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  چكيده

هاي هرز در چغندرقند، آزمايشي در قالب طرح اسپليت پالت در زمان  كش بر كنترل علف به منظور بررسي نقش مالچ و علف

 - 1:تيمارهاي آزمايش شامل به اجرا درآمد. 1391در سه تكرار در مزرعه نمونه آستان قدس رضوي مشهد در سال زراعي 

ليتر در هكتار در تركيب با  كش (دس مديفام چهار علف شده توصيهدز  -3مالچ ورق متااليزر،  -  2مالچ پالستيك روشن، 

در  ليتر در هكتار دو كش (دس مديفام علفشده  نصف دز توصيه - 4)، ليتر در هكتار  متيل يك- آر- هالوكسي فوپليتر  يك

تركيب مالچ  -6، شده توصيهتركيب مالچ پالستيك روشن و دز  - 5، هكتار) در متيل-آر- هالوكسي فوپليتر  5/0تركيب با

نصف دز مالچ ورق متااليزر و  -8، شده توصيهتركيب ورق متااليزر و دز  -7،شده نصف دز توصيهپالستيك روشن و 

ر و پالستيك روشن و نتايج نشان داد تيمارهاي مالچ ورق متااليزبود.  وجين كامل -10هرز و  شاهد با علف - 9،شده توصيه

هرز را به ترتيب از  كش به خوبي صفات تعداد و وزن خشك علف شده علف شده و نصف دز توصيه آنها با دز توصيه  تركيب

ثير موجب أروز پس از كاشت افزايش دادند. اين ت 60از  را روز پس از كاشت كاهش و وزن خشك چغندرقند 60و  40

طوري كه در مواردي اثرات آن شبيه اثر تيمار وجين كامل بود. در مجموع با در  بهافزايش عملكرد ريشه چغندرقند شد 

نظرگرفتن دو عامل هزينه و اعمال كمترين خسارت بر محيط زيست، كاربرد مالچ ورق متااليزر و يا تركيب آن با دز 

  اين تحقيق بهترين تيمار بود.كش را محدود بر روي رديف كاشت مي نمايد در شرايط  كش كه كاربرد علف شده علف توصيه
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  مقدمه

ترين  از مهم (.Beta vulgaris L) چغندرقند

آيد كه در سطح نه ميليون  محصوالت صنعتي به شمار مي

تن در هكتار در جهان كشت  6/28هكتار با متوسط عملكرد 

كننده بيشترين مقدار قند  مينأو ت )Saee 2006( شود مي

. )Biancardi et al. 2008( توليدي در جهان امروز هستند

هزار هكتار و  82 بيش ازدر ايران با سطح زير كشت چغندرقند 

تن در هكتار يكي از محصوالت راهبردي  43متوسط عملكرد 

 ,Iranian Sugar Factories Syndicate).باشد در كشور مي

ISFS 2013)  هاي هرز از مشكالت عمده اين زراعت به  علف

. بازوبندي و )Cooke and Scott 1993( ودشمار مي ر

اعالم كردند كه در  )Bazoobandi et al. 2007( همكاران

ي كه در مزارع چغندرقند مشاهده و به هرز علفمورد  152ميان 

گونه آن از اهميت بيشتر برخوردار  16ثبت رسيده است، تنها 

شوند. از بين  مشكل ساز تلقي مي هرز علفبوده و به عنوان 

زي از ري تره و تاج خروس، سلمه هاي هرز پهن برگ تاج علف

هاي هرز  درصد علف 70درجه اهميت بيشتري برخوردار بوده و 

 دهند. بازوبندي و همكاران مزارع چغندرقند را تشكيل مي

)Bazoobandi et al. 2010(  خاطر نشان ساختند كه ميزان

ها  برگ ها خيلي باالتر از نازك برگ خسارت وارده توسط پهن

 از بين برده است.درصد محصول را  100تا در مواردي بوده و 

هاي هرز بر  ثير رقابت علفأمطالعات انجام شده در خصوص ت

هاي  عملكرد كمي و كيفي چغندرقند نشان داد كه رقابت علف

شود و بر درصد قند  هرز عمدتاً باعث كاهش عملكردريشه مي

 Abdollahian-Noghabi) اي ندارد ثير قابل مالحظهأت

يشه در چغندرقند بستگي به سطح برگ براي رعملكرد. (1999

هرز با ايجاد رقابت براي  هاي علفجذب نور خورشيد دارد، 

توانند  يه رشد چغندرقند ميـراحل اولـدن به نور در مـرسي

 ددرصدي عملكرد محصول شون 80تا  60ش ـموجب كاه

)Inan 1987(. كه چغندرقند رقيب بسيار ضعيفي  با توجه به اين

باشد و  (بخصوص در اوايل دوره رشد) مي هرز هاي علفبراي 

هاي  هرز در مزارع چغندرقند به روش هاي علفهزينه مديريت 

(وجين دستي) بسيار باال است، تدابير مديريت  معمول

تواند جهت كنترل  غيرشيميايي قبل از كاشت چغندرقند مي

در تحقيق فيسك . )Najafi 2014( هرز مطرح باشد هاي علف

و  زني به منظور كاهش جوانه (Fisk et al. 2001) همكارانو 

تهيه بستر بذر چغندرقند در پاييز و هرز بهاره  هاي علف درش

هاي كاشت در  برگ در بين رديف كشت گياه پوششي باريك

مراحل قبل از كاشت اين محصول صورت گرفت و در نهايت 

هرز يكساله  هاي علفمشخص شد اين نوع مالچ وزن خشك 

ترين  يكي از مهم درصد كاهش داد. 70بهاره را به ميزان 

 باشد كه شيميايي در چغندرقند كاربرد مالچ مي هاي غير روش

در انتخاب نوع مالچ بواسطه خصوصيات متفاوت و بايستي البته 

 كوچكي دقت الزم صورت گيرد. بطور مثالپيامدهاي هر كدام 

)Kocheci 1998( و كوچكي و سلطاني )Kocheci and 

Soltani 1999( رغم اثرات مطلوب  كه مالچ كلش علي معتقدند

واسطه كاهش  هبنظير افزايش نفوذپذيري و ممانعت از تبخير، 

دماي خاك مانع يا باعث تاخير رشد محصول در اوايل فصل 

 )Orazizadeh et al. 2004( همكارانو  راضي زادهااست. 

 هاي علفاعالم كردند كه در منطقه دزفول زارعين براي كنترل 

رويشي، روش مكانيكي  رويشي، پس هاي پيش كش علفهرز از 

كنند ولي استفاده بيش از اندازه از  دستي استفاده مي و وجين

بر افزايش هزينه توليد  در مزارع، عالوه كش علفسموم 

بازوبندي و كند.  مشكالت زيست محيطي فراواني ايجاد مي

نيز در تحقيق خود اعالم كردند كه كاهش  )2007(همكاران 

پذير  هرز تنها با يك روش كنترل امكان هاي علفخسارت 

گسترش  )Najafi 2014(به عالوه به گفته نجفي باشد.  نمي

ها، معايب استفاده  كش علفهرز به  هاي علفروزافزون مقاومت 
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هرز را  هاي علفهاي شيميايي به تنهايي در مديريت  از روش

 يهاي تلفيق روشدر مقابل براي محققين روشن ساخته است. 

هاي  هرز را نسبت به روش هاي علفدرصد از تراكم  41

درصد افزايش  27تا  11شيميايي تنها، كاهش داده و حدود 

رف ـن مصـچنيـت و همـه اسـي داشتـز در پـرد را نيـعملك

ش داده ـد كاهـدرص 60ها را تا  شـك فــعل

 منابع موجود  (Abdollahi and Ghadiri 2004).است

(Balsari et al. 1991, Irla 1995, Mclean and May 

1986; Palmer and May 1986) دهد با كاربرد  نشان مي

هاي كنترل فيزيكي و سم پاشي نواري در كنترل  همزمان روش

 هاي علفدرصد تراكم جمعيت  64توان تا  هرز، مي  هاي علف

هاي مختلف مانند  در زراعت كش علفدرصد مصرف  70هرز و 

مديريت زميني و ذرت را كاهش داد. بنابراين  چغندرقند، سيب

آميز خواهد بود  هرز در مزارع چغندرقند زماني موفقيت هاي علف

شيميايي به  ها اعم از شيميايي و غير كه در آن تلفيقي از روش

هرز فراتر از انتخاب يك  هاي علفكار رفته و مديريت 

منظور كنترل  بهاين تحقيق در بنابراين . باشد كش علف

هرز مزارع چغندرقند با هدف كاهش مصرف  هاي علف

 (مالچ) و شيميايي هاي فيزيكي تلفيق روشها،  كش علف

   هرز به اجرا درآمد. هاي علف) جهت كنترل مطلوب كش علف(

  

 ها مواد و روش

در اراضي  1391-92در سال زراعي  حاضر آزمايش

موسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوي واقع 

دقيقه  13درجه و  36 سرخس با -جاده مشهد 17كيلومتر  در

 985شرقي و ارتفاع  طولدقيقه  42درجه و  59 و شماليعرض 

در  در زماناسپليت پالت ساده در قالب طرح  متر از سطح دريا

مالچ  -1. تيمارهاي آزمايش شامل سه تكرار به اجرا درآمد

 شده توصيهدز  -3 ،مالچ ورق متااليزر - 2 ،پالستيك روشن

ليتر  يك ليتر در هكتار در تركيب با چهار مديفام (دس كش علف

 شده توصيهنصف دز  -4، متيل)-آر-هالوكسي فوپ در هكتار

ليتر  5/0در تركيب با  ليتر در هكتار دو (دس مديفام كش علف

تركيب مالچ پالستيك  -5 ،)متيل-آر-هالوكسي فوپ در هكتار

تركيب مالچ پالستيك  -6،كش علف شده توصيهروشن و دز 

تركيب ورق  -7 ،كش علف شده توصيهنصف دز روشن و 

مالچ ورق متااليزر و  -8 ،كش علف شده توصيهمتااليزر و دز 

 -10و  هرز علفشاهد با  -9 ،كش علف شده توصيهنصف دز 

 الزم به ذكر است كه ورق متااليزر بودند. وجين كامل

)Metalized( ميكرون 5/0يلم پليمري با ضخامت نوعي ف 

و اين شود  پوشش داده مي هست كه با اليه نازك فلز آلومينيوم

شده به سطح خود را  يدهنور تاببخش زيادي از  كهقابليت را دارد 

وسيله از يك سو درجه حرارت زير مالچ  تا بدين نمايدمنعكس 

گردد و از سوي  هرز علفزني بذر  كاهش يافته و مانع جوانه

زير مالچ شرايط مناسبي را رطوبت حفظ شده و  ديگر نور بازتاب

فوم شرق  شركت پارس پلي. براي رشد چغندرقند فراهم آورد

از  پالستيك روشنمالچ باشد. اما  ها مي توليدكننده اين نوع ورق

برخالف ورق متر  ميلي 75/0اتيلن با ضخامت  جنس پلي

دهد  هرز را مي هاي علفاجازه نفوذ نور و سبزشدن بذر  متااليزر

را نابود  هرز علفهاي  با توجه به افزايش حرارت گياهچهولي 

از بذر در اين آزمايش ثر است. ؤكند و در حفظ رطوبت نيز م مي

منوژرم براي كاشت استفاده شد. فاصله دو  رقم هيبريد تريپلوئيد

ها بر روي رديف  متر و فاصله بوته سانتي 50خط كاشت از هم 

بوته در  10براي تراكم   متر كه پس از تنك سانتي شش

خط  چهارمتر رسيد و هر كرت مشتمل بر  سانتي 18مترمربع به 

متر  4×3هايي به ابعاد  جهت اجراي تيمارها كرتكاشت بود. 

زمان اجراي تيمار مالچ بالفاصله بعد از كاشت انتخاب شد. 

(نيم متر) و قبل از آبياري  هاي چغندرقند چغندرقند در بين رديف

هاي ابتداي كاشت  چرا كه فاصله آبياري مرحله اول بود
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جهت افزايش درصد سبز كوتاه بوده و در اين مرحله چغندرقند 

. ردن مالچ وجود نداردك آالت جهت پهن امكان تردد ماشين

هاي متااليزر و پالستيك روشن به عرض نيم متر و طول  ورق

و  هعدد براي هر كرت برش داده شد سهمتر به تعداد  چهار

هاي هر دو نوع مالچ خاك  چنين روي لبه همپهن گرديد. 

در  شد تا ثابت گشته و در اثر جريان باد جابجا نگردد.  ريخته

نوارهاي كردن  ثابت وشرايط مزرعه با سطح وسيع امكان پهن 

مالچ با استفاده از دستگاه كاشت خربزه زير پالستيكي براحتي و 

برگي  چهاردر مرحله  كش علفتيمار  باشد. سرعت مقدور ميه ب

چغندرقند اعمال شد. در اين خصوص با توجه به هدف كاربردي 

كش در  شرايط كاربرد علفو حداكثر انطباق با تحقيق بودن 

كش مدنظر قرار  دو تكنيك در نحوه كاربرد علف ،سطح مزرعه

كش  با توجه به وزش باد در زمان اعمال تيمار علفگرفت. اول 

بنابراين  درجه انتخاب شد. 110آبي رنگ با زاويه جت  نازل تي

طور يكنواخت فراهم ه را ب سهفشار نياز به سمپاشي بود كه 

استفاده شد. دوم  Matabiسمپاش پشتي شارژي از لذا نمايد 

بايستي منطبق بر عرض رديف چغندرقند باشد  مي عرض پاشش

لذا ارتفاع مناسب نازل از سطح چغندرقند لحاظ شد. 

(قبل تنك در  برداري مرحله اول قبل از اعمال تيمارها نمونه

وسيله  هبرگي) و مرحله دوم بعد از اعمال تيمار ب چهارمرحله 

و هم  باالمتر انتخاب شد تا هم  يكدر  5/0با ابعاد كوادراتي 

و اثرات مالچ و  طور يكنواخت پوشش دهد هرديف را ب بين

چنين  هم. كش تواماً روي صفات بررسي گردد علف

، 60، 40(روز از همديگر  20هاي بعدي به فاصله  برداري نمونه

فات جهت تعيين روند صروز پس از كاشت)  100و  80

. گيري شده از يك متر وسط هر كرت صورت گرفت اندازه

بر حسب  هرز علفگيري شده عبارت از: تراكم  صفات اندازه

، وزن خشك ريشه چغندرقند در هرز علفگونه، وزن خشك 

طول فصل رشد و صفت عملكرد چغندرقند در انتهاي فصل 

وزن خشك ريشه چغندرقند در طول فصل تعيين . ندرشد بود

و مياني   رديفدو از يكي از  يمترمربع 5/0كوادرات با رشد 

رديف ديگر براي تعيين عملكرد در انتهاي فصل رشد مورد 

در اين تحقيق جهت تعيين وزن خشك، استفاده قرار گرفت. 

به  گراد سانتي درجه 72در آون با  شده آوري هاي جمع نمونه

ال ساعت قرار داده شدند و سپس با ترازوي ديجيت 48مدت 

هاي به دست آمده با استفاده از  تجزيه آماري داده توزين شدند.

و مقايسه ميانگين تيمارهاي آزمايشي توسط  SAS 9.2افزار  نرم

درصد انجام  پنجاي دانكن در سطح احتمال  آزمون چنددامنه

 انجام شد. Excelرسم نمودارها نيز در  .گرفت

  

  و بحث نتايج

  هرز هاي علفاي  گونه تنوع

بررسي اين آزمايش هرزي كه در  هاي علفترين  مهم

 هاي علف: شاملهرز تابستانه بودند كه  هاي علفاز نوع  شدند

 تره سلمه، .Amaranthus retroflexus L)( خروس هرز تاج

(Chenopodium album L.)، ريزي تاج (Solanum 

nigrum L.)، صحرايي پيچك )Convolvulus arvensis L.( ،

 ) Portulacaخرفه، ) Lstramonium Datura.( تاتوره

L.)oleracea  خارخسك و )L. Tribulus terrestris( .بودند 

كه در  ريزي و خرفه تاج تره، خروس، سلمه هرز تاج هاي علف

فرنگي در شهر مشهد جزء  محصوالت تابستانه ديگر نظير گوجه

هرز هستند در شرايط اين تحقيق نيز  هاي علفترين  با اهميت

هرز و  هاي علفطيف  با همان درجه اهميت حضور داشتند.

دچار تغييرات قابل  برداري اول و آخر نمونهپس از ها  تراكم آن

هرز به كلي  هاي علفعدادي از اي شد. به طوري كه ت مالحظه

ثير اعمال تيمارها و أمزرعه چغندرقند تحت ت هرز علفاز جامعه 

ها به شدت كاهش يافت  اير عوامل حذف شد و يا تعداد آنس

هرز قياق، اويارسالم،  هاي علفكه در اين تحقيق شامل 
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و در  بودندشاهتره، شوره، خرفه، گوش بره، تاتوره و خارخسك 

هرزي نظير تاج خروس، سلمه تره، تاج ريزي و  هاي علفمقابل 

كه  كردندصحرايي تا آخر دوره رشد بقاي خود را حفظ  پيچك

هرز در كانوپي چغندرقند  هاي علفنشان از قدرت رقابت اين 

  .دارد

  

   هرز علفتعداد 

هاي آزمايشي نشان داد كه  نتايج تجزيه واريانس داده

برداري بر  تاثير تيمارهاي مختلف كنترل در تمام مراحل نمونه

دار بود ولي با افزايش روزهاي پس از  هاي هرز معني تراكم علف

ن صفت كمتر تحت تاثير تيمارهاي آزمايش قرار كاشت اي

  ). 1گرفت (جدول 
  

  برداري بر تعداد، وزن خشك علف هرز و ريشه چغندرقند  ثير تيمار و تاريخ نمونهأتواريانس تجزيه مركب 1جدول

  
  وزن خشك 

  ريشه چغندرقند

  وزن خشك 

 هاي هرز علف

  تعداد 

 هاي هرز علف

 منابع تغييرات درجه آزادي

52/15075 ns
 277/47665  

* 55/337  ns
 تكرار 2 

ns 66/36936 78/42871 ** 
ns39/53  8 تيمار 

26/75462  73/12646  اشتباه الف 16 58/173 

11/1702691 ** 14/1008526 ** 90/1568  برداري نمونه 4 **

**32/22959 62/26275 ** 
ns 86/35  32  نمونه برداري ×تيمار 

33/4961  38/7854   اشتباه ب 72 76/44 
05/25  46/35  60/39   ضريب تغييرات (درصد) 

:ns درصد يكو  پنج احتمال سطح در دار معني تفاوت :**و  *دار          غيرمعني  

  

برداري بر روند تغييرات تراكم  ثير زمان نمونهأبررسي ت

 20كه غالب تفاوت آماري بين تيمار هاي هرز نشان داد  علف

). 1روز پس از كاشت با ساير تيمارها مشاهده گرديد (شكل 

در آزمايشي  )Daneshian et al. 2013( دانشيان و همكاران

به اين نتيجه رسيدند كه رشد آرام چغندرقند در اوايل دوره رشد 

هاي هرز در اين زمان اين فرصت  در مقايسه با رشد سريع علف

هاي هرز غالب گرديده و اثر  مهيا نكرد كه در رقابت بر علفرا 

داري قابل توجهي را بر رشد آنها اعمال نمايد. براساس  معني

هاي هرز در تيمارهاي آزمايش در طول  تعداد علف 1شكل 

دوره رشد چغندرقند روند نزولي را طي كرده است. بيشترين 

در اين  روز پس از كاشت مشاهده شد چرا كه 40كاهش در 

هاي هرز در  زني بذر علف زمان از يك طرف شرايط براي جوانه

تيمار مالچ نامناسب گرديد و از طرف ديگر اعمال تيمار كاربرد 

ها  هاي هرز موجود در روي رديف كش نيز بسياري از علف علف

 Ghanbari) را كنترل كرد. قنبري بيرگاني و همكاران

Birgani et al. 2006) تيجه گرفتند كه كاربرد در آزمايشي ن

كيلوگرم ماده موثره در  72/0ام به ميزان  -بتانال پروگرس آ

هاي هرز بود. در بين تيمارها  هكتار تيماري موثر در كنترل علف

كردن دما به عنوان يكي  اثر مالچ ورق متااليزر بواسطه محدود

زني بذر بسيار  ترين پارامترهاي الزم براي جوانه از مهم

 ست. مشهودتر ا
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  در طول دوره رشدبرداري  نمونهمختلف مقاطع هاي هرز در  علف راكمت1 شكل

  هرز علفوزن خشك 

بر وزن  برداري نمونه درتيمار در بررسي اثر متقابل 

تجزيه واريانس نشان داد كه نتايج هاي هرز  خشك علف

روز پس از  40و  20( تيمارهاي آزمايش در دو مرحله اول

هاي  داري بر كاهش وزن خشك علف ثير معنيأكاشت) فاقد ت

روز پس از كاشت مشاهده گرديد  60دار از  ثير معنيأهرز بود و ت

 در تيماردار شدن اثر متقابل  نظر به معني). 2 جدول(

مقايسه ميانگين عوامل آزمايش مستقل براي دو  برداري، نمونه

ارائه نشد و صرفاً  وزن خشك علف هرز و ريشه چغندرقندصفت 

  قايسه ميانگين اثر متقابل ارائه گرديد.م

گردد بين  مالحظه مي 2 جدولطور كه در  البته همان

باشد. در تحقيق  تيمارهاي آزمايش اختالف چندان مشهود نمي

اثرگذاري  )Fadaie shahri et al. 2012(فدايي و همكاران 

كش فن  هاي هرز در تيمارهاي علف بر كاهش وزن خشك علف

مديفام و مالچ گياه پوششي جو و چاودار مشابه هم بود. اين 

ورق متااليزر و داري را در تيمار مالچ  معني كاهشصفت 

و نصف دز شده  + دز توصيه ورق متااليزرمالچ همچنين تركيب 

). اين 2جدول ( تداشهرز  با علفنسبت به شاهد شده  توصيه

 كش است علف افزايي بين مالچ و دهنده اثر هم نتيجه نشان

)Fadaie shahri et al. 2012(  كه در تحقيق تسدال و

نيز چنين نتيجه مشابهي  Teasdale et al. 2005)( همكاران

يشترين و كمترين مقدار اين صفت به حاصل شده است. ب

 به عالوه مالچ ورق متااليزهرز و  ترتيب در تيمار شاهد با علف

و  1با توجه به شكل مشاهده شد.  كش شده علف دز توصيه

هاي هرز با افزايش تعداد  كه تعداد علف همچنان 2جدول 

هاي هرز  وزن خشك علف يافتروزهاي پس از كاشت كاهش 

هاي هرز ولي  هاي كمتر علف يد تعداد بوتهؤكه م يافتافزايش 

باشد كه اين كاهش تعداد هم در نتيجه  با وزن خشك بيشتر مي

هاي  اعمال تيمارها و هم در نتيجه افزايش قدرت رقابت بوته

اين نتيجه با نتايج تحقيق چغندرقند و ساير عوامل بوده است. 

 .Balsari et al) و باالسري و همكاران (Irla 1995) ايرال

در مورد وزن خشك بيشتر با توجه به مطابقت دارد.  (1991

هاي هرز در مراحل اوليه بعد از اعمال  كنترل برخي از علف

هاي هرزي كه بعداً سبز شده و يا  كش و مالچ، علف تيمار علف

تحت تيمار كنترلي قرار نگرفتند از اين شرايط به نفع خود 

هاي هرز در آخر  توده علف ستكه اين افزايش زي استفاده كردند

كش در بيشترين  شده علف فصل رشد در تيمار نصف دز توصيه

مقدار خود نشان دهنده كاهش اثرگذاري اين تيمار در طوالني 

  هاي هرز بود.  مدت بر صفت وزن خشك علف
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  در طول دوره رشدريشه چغندرقند هاي هرز  بر وزن خشك علف برداري نمونه در تيماراثر متقابل  هاي مقايسه ميانگين2جدول 

 

  نمونه برداري 

  (روز پس از كاشت)

  هاي هرز وزن خشك علف  تيمار

  )متربعدر  گرم( 

  ريشه چغندرقند وزن خشك 

  )درمترمربع (گرم

20  

2m 3/0  مالچ پالستيك روشن l 

2m 3/0  مالچ ورق متااليزر l 

2m 3/0  دز توصيه شده علف كش l 

1m 4/0  نصف دز توصيه شده علف كش l 

3m 2/0 مالچ پالستيك روشن + دز توصيه شده  l 
1m 4/0 مالچ پالستيك روشن + نصف دز توصيه شده l 

1m 3/0 مالچ ورق متااليزر + دز توصيه شده  l 

1m 5/0 مالچ ورق متااليزر + نصف دز توصيه شده  l 

1m 4/0  شاهد با علف هرز l 

3/0 -  كاملوجين  l 

40  

21j-m 6/26  مالچ پالستيك روشن kl 

20j-m 8/15  مالچ ورق متااليزر kl 

15klm 0/30  دز توصيه شده علف كش jkl 

30j-m 9/27  نصف دز توصيه شده علف كش kl 

23j-m 6/15 مالچ پالستيك روشن + دز توصيه شده  kl 

34j-m 4/37 مالچ پالستيك روشن + نصف دز توصيه شده jkl 

5lm 0/43 مالچ ورق متااليزر + دز توصيه شده  jkl 

35j-m 2/16 مالچ ورق متااليزر + نصف دز توصيه شده  kl 

107h-m 2/16  شاهد با علف هرز kl 

9/49 -  وجين كامل jkl 

60  

76h-m 0/273  مالچ پالستيك روشن e-l 

51i-m 3/189  مالچ ورق متااليزر g-l 

61i-m 5/241  دز توصيه شده علف كش f-l 

66i-m 0/254  نصف دز توصيه شده علف كش f-l 

80h-m 5/183 مالچ پالستيك روشن + دز توصيه شده  g-l 

107h-m 9/308 مالچ پالستيك روشن + نصف دز توصيه شده e-l 

42j-m 5/179 مالچ ورق متااليزر + دز توصيه شده  h-l 

60i-m 0/243 مالچ ورق متااليزر + نصف دز توصيه شده  f-l 

137f-m 3/125  شاهد با علف هرز i-l 

0/329 -  وجين كامل e-k 

80  

109g-m 6/511  مالچ پالستيك روشن b-f 

187e-k 3/346  مالچ ورق متااليزر d-j 

151f-m 2/424  دز توصيه شده علف كش c-i 

146f-m 7/433  نصف دز توصيه شده علف كش c-i 

159e-m 0/425 مالچ پالستيك روشن + دز توصيه شده  c-i 

149f-m 3/501 مالچ پالستيك روشن + نصف دز توصيه شده b-g 

195e-j 9/488 مالچ ورق متااليزر + دز توصيه شده  b-h 

179e-l 7/373 مالچ ورق متااليزر + نصف دز توصيه شده  d-i 

246e-h 0/167  شاهد با علف هرز i-l 

6/762 -  وجين كامل ab 
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100  

220e-i 0/548  روشنمالچ پالستيك  b-e 

283efg 6/762  مالچ ورق متااليزر ab 

500cd 9/663  دز توصيه شده علف كش bcd 

725b 3/531  نصف دز توصيه شده علف كش b-f 

500cd 0/713 مالچ پالستيك روشن + دز توصيه شده  bc 

550bc 5/584 مالچ پالستيك روشن + نصف دز توصيه شده b-e 

333de 0/740 مالچ ورق متااليزر + دز توصيه شده  bc 

300ef 9/727 مالچ ورق متااليزر + نصف دز توصيه شده  bc 

1100a 0/193  شاهد با علف هرز g-l 

9/1079 -  وجين كامل a 

 .دار ندارند بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال يك درصد، اختالف معني در هر ستون ها با حروف مشترك ميانگين

  

و تيمارهاي  ورق متااليزرمالچ ثير مناسب أبا توجه به ت

و نصف دز شده  دز توصيه به عالوه ورق متااليزرمالچ تركيبي 

سو و هرز از يك  شده بر كاهش صفت وزن خشك علف توصيه

كش و آلودگي كمتر محيط زيست، كاربرد  كاهش كاربرد علف

به تنهايي در مورد اين صفت قابل قبول  مالچ ورق متااليزر

  است. 

  

  وزن خشك ريشه چغندرقند 

بر وزن خشك ريشه  برداري نمونه در تيماراثر متقابل 

دار شد. تغييرات وزن  درصد معني يكچغندرقند در سطح 

) نشان داد كه تيمارهاي 2جدول خشك ريشه چغندرقند (

برداري در ساير  هرز غير از دو مرحله اول نمونه كنترل علف

ريشه چغندرقند در واحد داري بر وزن خشك  ثير معنيأمراحل ت

هاي هرز  سطح داشت كه اين نتيجه با نتيجه وزن خشك علف

  مطابقت دارد.در طول دوره رشد 

هاي مختلف كنترل بر وزن  ثير روشأروند تغييرات ت

خشك ريشه نشان داد كه بيشترين ميزان وزن خشك ريشه از 

تيمار وجين كامل به دست آمد كه نسبت به ساير تيمارهاي 

اي قرار داشت و پس از آن  آزمايشي در گروه آماري جداگانه

ها با دزهاي  آن تيمار ورق متااليزر، پالستيك روشن و تركيب

كش بيشترين مقدار اين  شده علف كامل و نصف دز توصيه

صفت را نسبت به ساير تيمارها داشتند. در تحقيق لورنت و 

نيز كه به بررسي تاثير  )Lorent et al. 2013( همكاران

تيمارهاي انواع مالچ بر روي رشد ريشه چغندرقند پرداخته بودند 

مشابه در دو نوع  R:FRمشخص شد كه به دليل نسبت نور 

داري بين  اي تفاوت معني مالچ پالستيك روشن و مالچ ورق نقره

اين دو نوع مالچ به لحاظ اين صفت وجود ندارد. كمترين مقدار 

هرز مشاهده گرديد كه در  اين صفت نيز در تيمار شاهد با علف

كه  با توجه به اين). 2جدول ت (اي قرار گرف گروه آماري جداگانه

حاصل براي اين صفت در تيمارهاي مالچ و تركيب آن با  نتايج

كش مشابه مي باشند بنابراين با كاربرد هر كدام از  هاي علف دز

توان شاهد نتيجه مطلوب در مورد اين  ها به تنهايي نيز مي مالچ

  صفت بود. 

  

  عملكرد چغندرقند

بر عملكرد تيمارهاي آزمايش ثر ا 3جدول س بر اسا

 يكدر سطح رداشت در انتهاي فصل رشد پس از بچغندرقند 

  دار شد. درصد معني
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  ثير تيمار بر عملكرد چغندرقندأميانگين مربعات ت 3جدول

  
 منابع تغييرات درجه آزادي عملكرد چغندرقند

24/1203 ns
 بلوك 2 

 تيمار 9  89/4024**

 اشتباه 18  01/847

83/32   (درصد)ضريب تغييرات  

:ns     درصد يك سطح در دار معني تفاوت :**غيرمعني دار  

  

چغندرقند به  ريشهبيشترين و كمترين مقدار عملكرد

 شدهرز مشاهده  ترتيب در تيمار وجين كامل و شاهد با علف

بين مقدار اين صفت درتيمار وجين كامل با البته  ).2(شكل 

داري  شده اختالف معني + دز توصيه ورق متااليزرتيمار مالچ 

تيمار ورق و از طرفي بين اين تركيب تيماري با  شتوجود ندا

مشاهده نشد. بنابراين در اين داري  هم اختالف معنيمتااليزر 

يزر + آزمايش نقش مالچ ورق متااليزر به تنهايي و ورق متاال

تر است  شده نسبت به ساير تيمارها به وضوح مشخص دز توصيه

درصدي نسبت به وجين كامل قابليت  8و  1و با كاهش جزئي 

كارگيري چه به لحاظ افزايش عملكرد و چه به  همناسبي جهت ب

كش دارد. در تحقيق گرير و دال  لحاظ كاهش مصرف علف

)Greer and Dole 2003( ني با كاربرد زمي نيز عملكرد سيب

   مالچ ورق متااليزر افزايش يافت.

  
 

  

  

  

  

  

  

  چغندرقند بر عملكردهرز  هاي علفروش هاي مختلف كنترل  ثيرأت 2شكل 

از جنبه اقتصادي دو تيمار وجين كامل و  زماني كه

ارزيابي قرار  شده را مورد دز توصيه به عالوه تيمار ورق متااليزر

دز  ت مشخص شد كه تيمار ورق متااليزر به عالوهگرف

شده هزينه بسيار كمتري را نسبت به وجين كامل  توصيه

دربرداشت بطوري كه طبق برآورد صورت گرفته هزينه وجين 

برابر هزينه كاربرد ورق متااليزر به  4/1كامل با كارگر حدود 

به  باشد. پس كاربرد تيمار ورق متااليزر ده ميش دز توصيه عالوه

تر مي  شده به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه دز توصيه عالوه

  باشد.
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تيمار  رسد در مجموع با انجام اين تحقيق به نظر مي

دز  تركيب تيماري مالچ ورق متااليزر به عالوهورق متااليزر يا 

تراكم و وزن خشك با كاهش از يك طرف  شده توصيه

موجب روز پس از كاشت  60و  40به ترتيب از  هرز هاي علف

روز پس از  60از عملكرد چغندرقند و ريشه خشك  زنافزايش و

مالچ ورق متااليزر به در تيمار ديگر  از طرف شده است وكاشت 

نيز با اجراي تكنيك شرح داده شده كاربرد  شده توصيهدز  عالوه

به جاي پخش سطحي فقط به روي رديف كاشت  كش علف

وارد به محيط زيست كمتري را خسارت محدود شد كه 

چنين در بررسي اقتصادي تيمار وجين كامل با  هم. نمايد مي

شده، هزينه وجين  دز توصيه مالچ ورق متااليزر به عالوهتيمار 

برابر هزينه كاربرد ورق متااليزر به  4/1كامل با كارگر حدود 

باشد كه توجيه ديگري بر كاربرد تيمار  شده مي دز توصيه وهعال

شده به لحاظ اقتصادي بود.  دز توصيه متااليزر به عالوهورق 

در اين  ياين نكته را مدنظر داشت كه تحقيقات بيشتربايد البته 

باشد تا  هاي مختلف نياز مي ها و سال ويژه در مكانه زمينه ب

  ن تحقيق با اطمينان صورت گيرد. ييد و توصيه نتايج ايأت
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