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  چکیده
. گرفت انجام کرمانشاه استان در 1397 سال در چغندرقند ارعمز درعروسک پشت پرده  هرز علف کنترل یبرا علفکش نیبهتر افتنی هدف با حاضر پژوهش

 یهاغلظت. بودند( تیاتوفوموز + فامیفنمد + فامیدسمد) پروگرس بتانال و نیرامیپ ،بتانال ام،بتانال آ لونترل، شامل یاگلخانه بخش در یبررس مورد یهاعلفکش

 بکار تیتوگیس و ومیآمون سولفات یافزودن مواد با اختالط در پرده پشت عروسک یبرگ هشت تا شش و شش تا چهار یرشد مراحل در هاعلفکش نیا از مختلف

 قابل کنترل به منجر ومیآمون سولفات همراه رفته بکار پروگرس بتانال و نیرامیپ لونترل، یهاعلفکش کاربرد که داد نشان یاگلخانه پژوهش از حاصل جینتا. رفتند

 مورد کرمانشاه استان توابع از غرب آباد اسالم و دشتیماه در واقع مزرعه دو در شتریب دییتا و یابیارز یبرا هاعلفکش نیا نیبنابرا. شد پرده پشت عروسک قبول

 مرحله دو در ومیآمون سولفات با رفته بکار یاگلخانه جینتا از شده انتخاب علفکش سه کاربرد شامل یامزرعه بخش در یابیارز مورد یمارهایت. گرفتند قرار یابیارز

 حدود یبرگ هشت تا شش رشد مرحله در لونترل کاربرد که داد نشان یامزرعه بخش جینتا. بودند پرده پشت عروسک یبرگ هشت تا شش و شش تا چهار یرشد

 عروسک ن،یا عکس بر. داشتند پرده پشت عروسک هرز علف کنترل در پروگرس بتانال و نیرامیپ یعنی گرید علفکش دو با سهیمقا در یشتریب ییدرصد کارا 25

 سولفات کاربرد. بود گرید علفکش دو از شتریب آن یعلفکش توان و داشت نیرامیپ علفکش به یشتریب تیحساس یبرگ ششتا  چهار یرشد مرحله در پرده پشت

 و نیرامیپ یهاعلفکش به آن افزودن با کهیبطور داشت؛ هرز علف کنترل در مختلف یهاعلفکش ییکارا شیافزا بر تیتوگیس از یشتریب ریتاث گلخانه در ومیآمون

 نیا جینتا اساس بر. شد سبب را هرز علف یصددرصد کنترل پرده پشت عروسک یبرگهشت  تا شش و شش تا چهار مراحل در بیترت به شده مصرف لونترل

 هشت تا شش یرشد مراحل در لیتر در هکتار 75/0به میزان  لونترل  و یبرگ ششتا  چهار رشد مرحله در کیلوگرم در هکتار چهاربه میزان  نیرامیپ کاربرد مطالعه،

براساس  .است چغندرقند مزارع در هرز علف نیا کنترل جهت هیتوص مورد یهانهیگز نیبهتر( درصد %2) ومیآمون سولفات با قیتلف در پرده پشت عروسک یبرگ

د ناین است که در صورت وجود عروسک پشت پرده در مراحل رشد اولیه از پیرامین استفاده کن کشاورزانبرای اجرایی نتایج حاصل از این مطالعه توصیه کاربردی و 

د. همچنین در هر دو علفکش کاربرد سولفات آمونیوم به عنوان یک نتر بودن آن از لونترل استفاده کنهای این علف هرز و بزرگو در صورت افزایش میزان رشد بوته

 شود. سمپاشی توصیه میثر به محلول ؤافزودنی م
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Abstract 
Current study aimed to find the best herbicide for chemical management of Physalis divaricata, which is a newly emerging 

weed species in sugar beet fields during 2018-2019 in Kermanshah province. The herbicides evluated in the greenhouse trials 

included clopyralid, desmedipham, phenmedipham, chloridazon, and Betanal Progress (desmedipham + phenmedipham + 

ethofumesat) which are commonly used in sugar beet cultivation in Iran. Different doses of these herbicides were used at 4- and 

8-leaf growth stages of P. divaricata in combination with and without ammonium sulphate (AMS) and Dash additives. 

Greenhouse results showed that application of clopyralid, chloridazon, and Betanal Progress herbicides resulted in acceptable 

control of P. divaricata. The results of field trials indicated that usage of clopyralid at the 8-leaf growth stage resulted in a higher 

percentage of weed control than, chloridazon, and Betanal Progress. In contrast, weeds were more susceptible to chloridazone 

at the 4-leaf growth stage and phytotoxicity of this herbicide was more than that of clopyralid and Betanal Progress. Addition 

of AMS to herbicide tank mixture was more effective than Citogate in increasing the efficiency of herbicides under greenhouse 

and field conditions. Application of AMS resulted in complete control of Physalis divaricata treated by chloridazon and 

clopyrilide used at 4- and 8-leaf stage, respectively. Based on the results of this study, application of chloridazon at 4 kg ha-1 at 

early growth stages of P. divaricate and clopyralid 0.75 L ha-1 at its adult growth stage in combination with AMS could be 

recommended for effective control of P. divaricata in sugar beet fields. Based on the results of this study, the practical 

recommendation for farmers is to use pyramid if annual groun cherry is in the early stages of growth, and lontrel, if it is in adult 

growth stages. In both herbicides, the usage of ammonium sulfate as an effective additive to the spraying solution is also 

recommended. 
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 مقدمه

 Physalis یعلم نام با کسالهی پرده پشت عروسک

divaricata L.  خانواده از کسالهی تابستانه هرز علف کی 

 لیتبد هرز علف نیا کنونا که است (Solanaceae) ینیزمبیس

 تابستانه یکشاورز محصوالت در هرز یهاعلف از یکی به

 (.Nazari et al. 2011) است شده رانیا یغرب مناطق در بخصوص

 سال هر هرز، علف نیا تیریمد یبرا کشاورزان یهاتالش رغمیعل

 Nazari) شوندیم آلودهپشت پرده عروسک توسط یدیجد مزارع

et al. 2011; Sabeti et al. 2019). نیا گسترده یآلودگ وجود با 

 یهاروش مورد در یکم قاتیتحق ،یکشاورز مزارع در هرز علف

 از  یکی چغندرقند. است شده انجام پرده پشت عروسک تیریمد

 شدت بهآن  مزارع که است کشور غرب منطقه مهم محصوالت

  (.Nazari et al. 2011) شودیم آلوده پرده پشت عروسک توسط

 چغندرقند هرز یهاعلف نیترمهم دور چندان نه گذشته در

 خروس تاج، (.Sorghum halepense L) اقیق مانند یهاگونه را

    تره سلمه ،((.Amaranthum retroflexus L قرمز شهیر

(Chenopodium album L.)، یروباه دم جنس مختلف یهاگونه 

(Setaria spp. و )توق (Xanthium strumarium L. )لیتشک 

 جمع نیا به زین پرده پشت عروسک ریاخ یهاسال در. دادندیم

 گرفته قرار ستیل صدر در مزارع یبرخ در یحت و شده اضافه

 یهاعلف رقابت یبحران دوره طول (.Nosratti et al. 2017) است

 تیریمد عدم رتوص در که است یطوالن نسبتاً چغندرقند در هرز

 ساکارز یمحتوا و شهیر عملکرد دیشد کاهش به منجر کارآمد

 شکست(. Soltani et al. 2018) شودیم هرز یهاعلف توسط آن

 در هرز یهاعلف دیشد رقابت مورد در چغندرقند کشت کامل

  (.Salehi et al. 2006) است شده گزارش رشد دوره کل

 بهار اواسط در را چغندرقند کشاورزان مواقع از یلیخ در

 است بهار لیاوا در یسرمازدگ از یریجلوگ لیدل به که کارندیم

(Lamichhane; 2019; Deihimfard et al. 2019.)  نتایج

 عروسک یبذرها درصد 70 از شیب که است داده نشانها بررسی

 کاشت خیتار با همزمان که ماه بهشتیارد لیاوا در پرده پشت

 بر عالوه (.Nosratti et al. 2016) زنندیم جوانه چغندرقنداست،

 یبذرها رایز است سخت چغندرقند فصل کل در تیریمد ن،یا

 کی پرده پشت عروسک. زندیم جوانه زین رشد فصل طول در آن

 وهیم نیچند تواند یم اهیگ کی آن در که است بذر یقو مولد

 پشت عروسک رقابت، بر عالوه. کند دیتول بذر هزاران یحاو سته

 یبرا را عملیات داشت چسبناک، یها وهیم داشتن لیدل به پرده

 (. ینصرت ،یشخص مشاهدات) کندیم دشوار در مزرعه کشاورزان

 معرض در چغندرقند یریپذ بیآس به منجر طیشرا نیا همه

 یدارا هرز علف نیا رایز شودیم پرده پشت عروسک با رقابت

 مواد نور، به یدسترس یبرا قدرت با که است یبزرگ شاخساره

 دیتول کاهش جهینت در و کندیم رقابت چغندرقند با آب و یمغذ

 دو وجود مثال، عنوان به. است توجه قابل چغندرقند محصول

 قند چغندر شهیر عملکرد پرده پشت عروسک از مترمربع در بوته

 پژوهشگران (.Nazari et al. 2011) دهدیم کاهش درصد 41 را

 تیریمد یهابرنامه یاصل یهالفهؤم که اندرسانده اثبات به یادیز

 از استفاده و یزراع تناوب ،یورزخاک مانند هرز یهاعلف

 مزرعه در هرز یهاعلف یاگونه بیترک بر توانندیم هاعلفکش

 & Andreasen & Streibig 2011; Ball) بگذارند ییبسزا ریتأث

Miller, 1993; Ikegami et al. 2019; Babaei et al. 2021 .) 

Vasel et  al. (2012) از استفاده که کردند نشان خاطر 

 هرز یهاعلف یهاگونه آلمانکشور  چغندرقند مزارع در علفکش

 درباره مطالعات ران،یا در. است داده رییتغ یمل اسیمق در را غالب

 ژهیو به چغندرقند، هرز یهاعلف بیترک در رییتغ یابیارز

 اریبس علفکش کاربرد یالگو به پاسخ در ،پرده پشت عروسک

 و هرز علف نیا  زیآم تیموفق کنترل حال، نیا با .است محدود

 هرز علف یرشد مرحله تیحساس به توجه با هرز یهاعلف ریسا

 عوامل ریتاث تحت که یسمپاش محلول تیفیک زین و علفکش به

. دارد یبستگ ردیگیم قرار یافزودن مواد کاربرد شامل یمختلف

 نیینقش تع رودیم بکار علفکش که هرز یهاعلف یرشد مرحله

 مطالعات .دارد هدف هرز علف کنترل درعلفکش  ییکننده بر کارا

 به هرز علف یهاگونه رشد مرحلهکه  اندرسانده اثبات به متعدد

. گذاردیم ریساز علفکش تأثوو سوخت جذب بر یتوجه قابل طور

 کم آن سازوسوخت هرز علف یرشد مرحله شیافزا با اصوالً

 یطرف از. شود علفکش ییکارا شیافزا سبب تواندیم و شودیم

 شیافزا با موارد نیا بر عالوه. ابدییم کاهش زین آن جذب زانیم

 شیافزا هرز علف بوته توسط شده افتیدر علفکش زانیم رشد

 نیبنابرا. (Blackshaw et al. 2006; Kieloch, 2011) ابدییم

گونه  هرز، علف سن شیافزا با علفکش ییکارا شیافزا ای کاهش

 . دارد یشده و نوع علفکش بستگ ماریت

 بر مثبت یریتاث تواندیم یسمپاشمواد همراه در  کاربرد

 متعدد شیافزا نیا لیدال. باشد داشته علفکش ییکارا شیافزا

 Nosratti et) است متفاوت یسمپاش طیشرا به توجه با و است

al. 2017) .کولیکوت یدارا ترهسلمه هرز علف ،مثال عنوانبه 

 شدن ترنرم به یروغن همراه مواد کاربرد نیبنابرا و است یمیضخ

 علف بافت دورن به علفکش نفوذ شیافزا جهینت در و کولیکوت

 یمواد افزودن. (Mehdizadeh et al. 2020) کندیم کمک هرز

 تهیدیاس رییبا تغ یروغن یو مواد افزودن ومیمانند سولفات آمون
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 هیکش از الو کمک در بهبود عبور علف یپاسمحلول سم 

 داشته هاعلفکش ییکارا بهبود در یکمک نقش نداتویم کولیکوت

 بودن دیجد لیدل به وجود نیا با (Nosratti et al. 2017). باشند

 آن پاسخ مورد در یاطالات مزراع در پرده پشت عروسک حضور

 جهت به هرز علف حساس و نهیبه یرشد مرحله علفکش، به

 محلول به کردن اضافه یبرا مناسب یافزودن ماده زین و یسمپاش

 .ندارد وجود یسمپاش

 جیرا یهاعلفکش ریتأث شدن روشن به تواندیم مطالعه نیا

 ن،یا بر عالوه. کند کمک پرده پشت عروسک بر استفاده مورد

 ییایمیش یهانهیگز تا است مهم کشاورزان یبرا یاطالعات نیچن

 ترمناسب چغندرقند مزارع در تهاجم نیا با مقابله یبرا را مناسب

 چغندرقند علفکش اثر مورد در یکم یاطالعات حال، نیا با. کند

 حاضر مطالعه یاصل هدف. دارد وجود پشت عروسک کنترل در

 جمله از اغلب چغندرقند کشعلف یهانهیگز ییکارا نییتع

 .بود پرده پشت عروسک بر پروگرس بتانال و نیرامیپ لونترل،

 

 هاروش و مواد

 یهاستگاهیدر مزارع ا 1397-98تحقیق در سال زراعی  این

و آموزش  قاتیآباد )مرکز تحقو اسالم دشتیماه یقاتیتحق

 یپزشکاهیکرمانشاه( و گلخانه بخش گ یعیو منابع طب یکشاورز

کرمانشاه  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 . گرفتانجام 

 
 یاگلخانه شیآزما

در قالب  1396ماه  اسفنددر  شیآزما نیا یاگلخانه بخش

 یپزشکاهیدر چهار تکرار در گلخانه بخش گ یطرح کاماًل تصادف

. گرفتکرمانشاه انجام  یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق

 یهابذور علف هرز عروسک پشت پرده در گلدان منظور، نیبد

خاک شامل سه قسمت خاک، ماسه نرم و  باشده  پر یتریل سه

در  شدن سبزکشت شد. پس از  1:1:2 نسبت به کمپوستیورم

 ری. مقادشد یها نگهدارعلفکش شیهر گلدان دو بوته جهت آزما

 یتجار فرم از شده هیتوص دز %100 و %75، %50صفر )شاهد( 

 تریل SL، 75/0 %30 دیرالیکلوپ) لونترل یهاعلفکش از کدام هر

 ،(هکتار در تریل پنج ،EC %15/7 فامیدسمد) آام بتانال ،(هکتار در

 نیرامیپ ،(هکتار در تریل EC، 5 %15/7 فامیفنمد) بتانال

 پروگرس بتانال و( هکتار در لوگرمیک چهار ،WP %80 دازونیکلز)

 تریل سه ،EC 27%/4 ف ا تیاتوفوموز + فامیفنمد + فامیدسمد)

با دو  بیبار هم در ترک دوصورت خالص و به بارکی (هکتار در

هر کدام  ومیو سولفات آمون (Citogate) تیتوگیس یافزودن ماده

 دوها در ماریت. شد استفاده یمحلول سمپاش درصد 2/0به مقدار 

 ششتا  چهارعلف هرز عروسک پشت پرده شامل  یمرحله رشد

تا  شیبخش از آزما نیدر ا .شدند اعمال یبرگ هشتتا  ششو 

خسارت وارد شده به  یدرصد چشم ،یروز پس از سمپاش 28

شد به  انینشده ب ماریعلف هرز برحسب درصد نسبت به شاهد ت

علفکش در  ییعدم کارا دهنده که صفر نشان بیترت نیا

 .کامل علف هرز خواهد بود یچغندرقند و صد نابود

 
 یامزرعه شیآزما

 چغندرقندبذور  ،یاگلخانه یهاشیآزما دییتأ و لیجهت تکم

تکرار  سهدر  ماریت 18با  یکامل تصادف یهادر قالب طرح بلوک

 یآلودگ یدارامتر در مزرعه  هشتدر  سهبا ابعاد  یهادر کرت

و  دشتیماه ستگاهیا تیدر دو سا پرده پشت عروسک به یعیطب

 ششو  یبرگ ششتا  چهارمرحله  دودر  و شدآباد کشت اسالم

 .دیاجرا گرد یسمپاش یبرگ هشتتا 

آباد در و اسالم دشتیماه ستگاهیبه منظور انجام آزمایش در ا

به عروسک پشت  یعیطب یآلودگ یدارا یزمین 1397 بهار سال

 دراز انجام عملیات تهیه زمین و بستر بذر،  بعدپرده انتخاب و 

چغندرقند کشت گردید. ابعاد هر کرت  بذرهای آماده شده کرت

متر(  هشتسانتیمتری به طول  50ردیف  6متر ) 8 × 3آزمایش 

 50 فیرد فاصله با ایپا رقم چغندرقنددر نظر گرفته شد. 

 در بوته 11 تراکم که متریسانت 18 فیرد یرو فاصله و متریسانت

سایر عملیات کاشت و داشت کرد، کشت شد.  جادیا رامربع  متر

بر اساس عرف منطقه صورت گرفت و میزان کود مورد نیاز بر 

اساس آزمایش خاک و توصیه های مؤسسه تحقیقات آب و خاک 

 یهاکلیه علف مرتب بطورصورت پذیرفت. در طول دوره رشد 

از  ریشده( به غ ماریت یهاکرت وشاهد ) ها هرز موجود در کرت

علف هرز عروسک پشت پرده با وجین دستی حذف گردید. 

مجدداً سبز  ماریعروسک پشت پرده که بعد از ت هرز یها)علف

شده حذف شدند(. هر کرت آزمایش از نظر طولی به دو قسمت 

عنوان شاهد  به متر دوطول  بهباالیی هر کرت  قسمت. شدتقسیم 

 هر ینییبکار نرفت و قسمت پا یعلفکش چیدر نظر گرفته شد و ه

تا  شش ای ششتا  چهارحل ابا توجه به نقشه طرح در مر کرت

 علف هرز اعمال تیمار گردید. یبرگ هشت

 یشده از فرم تجار هیز توصود %100 و  %75،  %50 ریمقاد

 یهاشیو بتانال پروگرس که در آزما نیرامیپ ،علفکش لونترل سه

برتر  یافزودن مادهاست به همراه  هاثر را داشت نیبهتر یاگلخانه

 دمانیچ. رفتند بکار یاگلخانه یهاشی( در آزماومی)سولفات آمون

 یهادر قالب طرح بلوک شیو آزما لیفاکتور بصورت مارهایت
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تکرار به اجرا درآمد. سمپاشی  سهدر  ماریت 18با  یکامل تصادف

ها و در مرحله رشدی توصیه بر اساس تیمارهای ارائه شده درکرت

 یکه با استفاده از سمپاش پشت زینشده انجام گردید. سمپاشی 

میزان مصرف  با  بار  5/2با فشار  ی مجهز به نازل شرهمدل ماتاب

 .گرفت انجاملیتر در هکتار  300- 400آب

هرز  فوزن خشک عل وهای مربوط به تعداد بردارییادداشت

 50عاداستفاده از کوادرات به اب باروز پس از عملیات سمپاشی  30

 کرت انجام هربا در نظر گرفتن اثر حاشیه   متریسانت 75در 

هرز عروسک پشت پرده  تعداد علفگرفت. در هر کودرات، 

 درجه در دادن قرار از پس نیز هرز علف نیشمارش وزن خشک ا

و  یریگساعت اندازه 48به مدت  گرادیسانت جه در 75 حرارت

خشک  وزنهرز  بدین ترتیب درصد کاهش تعداد علف .ثبت شد

 مرحله در .عروسک پشت پرده نسبت به کرت شاهد محاسبه شد

 خطچهار  محصول چغندرقند، شهیعملکرد ر نییتع برای برداشت

 مستخرج هایداده تحلیل و تجزیه شد. برداشتهر کرت  وسط

 .گرفت امانج 4/9نسخه  SASافزار از نرم استفاده با آزمایش از

درصد  پنجدر سطح  LSD توسط آزمون نیز هایانگینم یسهمقا

 ستیحاصل از درصد کاهش ز یهاداده نیهمچن. رفتصورت گ

چهار پارامتره  یتوده عروسک پشت پرده با استفاده از منحن

 دبرازش داده ش SigmaPlotافزار با استفاده از نرم ریز کیلجست

(Nosratti and Muhammadyari, 2019.) 

(1) 𝑌 = 𝐶 +
D − C

1 + (
X

ED50
)b

 

 

 نیی: حد پا50ED، Cدر نقطه  یمنحن خطبی: شBآن  در که

که باعث  علفکشاز  یدز 50EDو  یمنحن ی: حد باالD ،یمنحن

  .شودیدر پاسخ م یدرصد 50کاهش 

 

 بحث و جینتا
 یاگلخانه بخش

 یدوز مصرف شیافزا بانشان داد که  یاگلخانه بخش در جینتا

درصد کنترل علف هرز عروسک پشت پرده   آام بتانال علفکش

 یماده افزدون کاربردمربوط به  جینتا(. 2)شکل  افتی شیافزا

از عملکرد  تیتوگینسبت به شاهد و س ومینشان داد سولفات آمون

(. در مجموع 1در کنترل علف هرز برخوردار بود )شکل  یبهتر

 علفکشبدست آمد که  یعلف هرز زمان نیدرصد کنترل ا نیباالتر

 هشتتا  ششدر مرحله  ومیبه همراه سولفات آمون آام بتانال

 یمارهایت ریبا سا سهیعروسک پشت پرده بکار رفت. در مقا یبرگ

علف هرز  یدرصد 70 یباعث کنترل باال ماریت نیا ،یمورد بررس

 به مربوط یپارامترها یبررس. دیعروسک پشت پرده گرد

که  علفکشاز  ی)دز 50EDبرازش داده شده از جمله  یهامعادله

 نیا کننده دییأت زین( شودیدر پاسخ م یدرصد 50باعث کاهش 

 (.1)جدول  هستند جهینت

(Nosratti et al. (2011 خود نشان دادند که  قیتحق در

 نی. از بدیعلفکش گرد ییباعث بهبود کارا یافزودن مواد افزودن

-اوره تراتیو ن ومیمورد استفاده، سولفات آمون یمواد افزودن

 تیفوسیگال ییکارا شیرا در افزا ریتأث نیشتریب بیبه ترت ومیآمون

داشتند.  انیبنیریش یرو آیپیسام  یتوفورد یعلفکش مخلوط

 یهایافزودن که رسدیبه نظر م Nosratti et al (2011در مطالعه )

کالت  تیمورد استفاده، عالوه بر خاص ومیآمون یمحتو یکود

. شوندیم یاهیباعث بهبود نفوذ علفکش به درون بافت گ یکنندگ

 یماده افزودن یطیمحستیو ز یاز نظر اقتصاد یبه طور کل

 بتانال پروگرس گردد علفکش ییباعث بهبود کارا تواندیم

(Izadi-Darbandi et al. 2019). 

 نیرامیپ علفکشمربوط به  شیآزما انسیوار هیتجز جینتا

 اه،یگ یمرحله رشد یمورد بررس یمارهایت رینشان داد که تأث

بر  مارهایبرهمکنش ت نیو همچن علفکشغلظت  ،یماده افزدون

ها بود )داده داریدرصد کنترل علف هرز عروسک پشت پرده معن

 ددا نشان پاسخ -غلظت یپارامتر 4مدل  یآورده نشدند(. بررس

 به نسبت ،یبرگ شش تا چهار مرحله در هرز علف کنترل زانیم

 شیآزما جینتا نیهمچن (.2)شکل  بود باالتر یبرگ هشت تا شش

 ،یبرگ ششتا  چهارمرحله  در نیرامیپ کاربردنشان داد که 

 تسولفابا افزودن  رادرصد(  100کنترل )حدود  زانیم نیباالتر

 ییاناتو از زین تیتوگیس یافزودن ماده چند هر داد، نشان ومیآمون

 دبو برخوردار نیرامیپ توسطعلف هرز  کنترل شیافزادر  ییباال

ف بر کنترل عل نیرامیپ علفکشکاربرد  یبررس جینتا (. 2)شکل 

و  ومیهرز عروسک پشت پرده نشان داد که کاربرد سولفات آمون

 یباال تواندیم ،یبرگ ششتا  چهار یدر مرحله رشد تیتوگیس

 لیبه دل علفکش نی. ادیعلف هرز را کنترل نما نیدرصد ا 90

 شهیر قیجذب آن از طر نیخود و همچن کیستماتیس تیماه

برگ در هرز پهن یهاهرز، باعث کنترل بهتر علف یهاعلف

 .شودیرشد خود م یو ابتدا یزنمرحله جوانه

 ریتأث آن اعمال زمان علفکش،باالتر  ییجهت کارا نیبنابرا

 نیباالتر زین یبررس نیا در. دارد آن کنترل درصد بر ییبسزا

 یبررس رشد بدست آمد. تریابتدا مراحل در کنترل زانیم

دهند که نیز نشان میبرازش  یهامعادله به مربوط یپارامترها

مورد نیاز برای کاهش وزن شاخساره عروسک پشت پرده  دوز

 (.1)جدول  کمتر بود
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 هایو افزودن یدر مراحل رشد آام بتانال علفکشدز  شیبا افزا کاهش زیست توده شاخساره عروسک پشت پرده یکسالهدرصد  نیرابطه ب .1 شکل

 میانگین است. آورده شده اند. و خطوط عمودی خطای استاندارد هر 1پارامترهای مدل در جدول پاسخ. -با کمک رابطه غلظت
Figure 1. Shoot biomass of Physalis divaricata in response to desmedipham containing different adjuvants applied at 

different growth stages. Model parameters are shown in Table 1 and vertical bar represent the standard error of each 

mean. 
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 هایو افزودن یدر مراحل رشد پیرامین علفکشدز  شیبا افزا کاهش زیست توده شاخساره عروسک پشت پرده یکساله درصد  نیرابطه ب .2 شکل

 .خطوط عمودی خطای استاندارد هر میانگین استاند. و آورده شده 1پارامترهای مدل در جدول پاسخ. -با کمک رابطه غلظت
Figure 2. Shoot biomass of Physalis divaricata in response to pyramin containing different adjuvants applied at 

different growth stages. Model parameters are shown in Table 1 and vertical bar represent the standard error of each 

mean. 

 

صرفنظر  کهاسخ نشان داد پ -غلظت یپارامتر 4مدل  یبررس

 کنترل علف هرز عروسک زانیمو دوز علفکش،  یاز ماده افزودن

 چهارنسبت به مرحله  یبرگ هشتتا  ششپشت پرده در مرحله 

کنترل  زانیم نیباالتر بود. باالتر یداریبه طور معن ،یبرگ ششتا 

درصد در  100با حدود  ،یبرگ هشتتا  ششعلف هرز در مرحله 

 بدست تیتوگیو س ومیسولفات آمون یکاربرد ماده افزودن طیشرا

 زید( ن)شاه یبدون استفاده از ماده افزودن ماریحال ت نیآمد، با ا

 یمارهای، که نسبت به تدرصد علف هرز را کنترل کرد 80 یباال

 (. 3باالتر بود )شکل  زین یبرگ ششتا چهار در مرحله  یکاربرد

و  ومیسولفات آمون یبه همراه ماده افزودن لونترل علفکش

به طور کامل علف هرز عروسک پشت پرده را  تواندیم تیتوگیس

درصد کنترل  شیباعث افزا علفکشغلظت  شی. افزادیکنترل نما

و به صورت  کیستمیبه طور س لونترل علفکش. شودیعلف هرز م

ها و برگ قیاز طر علفکش نیا شود،یاستفاده م یشیپس رو

در  رسدی. به نظر مکندیجذب شده و در آوندها حرکت م شهیر

هرز رشد کرده و  یهاعلف ،یبرگ هشتتا  شش یمرحله رشد

 باعث هرز علف یهابرگ قیبهتر توانسته است از طر علفکش

  (.Nosratti et al. 2011) گردد آن کنترل
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 کشعلف در هایافزدون و یرشد مرحله طیشرا در کسالهیهرز عروسک پشت پرده  یهاپاسخ کنترل علف -مربوط به مدل غلظت یپارامترها. 1 جدول

 .مختلف یهاعلفکش در
Table 1. Parameters of dose-response model fitted to the response of annual ground cherry to different herbicide at various 

weed growth stage and adjuvants. 

Herbicide Leaf no. Adjuvant 
Model parameters (±SE) 

B C D E R2 

Betanal Progress 

4-6 None 3.2 (0.2) 0.01 (0.73) 77.07 (0.91) 402 (17) 0.98 

 Cytogate 3.3 (0.3) 0.07 (1.61) 70.28 (2.15) 362 (87) 0.99 

 AMS 1.8 (0.7) 0.08 (5.19) 102.8 (18) 334 (6) 0.97 

6-8 None 4.16 (0.03) 0.009 (0.11) 56.14 (0.12) 426 (11) 0.99 

 Cytogate 3.02 (0.42) 0.09 (2.08) 70.30 (3.21) 404 (24) 0.98 

 AMS 2.49 (0.45) 0.11 (2.71) 83.22 (6.17) 420 (39) 0.99 

Pyramin 

4-6 None 2.87 (0.20) 0.006 (0.88) 90.35 (1.20) 849 (15) 0.99 

 Cytogate 2.38 (0.34) 0.01 (1.93) 102.23 (3.5) 872 (39) 0.97 

 AMS 2.03 (0.63) 0.03 (3.85) 108 (9.46) 861 (94) 0.99 

6-8 None 2.96 (0.17) 0.01 (0.75) 75.40 (1.03) 964 (18) 0.99 

 Cytogate 3.34 (0.52) 0.11 (2.44) 69.54 (3.20) 1178 (76) 0.97 

 AMS 3.34 (5.27) 0.06 (14.88) 76 (16.61) 820 (23) 0.99 

Clopyralid 

4-6 None 4.71 (0.09) 0.01 (0.25) 54.37 (0.23) 90 (0.6) 0.99 

 Cytogate 3.25 (0.54) 0.13 (2.53) 69.01 (3.56) 89.9 (6) 0.97 

 AMS 2.42 (0.61) 0.14 (3.61) 81.81 (8.58) 91.5 (12) 0.99 

6-8 None 2.57 (0.33) 0.01 (1.74) 94.13 (2.84) 65.82 (3) 0.99 

 Cytogate 2.15 (0.43) 0.02 (2.62) 105.1 (5.83) 64.8 (4.6) 0.99 

 AMS 1.69 (0.76) 0.03 (4.88) 113.2 (17.6) 64.9 (13) 0.97 

Betanal AM 

4-6 None 3.95 (0.24) 0.03 (0.91) 61.44 (0.95) 29.1 (0.7) 0.99 

 Cytogate 3.22 (0.35) 0.08 (1.69) 69.62 (2.40) 31.2 (1.4) 0.99 

 AMS 2.45 (0.69) 0.16 (4.10) 81.71 (9.41) 32 (4.68) 0.99 

6-8 None 4.40 (0.01) 0.003 (0.05) 54.74 (0.05) 31 (0.04) 0.96 

 Cytogate 3.29 (0.82) 0.19 (3.87) 69.53 (5.28) 31.0 (3.25) 0.99 

 AMS 2.33 (0.81) 0.19 (4.95) 84.2 (12.71) 32.21 (6.2) 0.98 

Betanal 

4-6 None 4.63 (0.06) 0.01 (0.17) 54.79 (0.17) 32.77 (0.1) 0.99 

 Cytogate 3.31 (0.35) 0.09 (1.69) 71.61 (2.35) 31.73 (1.4) 0.97 

 AMS 2.66 (0.51) 0.11 (2.92) 79.42 (5.52) 30.65 (2.8) 0.99 

6-8 None 4.44 (0.02) 0.004 (0.06) 54.66 (0.06) 31 (0.06) 0.98 

 Cytogate 3.21 (0.39) 0.10 (1.91) 70.86 (2.74) 31 (1.64) 0.99 

 AMS 2.47 (0.57) 0.14 (3.43) 82.37 (7.75) 31.8 (3.83) 0.98 
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 هایو افزودن یدر مراحل رشد لونترل علفکشدز  شیبا افزا کاهش زیست توده شاخساره عروسک پشت پرده یکساله درصد  نیرابطه ب .3 شکل

 اند. و خطوط عمودی خطای استاندارد هر میانگین است.آورده شده 1پارامترهای مدل در جدول پاسخ. -با کمک رابطه غلظت
Figure 3. Shoot biomass of Physalis divaricata in response to lontrel containing different adjuvants applied at different 

growth stages. Model parameters are shown in Table 1 and vertical bar represent the standard error of each mean 
 

 شعلفک یدوز مصرف شیمطالعه نشان داد که با افزا نیا جینتا

بتانال پروگرس درصد کنترل علف هرز عروسک پشت پرده 

بر  یداریمعن ریتأث علفکشزمان کاربرد  (.4)شکل  افتی شیافزا

بتانال  علفکشبا مصرف  کهیداشت، بطور علفکش ییکارا

 علفکش ییکارا یبرگ ششتا  چهار یپروگرس در مرحله رشد

 یبرگ هشتتا  شش یبا کاربرد آن در مرحله رشد سهیدر مقا

 در بهبود درصد کنترل علف یماده افزودن نیبود. همچن شتریب

 ومیسولفات آمون نیب نیهرز عروسک پشت پرده مؤثر بود و در ا

 نیتردر مجموع باال (.5برخوردار بود )شکل  یشتریب یاز اثر بخش

بتانال  علفکشبدست آمد که  یعلف هرز زمان نیدرصد کنترل ا

تا  چهار یدر مرحله رشد ومیپروگرس به همراه سولفات آمون

 ،یمورد بررس یمارهایت ریبا سا سهیبکار رفت. در مقا یبرگ شش

درصد کنترل قابل قبول  جادیبود که سبب ا یماریتنها ت نیا

 . دی( در عروسک پشت پرده گرد%80 ی)باال

 هیعل مؤثر بر اریبس یهانهیاز گز یکیبتانال پروگرس  علفکش

 یبرو یاهرز در مزارع چغندرقند است. تاکنون مطالعه یهاعلف

علف هرز عروسک پشت پرده صورت  هیبرعل علفکش نیا ییکارا

 یهادر کنترل علف ییباال ییکارا یدارا علفکش نینگرفته است. ا

قادر  علفکش نیگزارش شده است که ا .باشدیبرگ مهرز پهن

با  یادیز تشابهکه دیگر این جنس  یهرز علفهای گونهاست 

 علفکش نیکنترل کند. ا یعروسک پشت پرده دارند را به خوب

 گرم 71 فامیمد دس+ تریل در گرم 91 فامیاز )فن مد یبیکه ترک

 یتماس طور به. باشدیم( تریل در گرم 112 تیاتوفومس+ تریل در

 مزارع در که د،ینما کنترل را سالهکی برگپهن هرز یهاعلف

کاربرد  دستورالعملبرخوردار است.  ییباال ییکارا از چغندرقند،

زمان کاربرد آن، مرحله  نیبهتر دهدینشان م زین علفکش نیا

 (.Najafi et al. 2010) باشدیم اهیگ یبرگ چهار

 زانیپاسخ علف هرز نشان داد م غلظتبرازش مدل  جینتا

 یتفاوت یکنترل علف هرز عروسک پشت پرده در مراحل رشد

 ،یکاربرد یمارهایدر ت دهدینشان م جیکه نتا ینداشت، به طور

و  ششتا  چهار یخطوط برازش داده شده، در هردو مرحله رشد

بر هم منطبق هستند، که نشان عدم تفاوت  یبرگ هشتتا  شش

   (.5در کنترل علف هرز دارد )شکل  یمرحله رشد داریمعن

 طیادرصد در شر 80به  کیکنترل علف هرز با نزد زانیم نیباالتر

و دبدست آمد، که در هر  ومیسولفات آمون یکاربرد ماده افزودن

 گرید نسبت به یاز درصد کنترل باالتر بیترک نیا یمرحله رشد

 برخوردار بود. مارهایت

شاهد عملکرد  مارینسبت به ت تیتوگیس یکاربرد ماده افزودن

 زیکنترل ن زانیم نیدر کنترل علف هرز داشت، و کمتر یبهتر

 به(. 5( بدست آمد )شکل یشاهد )بدون ماده افزودن ماریدر ت

کنترل علف هرز  زانیم علفکش،غلظت  شیبا افزا یطور کل

 یمرحله رشد دهدینشان م جیشد. نتا شتریعروسک پشت پرده ب

 ییکاهش کارا ای شیافزا زانیدر م یریعروسک پشت پرده تأث

و  ومیحال افزودن سولفات آمون نیندارد، با ا فامیفن مد علفکش

در کنترل علف  علفکش ییباعث بهبود کارا تواندیم تیتوگیس

کنترل علف هرز  زانیم نید. باالترهرز عروسک پشت پرده گرد

قابل قبول کنترل  زانیبه عنوان م تواندیدرصد م 80با حدود 

 یکه همراه با مواد افزودن یعلف هرز در نظر گرفته شود، در صورت

کنترل  زانیکه در حالت شاهد م چرا رد،یمورد استفاده قرار گ

 . باشدیدرصد م 60علف هرز کمتر از 
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و  یدر مراحل رشد بتانال پروگرس علفکشدز  شیبا افزا کاهش زیست توده شاخساره عروسک پشت پرده یکساله درصد  نیرابطه ب .4 شکل

 اند. و خطوط عمودی خطای استاندارد هر میانگین است.آورده شده 1پارامترهای مدل در جدول پاسخ. -با کمک رابطه غلظت هایافزودن
Figure 4. Shoot biomass of Physalis divaricata in response to betanal pfogress containing different adjuvants applied 

at different growth stages. Model parameters are shown in Table 1 and vertical bar represent the standard error of each 

mean. 
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 هایو افزودن یدر مراحل رشدبتانال  علفکشدوز  شیبا افزا کاهش زیست توده شاخساره عروسک پشت پرده یکساله درصد  نیرابطه ب .5 شکل

 اند. خطوط عمودی خطای استاندارد هر میانگین است.آورده شده 1پارامترهای مدل در جدول پاسخ. -با کمک رابطه غلظت
Figure 5. Shoot biomass of Physalis divaricata in response to betanal containing different adjuvants applied at different 

growth stages. Model parameters are shown in Table 1 and vertical bars represent the standard error of each mean. 

 

  یامزرعه شیآزما جینتا
 شیمورد آزما علفکشهر سه  در :پرده پشت عروسک  کنترل

و  افتی شیآن افزا ییکارا علفکشغلظت  شیدر مزرعه، با افزا

 هیبدست آمد که دوز توص یدرصد کنترل علف هرز زمان نیباالتر

 علفکش ییکارا حداکثر(. 1بکار رفت )جدول  هاعلفکششده 

 نیبدست آمد که ا یدرصد کنترل( زمان 36/96بتانال پروگرس )

 علفکش ییعلف هرز بکار رفت. کارا یبرگ چهاردر مرحله  علفکش

درصد کنترل( باالتر از  100) یبرگ چهاردر مرحله  زین نیرامیپ

بود که  یدر حال نیدرصد کنترل( بود. ا 91) یبرگ هشتمرحله 

 100) یبرگ هشت یدر مرحله رشد لونترل علفکش ییکارا

درصد کنترل( باالتر  79) یبرگ چهاردرصد کنترل( نسبت به 

 یادیمختلف تفاوت ز یهامکان نیدر ب علفکش ییبود. کارا

 دشتیدر منطقه ماه هاعلفکش ییکه کارا یداشت، در حالن

علف هرز  یهابوته ،گریغرب بود. به عبارت د آباداسالماز  ترنییپا

مورد  یهاعلفکشبه تمام  یکمتر تیمنطقه حساس نیدرا

درصد کنترل  مارهایت یکه در تمام یمطالعه داشتند. به طور

 (.2آباد غرب باالتر بود )جدول علف هرز در اسالم
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ای در ماهیدشت و اسالم آباد عهرهای مزهای مختلف و مرحله رشدی بر کنترل عروسک پشت پرده در آزمایشتاثیر میزان کاربرد علفکش .2جدول 

 خطای استاندارد هر میانگین در پرانتز قرار دارد. .1397-1398ی هاغرب در سال
Table 2. Effect of the application rate of different herbicides and growth stage at the time of application on the control of 

Physalis divaricata in field trials in Mahidasht and Eslamabad-e Gharb in 2018 and 2019. Standard errors of each mean 

are shown in parentheses. 

Growth 

stage 
Herbicide 

Herbicide rate  

(% of recommended 

dose) 

Physalis divaricata control (%) 

2018 2019 

Eslamabad Mahidasht  Eslamabad Mahidash

t 

4-6-leaf 

Betanal Progress 

50 43.89±4.62 12.96±4.63  39.28±6.93 15.28±2.32 

75 74.05±1.04 48.52±6.47  73.01±1.56 51.76±3.23 

100 96.36±3.70 63.49±7.42  92.66±5.55 67.20±3.71 

Pyramin 

50 54.07±2.66 45.31±2.14  51.41±3.98 46.38±1.07 

75 92.45±1.92 81.31±3.92  90.53±2.87 83.27±1.96 

100 100.00±4.57 92.81±1.40  95.43±6.85 93.51±0.70 

Clopyralid 

50 27.18±1.87 11.98±5.46  25.31±2.81 14.71±2.73 

75 63.22±3.39 46.06±8.67  59.83±5.09 50.39±4.34 

100 79.47±0.96 60.64±5.61  78.51±1.43 63.45±2.81 

6-8-leaf 

Betanal  Progress 

50 28.96±4.54 12.75±3.95  24.42±6.82 14.73±1.97 

75 66.72±2.56 47.61±4.46  64.16±3.84 49.85±2.23 

100 80.72±2.38 61.08±4.16  78.34±3.58 63.16±2.08 

Pyramin 

50 48.58±0.57 14.93±3.98  48.00±0.86 16.92±1.99 

75 74.22±0.02 49.72±3.55  74.20±0.03 51.49±1.77 

100 91.99±2.52 63.33±1.37  89.47±3.79 64.01±0.69 

Clopyralid 

50 58.97±4.68 44.65±5.98  54.29±7.02 47.64±2.99 

75 95.09±4.00 80.40±4.36  91.09±6.01 82.58±2.18 

100 100.00±0.01 94.86±1.64  99.99±0.01 95.68±0.82 

 

های نتایج بررسیکننده  دییتأ یامطالعه مزرعه جینتا

هشت در مرحله  لونترل علفکشکاربرد  کهیطوره ب ،بود یاگلخانه

در کنترل عروسک پشت  یباالتر ییدر تمام موارد از کارا یبرگ

 علفکشپرده برخوردار بود. حداکثر کنترل علف هرز در اثر کاربرد 

بود  یدر حال نیدرصد بود. ا 47/79 یبرگ چهاردر مرحله  لونترل

در مرحله  علفکش نیشده ا هیدرصد غلظت توص 75که کاربرد 

 نیدرصد کنترل علف هرز را سبب شد. ا 80حداقل  یبرگ هشت

به  یبرگچهار  یدر مرحله رشد نیرامیپ در مورد کاربرد جینتا

 یبرگ چهاردر مرحله  علفکشکه در آن کاربرد  وستیوقوع پ

شده بتانال پروگرس  هیدرصد غلظت توص 75مؤثر بود. مصرف 

عروسک پشت پرده را  بخشتیکنترل رضا یطیشرا چیتحت ه

 نیو همچن علفکش یغلظت کاربرد زانیم نیسبب نشد. بنابرا

 سایر. باشدیم تیبااهم اریزمان کاربرد آن در کنترل علف هرز بس

 .Babaei et al) اندمشابه را گزارش کرده یجینتا زیپژوهشگران ن

2014; Kargar et al. 2015; Shimi et al. 2014). 
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 چغندرقند شهیر عملکرد

نشان داد  علفکشدر نوع  یبرهمکنش مرحله رشد یبررس

 31/53با  نیرامیپ علفکش ،یبرگ ششتا  چهار یدر مرحله رشد

 یداشت، در حال یها برترعلفکش گریتن در هکتار نسبت به د

با  لونترل علفکش ،یبرگ هشتتا  شش یکه در مرحله رشد

با این حال، برخوردار بود.  یتن در هکتار از عملکرد باالتر 71/52

در  یبرگ ششتا  چهارچغندر در مرحله  شهیعملکرد ر نیکمتر

 یبرگ هشتتا شش تار( و در تن در هک 47/37) لونترل علفکش

 تن در هکتار( بدست آمد. 43/37بتانال پروگس ) علفکشدر 

 علفکشدر غلظت  علفکشبرهمکنش  نیانگیم سهیمقا  

چغندرقند  شهیعملکرد ر علفکش،غلظت  شینشان داد با افزا

تن در  13/59چغندرقند با  شهیعملکرد ر نیباالتر افت،ی شیافزا

بدست آمد و  نیرامیپ علفکشدرصد  100هکتار در غلظت 

درصد  50تن در هکتار در غلظت  25/28با  زیمقدار ن نیکمتر

های قبلی بخش جی(. با توجه به نتا3پروگرس بود )جدول بتانال 

 گرینسبت به د یباالتر ییاز توانا نیرامیپ علفکش ق،یتحق

 ،بود ها در کنترل علف هرز عروسک پشت پرده برخوردارعلفکش

 باشد. لیدل نیبه هم تواندیچغندرقند م شهیعملکرد باالتر ر

 آباد اسالم و تدشیماه در یامزعه یهاشیآزما در چغندرقند شهیر عملکرد بر یرشد مرحله و مختلف یهاعلفکش کاربرد زانیم ریثأت .3 جدول

  .غرب

Table 3. Effect of rate of application rate of different herbicides and growth stage at the time of application on the root 

yield of sugar beet in field trials in Mahidasht and -e-Gharb. 

Weed growth 

stage 
Herbicide 

Herbicide rate (% of 

recommended dose) 

Sugar beet yield (ton/ha) 

Eslamabad-e-Gharb Mahidasht 

4-6-leaf 

Betanal Progress 

50  35.68 b 26.49 pq 

75  50.38 fg 35.42 lm 

100  66.97 b 52.08 ef 

Pyramin 

50  46.30 hi 32.28 l-o 

75  63.57 bc 64.42 hi 

100  72.31 a 59.03 d 

Clopyralid 

50  29.17 op 21.33 r 

75  47.19 g-i 31.17 no 

100  53.64 ef 42.36 jk 

6-8-leaf 

Betanal Progress 

50  27.17 pq 23.68 qr 

75  42.06 jk 35.06 lm 

100  55.06 e 41.58 jk 

Pyramin 

50  33.14 l-n 25.11 qr 

75  47.89 gh 33.63 l-n 

100  61.46 cd 43.75 ij 

Clopyralid 

50  39.71 k 31.94 m-o 

75  61.29 cd 53.38 ef 

100  70.65 a 59.33 d 

*The different letters are significantly different at 1% level (LSD test). 

و  علفکشدر  یمرحله رشد یمارهایگانه تسه برهمکنش

غلظت  ،یبرگ ششتا  چهار یغلظت آن نشان داد در مرحله رشد

 شهیتن در هکتار ر 66/65با  نیرامیپ علفکشدرصد  100

 داشت، هر مارهایت گرید نیعملکرد را در ب نیچغندرقند، باالتر
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درصد  100با غلظت  یداریتفاوت معن یچند از لحاظ آمار

تن در  99/64با  یبرگ هشتشش تا  یدر مرحله رشد لونترل

درصد  50غلظت  زیعملکرد را ن نیکمتر نیهکتار نداشت. همچن

 25/25) یبرگ ششتا  چهار یدر مرحله رشد لونترل یهاعلفکش

درصد بتانال پروگرس در مرحله  50تن در هکتار( و غلظت 

تن در هکتار( به خود  42/25) یبرگ هشتتا  شش یرشد

برهمکنش مطابق با  نیا جینتا .(3دادند )جدول اختصاص 

کنترل علف هرز  جینتا نیو همچن یونیرگرس یهارازشب

 یرشد مرحله در یکاربرد یهاعلفکش که یطور به باشد،یم

 که یطور به دهند،یم نشان خود از را یمتفاوت واکنش متفاوت

 هشتتا  ششو در مرحله  نیرامیپی برگ شش تا چهار مرحله در

 را دارند. ییکارا نیباالتر لونترل یبرگ

 داد نشان یبررس مورد یمارهایت چهارگانه برهمکنش

 در هکتار در تن 31/72 با چغندرقند شهیر عملکرد نیباالتر

 شش تا چهار یرشد مرحله در و غرب آباداسالم یزراع طیشرا

بدست آمد.  نیرامیپ علفکش درصد 100 غلظت در و یبرگ

در  لونترلدرصد  100با غلظت  یداریمعن یهرچند تفاوت آمار

آباد اسالم یزراع طیدر شرا یبرگ هشتتا  ی ششمرحله رشد

عملکرد چغندرقند  نیتن در هکتار( نداشت. کمتر 65/70) غرب

و در  دشتیماه یزراع طیتن در هکتار در شرا 33/21با  زین

 لونترلدرصد  50و غلظت  یبرگ ششتا  چهار یمرحله رشد

  (. 2بدست آمد )جدول 

 نیتراز مهم یکیبه  لیعلف هرز اکنون تبد نیا نکهیوجود ا با

 نیشده است اما ا لیتبد رانیهرز مزارع چغندرقند در ا یهاعلف

 کنترل بر چغندرقند یهاکشعلف ریپژوهش در مورد تأث نیاول

 فم،یبخصوص دسمد ها،علفکش نیا از یبرخ. است هرز علف نیا

مدت   یو بتانال پروگرس سابقه مصرف طوالن نیرامیپ و بتانال

 یسابقه مصرف طوالن لونترل علفکشدارند. در مورد  رانیدر ا

مصرف ندارد.  زین رانیاز مناطق ا یلیدر خ زیمدت وجود ندارد و ن

 یحت یدر مرحله چهار برگ نیرامیپبتانال پروگرس و نکهیبا جود ا

 نیدر کنترل ا ییباال ییکارا یشده دارا هیدرصد توص 75در دوز 

هستند  یعیکاربرد وس یعلف هرز بودند و در سطح کشور دارا

علف هرز را سبب  نیاند کنترل مؤثر ااما در عمل تاکنون نتوانسته

خود ادامه داده  تیجمع شیعلف هرز کماکان به افزا نیشوند و ا

است که  نیامر ا نیا لی. دلکندیرا آلوده م دیو مناطق جد

از  یاریو در بس کنندیاقدام م یپاشبه سم رید کشاورزان اصوالً

ها علفکش نیبرگ دارد که عمالً ا شتریو ب 10مواقع علف هرز 

است که اگر  یدر حال نیا ستندیعلف هرز مؤثر ن نیا یرو گرید

. کنندیکنترل م یبکار بروند علف هرز را به خوب هیدر مراحل اول

 یپاشباالتر علف هرز مؤثر است که با سم یدر مرحله رشد لونترل

به  رید نکهیا لیدارد. اما به دل یمزرعه توسط کشاورزان همخوان

 ریسا با سهیمقا در یادیز صرفم یاست و از روان شدهیبازار معرف

 نیتاکنون نتوانسته است کنترل مؤثر ا ستیبرخوردار ن هاعلفکش

 را سبب شود.  رانیعلف هرز در سطح مزارع ا

 زدو غلظت شیافزا با داد نشان شیآزما نیا جینتا در مجموع،

 نیابا  افت،ی شیهرز افزا یهاکنترل علف زانیم علفکش، یمصرف

 یهرز به طور خط یهاکنترل علف علفکش، یحال در سطوح باال

د . استفاده از مواشودیکنترل آن کاسته م زانینبوده و از م

 یهاعلفکشنشان داد در  هاعلفکش ییدر بهبود کارا یافزودن

در بهبود عمل  یباالتر ییاز کارا ومیمتفاوت، سولفات آمون

هرز برخوردار بود. زمان کنترل  در کنترل علف هاعلفکش

که در  ینبود، به طور کسانی هاعلفکش ییهرز، در کارا یهاعلف

 کشعلفزمان اعمال  انیم یتفاوت فامیو فن مد آام بتانال علفکش

 نینشد. با ا دهید یبرگ هشت تا ششو  ششتا  ارچهدر مرحله 

ادیر به ترتیب در مق نیرامیبتانال پروگرس و پ یهاعلفکشحال 

 یبرگ ششتا  چهاردر مرحله  کیلوگرم در هکتار چهارو  سه

 تریل 75/0به مقدار  لونترل علفکشرا داشتند و  ییکارا نیشتریب

 کنترل درصد نیباالتر یبرگ هشتتا  ششدر مرحله  هکتار در

کنترل علف هرز  نیشتریپشت پرده را داشت. ب عروسکعلف هرز 

 یهاعلفکشدرصد، در  100به  کیعروسک پشت پرده با نزد

 بدست آمد.  نیرامیو پ لونترل

 نیکرد ا یریگجهینت توانیمطالعات م نیکه از ا یگرید نکته

ر همه موارد سبب بهبود د ومیاست که کاربرد سولفات آمون

در  توانیمسئله را م نیا یاصل لی. دلدیگرد هاعلفکش ییکارا

 یهادر کاهش اثرات بد کاربرد آب یماده افزودن نیا ییتوانا

در بهبود  یماده افزودن نیا گرید راتیکرد. هرچند تأث انیسخت ب

 زین یپاشها در عدم وجود عناصر سخت آب سمعلفکش ییکارا

است که عموماً آب در  نیا گریمورد د. است دهیبه اثبات رس

سبب کاهش  نیدارد که ا ییباال یسخت رانیمناطق مختلف ا

 علفکش نیا ییطور عموم و کاهش کارابه هاعلفکش ییکارا

باعث  تواندیم یمواد افزودن نی. بنابرااست  دهیطور خاص گردبه

 ییبهبود کارا زین قیتحق نیگردد که در ا هافکشعل ییبهبود کارا

.دیگرد مشاهده هاعلفکش
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