرز هاى علف کنترل عملیات با مرتبط که هستند محیطى دیگر پارامترهاى بسیارى و زراعى

 که ،باشد علمى اصول و صحیح اطالعات براساس باید هرز هاى علف مشکل راهکارهاي حل امروزه

 -3 مشکل بررسى براى قدم به قدم ریزي  برنامه -2 هرز  علف مدیریت اهدافاز  کامل شناخت -1 :شامل

هاي  سال در. هرز هاى علف کنترل براى دسترس قابل هاى تکنولوژى و امکانات ،ها محدودیت بررسى

 مانند دیم محصوالت براي ویژه به شخم بدون و حداقل شخم هاى روش از استفاده ترویج یلاخیر به دل

 تنوع کاهش و گذشته به نسبت مزارع سطح افزایش دلیل به موقع به شخم امکان عدم همچنین و نخود

 روزافزون طور به هرز هاى علف با مبارزه جهت کش علف کاربرد ،در تناوب زراعی انتخابى محصوالت

 با. نیست آنها مدیریت روش بهترین و عالج راه تنها هرز هاى علف ىیشیمیا کنترل اما. است شده بیشتر

 ها کش علف به مقاوم هاى ژن ورود دلیل به آینده در که دارد وجود امکان این ها کش علف مداوم مصرف

 بدین. شویم مواجه ترى جدى مشکالت با خویشاوند هرزِ هاى علف به زراعى گیاهان از ها ژن سایر و
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 مورد هرز هاى علف کنترل براى نیز را دیگرى هاى روش ،ىیشیمیا سموم از استفاده کنار در باید ترتیب

  .ادد قرار استفاده

 زراعى و مکانیکی بیولوژیکی، کنترلهاي  به کارگیري تکنیک هرز، هاى علف پایدار مدیریت

 توأم استفاده بر ، پافشاريهرز هاى علف تلفیقى مدیریت در. است ىیشیمیا کنترل کنار در هرز هاى علف

 را ها روش این از مناسبى ترکیب شرایط، به بسته باید بلکه ،نیست فوق هاي چهارگانه  روش از مداوم و

مورد استفاده مستلزم سازگاري کامل آنها  هاي روشدر این ارتباط مؤثر واقع شدن روش یا . بست کار به

با محیط، موفق بودن در عمل، زمان مناسب اجرا، و آگاهی از روابط پویاي بین گیاه زراعی، علف هرز و 

  .محیط آنها خواهد بود

 به اما هستند، مؤثر هرز هاي علف کنترل در وجین طریق از هرز هاي علف مدیریت هاي شیوه اگرچه 

 رویشی پیش با ترکیب در رویشی پس هاي کش علف از استفاده. است اقتصادي غیر باال، هاي هزینه دلیل

 وجین). Tiwari et al., 2019( باشد گسترده طیف با هرز هاي علف کنترل ابزارهاي از یکی است ممکن

 در هرز هاي علف تراکممطلوب  کاهش موجب ها کش علف از استفاده همراه به هرز هاي علف دستی

  .گردد می نخود

  پیشگیري

 سبب انسان و دام آب، باد،. است هرز هاي علف مدیریت روش ترین هزینه کم و ترینساده پیشگیري 

 هرز هاي علف شیوع از ممانعت براي پیشگیرانه هاي شیوه. شوندمی هرز هاي علف از بسیاري پراکنش

  : از عبارتند

   هرز،هاي  بذر علف از عاري شده گواهی بذور از استفاده  -

 ورود از پیش شده، پاکسازي تمیز و برداشت و کاشت و ماشین آالت شخم ادوات از استفاده  -

   ،مزرعه به

  حیوانی کودهاي همراه هرز هاي علف بذور ورود از جلوگیري براي پوسیده کود از استفاده  -

   کش علف به مقاوم یا مهاجم هرز  علف هاي لکه شناسایی براي مستمر طور به مزرعه پایش  -

   .یا وجین  کش آنها توسط علف ايلکه کنترلبا بذرنشینی به ازهاي هرز قبل  حذف علف  -

  زراعی کنترل
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هاي هرز و طول  هاي هرز بسته به اقلیم، ماهیت علف میزان خسارت گیاه زراعی در اثر تداخل علف

 ضــعیف اســتقرار دلیل به). Yaduraju and Mishra, 2005(دوره رقابت گیاه زراعی متغیر است 

 ابعـاد بـودن کوچـک و زنـدگی چرخـه اولیـه مراحل درنخود  آهســته رشــد ســرعت و گیاهچــه

 شرایط در ویـژه بـه .نـدارد هـرز هايعلف بـا زیـادي رقـابتی تـواناین گیاه  بوتـه، انـدازه و ها برگ

 مصـرف بیشتر یئکارا.شود می متحمل را ییباال خسارتمحصول نخود  دیم،محدودیت منابع مثل کشت 

  . دهد می افزایش دیم شرایط در را خشکی، تنش هرز هاي علف توسط آب

  تاریخ کشت

کاشت . زمان کاشت بر استقرار گیاه زراعی، توانایی رقابت کنندگی و عملکرد آن تأثیرگذار است

شود،  تأخیري سبب کاهش بنیه اولیه، توانایی رقابت کنندگی گیاه زراعی و به تبع آن کاهش عملکرد می

  . آورد ا فراهم میالبته به تأخیر انداختن کاشت گیاه زراعی فرصتی براي کنترل مکانیکی  پیش از کاشت ر

 فتوسنتز میزانبا سایه اندازي   نتیجه در و کنند می رشد نخود از سریعتر هرز هاي علف يها گونه بیشتر

 درمناطق کـه نخـود نظیر موردگیاهانی در کاشت تاریخ. دهند می قرار تأثیر تحت شدت به نخود در را

. دارد زیادي اهمیـت شوند، می کشت درخاك شده ذخیره رطوبـت بـر تکیـه بـا دیم شرایط در و خشک

 .شود کشت می فروردیناواسط  تا ماه اسفند دربهاره  نخـود معمـول طـور به ایران معتدل مناطق در

 نیاز از مقداري و کـرده اسـتفاده بهـاره هـاي بـارش از نخود  کـه شود می موجب ماه اسفند در کاشـت

 مدیریتی ابـزار عنـوان بـه تواند می انداختن کشت بهاره نخود به تأخیر. سـازد برطـرف را خـود آبی

 و نخود گیاهچه شدن سبز نسبی زمان زیرا، .شود محسوب هرز هاي علف فشار کاهش براي مفیدي

در ). Liebman et al., 2004( دهـد مـی قـرارتأثیر  تحت را هرز هاي علف مختلف يها گونه رویـش

هاي هرز  توان نخود را با تأخیر کشت کرد تا علف هاي هرز مزرعه باال باشد می صورتی که تراکم علف

  . هاي عمومی آنها را کنترل کرد کش سبز شده، سپس توسط شخم و یا استفاده از علف

  تراکم بوته

 و هرز هاي علف رشد مهار ،زراعی گیاهان رقابتی توان افزایش جهت در ردیف، بین فواصل تغییر

 هرز هاي علف کنترل براي مدیریتی هاي روش از یکی زراعی، گیاهان بـر آنهـا رقابتی اثرات کاهش

 استفاده در گیاه یئکارا کاشت، هاي ردیف فاصـله کـاهش بـا .)Begna et al., 2009( شود می محسوب
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 کاشـت هاي ردیف بین هرز هاي علف روي زراعی گیاه بیشتر اندازي سایه موجب و یافته افزایش نـور از

 موجب نهایـت در و خاك سطح از تبخیر کاهشافزایش تاج پوششی گیاه زراعی موجب  .شود می

  ). 1398 همکاران، و هدرشیدزا( شود می هرز هاي علف تراکم کاهش

  ارقام زراعی متحمل

 با ،)زنی جوانه از پس روز 25( رویش اولیه احلمر در به ویژه ،نخود زیرزمینی بخش توده زیست 

 با نخود ارقام به نیاز بنابراین). Radicetti et al., 2012( دارد و مستقیمی مثبت ارتباط نخود گیاه ارتفاع

 در فیلیپ و زنجان بیوینج، محلینخود  ارقام. شود می احساس هرز هاي علف با رقابت براي بیشتر توانایی

 و موسوي( لرستان استان در ILC482 بهاره رقم و) 1391 همکاران، و ترکی کریمی( زنجان استان

  .اند شده گزارش هرز هاي علف به متحمل ارقام عنوان به) 1386 همکاران،

در  و هرز هاي رقابت علف کاهش و پوشش تاج زودتر شدن بسته باعثنخود در مزرعه  تراکمم کاشت

 50خسارت  باعث مترمربع درنخود  بوته 10از کمتر تراکم. شود می زراعی گیاهمحصول  افزایشنتیجه 

 عملکردنتایج یک پژوهش نشان داد،  حال، این با). Whish et al., 2002( گردد می عملکردبه  درصدي

 بود بیشتر داري معنی شکل به سانتیمتر 30 ردیف فاصله به نسبت سانتیمتر 45 ردیف فاصله با نخود دانه

)Singh et al., 2003 .(،30 ردیف فاصله با دانه عملکرد بیشترین هرز، هاي علف از عاري شرایط در اما 

 تراکم افزایش که دریافتند) 1386( همکاران و موسوي). Pooniya et al., 2009( شد مشاهده متر سانتی

 تراکم ترین مناسب و ندارد اقتصادي صرفه پاییزهکشت  در مربع متر هر در گیاه 50 از بیش نخود بوته 

بررسی دیگر نشان ). Jettner et al., 1999( است دیم شرایط در مترمربع هر در گیاه 50 نخود براي گیاه

 با مرتبط صـفات سـایر همچنین و هرز هاي علف توده زیست نخـود، کاشـت تراکم افزایش با داد که

 20 بهمن، 1( کاشت تاریخ سه در گیاهی هاي تراکمترین  و مناسب یابد می کاهش هرز هاي علف فراوانی

  ).1398 همکاران، و رشیدزاده( باشد می مترمربع در بوته 64 و 48 )اسفند 10 و بهمن

  مدیریت کود

 روابـط  بر که است عواملی مهمترین از پتاسیم و فسفر ازت، ویژه به خاك مغذي مواد بودن دسترس در

از این رو مدیریت کـود  ). Tang et al. 2014( گذارد می تأثیر هرز هاي علف و زراعی محصوالت رقابتی

. مورد توجه قرار دارد هاي هرز علفخاك از نظر مقدار، نوع، زمان مصرف و روش کاربرد، در مدیریت 
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بـر حسـب گونـه و    ( که حاصلخیزي خاك، توانایی رقابت علف هرز دهند میهاي متعددي نشان  پژوهش

گاهی مصرف زیاد کودهاي شیمیایی در شرایط  .دهد ، را بیش از محصول افزایش می)فراوانی علف هرز

که تراکم  دریافتندها آن همچنین .انجامد می هاي هرز علف، به نفع هاي هرز علفآلودگی شدید مزرعه به 

 ,.Blackshow et al(هایی که کودي دریافت نکرده بودند، کمترین مقـدار بـود    در پالت هاي هرز علف

 بـاالیی  میزان کننده مصرفبه طور معمول  هرز هاي علف که دهد می نشان تحقیقات برخی تایجن .2003)

 باعـث  کـه  هسـتند ) و بـیش از گیـاه زراعـی    جذب باالي نیتروژن از خاك(لوکس  صورت به نیتروژن از

پوررضـا،  (در گندم  به عنوان مثال، یوالف وحشی  .شود محدود زراعی گیاه دسترس در نیتروژن شود می

 از نظر دریافت نیتروژن خاك نسبت به گنـدم ) 1389نادري و غدیري، (  در کلزا و خردل وحشی )1396

برتري دارند و در خاك هاي حاصـلخیز، ایـن دو علـف هـرز نقـش بیشـتري در کـاهش عملکـرد          و کلزا

دریافتند که نیتروژن موجـب افـزایش زیسـت تـوده و تـراکم      ) 1397(بغدادي و همکاران  .محصول دارند

  .شود میزرعه ذرت هاي هرز در م علف

هاي هرز محسوب مـی   مدیریت علفزمان مصرف و محل قرار گرفتن کود نیز از ویژگی هاي مهم در 

جـذب عناصـر غـذایی توسـط      چنانچه نیاز گیاه زراعـی بـه عناصـر غـذایی پـس از دوره حـداکثر       .دگرد

یـاه زراعـی،   ، تاخیر در زمان مصرف کود ضـمن تـامین عناصـر غـذایی و تقاضـاي گ     باشد هاي هرز علف

بـه عنـوان مثـال، مصـرف زود هنگـام      . در مراحل اولیه رشد آنها میشـود   هاي هرز علفموجب گرسنگی 

 نخود. نیتروژن در زراعت چغندرقند باعث افزایش توانایی رقابت تاج ریزي در مقابل این محصول میشود

 حبوبات سایر به نسبت نظر این از اما کند، می تامین اتمسفر از را ازت حبوبات، خانواده از گیاهی عنوان به

  در خـاك،  مغـذي  مـواد  محـدودیت  امـا  است، نیرومند گیاهی نخود.  دارد قرار تري پایین رده در اي دانه

  ).Valenciano et al., 2011( شود آن می عملکرد کاهش به منجر

نوع کود نه تنهـا رشـد و   . هاي گیاهی دارد دهد که نوع کود نیز اثر متفاوتی بر گونه بررسی ها نشان می

کود نیتراتـه  . قرار میدهد تأثیرنمو گیاه زراعی و علف هرز، بلکه فلور علف هرز و بانک بذر را نیز تحت 

کود نیتروژن موجب افـزایش   .گردد هاي هرز در بانک بذر می باعث شکستن خواب بذر بسیاري از علف

 ,.Sweeny et al(شـود   تره، علف هفت بنـد و دم روبـاهی مـی    هاي هرز سلمه جوانه زنی و رشد علف
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عالوه بر دما و رطوبت خاك، نیتروژن نیز بر جوانه  گزارش کردند که) 2003(بوس و همکاران ). 2008

  . گذار استتأثیرزنی بذور 

رشـد   افـزایش  نتیجـه  در و هـرز  هـاي  علـف  توسطاین عنصر  جذب افزایش موجب نیتروژن، باالي مقادیر

 اشـاره  تحقیقـات،  از بسـیاري  در). 2006 همکاران، و عباسی( گردد  می ها آن خشک وزنرویشی و نهایتا 

-Bladivieso(مسـتقیم نـدارد   ) همبسـتگی (، رابطـه  کـوددهی افزایش  با نخود دانه عملکرد کهاست  شده

Freitas et al., 2018.( توسـط  تواننـد  مـی  زیـرا  ندارنـد،  نیتـروژن  مکمـل  بـه  نیازي ها لگوم کلی، طور به 

). Walley et al., 2005( کننـد  تثبیـت  را خـود  نیـاز  مـورد  نیتـروژن گیـاه   ریشـه موجود در  هاي ریزوبیوم

کیلـوگرم در هکتـار بـه عنـوان      25میزان براي نخود . دارند کودهاي نیتروژنه مکمل به نیاز پایینی ها لگوم

  )1389کشفی و همکاران، (آغاز گر در نخود پاییزه مناسب است 

  

  

  

  

  

  تناوب زراعی

هاي  آفات، بیمارگرها و علف( زنده هاي تنش برابر در را کشاورزي هاي نظام مقاومت زراعی تناوب 

هاي  ها و علف کاهش مداخالت آفت، بیماري باعث زراعی، يها تنوع در تناوب. بخشد می بهبود )هرز

 مداخالت این با مواجهه در زراعی محصوالت وري بهره و پایداري افزایشهرزشده که این امر موجب 

 تحت را بعدي هاي محصولکشت  تواند هاي هرز می علف بذر بانک باالي تراکم این، بر عالوه. شوند می

 بسیار هاي هرز علف برابر در )به دلیل رقابت ضعیف نخود( خودن حاوي هاي تناوبی نظام.  دهد قرار تأثیر

استفاده از ارقام سریع الرشد و با تاج پوششی  نخود، با زراعی هاي تناوب در بنابراین،. هستند پذیر آسیب

 بین نخود در )کشت مکرر نخود( مناسبنا  زراعی تناوب از ناشی خسارت . وسیع باید در نظر گرفته شود

ترین  هاي انجام شده، مناسب بر اساس پژوهش. Li et al., 2019)( است شده ارزیابی درصد 47 تا 31

باشد، در حالی  می نخود – گندم -نخودو  نخود – گندم – عدسهاي زراعی براي نخود به ترتیب  تناوب

، هاي هرز است علفدر کنترل از موارد مهم ها از جمله نخود  مصرف بهینه کود در کلیه زراعت -

عناصـر  ) جذب نیتروژن خاك بیش از گیاه زراعـی (لوکس کنندگان مصرف هرز هاي علفزیرا 

 .هستند غذایی

کیلوگرم در هکتـار بـه    25براي نخود میزان . دارند کودهاي نیتروژنه مکمل به نیاز پایینی ها لگوم -

  )1389کشفی و همکاران، (عنوان آغاز گر در نخود پاییزه مناسب است 



 

٧٧ 
 

 ,.Li et al)(  دارد  هرز هاي علف هاي تنش برابر در را پذیري انعطاف ترین ضعیف نخود مکرر کشتکه 

کلش  اللوپاتی خصوصیت. کلش گندم باشد آللوپاتی صوصیتخ دلیل به ممکن است امر این .2019

 بعد سالمحصول زراعی کاشته شده در  در هرز هاي علف فشار کاهش موجبمحصوالت زراعی، 

 تواند میکلش گندم  آللوپاتی اثر). Koocheki et al. 2009; Benech-Arnold et al., 2000( گردد می

 مزرعه یک در که هرزي هاي علف). 2011 همکاران و اسمیت(شود  هرز هاي علف بذرهاي خواب باعث

 شوند خاك در اندام هاي تکثیري یا هرز هاي علف بذربانک  افزایش باعث ندتوان می ،کنند می رشد نخود

-Benech( ارندد بعديزراعی  سال محصوالت در هرز هاي علف تراکم بر بسزایی تأثیر طریق این از و

Arnold et al., 2000; Cici et al. 2008.(  

  

  

  هاي هرز نخود هاي زراعی کنترل علف روش ) 3 جدول

  کشت پاییزه  کشت بهاره

با توجه به ) (فروردین 20اسفند تا  15(تاریخ کاشت مناسب  

کاشت را به منظور جوانه زنی  توان میپیش بینی هواشناسی 

  ).و کنترل آنها قبل از کشت به تأخیر انداخت هاي هرز علف

 بهاره ارقام ILC482 از نظر توان ، بیونیج و زنجان

  .هستندمتحمل به علف هرز رقابتی 

  سانتیمتر همراه با کنترل شیمیایی یا  30فاصله ردیف

  وجین دستی 

 به همراه کولتیواتور بین  متر سانتی 45 ردیف فاصله

کش عمومی  یا استفاده از علف خطوط کشت

لیتر در هکتار به  3به میزان ) SL% 20پاراکوات (

  صورت هدایت شده در بین ردیفها

  بوته در متر مربع  45تراکم    

 مصرف بهینه کود  

 گندم  –عدس شامل تناوبی ترین ترکیب   مناسب

  نخود –گندم  –پس از آن نخود  و نخود –

  باشد می

  آذر 15آبان تا  15(تاریخ کاشت مناسب(  

 از نظر توان رقابتی  عادل، منصور و هاشمیپاییزه  ارقام

  .قرار دارندمتحمل به علف هرز  در زمره 

  ه با کنترل شیمیایی یا سانتیمتر همرا 30فاصله ردیف

  وجین دستی 

 به همراه کولتیواتور بین  متر سانتی 45 ردیف فاصله

کش عمومی  یا استفاده از علف خطوط کشت

لیتر در هکتار  به  3به میزان ) SL% 20پاراکوات (

  صورت هدایت شده در بین ردیفها 

 بوته در مترمربع  64و  48هاي گیاهی  تراکم  

 مصرف بهینه کود  

  گندم  –عدس شامل تناوبی ترین ترکیب   مناسب

ــود – ــود   و نخ ــس از آن نخ ــدم  –پ ــود –گن   نخ

  باشد می

  

 یتناوبترکیب ترین  نخود، مناسب -گندم  –پس از آن نخود  و نخود –گندم  –سیستم تناوبی عدس 

  باشد می در شرایط دیم در زراعت نخود هرز هاي علفجهت کنترل 
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  مکانیکی کنترل

 از. است کشور نخود مزارع در هرز هاي علف کنترل روش ترین معمولی هرز هاي علف دستی وجین

 کم مزارع در اول درجه در آن از توان نمی است، پرهزینه کشاورزان براي روش این اجراي که آنجا

 هرز هاي علف وجین بار دو قبول، قابل دانه عملکرد به دستیابی براي دیگر، طرف از. کرد استفاده بازده

). Veisi et al., 2019( دهد افزایش درصد 3/58 تا را دانه عملکرد تواند می که شود می توصیه

 پس هفته پنج آبی، نخود در و کاشت از پس هفته سه و یک ،بهاره دیم نخود در وجین زمان ترین مناسب

 دارد همراه به را هرز هاي علف خشک وزن کمترین و عملکرد بیشترین که است شده تعیین کاشت از

 هرز هاي کنترل علف بحرانی دوره در هرز هاي علف کنترل زمان ترین مناسب). 1382 همکاران، و وصال(

 ظهور از پس روز 65 تا 25 بین کرمانشاهنخود بهاره در  در هرز هاي علف کنترل بحرانی دوره. باشد می

 باشد می نخود گلدهی شروع تا برگی چهار مرحله از همچنین و) 2005 همکاران و عبدالهی( نخود

)Mohammadi et al., 2005.(دیسک توسط ورزي خاك عملیات شامل هرز هاي علف مکانیکی کنترل 

 در اختالل ایجاد در مهمی نقش شخم. باشد می کاشت از قبل گاوآهن همراه به دیسک یا و چیزل یا

 با ،کنند می کشت را نخود نیزهمکا طور به که کشاورزانی ایران، در. دارد هرز هاي علف جمعیت ساختار

 کشت، هاي ردیف بین کولتیواتور زدن با و) متر سانتی 50 و 45 عرض( ردیف فاصله افزایش

 نخود دانه عملکرد افزایش باعث چیزل توسط ردیف بین ورزي خاك. کنند می مدیریت را هرز هاي علف

 با کمتري عملکرد آنها مطالعه در). 1386 همکاران، و شریفی سید( شود می) هکتار در کیلوگرم 505 تا(

 ورزي خاك همراه به کاشت از قبل عمیق زدن شخم ، حال این با. شد مشاهده دیسک به نسبت گاوآهن

 در نخود عملکرد افزایش و هرز هاي علف کنترل براي روش ترین مناسب چیزل، توسط ها ردیف بین

  ) .1386 بزازي، و میدانی اصغري( است شده گزارش مراغه
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  هاي هرز نخود هاي کنترل مکانیکی علف روش )4جدول 

  کشت پاییزه  کشت بهاره

    دو بار وجین دستی در هفته اول و سوم پـس از کاشـت

  در نخود بهاره دیم

    یک بار وجین  دستی در هفته پنجم پـس از کاشـت در

  نخود بهاره آبی

  سانتیمتري   50تا  45کولتیواتور زنی بین خطوط کشت

  برگی نخود 6تا  4در زمان 

   استفاده از شخم سطحی یا عمیق قبل از کشت بهاره

جهت استفاده بهینه ازاین روش، پس از (نخود 

ن ماه و سبز شدن بارندگی در اسفند ماه و یا در فروردی

  ).هرز اقدام به شخم کنند هاي علف

  سانتیمتري  50تا  45کولتیواتور زنی بین خطوط کشت

  برگی نخود 6تا  4در زمان 

   استفاده از شخم سطحی یا عمیق قبل از کشت پاییزه یا

جهت استفاده بهینه ازاین روش، پس از (انتظاري نخود 

ز اقدام به هر هاي علفبارندگی در پاییز و سبز شدن 

  ).شخم کنند

  شیمیایی کنترل

 ایفا مهمی نقش هرز هاي علف مدیریت در ،بودن صرفه به مقرون و یکارآئ دلیل به ها کش علف 

 هایی کش علف. هستند محدود ایران و جهان در نخود، زراعت در استفاده مورد هاي کش علف. کنند می

 پیریدیت، کش علف جمله از ،کنند می کنترل را نخود مزارع هرز هاي علف بخش رضایت طور به که

 کهمانند متریبوزین و بنتازون  هاآن از برخی این، بر عالوه. کنند می تحمیل کشاورزان به را باالیی هزینه

 پیریدیت و لینورون. شوند می نخود در سوزي گیاه باعث دارند، هرز هاي علف بر مناسبی کنترل

در کشور از رده  لینورون حاضر حال در اند، شده ثبت نخود براي ایران در که هستند یهای کش علف

 ویسی،( رسید ثبت به ایران در 1998 سال در پیریدیت). 4 جدول( شود نمیخارج شده  و مصرف 

 کاهش و دانه عملکرد بیشترین باعث پیریدیت از استفاده شده، انجام مطالعات از بسیاري در). 1377

 اما). 2017 همکاران و دربندي ایزدي ؛1396 همکاران، و احمدي( است شده هرز هاي علف توده زیست

 هرز هاي علف از بسیاري کش علف این. ندارند آن از استفاده به تمایلی کشاورزان باال، قیمت دلیل به

 نسبت نخود تحمل). 4 جدول( کند می کنترل را خرفه و خروس تاج تره، سلمه ریزي، تاج مانند یکساله

 ,.Giménez-Espinosa et al( باالست بسیار است فتوسنتز کننده مهار يها کش علف از که پیریدیت به

 در مطالعه چندین پیریدیت،  کش علف براي مناسب جایگزین انتخاب به منظور اخیر، هاي سال در). 1995

 فومسافن به توان می داشتند مطلوبیکمابیش  نتایج که یهای کش علف از. است شده انجام ایران
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 نخود در ایزوکسافلوتل کش علف.  کرد اشاره )گل( فلورفن اکسی و )مرلین( ایزوکسافلوتل ،)رفلکس(

 70 تا 50 ایزوکسافلوتل .)1380 ویسی،(هاي هرز بیشتري دارد  نسبت به پاییزه کارائی کنترل علف بهاره

 در را درصد 82 و) a  1396همکاران، و ویسی( پاییزه نخود در را هرز هاي علف جمعیت کل از درصد

 88 فومسافن رویشی پیش کاربردهمچنین ). b  1396همکاران، و ویسی( دهد می کاهش بهاره نخود

 همکاران، و موسوي( زند نمی نخود به داري معنی خسارت و کند می کنترل را هرز هاي علف درصد

 مناسبی تأثیر است، مقاوم آن به نخود که ،)استومپ( پندیمتالین مانند یکش علف دیگر، طرف از). 1389

  ). 1396 همکاران، و احمدي( ندارد هرز هاي علف تراکم کاهش در

 در ،)ایمازاتاپیر و متریبوزین( اند شده معرفی کشورها دیگر در نخود براي که هایی کش کاربرد علف 

 و آب شرایط به ها کش علف این یکارائ زیرا شته است،دا متفاوتی کشور نتایج و تأثیرات مختلف مناطق

 وجود با متریبوزین، کش علف مثال عنوان به. دارد بستگی) خاك لیآ مواد میزان( خاك نوع و هوایی

 کش علف. شد مناطق برخی در نخود در شدید سوزي گیاه باعث هرز، هاي علف مناسب کنترل

 کاهش را نخود هايغالف تعداد و شده نخود هاي برگ و ها ساقه شدن بلند و باریک ایمازاتاپیرموجب

 کاهش همچنین نخود، بلوغ و گلدهی در خیرأت باعث متریبوزین و ایمازاتاپیر). Veisi et al., 2019(داد 

 متریبوزین، هاي کش علف یکارائ که است شده گزارش).  Taran et al., 2013( شوند می عملکرد

 به نخود مختلف هاي رقم العمل عکس. دارد بستگی ژنوتیپ صحیح انتخاب به ایمازاتاپیر و ایمازامکس

 و ایمازاموکس). Gaur et al., 2013; Jefferies et al., 2016( است متفاوت ها کش علف این تأثیر

 شدند نخود رقم دو در عملکرد کاهش و دیدگی آسیب به منجر نخود رشد مرحله سه ایمازاتاپیردر

)Jefferies et al., 2016 .(به نخود کشت با توان می را ها کش علف این خسارت میزان که است ذکر قابل 

. داد کاهش)مستقیم کشت مخصوص کار بذر با نخود کشت سپس و سمپاشی ابتدا( IBS1 روش

 نخود به درصد 5 فقط آریزونامنطقه  در رویشی پس کاربرد با اسیفلوروفن و فومسافن هاي کش علف

 موجب استرالیا در اسیفلوروفن که حالی در ،)Umeda and MacNeil, 1999( است زده خسارت

 در نیز اتیل کلریمورون و  بنتازون کاربرد). Kay and McMillan, 1990( شد نخود به زیادي خسارت

  ).Da Silva Araujo et al., 2019( شود می نخود گیاه به  شدید صدمات باعث و نبوده انتخابی نخود

                                                           
١. Incorporated by sowing  
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 يها کش علف توسط برگ باریک هاي هرز علف کنترلدهد که  هاي مختلف نشان می نتایج بررسی

ACCase )هرز هاي علف. زند  نمی نخود به خسارتی گونه هیچ) فوپ هالوکسی و فلوازیفوپ ، کلتودیم 

 ECگاالنت سوپر ( متیل آر فوپ لوکسیها کش علف توسط خوبی به نخود مزارع در برگ باریک

  .)1396زند و همکاران، (شوند می کنترل )10.8%

 تراکم کاهش در کنترل، روش دو یا کش علف دو تلفیق که دهد می نشان مطالعات نتایج

 دستی، وجین با تریفلورالین یا پندیمتالین تلفیق. است ثرؤم نخود دانه عملکرد افزایش و هرز هاي علف

+  سیمازین و پیریدیت+  کلتودیم پندیمتالین،+  پیریدیت کولتیواتور، بار دو+  فلورالین تري+  پندیمتالین

 کردن اضافه که است شده مشاهده همچنین). Veisi et al., 2020( باشند می جمله این از پرومترین

  کش علف مصرف میزان کاهش و هرز هاي علف در آن اثربخشی افزایش باعث پیریدیت به سورفکتانت

 گلی مریم کنترل تواند می پیریدیت با متریبوزین کش علف اختالط). 1396 همکاران، و موالئی( شود می

)Salvia reflexa L.  (وحشی تربچه و درصد 91 به 59 از را )Rapistrum rugosum L. (.97 به 78 از را 

 سیمازین،). Seidel and Russell, 1990( دهد افزایش تنهایی به پیریدیت کاربرد با مقایسه در درصد

 مورد کشورها از برخی در نخود در هرز هاي علف کنترل براي نیز متریبوزین و سیانازین ، پرومترین

  ).6 جدول( گیرد می قرار استفاده

+  تریفلورالین. دارد بستگی نیز نخود مزرعه در هرز هاي علف هاي گونه ترکیب به ها کش علف تأثیر 

 سلمه کنترل در  کش علف مؤثرترین که حالی در کند می کنترل را صحرایی پیچک درصد 68 پیریدیت

 ترکیب با  جغجغک و راخ تی بی بابونه،). 1385 همکاران، و یوسفی( است فلوروفن اکسی تره

 Geranium( وحشی شمعدانی). 1395 ویسی،( شوند می کنترل  پروپیزامید و سیانازین هاي کش علف

tuberosum (ایزوکسافلوتل توسط )همکاران، و ویسیb 1396 (تریفلوورالین و ایمازاتاپیر توسط خرفه و 

  ).1395 همکاران، و عباسیان( شود مین کنترل
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  ).1396زند و همکاران، (توصیه شده براي مزارع نخود ایران  هاي کش علف  ) 5جدول 

  نام عمومی  نوع
نام 

  تجاري

محل 

  عمل
  فرموالسیون

مقدار مصرف 

  در هکتار
  زمان مصرف

تحرك در 

  خاك

گروه 

  مقاومت

 برگ پهن

  ها کش

  لنتاگران  پیریدیت
بازدارند

 PSIIه 

Ec 60% 

WP 45% 

  لیتر 2

  کیلوگرم 2

برگی  4تا  2

  هرز هاي علف

بدون 

  تحرك
6 

  آفالن  لینورون
بازدارند

  PSIIه 
SC 45% 2 لیتر  

قبل از کشت و 

  مخلوط با خاك

کم تا 

  متوسط
5 

 برگ باریک

  کش

هالوکسی 

 فوپ آرمتیل

  استر

گاالنت 

  سوپر

باز 

دارنده 

ACCa
s 

Ec 
10.8% 

  لیتر 1

برگی  5تا  3

 هرز هاي علف

  برگ باریک

 1  متوسط

  

  ).1396زند و همکاران، (هرز مزارع نخود  هاي علفدر کنترل  ها کش علف کارائی)6جدول
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  کنترل عالی ****کنترل خوب؛  ***کنترل متوسط؛ **کنترل ضعیف؛ * اثر؛  بی -

  هرز مزارع نخود هاي علفکشورها بر کنترل سایر استفاده شده در  هاي کش علف کارائی )7جدول 

ــی   پندیمتالین  علف هرز اکســــــــــ

  فلوروفن

  ایمازاتاپیر  بنتازون  لینورون  تریفلورالین  ایزوکسافلوتل  متریبوزین

    **        *  ***  -  راخ تی بی

    ***        *  *  *  کنگر وحشی

            ***  *  ***  گندمک

            ***  ***    گل قاصد

            **  ***  *  پیرگیاه

      *  **          سلمه تره

            *      پیچک

            ***      شمعدانی

          ***  ***      خاکشیر

            ***    ***-**  غربیلک

            ***  ***  ***  بابونه

          ***  ***   ***  ***  کاهوي وحشی

    **    **    **  ***-**  ***-**  علف هفت بند

  **  *    **          تاج خروس

  *  **        ***  ***  *** -**  کیسه کشیش

          ***  ***  ***  ***  شیر تیغی

            *** -**  ***    سیزاب 

            *  -  -  ماشک

    **      ***  ***      تربچه وحشی

  **  **      ***  **      خردل وحشی

          ***        شلمی

    **              توق

    **              سوزن چوپان

  **                چوپانکیسه 

        **          جغجغک

    **              علف شور

        **          گندم سیاه

    **    **          گندمک 

        *    *** -**  *** -**  *** -**  گندم خودرو

        *    **  ** -*  ** -*  یوالف وحشی
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  نخود حفاظتی کشت

 هواي و آب داراي ،شود می کشت آن در دیم نخود که هایی استان جمله از ، ایران مناطق از بسیاري

 اخیر هاي سال درو افزایش تبخیر  بارندگی کاهش به ویژه اقلیمی تغییرات با که است خشک کمابیش

رطوبت و نفوذپذیري حفظ به دلیل  حفاظتی ورزي خاك از بالقوه استفاده بنابراین. است شده تشدید

 از. رسد می نظر به ضروري مناطق این در بیشتر آب در خاك، افزایش ماده آلی و حاصلخیزي خاك،

 و تراکم کاهش موجب محصول مناسب تناوب با همراه) سال 6 از بعد( ورزي خاك کاهش عملی، نظر

 بهبود و عملکرد افزایش باعث حفاظتی ورزي خاك هاي نظام. شود می هرز هاي علف مدیریت هاي هزینه

 توجهی قابل طور به ورزي خاك بدون سیستم در نخود عملکرد. شوند می مدت دراز در خاك خواص

 با). Hemmat and Eskandari, 2004( است سنتی ورزي خاك حداقل سیستم از باالتر) درصد 57 تا 24(

هاي  در نظام هاي هرز علفمدیریت  .یابد می کاهش ها کش و آبشویی علف نشت سیستم، این از استفاده

ها به  کش علفدر بسیاري موارد، . ها استوار است کش علفبر پایه مصرف  به طور عمدهشخم حفاظتی 

هاي در نظام .مطرح هستند هاي هرز علف یعنوان جایگزین شخم اولیه جهت کنترل پیش رویش

) و پاراکوات مثل گلیفوسیت( غیر انتخابی هاي کش علفمصرف  به طور معمولحفاظتی،  ورزي خاك

. گیرندمورد استفاده قرار می) هاي هرز علفزنی پس از جوانه( زنی گیاه زراعیدر مراحل قبل از جوانه

 ایران، در. شود بکار برده میپس رویشی مناسب هر محصول در نظام هاي شخم حفاظتی  هاي کش علف

. کنند می استفاده انتخابی پس رویشی در مزارع نخود  کش علف عنوان به پیریدیت از کشاورزان

هاي  علفمنظور کنترل  به ،)با استفاده از شیلد حفاظتی( ه صورت حفاظت شدهب اراکواتکش پ علف

حفاظتی  در کشت هاي هرز علفمدیریت  5جدول . شود میکشت نخود، استفاده  هاي ردیفدر بین  هرز

  .نخود را نشان می دهد
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  هرز در کشت حفاظتی نخود هاي علفمدیریت   ) 8جدول 

  کشت بهاره

  20(پاراکوات  هاي کش علفاستفاده از %SL ( هرز  هاي علفلیتر در هکتار قبل از کشت به منظور کنترل  3به میزان

  یکساله

  41(گالیفوسیت  کش علفاستفاده از %SL (درصد  2تا  1لیتر در هکتار به همراه سولفات آمونیوم  4تا  3به میزان

  هرز دائمی و یکساله هاي علفقبل از کشت، جهت کنترل 

   هاي  علفپس رویشی جهت کنترل  کش علفلیتر در هکتار به عنوان  2پیریدیت به میزان  کش علفاستفاده از

  هاي هرز برگی علف 6تا  4در مرحله  برگ پهن هرز

  8/10گاالنت سوپر (لوکسی فوپ آرمتیل استرها کش علفاستفاده از %EC ( تا یک لیتر در هکتار در  7/0به میزان

  برگ هرز باریک هاي علفبرگی  5تا  3زمان 

  کشت پاییزه

 برگ از جمله جودره و  هرز باریک هاي علفتواند قدري با تاخیر انجام گیرد تا بسیاري از  کشت پاییزه نخود می

با کاربرد این روش، مقدار زیادي از . عمومی سمپاشی گردد هاي کش علفگندم خودرو سبز شده و سپس توسط 

 .هرز تخلیه میگردد هاي علفبانک بذر 

  هرز یکساله و از  هاي علفبراي کنترل ) لیتر در هکتار 3(پاراکوات  هاي کش علفقبل از کشت استفاده از

هرز  هاي علفدرصد جهت کنترل  2تا1به همراه سولفات امونیوم ) لیتر در هکتار 4-3(گالیفوسیت  کش علف

 .دائمی

   هاي  علفپس رویشی جهت کنترل  کش علفلیتر در هکتار به عنوان  2پیریدیت به میزان  کش علفاستفاده از

  هاي هرز برگی علف 6تا  4در مرحله  برگ پهن هرز

   8/10(لوکسی فوپ آرمتیل استر ها کش علفاستفاده از %EC ( 5تا  3تا یک لیتر در هکتار در زمان  7/0به میزان 

  برگ هرز باریک هاي علفبرگی 

  کش علفسانتیمتر توسط بذر کار پنوماتیک در پاییز و استفاده از  50تا  45 هاي ردیفکاشت نخود با فاصله 

کشت به صورت هدایت شده و با استفاده از سمپاش هاي حفاظ  هاي ردیفلیتر در هکتار بین  3پاراکوات به میزان 

  .دار

  

 پیش رویشی هاي کش علف با نخود محصول ایمنی

 "ایمن" به طور کامل  تواند مین دیگري محصول هر یا نخود در استفاده مورد رویشی پیش  کش علف هیچ

 یا رساند حداقل به را خسارت توان می محیط، در  کش علف رفتار نحوه درك با ، حال این با. شود تلقی

 به  کش علف ورود میزان بستگی به ،کش علفآسیب پذیري گیاه زراعی توسط  پتانسیل .برد بین از

 ).زدایی سم( دارد گیاهچه توسط کش شدن علفوسرعت متابولیزه   کش علف انتقال سرعت گیاهچه،
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موجب  گیاهان می شوند، در متابولیسم تنش  و کاهشکه موجب .... و بیماري نامناسب، تغذیه غرقاب،

   .شوند خسارت می منجر بهدر گیاه زراعی شده و  کش علفکاهش متابولیسم 

  

توسط ریشه گیاهان و یا بذور در حال جوانه زنی جذب شوند،  ها کش علفبراي اینکه   - بافت خاك

از  pHت خاك، میزان مواد آلی خاك و باف. در مرحله اول باید در خاك حل یا به صورت معلق در آیند

 هاي خاك(داراي محتواي رس زیاد  هاي خاك. توسط گیاه است کش علفعوامل مؤثر بر جذب 

سبک در دسترس  هاي خاكاز  کمتر کش علفها را دارند و  کش علفتوانایی جذب یا اتصال ) سنگین

سنگین مستعد  هاي خاكسبک بیش از  هاي خاكگیاهان زراعی در  به همین دلیل،. گیرد گیاه قرار می

درشت بافت یا سبک به میزان  هاي خاكسنگین نسبت به  هاي خاك. ی هستندکش علفهاي  آسیب

و ذرات  گذارد می تأثیرمحتواي مواد آلی خاك نیز بر ظرفیت جذب خاك  .بیشتري نیاز دارند  کش علف

ذرات هوموس مانند ذرات رس بار . هستنداز بیشترین اهمیت برخوردار ) هوموس(ریز مواد آلی پوسیده 

توسط مواد  کش علفجذب  .ی بیشتري داردکش علفمنفی دارند اما نسبت به خاك رس توانایی جذب 

   .کند میرا از دسترس گیاه خارج  کش علفآلی در خاك، 

ا ت 3و میزان ماده آلی ) لوم(متوسط  هاي خاك بر اساس میزان خاك کاربرد هاي کش علف هاي برچسب

ایران حاوي مواد آلی پایینی هستند،  هاي خاكبا توجه به این مسئله که بیشتر  .اند شده درصد توصیه 4

 هاي کش علفبنابراین میزان . هاي توصیه شده وجود دارد با میزان کش علفاحتمال خسارت 

  .تنظیم شود) درصد مواد آلی، بافت خاك(کاربرد باید بر اساس آزمایش خاك  خاك

تواند  هاي سنگین و رطوبت باال می بارندگی. است لبه دو شمشیر یک خاك رطوبت  – خاك رطوبت

در  کش علفقرار گرفتن . به سمت پایین شود) با تحرك باال هاي کش علف( ها کش علفموجب انتقال 

از طرفی در شرایط  .شود میمجاورت بذر زراعی، موجب خسارت به گیاه زراعی در مرحله جوانه زنی 

 .کاهش یابد هرز به دلیل رطوبت محدود، هاي علف کنترل است نیز ممکنخشک 

 فراهم  کش علف و گیاهان زراعی زده جوانه دانه بین را فاصله بیشتريبذور،  عمیق کاشت– کاشت عمق

 . هاي با تحرك باال در خاك، به گیاه زراعی آسیب نزنند کش گردد علف کند که این امر موجب می می

 و میزان براي را کش علفکاربرد  هاي برچسب دستورالعملقبل از سمپاشی _  کش علف مصرف میزان

، )کش بیش از میزان ذکر شده روي برچسب علف(کش  افزایش میزان علف .شود مطالعه خاك نوع

. خسارت بزند  به محصولکند، اما ممکن است  هاي هرز را کنترل می اگرچه مدت طوالنی تري علف

دارد،  وجودبه خاك  کمتري  کش علف اتصال امکان که سبک هاي خاك در ویژه چنین افزایشی، به

  .خسارت بیشتري به محصول می زند
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2(ها توسط مواد آلی خاك  کش ضریب جذب علف   –  کش علف خواص
Koc ( ،بستگی به نوع خاك

pH حاللیت که هایی کش علف. ها و مواد آلی خاك دارد کش خاك، خصوصیت اسیدي و بازي علف 

به طور مثال ( آنها پایین است)توسط خاك کش علف جذبضریب ( Koc مقدار دارند و يزیاد

با  بنابراین ترند، متحرك خاك شوند و در یدهاي خاك متصل میئبه کلو ، کمتر)  = 60Kocمتریبوزین با

 این همین دلیلبه . شوند میجذب  گیاهچه توسط و گیاه زراعی رسیده زده جوانه بذرهاي بهحرکت خود 

 Thakur et(شوند  به گیاه زراعی می موجب آسیب خاك، زیاد رطوبت شرایط در ویژه به ها کش علف

al., 2018.( 

 دارند، )  = Koc 4000به عنوان مثال تریفلورالین با( در خاك کمی تحرك که ها کش علف از برخی براي

خاك کاربرد قبل از کاشت و مخلوط کردن آن  کش علفاستفاده از ( IBS کاشت تکنیک از استفاده

روي  در این روش خاك. هدخسارت به محصول زراعی را کاهش د تواند می )توسط عملیات کاشت

 آغشته به خاك IBS روش .شود می ها پرتاب بین ردیف به کاشت عملیات طول در خطوط کاشت

که فراریت  ی مثل تریفلورالینهای کش علفبراي  .کند می خارج ردیف کاشت بذر روي ازرا   کش علف

را  کش علفاي از خاك روي  باید بالفاصله پس از سمپاشی انجام شده و الیه IBS باالیی دارند، تکنیک

  ). 1شکل (پوشش دهد 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
soil  organic carbon normalized adsorption coefficient

٢  
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را از روي بذر  کش علفکه خاك آغشته به ) کشت مستقیم(سمپاشی قبل از کشت وکشت با بذر کار) 39شکل

  ).IBSتکنیک (گیاه زراعی کنار می زند 
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  خاك ن تحرك درمیزا وهاي مورد استفاده در نخود در کشورهاي دیگر بر اساس محل عمل  کش علف )9جدول 
) کیلوگرم/لیتر(مقدار    فرموالسیون  نحوه عمل   نام تجاري  نام عمومی  

  در هکتار

گروه   تحرك در خاك  نوع علف هرز  زمان کاربرد

  مقاومت 

  14  کم -متوسط   پهن برگ  پیش رویشی  0/.5 %24  بازدارنده پروتوپورفیرنوژن اکسیداز  رفلکس  فومسافن

  3  بدون تحرك  برگ پهن  پیش رویشی  EC 33% 5/4-3  بازدارنده تقسیم سلولی  پرول-استومپ  پندیمتالین

 5  تحرك کم  برگ پهن  پیش رویشی  DF 90%  3-5/1  ]]بازدارنده فتوسنتز درفتوسیستم   کارمکس  دیوران

  5  متوسط  برگ پهن  پیش رویشی  II  WP 50% 2 بازدارنده فتوسنتز درفتوسیستم  بالدکس  سیانازین

 6  کم  برگ پهن  پس رویشی  II  SL 48%  2-5/1بازدارنده فتوسنتز درفتوسیستم   بازاگران  بنتازون

  2  زیاد  برگ پهن  پیش رویشی  SL 10% 1-4/0 بازدارنده استوالکتات سنتتاز  پرسوییت  ایمازاتاپیر

بازدارنده هیدروکسی فنیل پیروات     فلکس مرلین  ایزوکسافلوتل

  دي اکسیژناز

SC 480  3/0  27  متوسط برگ برگ پهن  پیش رویشی 

 3  بدون تحرك برگ پهن  کاشت پیش  EC 48% 5/2-2  بازدارنده تقسیم سلولی  ترفالن  تریفلورالین

 15  بدون تحرك برگ باریک  پیش کاشت  EC 46%  6/1  بازدارنده اسیدهاي چرب و لیپیدها  دبلیو بی آوادکس  تریاالت

  5  متوسط برگ پهن  پیش رویشی  II  SC 33% 3 بازدارنده فتوسنتز درفتوسیستم  تربین  تربوتیالزین

  5  متوسط برگ برگ و باریک پهن  پیش رویشی  II  DF 90% 15/0 بازدارنده فتوسنتز درفتوسیستم  پرینسپ  سیمازین

بازدارنده اسیدهاي چرب با زنجیره   ساکورا  پیروکساسولفون
  بسیار بلند

 SC 50% 24/0-12/0  15  متوسط-کم برگ پهن  پیش کاشت یا پیش رویشی  

بازدارنده اسیدهاي چرب با زنجیره   اوت لوك  متنامید پیدي 
  بسیار بلند

EC 72%  6/0 -45/0  15  زیاد -متوسط برگ و باریک برگ پهن  پیش کاشت یا پیش رویشی  

بازدارنده اسیدهاي چرب با زنجیره   دوال گولد  متوالکلر
  بسیار بلند

EC 96% 1  15  متوسط برگ پهن  پیش رویشی  

  5  زیاد برگ پهن  پیش رویشی  1تا  II  WP 70%   75/0بازدارنده فتوسنتز درفتوسیستم   سنکور  متریبوزین

  14  بدون تحرك برگ پهن  پیش رویشی  EC 24%  7/0- 5/0  بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز   گل  اکسی فلوروفن
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  2  زیاد برگ پهن  رویشی زود هنگامپس   WDG 80% 025/0  بازدارنده استوالکتات سنتتاز  براود استرایک  فلومت سوالم

  14  کم برگ پهن  پیش رویشی   /.WG 85% 15  بازدارنده فتوپورفیرونوژن اکسیراز  کلین شیت  فلومیوکسازین

پیش کاشت نخود و پس رویشی   WG 70% 056/0 – 028/0  بازدارنده فتوپورفیرونوژن اکسیراز  شارپن  سافلوفناسیل

    هاي هرز علف

  14  زیاد برگ پهن

  14  زیاد برگ برگ و باریک پهن  پیش رویشی  FL 39.6% 151/0 – 056/0  بازدارنده پروتوپورفیرنوژن اکسیداز  اتوریتی -اسپارتان  سولفن ترازون

بدون تحرك  برگ برگ و باریک پهن  پیش رویشی   II  WG 50% بازدارنده فتوسنتز درفتوسیستم  اپارنت  تربوترین

  تحتوسط

5  

 5  تحرك کم برگ برگ و باریک پهن  پیش رویشی  II  WP 70%   5/2بازدارنده فتوسنتز درفتوسیستم   جوگلر  متابنزوتیازورون

برگ  برگ و باریک پهن  پیش رویشی  WP 50% 3  بازدارنده تقسیم سلولی  کرب  پروپیزامید

 و سس

  3  کم

  2  زیاد  برگ باریکبرگ و  پهن  پس رویشی   WDG 03/0 %70  بازدارنده استوالکتات سنتتاز  راپتور  ایمازاموکس

  5  کم تا خیلی زیاد  برگ برگ و باریک پهن  پیش رویشی  II  DF 90% 83/0 بازدارنده فتوسنتز درفتوسیستم  برود کیر  پرومترین

  نشان می دهد ها کش علفرا بر اساس کمیته کاري مقاومت به  ها کش علفبه  هاي هرز علفاعداد در ستون گروه مقاومت،  گروهبندي مقاومت 
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  ها کش راهکارهاي مدیریت مقاومت به علف

. دنـ که جوامع علف هرز را در یک نظام زراعی تحت تأثیر قرار مـی ده  عواملی هستندترین  معلفکشها مه

گونه هاي مختلف علف هرز نسبت بـه انـواع مختلـف علـف کـش، درجـات متفـاوتی از حساسـیت و یـا          

و گـزینش بیوتیـپ هـاي مقـاوم،      علفکشها با نابودي گونه هاي حسـاس  عموماً. دهندا نشان می رمقاومت 

علف کش ها در مقایسـه بـا سـایر روش هـاي     . جوامع علف هرز اعمال می نمایندبه فشار انتخابی قوي را 

برخی راهکارهاي مدیریتی براي . اردکنترل تأثیر بیشتري روي تراکم و ترکیب گونه اي علف هاي هرز د

  .یري و کنترل مقاومت به علفکشها در ذیل ذکر شده استپیشگ

اسـتعمال علـف کـش مـی بایسـت بـر       . از علف کشها تنها زمانی که الزم است، استفاده نماییـد  -1

رشد و پیشرفت مداوم مدل هاي تعیین سطح زیـان اقتصـادي   . اساس آستانه زیان اقتصادي باشد

 .می تواند مفید باشد

از یـک علـف کـش بـیش از دو بـار در      . ا با نحوه تاثیر متفاوتاستفاده متناوب از علف کش ه -2

. هاي کنترل بکـار گرفتـه شـود    مگر اینکه سایر روش یک مزرعه به طور متوالی استفاده نکنید، 

می توان در طی دو سال دو بار بطور متوالی از علف کش هاي مشابه استفاده کرد، یـا در یـک   

 .ز علف کش ها استفاده کردسال دو بار به طور متناوب و جداگانه ا

برید، طوري که مخلوط داراي نحـوه تـاثیر چندگانـه    بعلف کشها را به صورت مخلوط به کار  -3

بهر حال، هر دو علف کش بایستی واجد سمیت علیه علف هاي مقاوم باشند، تا موثر واقع . باشد

کـش نشـان    شایان توجه است، که در گذشته، علف هایی که مقاومت را نسبت به علف. شوند

داده اند، اغلب گونه هاي هدف عمده و اصلی نبودند، بنابراین ممکن است بکارگیري ترکیبـی  

از علف کش ها که باعث دو برابر شدن طیف وسیعی از فعالیت کنترل علف مـی شـود، گـران    

 . باشد

یکسـاله هـاي   : مـثالً . تناوب زراعی، بویژه محصـوالتی کـه دوره هـاي زنـدگی متفـاوت دارنـد       -4

 .تانی، مثل گندم زمستانی، دائمی ها مثل یونجه، یکساله هـاي تابسـتانی مثـل ذرت و سـویا    زمس

همزمان باید به خاطر داشت، که از علف کش هایی که نحـوه تـاثیر مشـابه دارنـد، در ایـن سـه       

محصول مختلف علیه یک علف مشابه استفاده نشود، مگر اینکه سایر روشهاي مـوثر کنتـرل در   

 .ار گرفته شودمدیریت مزرعه بک
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کاشت واریته هاي مقاوم به علف کش جدید نبایستی به بیش از دو بار استفاده متوالی از علـف   -5

دارند، مگر آنکه سایر فعالیتهـاي  هرز کشها منجر شود، که نحوه تاثیر یکسانی علیه همان علف 

 .کنترلی موثر بکار گرفته شود

بودي فیزیکی علفهاي هرز در کنار کاربرد حتی االمکان از ماشینهاي کشاورزي براي شخم و نا -6

 .علف کش استفاده کنید

نسـبت بـه تغییـر در    . مزارع و باغات را بطور منظم بررسی و علفهاي موجـود را شناسـایی کنیـد    -7

جمعیت علفها توجه کنید، تا پراکندگی علفهایی که ممکن است براي مقاومت انتخاب شـوند،  

 .محدود گردد

جابجایی از مزارع آلوده به علفهاي مقاوم به سمت مزارع سالم، تمیـز  لوازم کشت و درو را قبل  -8

 .کنید

هاي مشابه باید از برنامه هاي کنترلی استفاده کنند، که  مدیریت آزادراه ها، راه آهن و سازمان -9

علف هاي مقاوم از مناطقی که . نشودمقاوم به علف کش منجر هرز هاي  به پیدایش علف

 .هاي کشاورزي منتشر می شوند به زمین ممکن استقرار دارند،  هاسازمان تحت کنترل این 

 

  ها کش پاشی علف اصول سم

هاي پشت تراکتوري بوم  با فشار ثابت و سمپاش) 3شکل (هاي پشتی کتابی اهرمی یا شارژي سمپاش -1

  .ها هستند کش ترین وسیله سمپاشی علف دار مناسب

زیـرا  . میکرونر، فرغونی و زنبه اي اسـتفاده نشـود  هاي اتومایزر، ها،از سمپاش کش جهت پاشش علف -2

کـش   موجـب افـزایش بـادبردگی علـف      کش را به قطرات ریـز تبـدیل کـرده و    ها علفاین سمپاش

 .شوند می

پاشـی در درون مخـزن    اي نیز به دلیل اینکه فشار سـمپاش بـه مـرور بـا سـم      هاي پشتی استوانهسمپاش -3

 .شوداین مورد نیز توصیه نمی سمپاش کم میشود، پاشش یکنواختی ندارد و
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  .343-334): 4(20.مجله زیست شناسی ایران. دیم شرایط تحت نخود
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مدیریت تلفیقی علف هرز  تأثیربررسی . 1394. دباغ محمدي نسب، ع و امینی، ر. شمسی، س

  .بر عملکرد نخود و زیست توده سس) Cuscuta campesteris(سس

. 1392. س.زهتـاب سلماسـی، س و پـورداد، س   . دبـاغ محمـدي نسـب، ع   . نصـراله زاده، ص . عبدالهی، ع

دانـش  . و کود نیتروژن در عملکـرد نخـود در کشـت مخلـوط بـا گنـدم       هاي هرز علفبررسی اثر تداخل 

   .100-85): 4(23.کشاورزي و تولید پایدار

ي ها گونههرز و شناسایی  هاي علفاشت بر جمعیت اثر تاریخ ک. 1395. ري، نوتیم. طهماسبی، ا. فتحی، ا

   .67-59): 1(12.فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی.غالب مزرعه نخود

ارزیـابی تحمـل    .1391. ه.و علیپور یـامچی، م  راديم.ر.، مبی همتا .، ححسنیان خوشرو .، بکریمی ترکی

   .487-471): 4(28. مجله به زراعی نهال و بذر  .ژنوتیپ هاي نخود به رقابت با علف هاي هرز

بررسی اثر تراکم بوته و کود آغازگر نیتروژن . 1398. ن.، خزینالی، ن، مجنون حسینی .ح. م. سی ،کشفی

 در) Cicer arietinum L. cv. Kouroush( بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود زراعی رقم کوروش

  .11-20): 1(2. منطقه کرج

 تنوع و هرز هاي علف جامعه ساختار. 1395. نظامی، ا و ایزدي دربندي، ا. ح.راشد محصل، م. عباسیان، ع

، )پژوهش و سازندگی(نشریه زراعت . تریفلورالین و ایمازتاپیر يها کش علفکاربرد  در نخود اي گونه

10، 39-45. 

بـراي      کـش  علـف چنـد   کـارائی ارزیـابی   . 1389 .جعفرزاده، ن و بـزازي، د  .ثابتی، پ .ك .موسوي، س

  .31-16 ):1(1 .نشریه پژوهش هاي حبوبات ایران .هرز نخود هاي علفکنترل 

هـرز بـه تـاریخ کشـت و      هاي علفپاسخ جمعیت  .1386 .شاهوردي، مو  پزشکپور، پ .ك .موسوي، س

   .11)40 :(167-176.(.Cicer arietinum  L)رقم نخود دیم

 مواد از استفاده امکان بررسی. 1396. ا و حاج محمد نیا قالیباف، كنظامی، . ایزدي دربندي، ا. موالئی، ا

منظـور   بـه   ( .Cicer arietinum L)ایمازتـاپیر  و پیریـدات  يها کش علف مصرف سازي بهینه در افزودنی

  .گرگان، ایران. شهریور 5-7. هاي هرز علفهفتمین همایش علوم . نخود هرز هاي علف کنترل

ارزیـابی تنـوع گونـه اي و شـاخص هـاي       .1396. ر.، مشـکیبا ، ر و امینی.، عدباغ محمدي نسب .ا، نصرتی

اکوفیزیولـوژي    .در اسـتان کرمانشـاه  ) Cicer arientinum L(. جمعیتی علف هاي هرز مزارع دیـم نخـود   

   .162-143): 1(11.گیاهان زراعی

 بـا کلـزا   (Sinapis arvense L.) رقابـت تـراکم هـاي خـردل وحشـی     . 1389. غـدیري، ح . نادري، ر

(.Brassica napus L) مجله بـین المللـی علـوم و فنـون کشـاورزي     . در سطوح مختلف کود نیتروژن .

13)1 :(51-45.  
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 دینامیک علفهاي هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود. 1382. احود، ن. باقري، ع. ر.وصال، س

(.Cicer arietinum L) 69-61): 1(1. زوهشهاي زراعی ایران |. دیم شمال خراسان در شرایط آبی و. 

هـرز مـزارع نخـود در     هـاي  علـف بررسـی امکـان کنتـرل    . a 1396.ص و غیاثوند، م.منصوري، م. ویسی، م

مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزي و منـابع طبیعـی اسـتان      گزارش نهایی .  کشت هاي پاییزه وانتظاري

  . صفحه 45. کرمانشاه

جدیـد ایزوکسـافلوتل بـر کنتـرل        کـش  علف تأثیربررسی . b 1396.غیاثوند، م. ص.منصوري، م. ویسی، م

  .صفحه 20گزارش سالیانه،  ).Cicer arietinum(هرزمزارع نخود بهاره  هاي علف

ششمین همایش ملی حبوبـات  . در مزارع نخود هاي هرز علفارزیابی مدیریت شیمیایی .  1395. ویسی، م

  .خرم آباد، ایران. شتاردیبه 15. ایران

بررسی ارتباط خصوصیات خـاك و عوامـل اقلیمـی    . 1395. اویسی، م. علیزاده، ح. رحیمیان، ح. ویسی، م

  .211-197): 2(8بوم شناسی کشاورزي، . در مزارع گندم استان کرمانشاه هاي هرز علفبا پراکنش 

گزارش نهایی مرکز  .نخود معمولیایزو کسافلوتل در مزارع    کش علفآزمایش جدید  .1380 .ویسی ، م

  .397شماره انتشار . تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمانشاه

 .برگ در زراعت نخود دیـم  هرز پهن هاي علفدر کنترل     کش علفچند  کارائیمطالعه  .1377 .ویسی، م

  .صفحه 20 .گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاه

بررسی کنترل شیمیایی و وجین دستی . 1385. م, جهانسوزو  ح, رحیمیان,.ح, محمدعلیزاده. ع, یوسفی

  .37-1): 3(1، مجله علوم کشاورزي ایران. برگ در کشت انتظاري نخود پهن هاي هرز علف
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