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 های هرز و عملکرد چغندرقندکولتیواتور کج ساق در کنترل علفاثر 

 

 ۳قزليو فرخ دین ۲، محسن بذرافشان*1جواكبر صلحعلي

 

بهه ر  ت ههاصهه و و ته قههیي تيقبخههت  ؛ اسههدیا یركشههیور  مه دسهه   بخههت تيق قههیي و هه  و راسههدیا ی :بههت تیت هه  -۳و  ۲، 1

سههی میت تيق قههیي،  م ههیبط يع  هه  وههیر ، كشههیور   وو آمههش    میكههز تيق قههیي پزشهه  بخههت تيق قههیي   ی  ميقهه  و ؛چغ درق ههد

  ش یا ، ا یات آمش   و تیو ج كشیور  ،

     18/9/98؛ تیر خ پ  ی : 6/5/98تیر خ ار یوت: 

 

 چکیده

 یهانررهیو هز ا یرراز مصرر ز ز یناشرر یطرريمح سرر یمشررک ت ز توانرردیهرر ز  ر مزرعرره م یهرراعلف یکيکنترر م مکرران 

 ۀهر ز  ر مزرعر یهراعلفکنتر م کر  سراب بر   دیرجد واتروريکولت اثر  نيريتع یبر ااین مطالعه ها را کاهش  هد. کشعلف

 45 یع ضررفاصررله کرر  سراب بررا  واترروريشرامه کولت بيرربرره ت ت مرراريت شررامه ه ر  پررهوهش نیرا اجرر ا شررد. چغندرقنرد

 65 یع ضررفاصررله کرر  سرراب بررا  واترروري+ فررارو،   کولت مترر یليم 45 یع ضررفاصررله کرر  سرراب بررا  واترروريکولت مترر  یليم

(  کنتر م تمرا  یه لر غرهيم سرو  تت واتروري+ فرارو،   کولت متر یليم 65 یع ضرفاصرله کر  سراب برا  واتوريکولت مت  یليم

برا سره تکر ار اجر ا  یکامره تصرا ف یهرا ر قالرب رر ب بلو کره  هر ز برو  یهراه ز و عد  کنتر م علف یهافصه علف

 رصررد کنترر م  یچغندرقنررد  پارامت هررا و عملکرر  هرر ز  یهررابرر   فررف علف واتورهررايکولت  يثأتررب رسرری . برره منرررور شررد

نشران هرا ب رسری  یشرد. نترا ی يرگانردازه و عملکر   قنرد نالرال   رصرد قنرد  چغندرقنرد ۀشیعملک   ر  ه ز یهاعلف

فاصرله کر  سراب برا  واتروريهر ز و عملکر   محصروم مراث  اسر . کولت یهراب  کنت م علف واتوريکولت ی ا  که شکه هندس

 0/17 زانيررهرر ز برره م یهرراکنترر م علف شیام سررو  باعررز افررز واترروري+ فررارو،  نسرره  برره کولت مترر یليم 65 یع ضرر

و عملکر   قنرد نالرال  بره    رصرد 6/0 زانيرقنرد بره م شیافرزا   رصرد 5/5 زانيرچغندرقند بره م شهی رصد  عملک   ر

 یهراکنتر م علف شیافرزا هيکر  سراب  پتانسر واتروريکولت دیرجد فنراورینشران  ا  کره  هاافترهی شرد.  رصد 1/6 زانيم

هرا کشو کراهش مصر ز علف توليرد طیباعرز ببهرو  شر ا توانردیعملکر   محصروم را  ار  و م شیه ز بره همر اه افرزا

 شو .

 

 ی کلیدیهاواژه

  عملک   قند نالال   شکه هندسی کولتيواتور رصد قند  

 

 مقدمه

طیل یي نشههههیت م       هی  مؤثی ار م پیرامدی كت  هد  ا

خیك شهههیمش: شهههیا ) خیك  بیوت، ريشبت و  جی  تجیب

ا   سهیهت پ شهیو  و سهیخدایت خیك،، ت ي ایي مزرهت

ها  كیر، و شهه ش ه دسهه   يیاش ، شهه یربی ك  اسههت  
(Fielke, 1996; Godwin, 2007; Godwin &  

 

O’Dogherty, 2007; Sharifat, 1999; Solhjou et al.,  
 

خیك(2012 خیك را ار غت ور  ، ت. ار ویآ  د  هی م اشال 

اه د. سهههت جهت پ شهههیو ، جینع  و هاشا  شیكت م 

هی ا  مهادی   پیرامدیهی  مؤثی ار غت شههه ش ه دسههه  ت

تی   پیرامدیهی  شهه ش مهم.     ا  هسههد دشیكت خیك 

 بیتای ش ت غت  ۀتای ش است.  او  ۀ او  ی ك ،ه دس  ش یرب

مشرا ن ی  و شهه سههت خیك مشثی اسههت   ن یو  كشههشهه

(Godwin & Spoor, 1977) هث  ۀ. اوزا ت  او بی ای ش  ت

 ,Payne & Tanner) شههشاكیهت سههطم مقطط شهه یر م 

1959; Solhjou et al., 2012) نشهههیت هی بیرسههه . ندی ج
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هی  خیك ن ز شدت ال ت لشطتای ش بی مخ ۀاهد كت  او م 

 . (Solhjou et al., 2012)ثی است ؤم

 ۀ، شهه ش نیش ت غتا  ا گی ویكدشرهی  مهم ار يیاش       

 ,Rosa & Wulfsohn)است. رو ا و ولفسشه     غت جلش   ت

 جلش   آنهی ۀنیش  كتهی   نشهههیت اااند كت ت غت (2008

خیك و ن یو   تشانم اني یاار اسهههت  جینع   كت  د شی

 (Sharifat, 1999) . شی فیيد را كیهت اهكشت مقیومت 

شیت ااا ست  ن  جلش كیات اني یاار و 45˚ ۀ او  ا جیاكت  ا

 جلش صههی  و سههطم 90˚ ۀ، ار مقی سههت بی ا جیا  او ت غت

 مصهههیو  انیژ  و خیك جینع  شیكت كیهت بیهث ت غت،

شیت 1خیك مخزت ار هی آ می ت. ششام  ست  ااا ن  كت ا

سدفیا  سطم ت ز  ا هاش بیر ك ت غت هی ش یربی ك  ا  ا بی 

 نسههههعههت بههت  ،يههی   ههی او يههی  شههههد  ا   ههك

اار شیكت خیك ار بیهث كیهت م    ،ت غت بی سطم صی 

ش یر و ها  بيیان  ش یر  ۀجلش و يیو   آت شد  ول  اندا 

 . (Solhjou et al., 2013)بی ك  اوزا ت  یودت است 

     ا  مشههه  ي رو اوزوت ار كشههههیور  ، اوزا ت      

مت هلف قیو بت هلفم   & Walsh)هیسهههت كتهی  هی  
 

Powles, 2007; Goddard et al., 2008; Boutsalis et al.,  
 

اسههدفیا   ،هی  هی هی  مد ی ت هلفرو جالت ا   .(2008

شدت  سعز م يشر كیسد  ا  ویا  د بت هی  م ین   ا  رو 

جی   تبی جیب مشثیور   بت يشر . خیكسهههتهی  هی  اهلف

ب ر هلف تأث ی م هاشا    Staricka et)  ارا هی  هی  

al., 1990; Chauhan et al., 2006; Cousens & Moss,  
 

خیك م ؛ (1990 ب ر ار پیوو ش  ند بی ها  قیار  ی   تشا

 ,.Chauhan et al) شههدهی  هی  مؤثی بی ن  ب ر هلفجشانت

2006; Mohler, 1993; Solhjou et al., 2017)  او  . ها

خیك   تهی  هی  ار ال ب ر هلف  100تی  80بیال   

 خشرا   خیك اارا و سعزهممدی، بسدگ  بت م زات بتم ل 

هی  هی  و ها  بت نشع ب ر هلفن ز وابسدت است شدت آنهی 

 .(Chauhan et al., 2006)قیار  ی  آنهی 

شت و معیر    یي چغ درق د، هال ۀز  راهت م ین ار       اا

 وسهههی ش. اسهههدفیا  ا  اارا ژ  و  د هی  اها  هیبی هلف

ار مزارع اسههت.  شاتشر بت يشر م اشل شههیمش كشلد    م ین

ه و  بی  ا  است كت ااشت چ د م يشر    میش شاتشر كشلد

 كیاتی  ذخ هت،مزر  هی ، ار سهههلت شههه    هیاوط هلف

بشتت و ار   هی، خیك ااات پیو پشههدت  جش م ريشبت، تیم

ش ت نهی  Afzalinia etاارا   ژ  و  بی هال یا ميصشل نق

al., 2008بی ن یات كت معیر    اهد نشهههیت م قیي ،. تيق

ه هی هلف كیهت هال یا  ۀهی  ار مزر هث  بی چغ درق د 

صد م 50ميصشل تی شدوا   ,Steven & Wiese) ششا ار

 كههیر ی  بههیهی   هههی ك دیل هلف كههتآنجههی . ا  (1976

ه و  بی  ز هی  ن هی هلف   ی ا و ك دیل ش است  ت پیهز

مقیومت  ت و اوزا  ط مي ست    بیهث آلشا  یا   ۀ  هز

ساشم م هی هلف ست تی ا  رو  ی  ن ششا، هی  بت   هی ا

 ششا.  هی  اسدفیا هی ك دیل هلف  بیا    م ین

ك دیل   میسشم مشرا اسدفیا  بیا    م ین هی ا  رو      

  كت يیاش سهههتهیشاتشر هی ، اسهههدفیا  ا كشلد هی هلف

س  آنهی م ششا.  هی بیهث ك دیل بهدی هلف تشاند م ی هی  

كشلد شاتشر  جد د  است و  ،كج سیق شاتشر كشلد كتا  آنجی

ت هت   هیاوط هلفث ی آت بی أار خصهههش   هی  ار مزر

تی ا    ه ش  تيق ق  چغ درق د نشهههد  اسهههت، ال م بشا 

       .تيق   ار شیا ) مزرهت اجیا ششا

 

  هامواد و روش

ار ا سههدگی  تيق قههیي كشههیور    رقههیت  پههژوهتا هه      

 5۲وههیر  اجههیا  یا ههد.  رقههیت ار يههشل جغیاو ههی   

 ۲9شهههیق  و ههههیف جغیاو هههی    ۀاق قههه 4۳ارجهههت و 

ا  سههطم آت  ارتفههیع  وشههایل  واقههط  ۀاق قهه 47ارجههت و 

 ۳4۲آت  ۀبیرنههد   سههیل ینمدههی و م ههینگ    1515ار ههی 

لهشم رسه  آ مهی ت يهش بیوهت خهیك م  مدهی اسهت.م ل 

 .،1 جدول است اار س لت

 

 

 1- Soilbin 
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 ...های ه ز و عملک  کولتيواتور ک  ساب  ر کنت م علفاث  

 زرقان فارس لا  مزرعه مور  آزمایش  ر هایویهگی -1جدوم 

Table 1- Soil characteristics of test field in Zarghan of Fars Province 

 عمق خاک

Soil depth 
(cm) 

PH 
 کربن آلی

Organic 

carbon 

 رس

Clay 

(%) 

 سیلت

Silt 

(%) 

 شن

Sand 

(%) 

 بافت خاک

Soil texture 

0-15 
15-30 

8.3 
8.3 

0.84 
0.70 

40.0 
39.0 

43.6 
42.6 

16.4 
18.4 

Silty clay loam  لشم رس  س لت اار 

Silty clay loam  لشم رس  س لت اار 

 

كهج سهیق اثهی كشلد شاتهشر ت  ه    بهیا ا   پهژوهت      

ههی  كیمهش ههی  ههی  ار قیله  يهیو بلشكبهی اوهط هلف

 ایرههی تشهد.  اجهیات ت هیار تصیاو  بهی هفهت ت اهیر و سه

  هیضهویصهلت كهج سهیق بهی  شاتهشر شهیمش كشلد   بت تیت

ویصههلت كههج سههیق بههی  شاتههشر ،، كشلدBL45  مدههی ل م 45

 شاتهههشر ،، كشلدBL45F  + وهههیرو ی مدهههی ل م 45  هیضههه

،، BL65  مدههی ل م 65  هیضههویصههلت كههج سههیق بههی 

 مدههی ل م 65  هیضههویصههلت كههج سههیق بههی  شاتههشر كشلد

  ه لهه غههت میسههشم ت شاتههشر ،، كشلدBL65F  + وههیرو ی

 Cul شهههیهد  -ههههی   ههههیتاهههیم وصهههش هلف دهههیل،، ك

 CW شههیهد   -هههی   هههیهلف، و هههدم ك دههیلWCW ،

 ۳ × ۲0بههت اب ههیا    هههیار كیي ت آ مههیا هه  بشانههد. 

 اجههیای مد سههیند 50 ۀبههت ویصههل ف ههمدههی شههیمش شههت را

 شد. 

هههی  و   هههیاوههط هلف  كههج سههیق بههیا شاتههشر كشلد     

و كهیهت اندقهیل  یر خهیك ار شه  كیهت شیكهت هاهشا

سههطم    هه هههی  ا  هاهه  خههیك بههت نزا  هههیبهه ر هلف

 شاتههشر كشلد  و سههیخدت شههد. ار يیاشهه  خههیك يیاشهه

هههی  و كههیهت   هههیبههیات هلف   بهه ا   كههج سههیق بههیا

اار  ت هه او یربی ك  شهه   خههیك، سههطم جلههش   جههیتجیبهه

اندخههیو و سههیق آت بههت صههشري خههیرد ا  میكههز ار نيههی 

 ۀ هكهج سهیق بهی  اوههی  شاتشر ،. كشلد1 یودت شد  شه ش 

 ،مدههی ل م 65و  45  هیضههویصههلت ارجههت و  45 ۀد ههخا

 ك هه  نصهه  رو ت ههسههیخدت شههدند كههت قیبل  يههشر

بههت سههیخت چ ههد هههدا  ی  ههرا ااشههدت بیشهه د و ن  شیسهه

كههج  شاتههشر كشلد ۀغهه ،. ت۳و  ۲  هینعیشههد  شهه ش  شیسهه

 ك هه  سههیخدت شههد و رو مدههیم ل  10 ضههخیمتسههیق بههی 

كههیر  بههت مدی سههیند 8-10 نصهه  و ار هاهه  كههیر  شیسهه

ار ت اههیر كشلد شاتههشر میسههشم ا  كشلد شاتههشر  . یودههت شههد

  مشخصههیي و هه ،.4ت غههت ه لهه  اسههدفیا  شههد  شهه ش 

 ۲ار جههدول  ا هه  تيق هه مههشرا اسههدفیا  ار   هی  میشهه

 ششا.  م ا د 

 

 
 ساب ک  کولتيواتور ۀغيت -1 شکه

Fig. 1- Bent leg cultivator blade  
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 مت ميلی 65و  45ی فاصله ع ضبا  ساب ک  های کولتيواتورتيغهنمای باالیی  -2شکه 

Fig. 2- Top view of bent leg cultivator blades with 45 and 65 mm width  
 

 
 پهوهشاست ا ه شده  ر  ساب ک  کولتيواتور -3شکه 

Fig. 3- The used bent leg cultivator in research 

 

 
 پهوهشه لی است ا ه شده  ر  کولتيواتور -4شکه 

Fig. 4- The used crescent cultivator in research 
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 ...های ه ز و عملک  کولتيواتور ک  ساب  ر کنت م علفاث  

 های مور  است ا ه  ر تحقيقهای فنی ماشينویهگی -2جدوم 

Table 2- Technical characteristics of machines that used in research 

 نوع

 ماشین/شیاربازکن

Type of 

machine/opener 

 عرض کار

Working width 

(m) 

 مشخصات

Characteristics 

 ااربی یاات یوآه  

Moldboard plow 
2.0 

 اتی ت.Rabe سشار ششند ،  یوآه  اويیوت، سیخت كیرخینت 

Mounted, two-way moldboard plow, made in Rabe factory-Austria. 

 هی  بشقیب 

Disk harrow 
4.0 

هی  سیند  مدی، بشقیو 55هی هدا بشقیو، قطی بشقیو ۳6كشش ، او انش   اوست بی 

 ا یات. -را ف جلش ك گی  ا  و را ف هق  صی ، سیخت كیرخینت نشرو  

Drown, double-offset with 36 disk blades, disk diameter of 55 cm, 

notched disk blades on front and plain disk blades on rear, made in 

Norozi factory-Iran. 

 سیقكشلد شاتشر كج

Bent leg cultivator 
2.0 

هدا ویرو ی ار هق ، سیخت صلم  4هدا ت غت كج سیق ار جلش و  6سشارششند ، اارا  

ا یات.-جش  

Mounted, six bent leg blades on front and four furrowers on rear, made 

in Solhjou-Iran. 

 كشلد شاتشر ه ل 

Crescent cultivator 
2.5 

هدا ت غت ه ل  ار هق ، سیخت  ۲هدا ت غت ه ل  ار جلش و  ۳سشارششند ، اارا  

ا یات.-كیرخینت سی   نگیر  

Mounted, three crescent blades on front and two crescent blades on 

rear, made in Sazehnegar-Iran. 

 ویرو ی

Furrower 
2.0 

ا یات-ویرو ی، سیخت كیرخینت تیاش د هدا  4سشارششند ،اارا    

Mounted, four furrowers, made in Tarashkadeh-Iran. 

 

  بهیا ،شاتهشر كشلد یي ها  هال ی هبهت   ،یي ههال ۀ كل     

 ههیوآه    ا   ور خههیك اربههشا.   سههیت  ایرهههی ت ۀهاهه

 ۲0-۲5اار اويیوهههت و بهههت هاههه  شهههدوا بی هههیاات

و لههشلی  سههك ا یي هههال بههیربههت هاههیا  او  مدی سههیند

   هبهت تیت Kو  N ،P  كهشا مصهیو زات هشهد. م اسدفیا 

ار نيههی ه دههیر  ار لههش یم صههفی و صههفی ك ،۳00 بیابههی بههی

 اور ، ار او میشلههت و بههت  ااردههیوژت كههشا ن  یودههت شههد؛ 

كیشههت   مزرهههت ااا  شههد. بههیا تبهه  یر هههاههیا  آو آب

شهه شوی بههت صههشري  د ههعی نههشژرم هشچغ درق ههد ا  رقههم م

واشهد ار ه دهیر  ۲/۲ زات هپشهدت و بهت م  رو ف هرا ك 

 ار بههه ر مشنهههشژرم  و ار اول خیااامهههی  اسهههدفیا  شهههد

چغ درق د، ههی  هك صهد ههزار ههدا به ر را م هیال  هك 

بهی تشجههت  شاتههشر كشلد یي ه. هال  ینهد،واشهد ار نيهی مهه 

ار هههی كههیي ار  بههیرو بههت ت ههداا او  اههیر بههت نههشع ت

. پهها ا  اجههیا ارآمههد بههت 9/5/97و  1۲/4/97  هههیخ تیر

  اوم، بهههیا ۀار میشلههه شاتهههشر كشلد یي ههههال اجهههیا 

كت ویقهد وهیرو ی بشانهد ا  وهیرو ی اسهدفیا  شهد    ایرهی ت

 اههیر ا  ت ی هه بههت   بیشههدتههی ار مزرهههت راشههت  یر ههتههی آب

  ههیاوهط هلف  ههی ،. بهیا  ههیهلف ك دهیلهدم شیهد 

ا  كههیر ی و ار او میشلههت اسههدفیا   هیپشههدت  هههی  رو

  هههیهلف  ك دههیلهههدم شههیهد  اههیر ا  ت ی ههشههد  بههت  

شههد  شههیمش ارصههد   ی ههانههدا      هههی ،. پیرامدیهههی

چغ درق ههد،  شههت هههی ، هال ههیا ر  هههیك دههیل هلف

 .بشاندارصد ق د و هال یا ق د نیخیلص 

بههی ارصههد ك دههیل  شاتههشر اثههی كشلد   هه ت   بههیا      

رو  ب هههد ا  كیشهههت  40ههههی ، ار شهههدوا   ههههیهلف
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ههههی كهههیي و ار شهههد   ین هههمدهههی م 10چغ درق هههد، ار 

 مدههی و ار ك هه  يههشل ۀاو پشههدت و بههت ویصههل   ویصههلت بهه

 وهههی  سههعز شههد  شههایر    هههیت ههیار، ت ههداا هلف سههت

شههد.  ت ههیار  ی ههانههدا       هها شاتههشر پهها ا  هعههشر كشلد

، ار هههی پهه ي wIهههی     هههیارصههد ك دههیل هلف سهه ا

 .،Behaeen et al., 2018ميیسعت شد   1رابطت ا  

 
 

 1، (1) 100


a

ba

W

WW
=  WI 

 

 كت ار آت،

aW ا  پهه تيههشل  ههك مدههی هههی  ار   هههی= ت ههداا هلف 

هههی  ار   هههی= ت ههداا هلف bW و ؛شاتههشر كشلد یي هههال

 .شاتشر كشلد یي ب د ا  هاليشل  ك مدی 

 ور  ، ريشبههت خههیك بههتهال ههیي خههیكبههی مههیت ازه     

تههی  صههفیاسههی  و ت خشههك، ا  هاهه   رو  و نهه   بههی

 ۲/14آت  زات ههم كههت  ههی  شههد مدههی انههدا  سههیند  15

 8-10 شاتههشر كشلد یي هههاهه  هال اسههت آمههد، بههتارصههد 

ار  شاتههشر ا  كشلد ا   ههتت بههشا. بههی تشجههت بهه مدی سههیند

  هههیشههد، ارصههد ك دههیل هلف  اسههدفیااو بههیر مزرهههت 

و ميیسههعت شههد.   ی هه ار او میشلههت انههدا   ز هههههی  ن

بههی ت ههداا  ایرهههی ت ی ثأتهه  یب ههار مههشرا ار    هاچ هه

ار  ایرههی ت ۀ ههلهف ههی  ار كل  هیههی ،  شنهت  هیهلف

  بی هه 5-۳   شهه رشههد رو میشلههت شههایر  شههد:او 

  هههیهلف    ههش اههه  شهه هههی ، و رشههد  ا  هههیهلف

ت  ه   هال هیا چغ درق هد ار ههی كهیي، ار   ،. بهیاهی 

 15 سهههت را هههف ميصهههشل مدهههی،  10يهههشل   ۀویصهههل

 ،آتو پههها ا  و ت كهههیات شهههد بیااشهههت  مدیمیبهههط،

. پها ا  شه   بهی  و اسهت آمهد بهتهال یا هی كهیي 

و  ز ههارشههت، ر ۀشهه ر 40آنهههی شههدوا    يشقههت، ا  بهه

   ههه و ت   ی هههی  شسدشهههش، خا ،مدشسههه) اندخهههیو

هههی خا ی  ههی  و انجاههیا، ناشنههتپهها ا  شههدند.  ت ههف ك

 ا  بهیا  ت  ه   ارصهد ق هد بهت آ می شهگی  بت صشري  خ

مشسسهههت تيق قهههیي اصههه و و ته هههت بههه ر چغ درق هههد 

سهههیخت  Betalyzerو بهههی اسهههدگی  شهههدند  ویسهههدیا 

آنهههی ارصههد ق ههد  Dr. W. Kernchen GMBHشههیكت 

هال هیا ق هد نیخهیلص شهیخص خی هد .   هی  شهداندا  

چغ درق هههد ا  كشهههیور ات ار ا هههیات اسهههت و ار واقهههط 

ضههیو هال ههیا ر شههت چغ درق ههد ار شیصههشبیآ  ههد  ههی 

 ۀمقههدار  ههی ارصههد ق ههد اسههت. ا هه  شههیخص اربی  ینههد

هال ههیا كاهه  و ك فهه  چغ درق ههد و واشههد آت ك لههش یم 

 ۀ ههرو  تجز ا بههیا  ميیسههعیي آمههیر  ار ه دههیر اسههت. 

 ۀو بههیا  مقی سهه  SASاوههزار و بههی اسههدفیا  ا  نیم ینا ههوار

ا  اان هه  اسههدفیا  هههی ا  آ مههشت چ ههد اام ههتم ینگ  

 شد.

 

 نتايج و بحث

 های هرز درصد کنترل علف

 كهههش ارصهههد كهههیهت ت هههداا   ینگ هههم ۀسههه مقی     

ار میشلههت اول  شاتههشر هههی  نشههیت ااا كههت  كشلد  هههیهلف

ههی    ههیارصهد كهش هلف ۲/81تهی  56ا  تشانسدت اسهت 

ارصههد ك دههیل    شههدی ،. ب۳ جههدول  ك ههدرا ك دههیل 

كهج  شاتهشر شلدمیبهشط بهت ك ،ارصهد ۲/81 ههی    هیهلف

   + وهیرو ی و كادهی مدهی ل م 65  هیضهویصهلت سیق بهی 

  ه لهه غههت ت شاتههشر میبههشط بههت كشلد ،ارصههد 0/56 آت 

  ایرهههی ت گههی كههت بههی ا اسههتمیسههشم،  شاتههشر  كشلد

و اخههد    ااراقههیار    ههیو  آمههیر ك ههار  شاتههشر كشلد

   شههدی . ب،۳ جههدول ن سههت آنهههی    بهه  اار م  هه

ك دههیل  ار ،ارصههد 100   هههی  هههیك دههیل هلف م ههزات

 اههیر و پهها ا  آت ت شههشاا ههد  مهه بههی كههیر ی   اسههد

+  مدههی ل م 65  هیضههویصههلت كههج سههیق بههی  شاتههشر كشلد

هههی  تههید خههیو ،   هههیوههیرو ی اسههت كههت تشانسههدت هلف

، 1/81 تیت هه  بههتهههی را بی  ك ههخیوههت و بیر چههك، پ

 گههههی . اك ههههدك دههههیل  ارصههههد ۳/80و  5/81، 5/81

نههد بشاتشانسههدت  ز ههكههج سههیق ن شاتههشر كشلد  ایرهههی ت
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 ل ك  هههد كهههت یا  ك دهههبهههت انهههدا  ههههی  را   ههههیهلف

بهی ا  ا ه  رو و  ك هدمه ، ك دهیل Culمیسهشم   شاتشر كشلد

 ینههد قههیار     ههیو  آمههیر ك ههمیسههشم ار  شاتههشر كشلد

اهههد  نشههیت مهههههی هاچ هه   بیرسهه  ج ،. ندههی۳ جههدول 

ههی  را   ههیسهیق تشانسهدت اسهت هلف كهج شاتشر كت كشلد

كهج  ۀغه ت  يیاشه ز ه. هلهت آت ندك ه  دهیلك  خهشب تب

ش سهت ، بیههث شهت ركهیات سیق است كت ضها  قطهط 

خههیك و كههیهت   هاههشا  هه جیتكههیهت جیبههخههیك و 

 Solhjou et)شههشا  خههیك م  هیت ههمخلههشط شههدت ال

al., 2014; Solhjou et al., 2017)تشانهد  امهی مه   ه. ا

ار   مینههد  هههی  بههیق  هههیمشجهه  خشههك شههدت هلف

  هیضههویصههلت  ت اوههزا   هاچ هه .ااخههش خههیك شههشا

 ت ضهها  اوههزا مدههی ل م 65بههت  45كههج سههیق ا   غههت ت

هههی  ار   هههیش سههت خههیك، بیهههث ك دههیل بهدههی هلف

 . است شد مزرهت 

كهج  شاتهشر كشلد بهیش سهت خهیك  ت اوهزا   هاچ      

رواتبیههث شیكهت  مدهی ل م 65  هیضهویصهلت سیق بهی 

ك دههیل  مشجهه تشانههد  تههی وههیرو ی ار خههیك شههد  كههت م

 یر ار ااخهش شها  هعهشر وهیرو ی  پهاههی    ههیبهدی هلف

 ششا. 

 

 از کولتيواتور اوم  ر مزرعه پسهای ه ز ميانگين که  رصد کاهش علف ۀمقایس -3جدوم 

Table 3- Total means comparison of weed reduction percent after first cultivating in field 

 تیمارها

Treatments 

 های هرزکل علف

Total weeds 

 تاج خروس

Amaranthus 

retroflexus 

 پیچک

Convolvolus arvensis 

 خرفه

Portulaca 

oleracea 

 هاباریک برگ

Grass weeds 

BL45 c 56.9 c 58.00 c 56.9 c 55.3 c 54.4 

BL45F c 60.9 c 62.3 c 59.0 c 59.9 c 58.5 

BL65 c 56.6 c 57.4 c 55.0 c 59.1 c 55.4 

BL65F b 81.2 b 81.1 b 81.5 b 81.5 b 80.3 

Cul c 56.0 c 55.7 c 53.1 c 57.4 c 60.1 

CW a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 
WCW d 0 d 0 d 0 d 0 d 0 

 .اار ندارنداخد   م    ا  نيی آ مشت اان   ار سطم اشدایل  ك ارصد   اارا  شیو  مشدیكهیار هی سدشت، م ینگ         

In each column, means with the same letter have no significant difference (Duncan α= 1%). 

 

 ۳/81اسههت ا  اوم تشانسههدت  ۀار میشلهه شاتههشر كشلد     

 ك ههدهههی  را ك دههیل   هههیارصههد كههش هلف 7/95تههی 

ك دههیل  م ههزات   شههدی ب ایرهههی، ت   ،. ار بهه4 جههدول 

كهج  شاتهشر كشلد اهیر ت ارارصهد  7/95ههی  بهی   هیهلف

 ا ههد  + وههیرو ی  مدههی ل م 65  هیضههویصههلت سههیق بههی 

ارصههد میبههشط بههت  ۳0/81آت بههی    و كادههی شههشامهه 

 مدههی ل م 45  هیضههویصههلت كههج سههیق بههی  شاتههشر كشلد

اخههد    شاتههشر كشلد  ایرهههی ت گههی اسههت كههت بههی ا

. ار رنههدااقههیار    ههیو  آمههیر ك ههو ار  نههدارااار  م  هه

 م هههزات   شهههدی ب شاتهههشر، كشلد یي هههاوم هال ۀمیشلههه

 ت آ مهههی  ایرههههی ت   ههههی  ار بهه  ههههیك دههیل هلف

بهی كهیر ی اسهت   بهت ك دهیل اسهد یبهشطم، ارصد 100 

ویصههلت كههج سههیق بههی  شاتههشر كشلد اههیر و پهها ا  آت ت

 اسههت+ وههیرو ی اسههت كههت تشانسههدت  مدههی ل م 65  هیضهه

 ك ههخیوههت و بیر چههك، هههی  تههید خههیو ، پ  هههیهلف

و  17/96، 5۲/9۳، 78/95   هههههبهههههت تیتههههههی را بی 

 زات ههم   ،. كادههی4 جههدول  ك ههدارصههد ك دههیل  44/94

ارصههد میبههشط بههت  -4۳/۳۳هههی  بههی   هههیك دههیل هلف

شههدت   م فهه .هههی  اسههت  هههیهههدم ك دههیل هلف اههیر ت

هههی  ب ههد ا    هههیا  هلف  اهههد كههت ت ههداا آت نشههیت م

 گههی سههعز شههدند و بههت هعههیري ا شاتههشر اول كشلد ۀمیشلهه

رشهههد چغ درق هههد ۀ اورههههی  ار   ههههیهلف ت هههجا 
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اههد كهت  نشهیت مههی بیرسه  ج اسهت. ندهی یودت  ت اوزا

 65  هیضههویصههلت كههج سههیق بههی  شاتههشر اسههدفیا  ا  كشلد

 ب شههدی + وههیرو ی ار او میشلههت تشانسههدت اسههت مدههی ل م

و ار مجاههشع  ك ههدهههی  را ار مزرهههت ك دههیل   هههیهلف

 17هههی  هههی  بههت م ههزات بیهههث اوههزا ت ك دههیل هلههف

 ك دههیل ا هه . ارصهد نسههعت بههت كشلد شاتههشر میسههشم شههشا

   ی ا ا  مههشاا شهه سههدفیا بههت ا  ی  ههو ن م ههین    اسههت

 .ندارا، كت هلف

 

 از کولتيواتور  و   ر مزرعه پسهای ه ز ميانگين که  رصد کاهش تعدا  علف ۀمقایس -4جدوم 

Table 4- Total means comparison of weed reduction percent after second cultivating in field 

 تیمارها

Treatments 

 های هرزکل علف

Total weeds 

 تاج خروس

Amaranthus 

retroflexus 

 پیچک

Convolvolus 

arvensis 

 خرفه

Portulaca oleracea 
 هابرگباریک 

Grass weeds 

BL45 b 3.81 c 4.82 c 4.79 b 7.80 a .478 

BL45F b 8.84 cb 7.85 cb 8.82 b 3.85 a 3.79 

BL65 b 8.81 c 7.82 c 7.76 b 6.85 a 3.75 

BL65F a 7.95 ba 8.95 ba .593 a 2.96 a 4.94 

Cul b 8.81 c 6.82 c 9.78 b 1.81 a 8.90 

CW a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 
WCW c 33.4- d 5.19- d 8.55- c 6.45- b 2.47- 

 .اار ندارنداخد   م    ا  نيی آ مشت اان   ار سطم اشدایل  ك ارصد هی  اارا  شیو  مشدیكار هی سدشت، م ینگ         
In each column, means with the same letter have no significant difference (Duncan α= 1%). 

 

 عملکرد ریشه چغندرقند

 5705۳چغ درق هههد بهههی  شهههت هال هههیا ر   شهههدی ب     

  هههیهلف  ك دههیل اسههد ار ت اههیرار ه دههیر  لههش یم ك

كههج  شاتههشر كشلد ار ت اههیرهههی  بههی كههیر ی و پهها ا  آت 

 56۲84+ وهیرو ی بهی  مدهی ل م 65  هیضهویصهلت سیق بهی 

 گهههی كههت بههی ا شههشاا ههد  مهه ار ه دههیر  لههش یم ك

 اارنههدقههیار    ههیو  آمههیر ك ههار  شاتههشر كشلد  ایرهههی ت

 چغ درق هههد ۀشههه هال هههیا ر   ،. كادهههی5 شههه ش 

 مههههین  اسههههت كههههت  ،ار ه دههههیر لههههش یم ك ۲7656 

 .اندك دیل نشد هی    هیهلف

اسههدفیا  ا   كههت اهههدمهه نشههیت  هههیبیرسهه  ج ندههی    

ههههی  ار مزرههههت و   ههههیاوهههط هلف  بهههیا شاتهههشر كشلد

 كهههیربیاهال هههیا چغ درق هههد ال م اسهههت.  ت اوهههزا

  بهیا  بكج سهیق تشانسهدت اسهت هال هیا خهش شاتشر كشلد

 اههیر كههت ت  چغ درق ههد ااشههدت بیشههد، بههت يههشر د ههتشل

+  مدههی ل م 65  هیضههویصههلت كههج سههیق بههی  شاتههشر كشلد

تشانسههدت اسههت  ،میسههشم شاتههشر نسههعت بههت كشلد ،وههیرو ی

اهههد.  ت اوههزاچغ درق ههد را  ۀشهه ارصههد هال ههیا ر 5/5

ههی    ههیتی هلفتهشات بهت ك دهیل م یسه  هلت آت را م

مههیتع)  چغ درق ههد ۀبشتهه  ار پههی شههدی ب  اهههخههیكو 

 ;Afzalinia et al., 2008) ، تیميققهه گههی اانسههت. ا

Bassiri et al., 2012) ،انههد كههت ك دههیل نشههیت ااا  ز ههن

هال هههیا  ت ههههی  ار مزرههههت بیههههث اوهههزا  ههههیهلف

 .ششا ميصشل م
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 (%1ت انکن  ب عملک   ریشه چغندرقند اث  کولتيواتور  -5شکه 

Fig. 5- Effect of cultivator on sugar beet root yield (Duncan α= 1%)  

 

       درصد قند

 ،ارصهههد 4/15 ق هههد چغ درق هههد  م هههزات   كادهههی     

   شهدی ههی  و ب  ههیههدم ك دهیل هلف اهیر میبشط بت ت

  هههیهلف  میبههشط بههت ك دههیل اسههد ،ارصههد 0/18 آت 

اسههدفیا  ا    ایرههی ت گهی ههی  بهی كههیر ی اسهت كهت بههی ا

قهیار    هیو  آمهیر ك هكج سهیق و میسهشم ار  شاتشر كشلد

د ار ب شهه  ت بههشات ارصههد ق هه،. هلههت 5 جههدول  اارنههد

دههی بهتههشات بههت ك دههیل  م ارت اههیر ك دههیل اسههد  

اانسههت.  شاتههشر هههی  بههی كههیر ی نسههعت بههت كشلد  هههیهلف

 ,Afzalinia et al., 2008; Toorabi) تیميققهه گههی ا

 اوهههط  ت كهههت اوهههزا انهههدااا  هههزار   ز هههن (2018

ارصههد ق ههد چغ درق ههد  ت هههی  بیهههث اوههزا  هههیهلف

 هاچ هههه   كشلد شاتههههشر كههههج سههههیق بههههی شههههشا. م

نسهههعت بهههت  ،+ وهههیرو ی مدهههی ل م 65ویصهههلت هیضههه  

ارصههد  ق ههد  6/0بیهههث اوههزا ت  میسههشم شاتههشر كشلد

 شد  است.

  

 ميانگين که  رصد قند و عملک   قند نالال   ر تيمارهای مختلف کولتيواتور ۀمقایس -5جدوم 

Table 5- Total means comparison of sugar content and gross sugar yield in various treatments of cultivator 
 تیمارها

Treatments 

 درصد قند

Sugar content 

 (کیلوگرم در هکتار) عملکرد قند ناخالص

Gross sugar yield (kg/ha) 
BL45 a 17.9 a 9594.7 

BL45F a 17.9 a 2.9640 

BL65 a 17.8 a 3.9391 

BL65F a 17.8 a 6.10028 

Cul a 17.7 a 5.9451 

CW a 18.0 a 3.10276 

WCW a 15.4 b 1.4264 

 .اار ندارنداخد   م    ا  نيی آ مشت اان   ار سطم اشدایل  ك ارصد هی  اارا  شیو  مشدیكار هی سدشت، م ینگ  

In each column, means with the same letter have no significant difference (Duncan α= 1%)                          

 

 عملکرد قند ناخالص      

 1/4۲64   ینگ هههال ههیا ق ههد نیخههیلص بههی م   كادههی                

هههدم ك دههیل  اههیر ار ه دههیر میبههشط بههت ت لههش یم ك

 ۳/10۲76   ینگ ههآت بههی م   شههدی هههی  و ب  هههیهلف

  هههیهلف  ار ه دههیر میبههشط بههت ك دههیل اسههد لههش یم ك

كههج  شاتههشر كشلدار ت اههیر هههی  بههی كههیر ی و پهها ا  آت 
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   ینگ هبهی م + وهیرو ی مدهی ل م 65 ویصهلت هیضه  سیق بی

 گهههی ار ه دهههیر اسهههت كهههت بهههی ا لهههش یم ك 6/100۲8

 ههیو   ك ههكهج سههیق و میسهشم ار  شاتههشر كشلد  ایرههی ت

  ایرههههی ت   ،. ار بههه5 جهههدول  اارنهههدقهههیار   آمهههیر

 اههیر هال ههیا ق ههد نیخههیلص چغ درق ههد ار ت شاتههشر، كشلد

+  مدههی ل م 65 ویصههلت هیضهه  كههج سههیق بههی شاتههشر كشلد

 شهدی ب ارصهد 1/6 میسهشم شاتهشر نسهعت بهت كشلد ،ویرو ی

هال ههیا  شههدی ب ت تههشات بههت اوههزا . هلههت آت را ماسههت

 كههج سههیق بههی شاتههشر كشلد اههیر چغ درق ههد ار ت شههت ر

نسهههعت بهههت  + وهههیرو ی مدهههی ل م 65 ویصهههلت هیضههه 

 اانست. میسشم شاتشر كشلد

   

 گیرینتیجه

 مشهخص  یا هد كهت  آمهد  اسهت بهتندی ج بی تشجت بت         

 

ههی ، هال هیا   ههیبهی ك دهیل هلفسهیق  كج شاتشر كشلد

 و هال ههیا ق ههد نیخههیلص ارصههد ق ههد ،چغ درق ههد ۀشهه ر

 ثی است. ؤم

سههیق  كههج شاتههشر ا كههت كشلداانشههیت هههی بیرسهه  ج ندههی       

. ك ههدك دههیل   خههشب تبهههههی  را   هههیتشانسههدت هلف

 ۀشهه هال ههیا ر، هههی   هههیك دههیل هلف م ههزات   شههدی ب

بههت هههی ایر ت ارهال ههیا ق ههد نیخههیلص و چغ درق ههد 

 شاتههشر كشلد هههی  هههی  وك دههیل اسههد  هلههفار  تیت هه 

ا هد   + وهیرو ی مدهی ل م 65 ویصهلت هیضه  سهیق بهی كج

ههی  ار   ههیهلف    ك دهیل م هین ب هیبیا  . اسهت شد 

تشانههد  سههیق، م كههج شاتههشر مزرهههت بههی اسههدفیا  ا  كشلد

-هلههف یا هها  مصههی     نیشهه  طهه مي سههت مشهه  ي  

هههی را كتا  مصههی  هلههف  نیشهه  هی ههت هههی و هزكت

 كیهت اهد.
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Abstract 

     Weed control by mechanical means can reduce environmental concerns resulting from herbicides 

application, and also it can help reducing the costs of chemicals and application expenditures. 

This study was devoted to investigate the suitability of bent leg cultivator for eradication of 

weeds in sugar beet fields. Field study having seven treatments; bent leg cultivator with 45 mm 

width, bent leg cultivator with 45 mm width + furrower, bent leg cultivator with 65 mm width, 

bent leg cultivator with 65 mm width + furrower, conventional cultivator (crescent blade), 

control of weed in all seasons, and no-weed control were carried out as a complete randomized 

design in three replications. Field data were used to calculate weed control percentage, sugar 

beet root yield, sugar content and gross sugar yield. Analysis of data indicated that cultivator 

geometry affected both percentage of weed control and crop yield. The bent leg cultivator with 

65 mm width + furrower, compared to conventional cultivator, increased weed controling 

(17.0%), root yield (5.5%), sugar content (0.6%), and gross sugar yield (6.1%). Findings showed 

potential of the new bent leg cultivator in increasing crop yield and decreasing herbicides 

application. 
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