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  چکیده

بـه منظـور    باشـد.  اختار فرموالسیون مـی صورت اختالط در مخزن و یا به کار رفته در س رویشی نیازمند کاربرد مواد افزودنی به هاي پس کش افزایش کارایی علف
در مزرعه  1392هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال  قند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك رویشی چغندر هاي پس کش افزایش کارایی برخی ازعلف

کش  ، نوع علف اي) اي و چند مرحله کش (کاربرد یک مرحله نحوه کاربرد علفتحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. فاکتورهاي آزمایش شامل؛ 
و مـاده افزودنـی (عـدم     )تو فن کلردس( ، و کلریدازون+دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات)توفندس( ، دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات)کلردس( (کلریدازون+دسمدیفام

تن در هکتار) در نتیجه کاربرد چند  29/110قند ( سیتوگیت) بود.نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد ریشه چغندر کاربرد ماده افزودنی، آمونیوم سولفات، آدیگور و
ن توبه همراه آدیگور حاصل شد. همچنی فن اي کلر دس تن در هکتار) در اثر کاربرد چند مرحله 10/16اي کلر دس به همراه آدیگورو بیشترین میزان عملکرد شکر ( مرحله

تن در هکتار) در بین تیمارهاي آزمایشی  57/7و  07/50تو بدون ماده افزودنی کمترین میزان عملکرد ریشه و شکر را (به ترتیب با  فن اي دس تیمار کاربرد چند مرحله
هاي هرز بیشترین تاثیر  ت با کنترل کامل علفتوبه همراه سیتوگی فن کلر دس اي کلردس به همراه سیتوگیت و همچنین کاربرد یک مرحله اي داشت. کاربرد چند مرحله

کمترین تاثیر را بـر   ،تو به همراه آمونیوم سولفاتفناي دس اي و چند مرحله تیمارهاي کاربرد یک مرحله،هاي هرز داشتند. در مقابل توده کل علف را بر تراکم و زیست
هاي هرز، باالترین میزان عملکـرد   عادله کاهش هذلولی دو پارامتره نشان داد که در غیاب علفنتایج حاصل از برازش م هاي هرز داشتند. توده کل علف تراکم و زیست

گرم ماده  13/479بوته در متر مربع و یا  28/24هاي هرز به  توده کل علف و در صورتی که تراکم و زیست ،تن در هکتار 41/101و  62/104قند به ترتیب  ریشه چغندر
  درصد کاهش خواهد یافت. 50قند  لکرد ریشه چغندر، عمخشک در متر مربع برسد

  
  آدیگور، آمونیوم سولفات، دسمدیفام، سیتوگیت، کلریدازون: کلیدي هاي واژه

  
  4   3 2 1مقدمه

محیطی ناشی  ها و بروز مشکالت زیست کش رویه علف مصرف بی
ها، باعث شده است تا بشر رویکرد جدیدي در استفاده از  از کاربرد آن

عنوان  ها به کش ها داشته باشد. در این رویکرد هنوز هم علف کش علف
چه که  هاي هرز مطرح بوده، ولی آن یکی از اجزاي مهم مدیریت علف

هـا   هـاي جدیـد، مصـرف آن    مسلم است این است که از طریق روش
تـرین راهبردهـاي کـاهش مصـرف      کاهش خواهد یافت. یکی از مهم

که در این زمینه، مؤثرترین  هاست سازي مصرف آن ها، بهینه کش علف
ســازي و کــاهش مصــرف  هــا بــراي بهینــه تــرین روش و زود بــازده

بـرداران دربـاره    ها، افـزایش سـطح دانـش و اگـاهی بهـره      کش علف
عوامل زیسـتی و   ).36هاست ( ها و روش صحیح کاربرد آن کش علف
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 دهند ها را تحت تأثیر قرار می کش فیزیکوشیمیایی متعددي نمود علف
نیاز  ها، پیش کش اهی دقیق از عوامل کلیدي مؤثر در کارایی علفو آگ

باشـد. در ایـن میـان اخـتالط      هـا مـی   سازي مقدار مصـرف آن  بهینه
هـا بـه صـورت     کـش  ) و کاربرد علف20( ها و مواد افزودنی کش علف

ترین عوامل قابل مالحظـه در   )، از مهم23اي ( تقسیطی یا چند مرحله
هـا باعـث    کـش  باشند. اختالط علـف  ش میک هنگام تعیین مقدارعلف

محیطی با استفاده  هاي زیست هاي تولید، کاهش آلودگی کاهش هزینه
، کاهش فشردگی خاك با کاهش تعـداد عملیـات   5افزایی از اثرات هم

کـش   هاي هرز به علف کشاورزي و جلوگیري از توسعه مقاومت علف
ود کـه بـه   شـ  اي اطـالق مـی   ، بـه مـاده  6ماده افزودنـی  ).4شود ( می

شود تـا موجبـات    کش یا مخزن سمپاش افزوده می فرموالسیون علف
هاي کاربرد آن را فـراهم آورد   کش یا ویژگی سازي فعالیت علف بهینه

)32(  
دلیل دارا بودن درجـات مختلفـی از خـواب     هاي هرز به بذور علف

                                                        
5- Synergism 
6-Adjuvant 
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  1396 بهار، 1 شماره، 31 ، جلدصنایع کشاورزي)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و      62

زنی متناوب (غیر ممتد) در طول فصل رشد هستند. وجود  داراي جوانه
دهد که در طول فصل رشـد   ها می بذور، این امکان را به آن خواب در

). در 29زنی مساعد بود جوانه بزننـد (  هر زمان که شرایط براي جوانه
کش،  اي علف توان با کاربرد تقسیطی یا چند مرحله گونه موارد می این

زننـد کنتـرل    هاي هرزي را که در طول فصل رشد نیز جوانه می علف
کـش بوسـیله محققـان     اي علـف  ی یا چند مرحلهکرد. کاربرد تقسیط

  ).3و 30، 23، 28شده است ( زیادي گزارش
 5/82با سطح زیر کشت حـدود  ) .Beta vulgaris Lقند ( چغندر

تن در هکتـار یکـی از محصـوالت     42هزار هکتار و متوسط عملکرد 
هـاي هـرز یکـی از     حضـور علـف  ). 33باشـد (  راهبردي در ایران مـی 

کننـده تولیـد گیاهـان زراعـی بـه خصـوص        حدودترین عوامل م مهم
باشـد   قند، به دلیل سرعت رشد پایین در مراحل اولیه رشد، مـی  چغندر

اند  گونه گیاهی که به عنوان علف هرز معرفی شده 250). از حدود 1(
شوند. در این میان  کاري یافت می گونه آن در مناطق چغندر 60حدود 
درصـد از   30و  70ترتیـب  بـرگ بـه    بـرگ و باریـک   هاي پهـن  گونه
قند محصولی است کـه   چغندر).14دهند ( هاي هرز را تشکیل می علف

هاي  پذیر بوده و در مواردي خسارت علف هاي هرز آسیب در برابر علف
هاي هرز آن بسیار  رسد. کار مبارزه با علف درصد هم می 100هرز به 

ش کـافی  پیچیده و ظریف است و موفقیت در آن نیاز به تجربه و دان
هـاي   کـش  هاي اخیر تعداد زیـادي از علـف   هر چند در سال ).3دارد (

قند در کشور به ثبت رسیده است اما بـا   انتخابی براي محصول چغندر
هـاي هـرز از    ها، همچنان علف کش توجه به کارایی متفاوت این علف

قنـد بـه شـمار     دهنـده عملکـرد چغنـدر    ترین عوامل کاهش جمله مهم
هاي مناسب جهت افزایش  کارگیري شیوه مر ضرورت بهآیند. این ا می

هاي تحقق ایـن   ترین راه کند. از مهم ها را ایجاب می کش کارایی علف
) و 36هـا بـا یکـدیگر (    کش امر استفاده از مواد افزودنی، اختالط علف

) را 23هـا (  کـش  اي یا به صـورت تقسـیطی علـف    کاربرد چند مرحله
هـاي   کـش  ا هدف افزایش کارایی علفاین آزمایش بتوان نام برد. می
کش، اختالط  قند با استفاده از مواد افزودنی به علف رویشی چغندر پس
  کش انجام شد. اي علف کش و کاربرد چند مرحله علف

 
  ها مواد و روش

اي و فاکتوریلدر قالب  آزمایش مزرعهاین پژوهش به صورت یک 
رار، در زمینی بـه  سه تک)، با تیمار 26هاي کامل تصادفی ( طرح بلوك

در مزرعـه تحقیقـاتی    1392در بهـار سـال   مربـع   متر 1530مساحت 
کیلـومتري   10دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، واقـع در  

ي شـمالی و   دقیقـه  15درجـه و   36شرق مشهد با عرض جغرافیایی 
متري از  985ي شرقی و ارتفاع  دقیقه 28درجه و  59طول جغرافیایی 

متـر و   میلـی  286را شد. متوسط بارندگی ایـن منطقـه،   سطح دریا اج
ي  درجـه  -8/27و  42حداکثر و حداقل دماي مطلق ساالنه به ترتیب 

زمایش نیز در آنتایج آزمایش خاك زمین مورد  ).25( گراد است سانتی
  ارایه شده است. 1جدول 

  
 برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك زمین مورد آزمایش -1 جدول

Table 1- Some physical and chemical properties of soil in experimental field 
 اسیدیته خاك

(pH) 
 هدایت الکتریکی 

EC (mmohs.cm-1) 
 مواد آلی خاك 

Organic matter (%) 
 بافت خاك

Soil texture 
 لومی رسی 0.8 3.34 7.8

Clay loam 
  

الوه بـر  ارایـه شـده اسـت. عـ     2آزمـایش در جـدول    فاکتورهاي
هاي هرز و  فصل علف تیمارهاي ذکر شده یک تیمار شاهد وجین تمام

هاي هرز در طول دوره رشد نیز براي  یک تیمار شاهد عدم وجین علف
  هر بلوك در نظر گرفته شد

متـر بـود.    5ردیف کاشـت بـه طـول     4هر واحد آزمایشی شامل 
بوته در  12متر و تراکم نهایی،  سانتی 50فاصله بین دو ردیف کاشت 

ماه  متر مربع در نظر گرفته شد. عملیات کاشت در نیمه اول اردیبهشت
متـري خـاك    سـانتی  3تـا   2به صورت دستی و در عمق  1392سال 

قنـد   چغنـدر  005جوانه ژنتیکی رقم  انجام شد. براي کاشت از بذر تک
کرج استفاده -قند متعلق به موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر

بار براساس نیاز آبی گیاه و به صورت نشـتی   اي یک ي هفتهشد. آبیار
هاي  صورت گرفت. کوددهی براساس نتایج آزمایشات خاك و توصیه

کیلوگرم کود اوره در هکتار بـراي   150کود دهی بر مبناي موجود بر 
کیلـوگرم کـود سـوپر     150؛ )Nکیلـوگرم  69تامین نیتروژن (معـادل  

ــامین فســفر ( ــوگرم 67/5فســفات تریپــل بــراي ت  100و ) P2O5کیل
  کیلـوگرم  50کیلوگرم سولفات پتاسیم براي تـامین پتاسـیم (معـادل    

K2O (هـاي معـین و بـا     گرفت. تیمارهاي سمپاشی در زمـان  صورت
در  8002استفاده از سمپاش پشتی شارژي مجهز بـه نـازل بـادبزنی    

کیلـو پاسـکال انجـام شـد. بـا توجـه بـه مسـئله          275فشار پاشـش  
هـا و تـأثیر آن بـر سـایر گیاهـان و همچنـین        کـش  علـف 1گیبرد باد

گیاه زراعـی،   کشی بر روي هاي علف سوزي ناشی از کاربرد تیمار گیاه
زمان با کـاهش شـدت آفتـاب و کـاهش      سمپاشی در بعد از ظهر هم

  سرعت باد انجام شد.
                                                        
1-Drift 
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 فاکتورهاي آزمایش -2جدول 

Table 2- Experimental factors 
 کش علف

Herbicide         

 نام عمومی
Common name 

 نام تجاري
Trade name 

 مقدار مصرف
Dosage 

 فرموالسیون
Formulation 

 شرکت سازنده
Manufacturer 

  کلریدازون+دسمدیفام (کلر دس)
Chloridazon plus Desmedipham 

 پیرامین+بتانال آ ام
Pyramin+Betanal A 

.M 

 6کیلوگرم+ 5
 لیتر (در هکتار)
5 Kg + 6 Li 

(ha-1) 

 80پودر وتابل 
 7.15درصد+امولسیون 

 درصد
WP 80 % + EC 15.7 

مجتمع صنعتی بیستون کرمانشاه+ 
 شرکت غزال شیمی

Industrial Company 
Kermanshah Bisotun+ Ghazal 

company chemical 
 تو) فن دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات (دس

Desmedipham plus Phenmedipham plus 
Ethofumesate 

 بتانال پروگرس او اف
Betanal progress 

 لیتردر هکتار 3
3 Li. ha-1 

 درصد 18امولسیون 
EC 18 % 

 شرکت غزال شیمی
Ghazal company chemical 

کلریدازون+دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات (کلر 
 تو) فن دس

Chloridazon plus Desmedipham plus 
Phenmedipham plus Ethofumesate 

انال پروگرس پیرامین+بت
 او اف

Pyramin Plus 
Betanal progress 

 3کیلوگرم+ 5
 لیتر (در هکتار)
5 Kg + 3 Li 

(ha-1) 

 80پودر وتابل 
 18درصد+امولسیون 

 درصد
WP 80 % + EC 18 

مجتمع صنعتی بیستون کرمانشاه+ 
 شرکت غزال شیمی

Industrial Company 
Kermanshah Bisotun+ Ghazal 

company chemical 
 اربرد ماده افزودنیک

Adjuvant application 
 اجزا و شرکت سازنده    

Component and Manufacturer 
 عدم کاربرد

Non application - -  -  

 آمونیوم سولفات
Ammonium sulfate 

- 
درصد  5/0

 حجمی
%0.5 v/v 

 درصد سولفور 24درصد نیتروژن و  21ترکیبی یونی شامل 
Component with 21 % nitrogen and 24 % sulphur 

 روغن بذري متیله
Methylated seed oil 

 آدیگور
Adigor 

درصد  5/1
 حجمی

%1.5 v/v 

درصد  2/28درصد روغن بذري متیله و  8/44، روغن بذري متیله
  هاي اتوکسیله، سینجنتا، سوئیس الکل

A methylated seed oil, 44.8 % methylated rapeseed oil 
and 28.2 % ethoxylated alcohols, Syngenta, Switzerland 

 مویان غیر یونی
Non-ionic surfactant 

 سیتوگیت
Citogate 

درصد  2/0
 حجمی

%0.2 v/v 

درصد آلکیل آریل اتر، شرکت زرنگاران  100، مویان غیر یونی
  پارس، کرج ایران.

A non-ionic surfactant, 100% alkylarylpolyglycol ether, 
Zarnegaran Pars Company, Karaj, Iran 

 کش نحوه کاربرد علف
Application method of Herbicide 

        
  کش اي علف مرحله کاربرد یک

Herbicide full application 
  قند برگی چغندر 4تا  2کش در مرحله  درصد مقدار توصیه شده علف 100کاربرد 

 کش اي علف مرحله کاربرد چند
Herbicide split application 

روز پس  10درصد مقدار توصیه شده  30قند،  کش در مرحله کوتیلدونی چغندر درصد مقدار توصیه شده علف 40کاربرد 
  روز پس از مرحله دوم سمپاشی 10درصد باقیمانده  30از مرحله اول سمپاشی و 

  
هاي هـرز و همچنـین    توده کل علف جهت تعیین تراکم و زیست

هاي هرز بـا عملکـرد ریشـه     ده کل علفتو رابطه تاثیر تراکم و زیست
هاي  زمان با برداشت محصول، علف قند، در انتهاي فصل و هم چغندر

آوري و شـمارش   متر مربع جمـع  1هرز موجود از سطحی به مساحت 
هـاي   هـاي هـرز، نمونـه    تـوده کـل علـف    شدند. جهت تعیین زیسـت 

درجـه   75سـاعت درون آون بـا دمـاي     72آوري شده به مـدت   جمع
به وسـیله تـرازوي    گراد قرار داده شدند و پس از خشک شدن، تیسان

جهت تعیین عملکرد ریشه و  گرم وزن شدند. 001/0دیجیتالی با دقت 
آوري  هاي موجود در این سطح جمع قند نیز، بوته توده کل چغندر زیست

و توزین شدند. بـراي تعیـین میـزان درصـد قنـد ریشـه، تعـدادي از        
ه تصادف انتخـاب و بـا اسـتفاده از دسـتگاه     هاي برداشت شده ب بوته

مـورد عیارسـنجی    Carl Zeiss, Germanyرفراکتومتر دستی مـدل  
 ریشـه  قنـد  عیـار  در ریشه عملکرد حاصلضرب همچنین قرار گرفتند.

  .شد محاسبه شکر به عنوان عملکرد ،قند چغندر
هاي هرز از  هاي مربوط به تراکم کل علف سازي داده جهت نرمال

هاي مربوط به  ) و براي نرمال کردن داده( ريتبدیل جذ
 ) استفاده گردید. ( هاي هرز از تبدیل جذري توده کل علف زیست
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 تیمارها هاي غالب، براي همه توده نسبی (درصد) هر یک از گونه توده و زیست تراکم، تراکم نسبی (درصد)، زیست -3جدول

Table 3- Density, relative density (%), biomass and relative biomass (%) of dominant species, for all treatments 

 تراکم 
Density (plant.m-2) 

 تراکم نسبی 
Relative density (%) 

 توده  زیست
Biomass (g.m-2) 

 توده نسبی  زیست
Relative biomass (%) 

 گونه علف هرز
Weed species 

 ریشه قرمز خروس تاج 59.71 91.90 60.68 4.60
Amaranthus retroflexus 

 تره سلمه 18.78 28.90 20.58 1.56
Chenopodium album 

 ریزي سیاه تاج 9.03 13.90 11.60 0.88
Solanum nigrum 

 پیچک صحرایی 1.10 1.70 6.46 0.49
Convolvulus arvensis 

 ها سایر گونه 11.37 17.50 0.66 0.05
Other species 

 کل 100.00 153.90  100.00 7.58
Total 

  
و SAS Ver. 9.2افـزار   ها با استفاده از نـرم  تجزیه و تحلیل داده

در  LSDمقایسات میانگین تیمارهاي آزمایشی با اسـتفاده از آزمـون   
 Sigmaافزار  درصد انجام شد. رسم نمودارها با استفاده از نرم 5سطح 

Plot Ver.12.5  وExcel ــراکم و  صــور ــأثیر ت ــت. رابطــه ت ت گرف
هاي هرز بر عملکرد ریشه چغندرقند با استفاده از  توده کل علف زیست

  ).21) (1تشریح گردید (معادله 1معادله کاهش هذلولی دو پارامتره
                                                 1معادله 

،تـراکم و یـا   Xنـد و ،عملکـرد ریشـه چغندرق  RYدر این معادلـه  
در این معادله  aدهد. پارامتر  هاي هرز را نشان می توده کل علف زیست

هاي هرز  قند در غیاب علف بیانگر باالترین میزان عملکرد ریشه چغندر
هاي  توده کل علف عبارت است از میزان تراکم و یا زیست bو پارامتر 

  .گردد می قند درصدي عملکرد ریشه چغندر 50هرز که موجب کاهش 
 

  نتایج و بحث
  هاي هرز فلور علف

گونـه علـف    10 هاي آزمایشی مورد آزمایش، در مجموع در کرت
هاي موجود عبارت بودند  ترین گونه برگ مشاهده شد که مهم هرز پهن

تـره   سـلمه  )،.Amaranthus retroflexus Lخروس وحشـی (  از، تاج
)Chenopodium album L.ریزي سیاه( )، تاجSolanum nigrum 

L.) و خرفه (Portulaca oleraceae L.برگ  هاي هرز پهن ) از علف
) از .Convolvulus arvensis L( ســاله و پیچــک صــحرایی یــک
، که تراکم، تراکم نسبی (درصد)، برگ اي پهن ساله هاي هرز چند علف

ها، بـراي   توده نسبی (درصد) هر یک از این گونه توده و زیست زیست
  آمده است. 3کرارهاي مختلف در جدول کلیه تیمارها و ت

                                                        
1- Hyperbolic Decay, 2 Parameter 

 هاي هرز اثر تیمارهاي آزمایش بر تراکم و زیست توده کل علف
اثر هاي حاصل از آزمایش نشان داد که  نتایج تجزیه واریانس داده

کـش،   متقابل هر سه عامل مورد بررسی در این آزمایش (نـوع علـف  
هاي هرز  فکش و کاربرد ماده افزودنی) جمعیت عل نحوه کاربرد علف

  ).4(جدول  )≥01/0P(داري تحت تأثیر قرار داد  را به طور معنی
مقایسات میانگین مربوط به سطوح مختلف اثـرات متقابـل نـوع    

کش و کاربرد مـاده افزودنـی بیشـترین     کش، نحوه کاربرد علف علف
هـاي هـرز را در بـین تیمارهـاي      گذاري بر کاهش جمعیـت علـف   اثر

کشـی   اي ترکیـب علـف   کاربرد چند مرحلـه آزمایشی مربوط به تیمار 
اي  کلردس  به همراه سیتوگیت و همچنین تیمار کاربرد یـک مرحلـه  

هاي  داند که با کنترل کامل علف تو به همراه سیتوگیت می فن کلر دس
هرز شرایط مناسبی را براي رشد گیاه فراهم کردند. در مقابـل تیمـار   

تو به همـراه آمونیـوم    فن کش ترکیبی دس اي علف کاربرد یک مرحله
هاي هرز نسبت به شاهد  درصدي جمعیت علف 48سولفات با کاهش 

هـاي هـرز را در بـین تیمارهـاي      عدم وجین، بیشترین تـراکم علـف  
 ).5 آزمایشی داشت (جدول

کاربرد تیمارهاي ) نشان دادند که 12قنبري بیرگانی و همکاران (
در مقایسه  یتوویتغیر یونی س همراه مویانبه کلریدازون+دسمدیفام 

طی در غیر یونی سیتوویت با تیمار کلریدازون+دسمدیفام بدون مویان 
درصد کارایی بیشـتري در کـاهش    38و  61به ترتیب  دوسال متوالی

) نشـان  37بـرگ داشـت.زرگر و همکـاران (    هاي هرز پهن علف راکمت
داري در  کش مورد آزمایش تفاوت معنی دادند که در بین سطوح علف

و  )A. retroflexus(خــروس  کنتــرل علــف هــرز تــاجخصــوص 
 یکش مشاهده شد به طوري که ترکیب علف )C. album( تره سلمه

ت) در مهار ایـن دو علـف   امدیفام+اتوفومسفنمدیفام+دس(+متامیترون
بوته در متر مربع بهترین کارایی را  2/13و  23هرز به ترتیب با تراکم 
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فلوســولفورون کشــی تــري   داشــت و در مقابــل ترکیــب علــف   
 2/33و  2/35ت) به ترتیـب بـا   امدیفام+اتوفومسفنمدیفام+دس(+متیل

خـروس و   بوته در متر مربع موجب ظهور باالترین میزان تـراکم تـاج  
 تره شد. سلمه

  
در  هرز يها کل علف دهتو یستبر تراکم و ز یکش و کاربرد ماده افزودن نوع و نحوه کاربرد علف یرمربعات) تأث میانگین( یانسوار یزآنال -4جدول 

  زمان برداشت
Table 4 .Analysisof variance (Means of Squares) the effect of Herbicide and Application method of Herbicide and Adjuvant 

application on the weed density and weed biomass at harvesting time 

 هاي هرز تراکم کل علف
Total weed density  

 هاي هرز توده کل علف زیست
Total weed biomass  

 درجه آزادي
df  

 منبع تغییر
S.O.V  

    
  بلوك  2 93.62 6.25

Block 
 )SMکش ( نحوه کاربرد علف  1 90.68** 3.80*

Method of herbicide application   

 )Hکش ( نوع علف  2 1132.50** 33.86**
Herbicide type  

 )Aماده افزودنی (اربرد ک  3 186.66** 5.58**
Adjuvant application  

0.87 **64.58 2 SM×H  

0.88 27.67 3 SM×A 
0.73 **44.99 6 H×A  

**2.13 **55.04 6 SM×H×A  
  

 خطا  46 11.20 0.53
Error 

33.58  42.55   C.V.% 
 significant at P=0.05 and 0.01, respectively ** ,*.و یک درصد پنجدار در سطح احتمال  معنیبه ترتیب * و** 

 
هاي خـود بـه ایـن     )، در بررسی17خلقانی و عبداللهیان نوقابی (

نتیجـه رســیدند کــه بیشـترین تــأثیر در کــاهش تـراکم علــف هــرز    
) .Anchusa italica Retz(تره، گاوزبان بدل  خروس، سلمه تاج

کشـی تـري    مربوط به ترکیب علـف )P. aviculareL(بند  و هفت
تیل+دســمدیفام بـوده اســت. در ایـن بررســی تیمــار   فلوسـولفورون م 

ــمدیفام+ ــدیفام+ دسـ ــد+  فنمـ ــب کلوپیرالیـ ــات و ترکیـ  اتوفومسـ
(دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسـات) بـه ترتیـب کمتـرین تـأثیر را بــر      

با توجه به نتـایج حاصـل از آنـالیز    بند داشتند. خروس و علف هفت تاج
هر سه فاکتور مـورد  هاي حاصل از آزمایش، اثر متقابل  واریانس داده

کش، کاربرد ماده  کش، نحوه کاربرد علف بررسی در این تحقیق (علف
توده  داري را در سطحی کدرصد بر کاهش زیست افزودنی) تأثیر معنی

  ).4هاي هرز گذاشتند (جدول  تولیدي علف
مقایسات میانگین مربوط به سطوح مختلف اثـرات متقابـل نـوع    

کاربرد ماده افزودنی نشان داد که  کش و کش، نحوه کاربرد علف علف
ــه  اي ترکیــب علــف تیمــار کــاربرد چنــد مرحلــه ــر دس ب کشــی  کل

کشـی کلـر    اي ترکیـب علـف   همراهسیتوگیتو تیمار کاربرد یک مرحله
هـاي هـرز) و    تو به همراه سیتوگیت (بـا کنتـرل کامـل علـف     فن دس

ند کاربرد چ، اي کلر دسبه همراهسیتوگیت تیمارهاي کاربرد یک مرحله
اي کلـر   اي کلر دس به همـراه آدیگـور و کـاربرد چنـد مرحلـه      مرحله

، 53/1توده تولیـدي   تو به همراه سیتوگیت به ترتیب با زیست فن دس
هاي هـرز در مترمربعکمتـرین و    گرم ماده خشک علف 05/2و  04/2

تو به همراه آمونیـوم سـولفات بـا     فن اي  دس تیمار کاربرد یک مرحله
هـاي هـرز در متـر     گرم ماده خشک علف 53/483توده تولیدي زیست

  ).5هاي هرز را سبب شد (جدول  توده علف مربعبیشترین زیست
هـاي هـرز رابطـه     تـوده علـف   بین تراکم و زیست جایی که از آن

هـاي هـرز را    که تراکم علف لیمستقیمی وجود دارد در نتیجه هر عام
گذار اسـت.   أثیرتنیز هاي هرز  توده علف تحت تأثیر قرار دهد بر زیست

هـاي مختلـف    گونـه البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که بین 
و  توده تولیدي تفاوت زیادي وجود دارد از لحاظ زیست هاي هرز علف

در واقع این که تیمار آزمایشی کدام گونه علـف هـرز را کنتـرل کنـد     
تر توق بیش يتوده تولید به عنوان مثال زیستبسیار حایز اهمیت است. 

در نتیجه تیماري  ریزي است. خروس و یا تاج تاج يتوده تولید از زیست
توده کل  که علف هرز توق را بهتر کنترل کند تأثیر بیشتري بر زیست

 هاي هرز خواهد داشت. علف
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در  هرز يها کل علف توده تیسبر تراکم و ز کش وکاربرد ماده افزودنی کش،نحوه کاربردعلف اثرات متقابل نوع علف یانگینم یساتمقا -5جدول
 زمان برداشت

Table 5- The mean comparisons of the effect of Herbicide and Application method of Herbicide and Adjuvant application on 
the weed density and weed biomass at harvesting time 

  هاي هرز تراکم کل علف
Total weed density (Plant. 

m-2)  

هاي  توده کل علف زیست
  هرز

Total weed biomass 
(g.m-2) 

 کاربرد ماده افزودنی
Adjuvant 

application  
 کش نوع علف

Herbicide  
  کش نحوه کاربرد علف

Application method of 
Herbicide  

15bc 267.22bc عدم کاربرد 
Non application  

 بتانال پروگرس
Betanal progress  

 کش اي علف ک مرحلهکاربرد ی
Herbicide full application 

27a 483.53a آمونیوم سولفات 
Ammonium sulfate   

14b-d 213.20bc آدیگور 
Adigor   

6d-f 69.49ef سیتوگیت 
Citogate   

10b-e 177.75b-d عدم کاربرد 
Non application  

 کلریدازون + بتانال پروگرس
Chloridazon plus Betanal 

progress 
 

10b-e 268.72bc آمونیوم سولفات 
Ammonium sulfate   

1hi 27.24ef آدیگور 
Adigor   

0i 0f سیتوگیت 
Citogate   

3f-i 74.32ef عدم کاربرد 
Non application  

 کلریدازون + دسمدیفام
Chloridazon plus 

Desmedipham 
 

1hi 2.59f آمونیوم سولفات 
Ammonium sulfate   

5e-h 108.02de آدیگور 
Adigor   

1hi 1.53f سیتوگیت 
Citogate   

18ab 330.12ab عدم کاربرد 
Non application  

 بتانال پروگرس
Betanal progress  

 کش علف اي کاربرد چند مرحله
Herbicide split application 

9b-e 516.93a آمونیوم سولفات 
Ammonium sulfate   

9b-e 157.59cd آدیگور 
Adigor   

7d-f 151.99cd سیتوگیت 
Citogate   

1hi 12f عدم کاربرد 
Non application  

 کلریدازون + بتانال پروگرس
Chloridazon plus Betanal 

progress 
 

2f-i 5.76f آمونیوم سولفات 
Ammonium sulfate   

3f-i 38.10ef آدیگور 
Adigor   

1hi 2.05f سیتوگیت 
Citogate   

7d-f 27.39ef دم کاربردع 
Non application  

 کلریدازون + دسمدیفام
Chloridazon plus 

Desmedipham 
 

2f-i 22.99ef آمونیوم سولفات 
Ammonium sulfate   

1hi 2.04f آدیگور 
Adigor   

0i 0f سیتوگیت 
Citogate   

 شاهد عدم وجین    52 929.44
Weed infest 

 فصل شاهد وجین تمام    0 0
Weed free 

 باشد. می LSDدرصد با استفاده از آزمون  5دار در سطح  دهنده وجود اختالف معنی وف نامشابه در هر ستون نشانحر
Dissimilarlettersin each columnindicatesignificant differencesat 5% levelusingtheLSD test. 
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) نشان دادند کـه اضـافه کـردن    12قنبري بیرگانی و همکاران (

کشی کلریدازون+دسمدیفام  یر یونی سیتوویت به ترکیب علفمویان غ
درصـدي   32کشـی و کـاهش    باعث افـزایش کـارایی ترکیـب علـف    

) گـزارش  37هاي هرز شده اسـت.زرگر و همکـاران (   توده علف زیست
برگـی   6تـا   4هـاي هـرز در مرحلـه     کردند که حذف مکانیکی علف

ــدر ــف   چغنـ ــب علـ ــاربرد ترکیـ ــد و کـ ــامیترون+  قنـ ــی متـ  کشـ
دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومســـات) مـــؤثرترین تیمارهـــا بـــر روي (

تـوده   هاي هرز و همچنین زیسـت  هاي مختلف علف توده گونه زیست
نشان دادنـد کـه    نیز )2( عبداللهی و غدیريهاي هرز بودند. کل علف

اثـر   هـاي هـرز در   علـف کـل  تولیدي  توده زیست بیشترین کاهش در
مقـادیر   بـا ت ادیفام+اتوفومسـ کشـی دسمدیفام+فنم  علف کاربردتیمار

کیلـــــوگرم مـــــاده مـــــؤثره در هکتـــــار و  23/0+23/0+23/0
ــمدیفام+فنمدیفام+پروپاکو ــایزآفوپ ئدس ــادیر  ب  1/0+46/0+46/0مق

  کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار مشاهده شد.
  

  قند اثر تیمارهاي آزمایش بر عملکرد کمی و کیفی چغندر
  قند عملکرد ریشه چغندر

دهـد کـه، اثـر متقابـل      نشـان مـی  6در جـدول   نتایج ارایه شـده 
کش و کاربرد  کش، نحوه کاربرد علف فاکتورهاي مورد بحث (نوع علف

داري را در سطح یکدرصد بر عملکرد ریشـه   ماده افزودنی) تأثیر معنی
  قند داشتند. چغندر

  
 قند رد ماده افزودنی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرکش و کارب مربعات) تأثیر نوع و نحوه کاربرد علف یانگینآنالیز واریانس (م -6 جدول

Table 6- Analysisof variance (Means of Squares) the effect of Herbicide and Application method of Herbicide and Adjuvant 
application on the quantity and quality yield of sugar beet 

 عملکرد شکر
Sugar yield 

 قند عیار
Sugar content  

 توده کل زیست
Total biomass  

 عملکرد ریشه
Root yield  

 درجه آزادي
df  

 منبع تغییر
S.O.V  

  بلوك  2 1743.65 5352.54 1.24  51.31
Block 

 )SMکش ( نحوه کاربرد علف  1 **1908.74 2478.63**  7.88*  18.84**
Method of herbicide application   

 )Hکش ( نوع علف  2 **4051.84 6625.25**  0.35  99.34**
Herbicide type  

 )Aماده افزودنی (کاربرد   3 *296.10 457.48 0.70  6.11*
Adjuvant application  

2.37  1.64 19.89 41.30 2 SM×H 
4.53  1.42  *608.61 315.43** 3 SM×A 

*6.84  **6.93 142.43 87.97 6 H×A  

*6.14  5.32** 499.83* 310.70** 6 
SM×H×A 

  

 خطا  46 73.08 177.45 1.58  2.22
Error 

12.53  8.50 13.32 10.58  C.V.% 
 significant at P=0.05 and 0.01, respectively ** ,*.و یک درصد پنجدار در سطح احتمال  معنیبه ترتیب * و** 

  
مقایسه میانگین مربوط به سـطوح مختلـف اثـرات متقابـل نـوع      

کش و کاربرد ماده افزودنی نشان داد که  کش، نحوه کاربرد علف علف
هاي هرز (با میـزان عملکـرد    فصل علف بعد از تیمار شاهد وجین تمام

کشی  کلر  اي ترکیب علف تن در هکتار)، تیمار کاربرد چند مرحله 120
هاي هـرز در   و سیتوگیت با کنترل مناسب علفدس به همراه آدیگور 

هاي هرز را به حداقل  طول فصل رشد, رقابت بین گیاه زراعی و علف
تن در  98/101و  29/110رسانده و به ترتیب با میزان عملکرد ریشه 
قند را بـه خـود اختصـاص     هکتار باالترین میزان عملکرد ریشه چغندر

تو بـدون مـاده    فن اي دس مرحله دادند. در این میان تیمار کاربرد چند

تـو بـه همـراه آمونیـوم      فن دس اي ودنی و تیمار کاربرد یک مرحلهافز
هاي هرز داشتند بـه   سولفات نیز با کارایی ضعیفی که در کنترل علف

تن در هکتار کمترین  23/55و  07/50ترتیب با میزان عملکرد ریشه 
یمارهـاي آزمایشـی   قند را در میان سـایر ت  میزان عملکرد ریشه چغندر

در توجیه این نتایج باید گفت که تیمارهاي کاربرد  ).7داشتند (جدول 
کشی کلر دس به همراه آدیگور و سیتوگیت  اي ترکیب علف چند مرحله

هاي هرز در طول دوره رشد گیاه باعث کاهش  با کنترل مناسب علف
 هاي هرز شـده و در نهایـت بـا ایجـاد     رقابت بین گیاه زراعی و علف

شرایط مناسب، موجبات افزایش استفاده از منـابع غـذایی و انـرژي را    



  1396 بهار، 1 شماره، 31 ، جلدصنایع کشاورزي)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و      68

  افزایش پیدا کرده است.براي گیاه زراعی فراهم نموده کـه در نتیجـه آن عملکـرد محصـول     
 

 دقن چغندر یفیو ک یعملکرد کمیبر کش و کاربرد ماده افزودن کش، نحوه کاربرد علف اثر متقابل نوع علف یانگینم یسهمقا -7ولجد
Table 7- The means comparison of the effect of Herbicide and Application method of Herbicide and Adjuvant application on 

the quantitative and qualitative yield of sugar beet 
عملکرد 

 ریشه
(تن در 
 هکتار)
Root 
yield 

 (t.ha-1) 

 توده کل زیست
 (تن در هکتار)

Total biomass 
(t.ha-1) 

  عیار قند
 (درصد)
Sugar 

content (%) 

 عملکرد
 شکر

(تن در 
 هکتار)
Sugar 
yield 

(t.ha-1) 

کاربرد ماده 
 افزودنی

Adjuvant 
application  

 کش نوع علف
Herbicide  

  کش نحوه کاربرد علف
Application method 

of Herbicide  

64.87h-k 79.63e-g 13.85b-e 9jk عدم کاربرد 
Non application 

 بتانال پروگرس
Betanal progress  

 کش اي علف کاربرد یک مرحله

Herbicide full 
application  

55.23jk 76.14fg 15.08b-e 9.99g-k 
 آمونیوم سولفات

Ammonium 
sulfate 

    

66.27g-k 74.50fg 16.23ab 8.89jk آدیگور 
Adigor 

    

62i-k 73.91fg 16a-c 9.90h-k سیتوگیت 
Citogate 

    

73.64e-i 96.18d-f 13.98b-e 10.26f-j عدم کاربرد 
Non application 

 کلریدازون + بتانال پروگرس
Chloridazon plus 
Betanal progress  

  

76.35d-i 98.12c-f 15.25a-d 12.54c-f 
 آمونیوم سولفات

Ammonium 
sulfate 

    

82.10d-g 109.74b-d 17a 12.98c-e آدیگور 
Adigor 

    

86.53b-f 102.23b-e 13.78b-e 11.93d-i سیتوگیت 
Citogate 

    

89.83b-e 110.10b-d 16.21ab 14.54a-c عدم کاربرد 
Non application 

 کلریدازون + دسمدیفام
Chloridazon plus 

Desmedipham  
  

85.85b-f 113.20b-d 14.65a-d 12.24c-h 
 آمونیوم سولفات

Ammonium 
sulfate 

    

83.80c-f 103.64b-e 13.67c-e 11.85d-i آدیگور 
Adigor 

    

81.46d-g 92.18d-f 15.45a-d 12.55c-f سیتوگیت 
Citogate 

    

50.07k 59.80g 15.26a-d 7.57k عدم کاربرد 
Non application 

 بتانال پروگرس
Betanal progress  

 کش اي علف کاربرد یک مرحله
Herbicide split 

application  

80.85d-h 94.97d-f 14.08b-e 11.26d-j 
 آمونیوم سولفات

Ammonium 
sulfate 

    

78.61d-h 93.46d-f 11.74e 9.49i-k آدیگور 
Adigor 

    

70.06f-g 95.19d-f 15.19a-d 10.67e-j سیتوگیت 
Citogate 

    

90.90b-d 104.99b-e 14.11b-e 12.80c-e عدم کاربرد 
Non application 

 کلریدازون + بتانال پروگرس
Chloridazon plus 
Betanal progress  
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99.93a-c 126.14ab 14.17b-e 12.22c-h 
 آمونیوم سولفات

Ammonium 
sulfate 

    

86.82b-e 104.54b-d 16.01a-c 16.10a آدیگور 
Adigor 

    

93.11b-d 115.50a-d 13.41de 12.43c-g سیتوگیت 
Citogate 

    

81.77d-g 106.81b-d 14.62a-d 12.03d-h عدم کاربرد 
Non application 

 کلریدازون + دسمدیفام
Chloridazon plus 

Desmedipham  
  

87.12b-e 104.04b-e 14b-e 15.45ab 
 آمونیوم سولفات

Ammonium 
sulfate 

    

110.29a 138.97a 15.25a-d 13.29b-d آدیگور 
Adigor 

    

101.98ab 122.99a-c 15.37a-d 15.63ab سیتوگیت 
Citogate 

    

 شاهد عدم وجین    1.54 14.01 13.20 11
Weed infest 

 فصل شاهد وجین تمام    20.40 17 135.35 120
Weed free 

 باشد. میLSDدرصد با استفاده از آزمون  5در سطح دار  الف معنیتاخ دهنده وجود حروف نامشابه در هر ستون نشان
Dissimilarlettersin each columnindicatesignificant differencesat 5% levelusingtheLSD test. 

  
) نشان دادند که تیمارهاي ترکیب 11قنبري بیرگانی و همکاران (

 62/0+4/2کشـی کلریدازون+فنمـدیفام بـه ترتیـب بـا میــزان       علـف 
 10کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار و تري فلوسولفورون متیل به میزان 

ز بیشترین گرم ماده مؤثره در هکتار بعد از تیمار شاهد بدون علف هر
قند را داشتند.نتایج تحقیقات عبداللهی و غـدیري   عملکرد ریشه چغندر

قند پـس از   ) نیز نشان داد که بیشترین میزان عملکرد ریشه چغندر2(
ــار      ــه تیم ــوط ب ــایش مرب ــال اول آزم ــتی در س ــین دس ــار وج تیم

ــادیر  ــات در مقــ  23/0+23/0+23/0دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومســ
 یمـار در هکتار ودر سال دوم آزمایش مربوط به تکیلوگرم ماده مؤثره 

ــادیر ــمدیفام+فنمدیفام+پروپاکوئیزآفوپ در مقـ  1/0+46/0+46/0دسـ
  کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار بود.

کـش و   اي که در رابطه با اثرات سـاده نحـوه کـاربرد علـف     نکته
کاربرد ماده افزودنی و همچنین اثرات متقابل این دو فاکتور باید به آن 

اره کنیم این است که این فاکتورها در واقع با تأثیري که بـر نـوع   اش
کـش را در   کشی) خواهند داشـت کـارایی علـف    کش (تیمار علف علف

هاي هرز تحت تأثیر قـرار داده و در نتیجـه آن عملکـرد     کنترل علف
  گیرد. محصول تحت تأثیر قرار می

اي  و مرحلهنتایج تحقیقات زیادي حاکی از راندمان باالتر کاربرد د
ـ   کش نسبت به کاربرد یک مرحله علف تحقیقـات   ایجاي آن اسـت. نت

کشـی تـري    ) نشـان داد کـه، ترکیـب علـف    30رهبري و همکاران (
فلوسولفورون متیل+دسمدیفام در دو مرحله کـاربرد بـاالترین میـزان    

کشی داشت  قند را نسبت به سایر تیمارهاي علف عملکرد ریشه چغندر
(دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات)  + ی کلریدازونکش و با ترکیب علف

در دو مرحله کاربرد، در یک گروه آماري قرار گرفت. نتایج نشان داد، 

 + فنمـدیفام  + کـش ترکیبـی دسـمدیفام    اي علـف  کاربرد دو مرحلـه 
اي آن و همچنین کـاربرد دو   اتوفومسات نسبت به کاربرد یک مرحله

ــف مرحلــــــه ــدازون اي ترکیــــــب علــــ  + کشــــــی کلریــــ
اي آن،  (دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات) نسبت به کاربرد یک مرحله

درصد گردیـد   6/28قند در حدود  موجب افزایش عملکرد ریشه چغندر
 باشـد.  ها مـی  کش اي علف دهنده ارجحیت کاربرد چند مرحله که نشان

هاي  نتایج تحقیقات زیادي نشان داده است که مواد افزودنی به روش
هـاي هـرز    ها در کنترل علـف  کش یش کارایی علفمختلف باعث افزا

، 10(کنـد   شوند که متعاقب آن عملکرد محصول افزایش پیدا مـی  می
) نشان دادند که 13قربانی و همکاران (از جمله  .)7و  27، 31، 19، 34

در بین تیمارهاي مـورد آزمـایش بـاالترین میـزان عملکـرد ریشـه،       
قنـد)   محصول (چغندر توده کل، طول ریشه و وزن خشک برگ زیست

لیتـر مـاده    میلـی  35کش و غلظـت   درصد علف 100متعلق به تیمار 
) نیز نشان دادند 12افزودنی سیتوگیت بود.قنبري بیرگانی و همکاران (

کشی کلریدازون+دسمدیفام به همـراه مویـان    که کاربرد ترکیب علف
کشــی  غیــر یــونی ســیتوویت در مقایســه بــا کــاربرد ترکیــب علــف 

درصدي  9ن+دسمدیفام بدون مویان سیتوویت باعث افزایش کلریدازو
بـه طـور   قند شد. همچنین نتایج نشـان داد کـه    عملکرد ریشه چغندر

متوسط در مقایسه با تیمار شاهد بدون علف هرز، کـاربرد تیمارهـاي   
و بـدون مویـان    سـیتوویت  کلریدازون+دسمدیفام بـه همـراه مویـان   

درصد  50اهد داراي علف هرز درصد و ش 83و  91به ترتیب سیتوویت 
 قند داشتند.در ایران نیز کاربرد سیتوویت بـه میـزان   تولید ریشه چغندر

ها جهت افـزایش کـارایی    کش درصد حجمی در ترکیب با علف 25/0
  ).26ها توصیه شده است ( آن
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  قند توده کل چغندر زیست
کش،نحـوه کـاربرد    داري اثر متقابـل نـوع علـف    با توجه به معنی

قند در سطح  توده کل چغندر و کاربرد ماده افزودنی بر زیست کش علف
قنـد   تـوده تولیـدي کـل چغنـدر     ) حـداکثر زیسـت  6پنجدرصد (جدول 

اي ترکیـب   تن در هکتـار) در نتیجـه کـاربرد چنـد مرحلـه      97/138(
توده تولیدي کل  کشی  کلر دس به همراه آدیگور و حداقل زیست علف

اي  ر نتیجـه کـاربرد چنـد مرحلـه    تـن در هکتـار) د   8/59قنـد (  چغندر
  ).7تو حاصل شد (جدول  فن کش ترکیبی  دس علف

قند و  که رابطه مستقیمی بین عملکرد ریشه چغندر با توجه به این
توده کل وجود دارد در واقع هر عـاملی کـه باعـث     میزان تولید زیست

توده کل نیز را افـزایش   قند گردد، زیست افزایش عملکرد ریشه چغندر
هد. در قسمت بحث مربوط به اثر فاکتورهاي آزمایش بر عملکرد د می

قند، به طور کامل در مـورد عـواملی کـه باعـث افـزایش       ریشه چغندر
  شود صحبت شد. عملکرد ریشه محصول می

  
  قند درصد قند ریشه چغندر

کـش، نحـوه کـاربرد     داري اثر متقابل سه گانـه نـوع علـف    معنی
) نیز بر درصد قند ریشـه  ≥01/0P(کش و کاربرد ماده افزودنی  علف

قابل مشـاهده است.براسـاس نتـایج حاصـل از     6قند در جدول  چغندر
مقایسه میانگین اثر متقابل فاکتورهاي مورد آزمایش، حداکثر میـزان  

اي  درصد) بر اثر کاربرد یک مرحله 17قند ( تجمع قند در ریشه چغندر
ل شـد. تیمـار   تو به همراه آدیگور حاص فن کشی کلر دس ترکیب علف

تو به همراه آدیگور نیز  فن دسکش ترکیبی  علف اي کاربرد چند مرحله
درصــد) در بــین تیمارهــاي  74/11کمتــرین میــزان درصــد قنــد را (

هـا در اثـر    که اندازه ریشـه  با توجه به این ).7آزمایشی داشت (جدول 
تر است، کـاهش درصـد قنـد را     کش بزرگ اي علف کاربرد چند مرحله

) عنـوان  16پـور (  قند نسبت داد. خواجـه  به اندازه ریشه چغندرتوان  می
قند و میزان قند آن همبسـتگی منفـی    کرد که بین اندازه ریشه چغندر

میزان قند ، قند تر شدن اندازه ریشه چغندر این با بزرگ وجود دارد. بنابر
) نیز در توجیه این که 18یابد.کوچکی و همکاران ( ها کاهش می در آن

کش متامیترون (گلتیکس)+کولتیواسیون با عملکرد  اربرد علفتیمار ک
درصد) را  35/19تن در هکتار بیشترین میزان درصد قند ( 4/74ریشه 

در بین تیمارهاي آزمایشی داشته است، به رابطـه بـین انـدازه ریشـه     
) 18کوچکی و همکـاران ( اند. قند و میزان درصد قند اشاره کرده چغندر

داري بـر   دادند که تیمارهاي مختلف، اثر معنی در طی آزمایشی نشان
کـش   قند داشتند بـه نحـوي کـه تیمـار علـف      درصد قند ریشه چغندر

بیشترین و تیمار وجین با  35/19متامیترون+کولتیواسیون با درصد قند 

تـرین میـزان درصـد قنـد را در بـین تیمارهـاي        کم 8/14درصد قند 
  آزمایشی داشتند.

) نیـز گـزارش کردنـد کـه در بـین      8فدائی شهري و همکـاران ( 
درصـد)   5/18تیمارهاي آزمایشی بیشترین میزان درصد قنـد ریشـه (  

دار بین این تیمار  مربوط به تیمار گیاه پوششی جو بود. و اختالف معنی
ــف      ــار کــاربرد عل ــو) بــا تیم ــاه پوششــی ج کــش ترکیبــی   (گی

) 9/14دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومسات (با میزان درصـد قنـد ریشـه    
کش بر میـزان درصـد قنـد ریشـه      حاکی از اثر کاهندگی سموم علف

) 37قند دارد. عالوه بر این نتایج آزمـایش زرگـر و همکـاران (    چغندر
نشان داد که در بین تیمارهاي آزمایش، تأثیر آرایش کاشت بر میزان 

اي که در رابطه با میـزان   دار بود.نکته قندمعنی درصد قند ریشه چغندر
ه باید به آن اشاره نمود این است که نتـایج تحقیقـات   درصد قند ریش

تـر تحـت    قند کم زیادي نشان داده است که درصد قندریشه در چغندر
زیرا ). 2و  15، 35، 6، 9، 5(تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفته است 

میزان تولید قند به خصوصیات ژنتیکی گیاه بستگی دارد نه به نحـوه  
قند در معرض استرس علف هرز  چنانچه چغندرهاي هرز، و  تأثیر علف

متغیرهـاي آن نیـز    تر شده و مقدار کلیـه ریـز   قرار بگیرد، بوته کوچک
  ).22ماند ( کاهش خواهند یافت ولی درصد قند آن ثابت می

  
  قند عملکرد شکر چغندر

کـش و   کش، نحوه کاربرد علـف  داري اثر متقا بل نوع علف معنی
قنـد در   ) بر درصد قنـد ریشـه چغنـدر   ≥05/0P(کاربرد ماده افزودنی 

قابل مشاهده است.براساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین  6جدول 
اثر متقابل هرسه فاکتور مورد بررسی در این آزمایش، حداکثر میـزان  

ربرد چنـد  تن در هکتار) در نتیجه کـا  10/16قند ( عملکرد شکر چغندر
اه آدیگـور حاصـل   تو به همـر  فن کلر دس کشی اي ترکیب علف مرحله

تو بدون ماده  فن کش ترکیبی دس اي علف شد. تیمار کاربرد چند مرحله
 تـن در هکتـار)   57/7افزودنی نیز کمترین میـزان عملکـرد شـکر را (   

  ).7بدنبال داشت (جدول 
هاي هرز با عملکـرد   توده کل علف رابطه بین تراکم و زیست

  قند ریشه چغندر
قنــد را بــا تــراکم و  نــدررابطــه بــین عملکــرد ریشـه چغ  1 شـکل 

طور کـه مشـاهده    دهد. همان هاي هرز نشان می توده کل علف زیست
هاي هرز کاهش عملکرد  توده کل علف شود افزایش تراکم و زیست می

 قند را سبب شده است. ریشه چغندر
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هاي واقعی و خط حاصل از برازش معادله  هرز. نقاط داده هاي توده (ب) کل علف قند با تراکم (الف) و زیست رابطه بین عملکرد ریشه چغندر -1شکل 

  باشد کاهش هذلولی دو پارامتره می
Fig 1- The relationship between sugar beet root yield and total weed density (A) and total weed biomass (B). Observed data 

are shown by points and the lines resulted from fitting two-parameter hyperbolic decay equation 
  

اي که در رابطه با این نمودارها باید به آن اشـاره کـرد ایـن     نکته
اي  قند در دامنه هاي هرز، عملکرد ریشه چغندر است که در غیاب علف

تـوان   تن در هکتار) قرار دارد که مـی  60 – 120از مقادیر (به ترتیب 
اختی زمین مورد آزمـایش از نظـر مـاده آلـی     علت آن را به غیر یکنو

تـر   خاك، عناصر غذایی موجود در خاك، اسیدیته خاك و از همه مهم

هاي مختلف  آبیاري غیر یکنواخت زمین به دلیل شیب نامناسب قسمت
پارامترهاي معادله کاهش هذلولی دو پارامتره براي تأثیر  آن نسبت داد.
عملکرد ریشـه چغندرقنـد در   هاي هرز بر  توده کل علف تراکم وزیست

  آمده است. 8جدول

  
 یشهبا عملکرد ر يها کل علف توده یستتراکم و ز ینبه رابطه ب) 1ه (معادله دو پارامتر یحاصل از برازش معادله کاهش هذلول يپارامترها -8 جدول

 یشآزما یمارهايچغندرقند در کل ت
Table 8- Parameters of hyperbolic decay model(Eq. 1) for sugar beet root yield affected by total weed density and total weed 

biomass 

R2 b a هاي هرز علف  
Weeds 

قند چغندر  
Sugar beet 

0.75 24.28**(4.13) 104.62**(3.67) 
 تراکم کل

Total density 
(plant.m-2) 

 عملکرد ریشه
Root yield 

(t.ha-1) 

0.72 479.13**(88.67) 101.41**(3.49) 
توده کل زیست  

Total biomass 
(g.m-2) 

 

 درصد. 1داري درسطح  باشد. ** معنی ) میSEدهنده خطاي معیار ( مقادیر داخل پرانتز نشان
Values in parenthesis are indicative standard errors. ** Significant at P=0.05. 

  
ـ   دهد که عملکرد ریشه چغندر نتایج نشان می ا تـراکم کـل   قنـد ب

هاي  توده کل علف هاي هرز همبستگی بیشتري نسبت به زیست علف
). براساس نتایج این جدول در صورتی کـه تـراکم   8هرز دارد (جدول 

هاي هرز به صـفر برسـد بـاالترین میـزان عملکـرد ریشـه        کل علف
تن در هکتار خواهد بود. و چنانچه تراکم کل  a ،(62/104قند ( چغندر
) برسد عملکـرد ریشـه   bبوته در متر مربع ( 28/24ه هاي هرز ب علف

ه شده یابد. همچنین نتایج ارای کاهش می درصد 50قند به میزان  چغندر
هاي هـرز   توده کل علف دهد که چنانچه زیست نشان می 7در جدول 

قنـد بـه    در کمترین مقدار خود (صـفر) باشـد عملکـرد ریشـه چغنـدر     
توده  ردد و در صورتی که زیستگ ) برآورد میaتن در هکتار ( 41/101

گرم ماده خشـک در   13/479هاي هرز به  کل تولید شده توسط علف
قنـد را   درصدي عملکرد ریشه چغنـدر  50کاهش  ،) برسدbمتر مربع (

)الف( )ب(   



  1396 بهار، 1 شماره، 31 ، جلدصنایع کشاورزي)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و      72

  شاهد خواهیم بود.
 

 کلی گیري نتیجه

بـر اسـاس    کـه  نشان داد پژوهش این از حاصل بطور کلی نتایج
ز چغندر قند و نیز عملکرد ریشـه و  میزان کنترل جامعه علف هاي هر

شکر این گیاه زراعی، تیمارهاي علف کشی که در آنها از علف کـش  
کلریدازون استفاده شده بود، مناسب تر بودند. همچنین در اغلب موارد 

کاربرد تقسیطی علف کش ها کارایی بهتـري داشـت. در بـین مـواد     
ر بیشـتري بـر   افزودنی هم، آدیگور به عنوان یک روغن گیاهی، تـاثی 

کارایی علف کش هاي مورد استفاده در این پژوهش داشت. بـر ایـن   
اساس شاید بتوان با تایید نتایج این پژوهش در مطالعات مشابه، گامی 
در جهت بهینه سازي مصرف علف کش هاي این محصول ذي قیمت 

  و حساس به علف هرز برداشت.
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