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   در پاییزبه طور کامل هاي هرز در سیستم تهیۀ بستر بذر چغندرقند کنترل تلفیقی علف

Integrated weed control of sugar beet in the method of complete seedbed preparation in 
autumn 

  4 مشهديو حمید رحیمیان 3، حسن علیزاده2، احمد رهبري*1هیان نوقابیلمحمد عبدال

  :چکیده
هاي هرز چغندرقند در سیستم آماده سازي بستر هاي مؤثر و کارا جهت کنترل علف منظور معرفی روشبه

  واقع دراصالح و تهیۀ بذر چغندرقندتحقیقات در پاییز، آزمایشی در مزرعۀ تحقیقاتی موسسۀ به طور کامل بذر 
 دوبار خرد شده در قالب اي ه کرت این آزمایش به صورت.  اجرا شد1382- 83کرج در سال زراعی شهر لکما

عامل اصلی کاربرد و عدم کاربرد کولتیواتور در .   اجرا گردیدهاي کامل تصادفی در چهار تکرار بلوكطرح 
 تیمار علف کش پس رویشی به عنوان عامل فرعی وتیمارهاي وجین و عدم 9مرحلۀ هشت برگی چغندرقند و 

 قبل و بعد از اعمال علف هاي هرز.  ندنظر گرفته شدعنوان عامل فرعی فرعی در ه وجین در مرحله تنک ب
،  محصولیک هفته قبل از برداشتدر انتهاي دوره رشد، .  ند شمارش شد شناسایی و به تفکیک گونهتیمارها

علف هاي هرز به تفکیک گونه شمارش و سپس کف بر شده و جهت اندازه گیري وزن خشک به آزمایشگاه 
 تشکیل پوشش بقایاي ه دلیلبان داد در سیستم تهیه بستر بذر به طور کامل در پاییز،  نتایج نش. انتقال داده شدند

حاصل از علف هاي هرز زمستانه بر روي سطح خاك، اجراي وجین در مرحلۀ تنک تأثیر چندانی خشک گیاهی 
ی علف کشی کاربرد دو مرحله اي ترکیبات علف کش از بین تیمار هاي  .بر کنترل علف هاي هرز نداشت

+ و همچنین کلریدازون  اتوفومسیت+دزمدیفام+فنمدیفام +همراه مویان  متیل-یفلوسولفوروناتر
نتایج این  .  نشان دادچغندرقندهاي هرز اتوفومسیت باالترین کارآیی را در کنترل علف+مدیفامزد+فنمدیفام

در صورت  . اي استلهها نسبت به یک مرحعلف کشاي پژوهش حاکی از راندمان باالتر کاربرد دو مرحله
 بر سطح خاك، اجراي کولتیواتور در مرحله هشت تاج پوششبرخورداري چغندرقند از رشد کافی و تشکیل 

  . هاي هرز نخواهد داشت بر کنترل علفايقابل مالحظهبرگی تأثیر

  تلفیقیتهیه بستر بذر، کنترل ، کولتیواتور، علف کشهاي هرز، چغندرقند، وجین، علف: هاي کلیديواژه
  

مقدمه
  چغندرقند محصولی است که در برابر 

 در مواردي وهاي هرز آسیب پذیر بوده علف
.  درصد هم می رسد100 به هاي هرزعلفخسارت 

هاي هرز آن بسیار پیچیده و کار مبارزه با علف
ظریف است و موفقیت در آن نیاز به تجربه و دانش 

 سبز هاي هرز پس ازبراي کنترل علف .کافی دارد
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  شدن چغندرقند در قالب مدیریت تلفیقی، کاربرد 
ها به صورت تقسیطی در مزرعه کشعلف

)Moosavi, 2001(کاربرد ترکیب مخلوط  و 
ي امدیفام، ترمدیفام، فنزکشی د علف

 MSOنت افلوسولفورون متیل، کلوپیرالید و اجو
  براي کنترل پهن برگ ها رایج شده است

) Roehl et al., 2001.(  
هاي هرز در ابتداي فصل رشد مؤثر  رل علفکنت

هاي هرز است  ترین روش جهت کاهش تعداد علف
تواند   میبا افزایش کانوپی،چغندر قند پس از آن و 

 ،زنندهاي هرزي را که با تأخیر جوانه می علف
  ).  Morishita et al., 2000(کنترل نماید 

 سال اخیر به سمت 20طی  رغم حرکت عمومیعلی
ها، روش کش زهاي کاهش یافته علفمصرف د

  هاي هرز با استفاده ازمکانیکی کنترل علف
  هايهاي بین ردیفی جهت کنترل علف شخم

 کانادایی هرز مشکل سازي همچون کنگر 
)Cirsium arvense (L.) Scop.( سیب زمینی ،

 خودرو و علف هاي هرز گریخته از تیمارهاي علف
 انگلیس انجام کشی، هنوز هم به مقدار زیادي در

  ).Tillett et al., 2002(شود می
مزارع چغندرقندي که در پاییز شخم برگردان 
خورده و بستر بذر آن به طور کامل آماده شده باشد 

خورند از هایی که در بهار شخم مینسبت به آن
 شخم .هاي هرز مزیت دارندلحاظ کنترل علف

پاییزه ممکن است باعث تحریک جوانه زنی بذر 
هاي هرز خاصی شده و سپس در اثر سرماي لفع

 در مناطقی که عملیات . از بین بروندزمستان
ه دلیل کاهش شخم خاکورزي در پاییز انجام شود، ب

هاي هرز کمتر از مناطقی بهاره جمعیت علف

خواهد بود که عملیات خاکورزي در بهار انجام 
  ).  Wilson et al., 2001(شود می

در بررسی کنتـرل  ) Noroozi, 2000(نوروزي 
قند گـزارش نمـود کـه       رهاي هرز چغند  تلفیقی علف 

اســتفاده از کولتیواتــور بــا تیغــه چــاقویی ســرنیزه اي  
+ دزمــدیفام علــف کــشهمـراه بــا سمپاشــی نــواري  

 تـا  4 لیتر در هکتار در مرحلـه       6کلریدازون به میزان    
 روز بعـد  10 برگی چغندرقند و تکـرار آن حـدود        6

ــرین نتیجــه را  ــی .  بدســت آوردبهت ــرل تلفیق در کنت
هاي هرز چغندرقند با استفاده از کولتیواتـور بـا     علف

ها همـراه بـا سمپاشـی       اي در داخل جوي   تیغه سرنیزه 
ها با مخلوط   سانتی متر روي پشته   20نواري به عرض    

ازون به میزان    یفام و کلرید  دزمد علف کش مساوي  
 6  تـا 4در مرحلـه  ) یک بار پاشـش   ( لیتر در هکتار     2

ــرف   ــد مصـــ ــث شـــ ــد باعـــ ــی چغندرقنـــ   برگـــ
ــش   ــف ک ــزان  عل ــه می ــد   66 ب ــاهش یاب ــد ک  درص
)Jahedi et al., 2005 .(  

ــرف      ــاهش مص ــت ک ــیاري جه ــاي بس ــه ه   یافت
تـوان بـه   که می طوريه علف کش ها وجود دارد، ب    

   علف کـش تـوأم بـا        نواريمواردي از قبیل، کاربرد     
، )Jahedi et al., 2005 (کولتیواتـور بـین ردیـف   

ــتف   هــاياده از بخــار آب جهــت کنتــرل علــف   اس
ــف   ــین ردیـــ ــرز در بـــ ــد  هـــ ــاي چغندرقنـــ   هـــ

) Hansson and Sevensson, 2004(،  کـاربرد 
 صـورت تقسـیطی علـف کـش       ه  بـ یـا   اي  چند مرحله 

)Moosavi, 2001( ، اســتفاده از مخلــوط ســازگار
ــارگیري     ــد و بکـ ــش، تولیـ ــف کـ ــدعلـ   چغندرقنـ

ــا مقـــــاوم بـــــه علـــــف کـــــش ریختـــــه ترا    هـــ
) Abdollahian-Noghabi, 2003( ،  کشــــت

ــی    ــان پوششـــــ ــت گیاهـــــ ــوط، کشـــــ   مخلـــــ
) et al., 2004 Mirabelli ( تغییر تاریخ کاشـت و 
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   . اشاره نمودچغندرقند 
ــباح  ــر و مص  ,Miller and Mesbah) میل

 جهت کاهش میزان گیاه سوزي در کـاربرد         (2001
ــف کــش د  ــب عل ــدیفام در  زترکی ــا فنم ــدیفام و ی م

ا بـ مـراه کلوپیرالیـد   هه یفلوسولفورون بـ  اترکیب با تر  
علـف  روغن اقدام به مقایسۀ روش معمـول مصـرف          

 ها با روش مصرف دز هاي کاهش یافته نمودندکش
  هـا علـف کـش    میزان مصـرف     و گزارش کردند که   

 درصد در مقایسه با روش معمـول کـاهش    75 تا   66 
 همچنین خسـارت چغندرقنـد در اثـر کـاربرد        .فتیا

ارزیابی انجـام    .  بود  درصد کمتر  15 تا   5علف کش   
 74 درصـد از  60شده در نیوزیلند مبین آن است که        

ــه بــا       ــل مزرع ــی ک ــتراتژي سمپاش ــاورز، از اس   کش
  دز کـــم اســـتفاده مـــی کننـــد، کـــه نشـــان دهنـــده  
ــت     ــد اســ ــتم در نیوزیلنــ ــن سیســ ــت ایــ   عمومیــ

) Wossink et al., 1997 .(   
بـا تحقیقـاتی کـه در    ) Mitchell, 1998(میچل 

ــ   ــف ک ــاربرد عل ــه ک ــ  زمین ــد ب ــا در چغندرقن ه ش ه
یفلوسولفورون داشت اخصوص علف کش جدید تر 

به این نتیجه رسید که بهتر است این علـف کـش بـا              
نصـف میــزان دز توصــیه شـده از علــف کــش هــاي   

کـار  ه  تماسی و علف کش هاي پایدار چغندرقنـد بـ         
  .برده شود

ــاران   ــري و همکـــ ــات رهبـــ ــایج تحقیقـــ   نتـــ
) Rahbari et al., 2007 ( کـه تیمـار    نـد نشـان داد
در دو مرحله کـاربرد،   یفام  دزمد+ یفلوسولفورون  اتر

را چغندرقنـد   باالترین میزان افزایش عملکـرد ریشـه        
ــه خــود     ــه دیگــر تیمارهــاي علــف کــش ب نســبت ب
اختصاص داد و با ترکیـب علـف کـش کلریـدازون        

 +یفامدزمـد  +علف کش ترکیبی فنمـدیفام    عالوه  ه  ب
ــ  اتوفومســیت ــه کــاربرد در یــک گ روه در دو مرحل

اي علف کش  کاربرد دو مرحله .آماري قرار گرفت
اتوفومسیت نسـبت بـه      +یفامدزمد +ترکیبی فنمدیفام 

ــه  ــک مرحل ــه   ی ــاربرد دو مرحل ــین ک اي  اي و همچن
علـف کـش ترکیبـی      عـالوه   ه  بـ کلریدازون  مخلوط  

ــک   اتوفومســیت+یفامدزمــد+فنمــدیفام ــه ی نســبت ب
اي، موجب افزایش عملکرد ریشـه در حـدود           مرحله

ــدة ارجحیــت   6/28 ــد، کــه نشــان دهن درصــد گردی
    .ها است کاربرد تقسیطی علف کش

کاهش مصرف علف کش هـا همچـون ابـزاري          
جهت کاهش هزینه می توانـد از جهـت اقتصـادي و     
محیطی هم براي تولید کننده و هـم مصـرف کننـده             

لذا این پـژوهش در راسـتاي ارزیـابی     . سودمند باشد 
 کاهش خسارت   تلفیقی از روش ها کنترل در جهت      

چغندرقند به علف هاي هرز در سیستم تهیه بستر بذر 
  .در پاییز به اجرا در آمدطور کامل 

  

  هامواد و روش
در  1382–83 زراعـی  در سـال پـژوهش حاضـر   

مزرعـــۀ مؤسســـۀ تحقیقـــات اصـــالح و تهیـــۀ بـــذر 
 ، دارايدر جنــوب غربــی کــرجواقــع در چغندرقنـد  

الی و  دقیقــه شــم59 درجــه و 35عــرض جغرافیــایی 
ــایی  ــا  6 درجــه و 51طــول جغرافی  دقیقــه شــرقی و ب

  در پـاییز     .شـد  متر از سطح دریا انجـام        1313ارتفاع  
 در قطعۀ زمینی با آیش چند ساله عملیات 1382سال 

خاك ورزي شامل شـخم عمیـق، دیسـک و لـولر و            
سپس ایجاد جوي و پشته و تهیه بسـتر بـذر بـه طـور                

نتی متـري   سـا 50کامل در ردیـف هـایی بـا فواصـل           
کــود هــاي شــیمیایی فســفره، پتاســه و  .  انجــام شــد

نیتروژنه مورد نیـاز چغندرقنـد طبـق توصـیه موسسـه             
تحقیقات خاك و آب و بر اساس نمونـه بـرداري از         

کـود هـاي فسـفره و      .  خاك مزرعه مصرف گردیـد    
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پتاسه قبل از کاربرد دیسک در هنگام تهیه بستر بـذر    
در سـطح مزرعــه  در پـاییز بـا اسـتفاده از کــود پـاش     

کـود نیتروژنـه مـورد نیـاز پـس از سـبز             .  پاشیده شد 
شدن چغندرقند در بهـار در دو مرحلـه قبـل از بسـته              

بـه صـورت سـرك در    ) کـانوپی (شدن تاج پوشـش     
داخل جوي در بین ردیف هـاي کاشـت چغندرقنـد           

ــاري،  .  داده شــد ــات داشــت شــامل تنــک، آبی عملی
مبـارزه  ، و  میکرو وماکرومصرف کودهاي شیمیایی  

 بود که طبـق روش متـداول در         ها با آفات و بیماري   
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند انجام        

 برگی چغندر قند براي     چهار تا شش  مرحله  در  .  شد
در روي هـا     سانتی متـري بـین بوتـه       20تنظیم فواصل   

اقـدام بـه   )  هـزار بوتـه در هکتـار      100تراکم  (ردیف  
بـا تنـک   همزمـان  .  دهـاي اضـافی گردیـ       حذف بوته 

 فـاکتور (وجـین دسـتی   هاي چغنـدر قنـد، تیمـار       بوته
هــاي   توســط کــارگر مــاهر در کــرت)فرعــی فرعــی
 شش تا هشت  در مرحلۀ   همچنین  .   شد مربوطه انجام 

) ر اصـلی  فـاکتو (  کولتیواتور تیمار ،برگی چغندر قند  
 پنجه غازي توسـط تراکتـور        کولتیواتور با استفاده از  

ر بین ردیـف هـاي چغندرقنـد        داراي چرخ باریک د   
 .گردیدهاي مربوطه اعمال  در کرت

پـاییزه و زمسـتانه   کنترل علـف هـاي هـرز     جهت  
 رشد کرده  1382که در بستر تهیه شده در پاییز سال         

کاشــت  قبـل از  1383 فـروردین ســال  10بودنـد، در  
چغندرقند، با توجه به اینکه عمـده علـف هـاي هـرز        

پـاراکوات بـه   یکساله بودند از علـف کـش عمـومی     
 لیتـر  3معـادل  (در هکتـار   گرم ماده مـوثر   600میزان  

بـه صـورت    "گراماکسون"در هکتار از مادة تجاري   
جهــت   .اســتفاده شــد )%20مــایع قابــل حــل در آب 

سـیتوگیت  از مویان    علف کش این  افزایش کارآیی   
v/v 025/0استفاده گردید درصد  .  

پس از اعمال علف کش عمـومی پـاراکوات بـا            
 کنترل علف هاي هرز پیش رویشی بـه عنـوان     هدف

جایگزین عملیات خاك ورزي بهـاره، بـا توجـه بـه            
نتایج مطلوب در کنترل پیش از کاشـت علـف هـاي      

مزرعه و همچنین عدم وجود اثـر       هرز پاییزه زمستانه    
ــومی در خــاك       ــش عم ــف ک ــن عل ــدگاري ای مان

)Bazoobandi et al., 2006(    بـال فاصـله اقـدام ،
  .  رقند گردیدبه کاشت چغند

 علـف    تلفیقـی   روش کنتـرل   بهترینجهت تعیین   
،  چغندرقنـد  فصـل رشـد   پس رویشـی طـی  هاي هرز 

 دوبـار    هـاي   کـرت  تیمارهاي آزمایشـی بـه صـورت      
هاي کامـل تصـادفی       بلوكطرح  خرد شده در قالب     

 فروردین پس 20در .   به اجرا درآمددر چهار تکرار  
ر از مهیا شدن شرایط رطوبتی خـاك توسـط بـذرکا          

منـوژرم  بـا اسـتفاده از بـذر رقـم     ) اویـورد (سه ردیفه  
 بـه  )مقـاوم بـه بولتینـگ     و  تریپلوئیـد   (تجارتی رسول   

 2-5/2عمـق  مقدار حدود سـه یونیـت در هکتـار در      
 روي بستر تهیـه شـده در پـاییز کـه علـف              سانتی متر 

هاي هرز سبز شده آن با استفاده از تیمار هاي علـف      
م بــه کشــت کــش عمــومی کنتــرل شــده بــود، اقــدا 

عملیــات داشــت طبــق روال    .  چغندرقنــد گردیــد  
 برگی چغندرقند   6 تا   4در مرحلۀ   .  متداول انجام شد  

 ســانتی متـري بـین بوتـه هــا    20بـراي تنظـیم فواصـل    
اقـدام بـه حـذف     )  هزار بوتـه در هکتـار      100تراکم  (

بوته هاي اضافی و تواماً اجـراي تیمـار فرعـی فرعـی       
رقند، عدم وجـین    وجین به همراه تنک چغند    (وجین  

 سطح تیمار   9براي کاربرد   .  گردید) در مرحلۀ تنک  
هاي فرعی علف کش در زمان هاي مشـخص شـده            
ــی  ــتی اهرمـــ ــمپاش پشـــ ــار از ســـ ــر تیمـــ   در هـــ

 Croplands Swissmex   لیتـر بـا   15 بـا گنجـایش 
 50بــا عــرض پاشــش ) زرد رنــگ(نــازل پلــی جــت 
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ر دو تیمـا .   اتمسفر استفاده شد  8/2سانتی متر و فشار     
شاهد با علـف هـرز و بـدون علـف هـرز نیـز جهـت           

 8 تــا 6در مرحلــۀ .  انجــام مقایســات منظــور گردیــد
در برگی چغندرقند جهت کنترل علف هـاي هـرز و     

کنار آن سله شکنی و تهویه خاك اقـدام بـه اعمـال             
 تیمارهـاي کـرت   .  تیمار اصـلی کولتیواتـور گردیـد      

ــامل) A(هــاي اصــلی  ــور :ش و ) a1(اعمــال کولتیوات
ــ ــور ب ــود) a2(دون کولتیوات ــرل   .  ب ــاي کنت ــیوه ه ش

در نـه   ) B ( پـس رویشـی    شیمیایی علـف هـاي هـرز      
هاي فرعی قرار گرفتند، که عبـارت        سطح در کرت  

 :بودند از

b1:   ــزان ــه می ــدازون ب ــش کلری  250/3 علــف ک
معادل پـنج کیلـوگرم   (در هکتار   ماده موثر   کیلوگرم  

علـف   + )%65پودر وتابـل   "پیرامین"از مادة تجاري  
در مــاده مــوثر گـرم   616یفام بـه میــزان  دزمــد کـش 

چهار لیتـر در هکتـار از مـادة تجـاري           معادل  (هکتار  
ــال آ" ــ)%4/15 امولســیون "ام. بتان ــس ه  ب صــورت پ

دو تـا چهـار برگـی    (رویشی در یک مرحله کـاربرد       
 “ متداول کشاورزانروش”) چغندرقند

b2:     یفامدزمـد  + علف کـش ترکیبـی فنمـدیفام+ 
گرم مـادة مـوثر      151+25+76به ترتیب   ( اتوفومسیت

مـادة مـوثر    گرم 1008به نسبت   ) فرموالسیون در لیتر 
چهار لیتر در هکتار از مادة تجاري    معادل  (هکتار  در  

ــرس آ " ــال پروگـ ــیون "ام. بتانـ ــه )%2/25 امولسـ  بـ
دو تـا چهـار     (صورت پس رویشـی در یـک مرحلـه          

 ) برگی چغندر قند

b3:     یفاممـد دز + علف کـش ترکیبـی فنمـدیفام+ 
گرم مـادة مـوثر      151+25+76به ترتیب    (اتوفومسیت

مـادة مـوثر    گرم 1008به نسبت   ) فرموالسیون در لیتر 
 لیتر در هکتار از مادة تجاري    معادل چهار (هکتار  در  

ــرس آ " ــال پروگـ ــیون "ام. بتانـ ــه )%2/25 امولسـ  بـ
دو لیتر در مرحله (صورت پس رویشی در دو مرحله  

ند و تکرار آن یک هفتـه       دو تا چهار برگی چغندر ق     
 ) بعد

b4:   ــزان ــه می ــدازون ب ــش کلری  600/2 علــف ک
معادل چهار کیلوگرم (در هکتار ماده موثر   کیلوگرم  

بعـالوه   )%65پـودر وتابـل      "پیرامین" تجاري   هاز ماد 
 +یفامدزمـــد  +علـــف کـــش ترکیبـــی فنمـــدیفام   

گرم مـادة مـوثر      151+25+76به ترتیب    (اتوفومسیت
مـادة مـوثر    گرم 1008به نسبت   ) فرموالسیون در لیتر 

چهار لیتر در هکتار از مادة تجاري    معادل  (هکتار  در  
ــرس آ " ــال پروگـ ــیون "ام. بتانـ ــه )%2/25 امولسـ  بـ

دو تـا چهـار     (صورت پس رویشـی در یـک مرحلـه          
 ) برگی چغندر قند

b5:   ــزان ــه می ــدازون ب ــش کلری  600/2 علــف ک
معادل چهار کیلوگرم (در هکتار ماده موثر   کیلوگرم  

عالوه ه  ب )%65پودر وتابل    "پیرامین" تجاري   هز ماد ا
 +یفامدزمـــد  +علـــف کـــش ترکیبـــی فنمـــدیفام   

گرم مـادة مـوثر      151+25+76به ترتیب    (اتوفومسیت
 مـوثر  همـاد  گـرم  504به نسـبت   ) فرموالسیوندر لیتر 

 لیتر در هکتـار از مـادة تجـاري          معادل دو (هکتار  در  
ــرس آ " ــال پروگـ ــیون "ام. بتانـ ــه )%2/25 امولسـ  بـ

صورت پس رویشـی در مرحلـه دو تـا چهـار برگـی        
ــد ــرار  چغندرقن ــپس تک ــی    و س ــش ترکیب ــف ک عل

ــه نســبت اتوفومســیت +یفامدزمــد +فنمــدیفام  504 ب
یک هفته بعـد در  هکتار به تنهایی  موثر در همادگرم  

 مرحله چهار تا شش برگی چغندرقند

b6:        گـرم  100نسـبت   علف کش کلوپیرالیـد بـه 
 میلی لیتر در هکتـار  500معادل  (هکتار   موثر در    هماد

علــف  + )%20 امولســیون "لــونترل"تجــاري ه از مــاد
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بـه   (اتوفومسـیت  +یفامدزمد +کش ترکیبی فنمدیفام  
ــب  ــاد  151+25+76ترتیـ ــرم مـ ــر هگـ ــوثر در لیتـ   مـ

 مــوثر در همــاد گــرم 1008بــه نســبت  )فرموالســیون
چهار لیتـر در هکتـار از مـادة تجـاري           معادل  (هکتار  

ــر " ــال پروگـ ــیون "ام. س آبتانـ ــه )%2/25 امولسـ  بـ
صورت پس رویشـی در مرحلـه دو تـا چهـار برگـی        

 چغندرقند

:b7   15نسـبت   یفلوسـولفورون بـه     اعلف کش تر 
 گـرم در هکتـار   30معادل (هکتار  موثر در   همادگرم  

ه  بـ  )%50گرانـول وتابـل      "سـافاري "از ماده تجـاري     
 میلـی لیتـر در    200بـه میـزان     ” 90ترند  “همراه مویان   

  گـرم 308یفام بـه میـزان   دزمـد علف کش   + ل  محلو
 ه لیتر در هکتار از ماد    معادل دو (در هکتار   ماده موثر   

 بـه صـورت   )%4/15 امولسـیون    "ام. بتانال آ "تجاري  
مرحله دو تا چهار برگـی  (پس رویشی در دو مرحله      

  )چغندرقند و تکرار آن یک هفته بعد
:b8 شاهد بدون کنترل علف هاي هرز 

:b9 طی فصل رشدین دستی مکررشاهد با وج  

که به طـور تصـادفی      ) C(تیمارهاي فرعی فرعی    
 :در کرت هاي فرعی قرار داشتند؛ شامل

:c1  و   مراه تنک چغندرقنـد    ه وجین به :c2   عـدم
  .بودوجین در مرحله تنک 

بــه منظــور ارزیــابی روش هــاي کنتــرل تلفیقــی،  
 بــه  قبــل و بعــد از اعمــال تیمارهــاعلــف هــاي هــرز
ر یـــک کــوادرات ثابــت یـــک    دتفکیــک گونــه  

در انتهــاي .  ند شــمارش شــدمترمربعــی شناســایی و
،  محصــولیــک هفتــه قبــل از برداشــتدوره رشــد، 

علف هاي هرز بـه تفکیـک گونـه شـمارش شـده و              
ســپس کــف بــر شــده و جهــت انــدازه گیــري وزن  

نمونه هـا بـه     . خشک به آزمایشگاه انتقال داده شدند     
گراد قـرار   درجه سانتی 75 ساعت در آون   72مدت  

هـاي  داده شده و سپس توزین و وزن خشـک گونـه          
علف هاي هـرز موجـود در       . علف هرز ثبت گردید   

ــدند   ــایی شـــ ــایش شناســـ ــاي آزمـــ ــرت هـــ   کـــ
  ریشـــه قرمـــزآمــارانتوس :  کــه عبـــارت بودنـــد از 

)Amaranthus retroflexus L.(   گاوزبـان بـدل ،
)Anchusa italica Retz.(  ــد ــت بنــ ، هفــ
)Polygonum aviculare L.( ــلمه ــره ، سـ تـ
)Chenopodium album L.( ــوق ، تــــ
)Xanthium strumarium L.(  ــی ــو وحش ، ج
)Hordeum murinum L. (و پنیــــــرك  

) Malva sylvestris L. .( در این آزمایش علف-

، سـلمه تـره و جـو        آمارانتوس ریشـه قرمـز    هاي هرز   
همزمـان بـا نمونـه       . وحشی گونه هاي غالـب بودنـد      

ارت علـف کـش هـاي    برداري در مزرعه میزان خسـ  
کاربردي پـس رویشـی بـر روي علـف هـاي هـرز و         

-اثـرات گیـاه    . محصول چغندرقند ارزیـابی گردیـد     

کـار رفتـه    ه  هاي ب علف کش سوزي ناشی از کاربرد     
بر محصول طی فصل زراعـی، بـا اسـتفاده از سیسـتم        

 مورد EWRCنمره دهی و بر اساس معیار استاندارد   
  .)Sandral et al., 1997 (ارزیـابی قـرار گرفـت   

بــدون گیــاه (بـراي ایــن منظــور از رتبــه بنــدي صــفر  
گیـاه سـوزي    (100تـا   ) سوزي و عـدم گیـاه سـوزي       

 بنـابر ایـن در مراحـل         .اسـتفاده شـد   ) کامل یا مرگ  
مختلف رشدي نمره دهی بر اساس مشاهدات مزرعه    

 چغندرقنــداي و عالئـم ظـاهري بـر روي بوتـه هـاي      
. نجـام شـد  براي هر یـک از ترکیبـات علـف کشـی ا     

جهت محاسـبۀ رانـدمان کـارآیی علـف کـش هـا و            
تیمـار هــاي کنتــرل علــف هـاي هــرز از رابطــۀ ذیــل   

  ).Somani 1992(استفاده گردید 
WCE = (a-b)/a 
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کـارآیی کنتـرل علـف هـاي      :WCE که در آن
وزن  :b و وزن خشک علف هـرز در شـاهد      :a،  هرز

  . می باشد خشک علف هرز در کرت تیمار شده
انس داده هـاي حاصـل بـا اسـتفاده از       تجزیه واری 

 صـورت   MSTAT-C و   SASبرنامه هـاي آمـاري      
ــر    ــانگین تیمارهــاي آزمــایش ب گرفــت و مقایســۀ می

  . اساس آزمون دانکن انجام شد
  

  

   و بحثنتایج
نتــایج نمونــه بــرداري از علــف هــاي موجــود در 
مزرعه قبل از کاشت چغندرقند نشان داد در شـرایط         

سـط وزن خشـک مجمـوع       این پژوهش، به طور متو    
.  بـود  در متـر مربـع        گـرم  150علف هاي هرز حدود     

کاشت بـذور چغندرقنـد در    بودن  مشکل  لذا به دلیل    
، علف   با ماشین کاشت در این شرایط      عمق نامناسب 

 البته . کش پاراکوآت قبل از کاشت مصرف گردید    
جهت کنترل دامنۀ بیشـتري از علـف هـاي هـرز، در             

در بسـتر   ور چغندرقنـد    امکان کاشت بذ  شرایطی که   
داراي علف هاي هرز کوچـک وجـود داشـته باشـد        

را  کـاربرد علـف کـش هـاي عمـومی            احتماال بتوان 
ــاهی   ــا مــدت زمــان کوت قبــل از ســبز شــدن  حتــی ت

 Schweizer and)نیز به تاخیر انداخت چغندرقند 
May 1993; Morishita and Wille 2001; 

Zuydam et al., 1995) .  
که دو روز پس از کـاربرد علـف    نتایج نشان داد    

کش عمومی پـاراکوات، همـه علـف هـاي یکسـاله            
هـا درسـطح خـاك بـاقی        خشک شدند و بقایاي آن    

نتایج تحقیقات قبلی مشخص نموده اسـت کـه      .  ماند
جود بقایاي خشک شده در سـطح خـاك موجـب          و

ــی علــف هــاي هــرز مــی گــردد    ــه زن کــاهش جوان
)Najafi, 2007  .(  

مختلـف پـس    هـاي   علف کـش  بررسی کارآیی   
 :هاي هرز بر کاهش وزن خشک علفیرویش

پـس از سـبز     آزمـایش   که در این      این با توجه به  
ــه شــده در پــاییز کــه   شــدن چغندرقنــد در بســتر تهی

هاي هرز پیش از کاشت آن با علف کش هاي  علف
ــرل عمــومی خشــک شــده بــود؛  ــابی کنت  روش ارزی

ــد  هــرزهــايعلــف ــس رویشــی چغندرقن ــن  پ  در ای
 بر پایه کـوآدرات ثابـت انجـام گرفـت،     پژوهش که 

کارآیی روش هاي مختلف کنترل علف هاي هـرز،         
بر اساس وزن خشک گونه هـاي علـف هـرز غالـب         

قبـل از  پـس رویشـی و   از اعمال کلیه تیمارهـاي      بعد
جهـت  ه  کـه بـ    .  بـرآورد گردیـد    چغندرقندبرداشت  

و سـلمه    آمارانتوس ریشه قرمز  اهمیت دو علف هرز     
د، نتایج این دو علـف هـرز بـه طـور        تره در چغندرقن  

مجزا و دیگر علف هاي هرز تحـت عنـوان مجمـوع            
  .گرددپهن برگ ها ارائه می

 :مارانتوس ریشه قرمزآهرز علف

علـف  اثر متقابـل    نتایج تجزیه واریانس نشان داد      
 در کولتیواتور و همچنین اثر متقابـل وجـین در         کش

ــارانتوس علــف کــش، در کــاهش وزن خشــک   آم
 . معنـی دار گردیـد  % 1در سـطح احتمـال    ریشه قرمـز  

علـف  با توجه به نتـایج مقایسـه میـانگین اثـر متقابـل            
، کاربرد علف کـش     )1جدول  ( در کولتیواتور    کش

ــولفورون ــل -ترایفلوســـ ــان  متیـــ ــراه مویـــ  +همـــ
در دو مرحلــه،   اتوفومســیت+دزمــدیفام+فنمــدیفام

رایـج  روش  (یفام در یک مرحله     دزمد+ کلریدازون  
 +یفامدزمـد  +فنمـدیفام + و کلریـدازون    ) کشاورزان

اتوفومســیت در یــک مرحلــه کــاربرد بــدون اعمــال  
ــرل   ــب کنتـ ــا 98کولتیواتـــور موجـ ــد100 تـ   درصـ

تـرین  همچنـین کـم    . شده انـد   آمارانتوس ریشه قرمز  
 +یفامدزمـد  +اثر بخشـی مربـوط بـه تیمـار فنمـدیفام          
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 اتوفومسیت بـا یـک مرحلـه کـاربرد و بـدون اعمـال          
  . بود%) 73(کولتیواتور 

 +یفامدزمــد +در تیمـار هـایی همچــون فنمـدیفام   
اتوفومسیت با کاربرد یـک و دو مرحلـه اي و تیمـار            

اتوفومسـیت دو    +یفامدزمـد  +فنمدیفام+ کلریدازون  
تـوان بـا تلفیـق کنتـرل مکـانیکی         مرحله کاربرد، مـی   

-موجب افزایش راندمان کنتـرل علـف      ) کولتیواتور(

ــزان   ــرز بــه می ــد% 12 دود حــه  جاهــدي و . گردی
نیــز گــزارش ) Jahedi et al., 2005(همکــاران 

کردند در کنترل تلفیقی علف هاي هرز چغندرقند با      
استفاده از کولتیواتور و سمپاشـی نـواري بـا مخلـوط       

یفام و کلریدازون به میـزان      دزمدمساوي علف کش    
 لیتر در هکتار ضمن کاهش مصـرف علـف کـش            2

  . تر انجام شدکنترل علف هاي هرز به
علت مؤثر بودن ه که در دیگر تیمارها ب   در حالی 

کار رفته اجراي کولتیواتور  ه  نسبی علف کش هاي ب    
موجب افزایش بیشتر کارآیی کنترل این علف هـرز          

در مقایسـه میـانگین اثـر متقابـل وجـین در             . نگردید
علــف کــش، کمتــرین اثــر بخشــی در کــاهش وزن  

وط به علف کش    ، مرب آمارانتوس ریشه قرمز  خشک  
اتوفومسـیت در    +یفامدزمـد  +فنمـدیفام + کلوپیرالید  

یک مرحلـه کـاربرد بـدون وجـین در مرحلـه تنـک             
کـه البتـه در تلفیـق بـا وجـین در مرحلـه              ؛بود%) 70(

در بقیـۀ تیمارهــا   . فــتافـزایش یا % 14حــدود تنـک  
و یا عدم اجـراي وجـین در   انجام وجین تفاوتی میان   

علــت  ). 2جــدول  (مرحلــه تنــک مشــاهده نگردیــد
کارآیی پایین مخلوط علف کش هاي کلوپیرالیـد و       

اتوفومســیت را مــی تــوان    +یفامدزمــد +فنمــدیفام
ــاال  ــان   احتم ــا زم ــرفی و ی ــتالط، دز مص ــوع اخ در ن

  .کاربرد جستجو کرد

 :سلمه ترهعلف هرز 

علـف  اثر متقابـل    نتایج تجزیه واریانس نشان داد      
ــور و وجــین در علــف کــش، کــش  در  در کولتیوات

% 1کاهش وزن خشک سلمه تره در سـطح احتمـال           
 با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثر   .معنی دار گردید  

، )1جـــدول (متقابــل علــف کــش در کولتیواتــور     
کمتــرین اثــر بخشــی در کــاربرد یــک مرحلــه اي و  

ــور در تیمارهــاي فنمــدیفام  ــدون اعمــال کولتیوات  +ب
 +و کلریـــدازون  %) 40(اتوفومســـیت  +یفامدزمـــد

بقیـه   . بـود %) 45(اتوفومسـیت    +یفامدزمد +فنمدیفام
ــاري    ــروه آم ــک گ ــا در ی ــرار %) 88-100(تیماره ق

بـــا کـــاربرد دو مرحلـــه اي علـــف کـــش . گرفتنـــد
ــدیفام ــد +فنمـ ــیت  +یفامدزمـ ــا %) 94(اتوفومسـ و یـ

%) 100(کــاربرد یــک مرحلــه اي آن بــا کولتیواتــور  
  .تـوان کـارآیی ایـن علـف کـش را افــزایش داد     مـی 

علـف  صـورت تقسـیطی   ه بیا د چند مرحله اي  کاربر
ها توسط محققین مختلف گزارش شـده اسـت         کش

)Moosavi, 2001 .(  
ــی   ــوارد تلفیقـ ــایر مـ ــا  ( در سـ ــش بـ ــف کـ علـ

تفاوت آماري میـان کـارآیی کنتـرل در       ) کولتیواتور
  .اجرا و یا عدم اجـراي کولتیواتـور مشـاهده نگردیـد     

، در در ارتباط بـا اثـر متقابـل وجـین در علـف کـش       
 اعمال وجین در مرحلـۀ   ،اغلب ترکیبات علف کشی   

تنـک موجــب کــاهش کـارآیی کنتــرل علــف هــرز   
بــه طوریکــه کمتــرین رانــدمان  . ســلمه تــره گردیــد

ــدیفام     ــاي فنم ــش ه ــف ک ــه عل ــوط ب ــرل مرب  +کنت
اتوفومســیت و ترکیــب علــف کشــی     +یفامدزمــد

اتوفومسـیت بـا     +یفامدزمـد  +فنمدیفام+ کلریدازون  
 و بهمراه وجین در مرحلـۀ تنـک        یک مرحله کاربرد  

این کـاهش رانـدمان کنتـرل سـلمه تـره            . بود%) 60(
 کننـدگی  بعداز وجین را می توان به نقـش تحریـک      
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بانک بـذر  بذور مجدد وجین در جوانه زنی     عملیات  
 خـاك هم خـوردن سـطح   ه ، به دلیل باین علف هرز 

(Froud-Williams, 1988; Moyer et al., 
1994; Mayor and Maillard, 1995; Knab 

and Hurle, 1986)ضعف کنتـرل ایـن    و همچنین 
 ). 2جدول (علف کش ها مربوط دانست 

  :پهن برگهاي هرز علفمجموع 

  بـین اثـر متقابـل  ، تجزیه واریـانس  ر اساس نتایج    ب
 .  بـود معنی دار% 1علف کش و کولتیواتور در سطح    

کـه بـا توجـه بـه جـدول مقایسـه میـانگین          به طـوري  
، کمتــرین درصــد کــاهش وزن خشــک )1جــدول (

مجموع علف هاي هرز پهن برگ مربـوط بـه تیمـار            
اتوفومسـیت در یـک مرحلـه        +یفامدزمـد  +فنمدیفام

 کـه در اثـر   ؛بـود %) 73(کاربرد و بـدون کولتیواتـور      
اعمــال کولتیواتــور درصــد کــاهش وزن خشــک     

در  .  افزایش یافت درصد 96 به    ها برگمجموع پهن 
شــی، تفــاوت آمــاري در دیگــر تیمارهــاي علــف ک

کاربرد و یا عدم کاربرد کولتیواتـور وجـود نداشـت        
ــدول ( ــزایش     ).1ج ــا اف ــاال، ب ــایج ب ــه نت ــه ب ــا توج  ب

ماندگاري یک ترکیب علف کشی از طریق کـاربرد   
 نسبتاً پر دوام مانند کلریـدازون و یـا    علف کش یک  

 +یفامدزمـد  +کـار رفتـه در فنمـدیفام   ه  اتوفومسیت بـ  
ین کاربرد تقسیطی علف کـش،      اتوفومسیت و همچن  

هاي هرز پهن برگ را بـدون کـاربرد         می توان علف  
ــود   ــرل نم ــی کنت ــاي تلفیق ــر روش ه ــه در  . دیگ البت

پــیش مخلــوط صــورت کــاربرد علــف کــش هــاي  
اتوفومسـیت در یـک      +یفامدزمد +همچون فنمدیفام 

علت تأثیرات کوتاه مـدت کنترلـی، بایـد         ه  مرحله، ب 
 تلفیقـی همچـون     نسبت به اعمـال دیگـر روش هـاي        

ــود  ــدام نم ــور اق ــک   . کولتیوات ــۀ تن وجــین در مرحل
جهـت کـاهش جابجـایی خـاك در ایـن      ه احتماالَ بـ  

سیستم و همچنین وجود پوشش بقایـاي علـف هـرز           
 ي بـر در سیستم تهیۀ بستر بذر در پاییز تأثیر معنی دار  

جدول (کاهش وزن خشک علف هاي هرز نداشت        
2.(  

 کشـی بـر     ترکیبـات علـف   ) گیاه سوزي (سمیت  
  :چغندرقند

اثرات گیاه سوزي ناشی از کـاربرد علـف کـش          
 یعلـف کشـ   کـه ترکیـب   نشان دادکار رفته  ه  هاي ب 

ــدیفام ــد +فنم ــک و دو   +یفامدزم ــیت در ی اتوفومس
 +فنمـدیفام + مرحله کاربرد، علف کش کلریدازون      

ومسیت در یک و دو مرحله کـاربرد        اتوف +یفامدزمد
ــب و ــف کشــ  ترکی ــد یعل  +نمــدیفامف + کلوپیرالی

اتوفومســیت در یـک مرحلــه کـاربرد بــا    +یفامدزمـد 
کار رفته هیچ اثر سوء و یا گیاه سوزي بـر        ه  دزهاي ب 

+ امـا، در تیمـار کلریـدازون    . محصول ایجاد نکردند 
بعلـت مصـرف    ) روش مرسوم کشاورزان  (یفام  دزمد

مقدار زیاد و یکبارة علف کش و همچنین در مـورد        
همـراه  متیـل   -ونترایفلوسـولفور  یترکیب علف کش  

، مقـداري   اتوفومسـیت +دزمـدیفام +فنمدیفام +مویان  
عالئـــم زردي و نکـــروز در مرحلـــه چهـــار برگـــی 

ایـن حالـت    . دیده شد ) دو برگی حقیقی  (چغندرقند  
علـت تولیـد بـاالي    ه  یک تا دو هفته بعد، ب  در ظرف 

. اندام هوایی در چغندرقند به مرور زمان از بین رفت        
ــل  و میلـــر و مصـــباح  ) Mitchell, 1998(میچـ

)Miller and Mesbah, 2001 (   نتـایج مشـابهی را
  . گزارش نمودند

هـا در  علـف کـش  هاي هـرز بـه   حساسیت علف 
 :محصول چغندرقند

ــط     ــده توس ــه ش ــار ارائ ــاس معی ــر اس  EWRCب
حساسیت هـر یـک از علـف هـاي هـرز موجـود در               
آزمایش نسـبت بـه ترکیبـات علـف کشـی مختلـف             

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 "...هاي هرز در سیستم تهیۀ بستر بذر چغندرقند کنترل تلفیقی علف "
 

  38  

در  . ائه گردیده است   ار 3سنجیده شد که در جدول      
هـا بـر روي   علـف کـش  این جدول میـزان خسـارت       

، %)85-100(هــاي هــرز در ســه طبقــه خــوب  علــف
  .شدقرار داده%) 0-69(و ضعیف %) 70-84(متوسط 

  گــردد از بــین طــور کــه مشــاهده مــی    همــان
کـار بـرده شـده، مخلـوط علـف          ه  هاي ب علف کش  

ــدازون کــش ــاي کلری ــدیفام+ ه ــد + فنم  + یفامدزم
وفومسیت در دو مرحله کاربرد بهترین کـارآیی را         ات

که کلیۀ علف هاي هرز را به خـوبی     داشته به طوري  
 يهـا نمود و پس از آن مخلـوط علـف کـش           کنترل

ــولفورون ــل -ترایفلوســـ ــان  متیـــ ــراه مویـــ  +همـــ
در دو مرحلـــه  اتوفومســـیت+دزمـــدیفام+فنمـــدیفام

  هـــاي هـــرز از بـــین علـــف. کـــاربرد قـــرار داشـــت
ــن آز ــود در ایـ ــرز  موجـ ــف هـ ــایش علـ ــوم مـ المیـ

تـرین علـف    حسـاس  (.Lamium album L)سفید
. کـار بـرده شـده بـود    ه هاي بهرز به کلیۀ علف کش   

و سلمه تره که  آمارانتوس ریشه قرمز ولی علف هرز    
باشــند عمــدتاً دو علــف هــرز عمــده چغندرقنــد مــی

یفام در  دزمـد + هـاي کلریـدازون     توسط علف کش  
 + فنمـــدیفام+یــک مرحلـــه کــاربرد، کلریـــدازون   

ــد ــاربرد،   +یفامدزمـ ــه کـ ــیت در دو مرحلـ اتوفومسـ
اتوفومسـیت در    +یفامدزمـد  +فنمـدیفام  + کلوپیرالید

همـراه  متیل  -ترایفلوسولفورونیک مرحله کاربرد و     
ــان  ــدیفام +موی ــدیفام+فنم ــیت+دزم در دو  اتوفومس

 یعلف کش ترکیب  مرحله کاربرد کنترل گردیدند و    
در یـک مرحلـه     اتوفومسـیت    +یفامدزمـد  +فنمدیفام

کــاربرد نتوانســت ایــن دو علــف  هــرز را بــه خــوبی 
لـذا بـا توجـه بـه اهمیـت سـلمه تـره و           . کنترل نمایـد  

 در کشـت چغندرقنـد بـه نظـر          آمارانتوس ریشه قرمز  
می رسد که کاربرد تلفیقی و یا تقسیطی هر یـک از             

هاي ذکر شده بتواند مشکل این دو علف     علف کش 
دود زیـادي برطـرف     هرز مهم در چغندرقند را تا حـ       

  .نماید

  
  سپاسگزاري

  

 تحقیقـات اصـالح وتهیـه    از مدیریت محترم موسسه  
بذر چغندرقنـد بـه لحـاظ فـراهم نمـودن امکانـات و           

ــه افــرادي کــه بــه نحــوي از انحــا    در ءهمچنــین کلی
انــد تشــکر و اجــراي ایــن پــژوهش همکــاري نمــوده

  .گرددقدردانی می
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هاي هرز پس از اعمال کلیۀ  کاهش وزن خشک علفدرصدل علف کش در کولتیواتور بر  مقایسه میانگین اثر متقاب-1جدول 
  تیمارها، قبل از برداشت محصول 

Table 1. Mean comparison of the interaction between herbicide used and cultivation for weed dry weight at 
harvest time of sugar beet 

  آمارانتوس ریشه قرمز
 Amaranthus retroflexus L.  

   ترهسلمه
Chenopodium album L.  

  مجموع پهن برگ ها
Total broad leaf weeds  رکولتیواتو  

Cultivation علف کش -    
  (A)         ي مورد استفادهها

Herbicide 
used (B) 

  یک مرحله
  کولتیواتور

Once (a1) 

  بدون
  کولتیواتور
Non (a2) 

  یک مرحله
  رکولتیواتو

Once (a1) 

  بدون
  کولتیواتور
Non (a2) 

  یک مرحله
  کولتیواتور

Once (a1) 

  بدون
  کولتیواتور
Non (a2) 

b1 92 ab  94 ab 72 b  98 a  92 ab 92 ab  
b2 83 cd  72 e  100 a 40 c  96 ab  73 c  
b3 98 a  86 bc 88 a  94 a  97 ab  96 ab  
b4 100 a  100 a  100 a  45 c  100 a  89 ab  
b5 100 a  82 cd  100 a  100 a  100 a  96 ab  
b6 76 de  78 cde  95 a  100 a  86 b  96 ab  
b7 100 a  100 a  99 a  100 a  100 a  99 a  

SED (dfe=36)  2.00  3.78 2.93 
  

کش بر درصد کاهش وزن خشک علف هاي هرز پس از اعمال   مقایسه میانگین اثر متقابل وجین در مرحلۀ تنک در علف-2جدول 
  چغندرقند قبل از برداشت کلیۀ تیمار ها،

Table 2. Mean comparison of the interaction between herbicide used and weed removal for weed dry weight at 
harvest time of sugar beet 

  آمارانتوس ریشه قرمز
 Amaranthus retroflexus L.  

   ترهسلمه
Chenopodium album L.  

  مجموع پهن برگ ها
Total broad leaf weeds  

وجین                               
Weed removal   

 (C)                   -علف کش

           ي مورد استفادهها
Herbicide 

used (B) 

  وجین یکبار
Once (c1)  

  وجین بدون
Non (c2) 

  وجین یکبار
Once (c1)  

  وجین بدون
Non (c2) 

  وجین یکبار
Once (c1)  

  وجین بدون
Non (c2) 

b1 92abc 94ab 72de  98ab 93abc 92abc  
b2 79d  76de  60e  80cd 87abc  82c  
b3 91abc  93ab  88abc  94abc  96ab  97ab 
b4 100a  100a  61e  83bcd  92abc  97ab  
b5 90bc  92abc  100a  100a  98a  98a  
b6 94cd  70e  100a  95ab  96ab  85bc  
b7 100a 100a  99a  100a  100a  100a  

SED (dfe=36)  2.10  3.59  3.00  
: b3، )ايه مرحل1کاربرد (اتوفومسیت +یفامدزمد+فنمدیفام: b2، ) کشاورزانرایجروش (یفام دزمد +کلریدازون : b1 :2 و 1 جدول توضیح

  +کلریدازون: b5، )ايه مرحل1کاربرد (اتوفومسیت +یفامدزمد+فنمدیفام  +کلریدازون: b4، )ايه مرحل2کاربرد (اتوفومسیت +یفامدزمد+فنمدیفام
متیل -سولفورونترایفلو :b7، )ايه مرحل1کاربرد (اتوفومسیت +یفامدزمد+فنمدیفام + کلوپیرالید: b6، )ايه مرحل2کاربرد (اتوفومسیت +یفامدزمد+فنمدیفام

  .)ايه مرحل2کاربرد ( اتوفومسیت+یفامدزمد+فنمدیفام +همراه مویان 
- داري نمی داراي اختالف معنی% 1اي دانکن در سطح احتمال رك براي هر صفت از لحاظ آماري بر اساس از آزمون چند دامنهمیانگین هاي داراي حروف مشت: توضیح 

 .Statement: Means with the same letters for each trait are not significantly different at α=0.01 by Duncan's Multiple Range test              .باشند
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  چغندرقند پس رویشی  يمیزان حساسیت علف هاي هرز موجود به علف کش هانتایج  -3جدول
Table 3. Mean efficiency of sugar beet post emergence herbicides on the control of dominant weeds in the experiment 

   هاي غالب علف هرزگونه Herbicide treatmentsهاي علف کشی  تیمار
Dominant weeds  b1  b2 b3 b4 b5 b6 b7 

Chenopodium album L. G  P  G  P  G  G  G  
Amaranthus retroflexus L.  G  P  P G  G  G  G  

Anchusa italica Retz.  F F  P  P  G F  G 

Malva sylvestris L.  G  P  G G  G  G  P  
Lamium amplexicaule L.  G  G  G  G  G  G  G  
Polygonum aviculare L. F  G  G  G  G  P  G 

اتوفومسـیت  +یفامدزمد+فنمدیفام: b3، )ايه مرحل1کاربرد (اتوفومسیت +یفامدزمد+فنمدیفام: b2، ) کشاورزانرایجروش (یفام  دزمد +کلریدازون  : b1 :توضیح
 2کـاربرد  (اتوفومسـیت  +یفامدزمد+امفنمدیف  +کلریدازون: b5،  )ايه مرحل 1کاربرد  (اتوفومسیت  +یفامدزمد+فنمدیفام  +کلریدازون: b4،  )ايه مرحل 2کاربرد  (

 اتوفومسیت+دزمدیفام+فنمدیفام +همراه مویان متیل -ترایفلوسولفورون :b7، )ايه مرحل1کاربرد (اتوفومسیت +یفامدزمد+فنمدیفام + کلوپیرالید: b6، )ايهمرحل
  %)0-69کنترل  (ضعیف: P             %)70-84کنترل ( متوسط: F          %)85-100کنترل  ( خوبG: :توضیح            .)ايه مرحل2کاربرد (
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