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پیش گفتار
به کشـت  از اراضی کشاورزي کشورهکتار4800گذشته حدود در سال زراعی

هـاي آتـی و بـا شناسـایی و     ن سطح در سالپاییزه چغندرقند اختصاص یافت و ای
کشـت ایـن   زیـر افـزایش سـطح  . گسترش خواهد یافت،یابی مناطق جدیدمکان

همـراه  ،حل مشکالت مربوطهجهتپشتوانه علمی وجود بدون در پاییزمحصول
مختلـف، وجـود   زايمحـدودیت عوامل در بین . با پایداري در تولید نخواهد بود

اي برخـوردار اسـت و عـدم    غندرقنـد از اهمیـت ویـژه   هاي هرز در مزارع چعلف
هاي قابـل تـوجهی بـه زراعـت و صـنعت قنـد کشـور تحمیـل         توجه به آن، هزینه

این مجموعه که به منظور استفاده کشاورزان، کارشناسان و محققان . خواهد کرد
ارائه اطالعـات الزم در  زراعت چغندرقند به رشته تحریر درآمده است، سعی در 

.چغندرقند داردپاییزه هاي کاشت یریت گیاهان هرز در نظامخصوص مد
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مقدمه
اجتناب هاي رایج کشاورزي در کشور را چند بحران کمبود آب، تغییر نظامهر

کشاورزي، تاثیر هر گونه تغییر در نظام،اما باید توجه داشتاستناپذیر ساخته
به گذارد می)هرزهايجمله علفاز (توجهی بر تمامی اجزاي بوم نظامقابل 

در . ، پیامدهاي متعددي را به دنبال خواهد داشتآنعدم توجه به طوري که
هاي اخیر، توسعه کشت پاییزه چغندرقند به عنوان یک راهکار عملی در سال

عدم توجه به عواملی با این حال،. پایداري تولید این محصول مطرح بوده است
را تضمین اولیهزا خواهند شد، تحقق اهداف حدودیتکه در بوم نظام جدید م

هاي پاییزه درکشتهاي هرز هاي بهاره، علفهمانند کشت. نخواهند کرد
هاي پاییزه، از درجه، با این تفاوت که در نظامهستندزا محدودیتچغندرقند نیز 
هرز زمستانه نقش هايشود و علفهرز تابستانه کاسته میهاياهمیت علف

عالوه بر این، تغییر در نوع عملیات زراعی، بانک بذر . کنندتري ایفا میررنگپ
وجود ودهد هرز و سرعت توسعه جمعیت آنها را تحت تاثیر قرار میهايعلف

ي اشغال ، زمینه)چغندرقندمناسببه دلیل عدم استقرار (فضاهاي خالی احتمالی 
هرز بر رشد هايتاثیر علف. سازدهرز را فراهم میهايبیشتر زمین توسط علف

به عنوان . گیردو عملکرد چغندرقند پاییزه تحت تاثیر شرایط محیطی نیز قرار می
ز و هرز در مناطقی مانند خوزستان که چغندرقند در پاییهايمثال، مشکل علف

. باشدشود، بسیار متفاوت از مناطق معتدل میمیدر شرایطی با دماي باال کشت
تر از مناطق زنی تا استقرار چغندرقندکوتاهق گرمتر، طول دوره جوانهدر مناط

پوش چغندرقند اشغال است و معموال سطح بیشتري از زمین توسط تاجترسرد
رشد بهتر يبا این حال، وجود شرایط مناسب در این مناطق، زمینه. شودمی

.سازدهرز و گستردگی طیف آنها را نیز فراهم میهايعلف
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هرز در یک نظام جدیدهايحی برنامه مدیریت علفطرا
یـک  ، تـدوین  هرز در یک نظام جدیـد هايمدیریت علفدربه منظور موفقیت 

بـر ایـن   . ضـروري اسـت  1برنامه مدیریتی بر اساس مراحل ارائـه شـده در شـکل    
هـرز آن  هـاي ، ابتدا باید شناخت کافی از وضعیت مزرعه و جمعیت علفاساس

آوري و شناســایی ن منظــور، کشـاورزان بایــد نسـبت بــه جمـع   بـدی . کسـب کــرد 
هـرز مزرعـه اقـدام و اطالعـات کـافی از خصوصـیات رشـد، چرخـه         هـاي علف

مرحلـه دوم، شـامل تهیـه    . زندگی، نیازهاي زیستی و توان رقابتی آنها پیـدا کننـد  
بدین منظور، سطح مزرعه بـه قطعـات   . هرز مزرعه استهاينقشه پراکنش علف

تهیه این نقشه . گرددهرز در هر قطعه ثبت میهايتقسیم و تراکم علفکوچکتر
هـرز مسـتقر در جـاي    هـاي به کشاورزان کمک خواهد کرد تا از وضعیت علف

هـاي  جاي مزرعـه و همچنـین چگـونگی تغییـرات جمعیـت آنهـا در طـول سـال        
هـاي  مختلف اطالع حاصل نموده و در مواقع بحرانـی نسـبت بـه مـدیریت گونـه     

هـاي  تهیه دقیق نقشه پراکنش و رصد آنها در طـول سـال  . ساز اقدام نمایندشکلم
سـازد و  گیـري را فـراهم مـی   هـاي پـیش  ي اجـراي بـه موقـع برنامـه    زراعی، زمینه

.هرز را به حداقل خواهد رساندهايهاي مدیریت علفهزینه

دهرز در یک نظام جدیهايمراحل اجراي برنامه مدیریت علف-1شکل 
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هـاي هاي هدف، علـف گونه. شوندهاي هدف مشخص میدر مرحله سوم، گونه
هرزي هستند که جمعیت آنها در مزرعه باال یا سـاختار رویشـی آنهـا بـه نحـوي      

هـاي اقتصـادي قابـل    است که حتی در صـورت پـایین بـودن جمعیـت، خسـارت     
ایـن  کشاورزان براي کنترل جمعیت. کنندتوجهی به محصوالت زراعی وارد می

ها باید برنامه مشخصی داشته باشند و طی فصل زراعی، از وجود آنها غافـل  گونه
.نشوند

هرز به محصول چغندرقند از جمله سایر مواردي هايعلفتعیین میزان خسارت
تعیین دقیق این خسارت، لزوم . است که باید توسط چغندرکاران صورت پذیرد

البته این . ا مشخص خواهد نمودهرز رهايهاي مختلف علفمدیریت گونه
ارزیابی نیازمند انجام یک پروژه تحقیقاتی است و از این جهت، کشاورزان 

هرز بر عملکرد چغندرقند باید با مراکز هايهاي علفجهت اطالع از تاثیر گونه
هاي مهاجم از دیگر مراحل مهم در مدیریت گونه. قاتی در تماس باشندتحقی

تر اشاره شد، وجود فضاهاي خالی همانگونه که پیش. استهاي مدیریتی برنامه
هاي پاییزه، زمینه اشغال زمین توسط ناشی از بد سبزي چغندرقند در کشت

هاي غیر بومی گیاهان مهاجم، گونه. هاي مهاجم را فراهم خواهد ساختگونه
هرز فگیري یک علهستند که با حضور خود در اراضی جدید، زمینه شکل

موقع نسبت به در صورتی که کشاورزان به. کنندنطقه را فراهم میجدید در م
شناسایی و حذف این گیاهان اقدام نمایند، خطر جدیدي زراعت چغندرقند را 

توجهی نسبت به حضور این گیاهان در تهدید نخواهد کرد اما در صورت بی
اي ندهحواشی و یا درون مزرعه، زمینه استقرار آنها در منطقه فراهم و در آی

هرز چغندرقند اضافه هايساز دیگري به لیست علفمشکلنزدیک، گونه
هاي هرز چغندرقند، مدیریت مدیریت علفآخرین مرحله در برنامه. خواهد شد



9

هاي شیمیایی و غیر شیمیایی هستند که بسته به امکانات آنهاست که شامل روش
وجود . شوندگرفته میموجود و توانایی اقتصادي کشاورزان، انتخاب و بکار

هاي هرز مزرعه، خصوصیات رشدي و نیازهاي اطالعات کافی از وضعیت علف
از جمله مهمترین عواملی ،..)نیازهاي دمایی، نوري، غذایی و (اکولوژیکی آنها 

. د کردنهاي مدیریتی کشاورزان را با موفقیت همراه خواههستند که برنامه

هاي پاییزهند در کشتهرز چغندرقهايهاي علفگونه
گونه در 60هرز موجود در اراضی کشاورزي کشور، حدودگونه علف150از 

هاي از این تعداد، سهم کشت. شوندهاي بهاره و پاییزه چغندرقند یافت میکشت
بهاره بیشتر و این در حالی است که به دلیل تغییر شرایط محیطی، تعداد کمتري 

. شوندپاییزه یافت میهايهرز در کشتهاياز علف
هاي پاییزه پاییزه چغندرقندگونههايکشتهرز موجود در هايعلفعمده 
زمستان را به حالت آنهاهاي گیاهچهوندنزر پاییز جوانه میدهاگونهاین . هستند

شدن هوا، رشد اواخر زمستان و با گرماین گیاهان در. کنندمیخواب سپري
اواخر بهار یا اوایل تابستان، رشد آنها خاتمه در ند وکنمجدد خود را آغاز می

ممکن است ) و در مقایسه با مناطق معتدل(البته، در مناطق گرم . یابدمی
هاي چندساله اهمیت در این مناطق، گونه. ساز شوندهاي تابستانه نیز مشکلگونه

مناطقی در اغلب . بیشتر و نقش قابل توجهی در رشد و عملکرد چغندرقند دارند
از قبیل (برگ هاي هرز باریکشود، علفکه براي کشت پاییزه در نظر گرفته می

Avena fatua(یوالف  L.( ،چاودار)Secal cereal L.(،چچم)Lolium

temolentum L.( ،علف قناري)Phalaris spp.( ،جو وحشی)Hordeum

murinum AM. (اویارسالم (و اختصاصا در خوزستان ) و گندم و جو خودرو
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Cyperus rotundus(ارغوانی L. (و قیاق)Sorghum halepense L. Pers. (
ها نیز با این حال، در بین پهن برگ. سازترندها مشکلبرگنسبت به پهن

Malva sylvestris(هرزي مانند پنیركهايعلف L.(،گلرنگ وحشی
)Carthamus oxyacantha M.B.(، سلمک)Chenopodium murale L.( ،

Cichorium(کاسنی  intybus L.( شاتره ،)Fumaria officinalis L.( ترشک ،
)Rumex dentatus L.( خردل وحشی ،)Sinapis arvensis L.( شلمی ،
)Rapistrum rugosum L.( وایه ،)Ammi majus L.( کنگر وحشی ،
)Gundelia sp.( علف مار ،)Cleome viscoza( کتان هندي ،)Corchorus

olitorius L. ( و چغندر وحشی)Beta maritima L. ( رشد و تولید چغندرقند
در هر صورت، . دهندرا تحت تاثیر قرار می) به خصوص در استان خوزستان(

توسعه این نظام و تداوم کاشت آن در یک منطقه، سازگاري، استقرار و غالبیت 
ی شاید شاهد هرز را ممکن خواهد ساخت و حتهايهاي دیگري از علفگونه

هاياحتماال کشاورزان طی سال. حضور گیاهان مهاجم نیز در مزرعه باشیم
هرزي برخورد خواهند کرد که تاکنون در مزرعه مشاهده هايمختلف با علف

هاي جدید در هر سال، از نشده و از این جهت، پایش مکرر مزارع و ثبت گونه
هرز هايیات رشدي علفشناخت دقیق خصوص. اهمیت باالیی برخوردار است

از جمله مهمترین مواردي است که زمینه مدیریت کامل این گیاهان و یا 
خصوصیات و 1در جدول . سازدمدیریت جمعیت آنها در مزرعه را فراهم می

هاي هرز موجود در کشتهايهاي علفتصاویر مهمترین گونه2در شکل 
هاي مختلف و به توجه آنکه در اقلیمنکته قابل . پاییزه چغندرقند، ارائه شده است

. زا نخواهند بودهاي فوق خسارتدلیل شرایط اقلیمی متفاوت، تمامی گونه
ها یا در کشاورزان ممکن است تنها با چند گونه مشکل داشته باشند و سایر گونه
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با این حال، غفلت . منطقه مشاهده نشوند و یا جمعیت آنها بسیار پایین باشد
ي توسعه و گسترش جمعیت آنها هرز کم اهمیت، زمینههايعلفکشاورزان از 

.را فراهم آورده و در آینده بر مشکالت کشاورزان خواهد افزود

هاي پاییزه چغندرقند، ساز در کشتهرز مشکلهايمهمترین علف: 1جدول 
و مناطق پراکنش آنهاخصوصیات 

خانوادهنام فارسی، علمی و 
هرزعلف

پراکندگی نحوه تکثیررشددوره تیپ رشد
)اهمیت(

هاپهن برگ
پنیرك

Malva sylvestris
Malva parviflora

)Malvaceaeپنیرك (

5ارتفاع ایستاده، به 
متر با سانتی50تا 

هایی مدور یا برگ
اي قلبی و ساقه

تقریبا قرمز رنگ

ساله یا چند یک
ساله،

گلدهی در تابستان
رسیدگی بذور، 

تا اواسط تابستان 
اوایل پاییز

بذر و
تولید (قلمه 

ریشه نابجا از 
هاي نیمه ساقه

)خزنده

گرمسیري و 
معتدل

)***(

وایه
Ammi majus

)Apiaceaeچتریان  (

20ایستاده، به ارتفاع 
و حتی تا 100تا 

متر، سانتی200
ریک و ها باساقه
ها با تقسیمات برگ

اي، گلها سفید و شانه
آذین چتر مرکبگل

ساله، پاییزهیک
زمان گلدهی در 

مناطق گرم، اوایل 
بهار و در مناطق 
سرد، اواخر بهار

گرمسیريبذر
)***(

چغندر وحشی
Beta maritima

)Chenopodiaceaاسفناجیان(

به حالت روزت، 
مجتمع و بذور گلها

به رنگ سبز و

ساله،دو
در سال اول رشد 

سال رویشی و در

گرمسیري و بذر
معتدل

)**(
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دوم تولید ساقه اي رنگقهوه
کنددهنده میگل

گلرنگ
Carthamus oxiacantha

)Asteraceaeکاسنی(

50ارتفاع ایستاده، به 
سانتی متر، 150تا 

دار و ها دندانهبرگ
آذین خاردار، گل

کاپیتول و گلها زرد 
انیتا ارغو

گرمسیري و بذرساله، پاییزهیک
معتدل

)***(

ترهسلمه
Chenopodium album

)Chenopodiaceaاسفناجیان(

30تفاع ایستاده، به ار
متر و سانتی180تا

اي داراي ساقه
منشعب

ساله، تابستانهیک
گلدهی، تیر تا مهر

رسیدگی بذر، مرداد 
تا اواخر پاییز

اغلب مناطقبذر
(*)

وحشیخردل 
Sinapis arvensis

)Bracicaceaeشب بو(

60ایستاده، به ارتفاع 
متر، سانتی180تا

ها تخم مرغی برگ
کشیده و لوبدار و 

میوه خورجین

ساله، پاییزهیک
گلدهی، در 

اردیبهشت تا خرداد

سردسیر و بذر
معتدل

)***(

شلمی
Rapistrum rugosum

)Bracicaceaeبو شب(

60ارتفاع تاده، بهایس
متر، میوه سانتی180تا

خورجینک

ساله، پاییزهیک
گلدهی در 

اردیبهشت تا خرداد

سردسیر و بذر
معتدل

)***(
خاکشیر

Descurania sophia
)Bracicaceaeبوشب(

ایستاده، به ارتفاع تا 
متر، سانتی100

ها داراي برگ
بریدگی عمیق، 

گلهاي زرد و میوه 
خورجین

ییزهساله، پایک
گلدهی در 

اردیبهشت تا خرداد

سردسیر و بذر
معتدل

)***(
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شاتره
Fumaria officinalis

)Fumariaceaeشاتره(

علفی، ایستاده، به 
متر، سانتی40ارتفاع 

داراي ساقه راست و 
هاي منشعب و برگ

سبز روشن با 
هاي عمیقفرورفتگی

اغلب مناطقبذرساله، پاییزهیک
)**(

پیچک
Convolvulus arvensis

)Convolvulaceaeپیچک(

ه، ساقه خوابیده، روند
30منشعب، به طول 

متر یا بیشتر، سانتی
ریشه گسترده، 
گوشتی و عمیق

چندساله
گلدهی، از اواخر 

بهار به بعد

گرمسیريبذر و ریزوم
)***(

هاباریک برگ
یوالف وحشی

Avena spp.

)Poaceaeگندمیان(

60علفی، به ارتفاع 
متر، سانتی100تا 

داراي رشد سریع با 
هاي آویزان خوشه

به سمت زمین

اغلب مناطقبذرساله پاییزهیک
(***)

علف قناري
Phalaris minor

)Poaceaeگندمیان(

30علفی، به ارتفاع 
متر و سانتی130تا 

هایی داراي ساقه
صاف و بدون کرك

اغلب مناطقبذرساله پاییزهیک
(***)

چچم
Lolium multiflorum

)Poaceaeگندمیان  (

علفی، ایستاده، به 
100تا 30ارتفاع 

سانتی متر

در اغلب بذرساله پاییزهیک
مناطق

(***)
شال دم

Polypogon sp.

علفی، ایستاده، به 
100ارتفاع تا 

زه در ساله پایییک
هاي گرم و  اقلیم

اغلب مناطقبذر
(***)
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آذین متر، گلسانتی)Poaceaeگندمیان  (
متراکم، نرم و 

کرکدار

ساله معتدل و یک
هاي تابستانه در اقلیم

سرد
قیاق

Sorghum halepense

)Poaceaeگندمیان (

تا 1ایستاده به ارتفاع 
هاي متر با ساقه4

هوایی و زیرزمینی 
ضخیم

چندساله
گلدهی، تابستان

بذر، اواخر رسیدگی 
تابستان و پاییز

گرمسیريبذر و ریزوم
)***(

دم روباهی
Setaria spp.

)Poaceaeگندمیان  (

، به علفی، ایستاده
80تا 30ارتفاع 

متر و داراي سانتی
هاي راست و ساقه

بدون کرك

ساله، تابستانهیک
گلدهی، مرداد تا 

شهریور

گرمسیريبذر
)*(

هاجگن
اویارسالم

Cyperus rotundus

)Cyperaceaeاویارسالم(

ستاده، به ساقه ای
90تا 30ارتفاع 

هاي متر، برگسانتی
حقیقی باریک و به 
رنگ سبز روشن، 
ساقه سه گوش و 

توپر

چندساله
گلدهی، اواخر بهار
اندامهاي هوایی در 

پاییز خشک اما 
ها در خاك غده

مانندزنده می

گرمسیريبذر و غده
)***(
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شال دمیوالف وحشیقیاق

اویارسالمعلف قناريجو وحشی
هاي پاییزه هرز در کشتهايبرگ علفبرگ و پهنهاي باریکمهمترین گونه-2شکل 

چغندرقند



16

2ادامه شکل 

سلمه ترهخردل وحشیپنیرك

چغندر وحشیوایهشاتره

رقند هاي هرز به چغندخسارت علف
هرز از نظر میزان خسارت به چغندرقنـد و مشـکالتی کـه    هاي مختلف علفگونه

کنند، متفاوتند و از این جهت، باید با شـناخت  در زراعت این محصول ایجاد می
هـاي  هـرز از گونـه  بیشترآنها، اقـدامات الزم جهـت تغییـر ترکیـب جوامـع علـف      
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. مدیریت صـورت گیـرد  هاي کم تهاجم و قابلساز و سمج به سمت گونهمشکل
از قبیـل آب، نـور و   (هاي تولید هرز در شرایط مزرعه و با جذب نهادههايعلف

ایـن  . آورنـد کـاهش رشـد و عملکـرد محصـول را فـراهم مـی      زمینه) موادغذایی
اندازي بر روي گیاه زراعی، دریافت نور خورشید توسـط آنهـا را   گیاهان با سایه

زنـی و رشـد   ي کاهش جوانـه گرآسیب، زمینهکاهش داده و با ترشح ترکیبات د
ساختار رویشی چغندرقند به نحوي است که توان رقابت . آورندآنها را فراهم می

هـاي طویـل و   این گیـاه در جریـان رقابـت، بـرگ    . هرز نداردهايباالیی با علف
کند و بخـش زیـادي از مـواد قنـدي را بـه تـاج گیـاه اختصـاص         راست تولید می

ها، موجب کاهش توان رقابـت  امر ضمن کاهش تجمع قند در ریشهاین . دهدمی
. نیز خواهـد شـد  ) ها بر روي زمیندر اثر کاهش سایه اندازي برگ(در چغندرقند

هاي هرز عمدتا مقدار عملکرد چغندرقنـد  هاي انجام شده، علفبر اساس بررسی
) عملکرد ریشه(ها ین امر نیز در اثر کاهش رشد ریشهرا تحت رتاثیر قرار داده و ا

نجفـی و  (باشد و تاثیر این گیاهان بر کیفیت محصـول تولیـدي انـدك اسـت     می
) . 1387؛ اوراضی زاده و همکاران، 1389و 1387همکاران، 

هرز، تراکم آن و علفهرز بر محصوالت زراعی، به گونههايشدت تاثیر علف
ي پاییزه چغندرقند هابه عنوان مثال، در کشت. همچنین نظام کاشت بستگی دارد

اهمیـت بـاالیی   بـرگ از هـرز پهـن  هـاي و به خصوص در منـاطق معتـدل، علـف   
هاي باریک برگ ایـن زراعـت را بیشـتر تهدیـد     برخوردار نیستند و معموال گونه

هـاي پهـن   ، گونـه )ماننـد خوزسـتان  (در صورتی که در مناطق گرمسـیر  . کنندمی
نیــز از درجــه اهمیــت بــاالیی ) ماننــد وایــه و پنیــرك(بــرگ یــک و چنــد ســاله 

. هاي مدیریتی خاصی براي مدیریت آنهـا تـدوین نمـود   برخوردارند و باید برنامه
در هر حال، هر چند ممکن است در سـالهاي اول توسـعه کشـت پـاییزه در یـک      
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هـرز  هايمنطقه و به دلیل تغییرات گسترده در نوع عملیات زراعی، مشکل علف
هـرز بـه شـرایط    هـاي زمـان و سـازگاري علـف   کمتر مطرح شود، اما با گذشـت 

از این جهت، بایـد بـا تـدوین    . حاکم بر این نظام، مشکل آنها تشدید خواهد شد
باید توجـه داشـت،   . هاي مدیریتی، آنها را تحت کنترل خود قرار داددقیق برنامه

توانند خسارتهاي قابل توجهی هرز نیز میهايهاي برخی از علفحتی تک بوته
8تواند عملکرد به عنوان مثال، یک بوته تاج خروس می. غندرقند وارد آوندبه چ

ــه     ــد نســبت ب ــن جهــت، کشــاورزان نبای ــأثر ســازد و از ای ــد را مت ــه چغندرقن بوت
.تفاوت باشندهرز در مزرعه نیز بیهايهاي علفبوتهتک

و غـاز زنی این گیاه در پاییز آهرز به چغندرقند از زمان جوانههايخسارت علف
عالوه بر ایـن، حساسـیت چغندرقنـد بـه     . هفته بعد از کاشت ادامه دارد10تا 8تا 

. هرز در زمان شروع رشد مجدد گیـاه در اواخـر زمسـتان نیـز باالسـت     هايعلف
هرز در این زمـان بـاال باشـد، بایـد عملیـات مـدیریت       هايچنانچه جمعیت علف

هـاي فـوق بـا عنـوان دوره     دوره. دهرز در اواخر زمستان نیز تکرار شـو هايعلف
باید حساسیت از این جهت،. شوندهرز نامگذاري میهايبحرانی مدیریت علف

.هرز باال باشدهايکشاورزان نسبت به حضور علف

هاي پاییزه چغندرقندهرز در کشتهايمدیریت علف
تـوام  هاي کشاورزي، تنها در صورت بکارگیريهرز در نظامهايمدیریت علف

مـدیریت  "این حالـت کـه   . آمیز خواهد بودهاي مختلف مدیریت، موفقیتروش
هاي غیر شیمیایی و شـیمیایی  شود، شامل روشنامیده می"هرزهايتلفیقی علف

.شودباشند که در ادامه به شرح آنها پرداخته میمی
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هرزهايمدیریت غیر شیمیایی علف
در پاییز وجود دارد، تغییر تاریخ کاشـت  در مناطقی که امکان کاشت چغندرقند

ي کـاهش چشـمگیر   عنوان مهمترین راهکار غیرشیمیایی، زمینهچغندرقند خود به
با ایـن حـال، بـه دلیـل     . هرز در مزارع را فراهم خواهد ساختهايجمعیت علف
هـاي مـدیریتی   هرز زمستانه، تدوین برنامـه هايزنی و غالبیت علفاحتمال جوانه

انتخاب صحیح تناوب زراعی، عملیـات  .ن نظام کاشت نیز ضروري استاي ایبر
ورزي، مدیریت مصرف کود، مدیریت آبیاري و کاشت گیاهان پوششـی،  خاك

هايتواند جهت تغییر ترکیب علفاز جمله راهکارهاي غیرشیمیایی است که می
در هر . ))ب(1393نجفی، (هرز مزرعه و یا مدیریت آنها مورد استفاده قرار گیرند

هــاي هــرز، کشــاورزان بایــد بــا روشهــايحــال، جهــت مــدیریت پایــدار علــف
هـاي تـازه وارد،   اي گونـه بانی مکرر مزرعه و کنترل لکـه شامل دیده(گیرانه پیش

هاي آبیاري، ممانعت از تولیـد بـذر   هرز حاشیه مزارع و کانالهايمدیریت علف
ادوات مورد استفاده در مزرعـه  هرز، تمیز بودن ماشین آالت وهايتوسط علف

به خوبی آشنا و نسبت به اجراي دقیق ) و استفاده از کودهاي دامی کامال پوسیده
رعایت بهداشت مزرعه از جمله مهمترین نکـاتی اسـت کـه در    . آنها اقدام نمایند

صورت عدم رعایـت آن توسـط کشـاورزان، زمینـه حضـور، اسـتقرار و غالبیـت        
در اراضـی  . هرز و گیاهان مهاجم فـراهم خواهـد شـد   هايهاي جدید علفگونه

موجـب کـاهش   1هـرز زمسـتانه باالسـت، کشـت ماخـار     هـاي که جمعیت علـف 

ي کامل زمین و قبل از کاشت محصول زراعی در کشت ماخار، مزرعه پس از آماده ساز-١
در این . آبیاري شده تا علف هاي هرز سبز و سپس به روش شیمیایی یا مکانیکی کنترل شوند

.هاي هرز صورت خواهد پذیرفتروش، کاشت گیاه زراعی بعد از اتمام عملیات کنترل علف
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مزایاي کشت ماخار عبـارت  . هرز در ابتداي فصل خواهد شدهايمعیت علفج
:است از

هـرز و امکـان مـدیریت آنهـا توسـط      هـاي زنی بـذر علـف  جوانه-
شتهاي عمومی قبل از کاکشعلف

زنـی تـا اسـتقرار    هـرز طـی دوره جوانـه   هـاي  عدم حضـور علـف  -
چغندرقند در مزرعه

زنـی سـریعتر چغندرقنـد بـه دلیـل وجـود رطوبـت کـافی و         جوانه-
پوشش بهتر و سریعتر زمین توسط گیاه

هرز خاك و کاهش جمعیت آنهـا در  هايتخلیه بانک بذر علف-
هاي بعدي رشددوره

هـاي کاشـت، عملیـات    پشـته سازي زمـین و تهیـه   در کشت ماخار، پس از آماده 
هـاي  کـش بـا اسـتفاده از علـف   ،هـرز هـاي و پس از سبزشدن علفانجامآبیاري 
، آنهـا را از بـین بـرده سـپس اقـدام بـه       )مانند گلیفوزیت یـا پـاراکوآت  (عمومی 

هاي هرزي که قبل از چغندرقند با توجه به اینکه علف. شودکاشت چغندرقند می
از ) شـوند هاي بعد از سبز ظاهر میدر مقایسه با آنهایی که در دوره(دشونسبز می

درجه اهمیت بیشتري برخوردار بوده و تاثیر بیشتري بر کاهش رشد این محصول 
، کشـت ماخـار بـه دلیـل فـراهم آوردن      )1387اوراضـی زاده و همکـاران،  (دارند

و یـا در  (هـاي هـرز در مراحـل قبـل از کاشـت      شرایط مناسب براي کنترل علف
و رشـد چغندرقنـد   اسـتقرار ، نقـش قابـل تـوجهی در    )اوایل دوره پس از کاشت

تواند تا بعد از کاشت و قبل از میکشدر این روش،کاربرد علف. خواهد داشت
ورزيخـاك اجـراي ایـن روش بـه همـراه     . سبزشدن چغندرقند بـه تـاخیر بیافتـد   

اواسـط تـا اواخـر اسـفند     در آغاز فعالیت مجدد چغندرقند طی ) راست، 3شکل (
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ها در کشعلف، نیاز به )در مناطق گرمتر(ماه و یا دي یا بهمن) در مناطق معتدل(
هاي انجام شده در منطقه دزفول نشان بررسی. این نظام را به حداقل خواهد رساند

هاي پـاییزه چغندرقنـد،   اي و شمشیري در کشتداد که کاربرد کولتیواتور بیلچه
این قابلیت بـه کنتـرل   . شودبل توجه عملکرد ریشه چغندرقند میباعث افزایش قا

هاي هرز و همچنین رشد بهتر ریشه چغندرقند در اثر تهویه خاك و مناسب علف
، اوراضـی زاده و  1384قنبـري و همکـاران،   (سله شکنی نسـبت داده شـده اسـت    

اشـت  در مناطقی مثل دزفول و در شرایطی کـه تـاریخ ک  ،البته). 1387همکاران، 
ورزي بـه دلیـل امکـان    خـاك افتاده است، بهتر است عملیات چغندرقند به تاخیر 

در ایـن شـرایط،   . هاي فصلی با عملیـات داشـت حـذف شـود    زمانی بارندگیهم
اوراضی زاده (ها صورت پذیرد هاي هرز صرفا توسط علف کشبایدکنترل علف

)1387و همکاران، 
مرغـوب، انتخـاب تـراکم مناسـب کاشـت      استفاده از بـذر تهیه مناسب بستر بذر،

براي چغندرقند و مدیریت آب و کود در این مزارع از جمله مواردي هستند کـه  
ایـن عوامـل   . هاي پاییزه چغندرقند مورد توجه جـدي قـرار گیرنـد   باید در کشت

تر زمـین توسـط چغندرقنـد را فـراهم     زنی یکنواخت و پوشش کاملامکان جوانه
شد این هرز در طول دوره رهايزنی و رشد علفق، جوانهمی سازد و از این طری

هاي پایانی فصـل  به خصوص در ماه(مزاحمت آنها و) به خصوص در بهار(گیاه 
از جملــه دیگــر ) ماننــد جــو(کاشــت گیاهــان پوششــی . یابــدکــاهش مــی) رشــد

هـاي تواند در جهت کاهش جمعیت علفمیراهکارهاي غیر شیمیایی است که
ایـن  )3شـکل  (اشـد  هـا مـوثر ب  کـش همچنین کاهش مصرف علـف هرز سمج و

هـاي  گیاهان هم زمـان بـا کاشـت چغندرقنـد پـاییزه و در حدواسـط بـین ردیـف        
کاشت کشت و در اسفند ماه یا اوایل فروردین و قبل از شروع فعالیت چغندرقند 
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پوششـی و چغندرقنــد، بـا اســتفاده از   گیـري رقابــت بـین گیــاه  و همچنـین شــکل 
اسـتفاده از گیـاه پوششـی در    . شوندهاي انتخابی از بین برده میکشبرگباریک

اره چغندرقنـد بـه اثبـات رسـیده     هاي بههاي هرز در کشتمعیت علفکاهش ج
هـاي پـاییزه   رسد در کشتو به نظر می)) الف(1393و 1391، 1389نجفی،(است

گیاه زراعی و هايالعملبا این حال، جهت تعیین دقیق عکس.نیز قابل اجرا باشد
هاي هرز به گیاه پوششی و همچنین میزان کارآیی این روش در کشتهايعلف

. پاییزه چغندرقند، انجام تحقیقات بیشتر ضروري است

براي مدیریت  ) راست(ورزي و عملیات خاك) چپ(اه پوششی جو کاشت گی-3شکل 
).نعکس از مولفا(هاي کاشت هرز در حدواسط بین ردیفهايعلف

گیري ایـن  هاي اول شکلو به خصوص در سالبا توجه به اینکه در مناطق جدید
ندرقنـد غیریکنواخـت و   هاي هرز در سطح مزرعه چغنظام، احتماال پوشش علف

ت مصرف کودهاي شیمیایی، در مهار جمعیت باشد، مدیریاي میبه صورت لکه
در ایـن شـرایط، پخـش سرتاسـري     . این گیاهان از درجه باالیی برخوردار اسـت 

هـرز از عناصـر غـذایی را    هـاي مندي علـف بهرهيودها در سطح مزرعه، زمینهک
مزرعـه  سطح آورد و از این طریق، جمعیت آنها افزایش و آلودگی در فراهم می

جهت ممانعت از این پیامد، کشاورزان باید کودهـاي شـیمیایی   . یابدگسترش می
در این صورت، بخـش  . را به صورت نواري و در کنار بذر چغندرقند بکار ببرند
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هـاي بیشتري از عناصر غذایی توسط چغندرقند جذب و توان رقابت آن با علـف 
مصــرف نــواري کودهــاي شــیمیایی، از ســوي دیگــر، . هــرز بیشــتر خواهــد شــد

ي افـزایش  دهـد و زمینـه  هرز از مواد غذایی را کـاهش مـی  هايمندي علفبهره
.جمعیت آنها فراهم نخواهد شد

هـاي هـرز   تاریخ کاشت از جمله دیگر راهکارهاي غیر شیمیایی مـدیریت علـف  
ي زمینـه ) به خصـوص در منـاطق معتـدل   (مناسبانتخاب تاریخ کاشت. باشدمی

هاي هرز بر این را فراهم آورده و غلبه علفسبز زودتر و استقرار بهتر چغندرقند
مثـل دزفـول   (هرچند نقش تاریخ کاشت در مناطق گرم . سازدگیاه را مشکل می

هاي هرز و عملکـرد  بر جمعیت علف) مهر25شهریور تا 25در فاصله زمانی بین 
امـا بـه   ) 1387اوراضی زاده و همکـاران،  (ریشه چغندرقند قابل توجه نبوده است 

در هر حـال، تعیـین تـاریخ    . رسد این تیمار در مناطق معتدل کارساز باشدنظر می
.کاشت مناسب در این مناطق نیازمند تحقیقات بیشتر است

هرزهايمدیریت شیمیایی علف
هـرز مـزارع چغندرقنـد    هايهاي متعددي براي مدیریت علفکشتاکنون علف

ها و شیوه مصرف آنهـا در  کشمهمترین این علف. اندثبت و به بازار عرضه شده
هاي بهاره چغندرقند کاربرد ها در کشتکشاین علف. ارائه شده است2جدول 

بر این . وسیعی دارند و احتماال در نظام کشت پاییزه چغندرقند، موثر خواهند بود
هرز زمستانه مشکالت زیادي براي چغندرکاران هاياساس، در مناطقی که علف

. پذیر استامکان2هاي جدول یریت شیمیایی بر اساس توصیهکنند، مدایجاد می
به . هاي پاییزه بستگی به شرایط اقلیمی منطقه داردها در کشتکشمصرف علف

هـرز در خوزسـتان، معمـوال در پـاییز و     هـاي عنوان مثال، مدیریت شیمیایی علف
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ــورت   ــوم ص ــا س ــاري دوم و ی ــس از آبی ــیپ ــاربرد  م ــه ک ــورتی ک ــرد، در ص گی
توان تا اسفند و قبـل از آغـاز فعالیـت مجـدد     ها در مناطق معتدل را میکشعلف

ي ها تا اسفند، زمینهکشالبته، تاخیر در کاربرد علف. چغندرقند به تاخیر انداخت
سـت  آورد و از ایـن جهـت، ممکـن ا   هـرز را فـراهم مـی   هـاي رشد بیشـتر علـف  

کاربرد دوزهاي باالتري هرز مجبور به هايعلفکشاورزان براي مدیریت کامل
ها کشبا این حال، تعیین و توصیه دقیق زمان مصرف علف. ها باشندکشاز علف

یابنـد، منـوط بـه انجـام     هاي پاییزه اختصـاص مـی  در مناطق جدیدي که به کشت
با توجه به احتمـال پـایین بـودن جمعیـت     . هاي متعدد در هر منطقه استآزمایش

اي ایـن گیاهـان در مـزارع،    یزه و پوشـش لکـه  هـاي پـای  هرز در کشتهايعلف
ــز وجــود دارد اي علــفامکــان کــاربرد لکــه  ــت، کــاربرد  . کــش نی ــن حال در ای

هـاي متراکمـی از   شود کـه لکـه  ها تنها به مناطقی از مزرعه محدود میکشعلف
ها، هاي هرز در سایر مکانهاي علفشوند و تک بوتهمیهرز مشاهده هايعلف

بـا ایـن عملیـات، ضـمن کـاهش مصـرف       . شـوند ف مـی به صـورت دسـتی حـذ   
هاي تولید کم و پیامدهاي زیست محیطی مصرف سم نیـز بـه   ها، هزینهکشعلف

. حداقل خواهد رسید
برگ از اهمیت بیشتري هرز باریکهايهاي پاییزه چغندرقند، علفدر کشت

ل حاص(یوالف وحشی، علف قناري، شال دم، جو و گندم خودرو . برخوردارند
از ) در مناطق گرم(هرز چندساله قیاق و همچنین علف) ریزش بذر محصول قبلی

هاي پاییزه چغندرقند را با هرزي هستند که کشتهايجمله مهمترین علف
ساله توسط برگ یکهرز باریکهاياغلب علف. سازندمشکالتی مواجه می

در این . روندمیاز بین ) 3و 2جداول (شده در کشور هاي ثبتکشبرگباریک
لیتر در هکتار، از کارایی باالیی برخوردار 1سوپر با دوز کش گاالنتبین، علف
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. باشدساله میبرگ یکهرز باریکهايو قادر به کنترل طیف وسیعی از علف
مورد ) برگی5تا 2(هرز هايکش باید در مراحل اولیه رشد علفاین علف

. هاي هرز داراي رشد فعال باشندرف، باید علفاستفاده قرار گیرد و در زمان مص
موجب ) ساله7طی یک دوره (ها کشبرگبا این حال، مصرف متوالی باریک

هرز هايدر مناطق گرم، عالوه بر علف.دنشوبروز پدیده مقاومت می
پنیرك، سلمه تره، خردل . ساز خواهند بودها نیز مشکلبرگبرگ، پهنباریک

برگی هستندکه هرز پهنهاينگ و وایه، مهمترین علفوحشی، شاتره، گلر
آام و پراگرسهاي بتانالکشعلف. کنندزراعت پاییزه چغندرقند را تهدید می

هایی هستند که کاربرد آنها در دو مرحله، کشبرگسافاري از جمله بهترین پهن
تره، خروس، سلمهبه خصوص تاج(هرز هايباعث حذف بسیاري از علف

گرم در هکتار در 30کش سافاري با دوز علف. گرددمی)ریزي و جاروتاج
لیتر در هکتار طی مرحله 3پروگرس با دوز کش بتانالو علفمرحله کوتیلدونی 

به منظور کنترل علف هرز پنیرك در . شوندبرگی چغندرقند، توصیه می4تا  2
هاي ف کشگلتیکس به همراه علرع چغندرقند دزفول کاربرد علف کشمزا

هرز وایه در این مزارع، آام و در صورت غالبیت علفپراگرسآام و یا بتانالبتانال
).2جدول (گلتیکیس نتیجه بهتري را به دنبال خواهد داشت+ مخلوط لونترل
در ) مانند پنیرك، پیچـک، اویارسـالم و قیـاق   (هرز چندساله هايمدیریت علف

هـا نسـبت   این گونه. هاي مختلف استشزراعت چغندرقند، منوط به کاربرد رو
بنـابراین، بـراي مـدیریت آنهـا بایـد      . هـا حساسـیت زیـادي ندارنـد    کـش به علف

هـاي غیرشـیمیایی و بهداشـت مزرعـه بکـار      هاي شیمیایی در تلفیق با روشروش
هـاي رویشـی تکثیرشـونده    آوري انـدام ورزي، جمـع عملیات خـاك . گرفته شود

هـا در کنـار   کـش اي علـف سطح مزرعه و کاربرد لکـه از) هاریزوم و غدهمانند (
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هـاي رویشـی ایـن    رعایت بهداشت مزرعه با هدف ممانعت از ورود بذر و انـدام 
توان بـراي مـدیریت   گیاهان، از جمله مهمترین راهکارهاي تلفیقی هستند که می

به دلیـل قابلیـت انتقـال    ) راندآپ(ها، گلیفوزیت کشدر بین علف. آنها بکار برد
کـش بـا انتقـال بـه     ایـن علـف  . هاي چند ساله داردر گیاه، تاثیر بیشتري بر گونهد

ي مـرگ ریشـه آنهـا را نیـز فـراهم      هـرز، زمینـه  هـاي هاي زیرزمینـی علـف  اندام
آورد و از ایـن جهـت بایـد در زمـانی بکـار رونـد کـه جهـت حرکـت مـواد           می

هـاي عمـومی بـه    کـش با این حال، علـف . فتوسنتزي در گیاه به سمت پایین باشد
آیش و زنند و از این جهت، کاربرد آنها تنها در دورهگیاه زراعی نیز خسارت می

شکل (هاي نمديپاشکاربرد توسط سم(اي و با رعایت احتیاط یا به صورت لکه
البتــه، . شــود، توصــیه مــی)هــایی کــه مجهــز بــه محــافظ هســتندو یــا ســمپاش) 6

هـرز در  هـاي هاي هـوایی علـف  که اندامگلیفوزیت زمانی موثر واقع خواهد شد 
بعد از برداشت محصول تا کاشـت مجـدد محصـول    ( هاي نبود گیاه زراعیدوره
در این صورت، از انتقال مواد . به دفعات و به صورت مکانیکی قطع شوند) بعدي

در . شدي ضعیف شدن آنها فراهم خواهدها جلوگیري و زمینهفتوسنتزي به ریشه
هـا بـا سـرعت بیشـتري از بـین      دنبـال مصـرف گلیفوزیـت، ریشـه    این حالت و به 

. روندمی

هاکشسازي مصرف علفبهینه
کش، شامل تمام عملیاتی است که ضمن کاهش سازي مصرف علفبهینه

. یابدها افزایش و مقاومت به آنها کاهش میکشمصرف سم، کارایی علف
دهد نشان می) 4شکل (شده براي چغندرقند هاي ثبتکشبررسی ترکیب علف

شده در کشور، از یک خانواده، مکانیسم عمل کش ثبتبرگباریک11که تمام 
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هاي قابل توصیه در مزارع چغندرقندکشمهمترین علف-2جدول 
/ نام تجارينام عمومی

فرموالسیون
دوز مصرف

لیتــر در /کیلــوگرم(
هکتـــار از مـــاده  

)تجاري

*کشیطیف علفزمان مصرف

پیرامیننکلریدازو
WP 80%

ــه  5تا 4 ــا مرحلــ ــی 4تــ برگــ
چغندرقند

خروس، خرفـه،  تره، تاجسلم
ریزيخردل، پنیرك، تاج

بتانالمدیفامفن
EC 15.7%

ــه  7تا 5 ــا مرحلــ ــی 4تــ برگــ
چغندرقند

ــلمه ــف ســ ــره، زلــ ــر، تــ یــ
خـروس، خرفـه، خـردل،    تاج

ــاب  ــرك، آفتـ ــت، پنیـ پرسـ
ریزي، هفت بندتاج

بتانال آاممدیفامدس
EC 15.7%

ــه  7تا 5 ــا مرحلــ ــی 4تــ برگــ
چغندرقند

ــلمه ــف سـ ــره، زلـ ــر، تـ پیـ
خـروس، خرفـه، خـردل،    تاج

ــاب  ــرك، آفتـ ــت، پنیـ پرسـ
بندریزي، هفتتاج

+ مدیفامفن
+ مدیفامدس

اتوفومزیت

آامپراگرسبتانال
EC 18%

اافپراگرسبتانال
EC 27.4%

براي پراگرس 5تا 5/1
لیتر براي 3آام و 

پراگرس ااف

ــه  م ــایین در مرحل ــادیر پ ق
کوتیلـــدونی  و مقـــادیر  

ــه  ــاالتر در مرحل ــا 2ب 4ت
برگی چغندر قند

خروس، تره، سس، تاجسلمه
ریزي، شلمی، شـیرتیغی،  تاج

بنـد،  شاه افسر، شقایق، هفـت 
کشــیش، آتــریپلکس، کیســه

گندمک
لونترلکلوپیرالید

SL 30%
وق، خارلتـه،  وایه، خارشتر، تبرگی چغندرقند8تا 65/02تا 25/0

تـــــره، شـــــیرتیغی، ســـــلمه
بنــد، زلــف بومــادران، هفــت

کـن،  پیر، ماشک، گاو چـاق 
راختیگندم، بیگل

گلتیکسمتامیترون
WP 70%

پیــــر، تــــره، زلــــفســــلمهتا دو برگی چغندرقند5/4تا 4
خـروس، خرفـه، خـردل،    تاج

ــاب  ــرك، آفتـ ــت، پنیـ پرسـ
بندریزي، هفتتاج
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ــولفور تریفلوس
ون متیل

سافاري 
DF 50%

30تا 20
)گرم(

کوتیلـدونی تـا دو برگـی    
چغندرقند

هااغلب پهن برگ
تــره، میــزان حساســیت ســلمه

ــاج شــاه ــدمک و ت ــره، گن -ت

خروس خوابیده بـه سـافاري   
کم است

اوت سسپروپیزامید
SC 50%

ــه 5/2 ــا 2مرحلـ ــی 4تـ برگـ
چغندرقند،

براي کنتـرل علـف هـرز    
انگل سس قبل از اتصـال  

چغندرقنداین گیاه به 

ــرز انگــل ســس در   علــف ه
ــن   ــی پهـ ــد و برخـ چغندرقنـ

هاها و باریک برگبرگ

استمتاتوفومزیت
SC 50%

برگی علـف  4گیاهچه تا 2
هرز

براي کنتـرل علـف هـرز    
انگل سس قبل از اتصـال  
یا اوایل زمان اتصال ایـن  

گیاه به چغندرقند

ــرز انگــل ســس در   علــف ه
ــن   ــی پهـ ــد و برخـ چغندرقنـ

هابرگها و باریک برگ

رونیتسیکلوات
EC 72.7%

در اراضـــــی 5تــــا  3
ــور و  ــبک و شــــ ســــ
ــورت   ــین در صـ همچنـ
خنـــک بـــودن هـــوا از 
ــتفاده   ــر اس ــادیر کمت مق

.شود

قبــــل از کاشـــــت و در  
ــه   ــا الی ــتالط ب ــا 7اخ 8ت

متري خاكسانتی

اویارســالم، خرفـــه، ســـلمه،  
ریــزي، خــروس، تــاج تــاج

راخ، تیغربیلک، ازمک، بی
رزن پیچــک، پنجــه مرغــی، ا

وحشی، سوروف، یوالف

ترفالنتریفلورالین
EC 48%

ــه  2تا 5/2 ــد از مرحل ــی 4بع برگ
چغندرقند

خروس، خرفه، تره، تاجسلمه
سوروف و ارزن وحشی

فوپهالوکسی
اتیلاتوکسی

گاالنت
EC 12.5%

ــا 343تا 5/1 ــدر  4ت ــی چغن برگ
قند

حلفه، علف قناري، بیـدگیاه،  
چچم

فوپهالوکسی
متیل-آر

گاالنت سوپر
EC 10.8%

ــل از  2/12تا 5/0 ــا قبــ ــی تــ برگــ
هرزهايزنی علفپنجه

ــدگیاه،    ــاري، بیـ ــف قنـ علـ
-چچم، قیـاق، برومـوس، دم  

روبــاهی، یــوالف وحشــی،   



29

هاي انتخابی چغندرقند براي کشت پاییزه کشکشی و کارایی علفطیف علف*
براي کسب اطالعات بیشتر در مورد علف . ستچغندرقند نیازمند تحقیقات بیشتر ا

.مراجعه شود) 1394(ها به منبع شیخی و همکاران کش

پنجه مرغی، سـوروف، ارزن  
وحشی

-فلوآزیفـــوب
بوتیل-پی

فوزیلید
EC 12.5%

ــا 63تا 2 ــی 4تـــــــ برگـــــــ
هرزهايعلف

ــرگ ــک ب ــکباری ــاي ی و ه
الهسچند

ــاکوئیزافو پروپ
پ

آژیل
EC 10%

ــا 5/23تا 5/1 ــی 4تـــــــ برگـــــــ
هرزهايعلف

مرغـی، بیـدگیاه،   قیاق، پنجـه 
ــوالف وحشــی، ســوروف،   ی

روباهی، بروموسدم
-کوئیزالوفوپ

اتیل
تارگا

EC 10%
ــا 33تا 1 ــی 5تـــــــ برگـــــــ

سـاله،  هرز یـک هايعلف
زنــی برگــی تــا پنجــه  2

هاچندساله

قیــــاق، بیــــدگیاه، یــــوالف 
، ســـــــوروف، وحشـــــــی

ــم، ارزن دم ــاهی، چچــ روبــ
وحشی

-کوئیزالوفوپ
اتیل-پی

تارگا سوپر
EC 5%

ــا 5/23تا 1 ــی 4تـــــــ برگـــــــ
هرزهايعلف

مرغــی، یــوالف قیــاق، پنجــه
وحشی 

نابواسستوکسیدیم
EC 12.5%

ــف ــراي عل ــايب ــرز ه ه
و بـراي  3تا 2ساله یک

6تا 4ها چندساله

ــک ــراي ی ــالهب ــا از س 2ه
ــا تولیــد ســو  مین برگــی ت

تـا  2ها پنجه، در چندساله
برگی6

مرغـی، بیـدگیاه،   قیاق، پنجـه 
ــوالف وحشــی، ســوروف،   ی

روباهی، ارزن وحشیدم

فنوکســـاپروپ
اتیلپی

ویپ سوپر
EC 12%

ــا 2/12تا 1 ــی 4تـــــــ برگـــــــ
هرزهايعلف

قیاق، پنجه مرغـی، بیـدگیاه،   
یــوالف وحشــی، چچــم، دم 

روباهی
سلکتکلتودیم

EC 12%
هاي هرز باریک بـرگ  علفبرگی چغندرقند4تا 12تا 8/0

سالهیک
ــوپ کوییزالوف

تفوریلپی
پنترا

EC 4%
هاي هرز باریک بـرگ  علفبرگی چغندرقند4تا 32تا 2

ساله و چندسالهیک
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هاي کشبرگاز مجموع پهن. باشندمیACCaseنها مشابه و همگی بازدارنده آ
. درصد داراي مکانیسم عمل مشابه و بازدارنده فتوسنتزند75موجود نیز حدود 

ا به دلیل فقدان تناوب در انتخاب علف کش بنابراین، کاربرد متوالی آنه
. دهدهرز را افزایش میهايخطرناك است و احتمال بروز مقاومت در علف

جهت ممانعت از بروز مقاومت، رعایت تناوب زراعی و کشت محصوالتی که 
هاي چغندرقند نباشند، کشخانواده علفهاي انتخابی آنها، همکشعلف

. ضروري است

هاي ثبت شده براي چغندرقند در کشورکشکیب و تعداد علفتر-4شکل 

:ها، رعایت نکات زیر ضروري استکشسازي مصرف علفجهت بهینه
هاي کش مناسب بر اساس نوع گیاه زراعی و علفانتخاب علف-

هرز غالب مزرعه
هاي استاندارد بنديکش از مراکز مجاز و در بستهخرید علف-

)کاملداراي برچسب و اطالعات(
پاشیرعایت زمان سم-
پاشیانتخاب شیوه صحیح سم-
پاش مناسب و اطمینان از کارکرد مطلوب آنانتخاب سم-
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پاشی به منظور پاش قبل از عملیات سمانجام کالیبراسیون سم-
تعیین مقدار مناسب آب براي هر هکتار

هاي کارشناسانپاشی بر اساس توصیهانجام سم-
پاشیسمرعایت نکات ایمنی در حین-

کشانتخاب علف
طیف . استهرز غالب مزرعه علفيگونهتحت تاثیر مناسب کش انتخاب علف

ها کششده براي چغندرقند متفاوت است و تمام علفکشی سموم ثبتعلف
این طیف براي . باشندنمیموجود در مزرعهيهاقادر به کنترل کامل تمامی گونه

به عنوان مثال، در . باشدمی3ابق جدول هاي انتخابی چغندرقند مطکشعلف
هاي کشهرز غالب مزرعه چغندرقند، پنیرك باشد، علفصورتی که علف

آام، کارایی باالیی نخواهند داشت و نباید مورد رونیت، پیرامین، بتانال و بتانال
تواند ها از جمله مواردي است که میکاربرد توام علف کش. قرار گیرنداستفاده

کش توان به کاربرد علفمیدر این ارتباط، . را افزایش دهدرلی آنها طیف کنت
در مرحله ) و یا اُاف(آام پراگرسسافاري در مرحله کوتیلدونی چغندرقند و بتانال

آام نیز ترکیب گلتیکیس و بتانال پراگرس. برگی چغندرقند اشاره کرد4تا 2
ه صورت پیش رویش و در این حالت، گلتیکس ب. نتیجه مطلوبی خواهد داشت

شود توصیه میچغندرقندبرگی4تا 2در مرحله ) و یا ُااف(آام بتانال پراگرس
).2جدول (

هاي استانداردبنديکش از مراکز مجاز و در بستهخرید علف
بندي هاي مجاز، داراي بستههاي تولیدي توسط شرکتکشتمامی علف

همچنین شرکت سازنده روي بسته کش و استاندارد هستند و اطالعات فنی علف
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شرکت کش، تاریخ تولید و انقضاء،نام عمومی و تجاري علف. درج شده است
هاي الزم، از جمله شیوه و زمان کاربرد و احتیاطسازنده، موارد مصرف،

. کش درج شودمهمترین اطالعاتی است که باید بر روي برچسب علف
هایی که پلمپ درب ستاندارد و یا نمونههاي غیر ابنديهاي داراي بستهکشعلف

آنها باز شده و یا زمان انقضاي آنها سپري شده باشد، قابل اطمینان نیستند و نباید 
. توسط کشاورزان خریداري و مصرف شوند

پاشیزمان مناسب سم
اما ها روي برچسب آنها درج شده استکشهر چند زمان مناسب کاربرد علف

به دلیل محدودیت زمانیِ ناشی از شرایط اقلیمی، زمان هاي پاییزه ودر کشت
پاشی در مجموع، بهترین زمان سم. سمپاشی از حساسیت بیشتري برخوردار است

این زمان . هرز استهايدر مزارع چغندرقند، مراحل جوانی و رشد فعال علف
فاوت مت) مانند گلستان یا اصفهان(و معتدل ) از قبیل خوزستان(براي مناطق گرم 

معموال مدیریت شیمیایی . است و بستگی به تاریخ کاشت گیاه زراعی دارد
هرز در نواحی گرم بعد از آبیاري دوم چغندرقند و تا قبل از کاهش هايعلف

عالوه بر این، سمپاشی در انتهاي زمستان باید تا . گیرددماي محیط صورت می
پاشی سم. تاخیر بیافتدهرز به هايبعد از آغاز فعالیت و رشد مجدد علف

هرز، کارایی هايزودهنگام، به علت کاهش دماي محیط و عدم فعالیت علف
. ها خواهد شدکش و هزینهنخواهد داشت و باعث هدر رفت علفچندانی

-هرز به علفحساسیت علفسمپاشی دیر هنگام نیز موجب خواهد شد تا زمان 

پاشی حاصل از عملیات سمکش سپري شده باشد و در نتیجه، کیفیت مطلوب 
ریزش باران بعد از عملیات سمپاشی از جمله دیگر مواردي است . نخواهد شد
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در صورتی که فاصله زمانی . دهدکش را تحت تاثیر قرار میکه درجه تاثیر علف
باشد، احتمال شسته شدن ) ساعت5کمتر از (پاشی تا بارش باران کوتاه بین سم

در این ارتباط، باید . تاثیر آن وجود خواهد داشتکش از روي گیاه و عدمعلف
.هاي هواشناسی مد نظر کشاورزان قرار گیردها و توصیهپیش بینی

هرزهايهاي انتخابی چغندرقند بر علفکشکارآیی علف: 3جدول 

)1391زند و همکاران، : منبع(

پاشی شیوه سم
اي سرتاسري، نواري و یا لکهبه صورت تواند پاشی میدر زراعت چغندرقند، سم

پاش به ترتیبی هاي سمدر نوع سرتاسري، نازل). 6و 5هاي شکل(انجام شود 
پوشانی دارد و کل شوند که محلول خروجی از آنها همانتخاب و تنظیم می

پاشی نواري، محلول در سم). باال5شکل (گیرد مزرعه تحت سمپاشی قرار می
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هاي کاشت کش تنها روي ردیفی ندارند و علفپوشانها، همخروجی از نازل
هرز موجود در حد واسط بین هايو علف) پایین5شکل (شود پاشیده می

در این حالت، . روندورزي از بین میهاي کاشت، با  عملیات خاكردیف
پاشی انجام عملیات سم. کش در مزرعه کاهش خواهد یافتمصرف علف

پذیر خواهد کاهش ارتفاع بوم سمپاش امکانب و نواري با انتخاب نازل مناس
.بود

ها در زراعت کششیوه کاربرد علف-5شکل 
و نواري ) باال(پاشی سرتاسري سم. چغندرقند

)پایین(

هاي هرز در سطح مزرعه و یا اي علفري از موارد، به دلیل پراکنش لکهدر بسیا
چغندرقند، نیازي به هاي پاییزه هرز در کشتهاي بودن جمعیت علفپایین

اي مناطق آلوده، مانع توان با سمپاشی لکهپاشی کل مزرعه نیست و تنها میسم
کش تنها در اي، علفپاشی لکهدر سم. هرز در مزرعه شدهايگسترش علف

در این روش، ابزارهاي نمدي آغشته به سم به . رودهاي آلوده بکار میبخش
با توجه به ). 6شکل (شوند شیده میهرز کهايصورت دستی بر روي علف

بودن جمعیت این گیاهان نهرز در مزارع و همچنین پاییهايهاي علفظهور لکه
هاي جدید کاشت، کاربرد این روش، منجر به کاهش قابل توجه مصرف در نظام

ها در کشعالوه بر این، با توجه به کاربرد دستی علف. ها خواهد شدکشعلف
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هاي کشکنترل فراریت سم توسط کاربر، استفاده از علفاین روش و امکان
. پذیر استدر این روش امکان) قبیل گلیفوزیتاز (عمومی 

ها به کشکاربرد محدود علف-6شکل 
اي در مناطق آلوده صورت لکه

انتخاب نازل سمپاش
سم، از نظر رنگ، مقدار خروجی محلول پاشیهاي مورد استفاده براي سمنازل

هاي مورد استفاده براي کنترل نازل. قطر ذرات سم و الگوي پاشش، متفاوتند
هاي نازل. باشندمی) 8شکل (اي یا شره) 7شکل (جت هرز از نوع تیهايعلف

اند و انواع شرهاي در جت براي استفاده روي بوم تراکتور طراحی شدهتی
ها اطالعاتی درج شده که روي بدنه نازل. شوندهاي پشتی استفاده میپاشسم

).7شکل (پاشی دقیق ضروري است دانستن آنها براي سم
این الگو در مرحلـه اول تحـت تـاثیر    . ها متفاوت استالگوي پاشش سم در نازل

شـوند و زاویـه   ها به رنگ هاي مختلف عرضـه مـی  نازل. زاویه پاشش نازل است
عـرض پاشـش محلـول    ). 7شکل (پاشش آنها بر روي بدنه نازل درج شده است

هاي سـبز، آبـی و قرمـز،    متر و براي نازل5/0جت زرد رنگ هاي تیسم در نازل
پـاش و یـا   عالوه بر نوع نازل، ارتفاع بـوم سـم  . باشدمتر می2و 5/1، 1به ترتیب 
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تا گیاه نیز الگـوي پاشـش علـف کـش را     ) پاش پشتیدر سم(فاصله نوك النس 
ارتفـاع  ،بـراي هـر نـازل بـا زاویـه پاشـش معـین       معموال . دهدتحت تاثیر قرار می
شود و چنانچه بـوم سـمپاش خیلـی پـایین تنظـیم شـود، ایجـاد        خاصی توصیه می

کند و ارتفاع باالتر از حد توصیه نیز موجب بادبردگی الگوي نواري نامناسب می
45درجـه، ارتفـاع بـوم    80هاي بـا زاویـه   به طور معمول، براي نازل. شودسم می

متـر توصـیه   سـانتی 35درجه، ارتفاع بـوم  110هاي با زاویه تر و براي نازلمسانتی
). 1381زند و صارمی،(شود می

هاي مختلف و اطالعات مندرج روي بدنه آنهاجت به رنگنازل تی-7شکل 
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پاشیعملیات سم
هاي هرز است، زیرا پاشی، مهمترین بخش اجراي عملیات مدیریت علفسم

دیده انجام نشود، نتیجه ا دقت کافی و توسط افراد آموزشچنانچه ب
به منظور اجراي صحیح سمپاشی، ابتدا باید نسبت . بخشی نخواهد داشترضایت

به بازبینی و سرویس کامل سمپاش اقدام و سپس آب الزم جهت عملیات 
شود، خوانده می"پاشکالیبراسیون سم"این مرحله که . پاشی را تعیین کردسم
کالیبراسیون . پاشی انجام شودیت باالیی دارد و باید همواره قبل از سماهم
تراکتوري به طور یکسان و مطابق هاي پشتی و پشتپاش براي سمپاشسم

پاش اي براي سمشره(انتخاب نازل مناسب . گیردصورت می9و 8هاي شکل
رنگ و ، اطمینان از یکنواختی )پاش پشت تراکتوريجت براي سمپشتی و تی
ها و ، ارزیابی مقدار آب خروجی از نازل)7شکل (شده روي نازل شماره درج

ها، ها، بازبینی شلنگاطمینان از یکنواختی مقدار آب خروجی از تمام نازل
هاي فرسوده و ارزیابی فشارسنج، از بخشها، تعویض یا تعمیراتصاالت، صافی

ها، هر نازلی زمان ارزیابی نازلدر. باشندجمله مهمترین مراحل کالیبراسیون می
ها درصد بیشتر یا کمتر از میانگین دبی کل نازل5که مقدار محلول خروجی آن 

باشد و یا الگوي پاشش آن با سایرین تفاوت زیادي داشته باشد، باید تعویض 
ها تا زمین عالوه بر این، قبل از کالیبراسیون، باید از یکنواختی ارتفاع نازل. شود
در صورت عدم یکنواختی، ابتدا باید نسبت به تعمیر بوم . ان حاصل کرداطمین

بعد از انجام مراحل فوق، . سمپاش اقدام کرد و سپس کالیبراسیون را انجام داد
بار و با سرعت معمول، 5/2تا 2یک سوم مخزن سمپاش را از آب پر و با فشار 

مقدار آب مخزن ادامه این علمیات باید تا اتمام. گردداقدام به آب پاشی می
، آب 1سپس سطح زمین آب پاشی شده اندازه گرفته و با استفاده از معادله . یابد
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سپس، نسبت به . شودکش محاسبه میالزم براي کاربرد مقدار مشخصی علف
کش با آب در مخزن اقدام و با رعایت نکات بهداشتی اختالط دقیق علف

هاي سمپاشی، کاربر باید از لباسدر حین. شودعملیات سمپاشی انجام می
عملیات . استفاده کند) هاي یک تکهدستکش، کاله، ماسک و لباس(مناسب 

در . شده انجام شودسمپاشی باید یکنواخت و با سرعت و فشار ثابت و توصیه
حین سمپاشی، باید چندین بار سمپاش مورد بازبینی مجدد قرار گیرد تا از پاشش 

.مینان حاصل شودیکنواخت محلول سم، اط

معادله    
)1(

متر 3000لیتر آب را در سطح 100به عنوان مثال، چنانچه یک سمپاش مقدار 
کش در هر هکتار مربع بپاشد، مقدار آب الزم براي کاربرد مقدار مشخصی علف

:برابر خواهد بود با ) توسط این سمپاش(

بر حسب لیترمقدارآب الزم براي هر هکتار= = ٣٣٣

پاش را از آب زالل پر کرد و سپس مقدار توصیه حال باید یک سوم مخزن سم
شده ي علف کش را داخل مخزن ریخت و پس از آن، مابقی آب را به مخزن 

پس از اتمام عملیات . ها اقدام به سمپاشی نموداضافه و با رعایت دستورالعمل
ته شود و کاربر نیز نسبت به سمپاشی، باید سمپاش و اجزاء آن به خوبی شس

.تعویض لباس و استحمام اقدام نماید
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پاش پشتیپاش براي سمشیوه انجام کالیبراسیون سم-8شکل 

انتخاب نازل ) 1. (هاي پشت تراکتوريانجام مراحل کالیبراسیون در سمپاش-9شکل 
بررسی یکنواختی خروجی براي تمامی ) 3(تعیین دبی یا خروجی هر نازل، ) 2(اسب، من

پاشپاشی شده بعد از اتمام آب مخزن سمتعیین مساحت زمین آب) 4(ها، نازل

ازل مناسبانتخاب ن
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