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چغندرقندهاي قابل کاربرد در مزارع کشبرگکُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن
)Beta vulgaris L.(یرانا
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چکیده
منظور پـیش هرز انجام گیرد. بههايتواند براساس مفاهیم مختلف سمیت شناسی، داروشناسی و کنترل علفیی میارزیابی اثرات اختالط مواد شیمیا

روي مـدیفام+ اتوفومیسـت، کلریـدازون و کلوپیرالیـد     مدیفام+ فنکشی دسکاهی اختالط دو به دو مخلوط علفیا هموافزاییبینی اثرات افزایشی، هم
دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در تحقیقاتیگلخانهدرپاسخ-خروس ریشه قرمز، دو آزمایش بصورت دزه و تاجریزي سیاتاجهرز هايعلف

هاي فوق با پـنج  کشبه اجرا درآمدند. تیمارهاي آزمایش شامل هفت دز خالص و مخلوط از علف1392در سال تیمار 105کامالً تصادفی با قالب طرح 
ها سه تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که بودند و براي هر یک از اختالط0:100و 25:75، 50:50، 75:25، 100:0نسبت اختالط 

هرز تـاج افزایی و در مورد علفریزي سیاه از حالت همهرز تاجکش کلوپیرالید روي علفمدیفام + اتوفومیست با علفمدیفام + فنکش دساختالط علف
-هرز بیشتر از حالت همکش کلوپیرالید بر روي هر دو علفکش کلریدازون با علفافزایی تبعیت کرد. اختالط علفوس ریشه قرمز بیشتر از حالت همخر

دیفام + مکش دسریزي سیاه بود. همچنین، اثرات اختالط علفخروس ریشه قرمز بیشتر از تاجکاهی در تاجکه شدت اثرات همکاهی تبعیت کرد، بطوري
کـاهی  ریزي سیاه بیشتر از حالت افزایشی و در مورد تاج خروس ریشه قرمز بیشتر از حالـت هـم  هرز تاجمدیفام + اتوفومیست با کلریدازون روي علففن

ها باشد. کشعلفه دلیل محدودیت در جذب و انتقال تواند بکشی میهاي علفتبعیت کرد. کاهش کارایی اختالط

کاهیافزایی، همها، اثر افزایشی، مدل دز افزایشی، همکشاختالط علف:يکلیدهايواژه

1234مقدمه

هـاي از گیاهان زراعی کند رشد بوده و بسیاري از علف5چغندرقند
گونـه  250گیرند. از بین هرز در این محصول ارتفاع زیادي به خود می

در اراضـی تحـت   گونـۀ از آنهـا   60حدود هرز موجود در دنیا مهم علف
عوامـل مهمتـرین هـرز هـاي علـف . شوندکشت چغندرقند یافت می

بـرگ  هاي هرز پهـن و وجود علفبوده چغندرقندکشتةکنندمحدود
شـوند  در مزارع چغندرقند عامل اصلی کاهش عملکرد آن محسوب می

-برگ مزارع چغندرقند عبارتند از: تاجهرز پهنهايعلفمهمترین ).8(

، 10، تـاتوره 9بنـد هفت،8تره، سلمه7خروس ریشه قرمزتاج، 6ریزي سیاه
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5- Beta vulgaris L.
6- Solanum nigrum L.

خروس ریشه قرمـز  تره و تاجسلمه،که در این بین12و پیچک11خرفه
). ایـن دو  24و 12هرز مزارع چغندرقنـد هسـتند (  سازترین علفمشکل

هـرز در مـزارع چغندرقنـد    هـاي سازترین علفهرز از مشکلگونه علف
گـزارش کردنـد   ) 17هندریک و همکاران ().8و 6باشند (ایران نیز می

بوته در هـر متـر   10وس ریشه قرمز با تراکم خرتاجهرز که وجود علف
شود.درصدي در عملکرد چغندرقند می49مربع منجر به کاهش 

هـرز  هاي علفهاي کاربردي معموالً روي برخی از گونهکشعلف
چنـدان موفـق   رز، ههاي دیگر علفتأثیر زیادي دارند و در کنترل گونه
کننـد. کشـاورزان بـه خـوبی از ایـن      نبوده یا اصالً آنها را کنترل نمـی 
سـازي  کشـی بـراي بهینـه   هاي علفموضوع آگاهی داشته و از مخلوط

8کننـد ( ها استفاده میهرز و به حداقل رساندن هزینههايکنترل علف

7- Amaranthus retroflexus L.
8- Chenipodium album L.
9- Polygonum aviculare L.
10- Datura stramonium L.
11- Portulaca oleracea L.
12- Convolvulus arvensis L.
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کـش، بصـورت پـیش   ). امروزه، استفادة همزمان دو یا چند علـف 22و 
امـري رایـج در   اختالط و یا اختالط در مخـزن قبـل از کـاربرد آنهـا،     

اگرچه ممکن است کـاربرد خـالص   شود. کشاورزي مدرن محسوب می
هرز مشخصـی شـود،   هايکش منجر به کنترل مطلوب علفیک علف

ولی در اغلب موارد موجب عدم رضـایت از هزینـه و کنتـرل نامناسـب     
نتـایج  ).20و 6(شـود بوم مـی شتهرز موجود در یک کهايکلیۀ علف

فعالیـت  (1افزایـی هـم هـا، ممکـن اسـت   کـش اثرات متقابل بین علف
(بـدون فعالیـت بـراي دو علـف    2)، افزایشیکشافزایش یافته دو علف

) باشـد. بـراي   کشفعالیت کاهش یافته دو علف(3کاهیکش) و یا هم
هـا  کشو علفاختالط دکاهیافزایی، افزایشی و یا همهمتعیین اثرات 
ها شامل مـدل  استفاده نمود. این مدل4هاي مرجع مشتركباید از مدل

، 5، 1(باشـند مـی 6)MSMمضرب بقـا ( مدل و 5)ADMدز افزایشی (
بــر فــرض ) 7(مــدل افــزایش غلظــتADMمــدل ). 29و 28، 26، 6

توانـد بـه   مـی کـش زها استوار است، در این مدل علفافزایشی بودن د
ز معـادل  کـش دیگـري بـا د   ا حدودي بـه وسـیله علـف   طور کامل یا ت

فـرض بـر ایـن    ) 8(مدل عمل مسـتقل MSMجایگزین شود. در مدل 
از طریـق ضـرب   ،مخلـوط ها درکشاست که کارایی مورد انتظار علف

ها بـه تنهـایی، قابـل محاسـبه     کشیک از علفهريکردن درصد بقا
و شـته  قلی داها نحوه عمل مسـت کشک از علفیاست، به عبارتی هر

در ).21و 16، 6، 5، 1(بر دیگـري اثـر گـذار نیسـت    آنهاهیچ یک از
کـاهی براسـاس دو مـدل    افزایی، افزایشـی و هـم  ) اثرات هم1شکل (
ADM وMSM .نشان داده شده است

هـرز  هـاي کش براي کنتـرل علـف  در حال حاضر تعداد کمی علف
هـاي  کـش علـف برگ چغندرقند در ایران قابل دسـترس هسـتند.   پهن

مدیفام + اتوفومیسـت و کلوپیرالیـد از آن   مدیفام + فنکلریدازون، دس
ها از گروه بازدارندگان فتوسنتز، بازدارندة سـنتز  کشاند. این علفجمله

بـرگ در  هـرز پهـن  هـاي کنترل علـف ها بوده که براي چربی و اکسین
کنتـرل  منظـور دسـتیابی طیـف    به).33روند (مزارع چغندرقند بکار می

هـاي انتخـابی   کـش هرز زراعین عموماً سایر علـف هايوسیعی از علف
) را در مقادیر کاهش یافته و 2مزارع چغندرقند (بازدارندگان فتوسیستم

) 31وینسیل (). 8برند (کش کلوپیرالید بکار میبصورت مخلوط با علف
ان کلوپیرالید در زراعت چغندرقند به میزکش نمود که کاربرد علفبیان 
مـدیفام (بتانـال)   فنکش از علفلیتر 4لیتر به همراه میلی250-350

1- Synergism
2- Additive
3- Antagonism
4- Reference model
5- Additive Dose Model (ADM)
6- Multiplicative Survival Model (MSM)
7- Concentration Addition = CA
8- Independent Action = IA

سـلمه نظیـر يهرزهايعلفتواند میاي در هکتار، بطور قابل مالحظه
ـ را کنتـرل ک 10، انواع تاج خروس و شقایق9تره، شاهتره گونیـک و  د.ن

مــدیفام + مــدیفام + فــن) بیــان نمودنــد کــه کــاربرد دس15والکــو (
لیتـر در هکتـار)،   4/0(چهار لیتر در هکتار) بـا کلوپیرالیـد (  اتوفومیست

داشـته  11برگـی همچـون خارلتـه   هرز پهـن هايکنترل مؤثري بر علف
مـدیفام + اتوفومیسـت   فـن ) نشان داد کـه کـاربرد   4بروتیگرام (است. 

(بِتانال تاندم) با گُلتیکس (متامیترون) تأثیر بیشـتري در کنتـرل علـف   
هرز بـا چغندرقنـد جلـوگیري    هاياز رقابت اولیه علفهرز داشته و هاي

) بیان کردند که اختالط کلریـدازون  13(و همکاران گاموو کرده است. 
مدیفام + اتوفومیسـت (بِتانـال پروگـرس    مدیفام + فندس(پیرامین) و 

لیتر در هکتار و در نصـف دز بکـار رفتـه بعـد از     6+ 4اُاف) در مقادیر 
-درصدي آنهـا مـی  97اي، منجر به کنترل دولپههرز هايرویش علف

) گزارش کردند کـه کـاربرد   23پارادوسکی و پراسیک (همچنین، شود.
تواند موجب کنترل طیف وسیعی از مخلوط کلریدازون با متامیترون می

هرز در مزارع چغندرقند شود. هايعلف
مـدیفام + فـن مـدیفام +    دسهـاي  کـش کاربرد هر یک از علـف 

کلوپیرالید در دز توصیه شده بـیش از مقـدار   یست، کلریدازون و اتوفوم
کنـد. بـر   کش بیشتري را به محیط وارد میمورد نیاز بوده و مقدار علف
هـاي هاي بکار رفته براي کنترل علفکشاین اساس، کاهش دز علف

هرز در کاربرد خالص و اختالط بـا یکـدیگر بـه خصـوص در مراحـل      
اصلی ایـن پـژوهش بـوده اسـت. دسـتیابی بـه       ابتدایی رشد از اهداف

کشی مورد نظر بـراي مهـار بهتـر    هاي علفترکیب مناسبی از مخلوط
کـاهی ناشـی از   افزایی و یـا هـم  هرز و مطالعه اثرات افزایشی، همعلف

ها از دیگر اهداف تحقیق حاضر بود.کشاختالط علف

هامواد و روش
مدیفام+ مدیفام+ فناي دسهکشمنظور بررسی اثرات اختالط علفبه

ریزي تاجهرز هاياتوفومیست، کلریدازون و کلوپیرالید بر کنترل علف
- ر مقادیر کاهش یافته، دو آزمایش دزخروس ریشه قرمز دو تاجسیاه
کشی براي هر تیمار علف105در قالب طرح کامالً تصادفی با ، پاسخ
دانشکدهتحقیقاتیگلخانهدرهرز و سه تکرار براي هر تیمار، علف

به اجرا درآمد.1392در سال کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
ریـزي  تـاج هـرز  هايهاي اولیه انجام شده روي بذور علفآزمایش
ریـزي  تـاج هـرز  نشان داد که بذور علـف خروس ریشه قرمز سیاه و تاج

خروس ریشه قرمـز  تاجهرز که بذور علففاقد خواب بوده، درحالیسیاه 
باشند.اي خواب میدار

9- Fumaria officinalis L.
10- Papaver spp.
11- Cirsium arvense L.
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هاي بکار رفته بصورت خالص و یا در مخلوط که منجر به کنترل کش= مقادیر علف50IDتعامالت ممکن در اختالط دو مادة شیمیایی (- 1شکل 
)b(MSMو ADMراساس دو مدل کاهی و افزایشی بافزایی، هم)؛ اثرات همaشود) (هرز میهايدرصد از علف50

Figure 1- Schematic presentation of herbicide interactions (ID50 = rates of herbicides, applied alone or in mixture, for a
50% weed control) (a); Isoboles for mixtures of herbicides at a given response level, e.g ED50 based on ADM and MSM

models (b)

تاج خروس ریشـه قرمـز بـه    بذورخواب شکنی،منظوربنابراین به
قـرار گرفتـه و   1درصـد 98دقیقه در اسـید سـولفوریک غلـیظ    2مدت 

هـایی بـا   دیشدرون پتريهرز به ور این علفبذآبشویی شدند. سپس 
متر حاوي یک الیه کاغذ صـافی منتقـل شـدند. پتـري     سانتی11قطر 
ساعت96تا 72مدتبهقرمز هاي حاوي بذور تاج خروس ریشهدیش

وگـراد سـانتی درجـه 25±3با شرایط دمـایی  2دستگاه ژرمیناتوردر
18000نـوري شـدت باروشنایی/ تاریکیساعت6/18نوريشرایط
سپس بذور جوانه زده به داخل گلدان منتقل شدند. .قرار گرفتندلوکس
همـراه آب مقطـر در   به مـدت یـک هفتـه بـه    نیز ریزي سیاه تاجبذور 

ظهـور ازپـس گراد نگهـداري و  درجۀ سانتی4تا 3یخچال در دماي 
هايبطور مستقیم با تراکم ده عدد در گلدانبذورچه،ریشهوچهساقه

عمـق  دربـادي ماسـه وخـاکبرگ خاك،سوممحتوي یکیک لیتري
طریـق  ازیکبار روزسهدو تا هرهاگلدانمتري کاشته شدند.سانتینیم

هـاي هـرز،   دو برگی کامـل علـف  مرحلهزیر گلدانی آبیاري شده و در 
.شدندتنکدر هر گلدان حفظ شده و مابقی گیاهچهعدد چهار

لیتـر از محلـول   میلـی 30هاي اضافی، به میزان پس از حذف بوته
.شـد اضـافه هـا گلـدان ازیـک هربه)N:P:K(20: 20: 20کود 3/0

درگـراد سـانتی درجه31تا 18بین رشد،مدتطول درخانهگلدماي
.بـود متغیـر شـب طـول درگـراد درجـه سـانتی  25تا 16و روزطول

هـاي کـش علفشامل هفت دز خالص و مخلوط از تیمارهاي آزمایش
ECاُواف، -مـدیفام+ اتوفومیسـت (بِتانـال پروگـرس    مدیفام+ فندس

1- Sulfuric Acid (H2SO4 98%) Art 100713 MERCK ,
Minatajhiz.co.LTD
2- Germinator (Grow Chamber, 375 L, Iran)

درصـد،  WP65کلریدازون (پیـرامین،  )، 3درصد، تراگوسا اسپانیا4/27
) در 5سـم گرگـان  درصد، گلSL30) و کلوپیرالید (لونترل، 4بایر آلمان

همراه به0:100و 25:75، 50:50، 75:25، 100:0نسبت اختالط 5
) 1کشـی در جـدول (  هاي علفسه تیمار شاهد براي هر یک از مخلوط

آورده شده است.  
سمپاشازاستفادهباکامل برگی6تا 4مرحلهدرگیاهان

لیتر در 200با خروجی 7معمولیبادبزنینازلبهمجهز6ریلیمتحرك
شرایط.کیلو پاسکال سمپاشی شدند200هکتار با فشار پاشش 

درجه 25±3دما (بودیکنواختهاکشعلفپاششهنگامدرمحیطی
اهانگیهواییهاياندام). درصد45±6سانتی گراد و رطوبت نسبی 

سطحرويازتیمارهااعمالازپسهفتهچهارشدهرتیماوشاهد
ازوشدگیرياندازهآنهاخشکوتر شده و وزنها برداشتگلدان

آیزوبول هايمنحنیبرازشگلدان برايهردرخشکوزنمیانگین
با،Rافزارنرمه از استفادباهمزمانطورها بهدادهمامیت.شداستفاده

و 28، 21، 7برازش داده شدند () 1معادله (هپارامترسهستیک لجمدل
29(:

     50loglogexp1 EDzb

d
U




)1             (

3- Tragusa, Spin
4- Bayer Crop Science, Germany
5- Golsam, Gorgan
6- Matabi 121030 Super Agro 20 l sprayer; Agratech Services-

Crop®, Spraying Equipment, Rossendale, UK
7- 8002 flat – fan nozzle
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خروس ریشه قرمز برحسب گرم مادة ریزي سیاه و تاجهرز تاجهايهاي مختلف خالص و اختالط بر علفکشی با نسبتتیمارهاي علف-1جدول 
ايلخانههاي گمؤثره در هکتار از آزمایش

(g a.i.Herbicidal treatments with different pure and mixture ratios on the black nightshade red root pigweed weeds-Table 1
in greenhouse experiments)1-ha

هاي اختالطنسبت
Mixture ratios

کشعلف
Herbicide

0:100
0:100

75 :25
25:75

50 :50
50:50

52 :57
75:25

100:0
100:0

کش در مخلوط (گرم مادة موثره در هکتار)هر علفهايدز
)1-Herbicide doses in mixture (g a.i. ha

ریزي سیاهتاج
Solanum nigrum L.

0 + 8.284.95 + 6.219.9 + 4.1414.85 + 2.0719.79 + 0
تمدیفام + اتوفومیسمدیفام + فنکلوپیرالید+ دس

†Des+Phen+Etho + Clopyralid
0 + 16.559.9 + 12.4219.79 + 8.2829.7 + 4.1439.58 + 0"
0 + 33.119.79 + 24.8439.58 + 16.5659.37 + 8.2879.15 + 0"
0 + 66.239.58 + 49.6879.16 + 33.12118.74 + 16.56158.3 + 0"
0 + 99.359.37 + 74.52118.74 + 49.68178.11 + 24.84237.45 + 0"
0 + 132.479.16 + 99.36158.32 + 66.24237.48 + 33.12316.6 + 0"

0 + 8.2817.96 + 6.2135.92 + 4.1453.88 + 2.0771.82 + 0
کلوپیرالید + کلریدازون

Chloridazon + Clopyralid
0 + 16.5535.91 + 12.4271.84 + 8.28107.76 + 4.14143.65 + 0"
0 + 33.171.82 + 24.84143.68 + 16.56215.52 + 8.28287.29 + 0"
0 + 66.2143.64 + 49.68287.36 + 33.12431.04 + 16.56574.58 + 0"
0 + 99.3215.46 + 74.52431.04 + 49.68646.56 + 24.84861.87 + 0"
0 + 132.4287.28 + 99.36574.72 + 66.24862.08 + 33.121149.16 + 0"

0 + 71.824.95 + 53.889.9 + 35.9914.85 + 17.9619.79 + 0
مدیفام + اتوفومیستمدیفام + فنکلریدازون + دس

Des+Phen+Etho +Chloridazon
0 + 143.659.9 + 107.7619.79 + 71.8429.7 + 35.9139.58 + 0"
0 + 287.2919.79 + 215.5239.58 + 143.6859.37 + 71.8279.15 + 0"
0 + 574.5839.58 + 431.0479.16 + 287.36118.74 + 143.64158.3 + 0"
0 + 861.8759.37 + 646.56118.74 + 431.04178.11 + 215.46237.45 + 0"

0 + 1149.1679.16 + 862.08158.32 + 574.72237.48 + 287.28316.6 + 0"
خروس ریشه قرمزتاج

Amaranthus retroflexus L.

0 + 8.585.37 + 6.4410.75 + 4.2916.12 + 2.1521.49 + 0
تمدیفام + اتوفومیسمدیفام + فنکلوپیرالید+ دس

†Des+Phen+Etho + Clopyralid
0 + 17.1610.75 + 12.8721.49 + 8.5832.24 + 4.2942.99 + 0"
0 + 34.3221.49 + 25.7442.98 + 17.1664.47 + 8.5885.99 + 0"
0 + 68.6542.98 + 51.4885.96 + 34.32128.94 + 17.16171.98 + 0"

0 + 102.9764.47 + 77.22128.94 + 51.48193.41 + 25.74257.97 + 0"
0 + 137.2985.96 + 102.96171.92 + 68.64257.88 + 34.32343.96 + 0"

0 + 8.5818.99 + 6.4437.99 + 4.2956.99 + 2.1575.98 + 0
کلوپیرالید + کلریدازون

Chloridazon + Clopyralid
0 + 17.1637.99 + 12.8775.98 + 8.58113.97 + 4.29151.97 + 0"
0 + 34.3275.98 + 25.74151.96 + 17.16227.94 + 8.58303.94 + 0"
0 + 68.65151.96 + 51.48303.99 + 34.32455.88 + 17.16607.87 + 0"

0 + 102.97227.94 + 77.22455.88 + 51.48683.82 + 25.74911.81 + 0"
0 + 137.29303.92 + 102.96607.84 + 68.64911.76 + 34.321215.74 + 0"

0 + 75.985.37 + 56.9910.75 + 37.9916.12 + 18.9921.49 + 0
مدیفام + اتوفومیستمدیفام + فنکلریدازون + دس

Des+Phen+Etho +Chloridazon
0 + 151.9710.75 + 113.9721.49 + 75.9832.24 + 37.9942.99 + 0"
0 + 303.9421.49 + 227.9442.98 + 151.9664.47 + 75.9885.99 + 0"
0 + 607.8742.98 + 455.8885.96 + 303.92128.94 + 151.96171.98 + 0"
0 + 911.8164.47 + 683.82128.94 + 455.88193.41 + 227.94257.97 + 0"

0 + 1215.7485.96 + 911.76171.92 + 607.84257.88 + 303.92343.96 + 0"
† Des+Phen+Etho = Desmedipham + phenmedipham + ethofumesate
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خشکوزنيباالحدz ،dبیانگر وزن خشک در دز U)؛ 1(در معادله 
الزمکـش  مقدار علـف 50ED1کش مورد نظر، علفازصفرمقادیردر

بامتناسبbو هرزيهاعلفخشکوزني دردرصد50کاهشبراي
باشـد. بـا پارامترگـذاري مجـدد در     می50EDمحدودهدرمنحنیشیب

EDتوانـد بـا هـر مقـداري از پــارامتر     مـی 05ED)، پـارامتر  1معادلـۀ ( 

تعیـین  2با اسـتفاده از معادلـۀ   90EDجایگزین شود، بطوریکه مقادیر 
):10و 6(شد

     )(90log/99.1logexp1 iiiji EDbzb

D
Uij




)2      (
الزم بـراي  اُمiدر غلظتکش مقدار علفبیانگر90EDکه در آن 

وDباال و پـایین  حدود بین هرزعلفوزن خشک يدرصد90کاهش 
Cبراساس مدل کش در هر نسبت بکار رفتهاختالط دو علفباشد.می

ADM    ) 50و در هر سطح پاسـخ از پـیش تعریـف شـدهED،80EDو
90ED(:از فرمول زیر محاسبه شد

2121 .. drdr  )3                            (
ــه در آن،  ــفxED، ∂2و ∂1ک ــالص، کــشعل ــاي خ 2dو 1dو ه

مخلـوط  )rd1d +2(هـا در مخلـوط اسـت، از اینـرو،     کشعلفدزهاي
آیزوبول با تعریـف  شود. بیان می∂1، در واحدهاي xEDبدست آمده از 

تواند در هر سطح پاسخی به صورت میADMحالت افزایشی با مدل 
زیر توضیح داده شود:

1
2

2

1

1 




dd

)4                                        (
∂2و ∂1هـاي کـش علف) بین Rبا فرضیات فوق، پتانسیل نسبی (

از رابطۀ زیر بدست آمد:
21 / R )5                                                 (

R،کش، نـرخ بیولـوژیکی بـین علـف    پتانسیل نسبی بین دو علف
،50EDکنـد. دز  بیـان مـی  ،روندیکه به تنهایی بکار مها را زمانیکش

80ED90وEDها مطابق با بینی شدة مخلوطپیشADM  براي مثـال)
50mixEDز ) می50تواند به آسانی بر پایۀ دEDهاي بکار رفتۀ کشعلف

ها در مخلوط محاسبه شود:کشخالص و نسبت علف
  REDED Amix   1/5050 )6                  (

کـش  نسبت علـف A ،کش علف50EDدز ،50AEDکه در آن 
A در مخلوط وR) 6) بیان شـد ( 5پتانسیل نسبی است که در معادلۀ ،
،50EDبا مشخص کـردن  ADMهاي آیزوبول مدل شکل).25و 21
80ED90وEDز هر یک از علفها در مخلوط روي محـور  کشدx وy

1- Effective Dose

زهـاي  قابـل ترسـیم اسـت. د   وصل کردن یک خط راسـت بـین آنهـا   
50ED،80ED90وEDاي روي شکل رسـم شـده و بـا شـکل     مشاهده

مقایسه شدند. نقاط بـاالي خـط آیزوبـول مـدل     ADMآیزوبول مدل 
ADM      نشان دادند که مقدار کُـنش پیوسـته مخلـوط کمتـر از مقـدار

تـر از  است، درحالیکه نقـاط پـایین  ADMبینی شده بوسیلۀ مدل پیش
بیانگر مقادیر کُنش پیوسته بـاالتر از مقـدار   ADMل مدل خط آیزوبو

).21و 6بودند (ADMبینی شده بوسیلۀ مدل پیش

نتایج و بحث
هاکشپاسخ کاربرد مخلوط علف-ارزیابی دز

، )2پاسخ (شـکل  -هاي دزبر اساس نتایج حاصل از برازش منحنی
ست با علـف مدیفام + اتوفومیمدیفام + فندسکش تأثیر اختالط علف

ریـزي  هرز تاجدرصدي وزن خشک علف90کش کلوپیرالید در کاهش 
بهتر از اختالط 25:75و 50:50، 75:25سیاه در هر سه نسبت اختالط 

-کـش دس کش کلوپیرالید و اختالط علفکش کلریدازون با علفعلف
کـش کلریـدازون بـود،    مـدیفام + اتوفومیسـت بـا علـف    مدیفام + فـن 

ــأثیر ا ــه ت ــفخــتالط بطوریک ــش عل ــندسک ــدیفام + ف ــدیفام + م م
هـاي اخـتالط بـر    در تمامی نسـبت کش کلوپیرالید اتوفومیست با علف

بر ایـن اسـاس،   بود.آنها از کاربرد خالص ریزي سیاه بهترهرز تاجعلف
مـدیفام +  دسکـش  ثره در هکتـار از علـف  ؤمةگرم ماد65/68کاربرد

کش ثره در هکتار از علفؤمةگرم ماد57/9مدیفام + اتوفومیست و فن
هـرز  درصدي وزن خشک علـف 90موجب کاهش به ترتیبکلوپیرالید 

شد، درحالیکـه بـراي کـاهش   75:25در نسبت اختالط ریزي سیاه تاج
ثره ؤمـ ةگرم ماد46/163به،هرزوزن خشک این علفدر درصدي 90

مــدیفام + مــدیفام + فــندسکــش در هکتــار از تیمــار خــالص علــف
کـش  گرم مادة مؤثره از تیمار خـالص علـف  87/50و نیاز ومیست اتوف

گـرم مـادة   88/108در این نسبت اخـتالط کـاربرد   نیاز بود.کلوپیرالید 
-دسکـش  گرم مادة مؤثره در هکتار از علـف 28/49مؤثره در هکتار (

گرم مادة مؤثره در هکتـار  60/59و مدیفام + اتوفومیست مدیفام + فن
ــف ــش از عل ــداک ــار  23/178) و زونکلری ــؤثره در هکت ــادة م ــرم م گ

60/6و کلریـدازون  کـش  گرم مادة مؤثره در هکتار از علـف 63/171(
90کش کلوپیرالیـد) موجـب کـاهش    گرم مادة مؤثره در هکتار از علف

90کـه بـراي کـاهش   درحـالی هرز شد، درصدي وزن خشک این علف
ثره در ؤمـ ةگـرم مـاد  09/273هـرز بـه  درصدي وزن خشک این علف

).2(جدول نیاز بودکلریدازونکش هکتار از تیمار خالص علف
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با در کاربرد خالص و اختالط مدیفام + اتوفومیست مدیفام + فندسکش پاسخ حاصل از برازش مدل سه پارامتري لُجستیک علف-هاي دزمنحنی-2شکل 
در مرحلۀ چهار تا خروس ریشه قرمز (راست) و تاج(چپ) ریزي سیاه هرز تاجهاي مختلف بر وزن خشک علفهاي کلریدازون و کلوپیرالید با نسبتکشعلف

مدیفام + اتوفومیست مدیفام + فنمدیفام + اتوفومیست، کلریدازون و دسم + فنمدیفادسهاي کشهاي اختالط بر اساس نسبت علفنسبتشش برگی. 
انددر مخلوط نشان داده شدهبه ترتیب از باال به پایین 

Figure 2- Dose–response curves of three log-logistic model fitting applied alone and mixture of desmedipham plus
phenmedipham plus ethofumesate with chloridazon and clopyralid with different mixture ratio on Solanum nigrum L. (a-c)

and Amaranthus retroflexus L. (d-f) dry matter at four- to six-true leaf stage. Mixture ratios have been shown based on
desmedipham plus phenmedipham plus ethofumesate, chloridazon and desmedipham plus phenmedipham plus ethofumesate

ratio in mixture from above to below, respectively

ریزي سیاهتاج
Black nightshade

خروس ریشه قرمزتاج
Redroot pigweed
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گرم مادة مؤثره در هکتار 98/39، کاربرد 50:50در نسبت اختالط 
گرم مادة 77/17و مدیفام + اتوفومیست مدیفام + فندسکش از علف

درصـدي  90کلوپیرالید منجر بـه کـاهش   کش مؤثره در هکتار از علف
کـه در  نسبت به شاهد شد. درحالیریزي سیاه تاجهرز وزن خشک علف

گـرم مـادة مـؤثره در هکتـار از     17/38کـاربرد  همین نسبت اخـتالط،  
گرم مـادة  49/138مدیفام + اتوفومیست و مدیفام + فندسکش علف

گـرم مـادة   01/157کلریدازون و کـاربرد  کش مؤثره در هکتار از علف
گـرم مـادة مـؤثره در    09/18کلریدازون و کش مؤثره در هکتار از علف

هرز را ایجاد درصدي این علف90کش کلوپیرالید کنترل هکتار از علف
مدیفام مدیفام + فندسکش کرد که مقدار کاربرد خالص هر سه علف

کلوپیرالید در مقایسه بـا مصـرف مخلـوط    + اتوفومیست، کلریدازون و 
).2و جدول 2داري کاهش یافته بود (شکل آنها بطور معنی

گـرم مـادة مـؤثره در    51/18کـاربرد  ، 25:75همچنین در اختالط 
و به همـراه  مدیفام + اتوفومیست مدیفام + فندسکش کتار از علفه

کـاربرد  کلوپیرالید و نیـز  کش گرم مادة مؤثره در هکتار از علف23/23
مـدیفام  مدیفام + فندسکش گرم مادة مؤثره در هکتار از علف65/18

کش گرم مادة مؤثره در هکتار از علف01/203+ اتوفومیست به همراه 
کـش  گرم مـادة مـؤثره در هکتـار از علـف    68/90ن و کاربرد کلریدازو

کـش  گرم مادة مؤثره در هکتـار از علـف  36/31کلریدازون و به همراه 
تـاج هـرز  وزن خشک علـف درصدي در 90منجر به کاهش کلوپیرالید 

در هـر  ). همچنین 2و جدول 2نسبت به شاهد شد (شکل ریزي سیاه 
، 68/21، کاربرد به ترتیـب  25:75و 50:50، 75:25سه نسبت اختالط 

مــدیفام + مــدیفام+ فــنکــش دسدرصــدي از علــف85/5و 63/12
در درصـدي  90اتوفومیست نسبت به تیمار خالص منجـر بـه کـاهش    

ریزي سیاه شد.هرز تاجوزن خشک علف
، 23/54هاي اختالط کاربرد بـه ترتیـب   که، در این نسبتدر حالی

کلریـدازون نسـبت بـه تیمـار     کـش درصدي از علف64/28و 59/49
هـرز مـذکور   درصدي در وزن خشـک علـف  90خالص موجب کاهش 

هاي اختالط مقدار دز بکـار رفتـۀ علـف   شد. ضمن آنکه در این نسبت
مـدیفام + اتوفومیسـت   مدیفام + فـن کش کلوپیرالید در اختالط با دس

زون کـش کلریـدا  نیز کمتر از مقدار دز بکار رفته آن در اختالط با علف
مدیفام + مدیفام + فنکش دس). همچنین، اختالط علف2بود (جدول 

کش کلریدازون در هر سه نسبت اختالط نیز تـأثیر  اتوفومیست با علف
، 23/54هـاي اخـتالط کـاربرد بـه ترتیـب      که، در این نسـبت در حالی

کـش کلریـدازون نسـبت بـه تیمـار      درصدي از علف64/28و 59/49
هـرز مـذکور   رصدي در وزن خشـک علـف  د90خالص موجب کاهش 

-هاي اختالط مقدار دز بکار رفتـۀ علـف  شد. ضمن آنکه در این نسبت
مـدیفام + اتوفومیسـت   مدیفام + فـن کش کلوپیرالید در اختالط با دس

کـش کلریـدازون   نیز کمتر از مقدار دز بکار رفته آن در اختالط با علف
).  2بود (جدول 

ــف  ــتالط عل ــین، اخ ــش دسهمچن ــن ک ــدیفام + ف ــدیفام + م م
کش کلریدازون در هر سه نسبت اختالط نیز تـأثیر  اتوفومیست با علف

کشـی بکـار   ریزي سیاه نسبت به دز علفهرز تاجخوبی در کنترل علف
)، بطوریکـه بـا   2کش در حالـت خـالص داشـت (جـدول     رفتۀ دو علف

مـدیفام + اتوفومیسـت   مدیفام + فنکش دسافزایش دز مصرفی علف
کشی کمتـري بـراي حصـول    ر مخلوط مذکور، مقدار دز مخلوط علفد

ریزي سیاه مـورد نیـاز   هرز تاجزن خشک علفودرصدي در 90کاهش 
).  2بود (جدول 

مـدیفام +  مـدیفام + فـن  دسکـش  همچنین، تأثیر اخـتالط علـف  
خـروس ریشـه   هرز تاجکلوپیرالید بر روي علفکش اتوفومیست با علف
بهتر از اختالط 25:75و 50:50، 75:25ت اختالط قرمز در هر سه نسب

دسکـش  کش کلوپیرالید و اختالط علـف کش کلریدازون با علفعلف
مدیفام + اتوفومیست با کلریدازون بـود. بـر ایـن اسـاس،     مدیفام + فن

گـرم مـادة مـؤثره در    15/79گرم مادة مؤثره در هکتار (70/89کاربرد 
56/10مـدیفام + اتوفومیسـت و   مدیفام + فـن دسکش هکتار از علف

کش کلوپیرالیـد)) در نسـبت اخـتالط    گرم مادة مؤثره در هکتار از علف
گـرم مـادة   20/61گرم مادة مـؤثره در هکتـار (  62/85، کاربرد 75:25

مـدیفام + اتوفومیسـت و   مدیفام + فندسکش مؤثره در هکتار از علف
رالیـد) در نسـبت   کـش کلوپی گرم مادة مؤثره در هکتار از علـف 42/24

گرم 14/28گرم مادة مؤثره در هکتار (88/61و کاربرد 50:50اختالط 
ــف  ــار از عل ــؤثره در هکت ــادة م ــندسکــش م ــدیفام + مــدیفام + ف م

کش کلوپیرالید) گرم مادة مؤثره در هکتار از علف79/34اتوفومیست و 
درصدي در وزن خشـک  90منجر به کاهش 25:75در نسبت اختالط 

90بـراي کـاهش  خروس ریشـه قرمـز شـد. حـال آنکـه      ز تاجهرعلف
19/391و 07/107بـه بـه ترتیـب   هرز درصدي وزن خشک این علف

مـدیفام +  دسهايکشثره در هکتار از تیمار خالص علفؤمةگرم ماد
همچنـین، کـاربرد   نیـاز بـود.  مـدیفام + اتوفومیسـت و کلریـدازون    فن
گرم مادة مـؤثره در هکتـار   08/98گرم مادة مؤثره در هکتار (34/131

گرم مـادة مـؤثره در هکتـار از علـف    30/34و کش کلریدازون از علف
گرم مـادة  68/197و کاربرد 25:75کش کلوپیرالید) در نسبت اختالط 

-دسکـش  گرم مادة مؤثره در هکتار از علـف 76/90مؤثره در هکتار (
گـرم مـادة مـؤثره در    92/106فام + اتوفومیسـت و  مـدی مدیفام + فـن 
منجـر بـه   75:25کـش کلریـدازون در نسـبت اخـتالط     هکتار از علف

خروس ریشه قرمـز شـد.   هرز تاجدرصدي وزن خشک علف90کاهش 
هـاي کلریـدازون بـا    کـش علف50:50و 25:75هاي اختالط در نسبت

در وزن درصـدي 90کلوپیرالید مقدار دز حاصـل شـده بـراي کـاهش     



381چغندرقندهاي قابل کاربرد در مزارع کشبرگکُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن

90EDخروس ریشه قرمز کمتر و یا نزدیک مقادیر هرز تاجخشک علف

مـدیفام +  مـدیفام + فـن  دسکـش  بدست آمـده از اخـتالط دو علـف   
75:25و 50:50هـاي  در نسـبت کلریـدازون  کش علفاتوفومیست با 

).2آنها بود (جدول 

هاي مدیفام + اتوفومیست در نسبتمدیفام + فند و کلریدازون در اختالط آنها با دسهاي کلوپیرالیکشمقادیر دز مؤثر مورد نیاز علف-2جدول 
خروس ریشه ریزي سیاه و تاجهرز تاجهايدرصدي در وزن خشک نسبت به تیمار شاهد علف90و 80، 50مختلف براي بدست آوردن کاهش 

اند)تز گزارش شدهخطاهاي استاندارد در داخل پران(در مرحلۀ چهار تا شش برگیقرمز 
Table 2- Doses required of clopyralid and chloridazon in mixture with Desmedipham plus phenmedipham plus
ethofumesate in various fixed-ratio binary mixtures for 50%, 80% and 90% reduction in on black nightshade and

redroot pigweed aboveground dry matter compared to untreated check at four-to six-true leaf stage. SE values are given in
parenthesis
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کشی براساس مدل کُنش پیوسته تعیین اثرات اختالط علف
ADM

مـدیفام + اتوفومیسـت بـا    مدیفام + فـن کش دسدر اختالط علف
ریـزي سـیاه تمـامی مشـاهدات     اجهرز تکش کلوپیرالید روي علفعلف

) 50:50(نسـبت اخـتالط   50EDبجز یکی از مشاهدات در سطح پاسخ 
درصد فاصـلۀ قابـل   95بر اساس در درون خط آیزوبول قرار گرفتند و 

بودنـد،  ADMبینی شده مطابق بـا  اطمینان جانبی کمتر از مقدار پیش
بینـی شـده   تر و مـؤثرتر از مقـدار پـیش   ها فعالبدین معنی که اختالط

این نتایج بدین معنـی  صرفنظر از سطح پاسخ بودند. ADMمطابق با 
هـاي  کـش بـراي علـف  بدسـت آمـده  90EDو 80EDاست که دزهاي

اختالط یافته بسیار کمتر از مقدار دزهاي بکار رفته در کـاربرد خـالص   
دهد که اختالط انجام گرفتـه بـین   هاست و این امر نشان میکشعلف

کــش مــدیفام + اتوفومیســت و علــفمــدیفام + فــنکــش دسعلــف
افزایـی  از حالـت هـم  کـامالً ریـزي سـیاه   هرز تاجکلوپیرالید روي علف

-مـدیفام + فـن  کـش دس تبعیت کرده است و با افزایش نسبت علـف 
کـش کلوپیرالیـد ایـن اثـر     مدیفام + اتوفومیست در اخـتالط بـا علـف   

).3aمشهودتر بود (شکل 
کـش کلوپیرالیـد روي   ریـدازون بـا علـف   کـش کل علفدر اختالط 

نسـبت اخـتالط بیـرون از خـط     7ریزي سیاه، مشـاهدات  هرز تاجعلف
نسبت اختالط بر روي خط آیزوبول قرار گرفتند. در سطح 2آیزوبول و 

بینـی شـده مطـابق بـا     بیشتر از مقـدار پـیش  ،  مشاهدات50EDپاسخ 
ADM    روي خـط  50:50بودند و تنها یکی از آنهـا (نسـبت اخـتالط (

یکی از مشاهدات 90EDو 80EDسطوح پاسخدر آیزوبول قرار گرفت. 
ADMداري بـا  آنها روي خط آیزوبول قرار گرفـت  و اخـتالف معنـی   

و در سـطح  50:50تنها نسـبت اخـتالط   80EDپاسخنداشت در سطح 
بیـرون  داريبه طور معنی)25:75نیز فقط نسبت اختالط (90EDپاسخ 

کـش  علف). بنابراین در اختالط 3cرار گرفت (شکل از خط آیزوبول ق
کشی صـرفنظر از  کش کلوپیرالید اثرات اختالط علفکلریدازون با علف

کـش  اخـتالط علـف  در کاهی تبعیـت نمـود.   سطوح پاسخ از حالت هم
کـش کلریـدازون روي   مدیفام + اتوفومیست با علـف مدیفام + فندس
تا از مشاهدات بیرون 50DE ،2ریزي سیاه در سطح پاسخ هرز تاجعلف

3و یک مشاهده درون خط آیزوبـول قـرار گرفتـه و بطـور کلـی هـر       
درصد فاصـلۀ  95راساس داري با خط آیزوبول بمعنیمشاهده اختالف 

تا از مشاهدات درون 80ED،2اطمینان جانبی نداشتند. در سطح پاسخ 
نسـبت  3و یک مشاهده بیرون از خط آیزوبول قرار گرفته و در کل از

بینـی  داري با مقـدار پـیش  معنینسبت اختالط آنها اختالف 2اختالط 
یکـی از  ه و درصـد فاصـلۀ اطمینـان جـانبی نداشـت     95ر اساس شده ب

) درون خـط آیزوبـول قـرار گرفـت و     75:25مشاهدات (نسبت اختالط 
نسـبت اخـتالط   3هر ، 90EDافزایی بود. در سطح پاسخ داراي اثر هم

) داراي اثر 75:25ل قرار گرفته و تنها نسبت اختالط (درون خط آیزوبو
داري بـا خـط   معنـی اخـتالف  نسبت دیگر این اختالط، 2افزایی و هم

درصد فاصلۀ اطمینان جانبی نداشتند. بطور کلـی  95راساس آیزوبول ب
کـش  مدیفام + اتوفومیست با علفمدیفام + فنکش دساختالط علف

). 3eعیت کرد (شکل کلریدازون از حالت افزایشی تب
مـدیفام + اتوفومیسـت بـا    مدیفام + فـن کش دسدر اختالط علف

در سـطح  خـروس ریشـه قرمـز    هرز تاجکش کلوپیرالید روي علفعلف
مشاهده بیرون از خط آیزوبول قرار گرفتنـد، بـدین   3، هر 50EDپاسخ 

بینی شـده مطـابق بـا    هاي اختالط بیشتر از مقدار پیشمعنی که پاسخ
ADM 80بودند. در سطح پاسخED90وED  نسـبت  2نیز مشـاهدات

داري درون خط آیزوبول قرار گرفتند و تنهـا یکـی   طور معنیاختالط به
90EDو80EDدر سطوح پاسـخ  25:75از مشاهدات در نسبت اختالط 

مشاهده صرفنظر از سـطوح  9روي خط آیزوبول قرار گرفت. در کل از 
مشاهده روي خط آیزوبـول  2آیزوبول، مشاهده بیرون از خط 3پاسخ، 

بینی شده مطابق با تر از مقدار پیشپایینداري مشاهده بطور معنی4و 
خط آیزوبول قرار گرفتند.

کـش  دهد که اختالط انجام گرفته بین دو علـف این امر نشان می
کـش کلوپیرالیـد روي   مدیفام + اتوفومیسـت و علـف  مدیفام + فندس
توانـد متفـاوت   شه قرمز بسته به سطح پاسخ میخروس ریهرز تاجعلف

هـاي مختلـف اخـتالط براسـاس سـطوح      باشد. در این مخلوط، نسبت
انـد و هرچـه از   مختلف پاسخ بخوبی در طول خط آیزوبول پخش شده

مـدیفام + اتوفومیسـت کـم    مدیفام + فنکش دسنسبت اختالط علف
، مشـاهدات  کش کلوپیرالیـد افـزوده شـد   شده و به نسبت اختالط علف

گرایش بیشتري بسمت خط آیزوبول و بخش بیرونی آن نشـان دادنـد   
).  3b(شکل 

هرز کش کلوپیرالید روي علفکش کلریدازون با علفدر اختالط علف
تمامی مشـاهدات بیـرون از   ،50EDخروس ریشه قرمز در سطح پاسخ تاج

ــد.   ــرار گرفتن ــول ق ــط آیزوب ــخ خ ــامی 90EDو80EDدر ســطح پاس تم
دات بیرون از خط آیزوبول قرار گرفتند و تنها یکـی از مشـاهدات در   مشاه

ـ اخــتالف معنـی 80EDسـطح پاسـخ    درصـد فاصــلۀ  95ر اســاس داري ب
کــش بنــابراین، اخــتالط دو علــفنداشــت.ADMبــا اطمینــان جــانبی
خـروس ریشـه قرمـز    هرز تاجکش کلوپیرالید روي علفکلریدازون و علف

نماید (شـکل  کاهی تبعیت میشتر از حالت هماختالط آنها بینشان داد که 
3d مـدیفام + اتوفومیسـت بـا    مـدیفام + فـن  کش دساختالط علف). در

خروس ریشه قرمز در سطح پاسخ هرز تاجکش کلریدازون روي علفعلف
50ED داري بیـرون از خـط آیزوبـول قـرار     ، تمامی مشاهدات بطور معنـی

تمامی مشـاهدات بجـز   ،90EDو80EDدر سطح پاسخ گرفتند، درحالیکه 
بـوده و از  ADMمطابق بـا  80EDدر سطح پاسخ ) 75:25یک مشاهده (

فرضیۀ افزایشی دزها تبعیت نمود. 
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ریزي سیاه تاجهرز کش کلوپیرالید روي علفمدیفام + اتوفومیست با علفمدیفام + فنکش دسآیزوبول و اطالعات مربوط به اختالط علف- 3شکل 
)a (هرز تاجو روي علف) خروس ریشه قرمزb ،(ریزي سیاه هرز تاجکش کلوپیرالید روي علفکش کلریدازون با علفاختالط علف)c (هرز و روي علف

و ) e(یزي سیاه رهرز تاجکش کلریدازون روي علفمدیفام + اتوفومیست  با علفمدیفام + فنکش دساختالط علف) و dخروس ریشه قرمز (تاج
درصدي براي 95ها (بارها) فاصله اطمینان ). میله(90ED) و (،80ED)(50EDدر سطوح پاسخ ) fخروس ریشه قرمز (هرز تاجروي علف

کشعلف90DEو 50ED،80EDاند، بطوریکه دز استاندارد شدهyو xدهند. دزها روي محورهاي تخمینی را نشان می90EDو 50ED،80EDدزهاي 
ثابت شده است 1هاي بکار رفته بصورت خالص روي 

Figure 3- Isoboles and data for fixed-ratio binary mixtures of desmedipham plus phenmedipham plus ethofumesate with
clopyralid on black nightshade (a) and on redroot pigweed (b), mixture of chloridazon with clopyralid on black nightshade
(c) and on redroot pigweed (d) and mixture of desmedipham plus phenmedipham plus ethofumesate with chloridazon on

black nightshade (e) and on redroot pigweed (f) at the ED50 (), ED80 () and ED90 () response levels. Bars indicate 95%
confidence intervals for the estimated ED50, ED80 and ED90 doses. The doses have been scaled so that the doses of the

herbicides applied separately are 1.0

خروس ریشه قرمزتاج
Redroot pigweed
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مشـاهده  4تنهـا  نظر از سطح پاسـخ،  مشاهده صرف9بنابراین، از 
95قـرار گرفتـه و سـایر مشـاهدات بـر اسـاس       بیرون از خط آیزوبول 

و از فرضـیۀ  بـوده ADMمطـابق بـا   درصد فاصـلۀ اطمینـان جـانبی    
).3fافزایشی دزها پیروي کردند (شکل 

آزمـایش کـل درهـا کـش علفدوبهدوهاياختالطکهآنجاییاز
کـه بـوده متفـاوت عملنحوةبامختلفگروهدوازگرفتهانجامهاي

عمـل الگـوي مدلبراساسباشند،مینیزمتفاوتیهدفجایگاهداراي
اثـر همازمستقلکشدو علفکهرفتمیانتظارها،کشعلفمستقل

آنکـه حـال . باشـد نداشـته وجـود اخـتالط درمتقابلیاثرهیچوکنند
تـأثیر یکـدیگر کشـی روي هاي علـف مخلوطکهدادنشانهاآزمایش
هـا  کـش هر یـک از علـف  انتقالوجذبمسیردرتداخالتیوگذاشته

مـادة دومخلـوط کاهشـی حالـت بـه منجرامراینشود کهمیایجاد
شود.کاربرد تنهاي هر یک از آنها میبهنسبتشیمیایی

ترکیب هرز، عوامل مختلف ساختاري و مکانیسمی نظیر گونۀ علف
هاي فرموالسیون، محیطی کشی، ویژگیکوتیکول، مواد شیمیایی علف

آن برگ گسترش یافته و یا وقایع جذب رخ داده شده همگـی از  که در 
هایی هستند که سطح تمـاس قطـره و در نهایـت جـذب علـف     ویژگی

هاي پس رویشی براي مؤثر کش). علف16دهند (ها را کاهش میکش
واقع شدن باید در فرم و مقدار مناسب جذب شده و به جایگـاه هـدف   

انتقال یابند.
و برگی فرآیندي است کـه تحـت تـأثیر    هاي شاخکشجذب علف

کش، محیطـی کـه در   هاي فرموالسیون علفترکیب کوتیکول، ویژگی
). 16گیـرد ( آن برگ گسترش یافته و یا وقایع جذب رخ داده قـرار مـی  

کش در جایگاه هدف حائز اهمیت است. بـه دلیـل   حضور دز مؤثر علف
هـاي  وزنـه ها در جذب (وجود سطح برگ کـوچکتر و ر کشرقابت علف

هـا احتمـاالً   کشهوایی کمتر در مرحلۀ رشدي اولیه) هیچ یک از علف
نتوانسته اند در دز مؤثر به جایگاه هدف انتقال یابند. از ایـن رو، مـدت   

ها در جایگاه هدف بـه غلظـت   کشزمان زیادي نیاز بوده است تا علف
جذب ) گزارش نمودند که افزایش11مؤثر برسند. دوین و وندن بورن (

همـراه سـولفات آمونیـوم منجـر بـه      کش گالیفوسیت بهو انتقال علف
هـا بایسـتی در   کـش هرز گاوپنبه شده بود، زیرا علـف کنترل بهتر علف

جایگاه هدف خود در غلظت مؤثر حضور داشته باشند تا به طور مؤثري 
هرز اثر داشته باشند. از طرف دیگـر، زمانیکـه جـذب و    روي رشد علف

کـش  یابد، غلظت کمتري از هر دو علفها کاهش میکشانتقال علف
-هرز فرصت دارد تا مولکـول در درون گیاه انتقال خواهند یافت و علف

هاي اختالط کش را متابوله کند. بنابراین، در برخی از نسبتهاي علف
هـرز نسـبت بـه    که دز مؤثر مورد نیاز براي کاهش وزن خشـک علـف  

کـش  یا کاهش نیافته است، احتماالً علفاختالط قبلی افزایش یافته و 
در غلظت مؤثر به جایگاه هدف انتقال نیافتـه و بـه مقـدار بیشـتري از     

کش براي رسیدن به سطح کنترلی مورد نیاز بـوده اسـت.   غلظت علف
هاي بکار رفته در مخلـوط بـه گونـه    کشاثرات متقابل علفهمچنین، 

ن و همکـ  20هرز هدف بسـتگی دارد ( علف نشـان  26اران (). سورنسـ (
کـش اسـیفلورفن موجـب    کش بنتازون بـا علـف  دادند که ترکیب علف

شـده،  1تـره و گاوپنبـه  هـرز سـلمه  هـاي افزایش کارایی آنها روي علف
خـروس ریشـه قرمـز    و تـاج 2هرز تـاتوره درحالیکه کارایی کنترل علف

) 3(لیـور اُونمـود. بـارنز  هاي فـوق کـاهش پیـدا    کشتحت تأثیر علف
کنترلکاهشموجبکلتودیمباکلرومورونمخلوطکهردندکگزارش
هـرز علـف کنتـرل درافزایـی اثـرات هـم  سورگوم و بـروز وسوروف

Brachiaria platyphylla.هــاي کــشبعــالوه، ترکیــب علــفشــد
کـش بازدارندة استوالکتات سینتاز (ایمازاکوئین و کلریمورون) بـا علـف  

و فومسـافن) باعـث افـزایش    هاي گروه دي فنیل اترهـا (اسـیفلورفن   
شد، درحالیکـه کـارایی آنهـا در کنتـرل     3هرز سیداکارایی آنها بر علف

). نوع و اجـزاء فرموالسـیون   32کاهش یافت (4هرز توق معمولیعلف
تواند باعث افزایش یا کاهش کشی هم میها در مخلوط علفکشعلف

هـا  کـش ها نسبت به کاربرد تنهاي هر یـک از علـف  کشکارایی علف
هاي فرموله شده محتوي جزء فعـال مخلـوط شـده بـا     کششود. علف

اجزاء اصلی فرموالسیون هستند که منجر به افزایش چسبندگی قطـره  
هـاي گیـاه، افـزایش جـذب و یـا ممانعـت از       سمپاشی شده روي برگ

شـوند. درصـورت فرمولـه    کشـی مـی  تجزیه سریع ترکیب فعال علـف 
وژیکی به ترکیبـات غیرفعـال تبـدیل    ها به لحاظ بیولکشنشدن، علف

مـدیفام +  کشـی دس ). مقایسۀ پاسخ مخلوط علـف 26و 20شوند (می
هاي کلوپیرالید بخـوبی نشـان داد   کشمدیفام + اتوفومیست با علففن

که فرموالسیون امولسیون شونده غلیظ در فرموالسیون مایع قابل حل 
سته مخلـوط تـأثیر   تواند روي کُنش پیوکش کلوپیرالید میدر آب علف

کـش  مثبتی داشته باشد، بطوریکه مشاهدات حاصـل از ترکیـب علـف   
کش کلوپیرالید نسبت به مدیفام + اتوفومیست با علفمدیفام + فندس

1- Abutilon theophrasti L.
2- Datura stramonium L.
3- Sida spinosa L.
4- Xanthium strumarium L.
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کش کلریـدازون (بـا فرموالسـیون پـودر     کش با علفترکیب این علف
و یـا مطـابق بـا    ADMشونده) داراي اثراتی بیشـتر از  وِتابل مرطوب

ADMمدیفام + کش دسکلریدازون با علفکه در اختالط ود. درحالیب
مدیفام + اتوفومیسـت و یـا کلوپیرالیـد، فرموالسـیون پـودر وِتابـل       فن

مرطوب شونده موجود در ترکیب آن ممکن است سبب محـدود شـدن   
ها در فرموالسیون امولسیون شونده و یا مایع قابل حـل  عمل پراکننده

ن اسـت باعـث شـود تـا مـادة مـؤثره ایـن        در آب شود. این امر ممکـ 
) بیـان  19کوتینگ و زینک (شوند. ها لخته و ته نشین میفرموالسیون

مـدیفام +  مدیفام + فـن دسکش درصد از علف75نمودند که اختالط 
ــن   ــا دز توصــیه شــده ف ــال پروگــرس) ب ــدیفام + اتوفومیســت (بِتان م

هـرز  هاير خوبی از علفاتوفومیست (بِتانال تاندم) منجر به کنترل بسیا
) گزارش دادند که کنتـرل  9دیل و همکاران (شود. مزارع چغندرقند می

مـدیفام و  مدیفام + فـن دسخروس با مخلوط هاي تاجتره و گونهسلمه
گونـه خسـارتی روي   مدیفام + اتوفومیست بدون هیچمدیفام + فندس

چغندرقند، افزایش یافت. 

گیري کلینتیجه
هـاي علـف  هاي بازدارندة فتوسنتز با دیگر گروهکشاختالط علف

کشی ضمن کنترل طیـف وسـیعتر و پیشـگیري از بـروز مقاومـت یـا       
تواند باعـث مهـار بهتـر علـف    هرزي میهاي علفتحمل در این گونه

-مـدیفام + فـن  کـش دس هرز مورد مطالعه شود. در اختالط علفهاي

هر سه نسبت اخـتالط  کش کلوپیرالید درمدیفام + اتوفومیست با علف

درصـدي وزن خشـک   90و 80، 50مقدار دز مورد نیاز بـراي کـاهش  
ها کشریزي سیاه نسبت به کاربرد خالص هر یک از علفهرز تاجعلف

کاهش یافت و اثرات این اختالط کامالً از حالـت هـم افزایـی پیـروي     
صد در95غیر از یکی از آنها بر اساس کرد، بطوریکه تمام مشاهدات به

کـش  فاصلۀ اطمینان جانبی زیر خط آیزوبول قرار گرفتند. اختالط علف
کاهی همهرز از حالتکش کلوپیرالید روي این علفکلریدازون با علف

مـدیفام +  کـش دس اختالط علـف ضعیف تبعیت کرد. در صورتیکه در 
کش کلریدازون بیشتر مشـاهدات روي  مدیفام + اتوفومیست با علففن

رار گرفته و این اختالط بیشتر از حالت افزایشـی تبعیـت   خط آیزوبول ق
مـدیفام + اتوفومیسـت بـا    مدیفام + فنکش دسکرد. در اختالط علف

خـروس ریشـه قرمـز اثـرات     هـرز تـاج  کش کلوپیرالید روي علـف علف
کـش  اختالط بسته بـه سـطح پاسـخ متفـاوت بـود. در اخـتالط علـف       

شـدیدي در اخـتالط دو   کـاهی هـم کش کلوپیرالیـد  کلریدازون با علف
مـدیفام  مدیفام + فـن کش دسدر اختالط علفکش مشاهده شد. علف

و80EDکـش کلریـدازون نیـز سـطوح پاسـخ      + اتوفومیست با علـف 
90ED    .در عملیـات کنترلـی   از اینـرو،  حالت افزایشـی را نشـان دادنـد

هـرز بسـته بـه نـوع گونـه و تـراکم آن در منطقـه اقـدامات         هايعلف
هرزي کـه داراي موانـع   هايصی انجام داد و در مورد علفمدیریت خا

-ساختاري و یا مکانیسمی هستند کاربرد مویان در فرموالسیون علـف 

هاي اخـتالط یافتـه و نهایتـاً کنتـرل     کشکشی جهت جذب بهتر علف
رسد.  هرز ضروري بنظر میهايتر علفمناسب

منابع
1- Abbaspoor M., Chitband A.A., Molkara M.R., and Tavakoli H. 2013. Isobolographic analysis for additive,

Synergism and antagonism effects in binary mixture of glyphosate and clopyralid on Acroptylon repense. Journal
of Plant Protection, 27(3): 294-300. (In Persian with English abstract).

2- Abdollahi F., and Ghadiri H. 2004. Effect of separate and combined applications of herbicides on weed control
and yield of sugar beet. Weed Technology, 18: 968-976.

3- Barnes J.W., and Oliver L.R. 2004. Cloransulam antagonizes annual grass control with aryloxyphenoxy
propionate graminicides but not cyclohexanediones1. Weed Technology, 18: 763-772.

4- Brautigram H. 1995. Does nitrogen fertilizer affect weed populations in sugar beet? PSP Pflanzenschutz-Praxis, 1:
24-26.

5- Chitband A.A., Ghorbani R., Rashed Mohassel M.H. Zare A., and Abbaspoor M. 2013. Isobolographic analysis
for additive, synergism and antagonism in binary mixture of mesosulfuron + iodosulfuron and clodinafop-
propargyl and optimizing them with citowett and frigate surfactants on wild oat (Avena ludoviciana). Iranian
Society of Weed Science, 9: 93-104. (In Persian with English abstract).

6- Chitband A.A., Ghorbani R., Rashed Mohassel M.H., Nassiri Mahallati M., and Abbasi R. 2015. Joint action of
photosynthesis + lipid and auxin-inhibiting herbicides in sugar beet. p. 817-822. In Proceeding of the 6th Iranian



1396پاییز، 3شماره، 31، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)386

Weed Science Congress, 1-3 Sep. 2015. Birjand, Iran. (In Persian with English abstract)
7- Chitband, A.A., Abbaspoor, M. and Nabizade, M. 2012. Utilizing drc package in R software for dose-response

studies: The concept and data analysis. P. 1-5. In Proceeding of the 12th Iranian Crop Sciences Congress, 4-6 Sep.
2012. Islamic Azad University, Karaj. Iran. (In Persian with English abstract).

8- Chitband A.A., Ghorbani R., Rashed Mohassel M.H., Abbaspoor M., and Abbasi, R. 2015. Reduced dose of PSII
+ fatty acid inhibitors herbicides and clopyralid mixtures and their chlorophyll fluorescence evaluation to control
important broadleaf weeds in Sugar beet (Beta vulgaris L.). Ph.D. Dissertation. Ferdowsi University of Mashhad.
(In Persian with English abstract).

9- Dale T.M., Renner  K.A., and Kravchenko A.N. 2006. Effect of herbicides on weed control and sugarbeet (Beta
vulgaris) yield and quality. Weed Technology, 20: 150–156.

10- Devilliers B.L., Kudsk P., Smit J.J., and Mathiassen S.K. 2001. Tralkoxydim: adjuvant, MCPA and other effects.
Weed Research, 41: 547-556.

11- Devine M.D., and Vanden Born W.H. 1985. Translocation and foliar activity of clopyralid and chlorsulfuron in
Canada thistle and perennial sowthistle. Weed Science, 33: 524-530.

12- Dexter A.G. 1998. Weed control guide for sugar beet. www.sbreb.org/98/weed/98p3.htm.
13- Gamuev V.V., Vilkov V., and Repina G. 1996. Sugar beet protection based on a Betanal system. Sakharnaya

Svekla, 3: 21-23.
14- Gessner P.K. 1995. Isobolographic analysis of interactions: an update on applications and utility. Toxicology,

105: 161- I79.
15- Gonik G.E., and Val'ko A.P. 1996. How to increase the effectiveness of Centurion. Sakharnaya Svekla, 1: 8-9.
16- Hatzios K.K., and Penner D. 1985. Interactions of herbicides with other agrochemicals in higher plants. Review.

Weed Science, 1: 1-63.
17- Hendrick L.W., Meggitt W.F., and Penner D. 1974. Basis for selectivity of phenmedipham and desmedipham on

wild mustard, redroot pigweed, and sugar beets. Weed Science, 22: 179–184.
18- Kortenkamp A., and Altenburger R. 1998. Synergisms with mixtures of xenoestrogens: A reevaluation using the

method of isoboles. The Science of the Total Environment, 221: 59-73.
19- Kotting K., and Zink J. 1992. Present requirements for a beet herbicide reflected in betanal progress. Germany

Gesunde Pflanzen, 44(2): 60-64.
20- Kudsk P. 2008. Optimising herbicide dose: a straightforward approach to reduce the risk of side effects of

herbicides. Environmentalist, 28: 49–55.
21- Kudsk P., and Mathiassen S.K. 2004. Joint action of amino acid biosynthesis inhibiting herbicides. Weed

Research, 44: 313-322.
22- Kudsk P., and Streibig J.C. 2003. Herbicides-a two edged sword. Weed Research, 43: 90–102.
23- Paradowski A., and Praczyk T. 2004. Evaluation of selected mixtures of active ingredients for weed control in

sugar beet. Progress in Plant Protection, 44(2): 1004-1007.
24- Petersen J. 2004. A review on weed control in sugar beet. p. 467–515. In Inderjit (ed.) Weed Biology and

Management, Dordrecht (The Netherlands). Springer Netherlands.
25- Sobye K.W., Streibig, J.C., and Cedergreen, N. 2011. Prediction of joint herbicide action by biomass and

chlorophyll a fluorescence. Weed Research, 51: 23–32.
26- Sørensen V.M., Meggitt W.F., and Penner D. 1987. The interaction of acifluorfen and bentazon in herbicidal

combinations. Weed Science, 35: 449–56.
27- Streibig J.C. 1988. Herbicide bioassay. Weed Research, 28: 479-484.
28- Streibig J.C., Kudsk P., and Jensen J.E. 1998. A general joint action model for herbicide mixture. Pesticide

Science, 53: 21- 28.
29- Streibig J.C., and Jensen J.E. 2000. Actions of herbicides in mixtures. In: Herbicides and Their Mechanisms of

Action. A.H. Cobb and R.C. Kirkwood, Eds., Sheffield Academic Press, Boca Raton, FL: CRC Press, 295 pp.
England, UK

30- Tammes P.M.L. 1964. Isoboles, a graphic representation of synergism in pesticides. Netherland Journal of Plant
Path, 70: 73-80.

31- Vencil W.K. 2002. Herbicide handbook. 8th edition. Weed Sci Society of America. Lawernce, KS. USA. p. 493.
32- Wesley M.T., and Shaw D.R. 1992. Interactions of diphenyl-ether herbicides with chlorimuron and imazaquin.



387چغندرقندهاي قابل کاربرد در مزارع کشبرگکُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن

Weed Technology, 6: 345–51.
33- Zand E., Baghestani M.A., Nezamabadi N. and Shimi P. 2011. Herbicides and important weeds in Iran. University

Press Center. p. 143.
34- Zhang J., Hamill A.S., and Weaver S.E. 1995. Antagonism and synergism between herbicides: trends from

previous studies. Weed Technology, 9: 86–90.


