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مقاله پژوهشی

بررسی زمان بهینه و دوز کاربردی علفکش کلریدازون در چغندرقند ()Beta vulgaris L.
در استانهای خوزستان و گلستان
حسین نجفی -*1عبدالعزیز حقیقی -2محمود شاهی

کوتیانی3

تاریخ دریافت1399/06/15 :
تاریخ پذیرش1399/07/20 :

چکيده
به منظور تعیین بهترین زمان کاربرد علفکش کلریدزون (پیرامین  )WP 65%جهت کنترل علفهایهرز پهنبرگ چغندرقند ،آزمایشي یكساله در
سال زراعي  1397-1398در استانهای خوزستان (صفيآباد) و گلستان (گنبد) اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علفکشهای کلریدازون در سه
دوز ( 4 ،3و  5کیلوگرم در هکتار از ماده تجارتي) با دو مرحله کاربرد (قبل از جوانهزني (پیشرویشي) و در مرحلهه  4برگهي چغندرقنهد (په رویشهي)) و
کاربرد پ رویشي علفکش فنمدیفام +دسمدیفام +اتوفومزیت (بتانالپراگرساُاف به مقدار  3لیتر در هکتار از ماده تجاری) و شاهد وجین بودند که در
قالب طرح بلوكهای کامل تصادفي ،در چهار تکرار به اجرا درآمد .کرتهای آزمایشي به دو قسمت تقسیم و بخش پاییني آن تیمار شد و بخش بهاییي
به عنوان شاهد عدم کنترل در نظر گرفته شد .زمان ارزیابي تیمارهای آزمایشي  30روز پ از سمپاشي و ارزیابيها شامل ارزیابي چشمي ،تعیین تهراکم
و وزن خشك علفهایهرز پهنبرگ و عملکرد چغندرقند در پایان دوره رشد بود .آنالیز آماری دادههای آزمایش در هر دو منطقه تاثیر معنيدار تیمارهای
علفکش بر علف های هرز را تایید کرد .نتایج آزمایش در منطقه دزفول نشان داد که کاربرد  3کیلوگرم در هکتار از علفکهش کلریهدازون توانسهت بهه
میزان  95تا  100درصد علفهرز خردل وحشي و در منطقه گنبد علفهایهرز هفتبند و گاوچاقکن را به میزان  86و  93درصد کنترل کند .تفاوت این
تیمار در هر دو منطقه با تیمار کاربرد فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت معنيدار نشد .عالوه بر این ،در منطقه دزفول ،کاربرد پ رویشي و پیشرویشهي
کلریدازون تفاوت معنيداری با یکدیگر نداشتند اما در منطقه گنبد ،کاربرد پیشرویشي کلریدازون از کارآیي بایتری نسهبت بهه کهاربرد په رویشهي آن
برخوردار بود .در مجموع ،نتایج آزمایش در دو منطقه دزفول و گنبد نشان داد که کاربرد پیشرویشي  3کیلهوگرم در هکتهار از علهفکهش کلریهدازون از
کارآیي باییي برخوردار بوده و مشابه با کاربرد فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت ،بیش از  85درصد علفهایهرز را کنترل کردند .این تیمهار در کنتهرل
علفهرز پنیرك ضعیف (با کنترل  57درصد) بود و در صورت وجود آن در مزرعه ،باید مقدار مصرف کلریدازون تها  4کیلهوگرم در هکتهار افهزایش یابهد.
کاربرد کلریدازون در مقدار  5کیلوگرم در هکتار به دلیل تاثیر منفي بر جوانهزني چغندرقند توصیه نميگردد.
واژههای کليدی :پنیرك ،خردل وحشي ،علفهایهرز پهن برگ ،کنترل شیمیایي ،هفت بند

مقدمه
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چغندر ( )Beta vulgaris L.از جمله گونهههای زراعهي بها ارز
است که عمدتا برای تولید شکر در مناطق مختلف جهان کشهت مهي
 -1دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکي کشور ،سازمان تحقیقات ،آمهوز
و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
(* -نویسنده مسئول)Email: najafihossein2017@gmail.com :
 -2استادیار پژوهش مرکز تحقیقهات و آمهوز کشهاورزی و منهابی طبیعهي اسهتان
گلستان
 -3محقق مرکز تحقیقات و آمهوز کشهاورزی و منهابی طبیعهي اسهتان خوزسهتان
(صفي آباد دزفول)
DOI: 10.22067/jpp.v34i4.88433

شود ( .)27امروز ،جمعیت  7/8میلیاردی جهان حدود  173میلیون تهن
شکر مصرف ميکنند که میانگین سرانه آن  24کیلوگرم است ( )1و از
این جهت ،زراعت چغندرقند و افهزایش عملکهرد ریشهه و شهکر آن از
درجه اهمیت باییي برخوردار است .عوامل مختلفهي رشهد و عملکهرد
این گیاه را تحت تاثیر قرار ميدهند اما در این بین ،علفهایهرز و به
خصوص پهنبرگهای پیچهك ( ) Convolvulus arvensis L.تها
خروسریشههقرمهز ) ، (Amaranthus retroflexus L.تها خهروس
خوابیهههده ( ،)Amaranthus blitoides S.Wats.سهههلمهتهههره
( ،)Chenopodium album L.جارو ( Kochia scoparia (L.) A.
 ،)J. Scottتهوق ( ،)Xanthium spp.تهاجریزی سهیاه ( Solanum
 ،)nigrum L.خارلتههه ( ،)Cirsium arvense (L.) Scop.خرفههه
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( ،)Portulaca oleracea L.گاوپنبهه
) ،Medik.خارخسك ( )Tribulus terrestris L.و تاتوره (Datura
)  stramonium L.به دلیل ماهیت رشهد چغندرقنهد ،عهدم پوشهش
کامل زمین توسط این گیاه (رشد روزتي )1و توان پایین رقابهت بهرای
جذب منابی از درجه اهمیت بسیار باییي برخوردار بهوده ( )20و بطهور
میانگین ،حدود  72درصد ( 61تا  83درصد) خسارت به چغندرقند وارد
ميکنند که برآورد مالي این خسارت ،حدود  119/5میلیهون دیر مهي
باشد ( .)27مقدار افت عملکرد چغندرقند ناشي از حضور علفهایههرز
بسته به گونه گیاهي متفاوت و این مقدار برای یك بوته در متر مربهی
از سلمهتره  ،تا خروس و سوروف( )Echinochloa crus-galli (L.
 )P. Beauvبه ترتیب  20 ، 30و  5-10درصد برآورد شده است (.)13
علفهایهرزی که هم زمان با چغندرقند جوانه ميزنند ،ميتواننهد تها
 90درصد موجب کاهش عملکهرد چغندرقنهد شهوند و از ایهن جههت،
تعیین زمان مهار آنها و تسریی در عملیات کنترلي بسهیار مههم اسهت.
بررسيهای مختلف نشان داده است که چنانچه مزرعهه چغندرقنهد تها
مرحله  2برگي حقیقي عاری از علهفههرز نگهه داشهته شهود ،میهزان
کاهش عملکرد ناشي از علفهایهرز  25درصد و در شرایطي که این
دوره تا مرحله  6تا  8برگي چغندرقند ادامه یابد ،میزان خسارت به زیر
 10درصههد کههاهش خواهههد یافههت ( 8و  .)28در هههر حههال ،خسههارت
علفهایهرز به محصویت زراعي تحت تأثیر نوع گونهه علهفههرز،2
تراکم علفهرز 3و نوع نظهام تنهاوب زراعهي 4نیهز قهرار دارد .در ایهن
ارتباط ،گوپتا ( )12عنوان کرد که خسارت علفهایهرز پهنبهرگ بهه
چغندرقند دو برابر باریكبرگهاست و این خسارت ميتواند تا  80درصد
افزایش یابد .بررسيهای شوایتزر و بریج ( )23نیز مشهخ کهرد کهه
تراکم  6و  24بوته گاوپنبه در  30متر طول از ردیفههای کاشهت بهه
ترتیب  14و  30درصد از عملکرد چغندرقند ميکاهد و این مقدار برای
سلمهتره  13و  48درصهد بهرآورد شهد .در دیگهر بررسهي ،شهوایتزر و
یریدسون ()24گزار کردند که تراکمهای  18 ،12 ،6و  24بوته تا
خروس ) )Amaranthus powellii S. Watsonدر  30متر طهول از
ردیفهای کاشت چغندرقند به ترتیب  24 ،14 ،8و  25درصد خسارت
وارد ميکنند .جهت کنترل علفهایهرز در زراعهت چغندرقنهد علهف
کشهای متعددی به ثبت رسیده است .در بین علفکشهای انتخابي
این محصول ،کلریدازون علفکشي انتخابي و سیسهتمیك اسهت کهه در
گروه پیریدازینون جای گرفته و بها فرمویسهیون  WP 80%و  SC 50%در
ایران به ثبت رسیده است .این علفکش بازدارنده عمل فتوسنتز ميباشد و از
طریق اندامهای هوایي و همچنین ریشههای در حال جوانهزني علفهایهرز
جذب و قابل انتقال است ( 6 ،4و  .)25انتخابي بودن ایهن علهفکهش بهرای
(Abutilon theophrasti

1- Rosette
2- Weed species
3- Weed Density
4- Crop rotation system

چغندرقند مربوط به متابولیزه و غیر فعال شدن آن در برگها این گیاه است (.)9
ماندگاری کلریدازون در خاك چههار تها هشهت هفتهه مهيباشهد ( .)25ایهن
علف کش به صورت پیشرویشي و پ رویشي توصهیه مهيشهود امها
بیشتر در مراحل  2-4برگي علفهایهرز و معمویً در اختالط با سایر
علفکش ها کاربرد دارد .ایهن در حهالي اسهت کهه بهر اسهاس برخهي
گزار ها ،کاربرد کلریدازون در این مرحله کارآیي مطلوبي ندارد (3 ،2
و  )15و بهترین نتیجهه زمهاني بدسهت مهيآیهد کهه انجهام عملیهات
سمپاشي پیش از سبز شدن علفهایهرز و یا محصول باشهد ( .)25از
این جهت ،تعیین بهترین زمهان مصهرف کلریهدازون جههت افهزایش
کارآیي علفکش و مقدار مصرف آن بسیار مهم است .تعیهین بهتهرین
زمان مصرف علهفکهش در جههت کهاهش مصهرف آن و در نتیجهه
مدیریت مقاومت در علفهایهرز نیز مهم است .بر اسهاس مطالعهات
پرتویي و همکاران ( ،)18کنترل ضعیف برخي تودههای علفهرز تها
خروس توسط کلریدازون حاکي از توان این گیاه جهت بهروز مقاومهت
به علفکش کلریدازون است و از این جهت ،باید مصرف ایهن علهف-
کش مدیریت شود .مطالعات دویکیت و همکهاران ( )6نشهان داد کهه
میزان کارآیي کلریدازون با رفتار پیشرویشي مشابه بها کهاربرد په -
رویشي آن است اما با توجه به اینکه کارآیي علهفکهشههای پهیش-
رویشي به میزان رطوبت خاك بستگي دارد ،ممکن اسهت محهدودیتي
برای توصیه این علفکش در مزارع چغندرقند باشد .کاربرد علفکش-
های پیشرویشي (مانند کلریدازون) در شرایط آلودگي شدید مزرعه به
علفهایهرز از درجه اهمیت باییي برخوردار بوده و بهه خصهوص در
شرایط نامساعد محیطي و آلودگي شدید مزرعه ،کارآیي علفکشهای
برگ مصرف که در مراحل رشدی بعد اسهتفاده مهيشهوند را افهزایش
ميدهد ( .)13با این حال ،کارآیي علفکشها به صورت پیشرویشهي
و در خاك ،تحت تاثیر شرایط بستر بهذر و میهزان مهاده آلهي آن قهرار
خواهد گرفت .در این ارتباط ،بررسهيههای سهانچز و همکهاران ()21
نشان داد که در شرایطي که میزان ماده آلي خهاك بهیش از  2درصهد
است ،همبستگي باییي بین توزیی کلریدازون و مقدار ماده آلي خهاك
وجود دارد و مقدار رس خاك نقشهي در آن نهدارد .عهالوه بهر زمهان
مصرف علفکش ،کارآیي کلریدازون به نوع گونه موجود در مزرعه نیز
ارتباط داده شده است .بطوری که بر اساس بررسيههای چیهت بنهد و
همکاران ( ،)3کلریدازون علهفههایههرز تها خهروس ریشهه قرمهز
( ) Amaranthus retroflexus L.و تههاجریزی سههیاه ( Solanum
 )nigrum L.را بهتههر از سههلمهتههره ()Chenopodium album L.
کنترل ميکند و این امر به وجود پوشش پودری روی برگههای ایهن
علفهرز ربط داده شد .در بررسهيههای قنبهری بیرگهاني و همکهاران
( ،)10کهاربرد کلریهدازون بهه همهراه فهنمهدیفام از کهارآیي بهایتری
برخوردار بود و بعد از شاهد بدون علفهرز ،بیشهترین عملکهرد ریشهه
چغندرقند را تولید کهرد .شهیمي و همکهاران ( )26برنهدهای مختلهف
کلریدازون (شامل( SC50% :بها دوز  2/5و  3کیلهوگرم در هکتهار) و

بررسی زمان بهینه و دوز كاربردي علفكش كلریدازون در چغندرقند...

( WP80%با دوز  3/2و  4کیلوگرم در هکتار)) با کاربرد پ رویشي را
مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند که این علفکش قادر به کنترل
پنیههرك نیسههت امهها در صههورت اخههتالط بهها فههنمههدیفام+دس-
مدیفام+اتوفومزیت ،به خوبي علفهرز سلمه تهره را کنتهرل مهيکنهد.
پنجکه و علمشاهي ( )17نیز گزار کردند که کلریدازون بهه تنههایي
تاثیر مطلوبي بر علهفههایههرز چغندرقنهد نهدارد امها در ترکیهب بها
فن¬مدیفام+دس¬مدیفام+اتوفومزیت و بتانالآام نتیجه مطلوبي را به
دنبال خواهد داشت .در بررسيهای نوبخهت و جهامي ( )16مشهخ
شد که کاهش مصرف علفکش کلریدازون به میهزان  75درصهد دوز
توصیه شده به همراه یکبار وجین دستي علفههایههرز ،تهاثیر قابهل
توجهي بر جمعیت علفهایهرز داشت و از این جههت ،مهيتهوان بها
مصرف کمتر علفکش ،علفهایهرز را کنترل کهرد .دوزههای بهایتر
این علفکش نیز ضمن عدم اختالف معنيدار با دوز توصهیه شهده در
کنترل علفهایهرز ،موجب افزایش مواد مضره در چغندرقند شهد و از
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این نظر ،توصیه نميشوند .خسارت کاربرد پیشرویشي کلریدازون بهه
چغندرقند و کاهش فتوسنتز این گیاه در مطالعهات دیگهر نیهز گهزار
شده است ( .)9هدف از اجهرای ایهن آزمهایش تعیهین بهتهرین زمهان
مصرف و همچنین دوز علفکش کلریدازون جهت مدیریت علفهای-
هرز چغندرقند در دو منطقه گلستان و دزفول بود.

مواد و روشها
این آزمایش در سهال زراعهي  1397 -98در دو منطقهه گلسهتان
(ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد) در محهدوده جغرافیهایي  36درجهه
شمالي و  55درجه شرقي و خوزستان (صفيآباد دزفهول( در محهدوده
جغرافیایي  32/2درجه شمالي و  48/4شرقي انجام شهد .در جهدول 1
برخي شرایط اقلیمي دو منطقه ذکر شده است.

جدول  -1شرایط آب و هوایی در زمان اجرای آزمایش در گنبد و صفیآباد
Table 1- Climatic conditions at time of the experiments in Gonbad and Safiabad

عرض

طول

ارتفاع از
سطح دریا

ميانگين دما

ميانگين بارندگی

Average
Average
temperature
rainfall
)℃(
)(mm
)Dezful (Safiabad

جغرافيایی

جغرافيایی

Latitude

Longitude

Height
)(m

'32˚ 16

'48˚ 25

82

317

'36˚ 16

'55 ˚12

45

461.2

حداقل دما

حداکثر دما

Min.
Temperature
(℃)

Max.
temperature
(℃)

15.8

51.8

صفي آباد دزفول
26.4
Gonbad

گنبد

آزمایش انجام شده در قالب طرح بلوكههای کامهل تصهادفي بها
چهار تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشي عبارت بودند از:
 -1کاربرد کلریدازون (پیرامین  )WP 65 %به مقدار سه کیلوگرم
در هکتار از ماده تجاری قبل از جوانهزني
 -2کهاربرد کلریهدازون (پیهرامین  )WP 65 %بهه مقهدار چههار
کیلوگرم در هکتار از ماده تجاری قبل از جوانهزني
 -3کاربرد کلریدازون (پیرامین  )WP 65 %به مقدار پنج کیلوگرم
در هکتار از ماده تجاری قبل از جوانهزني
 -4کاربرد کلریدازون (پیرامین )WP 65 %به مقدار سه کیلهوگرم
در هکتار از ماده تجاری در مرحله چهار برگي چغندرقند
 -5کهاربرد کلریهدازون (پیهرامین  )WP 65 %بهه مقهدار چههار
کیلوگرم در هکتار از ماده تجاری در مرحله چهار برگي چغندرقند
 -6کاربرد کلریدازون (پیرامین  )WP 65 %به مقدار پنج کیلوگرم
در هکتار از ماده تجاری در مرحله چهار برگي چغندرقند
 -7کاربرد فنمدیفام-دسمدیفام-اتوفومزیت (بتانال پراگهرساُاف

18.6

12/5

24/6

 )EC 27.4%به مقدار سه لیتر در هکتهار از مهاده تجهاری در مرحلهه
چهار برگي چغندرقند
 -8وجین دستي علفهایهرز به عنوان شاهد
جهت بررسي دقیق کارآیي علفکشها ،کرتهای آزمایشي به دو
قسمت تقسیم و تنها بخش پاییني آن تحت تیمار قرار گرفت و بخش
باییي به عنوان شاهد (عدم کنترل) در نظر گرفته شد .زمهان ارزیهابي
تیمارهای آزمایشي  30روز پ از سمپاشي و در پایان دوره رشد بود.
ارزیابيها شامل ارزیابي چشمي ،تراکم و وزن خشك علهفههایههرز
پهن برگ و عملکرد چغندرقند بودند .کرتهای آزمایشي بهه ابعهاد دو
در شش متر و هر بلوك دارای سرآب و فاضالب جداگانه بود .فاصهله
پشتههای آزمایش  60سهانتيمتهر و فاصهله بوتهه در روی ردیهف 20
سانتيمتر و رقم مورد استفاده چغندرقند در منطقه گنبد و صفيآباد بهه
ترتیب رزاگلد و سیلوتا با تراکم  90000بوته در هکتار بود .این دو رقم
مونوژرم و برای کشتهای پاییزه وارد کشور شده و ههر دو مقهاوم بهه
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بولتینگ ميباشند و از عملکرد بایتری نسبت به ارقام داخلي برخوردار
هستند .کشت چغندرقند در هر دو منطقه در پاییز انجام شد .اطالعات

جغرافیایي ،شرایط آب و هوایي و خاك در مناطق اجهرای آزمهایش در
جداول  1و  2ارائه شده است.

جدول  -2اطالعات زراعی ،محيطی و خاک منطقه اجرای آزمایش
Table 2- Agronomic, environmental and soil information of experimental locations

تاریخ
منطقه

کاشت

Location

Planting
date

گنبد
Gonbad

2018-1214

صفي آباد
دزفول

2018-11-3

تاریخ سمپاشی در:

دمای محيط در زمان مصرف

Time of herbicide
application at:

علفکش

تيمار پيش

تيمار پس

رویشی

رویشی

Pre.
treatment

Post.
treatment

2018-12-14

2019-1-20

2018-11-3

2018-12-3

Dezful
)(Safiabad

بافت خاک
Soil
texture

رطوبت خاک در زمان مصرف

Temperature
)℃(

علفکش پيشرویشی

پيش رویشی

پس رویشی

Pre.
treatment

Post.
treatment

Soil moisture
In Pre. treatment

Silt-claylome

21

25

F.C.

Silt-claylome

25

F.C.

25

جدول  -3معيارهای ارزیابی خسارت چشمی علفکشها به علفهای هرز و گياه زراعی بر اساس مقياس EWRC
Table 3- The rating scale used to score the level of crop tolerance and weed damages following herbicide application based
EWRC
کنترل علف
کارآیی
نمره
هرز
هرز)
علف
(مرگ
ارزیابی
تحمل گياه زراعی
Weed

EWRC
score

control

()%

1

100

2

99.9-98

3

97.9-95

4

94.9-90

5

89.9-82

6

81.9-70

7

69.9-55

8

49.9-30

9

29.9-0

Efficacy
)(weed kill

Crop tolerance

نابودی کامل

بدون خسارت

)(Complete kill

)(No effect

عالي

عالئم بسیار مختصر (صرفا کمي کوتولگي و یا رنگ پریدگي)

)(Excellent

Very slight effects; some stunting and yellowing just visible

عالئم مختصر ،رنگ پریدگي/کوتولگي بیشتر و قابل برگشت

خیلي خوب

Slight effects; stunting and yellowing obvious; effects
reversible

)(Very good

رنگپریدگي/کوتولگيبیشتر وظاهرتنكواحتمایقابل برگشت

خوب-قابلقبول

Substantial chlorosis and or stunting; most effects probably
reversible

)(Good-acceptable
متوسطاماغیرقابلقبول (Moderate but not generally
acceptable

Strong chlorosis/stunting; thinning of stand

رنگ پریدگي /کوتولگي شدید و ظاهر تنك

نسبتا ضعیف

افزایش شدت خسارت

)(Fair

Increasing severity of damage

ضعیف

افزایش شدت خسارت

)(Poor

Increasing severity of damage

خیلي ضعیف

افزایش شدت خسارت

)(Very poor

Increasing severity of damage

بدون اثر

خسارت کامل به گیاه و عملکرد

)(None

Total loss of plants and yield

منبی :ساندرال و همکاران ()22

به منظور انجام ارزیابي دقیق ،علفهایهرز باریك بهرگ در کهل
آزمایش وجین شدند .سمپاشي کرتهای آزمایش بهه وسهیله دسهتگاه
سمپا پشتي ماتآبي با نازل خطيپا و میزان مصرف آب  350لیتر

در هکتار انجام شد.
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جدول  -4ميانگين مربعات تاثير تيمارهای آزمایش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهایهرز نسبت به شاهد عدم کنترل و ارزیابی چشمی
طی  30روز بعد از سمپاشی و درصد افزایش عملکرد ریشه چغندرقند
Table 4- Mean squares of experimental treatments effect on percentage loss of weeds density, dry weight and visual
evaluation at 30 days after spraying and rising root yield of sugar beet.

عملکرد ریشه چغندرقند

ارزیابی چشمی

پنيرک

خردل وحشی

Malva sylvestris

Sinapis arvensis

Sugar beet root yield

Visual
evaluation

12762.45ns

0.11ns

29.46ns

**4172126.7

**1677.67

**3904.21

**4105.4

12275.49

0.16

62.84

24.07

7.25

11.22

0.51

13.86

11.34

2.7

درجه آزادی

منابع تغيير

DF

S.O.V.

وزن خشک

تراکم

وزن خشک

تراکم

Dry weight

Density

Dry weight

Density

108.6ns

7.1ns

39.07ns

3

9.8ns

**369.25

6(7)1

61.55

18(21)2

8.17

تکرار
Rep.

تیمار
Treat.

خطا
Error

ضریب تغییرات
)C.V (%

** معنيدار در سطح احتمال یك درصد و  nsعدم تاثیر معنيدار
 :+در خصوص تجزیه داده های عملکرد ریشه ،و با توجه به اضافه شدن تیمار شاهد وجین به جمی تیمارها ،درجه آزادی برای تیمار و خطا به ترتیب  7و  21ميباشد.
**: significant (p≤0.01), ns: no significant
1, 2: degree of freedom for sugar beet root yield is 7 and 21 for treatment and error respectively.

ارزیابي تیمارههای آزمهایش شهامل تعیهین تهراکم و وزن خشهك
علفهایهرز پهنبرگ به تفکیك گونه و ارزیابي چشهمي کهل کهرت
آزمایشي در  30روز بعد از سمپاشهي و تعیهین عملکهرد چغندرقنهد در
انتهای دوره رشد بود .ارزیابي چشهمي شهامل بررسهي گیهاهسهوزی و
اختالیت رشدی ناشهي از تیمارههای علهفکشهي بهر گیاهچههههای
چغندرقند و نیز کارایي تیمارها در کنترل علفهایهرز  30روز په از
سمپاشي به رو  EWRC1انجام شد (جدول .)3
مساحت نمونهبرداری علفهایهرز پهنبهرگ جههت تعیهین وزن
خشك (زیست توده) آنها با کوادراتههای  100×25سهانتي متهر مربهی
صورت گرفت .پ از انتقال بوتههای جمیآوری شده بهه آزمایشهگاه،
تراکم بوته هر گونه تعیین و سپ جهت تعیین وزن خشهك بهه آون
منتقل و به مدت دو روز در دمای  74درجه سانتيگراد قرار گرفت .در
پایان فصل رشد و پ از حذف حاشیهها ،تمامي بوتهها در سطح یك
مترمربی برداشت و پ از شستشهوی ریشهههها ،عملکهرد چغندرقنهد
اندازهگیری شد .شستشوی ریشه در استخرهایي که برای ایهن منظهور
ساخته شده است ،انجام شد .بدین منظور ،نمونهها به استخر منتقهل و
با فشار زیاد آب شستشو شدند .تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزار 9.1
 SASو مقایسه میانگینها با آزمهون دانکهن در سهطح  5و  1درصهد
صورت گرفت و رسم شکلها با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.

1- European Weed Research Council

نتایج و بحث
نتایج آزمایش در صفی آباد دزفول

در بین علفهایهرز مختلهف در ایهن منطقهه ،پنیهرك (
 )sylvestrisو خردل وحشي ( )Sinapis arvensisاز تراکم بیشتری
برخوردار بودند .آنالیز آماری دادههای آزمایش تاثیر معنيدار تیمارهای
علفکش بر علفهایهرز را تایید کرد (جدول  .)4بر اساس این نتایج،
تاثیر تیمارهای آزمایش بر تراکم خردل وحشهي و همچنهین تهراکم و
وزن خشك پنیرك معنيدار شد ( .)p≤0.01ارزیابي چشمي تیمارههای
آزمایش نیز حاکي از تاثیر معنيدار ( )p≤0.01تیمار بر این صفت بود.
بر اساس نتایج حاصل از مقایسهه میهانگین دادههها ،وزن خشهك
علفهرز خردل وحشي طهي  30روز بعهد از کهاربرد تیمارههای پهیش
رویشي و پ رویشي علفکهش کلریهدازون (در دوز سهه کیلهوگرم در
هکتار) به ترتیب با میانگین  95/8و  100درصهد کهاهش نسهبت بهه
شاهد عدم سمپاشي ،ههم ردیهف دوزههای بهایتر ایهن علهفکهش و
همچنین کاربرد فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت قرار گرفت (جدول
 .)5بر این اساس ،در صورت حضور و تراکم بیشهتر علهفههرز خهردل
وحشي در مزرعه ،ميتوان این گیاه را از طریق کاربرد پیشرویشهي و
یا پ رویشي سه کیلوگرم در هکتار از ماده تجهاری کلریهدازون و یها
کاربرد پ رویشي فنمهدیفام+دسمهدیفام+اتوفومزیت کنتهرل کهرد.
واکنش علفهرز پنیرك (به عنوان یك گیاه دو یا چندساله) نسبت بهه
خردل وحشي متفاوت بود ،به طوری که برای کنترل ایهن علهفههرز
صرفا تیمار کاربرد پیشرویشي کلریهدازون (در دوز چههار کیلهوگرم در
Malva
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کاربرد پ رویشي کلریدازون و در مرحله چهار برگي علهفههای
هرز نیز قابل توجه بود .در این زمان ،هر سه دوز مصهرفي کلریهدازون
تاثیر مطلوبي بر خردل وحشي داشتند و تفاوت آنها معنيدار نشهد امها
کارآیي آنها بر پنیرك قابل توجه نبود (جدول  .)5بدین ترتیب ،با توجه
به تاثیر مطلوب کلریدازون در مقدار سه کیلهوگرم در هکتهار در زمهان
چهار برگي چغندرقند ،این تیمار به عنوان تیمهار برتهر جههت کنتهرل
خردل وحشي معرفي شد .باید توجه داشت ،در صورت وجود علفههرز
پنیهههرك در مزرعهههه ،کهههاربرد کلریهههدازون و فهههنمهههدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت در بعد از جوانهزني موثر نیست (جدول .)5

هکتار) با میانگین کهاهش حهدود  94درصهد نسهبت بهه شهاهد عهدم
سمپاشي ،مطلوب بود و کاربرد پ رویشي این علفکهش و همچنهین
دوز پایینتر آن ،در سطوح پایینتر آماری قرار گرفتنهد (جهدول  .)5در
ارزیابي چشمي نیز کاربرد این تیمار با بیش از  92درصد کنتهرل کهل
علفهایهرز نسبت به سایر تیمارها (بجز دوز پنج کیلوگرم) به عنوان
تیمار برتر شناخته شد (جهدول  .)5ههر چنهد کهاربرد پهیشرویشهي 5
کیلوگرم در هکتار از کلریدازون تاثیر ظاهری بهتری بر کل علفههای
هرز داشت (جدول  )5اما به دلیل خسارت بر چغندرقند و بد سبزی این
گیاه ،توصیه نميشود.

جدول  -5مقایسات ميانگين تاثير تيمارهای آزمایش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهایهرز خردل وحشی و پنيرک طی  30روز پس از
سمپاشی نسبت به شاهد عدم سمپاشی و عملکرد ریشه چغندرقند بر اساس درصد افزایش
Table 5- Means compare of experimental treatments effects on percentage loss of weed density and dry weight of Sinapis
arvensis and Malva sylvestris at 30 days after spraying and rising root yield of sugar beet
 30روز بعد از سمپاشی)(30 days after spray

عملکرد ریشه
چغندرقند
Sugar beet root yield
409.5ef
1060.13b
587.00d
293.00f
501.75de
760.72c
848.00c
3439.50a

ارزیابی چشمی
Visual evaluation

87.50c
92.75b
100a
49.5f
50f
70e
80d

خردل وحشی
Sinapis arvensis

پنيرک
Malva sylvestris

تراکم

وزن خشک

تراکم

وزن خشک

Density
74.3b
100 a
100 a
100 a
97.79a
100 a
100 a

Dry weight
95.83a
100 a
100 a
100 a
99.84a
100 a
100 a

Density
42.86c
78.42a
82.12a
9.09e
6.25e
24.16d
65.93b

Dry weight
57.42c
93.94a
82.30ab
24.51d
10.73e
49.53c
81.49b

تيمارها
Treatments

1
2
3
4
5
6
7
8

در هر ستون ،تیمارهایي که حداقل دارای یك حرف مشترك هستند در سطح احتمال آماری  5درصد اختالف معني دار ندارند( 1 .)P≤0.05و  2و  :3به ترتیب کاربرد پیشرویشي
پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار ؛  4و  5و  :6به ترتیب کاربرد پ رویشي پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار؛  :7کاربرد پ رویشي بتانال پراگرساُاف به
مقدار  3لیتر در هکتار و  :8وجین دستي علفهای هرز به عنوان شاهد
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan multiple
range test.
1, 2 and 3: Pre-emergent application of 3, 4 and 5 kg/ha of Pyramin respectively. 4, 5 and 6: Post-emergent application of 3, 4 and 5
kg/ha of Pyramin respectively. 7: Post-emergent application of 3 lit/ha of Betanal Progress OF and 8: Weed free control.

عملکرد ریشه چغندرقند

آنالیز واریان تیمارهای آزمایش بر عملکرد ریشه چغندرقنهد نیهز
معنيدار شد (()p≤0.01جدول  .)4مقایسه میانگین دادهها نیهز تفهاوت
بین تیمارها را تایید کرد (جدول  .)5در بین تیمارهای آزمایشي و بعهد
از تیمار شاهد کنترل علفهایهرز ،تیماری که بیشترین کاهش تراکم
و وزن خشك علفهایهرز را موجب شد (تیمار کاربرد پهیشرویشهي
چهههار کیلههوگرم کلریههدازون و همچنههین کههاربرد فههنمههدیفام+دس
مههدیفام+اتوفومزیت) ،بیشههترین درصههد (بههه ترتیههب بهها  61/3و 56/3
درصد) افزایش عملکرد ریشه چغندرقند نسبت به شاهد عدم کنترل را
نیز نشان دادند .بر اساس نتایج آزمایش در منطقه دزفول ،جهت کسب
بیشترین عملکرد ،کاربرد پیشرویشي کلریدازون (با دوز چهار کیلوگرم

در هکتار) قابل توصیه ميباشد (جدول  .)7این در حالي بود که تیمهار
کاربرد کلریدازون بعد از جوانهزني (چهار برگي چغندرقند) و همچنهین
کاربرد فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت عملکرد قابل قبولي نداشتند
(جدول .)5

نتایج آزمایش در گنبد
گونههههههای علههفهههایهههرز موجههود در ایههن منطقههه هفههتبنههد
( )Polygonum aviculare L.و گاوچاقکن ( Sonchus arvensis
 )L.بودند .بر اساس نتایج آنالیز واریان دادههای آزمایش ،تاثیر تیمار
بر تراکم و وزن خشك علفههایههرز طهي  30روز بعهد از سمپاشهي
معنيدار شد (جدول .)6

بررسی زمان بهینه و دوز كاربردي علفكش كلریدازون در چغندرقند...

مقایسه میانگین دادههها نشهان داد کهه کلریهدازون کنتهرل قابهل
قبولي علفهرز هفتبند و گاو چاقکن دارد .بر اساس نتهایج آزمهایش
در این منطقه ،کاربرد پیشرویشي سه کیلوگرم در هکتار از علفکهش
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کلریدازون قادر به کنترل مطلوب علفهایهرز در مزرعه بهود و تهاثیر
آن مشابه با کاربرد فنمدیفام+دسمهدیفام+اتوفومزیت و تفهاوت آنهها
معنيدار نشد (جدول .)7

جدول  -6مقایسات ميانگين تاثير تيمارهای آزمایش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهایهرز خردل وحشی و پنيرک طی  30روز پس از
سمپاشی نسبت به شاهد عدم سمپاشی و عملکرد ریشه چغندرقند بر اساس درصد افزایش
Table 6- Means compare of experimental treatments effects on percentage loss of weed density and dry weight of Sinapis
arvensis and Malva sylvestris at 30 days after spraying and rising root yield of sugar beet
هفتبند()Polygonum
گاو چاقکن()Sonchus

عملکرد ریشه چغندرقند

ارزیابی چشمی

Sugar beet root yield

Visual evaluation

23.7ns
**3046.07
17.73

0. 857ns
*0.23
2.19

8.55

18.37

وزن خشک

تراکم

وزن خشک

تراکم

Dry weight
518.7ns
**1794.3
440.06

Density
550.01ns
*1225.2
440.96

Dry weight
173.7ns
**1584.9
92.02

Density
136.04ns
**1129.1
277.8

16.56

19.6

14.45

19.7

درجه آزادی

منابع تغيير

DF

S.O.V.

3
6(7)1
18(21)2

Rep.
Treat.
Error

ضریب تغییرات
)C.V (%

** و * معنيدار در سطح احتمال یك درصد و  5درصد و  nsعدم تاثیر معنيدار
 :+در خصوص تجزیه داده های عملکرد ر یشه ،و با توجه به اضافه شدن تیمار شاهد وجین به جمی تیمارها ،درجه آزادی برای تیمار و خطا به ترتیب  7و  21ميباشد.
* and ** Significant at P≤ 0.05 and P≤ 0.01respectively and ns: without significant difference
1, 2: degree of freedom for sugar beet root yield is 7 and 21 for treatment and error respectively.

بر اساس نتایج این بررسي ،در صورت تاخیر در مصرف کلریدازون
تا دو تا چهار برگي چغدرقند ،کهارآیي ایهن علهفکهش در مقایسهه بها
کاربرد پیشرویشي آن و همچنین فنمدیفام+دسمهدیفام+اتوفومزیت
پایین آمد (بطور میانگین به میزان  35تا  40درصد) و کنترل ضهعیفي
بر علفهایهرز داشهت (جهدول  .)7ایهن تهاثیر تها پایهان دوره رشهد

مشاهده شد و وزن خشك کل علفهایهرز در پایان دوره رشد نیز در
تیمارهای کاربرد علفکهش کلریهدازون در قبهل از جوانههزنهي و فهن
مدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت شرایط بهتری داشت (دادههای منتشر
نشده).

جدول  -7مقایسه ميانگين تاثير تيمارهای آزمایش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهایهرز و درصد افزایش عملکرد ریشه چغندرقند
(نسبت به شاهد عدم کنترل) و ارزیابی خسارت بر چغندرقند بر اساس معيار EWRC
Table 7- Means compare of experimental treatments effects on percentage loss of weed density and dry weight and
percentage increase of root yield of sugar beet in compare with weedy control and visual evaluation of sugar beet based
EWRC
 30روز بعد از سمپاشی)(30 days after spray

عملکرد ریشه
چغندرقند

Sugar beet root yield
53.65bc
61.3a
48.5c
10.52f
25.07e
34.13d
56.37ab
67.6a

ارزیابی چشمی
Visual evaluation
2c
4abc
5ab
3bc
4abc
6a
3bc
-

هفتبند()Polygonum

گاو چاقکن()Sonchus

تراکم

وزن خشک

تراکم

وزن خشک

Density
66.13bc
95.11a
97.63a
53.37c
63.11bc
73.7abc
85ab
-

Dry weight
93.93a
96.61a
98.21a
55.03b
57.65b
67.93b
97.73a
-

Density
77.58ab
76.08ab
85.5a
40.9c
49.76bc
50.72bc
75.96ab
-

Dry weight
86.52ab
98.45a
97.9a
51.65c
54.69c
58.34bc
91.69a
-

تيمارها
Treatments
1
2
3
4
5
6
7
8

در هر ستون ،تیمارهایي که حداقل دارای یك حرف مشترك هستند در سطح احتمال آماری  5درصد اختالف معني دار ندارند( 1 .)P≤0.05و  2و  3به ترتیب کاربرد پیشرویشي
پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار ؛  4و  5و  -6به ترتیب کاربرد پ رویشي پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار؛  -7کاربرد پ رویشي بتانال پراگرساُاف
به مقدار  3لیتر در هکتار و  -8وجین دستي علفهای هرز به عنوان شاهد
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan multiple
range test.
1, 2 and 3: Pre-emergent application of 3, 4 and 5 kg/ha of Pyramin respectively. 4, 5 and 6: Post-emergent application of 3, 4 and 5
kg/ha of Pyramin respectively. 7: Post-emergent application of 3 lit/ha of Betanal Progress OF and 8: Weed free control.
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عملکرد ریشه چغندرقند

نتیجه استنباطی دو منطقه

آنالیز واریان دادههای آزمایش نشان داد کهه تهاثیر تیمارهها بهر
عملکرد ریشه چغندرقند معنيدار است (جدول  .)6در ارزیابي عملکهرد
ریشه چغندرقند ،افزایش عملکرد این گیاه بر اساس درصد نسهبت بهه
شاهد عدم وجین (قسمت بایی هر کرت) محاسبه و آنالیز شد .بر این
اساس ،تیمارهای آزمایش تاثیر معنيداری ( )p≤0.01بر عملکرد ریشه
چغندرقند داشتند (جدول  .)6مقایسه میانگین دادهههای آزمهایش نیهز
نشان داد که کهاربرد کلریهدازون در قبهل از جوانههزنهي چغندرقنهد از
کارآیي بایتری (به طور میانگین  31/2درصد افزایش) برخوردار بهوده
و همانند کاربرد فنمهدیفام+دسمهدیفام+اتوفومزیت در مرحلهه دو تها
چهار برگي چغندرقند ،عملکرد بیشتری را موجهب شهد (جهدول  .)7در
بین دوزهای مختلهف کلریهدازون ،کهاربرد پهیشرویشهي مقهدار سهه
کیلوگرم در هکتار از این علفکش با تیمهار کهاربرد فهنمهدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت اختالف معنيداری نداشت (جدول .)7

نتایج این آزمایش در هر دو منطقه گنبد و دزفول بر کاربرد پهیش
رویشي کلریدازون به میزان سه کیلوگرم در هکتار تاکید داشهت .ایهن
تیمار در ههر دو منطقهه آزمهایش بها تیمهار کهاربرد فهنمهدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت اختالف معنهيدار نداشهت و بها تهاثیر بهیش از 85
درصد بر جمعیت علفهایهرز هفتبند ،گاوچاقکن و خردل وحشهي،
به عنوان تیمار برتر شناخته شد .طبق نتایج ایهن آزمهایش ،دوز چههار
لیتر کلریدازون نیز مطلوب بود اما به دلیل کارآیي بایی دوز سه لیتهر،
این تیمار توصیه نميشود .با این حال ،در صورت وجود گونه متحمل
پنیرك در خوزستان ،ميتوان دوز مصرف علفکش را تا چهار لیتهر در
هکتار بای برد .کاربرد پ رویشي کلریدازون بر علفهایهرز هفتبند،
گاوچاقکن و پنیرك تاثیر مطلوب نداشت و تنها خردل وحشهي را بهه
خوبي کنترل کرد و با تیمار فنمدیفام+دسمدیفام+اتوفومزیت هماننهد
بود .خالصه نتایج استنتاجي از دو منطقه در جدول  8ارائه شده است.
نتایج استان گلستان و همچنهین در خصهوص پنیهرك در اسهتان
خوزستان مشخ کرد که کاربرد پ رویشي کلریدازون باید زودتر از
مرحله چهار برگي انجام شود .این امر و تاکید بهر کهاربرد کلریهدازون
حداکثر در مرحله  2برگي حقیقي علفهایهرز در مطالعات دیگر نیهز
مشاهده ميشود ( .)25تاخیر در عملیات سمپاشي پ از ایهن مرحلهه،
به دلیل رشد علفهایهرز و سهپری شهدن دوره حساسهیت آنهها بهه
کلریدازون نتیجه مطلوبي را به دنبال نداشهت (جهدول  .)9بهر اسهاس
نتایج این بررسي ،دوزهای بایی چهار کیلوگرم از کلریهدازون و علهي
رغم تاثیر بهتر بر روی علفهایهرز ،جوانههزنهي چغندرقنهد را تحهت
تاثیر قرار داد و از این جهت ،توصیه نميشوند.

واکنش چغندرقند به زمان کاربرد کلریدازون

ارزیابي چشمي خسارت علفکشها بر چغندرقند نیز نشان داد که
تاثیر تیمار بر جوانهزني و رشد چغندرقند معنيدار است (جدول  .)6بهر
این اساس ،تیمارهای کاربرد پنج کیلوگرم کلریدازون در قبل از جوانهه
زني موجب کاهش جوانهزني و تنك مزرعهه گردیهد و کهاربرد په -
رویشي این تیمار ،زردی در بوتهههای چغندرقنهد را بهه دنبهال داشهت
(جدول .)7در هر حال ،کاربرد کلریدازون حتي در دوز سه کیلوگرم نیهز
کمي کلروز در برگهای چغندرقنهد ایجهاد کهرد کهه البتهه عارضههای
طویني مدت نبود و بعد از مدتي رفی و بر عملکهرد ریشهه نیهز تهاثیر
سوئي نداشت (مشاهدات مزرعهای).

جدول  -8ميزان کارآیی* علفکشهای مختلف بر علفهایهرز پهن برگ در دو منطقه دزفول و گنبد
Table 8- Efficacy of herbicides on broadleaf weeds in Dezful and Gonbad

هفتبند

گاوچاق کن

خردل وحشی

پنيرک

تيمارها

)(Polygonum

)(Sonchus

)(Sinapis

)(Malva

****
****
****
**
**
**
****

****
****
****
**
**
**
****

****
****
****
****
****
****
****

**
****
***
*
***

Treatments
1
2
3
4
5
6
7

بررسی زمان بهینه و دوز كاربردي علفكش كلریدازون در چغندرقند...
شاخص

درصد کنترل

Index
****

Control percentage
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بیش از 85درصد کنترل
> 85% control

***

 70تا  85درصد کنترل
70-80% control

**

 50تا  70درصد کنترل
50-70% control

*

 30تا  50درصد کنترل
30-50% control

-

کمتر از  30درصد کنترل
<30% control

 1و  2و  3به ترتیب کاربرد پیشرویشي پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار ؛  4و  5و  -6به ترتیب کاربرد پ رویشي پیرامین به مقدار  4 ، 3و  5کیلوگرم در هکتار؛
 -7کاربرد پ رویشي بتانال پراگرساُاف به مقدار  3لیتر در هکتار و  -8وجین دستي علفهای هرز به عنوان شاهد
1, 2 and 3: Pre-emergent application of 3, 4 and 5 kg/ha of Pyramin respectively. 4, 5 and 6: Post-emergent application of 3, 4 and 5
kg/ha of Pyramin respectively. 7: Post-emergent application of 3 lit/ha of Betanal Progress OF and 8: Weed free control.

بحث
نتایج این بررسي و تاکید آن بر کاربرد پیشرویشي کلریدازون ،در
مطالعات دیگر و به دلیل کاهش بیشتر تراکم علفهای هرز ،کمك به
علفکشهای پ رویشي و ایجاد انعطاف بیشتر در زمان کاربرد و نوع
علفکش پ رویشي و کاهش دوز مصرف آنها نیز توصیه شده اسهت
( .)4باید توجه داشت ،جذب کلریدازون بیشتر از طریق ریشههههای در
حال جوانهزني است و حرکت آن در گیاه نیز از مسیر آپوپالست اسهت
( .)25این دو خصوصیت ،ميتواند دلیلي بر کارآیي بایتر کاربرد پهیش
رویشي این علفکش باشد چرا که در مصرف پ رویشهي ،ریشهههها
شکل گرفته و جذب علفکش و حرکت آن در مسیر آپوپالست بسهیار
محدودتر است .عالوه بر زمان مصرف علفکش ،در بسهیاری مهوارد
کاربرد دوزهای پایین یك علفکش کفاف مدیریت علفههایههرز را
کرده و ضرورتي بر کاربرد آنها در دوزههای توصهیه شهده و یها بهایتر
نیست .در این ارتباط ،سیوني و ماینز ( )4گزار کردنهد کهه کهاهش
دوز علفکشها در مقدار  25تا  33درصد دوز توصیه شده ،بدون تاثیر
منفي بر عملکرد محصول ،علفهای هرز را بخوبي کنترل ميکند .بها
این حال ،آنها تاکید کردند که دوزهای پایین بایهد در مراحهل ابتهدایي
رشد علفهایهرز استفاده شوند تا تحمل گیاه به علفکهش افهزایش
نیابد .در یك بررسي دیگر نیز مشخ شهد دوز مناسهب علهفکهش
برای کاهش  50درصدی وزن خشك علفهایهرز تحت تاثیر زمهان
کاربرد علفکش است و با به تاخیر افتادن زمان سمپاشي ،میزان آن از
شش به  54درصد دوز توصیه شده افزایش ميیابد ( .)19کهاهش دوز
علفکش ،ضمن کاهش هزینههای کشاورز ،پیامدهای زیست محیطي
کمتری را به دنبال خواهد داشت و در جهت مدیریت مقاومهت علهف-
هایهرز به علف کش نیز سودمند خواهد بود.
دوز مناسب برای کنترل علفهایههرز بهه گونههههای غالهب در

مزرعه بستگي دارد ( .)29در ایهن ارتبهاط ،بررسهيههای چیهت بنهد و
همکاران(  )3مشخ کرد که برای کنتهرل  80درصهدی علهفههرز
خرفه ( )Portulaca oleraceae L.مقدار  574/7گهرم در هکتهار از
ماده موثره کلریدازون یزم است و این در حالي است که برای افزایش
درصد کنترل از  80به  90درصد ،باید مقدار کاربرد علفکش دو برابهر
شود .چیهتبنهد و همکهاران ( )3کهارآیي کمتهر کهاربرد په رویهش
کلریدازون نسبت به سایر علفکشها را به حاللیت کمتهر ایهن علهف
کش نسبت دادند و به همین دلیل ،دوزهای بایتر این علهف کهش را
کارآتر معرفي کردند .در هر حال ،همانطور که نتایج آزمایش ما نشهان
داد ،به دلیل وجود زمانهای مختلف جوانههزنهي علهفههایههرز در
مزرعه ،کاربرد یك بار علهفکهش کلریهدازون و یها فهنمهدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت در چغندرقند کافي نیست و قادر بهه کنتهرل کامهل
علفهایهرز تا پایان دوره رشد نخواهد بهود و از ایهن جههت ،تکهرار
سمپاشي و تیمارهای ترکیبي برای علفهایههرزی کهه در دورهههای
بعد از  30روز جوانه ميزنند ،ضروری ميباشد .در این ارتباط ،دویکیت
و سیبوتی ( )7به این نتیجه رسیدند که کاربرد انفهرادی کلریهدازون
کنترل مطلوبي بر علفهرز سلمه تهره ()Chenopodium album L.
ندارد اما در صورتي که این علفکش را در ترکیب با فن مدیفام+دس
مدیفام +اتوفومزیت بکار ببریم ،درصد کنترل افهزایش خواههد یافهت.
عالوه بر این ،کاربرد پ رویشي کلریدازون باید حهداکثر در مرحلهه 2
برگي حقیقي علهفههایههرز انجهام شهود ( )25و تهاخیر در عملیهات
سمپاشي پ از این مرحله ،به دلیل رشد علفهایهرز و سپری شدن
دوره حساسیت آنها به کلریدازون نتیجه مطلوبي را به دنبهال نخواههد
داشت .باید توجه داشت ،رقم مورد اسهتفاده در ایهن آزمهایش منهوژرم
بوده و بر اساس مطالعات قبلي ،ارقام مونوژرم چغندرقند نسبت به انواع
پلي ژرم حساسیت بیشتری نسبت به علفکشها دارند و از این جهت،
احتمال مشاهده خسارت بهر روی ایهن ارقهام بیشهتر اسهت .کلهروز و
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نکروزه شدن برگهای اولیه چغندرقند و مرگ گیاهچه از جمله مواردی
است که در اثر کاربرد غیر متعارف کلریدازون قبل از رویش چغندرقند
گزار شهده اسهت ( .)20خسهارت زایهي کلریهدازون (پیهرازون) بهه
چغندرقند در شرایطي که به صورت پیشرویشي مهورد اسهتفاده قهرار
ميگیرد ،در مطالعات دیگر نیز گزار شده است .بر اساس نتایج ایهن
بررسيها ،در صورت کاربرد کلریدازون در خاك (تیمار پهیشرویشهي)
رفتار آن (منطقه جذب و الگوی آبشویي علفکش) عهو مهيشهود.
نتایج یك بررسي مشخ کرد که رشد گیاهچهه چغندرقنهد تنهها در
صورتي تحت تاثیر تیمار کلریدازون قرار ميگیرد که این علفکش در
خاك مرطوب و در منطقه رشد ریشه قرار گرفته باشد .در این صورت،
علف کش پ از جذب و انتقال بیش از اندازه به اندامهای هوایي ،بر
روی فتوسنتز اثر گذاشته و از این طریق ،رشد چغندرقند را مختل مي-
کند ( .)9بر این اساس ،وقوع بارندگي و یا نوع سیستم آبیاری در زمان
کاربرد پیش رویش علف کش ،تاثیر قابل توجهي بر حرکت علفکش
در خاك و میزان خسارتزایي آن بر چغندرقند خواهد داشت .بهه نظهر
ميرسد ،با توجه به حاللیت بایی کلریدزاون در آب ( 400میلهيگهرم
در لیتر) ،وجود آب زیادی در منطقهه توسهعه ریشهه چغندرقنهد(در اثهر
بارندگي زیاد و یا آبیاری کنترل نشده) ،مقدار جذب علفکهش توسهط
چغندرقند را افزایش و تحمل آنرا به کلریدازون کاهش ميدهد .عالوه
بر این ،خسارت کلریدازون به چغندرقند در شرایط دمای بای بیشهتر از

شرایطي اسهت کهه دمهای آن پهایین اسهت .در ایهن شهرایط ،تجمهی
کلریدازون در محدوده ریشه چغندرقند افزایش یافته و به دلیهل تعهرق
بیشتر توسط چغندرقند ،مقدار جذب و تجمی آن در برگ ها افهزایش و
از این طریق ،ضمن کاهش خاصیت انتخابي آن ،خسارت بیشتری بهه
چغندرقند وارد ميشود (.)9

نتيجهگيری
بر اساس نتایج این آزمایش در دو منطقه دزفول و گلستان ،کاربرد
سه کیلوگرم در هکتار از علفکش کلریدازون (پیرامین  )WP 65%به
صورت پیشرویشي در زراعت چغندرقند توصیه ميشود .این علفکش
در دوز توصیه شده قادر به کنترل علفهای هرز یكساله ميباشد امها
برای کنترل علفهایهرز چندساله(مانند پنیرك) مقدار دورز علفکش
باید به چهار کیلوگرم در هکتار افزایش یابد .تاثیر علفکش کلریدازون
بر علفهای هرز یهكسهاله مشهابه بها علهفکهش فهنمهدیفام+دس
مدیفام+اتوفومزیت بود .این علفکش در دوز توصیه شده بر چغندرقند
تاثیر منفي نداشت اما دوزهای بایتر از چهار کیلوگرم در هکتار کاهش
جوانهزني این گیاه را به دنبال دارد و توصیه نميشود.
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Introduction: Sugar beet competes with weeds for light, nutrients and water resources and is so sensitive
especially at the early stages of growth. Weeds are the most important factors limiting sugar beet production in
Iran. Although, about 20 herbicides were registered to control weeds, but their effectiveness would be high only
if farmers use them properly. Due to sensitivity of weeds to herbicides at certain times, determination of the best
herbicide application time is very important. Cloridazon is one of the selective herbicides registered for
broadleaf weeds control of sugar beet. Both pre and post-emergence applications of this herbicide were
recommended but the effectiveness of treatment should be evaluated.
Material and Methods: In order to determine the best application time of Cloridazon (Pyramin, WP 65%) to
control broad leaf weeds in sugar beet field, an experiment was conducted in two locations i.e. Golestan province
(Gonbad station) and Khozestan province (Safiabad, Dezful station), Iran, during 2018. Experiments were
arranged as randomized complete block design with 4 replications. Treatments were: application of Cloridazon
at 3, 4 & 5 kg/ha, and two different application times (i.e. pre-emerge and post-emerge at 4 leaf stages),
application of Phenmedipham+Desmedipham+ Ethofumesate (Betanal Progress O.F. at 3 lit/ha at 2-4 leaf
stages), and weed free as the check. Each experimental plots were divided into two parts including: uncontrolled
part (as weedy control) and treatment part. Efficacy of the treatments on weed population and control was
evaluated based on the percent of reduction in weeds density and dry weight and EWEC scoring system at 30
days after herbicides application. Root yield of sugar beet was also measured at the end of the growing season.
The weed spectrum was not similar in both locations. Polygonum aviculare and Sonchus arvensis were dominant
in Gonbad and Malva sylvestris and Sinapis arvensis were dominant in Dezful. Experimental data were analyzed
by SAS (version 9.1) program and means were compared with the Duncan's multiple range test.
Results: The results indicated that the effects of treatments on weeds were significant. Application of
Cloridazon at 3 kg/ha controlled sinapis arvensis by 95 to 100% and Sonchus arvensis by 86 to 93%. In both
locations, the difference between this treatment and Phenmedipham+ desmedipham+ ethofumesate (Betanal
Progress OF) was not significant. Chloridazon (as pre-emergence treatment) performed better in controlling
broad leaf weeds compared with post treatment. The pre-emergence application of Chloridazon (at 3 , kg/ha) was
the best treatment (with more than 85% weed population control) in both studied areas. In addition, this
treatment had no significant difference with Phenmedipham+ desmedipham+ ethofumesate (Betanal Progress
OF). The results show the low efficacy of Pyramin on weeds when it was applied late (after 2 leaf stages).
However, due to different germination time of weeds, single application of Pyramin is not enough to achieve the
desired results. Application of post-treatments (like Betanal Progress OF) is necessary as complementary
treatments. However, using 3 kg/ha of Pyramin, cannot control Malva sylvestris if this weed is dominant in the
field, and the Pyramin dose should be increased to 4 kg/ha. Anyway, application of Chloridazon at more than 4
kg/ha is not recommended as it would have negative effects on sugar beet seed germination. It should be noted
that both cultivars (Roza Gold and Silvetta) used in Gonbad and Dezful were monogrm and more sensitive to
herbicides with respect to polygerms. The probability of seed damage on monogrm cultivars will be higher by
pre emerge herbicide application. Based on our results, application of Chloridazon (at 3 kg/ha as pre-emerge
treatment) was the best treatment for sugar beet root yield and showed no significant difference with the
application of Phenmedipham+desmedipham+ ethofumesate (Betanal Progress OF).
Keywords: Broad leaf weeds, Chemical control, Malva, Polygonum, Sinapis
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