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بررسي کارایي علفکشهای جدید در کنترل سس زراعي )(Cuscuta campestris
در مزارع چغندرقند )(Beta vulgaris
فریبا ميقاني ،*1نوشين نظام آبادی ،1محمدرضا کرمينژاد 1و ناصر

جعفرزاده2

 -1موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران  -2بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان آذربایجان غربی،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت95/10/20 :
تاریخ پذیرش96/3/16:

چکیده
به منظور کنترل شیمیایی سس زراعی ( )Cuscuta campestris Yun.که در مزارع چغندرقند ) (Beta vulgaris L.کشور در حال گسترش است ،آزمایشی با
علفکشهای پسرویشی متاالکلر (با نام تجاری دوآلگلد)  2/5 ،2 ،1و  3لیتر ،پروپیزامید با دو فرموالسیون سوسپانسیون غلیظ با نام تجاری برست و
فرموالسیون پودر مرطوبشونده با نام تجاری کرب  2 ،1/5 ،1و  2/5لیتر/کیلوگرم و اتوفومزات (با نام تجاری اتو)  2 ،1/5 ،1و  2/5لیتر انجام شد .کارایی
علفکشها در کنترل سس زراعی در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با  17تیمار و چهار تکرار در گلخانه موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و  16تیمار در
مزارع تحقیقاتی واقع در کرج و ارومیه بررسی شد .تیمارها در مرحله چهار برگی چغندرقند و قبل از اتصال سس زراعی به آن اعمال گردیدند.کارایی تیمارهای
علف کش بر وزن تر و خشك سس زراعی و عملکرد چغندرقند ارزیابی شد .نتایج گلخانه نشان داد پروپیزامید برست  2/5لیتر/کیلوگرم در هکتار بهعنوان بهترین
تیمار ،منجر به بیشترین کاهش وزن تر و خشك سس زراعی ( 93تا  99درصد نسبت به شاهد آلوده به سس زراعی) و بیشترین افزایش وزن تر و خشك ( 51تا
 94درصد) اندام هوایی چغندرقند رقم رسول مشاهده شد .بر اساس نتایج پژوهش مزرعهای نیز پروپیزامید  2تا  2/5لیتر/کیلوگرم در هکتار و اتوفومزات  2/5لیتر در
هکتار ،بهترین تیمارها در کاهش وزن تر و خشك سس زراعی (کاهش  52تا  93درصدی نسبت به شاهد آلوده به سس زراعی) و افزایش عملکرد چغندرقند
(حداقل  43درصد) بودند .از آنجایی که کاربرد فرموالسیون سوسپانسیون کپسوله ) (SCبدلیل انحالل راحتتر در آب و عدم ایجاد ریزگرد هنگام اختالط با آب
ارجحیت دارد ،میتوان پروپیزامید برست  2تا  2/5لیتر و اتوفومزات  2/5لیتر در هکتار را برای کنترل سس زراعی در چغندرقند توصیه کرد.
واژههای کلیدی :فرموالسیون ،علفکش پسرویشی ،علفهرز انگل ،مدیریت شیمیایی
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مقدمه

مديريت سس زراعی در چغندرقند ،دشوار و پرهزينه است .با

سس يکی از معروفترين انگلهای گلدار میباشد که
گونههای متعددی از گیاهان علفی و چوبی را آلوده میکند.
اين گیاه از مهمترين علفهرز انگلی دنیا محسوب میشود.
تاکنون  ۱8گونه سس در ايران گزارش شده که در اين میان
سس زراعی ( )Cuscuta campestris Yunck.و سس درختی
( )Cuscuta monogyna Vahl.خسارتزاترين گونهها بهشمار
میروند ( .)Rashed Mohassel et al., 2001اين علفهرز
مواد غذايی مورد نیاز خود را از طريق مکینههايی که
به درون اندامهوايی میزبان میفرستد ،جذب میکند
(.)Meighani & Labbafi, 2012

توجه به آلودگی و خسارت سس زراعی در بسیاری از مناطق
چغندرکاری ،مديريت شیمیايی اين علفهرز انگل از اهمیت
زيادی برخوردار است .با توجه به ارتباط نزديک بین میزبان و
سس ،استفاده از علفکشها آسان نیست و بايد از
علفکشهای کامالً انتخابی استفاده کرد .در غیر اين صورت
گیاه میزبان نیز تحت تاثیر علفکش قرار میگیرد .بهترين
زمان مصرف علفکش قبل از گلدهی سس زراعی است تا
مانع تولید بذر سس زراعی شود ) .)Dovas, 1975اما
 (2016) Goldwasser et al.در بررسیهای جديد خود
گزارش کردند بهترين زمان کنترل شیمیايی اين انگل مرحله
بین جوانهزنی تا اتصال آن به میزبان است .علفکش

سس به گیاهان متعددی از جمله تیره کاسنی (آفتابگردان و

کلرتالدیمتیل (داکتال) از خانواده شیمیايی بنزوئیکاسیدها با

داوودی) ،تیره بقوالت (يونجه ،شبدر ،سويا و  )...و تیره

مقدار  ۱0کیلوگرم در هکتار منجر به کنترل رضايتبخش

اسفناجیان (چغندرقند ،سلمک و  )...حمله میکند

سس زراعی میشود ) .(Dawson et al., 1994مقدار کاهش

( Goldwasser et al., 2001و .)Mishra et al., 2007شدت

يافته گلیفوزيت (رانداپ) نیز برای کنترل سس زراعی استفاده

آلودگی مزارع به سس از پنج درصد و در بعضی از زراعتها

میشود ،بهطوری که دوز  0/4تا  0/8لیتر در هکتار آن سس

از جمله حنا در مناطق بم و جیرفت تا  90درصد گزارش شده

زراعی را کنترل مینمايد ( .)Zaki et al., 1998در تحقیقات

است ( .)Sabahi et al., 2006به گزارش برخی محققان

اولیه علفکشهای ذيل به منظور کنترل شیمیايی سس زراعی

( )Stojsin et al., 1991عملکرد چغندرقند آلوده به سس23 ،

در چغندرقند انتخاب و بررسی شدند .علت انتخاب اين

تا  4۱درصد و درصد قند  ۱/3تا  2/6درصد کاهش میيابد.

علفکشها توانايی آنها در کنترل انتخابی سس در چغندرقند

سس زراعی در مزارع چغندرقند منطقه چناران ،سبب ۱5

بود:

درصد کاهش عملکرد ۱0 ،درصد کاهش عیار قند
و

20/7

(2010

درصد

Noghabi,

کاهش

تولید

Abdollahian

&

شکر

میشود

.)Amirmoradi

گزارشهايی مبنی بر آلودگی شديد مزارع چغندرقند
آذربايجان غربی و شرقی به سس زراعی وجود دارد ،بهطوری
که میقانی گزارش کرد سس زراعی عملکرد و درصد قند
چغندرقند را به ترتیب  30و  ۱3درصد کاهش داد
( .)Meighani, 2009همچنین جعفرزاده و همکاران عنوان
کردند آلودگی چغندرقند به سس زراعی در ارومیه به ترتیب
سبب  25و  ۱8درصد کاهش عملکرد ريشه و وزن خشک
اندام هوايی چغندرقند شد (.)Jafarzadeh et al,. 2016

علفکش متاالکلر (دوآلگلد) از خانواده کلرواستامید برای
چغندرقند بیخطر است و مصرف آن در اين محصول توصیه
و ثبت شده است .اين علفکش بازدارنده سنتز اسیدهای
چرب با زنجیر بلند است .اين علفکش انتخابی عمدتاً
بوسیله هیپوکوتیل و اندامهای هوايی جذب میشود و در
چغندرقند کنترلکننده باريکبرگهای يکساله و علفهایهرز
پهنبرگ است .ارقام مختلف چغندرقند تحمل متفاوتی به
متاالکلر دارند ( .)Bollman & Sprague, 2008علفکش
اتوفومزات (اتو) جزء خانواده شیمیايی بنزوفوران قرار دارد.
اتوفومزات علفکش سیستمیک و انتخابی است که بوسیله

20۱

بررسی کارايی علفکشهای جديد در کنترل سس ...
اندامهای هوايی باريک برگها و ريشه پهنبرگها جذب و

رسول و  20عدد بذر سس زراعی در هر گلدان به قطر

مانع رشد مريستمها ،بازدارنده تقسیم سلولی و تشکیل

 20*20سانتی متر کشت و به گلخانه منتقل شدند .تیمارهای

کوتیکول میشود .اين علفکش که در ايران "ثبت موقت"

علفکش بوسیله دستگاه سمپاش نازل متحرك در بخش

باريک

تحقیقات علفهایهرز اعمال شدند .تیمارها در مرحله چهار

برگها و پهنبرگها و پايداری مناسبی در خاك دارد

برگی چغندرقند و قبل از اتصال سس زراعی به آن اعمال

( .)Meighani, 2009پروپیزامید يا پرونامید با دو فرموالسیون

گرديدند.

شده،

توانايی

کنترل

طیف

وسیعی

از

( WPکرب) و ( SCبرست) برای کنترل سس زراعی در
چغندرقند توصیه شده است .اين علفکش از خانواده
شیمیايی بنزامیدها و بازدارنده تقسیم سلولی است و در
بسیاری از کشورها (آمريکا ،کانادا ،هلند ،مجارستان ،پرتقال،

تیمارهای آزمايش عبارت بودند از:
تیمارهای  3 ،2 ،۱و  -4اتوفومزات (اتو) ( )SC 500به مقدار
 2 ،۱/5 ،۱و  2/5لیتر در هکتار

انگلستان ،افريقای جنوبی و دانمارك) به ثبت رسیده و سمیت

تیمارهای  7 ،6 ،5و  -8متاالکلر (دوآلگلد) ( )EC 960به

اندکی از نظر تماس با پوست دارد .عالوه بر سس ،طیف

مقدار  2/5 ،2 ،۱و  3لیتر در هکتار

وسیعی از علفهایهرز مزارع چغندرقند را نیز کنترل

تیمارهای  ۱۱ ،۱0 ،9و  -۱2پروپیزامید (کرب) ( )WP 50به

مینمايد (.)Tomlin, 2003

مقدار  2 ،۱/5 ،۱و  2/5کیلوگرم در هکتار تیمارهای ،۱4 ،۱3

با توجه به گسترش سس زراعی در مزارع چغندرقند و تعداد

 ۱5و  -۱6پروپیزامید (برست) ( )SC 50به مقدار  2 ،۱/5 ،۱و

محدود علفکشهای در دسترس برای کنترل آن در اين

 2/5لیتر در هکتار

محصول ،پژوهش حاضر با هدف بررسی کارايی

 -۱7شاهد بدون اعمال تیمار و آلوده به سس

علفکشهای جديد برای کنترل سس زراعی و معرفی بهترين
مقدار علفکش برای کنترل شیمیايی اين علفهرز انگل اجرا
شد.

چهار هفته پس از سمپاشی ،اثر تیمارهای علفکش بر
چغندرقند و سس بر اساس نمرهدهی چشمی (جدول
 Sandral et al., 1997( )EWRCو )Wilkinson, 1971

مواد و روشها

ارزيابی شد (جدول  .)۱سپس هشت هفته پس از اعمال

آزمايش گلخانهای

تیمارها ،اثر علفکشها بر وزن تر و خشک سس زراعی

آزمايش گلخانهای در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با
 ۱7تیمار و چهار تکرار اجرا شد .پنج عدد بذر چغندرقند رقم

نسبت به شاهد بدون کنترل و همچنین وزن تر و خشک اندام
هوايی چغندرقند نسبت به شاهد بدون کنترل سنجیده شد.

جدول  .1رتبهبندی کارايي علفکشها در کنترل سس زراعي بر اساس روش نمرهدهي .EWRC
Table 1. Herbicide efficacy of dodder control on the basis of EWRC scaling method.
Description
completely destroyed
very good control
good control
satisfactory control
just satisfactory control
unsatisfactory control
poor control
very poor control
as untreated

%Weed control
100
99-96.5
96.5-93
93-87.5
87.5-80
80-70
70-50
50-1
0

Rating
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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آزمايش مزرعهای در کرج و ارومیه

بیشترين کاهش وزن تر سس زراعی را داشتند .بر اساس

هر کرت شامل چهار رديف کاشت  ۱0متری با فواصل 60

شاخصهای جدول  ۱میتوان گفت در اين تیمارها درصد

سانتیمتر بود .عملیات زراعی شامل شخمزنی ،تسطیح و

کاهش وزن تر سس زراعی به ترتیب بسیار خوب و خوب

پخش کود ،ديسکزنی و پشتهبندی بود .کاشت بذر چغندرقند

بود .بعد از اين تیمارها ،پروپیزامید  2لیتر /کیلوگرم در هکتار

رقم رسول در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشگی

و اتوفومزات  2/5لیتر در هکتار به ترتیب با  87 ،89و 79

کشور واقع در کرج و مرکز تحقیقات آموزش و ترويج

درصد کاهش وزن تر سس زراعی از نظر آماری با برترين

کشاورزی آذربايجان غربی(ايستگاه ساعتلو) در ارومیه با

تیمارها در سطح  5درصد تفاوت اختالف آماری نداشتند.

دستگاه بذرکار چغندرقند انجام شد .در تمام کرتها ،بذر

نامناسبترين تیمارها ،تمامی مقادير علفکش متاالکلر و

سس زراعی به میزان  ۱0گرم در متر مربع توزيع و سه

اتوفومزات  ۱لیتر در هکتار بودند که با بقیه تیمارها اختالف

سانتیمتر خاك روی آن پاشیده شد .هر کرت به دو قسمت

آماری معنیداری داشتند (جدول .)2

مساوی تقسیم شد .نیمه اول بهعنوان شاهد بدون اعمال تیمار

برخی از محققان به بررسی کنترل شیمیايی سس زراعی در

و آلوده به سس ،سمپاشی نشد و نیمه دوم سمپاشی گرديد.

چغندرقند با استفاده از کاربرد "پیشرويشی" علفکشهای

تیمارهای اعمالشده ،مشابه تیمارهای پژوهش گلخانهای بود،

اتوفومزات  ۱/6کیلوگرم در هکتار و پروپیزامید  2کیلوگرم در

اما تیمار شاهد آلوده به سس بدون کنترل بهصورت نیمهکرت

هکتار در گلخانه پرداختهاند ( .)Giannopolitis, 1979به

درنظر گرفته شد .آزمايشها در قالب طرح بلوك کامل

گزارش آنها اتوفومزات در مقايسه با پروپیزامید بازدارنده

تصادفی با  ۱6تیمار و چهار تکرار انجام شد .برای ارزيابی اثر

قویتر جوانهزنی بذر و رشد اولیه ساقه سس زراعی بود و

علفکشها بر کنترل سس زراعی قبل از برداشت چغندرقند،

مانع سبز شدن سس زراعی شد .تفاوت کار آنها با پژوهش

تعداد بوتههای چغندرقند آلوده به سس زراعی در يک متر

حاضر يکی در مقدار مصرفی اين دو علفکش (در بررسی

مربع وسط هر کرت شمارش ،سپس سس زراعی جمعآوری

حاضر مقادير متنوعتر و باالتری از اين علفکشها مورد

و وزن تر و خشک آن تعیین شد .عملکرد چغندرقند نیز پس

استفاده قرار گرفت) و ديگری کاربرد "پیشرويشی" آنها بود.

از برداشت تعیین شد .دادههای حاصل از ارزيابیها با استفاده

اثر تیمارهای علفکش بر وزن تر اندام هوايي چغندرقند

از نرمافزار آماری  SAS Ver. 9.1مورد تجزيه و تحلیل قرار

اثر تیمارهای علفکش بر درصد افزايش وزن تر اندام هوايی

گرفت .مقايسه میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن انجام

چغندرقند نسبت به شاهد آلوده به سس و بدون کنترل در

شد.

سطح يک درصد معنیدار بود (نتايج تجزيه واريانس نشان

نتايج و بحث

داده نشده) .بر اساس مقايسه میانگینها ،تیمارهای پروپیزامید
 2/5کیلوگرم در هکتار با  94درصد افزايش بیشترين توانايی

نتايج پژوهش گلخانهای

افزايش وزن تر اندام هوايی چغندرقند را داشت .البته

اثر تيمارهای علفکش بر وزن تر سس زراعي :اثر

پروپیزامید  2/5و  2کیلوگرم /لیتر در هکتار و اتوفومزات 2/5

تیمارهای علفکش بر درصد کاهش وزن تر سس زراعی

لیتر در هکتار به ترتیب با  82 ،87و  74درصد افزايش وزن تر

نسبت به شاهد بدون کنترل و آلوده به سس در سطح پنج

اندام هوايی چغندرقند تفاوت آماری معنیداری با گروه قبل

درصد معنیدار بود (نتايج تجزيه واريانس نشان داده نشده).

نداشت (جدول  .)2نکته قابل توجه اينکه همین تیمارها

بر اساس مقايسه میانگینها (جدول  )2تیمارهای پروپیزامید

بهعنوان تیمارهای موفق در کاهش وزن تر سس زراعی عمل

 2/5لیتر/کیلوگرم در هکتار به ترتیب با حدود  97و  93درصد
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بررسی کارايی علفکشهای جديد در کنترل سس ...

کردند که مؤيد اثر سوء سس زراعی بر رشد چغندرقند

سس زراعی نشان دهنده کنترل بسیار خوب آن تحت تاثیر

میباشد.

اين تیمارها بر اساس جدول ( )۱میباشد .پروپیزامید ۱/5

نامناسبترين تیمارها ،همه مقادير مصرف متاالکلر بودند که

کیلوگرم و  2لیتر در هکتار نیز با تیمارهای ذکر شده از نظر

منجر به افزايش ناچیز وزن تر چغندرقند نسبت به شاهد آلوده
به سس شدند .دلیل اين امر را می توان کنترل ضعیف سس
زراعی

با

اين

تیمارها

و

عدم

افزايش

مطلوب

وزن تر چغندرقند رقم رسول دانست (جدول  )2که با نتايج

آماری اختالف معنیداری نداشتند .نامناسبترين تیمار،
متاالکلر  ۱لیتر در هکتار بود که سبب  ۱8درصد کاهش وزن
خشک سس زراعی نسبت به شاهد بدون کنترل سس زراعی
شد (جدول .)3

 jafarzadeh et al., 2016مطابقت دارد .اين محققان دريافتند

بررسی ( (Giannopolitis, 1979بر کارايی علفکش متاالکلر

عدم کنترل مطلوب سس زراعی سبب کاهش کارايی

در کنترل سس زراعی در شرايط آزمايشگاهی ،نشان داد

فتوسنتزی چغندرقند و در نتیجه افت وزن تر غده يا عملکرد

علفکش متاالکلر  3لیتر در هکتار جوانهزنی و طول ساقه

محصول زراعی میشود.

سس زراعی را به ترتیب  ۱5و  50درصد کاهش داد .در

اثر تيمارهای علفکش بر وزن خشك سس زراعي :اثر
تیمارهای علفکش بر درصد کاهش وزن خشک سس زراعی
نسبت به شاهد آلوده به سس و بدون کنترل ،در سطح يک

پژوهش حاضر نیز باالترين مقدار اين علفکش ( 3لیتر در
هکتار) موجب حدود  50درصد کاهش وزن خشک سس
زراعی شد (جدول .)3

درصد معنیدار بود (نتايج تجزيه واريانس نشان داده نشده) .با

اثر تيمارهای علفکش بر وزن خشك اندام هوایي

توجه به مقايسه میانگین تیمارها در جدول  ،3بهترين تیمارها

چغندرقند :از آنجايی که وزن خشک اندام هوايی متاثر از

که با ساير تیمارها تفاوت معنیداری داشتند ،شامل علفکش

رشد آن است ،نتايج اين قسمت تا حدودی مشابه تغییرات

پروپیزامید  2/5کیلوگرم /لیتر در هکتار و پروپیزامید 2

وزن تر اندام هوايی چغندرقند در پاسخ به تیمارهای

کیلوگرم در هکتار با کاهش بیش از  95درصدی وزن خشک

علفکش بود .اثر تیمارهای علفکش بر درصد افزايش وزن

سس زراعی نسبت به شاهد بدون کنترل و آلوده به سس

خشک اندام هوايی چغندرقند نسبت به شاهد آلوده به سس و

بودند (جدول  .)3کاهش حدود  95درصدی وزن خشک

بدون کنترل در سطح يک درصد معنی دار بود (نتايج تجزيه

جدول  .2مقايسه میانگین درصد کاهش وزن تر سس زراعي و درصد افزايش وزن تر اندام هوايي چغندرقند نسبت به شاهد بدون کنترل آلوده به
سس در گلخانه.
Table 2. The effect of herbicide treatments on the percentage means of dodder fresh weight loss and increasing sugarbeet
foliage fresh weight compared to the control with dodder, in the greenhouse.
)Increasing sugarbeet foliage fresh weight(%
39.39 d-f
53.78 c-e
63.56 b-d
74.5 a-c
16.84 g
19.18 g
12.65 g
12.21 g
32.31 e-g
55.15 c-e
82.27 ab
93.7 a
24.32 fg
34.90 e-g
46.79 d-f
87.15 ab

Dodder fresh weight loss
)(%
0.07 e
32.37 d
59.29 bc
79.05 ab
0.07 e
10.92 e
8.81 e
1.88 e
37.13 d
58.9 bc
88.71 a
93.49 a
56.92 c
66.17 bc
87.45 a
97.45 a

Dosage

Herbicide treatment

1 L. ha-1
1.5 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1
1 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1
3 L. ha-1
1 kg.ha-1
1.5 kg.ha-1
2 kg.ha-1
2.5 kg.ha-1
1 L. ha-1
1.5 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1

)Ethofumesate (SC
)Ethofumesate (SC
)Ethofumesate (SC
)Ethofumesate (SC
)Metolachlor (EC
)Metolachlor (EC
)Metolachlor (EC
)Metolachlor (EC
)Propyzamide (WP
)Propyzamide (WP
)Propyzamide (WP
)Propyzamide (WP
)Propyzamide (SC
)Propyzamide (SC
)Propyzamide (SC
)Propyzamide (SC

Similar letters in each column indicate no significant difference at 5% probability level
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واريانس نشان داده نشده است) .بر اساس جدول مقايسه
میانگینها (جدول  )3تیمارهای پروپیزامید  2و  2/5کیلوگرم
در هکتار و اتوفومزات  2/5و 2لیتر در هکتار  ،پروپیزامید
 2/5لیتر در هکتار به ترتیب از  54تا  45درصد ،بیشترين
توانايی افزايش وزن خشک اندام هوايی چغندرقند را داشتند
(جدول  .)3نامناسبترين تیمارها ،پروپیزامید  ۱لیتر در هکتار
بودند .مقايسه درصد کاهش وزن خشک سس زراعی و
درصد افزايش وزن خشک اندام هوايی چغندرقند نشان
میدهد که در تیمارهايی که در آنها سس زراعی بخوبی کنترل
شده ،افزايش وزن خشک اندام هوايی چغندرقند نیز محسوس

سس زراعی شد .در بررسی ) Sohrabi et al. (2001برای
کنترل شیمیايی سس زراعی در مزارع چغندرقند ،علفکش
پروپیزامید  ۱/6کیلوگرم در هکتار تراکم سس زراعی را 53
درصد نسبت به شاهد بدون کنترل کاهش داد .در پژوهش
حاضر نیز پروپیزامید  ۱/5کیلوگرم و  ۱/5لیتر در هکتار باعث
کاهش نسبتا مشابهی ( 59تا  66درصد) در وزن تر سس
زراعی شد .اتوفومزات  ۱لیتر در هکتار بهعنوان ضعیفترين
تیمار وزن تر سس زراعی را حدود  ۱7درصد نسبت به شاهد
بدون اعمال تیمار و آلوده به سس زراعی کاهش داد (جدول
.)4

میباشد که حاکی از تاثیر مصرف اين علفکشها بر کنترل

اثر تيمارهای علفکش بر وزن خشك سس زراعي :اثر

سس زراعی و رشد چغندرقند میباشد.

تیمارهای علفکش بر وزن خشک سس زراعی نسبت به

نتايج پژوهش مزرعهای در کرج

شاهد آلوده به سس در سطح پنج درصد معنیدار بود (نتايج

اثر تيمارهای علفکش بر وزن تر سس زراعي :اثر

تجزيه واريانس نشان داده نشده است) .اتوفومزات  2و 2/5

تیمارهای علفکش بر اين صفت در سطح يک درصد

لیتر در هکتار ،پروپیزامید  2و  2/5لیتر در هکتار و پروپیزامید

معنیدار بود (نتايج تجزيه واريانس نشان داده نشده است).

 2 ،۱/5و  2/5کیلوگرم در هکتار بهعنوان بهترين تیمارها و

مقايسه میانگینها نشان داد که پروپیزامید  2 ،۱و  2/5کیلوگرم

بدون تفاوت معنیدار باعث کاهش  90تا  95درصدی وزن

در هکتار و پروپیزامید  2 ،۱/5و  2/5لیتر در هکتار بهعنوان

خشک سس زراعی نسبت به شاهد آلوده به سس شدند که بر

بهترين تیمارها باعث کاهش  75تا  90درصدی وزن تر سس

اساس جدول  ۱کنترل بسیار خوب سس را سبب شدند.

زراعی نسبت به شاهد آلوده به سس زراعی شدند .پس از آن،

پروپیزامید  ۱/5لیتر در هکتار و پروپیزامید  ۱کیلوگرم در

متاالکلر  3لیتر در هکتار سبب کاهش  73درصدی وزن تر

هکتار نیز با کاهش حدود  86درصدی وزن خشک سس

جدول  .3اثر تیمارهای علفکش بر درصد کاهش وزن خشك سس زراعي و درصد افزايش وزن خشك اندام هوايي چغندرقند نسبت به شاهد
بدون کنترل آلوده به سس در گلخانه.
Table 3. The effect of herbicide treatments on the percentage means of dodder dry weight loss and increasing sugarbeet
foliage dry weight compared to the control with dodder, in the greenhouse.
)Sugar beet foliage dry weight increase (%

)Dodder dry weight loss (%

39.34 b
24.52 cd
46.67 a
52.45 a
16.05 d
16.52 d
19.50 cd
21.58 cd
26.40 cd
31.78 bc
53.77 a
53.45 a
1.56 f
13.82 de
49.40 a

71.36 c-e
61.32 d-f
56.91 ef
64.93 de
18.28 g
55.93 ef
68.16 c-e
54.67 ef
44.38 f
84.62 a-c
95.69 ab
99.21 a
54.31 ef
79.01 b-c
80.10 a-d

50.86 a

Dosage
-1

1 L. ha
1.5 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1
1 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1
3 L. ha-1
1 kg. ha-1
1.5 kg. ha-1
2 kg. ha-1
2.5 kg. ha-1
1 L. ha-1
1.5 L. ha-1
2 L. ha-1

Herbicide treatment
)Ethofumesate (SC
)Ethofumesate (SC
)Ethofumesate (SC
)Ethofumesate (SC
)Metolachlor (EC
)Metolachlor (EC
)Metolachlor (EC
)Metolachlor (EC
)Propyzamide (WP
)Propyzamide (WP
)Propyzamide (WP
)Propyzamide (WP
)Propyzamide (SC
)Propyzamide (SC
)Propyzamide (SC
)Propyzamide (SC

2.5 L. ha-1
98.63 a
Similar letters in each column indicate no significant difference at 5% probability level.
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.)معنیدار بود (نتايج تجزيه واريانس نشان داده نشده است

۱ زراعی تیمارهای مناسب و نسبت ًا مطلوبی بر اساس جدول

2/5  و2 مقايسه میانگینها نشان داد که پروپیزامید

 در هکتار۱  لیتر در هکتار و اتوفومزات2  و۱  متوالکلر.بودند

 لیتر در هکتار2/5 لیتر در هکتار و اتوفومزات/کیلوگرم

بهعنوان يک گروه آماری وزن خشک سس زراعی را حدود

 درصدی وزن54  تا57 بهعنوان بهترين تیمارها باعث کاهش

 لیتر در هکتار بهعنوان۱  متاالکلر. درصد کاهش دادند75

.تر سس زراعی نسبت به شاهد آلوده به سس زراعی شدند

 درصد9 ضعیفترين تیمارها وزن خشک سس زراعی را تنها

 لیتر در هکتار بهعنوان ضعیفترين تیمار بود که3 متاالکلر

.)4 کاهش داد (جدول

 درصد نسبت به شاهد۱۱ وزن تر سس زراعی را فقط حدود

نتايج پژوهش مزرعهای در ارومیه

.)5 آلوده به سس زراعی کاهش داد (جدول

 اثر:اثر تيمارهای علفکش بر وزن تر سس زراعي
تیمارهای علفکش بر اين صفت در سطح يک درصد

. اثر تیمارهای علفکش بر درصد کاهش وزن تر و خشك سس زراعي نسبت به شاهد بدون کنترل در کرج.4 جدول
Table 4. The effect of herbicide treatments on percentage means of dodder fresh and dry weight loss compared to the control
with dodder in Karaj.
Herbicide treatment
Ethofumesate (SC)
Ethofumesate (SC)
Ethofumesate (SC)
Ethofumesate (SC)
Metolachlor (EC)
Metolachlor (EC)
Metolachlor (EC)
Metolachlor (EC)
Propyzamide (WP)
Propyzamide (WP)
Propyzamide (WP)
Propyzamide (WP)
Propyzamide (SC)
Propyzamide (SC)
Propyzamide (SC)
Propyzamide (SC)

Dosage
-1

1 L. ha
1.5 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1
1 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1
3 L. ha-1
1 kg. ha-1
1.5 kg. ha-1
2 kg. ha-1
2.5 kg. ha-1
1 L. ha-1
1.5 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1

Dodder fresh weight loss (%)

Dodder dry weight loss (%)

17.31 f
40.28 e
50.91 de
55.10 d
36.82 e
58.24 d
68.10 c
73.33 b
79.76 ab
66.72 c
79.0 ab
90.03 a
68.91 bc
89.87 a
74.67 b
75.43 b

52.98 d
75.61 c
94.90 a
90.42 ab
9.29 e
76.82 c
76.79 c
55.51 d
86.56 b
94.65 a
91.11 ab
92.21 ab
83.64 bc
86.71 b
90.58 ab
92.47 a

Similar letters in each column indicate no significant difference at 5% probability level.

. اثر تیمارهای علفکش بر درصد کاهش وزن تر و خشك نسبت به شاهد بدون کنترل آلوده به سس زراعي در اروميه.5 جدول
Table 5. The effect of herbicide treatments on percentage means of dodder fresh and dry weight compared to the control with
dodder in Orumieh.
Herbicide treatment

Dosage

Dodder fresh weight loss (%)

Dodder dry weight loss (%)

Ethofumesate (SC)
Ethofumesate (SC)
Ethofumesate (SC)
Ethofumesate (SC)
Metolachlor (EC)
Metolachlor (EC)
Metolachlor (EC)
Metolachlor (EC)
Propyzamide (WP)
Propyzamide (WP)
Propyzamide (WP)
Propyzamide (WP)
Propyzamide (SC)
Propyzamide (SC)
Propyzamide (SC)
Propyzamide (SC)

1 L. ha-1
1.5 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1
1 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1
3 L. ha-1
1 kg. ha-1
1.5 kg. ha-1
2 kg. ha-1
2.5 kg. ha-1
1 L. ha-1
1.5 L. ha-1
2 L. ha-1
2.5 L. ha-1

36.86 d
36.21 d
49.49 b
54.98 ab
14.37 e
13.67 ef
15.81 e
11.17 ef
44.77 c
44.43 c
53.09 ab
57.19 a
49.68 b
48.89 bc
54.90 ab
53.95 ab

25.5 d
24.44 d
55.68 ab
55.66 ab
6.26 ef
4.52 g
9.87 e
8.00 e
44.82 b
44.56 b
49.83 b
57.28 a
42.06 bc
41.39 c
52.53 ab
55.70 ab

Similar letters in each column indicate no significant difference at 5% probability level

.
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اثر تيمارهای علفکش بر وزن خشك سس زراعي :اثر
تیمارهای علفکش بر وزن خشک سس زراعی نسبت به
شاهد آلوده به سس در سطح پنج درصد معنیدار بود (نتايج

چهار و هشت هفته پس از سمپاشی ،اثر تیمارهای علفکش
بر شاخ و برگ چغندرقند ارزيابی شد که هیچيک از تیمارها
اثر گیاهسوزی بر چغندرقند نداشتند.

تجزيه واريانس نشان داده نشده است) .مطابق با نتايج جدول

اثر تیمارهای علفکش بر عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد

مقايسه میانگین تیمارها (جدول  )5در منطقه ارومیه می توان

آلوده به سس در سطح يک درصد برای ارومیه و کرج

گفت پروپیزامید  2/5کیلوگرم در هکتار با  57درصد کاهش

معنیدار بود (نتايج تجزيه واريانس نشان داده نشده است).

وزن خشک سس زراعی نسبت به شاهد آلوده به سس برترين

بررسی مقايسه میانگینهای کرج در جدول  6نشان داد

تیمار بود که با تیمارهای اتوفومزات  2و  2/5لیتر در هکتار و

پروپیزامید  2/5کیلوگرم در هکتار بهعنوان بهترين تیمار،

پروپیزامید  2و  2/5لیتر در هکتار از نظر آماری تفاوت

عملکرد چغندرقند را  4/9برابر نسبت به شاهد آلوده به سس

معنیداری نداشت .به منظور کنترل شیمیايی سس زراعی در

زراعی افزايش داد .پس از آن ،اتوفومزات  2/5لیتر در هکتار

)(Sohrabi et al., 2001

باعث افزايش  4/2برابری عملکرد چغندرقند شدند.

سه علفکش تریفلورالین ،اتوفومزات و پروپیزامید با مقدار

ضعیفترين تیمارهای علفکش مربوط به اتوفومزات  ۱لیتر

 ۱/5 ،0/8و  ۱/6کیلوگرم در هکتار را مورد استفاده قرار

در هکتار بود که عملکردی کمتر از شاهد آلوده به سس

دادندکه علفکش پروپیزامید ( ۱/6کیلوگرم در هکتار)

زراعی در اين منطقه داشت (جدول .)6

توانست تراکم سس را  53درصد نسبت به شاهد بدون

با بررسی مقايسه میانگینهای درصد افزايش عملکرد

آلودگی کاهش دهد و تاثیر سويی نیز بر محصول بعدی يعنی

چغندرقند در ارومیه (جدول  )6نیز میتوان گفت اتوفومزات

مزارع چغندرقند ،سهرابی و همکاران

گندم نداشت ) .(Sohrabi et al., 2001متاالکلر  2لیتر در

 2/5لیتر در هکتار بهعنوان بهترين تیمار ،اين صفت را 53

هکتار بهعنوان ناکارامدترين تیمار ،وزن خشک سس زراعی را

درصد نسبت به شاهد آلوده به سس زراعی افزايش داد .پس

تنها حدود  4/5درصد نسبت به شاهد آلوده به سس کاهش

از آن ،پروپیزامید 2و  2/5کیلوگرم ،اتوفومزات  2لیتر و

داد (جدول .)5

پروپیزامید  2/5لیتر در هکتار بودند که با برترين تیمار از نظر

اثر تيمارهای علفکش بر عملكرد چغندرقند در کرج و اروميه:

آماری تفاوت معنیداری نداشتند.

جدول  .6اثر تیمارهای علف کش بر درصد افزايش عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد بدون کنترل آلوده به سس زراعي در کرج و ارومیه.
Table 6. The effect of herbicide treatments on the percentage means of sugarbeet increasing yield compared to the control
with dodder in Karaj and Orumieh.
)Increasing sugarbeet yield (%
Oromieh
39.22 bc
34.58 c
47.51 ab
53.01 a
8.33 e
5.29 e
7.22 e
7.11 e
28.99 d
30.05 cd
48.78 ab
49.15 ab
39.92 c
34.8 c
42.97 b
47.28 ab

Karaj

Dosage
-1

Herbicide treatment

1 L. ha
59 i
)Ethofumesate (SC
1.5 L. ha-1
145.1 f
)Ethofumesate (SC
-1
2 L. ha
292.52 c
)Ethofumesate (SC
2.5 L. ha-1
421.09 b
)Ethofumesate (SC
1 L. ha-1
299.35 c
)Metolachlor (EC
2 L. ha-1
245.32 cd
)Metolachlor (EC
2.5 L. ha-1
249.39 c
)Metolachlor (EC
3 L. ha-1
151.4 f
)Metolachlor (EC
1 kg. ha-1
181.35 e
)Propyzamide (WP
1.5 kg. ha-1
197.5 e
)Propyzamide (WP
2 kg. ha-1
245.9 cd
)Propyzamide (WP
2.5 kg. ha-1
490.03 a
)Propyzamide (WP
1 L. ha-1
78.87 h
)Propyzamide (SC
1.5 L. ha-1
133.53 g
)Propyzamide (SC
2 L. ha-1
165.82 ef
)Propyzamide (SC
2.5 L. ha-1
240.36 cd
)Propyzamide (SC
Similar letters in each column indicate no significant difference at 5% probability level.
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ضعیفترين تیمارهای علفکش مربوط به متاالکلر  2لیتر در
هکتار با افزايش حدود  5درصدی عملکرد چغندرقند در اين
منطقه نسبت به شاهد آلوده به سس زراعی بود (جدول .)6
نتايج تحقیقات سهرابی و همکاران

که منجر به کاهش  93تا  99درصدی وزن تر و خشک سس
زراعی و افزايش  5۱تا  94درصدی وزن خشک و تر اندام
هوايی چغندرقند رقم رسول شدند.

)(Sohrabi et al., 2001

بر اساس نتايج پژوهش مزرعهای کرج و ارومیه نیز علفکش

نیز نشان داد پروپیزامید  ۱/6کیلوگرم در هکتار عملکرد

پروپیزامید  2-2/5لیتر/کیلوگرم در هکتار و اتوفومزات 2/5

چغندرقند را  35درصد نسبت به شاهد بدون آلودگی افزايش

لیتر در هکتار ،بهترين تیمارها در کاهش وزن تر و خشک

داد که در پژوهش حاضر ،پروپیزامید با مقدار مشابه (۱/5

سس زراعی ( 52تا  93درصدی نسبت به شاهد آلوده به

کیلوگرم در هکتار) منجر به بیشترين افزايش عملکرد

سسزراعی) و افزايش عملکرد چغندرقند (حداقل  43درصد)

WP

محسوب میشود .از آنجايی که کاربرد فرموالسیون  SCبدلیل

آن به ترتیب موجب افزايش  2/3و حدود سه برابری عملکرد

انحالل راحتتر در آب و عدم ايجاد ريزگرد هنگام اختالط با

چغندرقند نسبت به شاهد بدون تیمار آلوده به سس زراعی

آب ارجحیت دارد ،میتوان پروپیزامید  2تا  2/5لیتر در هکتار

شد.

را برای کنترل سس زراعی در چغندرقند توصیه کرد .از سوی

به منظور کنترل شیمیايی سس زراعی در مزارع چغندرقند ،سه

ديگر با توجه با کارايی مشابه علفکش اتوفومزات  2/5لیتر با

چغندرقند در کرج شد .به طوری که فرموالسیون  SCو

علفکش تریفلورالین ،اتوفومزات و پروپیزامید با مقدار ،0/8
 ۱/5و  ۱/6کیلوگرم ماده موثر در هکتار مورد استفاده قرار
گرفت ) .(Sohrabi et al., 2001علفکش پروپیزامید ۱/6
کیلوگرم ماده موثر در هکتار ،تراکم سس را  53درصدکاهش
و عملکرد چغندرقند را  35درصد نسبت به شاهد آلوده به
سس زراعی افزايش داد و تاثیر سويی از نظر بقايای علفکش
بر محصول بعدی يعنی گندم نداشت.
نتیجهگیری
نتايج پژوهش گلخانهای نشان داد که بهترين تیمار علفکش
از نظر تمامی صفات مورد بررسی نسبت به شاهد بدون کنترل

پروپیزامید  2/5لیتر در هکتار و حاللیت بهتر اتوفومزات
نسبت به پروپیزامید ( ppm ۱۱0نسبت به  ppm ۱5در آب 25
درجه سانتیگراد) بهطوریکه ممکن است برخی مواقع خاك
برای فعالیت مناسب پروپیزامید به حد کافی مرطوب
نباشد ) .(Giannopolitis, 1979لذا اتوفومزات  2/5لیتر در
هکتار هم برای کنترل سس زراعی در چغندرقند قابل توصیه
است .در مجموع ،با مصرف اين مقادير علفکش پروپیزامید
(برست) و اتوفومزات (اتو) انتظار میرود سس زراعی در
چغندرقند را بتوان بخوبی کنترل نمود و مانع گسترش آن به
نواحی ديگر و افت عملکرد چغندرقند شد.

آلوده به سس ،پروپیزامید  2/5کیلوگرم /لیتر در هکتار بودند
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Investigating Efficacy of New Herbichdes to Control Dodder
(Cuscuta campestris) in Sugarbeet (Beta vulgaris) Fields
Fariba Meighani1, Noushin Nezamabadi1, Mohammad Reza Karaminejad1 and Naser Jafarzadeh2
1- Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
2- Plant Protection Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Urmia, Iran
.

Abstract
To investigate chemical control of dodder (Cuscuta campestris Yunk.) which is spreading in sugarbeet fields, an
experiment was conducted using metolachlor (commercial name Dual gold) at 1, 2, 2.5 &3 Lha-1, two formulations of
propizamid (Wettable Powder: WP), commercial name Kerb and Suspension Concentrate: SC), commercial name
Burst) at 1, 1.5, 2 &2.5 L/kg ha-1 and ethofumesate (commercial name Etho) 1, 1.5, 2 & 2.5 Lha-1. The experiment was
performed in the Weed Research Department greenhouse, Karaj and Orumieh fields. The expermints were carried out in
a randomized complete blocks design with 17 treatments and 4 replications in the greenhouse and 16 treatments with 4
replications in the fields. All dosages were sprayed at 4 leaf stages of sugarbeet and before dodder attatchment. The
effect of herbicide treatments was analysed on dodder fresh and dry weight and sugarbeet yield. Greenhouse results
indicated that propizamid Burst 2.5 Lha-1 as the the best herbicide treatment and caused the most decrease in dodder
fresh and dry weight (93 to 99%, compared to dodder infested control), and also the most increase in sugarbeet shoot
fresh and dry weight (51 to 94%) with Rasool cultivar. Based on field studies, propizamid Burst 2 to 2.5 Lha -1 and
ethofumesate 2.5 Lha-1 were the best treatments. As SC formulation is safer and easier to apply than WP formulation,
propizamid Burst 2 to 2.5 Lha-1 and ethofumesate 2.5 Lha-1 are recommended for dodder control in sugarbeet.
Key words: Chemical management, formulation, parasitic weed, post-emergence herbicide

