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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  89جلد سوم، شماره چهارم، زمستان 
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   عملکرد چغندرقندهرز و هاي هاي علف هاي مختلف مدیریت تلفیقی بر ویژگی اثر روش

 
  2محالتی  و مهدي نصیري2، علیرضا کوچکی1آسیه سیاهمرگویی*

  هرز، دانشگاه فردوسی مشهد،  هاي و مبارزه با علفدانشجوي دکتري گروه شناسایی 1
  استاد گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد2

  
  1چکیده

هاي هرز بر خـصوصیات و       هاي مختلف مدیریت تلفیقی علف     منظور بررسی روش   هاین پژوهش ب  
در مزرعه تحقیقاتی دانـشگاه فردوسـی        1386-87  و 1385-86 عملکرد چغندرقند در دو سال زراعی     

. بـه اجـرا درآمـد   مل تـصادفی و بـا سـه تکـرار           هاي کا   آزمایش در قالب طرح بلوك    .  انجام شد  شهدم
 + تنـاوب، متـامیترون    + مـدیفام  فـن  + متامیترون ،مدیفام فن + متامیترون: یمارهاي مورد بررسی شامل   ت

تنـاوب،   + ممـدیفا  فـن   + دیسکمدیفام،    فن + دیسکتناوب،   + کولتیواسیون + متامیترون  ،کولتیواسیون
 +  گیـاه پوشـشی    مـدیفام،  فـن +  پوشـشی   گیاهتناوب،   + لتیواسیونکو +  دیسک ،لتیواسیونکو + دیسک

نظـر از تیمارهـاي تحـت     در سال اول آزمـایش، صـرف  . وجین بود + مدیفام  و فن   وجین ،کولتیواسیون
 + و وجـین   کولتیواسـیون  + هاي هـرز در تیمارهـاي دیـسک        تراکم علف ترین   و کم ترین   بیشتناوب،  

تـرین وزن   بـیش در سال اول آزمـایش،  . دست آمد ه بوته در مترمربع ب1/20 و 33ترتیب با   مدیفام به  فن
تـرین آن در تیمـار      گرم در مترمربع و کـم      2/89مدیفام با    فن + در تیمار دیسک  هاي هرز    خشک علف 

تـرین تـراکم      بـیش  در سـال دوم آزمـایش     .  گرم در مترمربع مـشاهده شـد       3/22مدیفام با    فن + وجین
 در تیمار وجـین  آنترین  کمو  مربعبوته در متر 6/142مدیفام با    فن + هاي هرز در تیمار متامیترون     علف

هـاي   ترین وزن خـشک علـف   ترین و کم بیشدر سال دوم آزمایش . مربع دیده شد بوته در متر   5/21با  
 گـرم در  3/30 و 204ترتیب با مقادیر     مدیفام به  فن + مدیفام و وجین   فن + در تیمارهاي متامیترون  هرز  

 و  تـن در هکتـار    1/114ترین عملکرد غده در تیمار وجـین بـا           در سال اول بیش   . دست آمد  همترمربع ب 
                                                

  siahmargue@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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تـرین و    تـن در هکتـار و در سـال دوم بـیش    6/43فن مدیفام بـا      + ترین آن در تیمار گیاه پوششی      کم
 تـن در  3/28 و 4/94ترتیـب بـا    مدیفام بـه  فن + ترین عملکرد غده در تیمارهاي وجین و متامیترون  کم

کولتیواسـیون   + ترتیب در تیمارهـاي دیـسک   ترین عیار قند در سال اول و دوم به بیش. هکتار دیده شد 
  .دست آمد ه ب3/18مدیفام با  فن + یسک و د7/19با بین ردیف 

  
ـ      وزن خـشک علـف    هاي هـرز،     مدیریت تلفیقی علف   : کلیدي هاي  واژه ت و کیفیـت    هـاي هـرز، کمی

  چغندرقند
  

 مقدمه

شود و از نظر تامین   جهان کشت میازقند یکی از گیاهان صنعتی است که در سطح وسیعی چغندر
اي برخوردار است  العاده زا در تغذیه انسان، دام و همچنین در صنعت از اهمیت فوق مواد قندي و انرژي

اي در تولید شکر  ان بوده و سهم عمدهاین گیاه یکی از محصوالت استراتژیک ایر ).1999نادعلی، (
بازوبندي و همکاران، ( شود ترین محصول زراعی شناخته می عنوان مهم هکشور داشته و بعد از گندم ب

 ر، سطح زیر کشت این محصول در کشو2004بار جهانی در سال طبق آمار سازمان خوارو). 2006
 در این میان استان .بوده استتن در هکتار  5/29 هکتار و متوسط عملکرد آن در کشور 205000 ایران

میلیون تن تولید چغندرقند در رتبه اول  2 هزار هکتار سطح زیر کشت و 50-70خراسان با دارا بودن 
با توجه به محدودیت زمین و آب در امر تولید براي نزدیک شدن به مرز  ).2004فائو،  (تولید قرار دارد

میزان ( م است نسبت افزایش عملکرد در واحد سطح و کیفیت آنخودکفایی در زمینه تولید شکر، الز
  )2006 و همکاران، بازوبندي( آن اقدام نمود) شکر قابل استحصال

خصوص  هکننده تولید گیاهان زراعی بترین عوامل محدود هرز یکی از مهمهاي  حضور علف
ت که عملکرد ریشه اده استحقیقات مختلف نشان د). 2004جهاداکبر و همکاران، (باشد  چغندرقند می

 ؛1996، شهبازي ؛1999، نادعلی(یابد  هاي هرز کاهش می وسیله علف هشدت ب قند بهو قند در چغندر
 وجود چه اقدامات کنترلی در این محصول انجام نشود، و چنان )1984 ، فرحبخش؛1993، عالمه

 ؛1999، نادعلی( د، منجر به از بین رفتن کل محصول خواهد شآلودگی شدید در طی فصل رشد
ساله در شرایط عدم کنترل،   یکهرز هاي علف که دریافتند) 1987( اسکوایزر و دکستر. )1996، شهبازي
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گزارش ) 1979( اسکوت و همکاران. خواهد داد درصد عملکرد ریشه چغندرقند را کاهش 100 تا 26
ثیري بر عملکرد أشوند، ت  برگی به بعد چغندرقند ظاهر می8 ي که از مرحلههرز هاي علف که کردند

قند نسبت به درصد قند خص شده است که عملکرد ریشه چغندرهمچنین مش. چغندرقند ندارند
یابد که  رد و درصد قند تنها وقتی کاهش میگی هرز قرار می هاي ثیر رقابت ناشی از علفأت تر تحت بیش

  ).1994عبدالهیان، (  درصد کاهش داشته باشد60عملکرد ریشه بیش از 
سمت مکانیزاسیون   نیروي کار در بخش کشاورزي، در نتیجه گرایش بهکمبوددر حال حاضر 

هاي جدید و مکانیزه در  دنبال اتخاذ روشه بنابراین بایستی ب. صورت مشکل بزرگی درآمده است هب
  با1هرز هاي علفمدیریت تلفیقی ). 2006کایا و بازالك، (  مزارع چغندرقند بودهرز هاي علفکنترل 

منجر به ها  کش علف استفاده ترکیبی از چندین روش مدیریتی، ضمن کاهش سهم استفاده از کید برأت
ورسینک و ). 1999سوانتون و همکاران، ( هرز خواهد شد هاي مدیریت کارآمد و پایدار در کنترل علف

بر   عالوهقند،هاي هرز چغندر وع روش مدیریتی علفاظهار داشتند که در انتخاب ن) 1992( همکاران
 اهمیت است نعطاف روش از نظر اجرایی نیز دارايامکان عملی و مقرون به صرفه بودن آن، قابلیت ا

بر این اساس سوانتون و . نظر قرار گیردست در ارایه راهکارهاي تلفیقی مدبای له میأکه این مس
 اجزاي برنامه ترین ، گیاهان پوششی و تناوب زراعی را مهم2ورزي حفاظتی خاك) 1999(همکاران 

  .معرفی نمودندمدیریت تلفیقی 
 هرز هاي علفهاي جایگزین کنترل  ثیر روشأمنظور بررسی ت هآزمایشی را ب) 2006( کایا و بازالك

 چغندرقند هرز هاي علفکش در کنترل  یافته علف با تکیه بر استفاده از تراکتور همراه با دزهاي کاهش
هاي چغندرقند،  بار کولتیواسیون بین ردیف همراه با تنک کردن بوتهنتایج نشان داد که دو . انجام دادند

که شامل دو ) کنترل( تیمار شاهددر این آزمایش . رل کند را کنتهرز هاي علف درصد 96قادر است تا 
عملکرد .  را کنترل نمودهرز هاي علفدرصد  98بار عملیات وجین دستی و تنک کردن بود، 

 درصد کاهش 54، )کنترل( در مقایسه با تیمار شاهد) عدم کنترل( ودهچغندرقند در تیمار شاهد آل
درصد باعث کاهش  46 تا هرز هاي علف نشان داد که در شرایط عدم کنترل، نتایج این پژوهش. یافت

بردگان نشان داد که تیمار دو   نامپژوهشنتایج نهایی . درصد در عملکرد شکر شد 48عملکرد غده و 

                                                
1- Integrated Weed Management  
2- Conservation Tillage 
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پاشی دز پایین  بار سم کولتیواسیون، و همچنین تیمار یک+  کش پایین علفپاشی دزهاي  بار سم
  . چغندرقند داشتهرز هاي علفبار کولتیواسیون، نتیجه خوبی بر کنترل  یک + تنک کردن + علفکش

کر مصرفی در کشور ما را تامین اي از ش این موضوع که این محصول بخش عمدهبا توجه به 
از کارخانجات مرتبط با فرآوري قند و شکر و اقلیم مناسب کشت این نماید و تمرکز بسیاري  می

محصول در استان خراسان، منجر به توسعه کشت و کار این محصول در این منطقه شده است، طراحی 
اي بر افزایش  تواند اثر عمده ، در این محصول میهرز هاي هاي مدیریتی کارآمد در کنترل علف روش

  . محصول در منطقه ایجاد نمایداینعملکرد کمی و کیفی 
  

 ها مواد و روش
در قالب طرح  1386-87  و1385-86هاي زراعی  این پژوهش طی دو آزمایش جداگانه در سال

 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهدهاي کامل تصادفی و با سه تکرار روي چغندرقند  بلوك
  :یمارهاي مورد بررسی شاملت. انجام شد

  

  تناوب+مدیفام فن شک علف+متامیترون کش علف)2  مدیفام فن شک علف+امیترونمت کش علف)1
  تناوب+ردیف بین کولتیواسیون+متامیترون کش علف)4  ردیف بین کولتیواسیون+متامیترون کش علف)3
  تناوب+مدیفام فن کش علف+دیسک)6  مدیفام فن کش علف+دیسک)5
  تناوب+ردیف بین ونکوالتیواسی+دیسک)8  ردیف بین کوالتیواسیون+دیسک)7
  ردیف بین کولتیواسیون+پوششی گیاه)10  مدیفام فن کش علف+پوششی گیاه)9

  وجین +مدیفام فن کش علف)12  وجین)11
    )هرز هاي بدون اعمال مدیریت علف( شاهد)13

  

رقم مورد . کلیه عملیات کاشت، داشت و برداشت چغندرقند منطبق بر عرف منطقه انجام شد. بود
 متر 10×5هاي به ابعاد   در کرت19/2/86 و 20/2/85عملیات کاشت در تاریخ . دبوایزوفورت  راستفاده

در زمان تنک کردن . متر انجام شد  سانتی7 روي ردیفمتر و  سانتی 50روي فواصل ردیف با و 
 20هاي اضافی فواصل  تهشدگی مناسب با حذف بوچغندرقند با اطمینان از حصول سبزهاي  گیاهچه
 بعد اوره  کیلوگرم کود100براي تامین نیاز کودي گیاه نیز .  براي آن تنظیم گردیدتر روي ردیفم سانتی



  آسیه سیاهمرگویی و همکاران
 

 53

وجه به این امر که هدف از اجراي این آزمایش، بررسی تبا . کردن مصرف شداز عملیات تنک 
دیم بود، تالش نمو) هاي متفاوت بندياما با تیمار( هاي هرز هاي متعارف منطقه در کنترل علف مدیرت

مشابه ... کش، تاریخ کاشت، برداشت و هاي اعمال شده از جمله مصرف کود و آفت که تمامی مدیریت
 کیلو کود ازته در مرحله تنک کردن نیز، بین تمامی 100مصرف . چه که در منطقه رواج دارد، باشد آن

 .کشاورزان منطقه رواج دارد

کردن نقشه طرح، عملیات کشت گندم در پاییز      در تیمار تناوب، در سال اول آزمایش، بعد از پیاده           
 رقم نیمه زودرس( اي بندان ذرت علوفه ، تا شروع یخ   )رقم فالت ( انجام گرفت و پس از برداشت گندم      

 50فواصـل ردیـف،   (ات کشت چغندرقند طبـق عـرف منطقـه    ها، عملی در بقیه کرت. کشت شد ) 370
. و عملیات مدیریتی مورد نظر در آن پیاده شد        ) شدمتر در نظر گرفته      سانتی 7متر و فواصل بوته      سانتی

 منظور عملیات کاشت جـو     بدین. عنوان گیاه پوششی استفاده شد     هب) رقم سهند ( در این آزمایش از جو    
 انجام و یک هفتـه قبـل از کاشـت چغندرقنـد،     1386  و1385در پاییز سال    )  تراکم باال  رقم سهند در  (

و سـپس علمیـات کاشـت     هاي کاشت چغندرقند قرار گرفـت  بر شده و روي ردیف هاي جو کف بوته
 1جزئیات عملیات در هر کدام از تیمارهـاي آزمایـشی در جـدول          . قند در داخل جو انجام شد     چغندر

  .ن داده شده استنشا
هرز و در هاي  هاي مربوط به علف برداري هر کرت به دو بخش تقسیم شد که در یک بخش نمونه

هاي  برداري از جمعیت علف نمونه. بوط به عملکرد چغندرقند انجام شدبرداري مر بخش دیگر نمونه
هاي موجود در هر تیمار و انتهاي  هرز در سه مرحله، ابتداي فصل رشد، بعد از اعمال کلیه مدیریت

 کیلوگرم غده برداشت و 12پس از تعیین بیوماس کل و وزن غده، از هر کرت . فصل رشد انجام شد
  . استفاده شدبراي تعیین عیار قند

ــرم    داده ــط ن ــایش توس ــاي آزم ــزار  ه ــط     Var.13 MINITABاف ــز توس ــا نی ــالیز و نموداره آن
  .استفاده شد از آزمون دانکن ها جهت مقایسه میانگین.  رسم شد EXCELافزار نرم
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  نتایج و بحث
ان  نش3 و 2 هاي ول هرز در دو سال زراعی در جدهاي هاي علف ترین گونه نسبی مهموزن خشک 

 خروس  گونه تاج9  گونه در سطح مزرعه مشاهده شد اما29در طی دو سال آزمایش، . داده شده است
)Amaranthus sp(تره ، سلمه )Chenopodium album(،صحرایی  پیچک )Convolvulus 

arvensis(سوروف ، )Echinochloa crus-galli(بند هفت ، علف )Polygonum aviculare(خرفه ، 
)Portuluca oleracea(،سیاه  تاجریزي )Solanum nigrum(روباهی ، دم )Setaria sp (و شیرتیغی 
)sp Sonchus (ها بودند بارزترین گونه.  

علف ، تحت تناوب نظر از تیمارهاي رفصبرداري،  در سال اول آزمایش و در مرحله اول نمونه
 + گیاه پوششیتیمار و  ممدیفا فن + متامیترونتیمار جز  به( ي مختلفتیمارهابین بند در  هفت

نظر بعد از اعمال کلیه تیمارهاي مورد. داشتترین وزن خشک نسبی را   بیش،)کولتیواسیون بین ردیف
جز در  هب( صحرایی ، وزن خشک نسبی پیچکبند هفت بر علف برداري عالوه ونهدر مرحله دوم نم
 + جز در تیمار وجین هب( و سوروف) کولتیواسیون + مدیفام و گیاه پوششی فن + تیمارهاي دیسک

  .)2جدول ( تیاف افزایش) مدیفام فن
هرز در تیمارهاي رین وزن خشک علف ت برداري کم در سال اول آزمایش، در مرحله اول نمونه

 + پوششی و گیاه) مترمربعگرم در  66/21( مدیفام  فن+ پوششی گیاه (پوششی مشتمل بر گیاه
این امر حاکی از آن است . )2جدول ( مشاهده شد) ترمربع گرم در م41/17(  بین ردیفکولتیواسیون

اگرچه در . هرز در ابتداي فصل رشد دارند هاي قبولی در کنترل علف که گیاه پوششی پتانسیل قابل
  .هرز در این تیمارها روند افزایشی داشت هاي برداري وزن خشک علف مرحله دوم نمونه

در فاصله مرحلـه اول   هرزهاي  ن خشک کل علف  وزشود،    مشاهده می  2که در جدول     طوري همان
مـدیفام از   فـن  + ، دیسک47/119 به 40/42مدیفام از  فن +  در تیمارهاي متامیترونبرداري نمونهتا دوم  

کولتیواسـیون از   +  و گیـاه پوشـشی  37/44 به   66/21مدیفام از    فن + ، گیاه پوششی  80/106 به   09/43
 کش مـورد اسـتفاده   ثیر دو علفأامر نشان از عدم تاین . ه است گرم در مترمربع رسید05/65 به  41/17

هرز در طی فصل رشـد گیـاه   هاي   و عدم کارایی گیاه پوششی در کنترل علف       ) مدیفام  و فن  متامیترون(
  .زراعی را دارد
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هرز در هاي  وزن خشک کل علف( هرزی بسیار باالي مزرعه به علف رسد آلودگ نظر می اگرچه به
مربع در  گرم در متر88/671در مترمربع به  گرم 88/47برداري از  شاهد در مرحله اول نمونهتیمار 

 توجه اکثر تیمارهاي آزمایشی ثیر قابلأدلیل اصلی عدم ت) برداري رسیده است مرحله دوم نمونه
  .باشدو گیاه پوششی  ها کش خصوص علف هب

کش توسط هر  هرز، مقدار جذب علف لفبا افزایش تراکم ع که اظهار داشت) 1994( عبدالهیان
شود که قادر  چنان کم می کش جذب شده آن هاي باال مقدار علف یابد، بنابراین در تراکم بوته کاهش می

 که در تیمار حداکثر تراکم دریافتند) 1981(  ونیکل و همکاران.کشی نخواهد بود به بروز اثرات علف
درصد  60میزان  تنها به، 1)السو(کش آالکلر   مقدار علفترین حتی بیش، )Setaria italica( روباهی دم

هرز، همان کاهش سطح رشد با کاربرد ترین تراکم علف  که در پایین سبب کاهش رشد آن شد در حالی
 نشان )1986( فیلد و همکاران کروتچ. تحقق یافت، میزان یک پنجم مقدار قبلی کش آالکلر به علف

زنی،   روي سطح خاك از طریق تغییر شرایط محیطی براي جوانهدادند که بقایاي گیاهی موجود بر
زنی و رشد از طریق خاصیت آللوپاتیک، باعث  موانع فیزیکی در رشد گیاهچه و جلوگیري از جوانه

اظهار داشت که در صورت پایین بودن فشار ) 2001(  اما آلمندشو  میهرز هاي علفکاهش تراکم 
  .اي کنترل آنها است، مالچ روش مناسبی برهرز هاي علف

برداري سوروف  شود، در سال دوم آزمایش، در مرحله اول نمونه مالحظه می) 3(گونه که در جدول  همان
. بود) کولتیواسیون + جز وجین و گیاه پوششی هب( ترین گونه مشاهده شده در تمامی تیمارهاي آزمایشی     غالب

هـرز  هاي  بر کنترل علف   ،ها کش خصوص علف  ه ب ،یریتیهاي مد  که در مزارع چغندرقند اکثر برنامه      ییاز آنجا 
 بـدون محـدودیت    یافته در سال زراعی قبـل،     هاي سوروف رشد    طبیعی است که بوته    برگ متمرکز است   پهن

  . به رشد طبیعی خود ادامه داده و بعد از تولید بذر فراوان، غناي بانک بذر این گونه را افزایش داده باشدزیادي
 گرم 74/12متامیترون با   + مدیفام هاي هرز در تیمارهاي فن     ن وزن خشک علف   تری ترین و کم   بیش

اما در مرحلـه دوم  . مربع مشاهده شد گرم در متر29/6تناوب با    + متامیترون + مدیفام مربع و فن  در متر 
خصوص در تیمارهاي تحت تناوب، آلودگی به علف  هرغم اعمال تیمارهاي مختلف ب  برداري علی  نمونه

در تیمـار شـاهد نیـز در      هـاي هـرز      ه ذکر است که وزن خشک علف      الزم ب .  یافت تري بیشود  هرز نم 
 در. مربع رسید گرم در متر94/711 گرم در مترمربع به 99/36برداري از  فاصله مرحله اول تا دوم نمونه   

 + مـدیفام  هـرز در تیمـار فـن    هـاي    ترین وزن خـشک علـف      ترین و کم   برداري، بیش  مرحله دوم نمونه  
  ).3 جدول( دست آمد همربع ب گرم در متر05/38 و 10/188ترتیب با  مدیفام به فن + تامیترون و وجینم

                                                
1- Alachlor (Lasso) 
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رسد این قطعه زمـین مـورد    نظر می هشود ب استنباط می )3(و  ) 2 (هاي  ولگونه که از نتایج جد      همان
مین مالحظه شد که ه ز با بررسی تاریخچه کشت این قطع.اي داشته باشد  آزمایش، بانک بذر بسیار غنی    

  در سال قبل از شروع آزمایش نیز تحت کـشت چغندرقنـد بـوده اسـت و احتمـاالً         قطعه زمین یادشده  
کـه   ییاز آنجـا . ثري در غناي بانک بذر قطعه زمین مذکور داشته است        ؤکشت متوالی چغندرقند نقش م    

، آب و عناصر غذایی تا انتهاي      هاي مختلف  دلیل نیاز باالي این محصول به نهاده       در مزارع چغندرقند به   
هرز  هاي ، علف چغندرقندگیرد و از سوي دیگر تیپ رویشی خاص          فصل رشد در اختیار گیاه قرار می      
منظـور   ههرز ب  هاي علف  ساس، از بین بردن گیاهچه     بر این ا   .ندنک میمجال خوبی براي خودنمایی پیدا      

.  در خـاك الزامـی اسـت   هـرز هـاي   علـف جلوگیري از تولید بذر و ذخیره شدن آنهـا بـه بانـک بـذر         
 تنها در یک سال زراعی، بانک هرزهاي  علفاظهار داشتند که عدم کنترل ) 1982( لگوایزامون و رابرتز  

بردگان دریافتند که شخم زودهنگـام بعـد از برداشـت     نام.  برابر افزایش داد14 را تا هرزهاي   علفبذر  
 ه داخل خاك بیش از شخم دیرهنگام جلـوگیري کنـد     ب هرزهاي   علفتواند از ریزش بذر      محصول می 

  ).1999بوستروم، (
هاي اول و  هرز در سال هاي اثر تیمارهاي مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم و وزن خشک علف

شود، در سال اول آزمایش بدون در  گونه که مالحظه می همان.  نشان داده شده است)4 (دوم در جدول
هرز تفاوت هاي   از نظر تراکم و وزن خشک علف بین تیمارهاي آزمایشینظر گرفتن تیمارهاي تناوبی،

بدون در نظر گرفتن (  شاهدهرز بعد از هاي ترین تراکم علف با این حال بیش .داري مشاهده نشد معنی
ترین آن در  و کممربع بوته در متر 99/32کولتیواسیون با  +  دیسکدر تیمار) تیمارهاي تحت تناوب

هرز  هاي ترین وزن خشک علف بیش. دست آمد ه بوته در مترمربع ب14/20مدیفام با  فن + تیمار وجین
ترین آن در تیمار   گرم در مترمربع و کم91/86مدیفام با  فن + در سال اول آزمایش در تیمار متامیترون

  .ه شد گرم در مترمربع مشاهد30/22مدیفام با  فن + وجین
اول در تیمارهاي تحت تناوب، ابتدا گندم و سپس ذرت ذکر این نکته ضروري است که در سال 

هاي هرز افزایش یافت ولی  این امر باعث شد که در این تیمارها در سال اول، تراکم علف. کاشته شد
ین دلیل به هم. هاي کوچک بودند، وزن خشک چندانی نداشتند که اکثر این گیاهان، گیاهچه ییاز آنجا

هاي هرز در تیمارهاي تحت تناوب در مقایسه با  ال بودن تراکم علف بادر سال اول آزمایش بر خالف
  .تر بود هاي هرز کم تیمارهاي مشابه بدون تناوب، وزن خشک علف



 4 شماره 1389) 3(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 64

 داري در سال دوم آزمایش بـین تیمارهـاي مختلـف از نظـر تـراکم و وزن خـشک تفـاوت معنـی                   
)05/0<P ( مشاهده شد )  مدیفام بـا     فن + مار متامیترون هرز در تی   هاي ترین تراکم علف   بیش). 4جدول

 بوته در 51/21مدیفام با   فن+ هرز نیز در تیمار وجینترین تراکم علف    مربع و کم   بوته در متر   62/142
مدیفام  فن + هرز در تیمارهاي متامیترون    هاي ترین وزن خشک علف    ترین و کم   بیش. مربع دیده شد  متر

  .دست آمد ه گرم در مترمربع ب32/30 و 05/204ترتیب با مقادیر  مدیفام به فن + و وجین
هرز هاي   کولتیواسیون بین ردیف علف+ شود در تیمار دیسک  مالحظه می4 گونه که در جدول همان
 + مربع داشت اما در تیمار دیسک گرم در متر16/26 وزن خشکی معادل  بوته در مترمربع،99/32با تراکم 

 گرم در مترمربع  65/63ه در مترمربع، وزن خشکی معادل        بوت 78/27هاي هرز با تراکم      مدیفام علف  فن
هاي هرز اول فصل  ثیر خوبی در کنترل علفأرسد در سال اول آزمایش، تیمار دیسک ت نظر می هب. داشتند

خـوبی توسـط     ههاي هرز ب    بعدي علف  جریانکولتیواسیون بین ردیف،     + در تیمار دیسک  . داشته است 
ـ     هاما ب . مانده است  هایی کوچک باقی   ه و تنها گیاهچه   کولتیواسیون بین ردیف کنترل شد     ثیر أدلیل عـدم ت

کش قرار  ثیر علفأت هرز تحت هاي مدیفام جریان بعدي علف فن + ها، در تیمار دیسک کش مناسب علف
  . مانده است تر باقی تر ولی با جثه بزرگ هرز کم نگرفته و به این ترتیب تعداد علف

  
 1386-87 و 1385-86دو سال زراعی در هرز  هاي  بر تراکم و وزن خشک علفاثر تیمارهاي مختلف -4جدول 

 سال اول سال دوم
گرم (وزن خشک 

  )در مترمربع
بوته در (تراکم 

  )مترمربع
گرم (وزن خشک 

  )در مترمربع
بوته در (تراکم 

  )مترمربع
 

05/204 b 62/142 b 91/86 b 29/32 d فن مدیفام+ متامیترون  
02/155 c 23/53 c 16/25 c 63/140 a تناوب +فن مدیفام+ متامیترون  
67/139 cd 03/52 c 86/29 c 69/25 d کولتیواسیون بین ردبف+ متامیترون  
33/111 de 72/51 c 51/18 c 99/82 bc تناوب+کولتیواسیون بین ردبف+ متامیترون  
75/104 de 40/48 c 65/63 bc 78/27 d فن مدیفام +دیسک  
07/82 ef 32/68 c 29/19 c 56/105 ab تناوب +فن مدیفام +دیسک  
47/77 ef 88/50 c 16/26 c 99/32 d کولتیواسیون بین ردیف +دیسک  
77/73 ef 25/81 c 28/23 c 13/103 ab تناوب +کولتیواسیون بین ردیف +دیسک 
53/79 ef 57/49 c 11/42 c 88/21 d فن مدیفام +گیاه پوششی 
35/95 e 33/66 c 54/37 c 26/23 d  تیواسیون بین ردیفکول+ گیاه پوششی 
07/46 fg 36/28 c 61/22 c 43/27 d وجین 
32/30 g 51/21 c 30/22 c 14/20 d فن مدیفام+ وجین 
01/852 a 18/449 a 43/391 a 20/55 cd شاهد 

  .داري ندارند در هر ستون اعداد با حروف مشابه از نظر آماري اختالف معنی *
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در تیمار شاهد تراکم . ایش شدیدي یافته استمیزان آلودگی در سال دوم افز دهد که نتایج نشان می
 43/391 بوتـه در مترمربـع و وزن خـشک آن از    80/449 بوته در مترمربع به      90/55هاي هرز از     علف

نیـز  و وجـین    حتـی در تیمارهـاي تحـت تنـاوب          .  گرم در مترمربع رسید    01/825گرم در مترمربع به     
 هرز در قطعه زمین زراعـی      هاي ي بانک بذر علف    غنا فرضیهاین امر   .  مشاهده شد  توجهی قابلآلودگی  

تناوب محـصوالت زراعـی      .کند یید می أتهاي قبل،    در سال دلیل عدم اعمال تناوب صحیح       بهرا   مذکور
با چرخه زندگی متفاوت، از طریق جلوگیري از تولید بذر و ریزش آن بـه بانـک بـذر خـاك، شـریط                  

اظهار داشتند  ) 2003(  اگرچه اندرسون و همکاران    .مناسبی را در کاهش ذخیره باك بذر خواهد داشت        
که اگر تناوب شامل یک محصول زمستانه و در ادامه آن یـک محـصول تابـستانه باشـد، ماننـد گنـدم                     

ساله با دو هاراما اگر تناوب در یک دوره چ   . یافت افزایش خواهد    هرز هاي علفارزن، تراکم    -زمستانه
 کاهش خواهـد  هرز هاي علف ل تابستانه طراحی شود، تراکممحصومحصول زمستانه و در ادامه آن دو  

  .یافت
 + تیمارهـاي گیـاه پوشـشی     شـود،     برداشـت مـی    )4(و  ) 3(،  )2 (هاي  ولطورکه از نتایج جد     همان

ـ ( ردیـف در سـال اول      کولتیواسـیون بـین    + ام و گیـاه پوشـشی     مـدیف  فن خـصوص در مرحلـه اول      هب
دلیـل تـراکم بـاالي     هرز داشـتند ولـی در سـال دوم بـه     هاي  بر کنترل علف   مناسبیثیر  أ ت )برداري نمونه
البته بایستی به این نکته اشاره کرد که در زمـستان     .  کنند کنترلخوبی    را به  آنهاهرز نتوانستند    هاي علف

شته عنوان گیاه پوششی کا  که بهگیاه جوبندان شدیدي که در مشهد رخ داد  دلیل یخ هسال دوم آزمایش ب   
ي چغندرقند در حـصول  ها روي ردیف ر   و شاید پوشش ناکافی جو ب      یار کمی داشت  شده بود رشد بس   

وسیله بقایـا   هکه پوشش خاك ب  تا زمانیدریافتند که) 1991( تزدال و همکاران. ثیر نباشدأت این نتیجه بی  
درصدي  75 مشاهده نخواهد شد و براي کاهش هرزهاي  علف درصد باشد، هیچ کاهشی در تراکم      42

) 1994(  و همکارانویکز. درصد فراهم ساخت 97 بایستی پوششی در حدود   هرزهاي   علف در تراکم 
توانند  کنندگان می، تولیدهرزهاي  علفبراي افزایش قدرت بقایاي گیاهی در کنترل نیز اظهار داشت که  

ه و ارقـام پابلنـد کـ    تر بذر در هکتار، مصرف کودهاي نیتروژن و فسفر در زمان کاشـت           از مقادیر بیش  
 .کنند، استفاده کنند تري تولید می بیوماس بیش

هرز بر عملکرد غده، عیار قند و شکر قابل هاي  هاي مختلف مدیریت تلفیقی علفثیر تیمارأت
شود بین عملکرد  گونه که مالحظه می همان. است نشان داده شده 5د در جدول استحصال چغندرقن
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در سال . وجود داشت) P>05/0 (داري اوت معنیغده در تیمارهاي مختلف در هر دو سال آزمایش تف
ترین   تن در هکتار بیش17/114اول آزمایش در بین تیمارهاي مختلف تیمار وجین با عملکردي معادل 

  .ترین عملکرد را داشت  تن در هکتار کم62/43مدیفام با عملکرد  فن + و تیمار گیاه پوششی
 تن در 44/94( ن عملکرد غده در تیمار وجینتری در سال دوم آزمایش نیز مشابه سال اول بیش

 تن در 81/84مدیفام نیز با عملکرد  فن +  با تیمار وجیندیده شد، اگرچه بین تیمار یاد شده) هکتار
 + ترین عملکرد غده در تیمار متامیترون در سال دوم کم. داري وجود نداشت هکتار تفاوت معنی

در هر دو سال آزمایش، تفاوت تیمارها با تیمار شاهد، . ددست آم هب)  تن در هکتار30/28( مدیفام فن
زارش گ) 1987( شوایزر و دکستر. خوبی نشان داد ههرز بهاي  یت چغندرقند را در برابر علفحساس

ش عملکرد در چغندرقند  درصد کاه100 تا 26تواند  ساله می هرز یکهاي  کردند که عدم کنترل علف
  .ایجاد کند

 
 1386-87 و 1385-86 دو سال زراعی  در و شکر قابل استحصالرعملکرد، عیااي مختلف بر  اثر تیماره-5جدول 

    )درصد( شکر قابل استحصال  )درصد(عیار قند  )تن در هکتار(عملکرد
  سال دوم  سال اول  سال دوم  سال اول  سال دوم  سال اول

bcd50/67  d30/28  05/19  فن مدیفام+ متامیترون a c38/16  bcd70/17  c76/14  
  bcd44/38  -  bc02/17  -  bc60/15  -  تناوب+ فن مدیفام+ متامیترون
bcd44/74  cd81/30  63/19  کولتیواسیون بین ردبف+ متامیترون a abc36/17  a35/19  abc80/15  
  bc10/50  -  c70/16  -  c18/15  -  تناوب+ کولتیواسیون بین ردبف+ متامیترون

abc33/83  bcd77/41  18/19  فن مدیفام+دیسک a a30/18  bcd26/18  a80/16  
  b34/53  -  c56/16  -  c93/14  -  تناوب+ فن مدیفام+دیسک
abc17/86  bcd80/36  77/19  کولتیواسیون بین ردیف+دیسک a bc10/17  ab34/18  bc65/15  
  bcd40/44  -  abc47/17  -  abc90/15  - تناوب+ کولتیواسیون بین ردیف+دیسک

d62/43  bcd81/34  55/18 فن مدیفام+گیاه پوششی a c52/16  cd15/17  c09/15  
cd17/60  bcd22/42  28/17 کولتیواسیون بین ردیف+ گیاه پوششی  a c70/16  d60/16  c10/15  

a17/114  a44/94  00/18 وجین a abc36/17  c88/14  bc41/15  
ab17/101  a81/84  07/19 فن مدیفام+ وجین a ab92/17  bcd57/17  ab37/16  
e60/3  e15/3  93/18 شاهد a bc12/17  bc83/17  bc60/15  

  .داري ندارند در هر ستون اعداد با حروف مشابه از نظر آماري اختالف معنی *
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توجه عملکرد در سال  قابلمقایسه عملکرد غده در بین سال اول و دوم آزمایش، حاکی از کاهش 
ش و  در سال دوم آزمایهرزهاي  علف این امر ناشی از افزایش تراکم .دوم در مقایسه با سال اول است
بندان  رسد یخ نظر می اگرچه به.  با گیاه زراعی می باشدهرزهاي  علفبه تبع آن افزایش قابلیت رقابت 

  .ثیر گذاشته باشدأثیر بر دماي خاك، بر رشد چغندرقند تأمشهد در زمستان سال قبل، با تسابقه  بی
دن عملکرد غده در  باالتر بواي تحت تناوب نشان داد که بر خالفبررسی عملکرد غده در تیماره

این تیمارها در مقایسه با تیمارهاي مشابه بدون اعمال تناوب، باز هم تفاوت فاحشی بین این تیمارها با 
. کند یید میأ در این مزرعه را تهرزهاي  علفکه این امر غناي بانک بذر . تیمار وجین وجود داشت

ل زراعی، در افزایش غناي بانک بذر رسد جاکاشت بودن این آزمایش در هر دو سا نظر می اگرچه به
  .أثیر نبوده استت این قطعه بی

 و  بین ردیفکولتیواسیون+  پوششیرین عملکرد غده در تیمارهاي گیاه ت کمدر سال اول آزمایش 
نظر  ه، بدر این تیمارهاهرز با توجه به پایین بودن تراکم علف .  مشاهده شدمدیفام فن+  پوششیگیاه 

این نتیجه با نتایج تحقیقات اگرچه . ر روي چغندرقند خاصیت دگرآسیبی داشته باشدرسد گیاه جو ب می
منظور بررسی اثر دو رقم جو،  هب) 2006(  و همکاران دیما.خوانی ندارد هم) 2006( دیما و همکاران

 Setaria( روباهی زنی و رشد سوروف، دم شش رقم تریتیکاله و سه رقم چاودار را بر جوانه

verticillata( انگشتی، علف )Digitaria sanguinalis ( و چغندرقند بررسی کردند و دریافتند که
 78 تا 0درصد و  34  تا0 درصد، 69 تا 39ترتیب   بهانگشتی روباهی و علف زنی سوروف، دم جوانه

پوششی ملکرد چغندرقند در تیمارهاي گیاه ع. تر بود پوششی کمدرصد نسبت به تیمار عاري از گیاه 
  .پوششی بوداز تیمار تریتیکاله و بدون گیاه  چاودار بیش جو و

این نتیجه . مدیفام دیده شد فن+  ترین عملکرد غده در تیمار متامیترون در سال دوم آزمایش کم
 چغندرقند را کنترل هرزهاي  علفتواند  وجه نمی نهایی به هیچکش به ت دهد که مصرف علف نشان می

ها در  کش توان براي افزایش کارایی علف ین نکته توجه داشت که میبنابراین بایستی به ا. نماید
  . ها مورد استفاده قرار داد چغندرقند و یا هر محصول دیگري، بایستی آنها را در تلفیق با سایر روش

داري مشاهده نشد،  اگرچه بین تیمارهاي مختلف بر عیار قند در سال اول آزمایش تفاوت معنی
 +  و گیاه پوششی بین ردیفکولتیواسیون + عیار قند در تیمارهاي دیسکترین  ترین و کم بیش

زیر و رو رسد  نظر می به. )5جدول (  دیده شد28/17 و 77/19ترتیب با   به بین ردیفکولتیواسیون
 4به نتایج جدول ( هرزهاي  علفثر ؤبر کنترل م ام عملیات کولتیواسیون عالوه در زمان انجشدن خاك
رسد پایین  نظر می به. ثر بوده استؤ عیار قند مافزایشهوادهی خاك و در نهایت در ، در )رجوع شود
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کولتیواسیون به کاهش رشد چغندرقند در حضور گیاه پوششی  + بودن عیار قند در تیمار گیاه پوششی
ها یز در مقایسه با سایر تیمارن) 55/18( مدیفام فن + مرتبط باشد زیرا عیار قند در تیمار گیاه پوششی

  .تر بود پایین) 00/18( جز وجین به
 بـر عیـار   هرزهاي  علفثیر تیمارهاي مختلف کنترل أشود، ت  مالحظه می5گونه که در جدول      همان

مـدیفام   فن + ترین عیار قند در تیمارهاي وجین  بیش .)P>05/0 (دار بود  قند در سال دوم آزمایش معنی     
  .دست آمد ه ب38/16مدیفام با  فن + ترین آن در تیمار متامیترون  و کم92/17با 

در . دار بـود  معنی )P>05/0( ثیر تیمارهاي مختلف بر شکر قابل استحصال نیز در دو سال زراعی     أت
کولتیواسیون بین ردیف با  + ترین مقدار شکر قابل استحصال در تیمار متامیترون سال اول آزمایش بیش  

تـرین و   در سـال دوم آزمـایش بـیش     .  دیده شـد   88/14ترین مقدار آن در تیمار وجین با          و کم  35/19
 + کولتیواسـیون بـین ردیـف و متـامیترون     + تیمارهاي دیـسک ترین مقدار شکر قابل استحصال در       کم
  .دست آمد ه ب76/14 و 80/16ترتیب با   بهمدیفام فن

. کند یید میأدر سال دوم را تو شکر قابل استحصال مقایسه نتایج سال اول و دوم، کاهش عیار قند         
اگرچه در سال قبل از اجـراي ایـن   ( رسد کشت متوالی چغندرقند در دو سال زراعی آزمایش     نظر می  به

 در سـال دوم  هـرز هـاي   علـف ، افـزایش تـراکم      )، این قطعه زمین زیر کشت چغندرقند بود       ها شآزمای
  .ثر باشدؤبندان در زمستان سال قبل در حصول این نتایج م آزمایش و وقوع یخ

  

  
  

  هاي هرز عنوان تابعی از فراوانی علف بهعملکرد چخندرقند  رابطه رگرسیونی بین -1شکل 
  1386-87 و 1385-86در دو سال زراعی 
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.  نشان داده شده است1ل شک چغندرقند در هاي هرز و کاهش عملکرد تراکم علفرابطه بین 
حصول و تراکم داري بین درصد کاهش عملکرد م همبستگی معنی شود گونه که مالحظه می همان
عملکرد غده هاي هرز، میزان کاهش  علف با افزایش تراکم ).2R=68/0( هاي هرز وجود داشت علف

تر علف هرز  هاي پایین عبارت دیگر در تراکم به .افزایش یافته است )خطیصورت غیر به (چغندرقند
طور محسوسی  هصول بهاي چغندرقند و علف هرز، عملکرد مح اي بوته دلیل افزایش رقابت بین گونه به

هاي  اي بین بوته دلیل افزایش رقابت درون گونه ههاي هرز ب کاهش یافته است اما با افزایش تراکم علف
که نتیجه آن . هاي هرز و چغندرقند کاسته شده است اي علف علف هرز، از شدت رقابت بین گونه

 و کوزنس .باشد لف هرز میهاي باالتر ع ثابت ماندن درصد کاهش عملکرد محصول در حضور تراکم
هاي  هاي پایین در مقایسه با تراکم هاي هرز در تراکم  که یک بوته علفنشان دادند) 1987( همکاران

 .گذارد تري بر عملکرد بر جاي می ثیر بیشأباال ت

 مزارع چغندرقند را کنترل نماید و هرزهاي  علفتواند  ها به تنهایی نمی کش  مصرف علفدر کل
در . اده قرار دادفها بایستی آنها را در ترکیب با سایر راهکارها مورد است کش ش کارایی علفبراي افزای
ها در  کش هاي مناسبی براي علف تواند مکمل میکولتیواسیون بین ردیف وجین و کارگیري  هاین میان ب

هاي  علفنترل الذکر، تیمار وجین بهترین تیمار در ک در بین تیمارهاي فوق. باشد هرزهاي  علفکنترل 
مدیفام با اطمینان  فن + توان از تیمار وجین  بود اما با توجه به باال بودن هزینه کارگري وجین، میهرز
 + کولتیواسیون بین ردیف و دیسک+  الزم به ذکر است که تیمار دیسک. تري استفاده کرد بیش
طی که با اعمال تناوب مناسب از  دارند به شرهرزهاي  علفقبولی در کنترل  ثیر قابلأمدیفام نیز ت فن

  . فشار علف هرز را کاهش دادطریق تخلیه بانک بذر،
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Abstract1 

In order to compare different weed management methods in sugar beet, an 
experiment was conducted at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University 
of Mashhad, Iran, during 2006-2007 and 2007-2008. The experiment designed as a 
Complete Randomized Block with three replications. The treatments including: 
Metamitron + Fenmedifam, Metamitron + Fenmedifam + rotation, Metamitron + 
Cultivation, Metamitron + Cultivation + rotation, Disk + fenmedifam, Disk + 
fenmedifam + rotation, Disk + cultivation, Disk + cultivation + rotation, Covercrop + 
Fenmedifam, Covercrop + Cultivation, Hand-Weeding and Hand- Weeding + 
Fenmedifam. In the first year, apart from rotation treatments, the highest and Lowest 
weed density were obtained in Disk + Cultivation (33 plant.m-2) and Hand-Weeding 
+ Fenmedifam (20.1 plant.m-2). In this year maximum amount of weed dry matter 
was seen in Disk + Fenmedifam with 89.2 g.m-2 and minimum dry matter of weed 
was showed in Hand-Weeding + Fenmedifam with 22.2 g.m-2. In second year 
maximum and minimum weed density were showed in Metamitron + Fenmedifam 
with 142.6 plant.m-2 and Hand-Weeding with 21.5 plant.m-2, respectively. In this 
year highest and Lowest dry matter of weed were obtained in Metamitron + 
Fenmedifam and Hand-Weeding + Fenmedifam with 204 and 30.3 g.m-2, 
respectively. In first year maximum and minimum sugar beet yield were obtained 
with Hand-Weeding and cover crop + Fenmedifam with 114 and 43.6 ton per 
hectare, respectively. In second year highest and lowest sugar beet yield were 
obtaned with Hand-Weeding and Metamitron + Fenmedifam with 94.4 and 28.3 ton 
per hectare, respectively. Maximum sugar contains in first and second year were 
obtained in Disk + cultivation (19.7) and Disk + Fenmedifam (18.3). 
 
Keywords: Integrated weed management; Dry matter of weed; Sugar beet quality 
and quantity. 
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