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 علف هاي هرز با استفاده ازمالچ و علف كش در چغندرقندبررسي كارايي مديريت تلفيقي 

(Beta vulgaris L.)  
   4سيد وجيه اله ميرعلوي، 3عاليه صالحي، 2علي تدين، 1*مجتبي ظفريان

 ،zafarian.mojtaba@gmail.com، دانشجوي دكتري علوم علف هاي هرز، دانشگاه شهركرد -1

  دانشجوي دكتري اگرواكولوزي دانشگاه شهركرد   – 3دانشيار گروه زراعت دانشگاه شهركرد   -2
  موسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوي شناسايي و مبارزه با علف هاي هرزكارشناس ارشد - 4

  چكيده:
در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با بر عملكرد چغندرقند، آزمايشي  مديريت تلفيقي علف هاي هرزبه منظور بررسي نقش 

در اين تحقيق تيمارهاي آزمايش شامل دو  .به اجرا در آمد 1391سه تكرار در مزرعه نمونه آستان قدس رضوي مشهد در سال زراعي 
فام + يفام + فن مديدس مدتوصيه شده{دز  - 1نوع مالچ(ورق متااليز و پالستيك روشن) و كنترل علف هاي هرز در دو سطح

فام + فن يدس مد نصف دز توصيه شده{- 2ليتر در هكتار)}و  1(هالوكس فوپ آر متيلليتر در هكتار) در تركيب با  4(ت ياتوفومز
اي وجين ليتر در هكتار)} بودند. همچنين تيماره 5/0( هالوكس فوپ آر متيلليتر در هكتار) در تركيب با  2(ت يفام + اتوفومزيمد

و بيشترين  كمترين ميزان تراكم و وزن خشك علف هاي هرزنتايج نشان داد  كامل و شاهد با علف هرز هم در نظر گرفته شد.
فام + فن يدس مدمالچ پالستيك روشن + تيمار كنترل علف هاي هرز بوسيله از تيمارهاي وجين كامل و عملكرد ريشه چغندرقند 

البته با توجه به عدم وجود تفاوت آماري مد. آبه دست ها علف كش توصيه شده  در دز فوپ آر متيلهالوكس و ت يفام + اتوفومزيمد
هم نتيجه مشابهي را در كاربرد علف كش ها در نصف دوز توصيه شده و يا كاربرد مالچ در مجموع مي توان نتيجه گرفت بين تيمارها 

  دارد.بر 
  لچ، وجين كامل.ماعلف كش، علف هرز، چغندرقند،  كلمات كليدي:

تن در هكتار  32هزار هكتار و متوسط عملكرد  200در ايران با سطح زير كشت حدود  (.Beta vulgaris L)چغندرقند    مقدمه:
مطالعات انجام شده در خصوص تاثير رقابت علف هاي هرز بر عملكرد كمي و  ).2(يكي از محصوالت راهبردي در كشور مي باشد

د كه رقابت علف هاي هرز عمدتاً باعث كاهش عملكرد ريشه مي شود و بر درصد قند تاثير قابل مالحظه اي كيفي چغندرقند نشان دا
عملكرد ريشه در چغندرقند بستگي به سطح برگ براي جذب نور خورشيد دارد، علف هاي هرز با ايجاد رقابت براي ). 2(ندارد

درصدي عملكرد محصول شوند. مديريت علف  80تا  60جب كاهش رسيدن به نور در مراحل اوليه رشد چغندرقند مي توانند مو
هاي هرز در مزارع چغندرقند زماني موفقيت آميز خواهد بود كه در آن تلفيقي از روش ها اعم از شيميايي و غير شيميايي به كار رفته 

تلفيق روش هاي فيزيكي(مالچ) و بنابراين اين تحقيق با هدف ). 1(و مديريت علف هاي هرز فراتر از انتخاب يك علف كش باشد
  شيميايي(علف كش) جهت كنترل مطلوب علف هاي هرز با كاهش مصرف سموم علف كش به اجرا درآمد.

موسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس در قسمتي از اراضي  1391-92اين تحقيق در سال زراعي    :مواد و روش ها
در اين تحقيق تيمارهاي آزمايش شامل دو نوع مالچ(ورق متااليز و پالستيك روشن) و  انجام گرفت.رضوي واقع در حومه شهر مشهد 
ليتر در هكتار) در  4(بتانال پروگرس آ امتيفام + اتوفومزيفام + فن مديدس مددز توصيه شده{ - 1كنترل علف هاي هرز در دو سطح

ليتر در هكتار) در  2( بتانال پروگرس آ ام دز توصيه شده{نصف -2ليتر در هكتار)}و  1گاالنت سوپر(هالوكس فوپ آر متيلتركيب با 
ليتر در هكتار)} بودند. همچنين تيمارهاي وجين كامل و شاهد با علف هرز هم در نظر گرفته شد. اين  5/0( گاالنت سوپرتركيب با 

متر  4*3ارها كرت هايي به ابعاد تحقيق در قالب طرح پايه بلوك كامل تصادفي در سه تكرار طراحي و اجرا گرديد. جهت اجراي تيم
انتخاب شد. صفات اندازه گيري شده عبارت از: تراكم علف هرز بر حسب  گونه، وزن خشك علف هرز، وزن خشك ريشه 
چغندرقند در طول فصل رشد و صفت عملكرد چغندرقند در انتهاي فصل رشد بود. نمونه برداري مرحله اول قبل از اعمال 
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مترمربع صورت گرفت. همچنين  5/0برگي) و مرحله دوم بعد از اعمال تيمار بوسيله كوادراتي به ابعاد  4رحله تيمارها(قبل تنك در م
روز از همديگر جهت تعيين روند صفات اندازه گيري شده از يك متر وسط هر كرت صورت  20نمونه برداري هاي بعدي به فاصله 

براي كاشت استفاده شد. اعمال تيمار سمپاشي با استفاده از سمپاش پشتي شارژي  گرفت. از بذر رقم رزاير(هيبريد تريپلوئيد منوژرم)
و  MSTAT-Cبا نازل شره اي(تي جت) اعمال مي گردد. تجزيه داده هاي آماري داده هاي به دست آمده با استفاده از از نرم افزار 

 درصد انجام مي گيرد. 5ح احتمال مقايسه ميانگين تيمارهاي آزمايشي توسط آزمون چند دامنه اي دانكن در سط

   نتايج:
 خروس علف هاي هرز تاج : شاملشتند حضور دااين آزمايش علف هاي هرزي كه در مهم ترين   علف هاي هرز يگونه ا تنوع

)(Amaranthus retroflexus L. ،سلمه تره (Chenopodium album L)، تاج ريزي )Solanum nigrum L.،(  پيچك
 و ).Portulaca oleracea L(خرفه، ).Datura stramonium L(تاتوره)، lus arvensis L.Convolvu( صحرايي

   بودند.) L. Tribulus terrestris(خارخسك
بررسي تاثير روش هاي مختلف كنترل بر روند تغييرات تراكم علف هاي هرز نشان داد كه تمام تيمارهاي به  تعداد علف هرز 

لحاظ كاهش تراكم علف هاي هرز در گروه آماري يكساني قرار گرفتند و بيشترين تراكم علف هاي كارگرفته شده در اين تحقيق به 
در آزمايشي به اين نتيجه رسيدند كه رشد آرام  )3(كنترل علف هاي هرز مشاهده گرديد. دانشيان و همكارانهرز در تيمار عدم 

ا نكرد كه در رقابت بر علف هاي هرز غالب گرديده و اثر معني چغندرقند در مقايسه با رشد سريع علف هاي هرز اين فرصت را مهي
معني داري را در تيمار مالچ پالستيك  تعداد علف هرز كاهش 1اساس نتايج جدول  برداري قابل توجهي را بر رشد آنها اعمال نمايد. 
ام به  - د كه كاربرد بتانال پروگرس آدر آزمايشي اذعان داشتن )4(و همكاران قنبري. روشن + دز توصيه شده نسبت به شاهد داشت

تعداد علف هاي هرز با افزايش تعداد همچنين . كيلوگرم ماده موثره در هكتار تيماري موثر در كنترل علف هاي هرز بود 72/0ميزان 
  .يافتروزهاي پس از كاشت كاهش 

  نتايج مقايسه ميانگين صفات اندازه گيري شده علف هرز و چغندرقند-1جدول 

  دهاثر سا
تعداد علف هرز   تيمار

  در متر مربع
  وزن خشك

 (گرم در متر مربع)
 عملكرد چغندرقند

    (تن در هكتار)

  مالچ
 24,6ab 321,74bc 83,33bc  متااليزر

 19,2ab 216,86cd 93,67b  پالستيك روشن

  علف كش
 21,8ab 302,9bcd 88,33b  دز توصيه شده

21,86ab 235,7cd 788,6  دز توصيه شده ½ b 
  اثر متقابل

  مالچ متااليزر
 24,66ab 375,26ab 73,33bc  دز توصيه شده

 24,26ab 268,2bcd 93,33b  دز توصيه شده ½

 مالچ پالستيك روشن
 18,94b 203,2d 103,33ab  دز توصيه شده

 19,46ab 230,54cd  84,0bc  دز توصيه شده ½

  بدون مالچ
 26,14a 438,24a 50c شاهد با علف هرز

 0c 0e 118a  ين كاملوج
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اعمال تيمارها و مرحله نمونه برداري تعدادي از علف هاي هرز به كلي از جامعه علف هرز مزرعه چغندرقند تحت تاثير  5پس از  
ساير عوامل حذف شده و يا تعداد آنها به شدت كاهش يافته است كه در اين تحقيق شامل علف هاي هرز قياق، اويارسالم، شاهتره، 
شوره، خرفه، گوش بره، تاتوره و خارخسك مي باشد و در مقابل علف هاي هرزي نظير تاج خروس، سلمه تره، تاج ريزي و پيچك 

  وره رشد بقاي خود را حفظ كردند.صحرايي تا آخر د
و معني داري را در تيمار مالچ پالستيك روشن + دز توصيه شده  كاهشاين صفت  1بر اساس نتايج جدول   وزن خشك علف هرز
در نتيجه عملكرد چغندرقند علف هاي هرز در همين تيمار  با توجه به كاهش تعدادنسبت به شاهد داشت و نصف دز توصيه شده 

نشان مي دهد با كاربرد همزمان روش هاي كنترل فيزيكي و سم پاشي نواري در كنترل  )5(منابع موجود .ري را ايجاد كردباالت
درصد مصرف علف كش در زراعت هاي مختلف مانند  70درصد تراكم جمعيت علف هاي هرز و  64هاي هرز، مي توان تا علف

مشاهده مي شود كه در تيمار كاربرد مالچ،  1به اثرات ساده تيمارها در جدول  با توجهچغندرقند، سيب زميني و ذرت را كاهش داد. 
همانطور كه مالحظه مي شود بين اثرات ساده تيمارها  .مالچ پالستيك روشن وزن خشك علف هرز كمتري را ايجاد كرده است

ركيب مالچ پالستيك روشن+ دز توصيه شده و اختالف معني داري مشاهده نمي شود ولي در بررسي اثرات متقابل زماني كه از تيمار ت
دز توصيه شده استفاده شد وزن خشك علف هرز نسبت به شاهد به شدت كاهش يافت. در مورد وزن خشك بيشتر با توجه به  ½

حت كنترل برخي از علف هاي هرز در مراحل اوليه بعد از اعمال تيمار علف كش و مالچ، علف هاي هرزي كه بعداً سبز شده و يا ت
در مورد صفت وزن خشك علف هرز نيز تنها تركيب تيماري مالچ  تيمار كنترلي قرار نگرفتند از اين شرايط به نفع خود استفاده كردند.

دز توصيه شده حائز كمترين مقدار اين صفت شده است ولي با توجه به اينكه تيمار علف كش در دز توصيه  ½پالستيك روشن+ 
  جه مشابهي را در پي داشت و ارزانتر هم مي باشد قابليت توجيه بيشتري دارد.دز توصيه شده نتي ½شده و 

در مورد صفت عملكرد چغندرقند بيشترين و كمترين مقدار اين صفت به ترتيب در تيمار وجين كامل و شاهد با   عملكرد چغندرقند
وزن خشك ريشه هم فرض كرد. صفت مشابه  مجموع مي توان تاثير تمامي تيمارها را در مورد اينو در  شدعلف هرز مشاهده 

چغندرقند در تيمار مالچ نسبت به تيمار علف كش مقدار بيشتري را نشان مي دهد و از طرفي نسبت به تيمار علف كش با سرعت 
كمتري افزايش يافته است چرا كه در تيمار علف كش به محض برطرف شدن اثر آن در مدت زمان كوتاهي افزايش وزن خشك علف 

. در مورد صفت عملكرد چغندرقند بهترين تيمارها كاربرد مالچ پالستيك روشن+ دز توصيه شده است اي هرز را شاهد هستيم.ه
علف كش علف كش دسمديفام + كلريدازون بر عملكرد در بررسي تلفيقي خاكورزي و سمپاشي نواري  )6(ملكي و همكاران

و  100د ريشه و وزن كل بوته چغندرقند پس از تيمار وجين دستي از نسبت هاي چغندرقند به اين نتيجه رسيدند كه بيشترين عملكر
  درصد با پاشش نواري بدست آمد.  75درصد علف كش با پاشش سراسري و  75

در مجموع با انجام اين تحقيق تيماري كه به نظر مي رسد با اعمال آن صفات علف هرز كاهش و عملكرد چغندرقند   نتيجه گيري
يابد و از طرفي با توجه به هزينه هاي مالچ و علف كش و محدوديت بكارگيري مالچ بدليل عمليات زراعي خاص در  افزايش مي

دز  ½چغندرقند(تعويض محل جوي و پشته)، تيمار كنترل علف هاي هرز بوسيله بتانال پروگرس آ ام در دزهاي توصيه شده و 
اشد و به لحاظ كاهش خطرات زيست محيطي انتخاب تيمار مالچ پالستيك توصيه شده به لحاظ كاهش هزينه بهترين انتخاب مي ب

 روشن هم مي تواند انتخاب مناسبي باشد. 
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Investigating of Integrated Weed Management by Using mulches and herbicides 
On Sugar Beet (Beta vulgaris L.) 

Mojtaba Zafarian*, Ali Tadayyon, Aliye Salehi, Seyd Vajihallah Miralavi 
 
 

Abstract 
The experiment was carried out as randomized complete block design with three replications to evaluate 
integrated weed management on Sugar Beet yield in Astan Quds Razavi Field in Mashhad region in summer 
2013. Treatments were included of two types of mulches(metallized and clear plastic) and weed control at 
two levels: 1 - recommended dose (desmedipham+phenmedipham + ethofumesat 4 liters per ha-1 for broad 
leaf weeds) + Haloxyphop r methyl 1 liter per per ha-1  for Grass weeds) and 2 - half the dose recommended 
(desmedipham+phenmedipham + ethofumesat 2 liters per hectare for broad leaf weeds) + Haloxyphop r 
methyl (0.5 liter per per ha-1  for Grass weeds) herbicides, respectively. The Complete weeds control (Weed 
free) and without weed control (weed infested) were also considered. The Results indicated that the lowest 
weed density and dry weight and the highest sugar beet root yield were in Complete weed control (Weed 
free) and weed control treatments by desmedipham+phenmedipham + ethofumesat  + Haloxyphop r methyl 
at recommended doses was obtained, respectively. Of course, due to the lack of statistical difference between 
treatments in general we can conclude that the use of herbicides at half the recommended dose or use mulch 
have the same result. 
Keywords: sugar beet, herbicide, weed, mulching, weeding. 
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