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  چکیده
کش شاخ و برگ مصرف است سازی کارایی علفروشی در جهت بهینه ،پاشیبرای تهیه محلول سمانتخاب درست مقدار آب 

در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی رو، در آزمایشی . از اینمشخص نیستمتیل -فلوسولفورونبر کارایی تری آنثیر أولی ت

گرم  18و  9، 5/4، 25/2، 125/1صفر، )سافاری( شامل )متیل -فلوسولفورون، شش مقدار تری1396سال سینا در تابستان 

لیتر آب در  640و  480، 400، 320، 240، 200، 160، 120، 80، 60پاشی )مقدار آب سم 10با ( ثره در هکتارؤماده م

، 110025، 11002، 110015، 11001، 1100075های تیب با کمک نازل بادبزنی استاندارد با شمارهترهکتار که به

پاشیده  ،یک، دو و سه برگی خروس در مراحل رشدیحاصل شد( روی تاج 11008و  11006، 11005، 11004، 11003

پاشی مذکور در مرحله مقدار آب سم 10ل در هکتار با متی-فلوسولفورونگرم تری 18مقدار ای، در آزمایشی مزرعهشدند. 

متیل الزم -فلوسولفورونتریدر مرحله یک برگی، کمترین و بیشترین مقدار خروس پاشیده شد. رشدی دو الی سه برگ تاج

گرم ماده  31/15و  51/2 برابرترتیب به 11008و  1100075های با شماره نازل (50ED)درصدی  50سوزی برای گیاه

 11008و  1100075 هایبا شماره نازل  (50ED)مقدار و بیشترین در مرحله دو برگی، کمترین . دست آمدههکتار بثره در ؤم

با شماره  (50ED)دست آمد. در مرحله سه برگی، کمترین مقدار هثره در هکتار بؤگرم ماده م 16/12و  98/2 ترتیب برابربه

آن . ولی بیشترین مقدار حاصل شدثره در هکتار ؤگرم ماده م 3//37و  86/3برابر ترتیب به 11001و  1100075های نازل

ثره در ؤگرم ماده م 54/9و  62/9، 70/8، 51/8 برابرترتیب به 11008و  11006، 11005، 11004های با شماره نازل

خروس که برای کنترل بهتر تاجای بود و ثابت کرد گلخانهآزمایش ای مشابه آزمایش مزرعهنتایج ، در کل. دست آمدههکتار ب

بودند،  ترقطرات پاشش ریزتر و غلیظچقدر سمپاشی کمتری نیاز است، یعنی هر  متیل به مقدار آب-فلوسولفورونتری با

  خروس بیشتر بود.علیه تاج لمتی-فلوسولفورونتریکارایی 
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 مقدمه

گیاهی دو ساله از ( .Beta vulgaris L) چغندرقند

جهت صورت گیاهی یکساله که بهاست یان اسفناج خانواده

 6/4، تقریباً 2019در سال . گرددکشت میشکر  استحصال

شد در این سال کشت چغندرقند  جهانمیلیون هکتار از اراضی 

د. سهم مدست آهه چغندرقند بـون تن ریشـمیلی 279بیش از 

هزار هکتار  79 تقریباً بردنزیر کشت به  ایران در همین سال،

 برداشت شدچغندرقند میلیون تن ریشه  3/5بیش از و  بود

(FAO 2021 .) که  است یزراع گیاهانجمله ازچغندرقند

های علفبخصوص  های هرزین خسارت را از وجود علفبیشتر

، رویشی روزتی شکلرشد داشتن دلیل ه ب. بیندبرگ میهرز پهن

برای  یهای هرزعلف در برابرچغندرقند رقیب بسیار ضعیفی 

شود. به همین می محسوبکسب منابع )نور، آب و مواد غذایی( 

جلوگیری  برایای از چرخه رشد چغندرقند که ورهطول ددلیل، 

هرز  هایبایستی عاری از علف از کاهش اقتصادی عملکرد

که از روز  است روز 80 بیش ازو بسیار طوالنی  ،داشته شودنگه

 Aliverdi and Karami)شودپنجم پس از کاشت شروع می

های وقتی چغندرقند و علفتحقیقات نشان داده است که . (2020

رشد راه هم همه ب ،روز پس از سبز شدن چغندرقند 30هرز تا 

. یابددرصد کاهش می 45کرده باشند، عملکردریشه چغندرقند تا 

های هرز، خیر در کنترل علفأبه ازای هر روز تبه عبارتی دیگر، 

قابل انتظار است در عملکردریشه چغندرقند درصدی  5/1افت 

(Soroka and Gadzhieva 2006 .)های هرز سمج اکثر علف

دهد. برگ تشکیل میهای پهنمزارع چغندرقند کشور را گونه

 برگ وگونه علف هرز پهن 22تاکنون، در مزارع چغندرقند کشور 

برگ مشاهده و گزارش شده است هرز باریکگونه علف شش

(Zand et al. 2019) . ،یکساله ، برگهرز پهنعلفدر این بین

 Amaranthus retroflexus) خروس ریشه قرمزتاج و تابستانه

(L.، عنوان بهشود، خروس نامیده میکه از این به بعد تاج

 شده معرفی کشور مطرح وهرز مزارع چغندرقند  علف ترینمهم

بوته از  16حضور ی گزارش کرده است که دیگر محقق .است

شدن چغندرقند تا سبزروز پس از  10از خروس در مترمربع تاج

درصدی  24کاهش سبب تواند فصل رشد چغندرقند می انتهای

گزارش  ایشاندر عملکردریشه این گیاه زراعی شود. همچنین، 

خروس روی چغندرقند زمانی کرده است که خسارت اقتصادی تاج

بوته تاج خروس در مترمربع حضور داشته  چهار شود کهشروع می

 .(Mirshekari 2011) باشد

به عنوان های هرز همیشه علف روش شیمیایی کنترل

شناخته های هرز در مزارع چغندرقند مهمترین روش کنترل علف

آسان، مؤثر و مقرون به صرفه  این روش کاربرد شده است زیرا

شاخ و بر روی برای کاربرد کش برگپهنهفت  ،تاکنون. است

 به ثبت رسیده استکشور در مزارع چغندرقند  های هرزعلفبرگ 

فعالیت آنزیم  )بازدارنده فلوسولفورونتری عبارتند از که

در مسیر بیوسنتز اسیدهای آمینه والین، لوسین  استوالکتات سینتاز

 مدیفاممدیفام، دسکلریدازون، متامیترون، فن ،(و ایزولوسین

 )بازدارندهاتوفومیست  ،(IIفتوسنتز در فتوسیستم  )بازدارنده

لونگاز در مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب زنجیره فعالیت آنزیم اِ

جز متامیترون که باید پیش از هب .)شبه اکسین(و کلوپیرالید ( بلند

ها باید پس کشکار برده شود، سایر علفهسبز شدن چغندرقند ب

 (.Zand et al. 2019کار برده شوند )هاز سبزشدن چغندرقند ب

صورت گرانوله فرموله هایی که بهکشعلفه استثنای ب

در آب  کردنباید پس از رقیق ها را کششوند، سایر علفمی

های پس کشدر این بین، کارایی علف .کار بردهپاش بمخزن سم

مقدار آب  ثیرأتواند تحت تمصرف می ،رویشی شاخ و برگ

، با توجه لذا(. Knoche 1994پاشی )حجم پاشش( قرار گیرد )سم

ی اروییروها و نیز کشعلف ناشی از کاربردبه آثار زیست محیطی 

پاشی بهینه ، انتخاب مقدار آب سمآبیکممعضل کشورمان با 

هزینه و در دسترس عنوان یک روش بسیار ساده، کمتواند بهمی

جویی در مصرف ها و نیز صرفهکشسازی کارایی علفبرای بهینه

گذشته، واکنش متفاوت  منابع علمیبا مرور  آب مطرح باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AC
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به پاشی مقدار آب سمبه  ،های شاخ و برگ مصرفکشعلف

، کاهش منابع علمیطوری که در برخی به. اثبات رسیده است

شاخ و  هایکشافزایش کارایی علف پاشی سببمقدار آب سم

فلورفن آسی (،Meyer et al. 2016گالیفوسیت )مصرف  ،برگ

(Shaw et al. 2000فورام ،) سولفورون + بنتازون + توفوردی

(Lesnik et al. 2012( سیتوکسیدیم ،)McMullan 1995 ،)

 ،(Grichar and Dotray 2015ایمازاپیک، ایمازتاپیر )

، (Gauvrit and Lamrani 2008)پروپارژیل کلودینافوپ

-فوپو هالوکسی( Aliverdi and Karami 2020) کلوپیرالید

در برخی شده است.  (Aliverdi and Borghei 2021متیل )-آر

اشی سبب افزایش کارایی پمنابع علمی، افزایش مقدار آب سم

فلورفن بروماکسینیل، اکسیشاخ و برگ مصرف های کشعلف

(Schumacher and Hatterman-Valenti 2007 ،)

 اتیل،-پی-(، کویزالوفوپBrown et al. 2007نیکوسولفورون )

ترازون کارفن (،Sikkema et al. 2008) فومسافن

(Ramsdale and Messersmith 2001ایمازپیر ،)(Patten 

 Creech et)(، توفوردیButts et al. 2018، دایکامبا )2002)

al. 2015)( سیکلوکسیدیم ،Aliverdi and Karami 2019 )

با این ( شده است. Aliverdi and Sharifi 2020و پاراکوات )

عدم وجود رابطه بین مقدار آب حال، در برخی منابع علمی، به

شاخ و برگ مصرف های کشعلفبرخی از پاشی و کارایی سم

 Berger et)الکتوفن می توان از برای مثالپی برده شده است. 

al. 2014) ،اِ پیسیآیوکسینیل + دیکلروپروپ + ام(Skuterud 

et al. 1998)( بنتازون ،Ferreira et al. 1998 ایمازاموکس ،)

(Ramsdale and Messersmith 2001گلوفوسینات ،) آمونیوم

(Nelson et al. 2002)اتیل-پی-، فنوکساپروپ(Gauvrit 

and Lamrani 2008)متیل -، کلرانسوالم(Sikkema et al. 

بوتیل -پی-(، فلوآزیفوپGreen 1996سولفورون )، ریم(2008

(Creech et al. 2015) گاهی نیز رابطه بین مقدار آب . نام برد

به گونه گیاهی وابسته بوده است.  کشپاشی و کارایی علفسم

 متیل در کنترل سورگوم-آر-فوپبرای مثال، کارایی هالوکسی

ثیر أ( تحت تSorghum bicolor (L.) Moench) داوطلب

روباهی زرد گیرد ولی در کنترل دمقرار میپاشی مقدار آب سم

(Setaria lutescens (Weigel) Hubbardتحت ت )مقدار ثیر أ

 (.Buhler and Burnside 1984گیرد )قرار نمیپاشی آب سم

پاشی در مزرعه وجود دو روش برای تنظیم مقدار آب سم

در ( تغییر شماره نازل. 2پاش و حرکت سم( تغییر سرعت 1دارد: 

نیاز  کشعلفیک کارایی بهینه از  کسب به منظور صورتی که

 یبسیار پایین یا بسیار باال باشد، اجراآن با مقدار آب کاربرد به

به همین دلیل، روش تغییر  روش اول دچار مشکل خواهد شد.

د باشیمو راحت  اجراقابل همواره روشی  )روش دوم(شماره نازل

(Knoche 1994.)  

-پاشی بر کارایی تریثیر مقدار آب سمأتاکنون، ت

مورد بررسی قرار نگرفته های هرز علیه علفمتیل -فلوسولفورون

ترین مهمبا تمرکز بر است. از اینرو، این آزمایش قصد داشت تا 

بررسی کاملی  ،تاج خروس ریشه قرمزهرز مزارع چغندرقند، علف

 .را انجام دهد

 

 هامواد و روش

 دانیآزمایش گل

دانشگاه بوعلی گلخانه تحقیقاتی  محوطهدر این آزمایش 

صورت فاکتوریل بهو اجرا  1396 اوایل تابستانسینا همدان در 

 تکرار انجام سهتصادفی در  ( در قالب طرح کامال3ً × 10 × 6)

-فلوسولفورونتری کشعلفمقدار از  شش :. تیمارها شاملشد

رشدی مختلف مرحله  سهدر  ،پاشیآب سممقدار  10 باکه  لمتی

 لمتی-فلوسولفورونتریشش مقدار  .خروس پاشیده شدتاج

 :مقادیر شامل( درصد50خشک فرموالسیون معلقه ؛)سافاری

 ثره در هکتار بود.ؤگرم ماده م 18و  9، 5/4، 25/2، 125/1صفر، 

برابر مقدار  ثره در هکتارؤگرم ماده م 18طبق برچسب، مقدار 

، 80، 60 :مقادیر شامل پاشیآب سم هایمقدار. بودتوصیه شده 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0261219495000615#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0261219495000615#!


 ... یلمت-فلوسولفورونمقدار آب سمپاشی بهینه برای کاربرد تری  196

 آب در هکتار لیتر 640و  480، 400، 320، 240، 200، 160، 120

 هایشماره بانازل بادبزنی استاندارد  با استفاده ازترتیب که به

 ،دانمارک( Hardi)محصول شرکت  صورتیبه رنگ  1100075

سبز،  110015، ایتالیا( ASJ)محصول شرکت  نارنجی 11001

 11005 ،قرمز 11004آبی،  11003بنفش،  110025زرد،  11002

)محصوالت  سفیدرنگ 11008و طوسی  11006 ،ایقهوه

براساس کتابچه  .(1)شکل  حاصل شدآلمان(  Agrotopشرکت 

نازل سازی کیفیت قطرکبار،  سهدر فشار ها، نازلاین راهنمای 

و  11001، 1100075های بادبزنی استاندارد برای شماره

 105تا  61طر قطرات بین با ق «بسیار ریز» صورتبه 110015

 11004، 11003، 110025، 11002های برای شماره، میکرومتر

 235تا  106با قطر قطرات بین  «ریز» صورتبه 11005و 

 صورتبه 11008و  11006های برای شمارهو میکرومتر 

است میکرومتر  340تا  236بین  ،با قطر قطرات «متوسط»

(Hardi. 2021; Agrotop 2021; ASJ 2021 .) به محلول

مویان غیریونی )رِست؛ مقدار دو در هزار پاشش هر تیمار 

، آریا شیمیدرصد،  100گلیکول اتر فرموالسیون آلکیل آریل پلی

-شرکت تولیدکننده بهترین زمان مصرف تری ه شد.( اضافایران

 توصیههای هرز ل را مرحله دو برگی علفمتی-فلوسولفورون

در سه مرحله رشدی منظور ایجاد بهکرده است. بر این اساس، 

در سه مرحله با فاصله زمانی یک  ، عملیات کاشتخروس تاج

پاشی سه مرحله تا در روز سم انجام گرفت از یکدیگر ایهفته

یک،  ن مراحل رشدیویخروس تحت عناتاجمختلف از رشدی 

قبل از کاشت، بذرهای حاصل شود. حقیقی  برگسه  و دو

 ،مقطرساعت در آب ششمدت بهدر محیط آزمایشگاه خروس تاج

 تقریباً سپس، تعداد(. Wang et al. 2017داری شد )ور نگهغوطه

لیتری پالستیکی  دوهای در درون گلدانخروس تاجبذر  25

متری خاک ای رنگ با مقطع مربعی در عمق نیم سانتیقهوه

ترتیب دارای بستر به . خاک مورد استفاده در تهیهکاشته شد

ها کوددامی بود. گلدان ماسه بادی: نسبت چهار:یک:یک از خاک:

ها، چهتحت شرایط هوای آزاد قرار گرفتند و تا زمان سبزشدن گیاه

پس، س ،ها مرطوب شددر روز سطح خاک گلدان دفعه حداقل دو

صورت یکنواخت و برابر آبیاری شدند. طی گیاهان برحسب نیاز به

بوته در هر گلدان کاهش داده  ششدو مرحله، تراکم گیاهان به 

، 461)مدل سولو  کمپرسوریپاش پشتی وسیله سمتیمارها به شد.

 17 )دمای هوایشرایط هوای آزاد  دربار  سهفشار  تحت (آلمان

درصد(  32الی  28 گراد و رطوبت نسبیدرجه سانتی 24الی 

 اعمال شدند.
 

 

 
قطر بار،  3ر فشار )نارنجی((. د 11001، نازل شماره )صورتی( 1100075نازل شماره ) استفادهمورد ای درجه 110های بادبزنی استاندارد نازل 1شکل 
ای( )قهوه 11005الی )زرد(  11002های میکرومتر، برای شماره نازل 105تا  61بین )سبز(  110015الی  1100075های برای شماره نازل اتقطر

 میکرومتر 340تا  236بین )سفید(  11008 )طوسی( و 11006های میکرومتر و برای شماره نازل 235تا  106بین 
 

های هوایی اندامپاشی، از سم روز 10پس از گذشت 

 تروزن  الفاصلهب ها از سطح خاک برداشت ودرون گلدان

قراردادن در  پس از هاتوزین و سپس، وزن خشک آن هواییاندام

. دست آمدبهگراد درجه سانتی 70با دمای  ساعت 48 مدتآون به

)تعداد بوته در هر گلدان(  ششدست آمده تقسیم بر ههای بداده

های هوایی اندامبه وزن خشک شدند. سپس، نسبت وزن تر 
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تک بوته محاسبه و در تجزیه و تحلیل آماری  حسبخروس برتاج

نسبت وزن تر به وزن خشک ذکر است که الزم بهاستفاده شد. 

یا  (Dehydration) نمایانگر میزان خشکیدگیهای هوایی اندام

هرز در هوایی علفهای اندام سوزی گیاهطور عامیانه میزان به

کش است. وقتی مقدار این نسبت برابر یک علف کاربردبرابر 

کامل  رطوهای هوایی بهباشد، نشان دهنده آن است که تمام اندام

مقادیر باالتر در این نسبت  .)گیاه سوزی کامل( است شده خشک

کش و نتیجتاً خشکیدگی کمتر نشان دهنده فعالیت کمتر علف

 . (Rytwo and Tropp 2001)است 

های هوایی اندامتر به خشک  هایوزننسبت پاسخ 

به تیمارها با روش تجزیه و تحلیل رگرسیون غیرخطی خروس تاج

( و با استفاده از 1 رابطهبا کمک مدل چهار پارامتری لجستیک )

آزمون . (Ritz et al. 2015) تخمین زده شد Rافزار نرم

( نشان داد که این مدل برازش p-value > 05/0برازش )عدم

چنین، با بررسی نمودار . همه استها فراهم کردمناسبی روی داده

افزار، توزیع مستقل، تصادفی و ها در محیط نرمماندهباقی

 یکنواخت آنها محرز گردید.

 
(1) 𝑌 =

𝐶 + (𝐷 − 𝐶)

{1 + 𝑒𝑥𝑝[𝑏(𝑙𝑜𝑔𝑋 − 𝑙𝑜𝑔𝐸𝐷50)]}
 

  

های اندامخشک تر به وزن وزن نسبت گر بیان  Yاین معادله، در

مجانب باال  ودحدترتیب به Cو  D پارامترهای ،خروستاجهوایی 

خروس تاجهای هوایی اندامنسبت وزن تر به وزن خشک و پایین 

، لمتی -فلوسولفورونترینهایت در مقادیر صفر و بی

( Xالزم )ل متی-فلوسولفورونتریگر مقدار بیان 50ED پارامتر

باال مجانب بین حدود خروس تاج یدرصد 50 گیاه سوزیبرای 

متناسب با شیب منحنی در  bپارامتر ( است و Cو  Dو پایین )

 از نیز نمودارها رسم برای باشد.می 50EDی پارامتر محدوده

 شد.  استفاده  Excelو Rهای افزارنرم

 

 ایآزمایش مزرعه

دانشگاه بوعلی سینا  آموزشیاین آزمایش در مزرعه 

 محل در ابتدا، زمین. شداجرا  1396همدان در اوایل تابستان 

آزمایش شخم زده شد. اگرچه زمین مزرعه از قبل دارای بانک 

خروس بود، ولی به منظور ایجاد تراکم مناسب و بذر تاج

خروس مقداری بذر تاجو یکنواخت، طور مصنوعی یکنواخت، به

خورده توزیع شد. در سطح خاک شخم ندکه از قبل تیمار شده بود

آب مقطر به مدت شش ساعت  درآنها منظور تیمار بذرها، ابتدا به

طور مختصر در سایه خشکانده به بذرهاو سپس سطح داری نگه

، بذرها نیز تا حدودی هاشد. درنهایت، ضمن خرد کردن کلوخه

خروس های تاجبوته که زمانی در الیه سطحی خاک دفن شدند.

 بندیبلوک و از کرت بعد، بودند حقیقی برگ سهالی  دو مرحله در

اش پشتی وسیله سمدر اوایل صبح به تیمارها اعمال به اقدام

. ، آلمان( تحت فشار سه بار گردید461کمپرسوری )مدل سولو 

 در فاصله متر یک هاکرت بین بود و مترمربع دوهر کرت  ابعاد

تصادفی  کامل هایدر قالب طرح بلوک آزمایششد.  گرفته نظر

گرم  18تیمارها شامل کاربرد مقدار در سه تکرار انجام گرفت. 

که مقدار توصیه شده طبق ل در هکتار متی-فلوسولفورونتری

که در مرحله رشدی  بودمقدار آب سمپاشی ده با برچسب است 

همانند آزمایش  .تاج خروس پاشیده شد حقیقی برگ سهالی  دو

، 160، 120، 80، 60شامل  پاشیمقدار آب سم 10ای، گلخانه

لیتر آب در هکتار بود که  640و  480، 400، 320، 240، 200

های ترتیب با استفاده از نازل بادبزنی استاندارد با شمارهبه

، 11003، 110025، 11002، 110015و  11001، 1100075

به محلول  د.ه بودش تنظیم 11008و  11006، 11005و  11004

رِست؛ مویان غیریونی )مقدار دو در هزار پاشش هر تیمار 

درصد، آریا شیمی،  100گلیکول اتر فرموالسیون آلکیل آریل پلی

دور کرت، از  ای بهبا ایجاد دیوارهای پارچه( اضافه شد. ایران

عمل  های همجوار جلوگیری بهبادبردگی قطرات پاشش به کرت
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کش در نظر عنوان شاهد بدون کاربرد علفآمد. یک کرت نیز به

 گرفته شد.

های صرفاً بوتهپاشی، مس زماناز  روز 10پس از گذشت 

 سطح شمارش و از یک مترمربعی داخل یک کوادرات خروستاج

 هانمونه، سپس. شد توزین آنها تر وزن بالفاصله،و  برداشت خاک

 درون دردو روز  مدتبه و شدند داده قرار کاغذی هایپاکت درون

، نهایت در و شدند دارینگه گرادسانتی درجه 70 دمای در آون

الزم به ذکر است که در مزرعه محل  .شد توزین آنها خشک وزن

رویش کافی در تراکم و یکنواختی های تاج خروس آزمایش بوته

ها به اندازه کافی ایجاد تراکم و یکنواختی سایر گونهولی  ،یافتند

ها صرف نظر گیری از سایر گونهاز نمونه نشد. به همین دلیل،

 از هردست آمده هبهای دادهای، ابتدا همانند آزمایش گلخانهشد. 

. شد کوادرات وندرخروس تاج هایتقسیم بر تعداد بوتهکرت 

خروس های هوایی تاجسپس، نسبت وزن تر به وزن خشک اندام

 سوزی تحت عنوان میزان گیاهتک بوته محاسبه و  حسببر

-فلوسولفورونتریدر برابر کاربرد خروس تاجهای هوایی اندام

 مقایسه شد.تجزیه و تحلیل  SASافزار آماری نرم وسیلههبل متی

 سطح در ای دانکنچنددامنه آزمون از استفاده با هامیانگین

 از نیز نمودارها رسم برای. گرفت انجام درصد پنج احتمال

 شد.  استفاده Excel افزارنرم

 
 نتایج و بحث

تر به وزن خشک وزن نسبت پاسخ -دُزهای منحنی

وسیله متیل پاشیده شده به-فلوسولفورونتری مقداربه خروستاج

در  11008و  1100075های شمارهنازل بادبزنی استاندارد با 

ترتیب به نمایش داده شده است. این دو شماره نازل 2شکل 

در آزمایش فراهم را  پاشیکمترین و بیشترین میزان آب سم

 کهاین است گیری اولین نتیجه، 2. براساس شکل بودند ساخته

پاسخ به سمت راست -دُز هایبا افزایش شماره نازل منحنی

با افزایش مقدار آب  دهد کهمیاین نشان  .تمایل پیدا کرده است

کاهش خروس تاج علیهمتیل -فلوسولفورونتریکارایی پاشی سم

سوزی متیل الزم برای گیاه-سولفورونمقادیر تری. یافته است

وسیله نازل بادبزنی خروس بهدرصدی سنین مختلف تاج50

های مورد استفاده در ور و سایر شمارهزبهای مشمارهاستاندارد با 

یک  مرحلهدر  نمایش داده شده است. 3این آزمایش در شکل 

متیل الزم -فلوسولفورونتریبرگی، کمترین و بیشترین مقدار 

شماره  باهای پاشش در تیماردرصدی 50سوزی برای گیاه

 31/15و  51/2میزان ترتیب بهبه 11008و  1100075 هاینازل

. اگرچه بیشترین مقدار دست آمدهبثره در هکتار ؤگرم ماده م

درصد با 50سوزی متیل برای گیاه-فلوسولفورونمصرف تری

دست آمد ولی به لحاظ آماری بین این هب 11008نازل شماره 

کش تفاوت در مقدار مصرف علف 11006نازل و نازل شماره 

دو برگی، کمترین  . در مرحله(3)شکل  داری وجود نداشتمعنی

درصدی  50سوزی متیل الزم برای گیاه-فلوسولفورونتریمقدار 

گرم  98/2به میزان  1100075 در تیمار پاشش با شماره نازل

ولی بیشترین مقدار آن نیز در . دست آمدهبثره در هکتار ؤماده م

ثره ؤگرم ماده م 7/12میزان به 11006تیمار پاشش با شماره نازل 

در یک گروه  11008دست آمد که با نازل شماره هب در هکتار

وجود بدوندر مرحله سه برگی،  .(3)شکل آماری قرار گرفت 

متیل -فلوسولفورونتریکمترین مقدار ، دارمعنیآماری اختالف 

در تیمارهای پاشش با شماره درصدی 50سوزی الزم برای گیاه

 3//37و  86/3میزان ترتیب بهبه 11001و  1100075های نازل

آن نیز . ولی بیشترین مقدار دست آمدهثره در هکتار بؤگرم ماده م

در تیمارهای پاشش با شماره ، دارمعنیآماری بدون وجود اختالف 

میزان ترتیب بهبه 11008و  11006 ،11005، 11004 هاینازل

دست هبثره در هکتار ؤگرم ماده م 54/9و  62/9، 70/8، 51/8

  .(3)شکل آمد 

باریک برگ  هرز هایعلف محققان قبلی میزان کنترل

در جنوب تگزاس  زمینی بادام مزارع در ساله و پهن برگ رایجیک

کش ایمازاپیک و ایمازتاپیر به همراه مقادیر دو علف به وسیله
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 لیتر 187 و 164 ،140 ،117 ،94 ،71 ،47)پاشی مختلف آب سم

 Grichar and Dotray)را مورد بررسی قرار دادند (هکتار در

در  کشهر دو علف کاراییهای آنها نشان داد که یافته. (2015

 Cynodon dactylon (L.)هرز پنجه مرغی )کنترل علف

Pers.با این  .یافت پاشی کاهشمقدار آب سم شـیـ( با افزا

زان کنترل ـری بر میـثیأاشی تـپمـدار آب سـوجود، مق

( .Amaranthus palmeri S. Watsایه )ـخروس دوپتاج

قیاق  رزـه فـعل زان کنترلـژوهشی دیگر، میـدر پ .نداشته است

(Sorghum halepense (L.) Pers.به )کش وسیله علف

 374، 281، 187، 94 ،47مقدار آب سمپاشی ) آسوالم با افزایش

 Richard)یافت کاهش طور پیوستهبه (هکتار در لیتر 561و 

بیدگیاه  هرز علف در پژوهشی دیگر، میزان کنترل .1991)

(Agropyron repens (L.) Beauv.) کش وسیله علفبه

 400، 200، 100اشی )مقدار آب سم بوتیل با افزایش-فلوآزیفوپ

یافت  کاهش طور پیوستهبه (هکتار در لیتر 800و 

(Chandrasena and Sagar 1989).  نتایج مشابهی در سایر

های کشیز گزارش شده است. کارایی علفها نپژوهش

( و Ramsdale and Messersmith 2001گالیفوسیت )

های علیه گونه (Butts et al. 2018) گلوفوسینات آمونیوم

 47خروس ریشه قرمز وقتی با های هرز از جمله تاجمختلف علف

با وقتی که  مقایسه در ،کار برده شدهب پاشی در هکتارلیتر آب سم

داری به طور معنی رفت،کار هب پاشی در هکتارلیتر آب سم 190 با

سیتوکسیدیم علیه  کشچنین، کارایی علفبوده است. هم بیشتر

( با افزایش مقدار آب .Avena sativa Lیوالف زراعی داوطلب )

کاهش یافت  لیتر در هکتار 100تا  25سمپاشی از 

(McMullan1995 براساس منابع قبلی، دو دلیل برای کارایی .)

در مقادیر پایین آب سمپاشی متیل -فلوسولفورونتریبیشتر 

توان بیان کرد. اول اینکه نازلی با سوراخ خروجی ریزتر تعداد می

ای مطالعه کند. درقطرات پاشش کوچکتر بیشتری را تولید می

 11005 به 11003 از نازل شماره با افزایش گزارش شده است که

 قطرات پاشش به میزان هشت درصد افزایش قطر متوسط مقدار

طور که قبالً ذکر شد، در فشار همان (.Creech 2015یابد )می

 105تا  61بین  1100075 برای شماره نازل بار، قطر قطرات 3

میکرومتر  340تا  236بین  11008 میکرومتر و برای شماره نازل

توانند روی تر میاست. قطرات ریزتر در مقایسه با قطرات درشت

کنند؛ اگرچه سطح برگ به تعداد بیشتر و با توزیع بهتر نشست 

یابد. لذا، این امر همزمان میزان فرار پاشش نیز افزایش می

کش در واحد زمان و در نتیجه واند منجر به جذب بیشتر علفتمی

 Chandrasena and Sagar)کش شودکارایی بیشتر علف

کمتر است؛  . دوم اینکه در حالتی که مقدار آب سمپاشی(1989

 کش در محلول پاشش بیشتر است.در واقع، غلظت علف

د توانتر میکش غلیظدر این شرایط، محلول پاشش علف

ب کند که سبشیب غلظت شدیدتری را بین قطره و برگ ایجاد 

ی بیشتر هرز و در نتیجه کارایکش به پیکر علفنفوذ بیشتر علف

 Richard 1991; Grichar and Dotray)کش شودعلف

-تریتر حاوی . بنابراین، قطرات ریزتر و غلیظ(2015

تر سبب قیقتر و رر مقایسه با قطرات درشتدمتیل -فلوسولفورون

 شوند. خروس میکنترل بهتر تاج

گیری این است که ، دومین نتیجه2براساس شکل 

متیل -فلوسولفورونخروس به تریحساسیت سنین مختلف تاج

طوری که در پاشی متفاوت است. بهدر مقادیر مختلف آب سم

-خروس به تری، حساسیت تاج1100075شماره نازل 

شود ولی در شماره متیل با افزایش سن کمتر می-فلوسولفورون

متیل با -فلوسولفورونخروس به تری، حساسیت تاج11008نازل 

شود.افزایش سن بیشتر می

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0261219495000615#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0261219495000615#!
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 الف      ب   

وسیله پاشیده شده بهمتیل -فلوسولفورونخروس به مقادیر مختلف ترینسبت وزن تر به وزن خشک تک بوته تاج پاسخ-های دُزمنحنی 2شکل 
ترتیب های مزبور به. نازلتاج خروس در مراحل رشدی یک، دو و سه برگی(، ب) 11008و  (الف)1100075های نازل بادبزنی استاندارد با شماره

 لیتر آب در هکتار بودند. 640و  60دارای خروجی 
 

وسیله محققان قبلی گزارش شده است. مشابهی بهنتایج 

 8003وسیله نازل بادبزنی استاندارد با شماره در شرایط پاشش به

بار داشت، با افزایش  4/1لیتر در هکتار در فشار  171که خروجی 

کش الکتوفن کاهش یافت خروس دوپایه کارایی علفسن تاج

(Mayo et al. 1995هم .) ،وسیله نازل بهدر شرایط پاشش چنین

لیتر در هکتار  187که خروجی  8002بادبزنی استاندارد با شماره 

 خروسبار داشت، کارایی الکتوفن علیه تاج 7/2در فشار 

تر در سنین پایین (Amaranthus rudis J. D. Sauer)معمولی

. با این وجود، (Hager et al. 2003)بیشتر از سنین باالتر بود 

وسیله سایر محققان گزارش شده است نتایج غیرمشابهی به

خروس دوپایه پاشی بر میزان کنترل تاجطوری که مقدار آب سمبه

کش الکتوفن وسیله علفمتر( بهسانتی 10تا  5ریز جثه )ارتفاع 

خروس دوپایه درشت تأثیر بوده ولی کارایی الکتوفن علیه تاجبی

پاشی آب سممتر( با کاهش مقدار سانتی 20تا  15جثه )ارتفاع 

رو، توصیه شده است که کاربرد الکتوفن کاهش یافته است. از این

تر انجام شود و هرز باید در سنین پایینبرای کنترل بهتر علف

هرز در سنین باالتر قرار داشته باشد باید مقدار درصورتی که علف

(. یک علت Berger et al. 2014پاشی را افزایش داد )آب سم

(، 1100075شرایط اندازه قطره ریزتر )شماره نازل  برای اینکه در

متیل با افزایش سن -فلوسولفورونخروس به تریحساسیت تاج

شود این است که با افزایش سن گیاه ضخامت کوتیکول کمتر می

پذیری شود خیسیابد. این امر سبب میبرگ نیز افزایش می

در نتیجه  هرز وکش به پیکر علفهرز و نیز نفوذ علفسطوح علف

یک  (.Šoštarˇci´c et al. 2019شود ) کش کمترکارایی علف

تر )شماره نازل علت برای اینکه در شرایط اندازه قطره درشت

متیل با -فلوسولفورونخروس به تری(، حساسیت تاج11008

شود این است که شانس برخورد قطرات افزایش سن بیشتر می

کمتر از قطرات ریزتر است. تر با سطح هدف کوچکتر بسیار درشت

-تر گیاه شانس برخورد قطرات درشتبه عبارتی دیگر، جثه بزرگ

(. آنچه مسلم است Berger et al. 2014دهد )تر را افزایش می

هوا در اطراف همه اجسام جریان دارد و برای حرکت در اطراف 

دهد. در شرایطی که برگ اجسام و دورزدن آنها، تغییر جهت می

تر و تغییر جهت هوا ، مسیر تغییر جهت هوا طوالنیبزرگ است

در آنها بیشتر از برگ ریز است. قطرات ریزتر که اینرسی کمی 

کند، طی می دارند، مسیر حرکتی را که هوا در اطراف برگ بزرگ
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-برخورد نمی دنبال نموده و به احتمال زیاد به سطح برگ بزرگ

تر که از طرات درشتکند(. برعکس، قکنند )یا کمتر برخورد می

انرژی کافی برای غلبه بر جریان هوای اطراف برگ بزرگ 

کنند. برخورد می برخوردارند، به احتمال زیاد به سطح برگ بزرگ

جریان هوای اطراف برگ کوچک نسبت به جریان هوای اطراف 

شود. ازاینرو، در شرایطی که برگ برگ بزرگ کمتر دچار تغییر می

رخورد قطره ریز به برگ کوچک بیشتر است. ریز است، احتمال ب

در مجموع، هنگامی که سطح هدف کوچک است، ارجحیت با 

قطرات ریز ولی هنگامی که سطح هدف بزرگ است، ارجحیت با 

(.   et alZand .2015قطرات درشت است )
 
 

 
های که به وسیله نازل بادبزنی استاندارد با شمارهتاج خروس سنین مختلف درصدی  50الزم برای گیاه سوزی  لیمت-فلوسولفورونیتر 3شکل 

های دارای حرف ستون ،هادار براساس میزان آنها روی ستونحروف معنی ،های روی هر ستون نشان دهنده میزان خطای استانداردمیله)مختلف پاشیده شد. 

  (بندی شده است.رنگ هاها مطابق با رنگ نازلستونو  مشترک از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد
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ضمن این است که گیری نتیجهسومین ، 3براساس شکل 

با خروس تاج علیهمتیل -فلوسولفورونکارایی تریکاهش 

مقدار آب ، اثر نامطلوب افزایش پاشیافزایش مقدار آب سم

با افزایش مرحله متیل -فلوسولفورونسمپاشی بر کارایی تری

. به طوری که در مرحله یک یابدکاهش میرشدی تاج خروس 

لیتر آب در  640به  60پاشی از با افزایش مقدار آب سم برگی،

متیل الزم برای مشاهده کارایی -فلوسولفورونتریهکتار، مقدار 

در مرحله دو برگی، با یابد. برابر افزایش میشش مشابه حدوداً 

لیتر آب در هکتار مقدار  640به  60پاشی از سم افزایش مقدار آب

متیل الزم برای مشاهده کارایی مشابه حدوداً -فلوسولفورونتری

در مرحله سه برگی، با افزایش مقدار یابد. برابر افزایش می چهار

-تریلیتر آب در هکتار مقدار  640به  60پاشی از آب سم

 5/2مشابه حدوداً متیل الزم برای مشاهده کارایی -فلوسولفورون

  یابد.برابر افزایش می

ای تاییدکننده نتایج دست آمده از آزمایش مزرعههنتایج ب

خروس آزمایش گلدانی بود. نسبت وزن تر به وزن خشک تاج

طور قابل توجهی هبود که ب 3/7کش برابر با تیمار نشده با علف

متیل به همراه مقادیر مختلف آب -فلوسولفورونبا کاربرد تری

پاشی، (. با افزایش مقدار آب سم4پاشی کاهش یافت )شکل سم

خروس افزایش یافت که نسبت وزن تر به وزن خشک تاج

-تریوسیله خروس بهسوزی تاجدهنده کاهش گیاهنشان

داری، بدون وجود اختالف معنیمتیل است. -فلوسولفورون

در تیمارهای خروس ن تر به وزن خشک تاجکمترین نسبت وز

دست هب 110015و  11001، 1100075های پاشش با شماره نازل

در خروس بیشترین نسبت وزن تر به خشک تاجآمد. در حالی که 

دست آمد. ب 11008 تیمار پاشش با شماره نازل

 

 
 

 پاشی بر نسبت وزن تر به خشک تک بوته تاج خروس با مقادیر مختلف آب سمالزم در هکتار متیل -فلوسولفورونتریگرم  18ثیر کاربرد أت 4شکل 
ها های دارای حرف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد تفاوت ندارند. ستون. ستوناعمال شدخروس تاجتیمارها در مرحله رشدی دو تا سه برگی )

  (بندی شده است.رنگ هامطابق با رنگ نازل
 

 گیرینتیجه

انتخاب  کشسازی مصرف علفبهینههای یکی از روش

-مقدار آب سمپاشی است که به راحتی با تغییر شماره نازل امکان

از اینرو، در حاضر تالش شد تا مقدار آب الزم برای پذیر است. 

خروس ریشه متیل جهت کنترل تاج-فلوسولفورونتریکاربرد 

ای مورد بررسی قرار گیرد. تحت دو شرایط گلدانی و مزرعهقرمز 

اما اجرای دریافت شد، نتایج یکسانی  شرایطدر هر دو اگرچه 
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آزمایش در دو شرایط صرفاً به این دلیل بود که شرایط رشدی 

گیاه در داخل گلدان با شرایط رشدی گیاه در مزرعه تا حدودی 

برای نشان داد که  نتایج حاصل از این پژوهش متفاوت است.

مقدار به متیل -فلوسولفورونتریوسیله خروس بهکنترل بهتر تاج

به عبارتی دیگر، قطرات ریزتر و است. نیاز  ترکمپاشی آب سم

در مقایسه با قطرات متیل -فلوسولفورونتریتر حاوی غلیظ

 .را رقم بزنندکنترل بهتر تاج خروس  توانندمیتر تر و رقیقدرشت

خروس به ، حساسیت تاجترریزتر و غلیظ اتاندازه قطردر شرایط 

ولی  شودکمتر میگیاه متیل با افزایش سن -فلوسولفورونتری

خروس ، حساسیت تاجترو رقیقتر در شرایط اندازه قطره درشت

. از شودبیشتر میگیاه متیل با افزایش سن -فلوسولفورونبه تری

متیل برای -وسولفورونفلشود که کاربرد تریرو، توصیه میاین

تر انجام شود. خروس باید در سنین پایینکنترل بهتر تاج

پاشی چنین، ثابت شد که اثر نامطلوب افزایش مقدار آب سمهم

متیل با افزایش مرحله رشدی -فلوسولفورونبر کارایی تری

-تریمقدار توصیه شده کاربرد  یابد.خروس کاهش میتاج

 100از  پاشی کمترمقدار آب سم متیل به همراه-فلوسولفورون

هرز را به همراه ، ضمن اینکه کنترل بهتر علفلیتر در هکتار

خواهد داشت، بلکه در مصرف آب کشاورزی نیز تا حدودی 

های مختلف جویی ایجاد خواهد کرد. تولید نازل در شمارهصرفه

وسیله تولیدکنندگان امکان تنظیم هر مقدار حجم پاششی در به

میسر ساخته است که در آزمایش حاضر طیفی از  هکتار را

قطرات ریزتر کار برده شده است. الزم به ذکر است که هها بشماره

توانند تر میهای کوچکتر تولیده شده با شماره نازلو غلیظ

پاشی در زمان سمگیرند. لذا، تر در معرض بادبردگی قرار راحت

 راهکارهای مناسب اتخاذ باآنها  بادبردگی از شود دقتباید 

های نازلعمل آید. برای این منظور، از انواع به جلوگیری

توان بهره برد. در شماره نازل ضدبادبردیگی و القاء کننده هوا می

ها تنها اندازه قطرات را بدون اینکه حجم خاص، این نوع نازل

 با توجه به منابع قبلی، فاکتور دهند.میپاشش تغییر کند افزایش 

کش را تواند اثر حجم پاشش بر کارایی علفگونه علف هرز نمی

ثیر قرار دهد. بر این اساس، نتیجه مشاهده شده در أتحت ت

پژوهش حاضر )آب کمتر الزم برای پاشش سافاری( را با اطمینان 

ها نیز مشاهده کرد ولی با این تواند بر روی سایر گونهباال می

های هرز مهم سایر علف حال الزم است این موضوع بر روی

 مزارع چغندرقند در تحقیقات بعدی مورد بررسی قرار گیرد. 
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