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  چکیده

خاک  وثیر حجم پاشش تاکنون، تأارع چغندرقند است، اما برگ مزهای هرز پهنکشی مهم برای کنترل علفکلوپیرالید، علف

ای به نهپژوهشی گلخارو، از اینهرز بر کارایی آن مورد بررسی قرار نگرفته است.  هایهوایی علف نشست کرده روی اندام

تاتوره هوایی روی انداماول شامل میزان خاک نشست کرده اجرا گردید. فاکتور  تصادفی در قالب طرح کامالً فاکتوریلصورت 

دوم  ورآلود(، فاکتکیلوگرم در هکتار از طریق باران گل 20ساز و کیلوگرم در هکتار از طریق اتاقک گرد و خاک 20)صفر، 

، 360، 240، 120سوم شامل حجم پاشش )فاکتور کیلومتر در ساعت( و شش جریان هوا قبل از سمپاشی )صفر و شامل 

 94یش از تاتوره )بکنترل ترین سطح هوایی، بیشخاک روی اندام حضوردر شرایط عدم(. لیتر آب در هکتار 600و  480

ز ازایش حجم پاشش با اف . در همین شرایط،دست آمدهلیتر در هکتار ب 120در حجم پاشش کلوپیرالید  درصد( با کاربرد

 25کنترل تاتوره )ترین سطح کمهوایی از هر دو طریق، در شرایط حضور خاک روی اندام .شد کاستهکارایی کلوپیرالید 

ه بدر همین شرایط، با افزایش حجم پاشش . دست آمدهبلیتر در هکتار  120کلوپیرالید در حجم پاشش با کاربرد  (درصد

وی رلیتر در هکتار(، اثر منفی خاک نشست کرده  120جز در ههای پاشش )بدر تمام حجم .شد افزودهکارایی کلوپیرالید 

مفید  زمانیپاشی فقط جریان هوا قبل از سمساز بود. تر از اتاقک گرد و خاکآلود بیشباران گل هوایی تاتوره از طریقاندام

روی خاک ی حضوردر شرایطبود. ساز گرد و خاکاتاقک هوایی تاتوره از طریق که منشاء خاک نشست کرده روی اندام بود

یه تر برای کاربرد کلوپیرالید توصخاک، حجم پاشش کمحضور در شرایط عدم لیتر وپاشش بیش حجم، هرزهوایی علفاندام

 شود. می
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 مقدمه

هزار هکتار از اراضی  6/87 بیش از ،1397 زراعی در سال

میلیون تن  9/4بیش از زیرکشت چغندرقند رفته است تا کشور 

 استحصالجهت درصد تولید دنیا(  8/1)تقریباً چغندرقند ریشه 

رویشی رشد داشتن دلیل هب. (FAO 2018) دست آیدهبشکر 

های علف در برابر، چغندرقند رقیب بسیار ضعیفی روزتی شکل

شود. به همین دلیل، طول دوره بحرانی کنترل می تلقیهرز 

 80 بیش ازرز در مزارع چغندرقند بسیار طوالنی )ـهای هعلف

شود اشت شروع میـم پس از کـکه از روز پنج تـاس روز(

(Izadi-Darbandi et al. 2019) .های کنترل علف رو،از این

 افت شدیدبرای جلوگیری از خصوص به روش شیمیایی، هب ،هرز

سمج های هرز علفاکثر . ضروری استبسیار چغندرقند عملکرد 

 22دهد )برگ تشکیل میهای پهنرا گونه کشورمزارع چغندرقند 

هرز علفدر این بین، برگ(. گونه باریک 6 در برابربرگ گونه پهن

عنوان یکی از به (.Datura stramonium L)تاتوره برگ پهن

های تهران، مرکزی، استانهای هرز مهم مزارع چغندرقند علف

 .Zand et al)است شده معرفیها ها و خراسانآذربایجان

2019) . 

پس رویشی برای کاربرد کش برگپهنهفت  ،تاکنون

به ثبت رسیده کشور در مزارع چغندرقند )شاخ و برگ مصرف( 

(، کلریدازون، Bتریفلوسولفورون )گروه  عبارتند از که است

(، اتوفومیست )گروه Cمدیفام )گروه مدیفام، دسمتامیترون، فن

N ( و کلوپیرالید )گروهO) (Zand et al. 2019) . ،در این بین

کشی است که در کلوپیرالید با نام تجاری لونترل آخرین علف

زمان کاربرد آن  اضافه شده است. مذکوربه فهرست  1380سال 

گذشت بیش  از مرحله کوتیلدونی تا هشت برگی چغندرقند است.

و تداوم در دنیا  Oهای گروه کشسال از معرفی علف 80از 

برگ گویای های هرز پهنآنها در کنترل علف کارایی باالی

های این گروه کشعلفاز طرفی دیگر، ست. ا موفقیت آنها

و به اعتقاد  محیطی ندارنددلیل ماندگاری کم، خطر زیستهب

های این گروه دیرتر از سایر کشمقاومت به علفمحققان، 

بار مصرف  25تا  20معموالً پس از که  افتدها اتفاق میگروه

  .(Zand and Baghestani 2002) دهدرخ می متوالی

راه بر سر موجود براساس تحقیقات قبلی، یکی از موانع 

های شاخ و برگ مصرف حضور کشعلفاکثر و کارایی جذب 

منشاء این خاک  است.های هرز علفهوایی  اندامخاک بر روی 

تردد  ،هابین ردیف زنیخاکورزی، کولتیواتورعملیات تواند می

(، Zhou et al. 2006)در حاشیه مزارع ماشین آالت کشاورزی 

و باران  (Damanakis et al. 1970)گرد و خاک پدیده وقوع 

قبل از کاربرد  (Aliverdi and Ahmadvand 2020)آلود گل

محققان  براساس گزارشباشد.  ییهاکشعلفچنین 

(Shahsavani et al. 2012)،  پدیده گرد و تعداد و شدت وقوع

 براساس گزارش، چنینهم است. در حال افزایشخاک در ایران 

وقوع تعداد ، (Rezayee-Banafshe et al. 2012)محققان 

در حال افزایش نیز در ایران متر تر یک میلیبا مقدار کم بارندگی

توان این دو گزارش می ازاگرچه مستند نشده است، اما است. 

آلود نیز در کرد که احتماالً تعداد وقوع باران گل استنباطچنین 

گرد و خاک و ). به هر حال، وقوع هر دو پدیده باشدحال افزایش 

تا حدود زیادی مصادف با زمان کاربرد اکثر  (آلودباران گل

باید توجه داشت که  های شاخ و برگ مصرف است.کشعلف

نیست که عملیات  ایه اندازهآلود بمیزان بارش در باران گل

 Aliverdi and)پاشی مزرعه را متوقف سازد سم

Ahmadvand 2020) . 

نامطلوب حضور  روش جهت رفع اثرسه محققان قبلی 

ها کشبر کارایی علفهای هرز علفهوایی  اندامخاک بر روی 

به محلول  افزودنی خاص ماده افزودن ،روشاند. اولین ارائه داده

این روش در رابطه  که،به طوری  است.کش خاص علفپاشش 

و  (Rytwo and Tropp 2001)های دایکوات کشبا علف

قابلیت اجرا  (Aliverdi and Ahmadvand 2020)پاراکوات 

ت ـنیس راـابل اجـقها کشه با سایر علفـطـدارد و در راب
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(Zhou et al. 2006) ی بدترتواند نتیجه کامالً میگاهی ، حتی

به محلول پاشش کلراید افزودن مپیکوات  ،؛ برای مثالرا رقم بزند

 .(Aliverdi et al. 2020)گلوفوسینات آمونیوم کش علف

با جریان شدید های هرز هوایی علف انداملرزاندن  ،دومین روش

کرده بر  پاشی است تا سبب ریزش خاک نشستسمهوا قبل از 

کرده بر  نشستالبته در صورتی که منشاء خاک  ؛شود هاآنروی 

 .خاک باشداز طریق پدیده گرد و های هرز هوایی علف اندامروی 

ایجاد جریان هوایی با شدت با  (Zhou et al. 2006)محققان

کارایی  توانستندکیلومتر بر ساعت قبل از کاربرد گالیفوسیت  15

تاجریزی هوایی اندامدر شرایط حضور گرد و خاک بر روی  آنرا

براساس مشاهدات  این حال،با . افزایش دهنددرصد  20سیاه تا 

های هوایی علف اندامنشسته کرده بر روی ، وقتی منشاء خاک ما

سبب ریزش  هاآلود باشد، لرزاندن آنباران گلپدیده از طریق هرز 

در شرایطی ثیر روش دوم أشود! با این وجود، تاکنون تنمیخاک 

های هرز هوایی علف اندامکرده بر روی  نشستمنشاء خاک که 

. نگرفته استمورد بررسی قرار  آلود باشداز طریق پدیده باران گل

ترین، نظر عملیهکه ب افزایش حجم پاشش است ،سومین روش

ترین روش جهت رفع اثر نامطلوب حضور خاک ترین و ارزانآسان

ها باشد. کشبر کارایی علفهای هرز هوایی علف اندامبر روی 

های کشثیر مثبت روش سوم در رابطه با علفأتقبالً، 

، مزوسولفورون ،(Zhou et al. 2006)گالیفوسیت 

 ،(Shahbazi et al. 2015) دیفلوفنیکان ،یدوسولفورون

 ،(Nosratti et al. 2016سولفورون )نیکوسولفورون، فورام

ریدیت یپآمونیوم و فلورفن، گلوفوسینات پارکوات، اکسی

(Aliverdi et al. 2020) در شرایطی، البته به اثبات رسیده است 

های هرز هوایی علف اندامنشسته کرده بر روی که منشاء خاک 

ثیر أتتاکنون رو، . از اینبوده استاز طریق پدیده گرد و خاک 

کرده بر روی  نشستکه منشاء خاک در شرایطی سوم نیز روش 

باشد آلود از طریق پدیده باران گلهای هرز هوایی علف اندام

 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

کش که گاهی کارایی علف دهدمی نشانتحقیقات قبلی 

هوایی  اندامحضور خاک بر روی ثیر أتحت تشاخ و برگ مصرف 

+  مزوسولفورون؛ برای مثال، گیردقرار نمیهای هرز علف

(. از طرفی Naghib Alsadati et al. 2020) یدوسولفورون

های هوایی علف اندامثیر نامطلوب حضور خاک بر روی أدیگر، ت

 Naghib)اِ پیسیهای توفوردی و امکشبر کارایی علفهرز 

Alsadati et al. 2020)  گروه یک در  کلوپیرالیدکه با

. از است رسیدهبه اثبات قبالً  کشی مشترکی قرار دارندعلف

االت بنیادی ؤدهی به سپاسخپژوهش هدف از اجرای این رو، این

بر تاتوره هوایی  اندامخاک بر روی ( آیا حضور 1 که زیر بود

ثیر به منشاء أ( آیا شدت ت2ثیرگذار است؟ أت کلوپیرالیدکارایی 

 روشکدام ( 2وابسته است؟ ( آلودباران گل یاگرد و خاک )خاک 

پاشی یا هرز با جریان هوای شدید قبل از سم)لرزاندن علف

 ثرؤکلوپیرالید ماثر بر کارایی این رفع  در افزایش حجم پاشش(

  است؟

 

 هامواد و روش

 از های شکافته تاتورهکپسول، 1396در اواخر تابستان 

 تا و آوریجمع گیاهان مادری در مزارع اطراف شهر قزوین روی

، 1398در اوایل بهار داری شدند. شروع آزمایش در دمای اتاق نگه

اه بوعلی پژوهش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگ

زنی یکنواختی در جوانه برای ایجادسینا همدان اجرا گردید. 

هر دو ساعت با آب شرب شهری  ی آنهای تاتوره، بذرهاگیاهچه

گراد درجه سانتیدرون یخچال در دمای چهار و  شستشویکبار 

ها آنزنی موجود در پوسته داری شدند تا مواد بازدارنده جوانهنگه

تاتوره بذر  30تا  25تعداد  (.Aliverdi et al. 2014از بین برود )

حاوی خاک، دو لیتری  پالستیکیگلدان هر در سطح خاک 

. سپس، ا نسبت حجمی برابر قرار داده شدخاکبرگ و ماسه بادی ب

گیاهان بر  متر خاک ریخته شد.سانتینیم آنها به اندازه بر روی 
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شدند و تعداد آنها حسب نیاز به صورت یکنواخت و برابر آبیاری 

 . تقلیل یافتبوته در هر گلدان  سازی به چهارطی دو عملیات تنک

در قالب طرح ( 3×  2×  5) فاکتوریلصورت بهپژوهش 

میزان اول شامل فاکتور  تکرار اجرا گردید.چهار تصادفی در  کامالً

کیلوگرم در  20)صفر، تاتوره هوایی روی اندامخاک نشست کرده 

کیلوگرم در هکتار از  20ساز و گرد و خاکاتاقک هکتار از طریق 

شامل دوم فاکتور (، Aliverdi et al. 2020) آلودطریق باران گل

که  کیلومتر در ساعت ششپاشی )صفر و ان هوا قبل از سمجری

کردن پنکه خانگی قرار گرفته در خاموش و روشن با ترتیب به

 .Zhou et al)متری نسبت به گیاهان فراهم شد 5/1فاصله 

 480، 360، 240، 120حجم پاشش )سوم شامل فاکتور و  (2006

نازل تک ترتیب با استفاده از که به لیتر آب در هکتار 600و 

(، نارنجی) 11001های در شمارهضد بادبردگی سرامیکی بادبزنه 

ای( )قهوه 11005)قرمز( و  11004)آبی(،  11003(، زرد) 11002

در نازل پاشش اندازه قطرات در فشار پاشش سه بار،  (.شد فراهم

 236ها بین میکرون ولی در سایر نازل 235تا  106نارنجی بین 

. (Magno Jet 2015) گیری شده استاندازهمیکرون  340تا 

گرم کلوپیرالید در هکتار )برابر  180در تمامی این تیمارها، مقدار 

کار برده شد. عالوه ه( بدر هکتارلونترل فرموالسیون لیتر  8/0با 

کش )شاهد( برای انجام بر این، یک تیمار بدون کاربرد علف

 در نظر گرفته شد.  هاهمقایس

هوایی برای قرار دادن آن روی اندامروش تهیه خاک 

از خاک مزرعه آموزشی  اینمونهبه این صورت بود که ابتدا تاتوره 

آسیاب  ،بوعلی سینا برداشتدانشکده کشاورزی دانشگاه همجوار 

ترتیب با به ی لرزان آزمایشگاهیهاالکستون  ، ازسپسو 

آوری خاک جمع. عبور داده شد 200و  100، 50، 25های مش

و درون آون گراد درجه سانتی 80در دمای یک روز مدت شده به

قطر ذرات خاکی . ای نگهداری شدبسته ب، درون ظرف درسپس

 میکرون است. 75کند کمتر از عبور می 200که از الک با مش 

گرد و اتاقک ) طریقطور که در باال ذکر شد، خاک به دو همان

. هوایی تاتوره قرار داده شد روی اندام آلود(ساز و باران گلخاک

ها درون اتاقک گرد و خاک ساز قرار داده اول، گلداندر روش 

طول، شد. شدند و خاک تهیه شده بر روی آنها پاشیده میمی

و  45، 45به ترتیب برابر گرد و خاک ساز اتاقک عرض و ارتفاع 

 از جنس پالستیک(. این اتاقک 1)شکل  بودمتر سانتی 120

ساخته شده است که متری میلیشفاف با ضخامت جداره پنج 

که با  استمتر سانتی 14 دهانه با قطر یمش 50الک  دارای چهار

و از طریق کِش به جداره  هستندمتصل  سیم مفتول به یکدیگر

متر و به قطر سانتی 45به طول  ی. فنرانداتاقک اتصال داده شده

متری باالتر از محل نصب سانتیسه متر در فاصله سانتیدو 

. این اتاقک دارای درب در استها به جداره اتاقک نصب الک

که امکان ریختن خاک تهیه شده را درون  است بخش فوقانی

. با استفاده از کشیدن طنابی که به مرکز سازدمیها را فراهم الک

فنر وصل بود و از درب اتاقک عبور داده شده بود، فنر به ارتعاش 

شد. در پایین ها میتعاش الکشد. ارتعاش فنر باعث اردرآورده می

تا خاک را  استنصب شده  هر الک پارچه نازکی از جنس ریون

. پس از سازدهرز پخش طور یکنواخت بر روی سطوح علفبه

دقیقه به گرد و خاک  15مدت اتمام عمل گرد و خاک سازی، به

های هوایی اندامشد تا بر روی میداخل اتاقک اجازه داده فضای 

جریان هوای شدید  ، گیاهان در معرضت کند. سپسنشستاتوره 

 04/0گیاهان در معرض در روش دوم،  .ندگرفت قرارسمپاشی و یا 

 20لیتر آب در هکتار( حاوی  400 معادل) آلودباران گلمتر میلی

کیلوگرم خاک تهیه شده در هکتار قرار گرفتند که با استفاده از 

ضد بادبردگی تک بادبزنه  فشاری مجهز به نازلدستی سمپاش 

در ظاهر، تمام  بار ایجاد شده بود.در فشار سه  11005 سرامیکی

پس از خشک شدن شد. سطوح تاتوره با این بارندگی خیس می

های هوایی تاتوره، بر روی اندام مصنوعی بارندگیاین قطرات 

 .پاشی قرار گرفتنددر معرض جریان هوای شدید و یا سمگیاهان 

فشاری  پاش دستیسمپاشی با استفاده از سمعملیات در نهایت، 
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 هایدر هوای آزاد بیرون از گلخانه وقتی که بوتهبار در فشار سه 

 برگی قرار داشتند انجام گرفت. چهاردر مرحله تاتوره 

های هوایی تاتوره از یک پاشی، اندامسه هفته پس از سم

متری سطح خاک برداشت شدند و وزن تر آنها توزین شد. سانتی

های درون وزن تر هر واحد آزمایشی )گلدان( تقسیم بر تعداد بوته

دست آید. در نهایت، هآن )چهار بوته( شد تا وزن تر تک بوته ب

درصد وزن تر تک بوته در هر تیمار نسبت به وزن تر تک بوته 

تحلیل آماری استفاده شد.  در تیمار شاهد محاسبه و در تجزیه و

کش علفبیشتر گر کارایی نمایانوزن تر بیشتر کاهش  ،در واقع

نکه از ای اطمینانپس از . (Norris et al. 2001)است 

 <ویلک-دارند )آزمون شاپیرو برخور توزیع نرمال از هاداده

انجام  SASافزار (، تجزیه واریانس آنها با استفاده از نرم97/0

ای دانکن در ها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگینگرفت و 

سطح احتمال پنج درصد از یکدیگر جدا شدند. 
 

 
 

 و نمایی از توزیع یکنواخت گرد و خاک بر روی سطح زمین استفاده مورد ساز اتاقک گرد و خاک 1شکل 

 

 نتایج و بحث

نشان داد که وزن تر تاتوره ها داده واریانسنتایج تجزیه 

مورد بررسی  گانه عواملدوگانه و سه ،ثیر اثرات سادهأتحت ت

)حجم پاشش، میزان خاک روی اندام هوایی و جریان هوا قبل از 

  (.1سمپاشی( قرار گرفت )جدول 

هوایی تاتوره، حضور خاک روی اندامدر شرایط عدم

کنترل( در تیمار درصد  94بهترین کارایی کلوپیرالید )بیش از 

دست آمد. در همین شرایط، هلیتر در هکتار ب 120حجم پاشش 

هوایی تاتوره افزایش نشان با افزایش حجم پاشش وزن تر اندام

داد، که نشان دهنده کاهش کارایی کلوپیرالید است. وجود یا 

ثیری بر رابطه مذکور أپاشی توجود جریان هوا قبل از سمعدم

هش کارایی کلوپیرالید با افزایش حجم (. کا2نداشت )جدول 

توان به اندازه قطرات لیتر در هکتار را می 240به  120پاشش از 

وسیله نازل لیتر در هکتار به 120پاشش ارتباط داد. حجم پاشش 

 235تا  106( که اندازه قطرات پاشش آن بین 11001نارنجی )

در  لیتر 240میکرون است ایجاد شد؛ درحالی که، حجم پاشش 

( که اندازه قطرات پاشش آن 11002وسیله نازل زرد )هکتار به

توان ایجاد شد. از این نتایج می ،میکرون است 340تا  236بین 

به این رابطه رسید که با افزایش اندازه قطرات پاشش از کارایی 

شود. در تحقیقات گذشته، کلوپیرالید علیه تاتوره کاسته می

های کشمنفی بین کارایی علفای محققان به وجود رابطه

 Kogan and Zuniga 2001; Zhou)) (G)گروه گالیفوسیت 



 ثر و رفع اثر خاک نشست کرده روی اندام هوایی ...ا -مقاله کوتاه   112

et al. 2006) گلوفوسینات )گروه ،H( )(Butts et al. 2018 ،

 .Meyer et al. 2016; Butts et al) (O)گروه دایکامبا 

(، Lesnik et al. 2012) (O)گروه ، توفوردی (2018

 (O)گروه کلوپیر مکوپروپ و تریاِ، پیسیفایوتی، امرتوفو

(Knoche 1994)  برگهای هرز پهنعلیه علفاندازه قطرات با 

تر در را نشست بهتر قطرات کوچکاند که علت آناذعان داشته

اند که سبب تر بر روی سطح برگ دانستهمقایسه با قطرات درشت

موالن شود. مکتری از آن میپوشاندن سطح بیش

(McMullan 2000) بیان داشت که میزان انرژی جنبشی قطره

تر به کند. قطرات بزرگرا اندازه و مجذور سرعت آن تعیین می

دلیل انرژی جنبشی بیشتر ناشی از باال بودن سرعت و اندازه آنها، 

تری از روی شاخ و برگ پس از برخورد سقوط با احتمال بیش

اگرچه  شوند.کش میثره علفؤکنند و باعث اتالف ماده ممی

ای برابر است )بین های زرد الی قهوهاندازه قطرات پاشش در نازل

حجم پاشش  بینمیکرون(، اما همچنان رابطه منفی  340تا  236

کاهش کارایی کلوپیرالید با با کارایی کلوپیرالید برقرار است. لذا، 

توان لیتر در هکتار را می 600الی  240افزایش حجم پاشش از 

کش ارتباط داد. رقیق شدن قطرات علف نشستبه رقیق شدن 

های نفوذی سبب کاهش ولی کشدر مورد علفکش علفپاشش 

شود های تماسی سبب افزایش کارایی آنها میکشدر مورد علف

(Butts et al. 2018 .) 
 

 مورد بررسی  تجزیه واریانس اثرات ساده سه عامل 1جدول 
 و اثرات آنها

 
 ن مربعاتیگمیان درجه آزادی منابع تغییر

 2/12913**  2 هواییمیزان خاک روی اندامالف( 
 0/1484**  1 ب( جریان هوا قبل از سمپاشی

 8/1320**  4 ج( حجم پاشش
 6/1124**  2 ب×  الف
 3/1528**  8  ج×  الف
 7/190**  4  ج×  ب

 5/183**  8  ج×  ب×  الف
 6/19 90 خطا
 - 119 کل

2/21 ضریب تغییرات )درصد(  
 در سطح احتمال یک درصد. دارمعنی **

پاشی، در تمامی جریان هوا قبل از سمدر شرایط عدم

طور هوایی تاتوره بهسطوح حجم پاشش، حضور خاک روی اندام

(. در حجم پاشش 2 داری سبب افزایش وزن تر شد )جدولمعنی

هوایی تاتوره چه از لیتر در هکتار، حضور خاک روی اندام 120

آلود تقریباً ساز و چه از طریق باران گلطریق اتاقک گرد و خاک

 25به  94از تقریباً  کلوپیرالیدبه میزان برابر سبب کاهش کارایی 

لیتر در هکتار،  120جز در مورد حجم پاشش هدرصد کنترل شد. ب

های پاشش، اثر منفی حضور خاک از طریق باران در تمامی حجم

همان میزان خاک از طریق اتاقک گرد و آلود بیشتر از حضور گل

تواند به این دلیل باشد که خاک ساز بود. این نتیجه میخاک

های آلود به طور محکم به برگنشسته کرده از طریق باران گل

ثیر ضربات قطرات پاشش قرار أچسبد و تحت تتاتوره می

کرده از طریق  یرد )مشاهدات شخصی( ولی خاک نشستگنمی

تواند در معرض ضربات ساز تا حدودی میاتاقک گرد و خاک

قطرات پاشش قرار گیرد و سقوط کند. بهترین کارایی کلوپیرالید 

هوایی تاتوره از طریق اتاقک در شرایط حضور خاک روی اندام

درصد  62آلود )درصد کنترل( و باران گل 71ساز )گرد و خاک

دست آمد. هلیتر در هکتار ب 600شش کنترل( در تیمار حجم پا

هوایی این نتایج نشان داد که در شرایط حضور خاک روی اندام

هوایی تاتوره کاهش تاتوره، با افزایش حجم پاشش وزن تر اندام

دهنده افزایش کارایی کلوپیرالید است. به نشان داد، که نشان

زایش افعبارتی دیگر، با افزایش حجم پاشش کارایی کلوپیرالید 

یافت. نتایج این پژوهش در حمایت از نتایج پژوهش قبلی با 

اند (. آنها نیز گزارش کردهZhou et al. 2006گالیفوسیت است )

که رابطه بین حجم پاشش و کارایی گالیفوسیت بستگی به 

های تاجریزی سیاه حضور گرد و خاک بر روی برگحضور یا عدم

گرد و خاک، این رابطه  حضورطوری که در شرایط عدمدارد. به

منفی ولی در شرایط حضور گرد و خاک، این رابطه مثبت است. 

های کشنتیجه مشابهی در پژوهش قبلی ما با برخی از علف

 . (Aliverdi et al. 2020)دست آمده بود هتماسی نیز ب
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پاشی نتایج نشان داد که اعمال جریان هوا در قبل از سم

هوایی ثیری در کاهش اثر منفی خاک نشست کرده بر روی اندامأت

آلود بر کارایی کلوپیرالید نداشت. تاتوره از طریق باران گل

پاشی فقط در شرایطی برعکس، اعمال جریان هوا قبل از سم

هوایی تاتوره از مفید بود که منشاء خاک نشست کرده روی اندام

نتیجه مثبت اعمال ( و 2د )جدول اقک گرد و خاک ساز بوطریق ات

داری قابل طور معنیجریان هوا در هر سطحی از حجم پاشش به

رویت بود. در شرایط حضور خاک روی اندام هوایی از طریق 

پاشی اتاقک گرد و خاک ساز، تیمار اعمال جریان هوا قبل از سم

لیتر آب در هکتار توانست بهترین  600به همراه حجم پاشش 

درصد کنترل( را رقم بزند.  89لوپیرالید علیه تاتوره )کارایی ک

کرده از طریق  ، خاک نشستبیان شد پیش از اینطور که همان

چسبد. از اینرو، های تاتوره میطور محکم به برگآلود بهباران گل

تواند سبب ریزش آن شود. در حالی که خاک جریان هوا نمی

طور سست بر ساز بهنشسته کرده از طریق اتاقک گرد و خاک

رو، جریان هوا تا حدود . از اینگیردمی های تاتوره قرارروی برگ

کش کاسته زیادی سبب ریزش آن شود. لذا، از افت کارایی علف

ریزی سیاه شود. ریزش گرد و خاک نشست کرده بر روی تاجمی

ثیر این عمل بر کارایی گالیفوسیت قباًل أبا اعمال جریان هوا و ت

(.Zhou et al. 2006ارش شده است )نیز گز
   

 آلودساز و باران گلهوایی تاتوره از طریق اتاقک گرد و خاکثیر میزان خاک نشست کرده روی اندامأت 2جدول 

 
 پاشیجریان هوا قبل از سم

 )کیلومتر در ساعت(
 حجم پاشش

 )لیتر آب در هکتار(
 هکتار(هوایی تاتوره )کیلوگرم در میزان خاک روی اندام

 20 صفر
 ساز(اتاقک گرد و خاک)

20 
 آلود(باران گل)

 m 2/6 a 6/77 ab 5/75 120 صفر

 240 l 1/13 d 2/53 c 3/66 

 360 kl 3/15 fg 8/39 e 5/45 

 480 hij 0/25 gh 9/29 e 1/43 

 600 gh 1/32 ghi 0/29 f 1/38 

     

6 120 m 4/4 e 3/46 ab 6/73 

 240 l 3/12 fg 9/34 c 9/67 

 360 lm 8/9 jk 4/21 e 6/43 

 480 ij 8/22 jk 7/18 ef 4/38 

  600 fg 9/34 l 2/11 f 2/39 

 داری با یکدیگر ندارند.ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیهای دارای حداقل یک حرف مشترک طبق آزمون چند دامنهمیانگین ،از نظر آماری

 

 نتیجه گیری 

هرز،  حضور خاک روی اندام هوایی علفدر شرایط عدم

شود. برای کاربرد کلوپیرالید توصیه می ترکمپاشش حجم 

 هرز، حجم هوایی علفبرعکس، در شرایط حضور خاک روی اندام

شود. اعمال توصیه می برای کاربرد کلوپیرالیدتر بیشپاشش 

شود پاشی فقط در شرایطی مفید واقع میجریان هوا قبل از سم

هرز از طریق ام هوایی علفدکه منشاء خاک نشست کرده روی ان

در شرایط گرد و  آلود.باران گلاز طریق گرد و خاک باشد، نه 

رفع اثر منفی خاک نشست کرده برای ترین روش خاک، مناسب

بر کارایی کلوپیرالید اعمال جریان  هرزعلف هواییروی اندام

های استفاده از حجم به همراهپاشی هوای شدید قبل از سم

ست. پاشش بیشتر ا

 

                                                                                                                        References مورد استفاده منابع

Aliverdi A, Ahmadvand G. Tank-mix adjuvants to reduce the adverse effect of muddy rain on the activity of paraquat 

against winter wild oat. Crop Protection. 2020; 128: 105013. 



 ثر و رفع اثر خاک نشست کرده روی اندام هوایی ...ا -مقاله کوتاه   114

Aliverdi A, Ganbari A, Rashed-Mohassel MH, Nassiri-Mahallati M, Zand E. Overcoming the antagonistic effect from 

spray carrier minerals on imazethapyr activity. Agronomy Journal. 2014; 106(5): 1569-1573. 

Aliverdi A, Karami S, Ahmadvand G. The Effect of adjuvant mepiquat and spray volume on the adverse effect of dust 

on non-selective contact herbicides’ efficacy on winter wild oat. Iranian Journal of Weed Science. 2020; Articles 

in Press. https://ijws.areeo.ac.ir/article_121538_en.html (In Persian, abstract in English) 

Butts TR, Samples CA, Franca LX, Dodds DM, Reynolds DB, Adams JW, Zollinger RK, Howatt KA, Fritz BK, Clint 

HW, Kruger GR. Spray droplet size and carrier volume effect on dicamba and glufosinate efficacy. Pest 

Management Science. 2018; 74: 2020-2029.  

Damanakis M, Drennan DSH, Fryer JD, Holly K. The effect of soil dust and tap water on the toxicity of paraquat 

applications to leaves. Weed Research. 1970; 10: 378–381.  

FAO. 2018. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (accessed 12 Apr. 2020) 

Izadi-Darbandi E, Aliverdi A, Anabestani M, Shamsabadi A. Adjuvants to improve phenmedipham+ desmedipham+ 

ethofumesate efficacy against weeds in sugar beet (Beta vulgaris). Planta Daninha. 2019; 37: e019185430. 

Knoche M. Effect of droplet size and carrier volume on performance of foliage-applied herbicides. Crop Protection. 1994; 

13: 163-178.  

Kogan M, Zuniga M. Dew and spray volume effect on glyphosate efficacy. Weed Technology. 2001; 15: 590-593. 

Lesnik M, Kramberger B, Vajs S. The effects of drift-reducing nozzles on herbicide efficacy and maize (Zea mays L.) 

yield. Zemdirbyste. 2012; 99: 371-378.  

Magno Jet. 2015. Product Catalogue. http://www.magnojet.com.br/produtos (accessed 12 Apr. 2020) 

Mc Mullan PM. Utility adjuvants. Weed Technology. 2000; 14(4): 792-797.  

Meyer CJ, Norsworthy JK, Kruger GR, Barber TL. Effect of nozzle selection and spray volume on droplet size and 

efficacy of Engenia tank-mix combinations. Weed Technology. 2016; 30: 377-390. 

Naghib- Alsadati M, Babaei S, Tahmasebi I, Kiani H. Evaluation of airborne dust effect on the efficiency of Atlantis OD, 

clodinafop propargyl and 2,4-D+M CPA herbicides on weed control in wheat. Iranian Journal of Field Crop 

Science. 2020; 50(4): 1-11. (In Persian, abstract in English) 

Nosratti I, Saeidi M, Barbastegan H, Jalali-Honarmand S, Ghobadi M. Effect of airborne particles on herbicides efficiency 

for control of corn (Zea mays) weeds in Kermanshah region. Research in Crop Ecosystems. 2016; 3: 55-66. (in 

Persian, abstract in English) 

Norris JL, Shaw DR, Snipes CE. Weed control from herbicide combinations with three formulations of glyphosate. Weed 

Technology. 2001;15(3):552-8. 

Rezayee- Banafshe M, Sarafroozeh F, Jalali T. The Study of daily extreme temperature and precipitation in Urmia Lake 

basin. Journal of Geography and Regional Planning. 2012; 16: 43-74. (in Persian, abstract in English) 

Rytwo G, Tropp D. Improved efficiency of a divalent herbicide in the presence of clay, by addition of monovalent 

organocations. Applied Clay Science. 2001; 18: 327-333. 

https://ijws.areeo.ac.ir/article_121538_en.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butts%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samples%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franca%20LX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dodds%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reynolds%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adams%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zollinger%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howatt%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fritz%20BK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clint%20Hoffmann%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clint%20Hoffmann%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kruger%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536620
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15264998/2018/74/9
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
http://www.magnojet.com.br/produtos


 115  1399 /1شماره  /36چغندرقند/ جلد 

 

 

Shahbazi T, Saeedi M, Nosrati I, Jalai-Honarmand S. Evaluation of the effect of airborne particles on herbicides efficiency 

on weed control in wheat (Tritucum aestivum). Research in Crop Ecosystems. 2015; 2: 63-72. (In Persian, abstract 

in English) 

Shahsavani A, Yarahmadi M, Mesdaghinia A, Younesian M, Jaafarzadeh-Haghighifard N, Naimabadi A, Salesi M, 

Naddafi K. Analysis of dust storms entering Iran with emphasis on Khuzestan province. Hakim Research Journal. 

2012; 15: 192-202. (In Persian, abstract in English) 

Zand E, Baghestani MA. Weed Resistance to Herbicide. Jihad-e-Daneshgahi Press. Mashhad. 2002. pp. 176. (in Persian) 

Zand E, Nezamabadi N, Baghestani MA, Shimi P, Mousavi SK. A guide to chemical control of weeds in Iran. Jihad-e-

Daneshgahi Press. Mashhad. 2019. pp. 154. (In Persian) 

Zhou J, Tao B, Messersmith CG. Soil dust reduces glyphosate efficacy. Weed Science. 2006; 54: 1132-1136.  

 


