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 خالصه

 هرزعلفبر کنترل  لیارژیو اگزاد بوزینمتری یهاکشاختالط علف ییکارآ یبررس به منظور

با سه تکرار در مزرعه  یکامل تصادف یدر قالب طرح بلوک ها لیبه صورت فاکتور یشیآزما ترهسلمه

، عامل اول. انجام شد 1335در سال  یلیبابالن دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردب یپژوهش

 55%+  نیبوزیمتر 25% ل،یارژیاگزاد 100%+  نیبوزیمتر 0% یز هاود در رمذکو یهاکشعلف

 نیبوزیمتر 100% ل،یارژیاگزاد 25%+  نیبوزیمتر 55% ل،یارژیاگزاد 50%+  نیبوزیمتر 50% ل،یارژیاگزاد

عامل دوم  در محصوالت مختلف( هاکشعلفز معمول ودبرآورد درصدها با استفاده از ) لیارژیاگزاد %0+ 

و  متراک نیکمتربود. نتایج نشان داد که  رویشیپسو  رویشیپیشدر دومرحله  هاکشعلفزمان مصرف 

 25% یها دوزحاصل شد که با  لیارژیاگزاد 25%+  نیبوزیمتر 55% دوزدر  ترهسلمه وزن خشک

. به نداشت داریمعنیاختالف  لیارژیاگزاد 50+ % نیبوزیمتر 50و % لیارژیاگزاد 55%+  نیبوزیمتر

 44/34 بیبه ترت لیارژیاگزاد 25%+  نیبوزیمتر 55% دوزدر  ترهسلمهکه تراکم و وزن خشک  یاگونه

 تودهزیستباالترین درصد کاهش  کشعلف. دربین زمان های مختلف مصرف افتیدرصد کاهش  75/35و

 بود. رویشیپسدر مرحله  ترهسلمه هرزعلف
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 مقدمه -1

 یکــه بعــد از غالتـ باشد.میو جهان  رانیمهم ا یاز محصوالت زراع یکی (Solanum tuberosum L) زمینیسیب

موجود در  میتنوع اقل. ]11[ به خود اختصاص داده است تیپنجم را از نظر اهمجـو، بـرنج و ذرت مقام  ،گنــدمماننــد 

آن با توجه  هیدر مبارزه بر عل یهرز و دشوار یهاعلف ادیباعث بروز تنوع ز ،ینیزمبیو پراکنش کشت س یکشور، گستردگ

 یجهان دیتول 2014. سازمان فائو در سال ]2[ شده است ینیزمبیآن، در محصول س شی، تراکم و زمان روهرزعلفبه نوع 
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 دیکشت و تول %70از  شی. ب]3[ کرداعالم  نیهکتار زم ونیلیم 037/13تن غده از  ونیلیم 87/371را  ینیزمبیس

 .]2[ ردیگیانجام م ریدر مناطق سردس شتریدر کشور ب ینیزمبیس

به جهت داشتن  هرزعلف نیعلـف هـای هـرز جهـان است. ا نیاز سمج تر یکی (Chenopodium album) ترهسلمه

از  یعیبذر آن تحـت دامنه وس یو جوانه زن ادیبذر ز دیتول ،ییچون سرعت رشد باال، رقابت مؤثر برای مواد غذا یمشخصات

از  شیموجـب کـاهش عملکـرد در بـ ترهسلمه .]8[ شودمی یزراع اهانیدار عملکرد گ یسبب کاهش معن یطیمح طیشرا

ذرت،  ـرینظ یخسارت آن در محصـوالت زانیم نیمهم، باالتر یزراع اهانیگ نیو در ب گرددیم یمحصول زراع 40

 ]. 5[ گزارش شده است زمینیسیبو  ایسو ،چغندرقنـد

کش، علف نیترجینشده است و در حال حاضر را یمعرف ینیزمبیزراعت س یبرا یکش انتخابتاکنون علف رانیا در

در کشت  ،بازدارنده فتوسیستم دودو منظوره بوده که به عنوان  یکش. سنکور، علفباشدی)سنکور( م بوزینمتریکش علف

 لویک 1تا  55/0شده آن  هیشود و مقدار توصمیهرز استفاده  یهاعلف یبرگ 4تا  2در مرحله  شیقبل از رو ینیزمبیس

گرم ماده  580 زانیبه م نیکردند که کاربرد متری بوز انیب زین ]10[و همکاران  نسونیهاتچ .]3[باشد یگرم در هکتار م

و بازدارنده سنتز  هادازولیاز خانواده اکس یکشعلف لیارژیاگزاد درصد سلمه را کنترل نمود. 38مؤثره در هکتار 

. آل ]7[ شد یمعرف شکریهرز در برنج و ن هایلفکش در ابتدا برای کنترل ععلف نی. ا]5[است  دازیاکس نوژنیریپروتوپورف

 تریل 1/0کاربردی ) دوز نیترنییدر پا لیارژیگزارش کردند که کاربرد اگزاد یاگلخانه یدر بررس ]1[و همکاران  میابراه

ماده مؤثره در هکتار کنترل  تریل 8/0 دوزو درصد کنترل کرد و در  15/50 زانیرا به م ترهسلمهماده مؤثره در هکتار(، 

ماده مؤثره در هکتار برای  لوگرمیک 35/0- 40/0 هایزانیبه م نیبا متری بوز کش در تناوبعلف نینمود. ا جادیکامل ا

ثبت شده در کشور درمزارع  یهاکشعلفباتوجه به محدود بودن تعداد  نیبنابرا .]4[ شده است هیتوص ینیزمبیس

  شود. شیآزما ترهسلمههرز علفها در کنترل کشاز علف یبرخ ییضرورت دارد تا کارا ینیزمبیس
 

 

 و روش ها مواد -2

به  یشیآزما ترهسلمه هرزعلفبر کنترل  لیارژیو اگزاد بوزینمتری یهاکشاختالط علف ییکارآ یبررس جهت

بابالن دانشکده کشاورزی دانشگاه  یبا سه تکرار در مزرعه پژوهش یکامل تصادف یدر قالب طرح بلوک ها لیصورت فاکتور

 ل،یارژیاگزاد 100%+  نیبوزیمتر0% یها دوزدر  مذکور یهاکشعلفعامل اول . انجام شد 1335در سال  یلیمحقق اردب

 100% ل،یارژیاگزاد 25%+  نیبوزیمتر 55% ل،یارژیاگزاد 50%+  نیبوزیمتر 50% ل،یارژیاگزاد 55%+  نیبوزیمتر %25

عامل دوم زمان ( در محصوالت مختلف هاکشعلفز معمول ودبرآورد درصدها با استفاده از ) ل،یارژیاگزاد 0%+  نیبوزیمتر

 هاکشعلفمورد نظر  دوزها پس از کار برد  ماریت هیبودند. درکل رویشیپسو  رویشیپیشدر دومرحله  هاکشعلفمصرف 

با شاهد )بدون  یکشمختلف علف هایتیماردر  ترهسلمه هرزعلف ییهوا یهاهفته تراکم و وزن خشک اندام4بعد از گذشت 

از  یبه عنوان شاخص ترهسلمه هرزعلف ییهوا یهاشده و درصد کاهش تراکم و وزن خشک اندام سهی( مقایکشعلف ماریت

 شمارش از بعد .انجام شدمتر مربع  55/0 ×5/0با کوادرات نمونه برداری  در نظر گرفته و محاسبه شد هاکشعلفسخ به پا

 ساعت 47 مدت به گرادسانتی 55دمای  با آون داخل و شده ریخته مخصوص هایپاکت در هوایی هایها، اندامبوته تعداد

 شده توزین گرم 01/0دیجیتالی با دقت ترازوی با پاکت داخل محتویات ها،نمونه کامل شدن خشک از پس داده شدند قرار

 طیوارد شده و سپس در مح Excel طیها در محها، دادهنمونه یهاداده یآورپس ازجمع. دثبت گردی هاآن توده زیست و

SAS شدند زیآنال یبه صورت بلوک کامل تصادف. 
 
 

 ایج و بحثنت -3

+  اگزادیارژیل مختلف یها دوزصفت، کاربرد  نیمربوط به ا هایداده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا براساس

 سهی(. مقا1داشت )جدول  ترهسلمهدرصد بر تراکم و وزن خشک  1را در سطح احتمال  داریمعنی ریتأث بوزینمتری
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 25%+  نیبوزیمتر 55% دوزدر  ترهسلمه و وزن خشک متراک نیصفت نشان داد که کمتر نیمربوط به ا هایداده نیانگیم

اختالف  لیارژیاگزاد 50+ % نیبوزیمتر 50و % لیارژیاگزاد 55%+  نیبوزیمتر 25% یها دوزحاصل شد که با  لیارژیاگزاد

 بیبه ترت لیارژیاگزاد 25%+  نیبوزیمتر 55% دوزدر  ترهسلمهکه تراکم و وزن خشک  ی. به گونه انداشت داریمعنی

گرم ماده مؤثره  210گزارش کردند که کاربرد  ]13[و همکاران  نسونیروب (.2)جدول  افتیدرصد کاهش  75/35و 44/34

اده موثره گرم م 210 کاربردنیز گزارش کردند که  ]12[رنر و پاول . درصد سلمه شد 37تار باعث کنترل در هک نیبوزیمتر

 یهادوزنشان داد که مصرف  جینتا یبرس نیهمچنبه همراه داشت.  را ترهسلمهدرصد کنترل  33متری بوزین در هکتار 

درصد و بر وزن خشک  5در سطح احتمال  ترهسلمهبر تراکم  رویشیپسو  رویشیپیشدرمرحله  هاکشعلفمختلف 

تراکم  گرددی( مالحظه م1(. همان گونه که در شکل )1داشت )جدول  داریمعنی ریدرصد تأث 1در سطح احتمال  ترهسلمه

که تراکم  یبود. به گونه ا مقدار نیکمتر رویشیپسدر مرحله  ترهسلمهو وزن خشک  رویشیپیشدر مرحله  ترهسلمه

 .افتیدرصد کاهش  04/53 رویشیپسدر مرحله  ترهسلمهدرصد و وزن خشک  58/53 رویشیپیشدر مرحله  ترهسلمه

 
 ترهسلمهو وزن خشک  ترهسلمهتراکم  روی بر مطالعه مورد فاکتورهای تأثیر آماری های تجزیه -1جدول 

  (MSمیانگین مربعات)  

  ترهسلمهتراکم  درجه آزادی منابع تغییر

 

 ترهسلمهوزن خشک 

 ns 552/35 28/825ns 2 تکرار

 **7314/313 **5535/005 5 کشعلف

 **804/504 *810/313 1 زمان مصرف

 154/151ns 32/8553ns 5 اثر متقابل

133/120 22 خطا  53/50  

73/15 - ضریب تغییرات )%(  50/3  

 دارغیر معنی nsدرصد،  1دار در سطح احتمال معنی **

 

ترهسلمهو وزن خشک  ترهسلمهبر میانگین درصد تراکم  بوزینمتری+  اگزادیارژیلهای مختلف  دوزتأثیر  -2جدول   

)درصد کاهش گرم در متر  ترهسلمهوزن خشک 

 مربع(

ع()درصد کاهش بوته در متر مرب ترهسلمهتراکم   تیمار 

0(c) (0) 0(c))0(  عدم کنترل 

73/45 b (1/33) 83/33b)4/51(  %0 اگزادیارژیل 100%+ بوزین متری  

35/74a (4/15) 32/41a)4/25(  %25 اگزادیارژیل 55%+ بوزین متری  

32/53a (4/55) 77/73a)5/02(  %50 اگزادیارژیل 50%+ بوزین متری  

35/75a (4/15) 34/44a)5/55(  %55 اگزادیارژیل 25%+ بوزین متری  

71/52b (2/38) 52/50b)2/51(  %100 اگزادیارژیل 0%+ بوزین متری  

ندارند. میزان  داریمعنیدرصد اختالف  5در هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 

 انتز نشانگر خطای استاندارد است.های داخل پر
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 (ترهسلمهوزن خشک  -ب ،ترهسلمهتراکم  -)الف ترهسلمههای مختلف در  دوزتأثیر زمان مصرف  -1شکل 

 

 

  گیرینتیجه -4
اگزادیارژیل و  25%+  بوزینمتری 55% دوزدر  ترهسلمهو وزن خشک  کاهش تراکم باتوجه به بیشترین درصد

درصد و دارا بودن بیشترین درصد کاهش وزن خشک در مرحله پس رویش  1دار بودن وزن خشک در سطح احتمال معنی

 . شودمیتوصیه  رویشیپسدر مرحله  دوزبنابراین کاربرد این 
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ABSTRACT 
In order to study the efficacy of herbicides mixtures of metribuzin and Oxadiargyl on the 

Chenopodium, a factorial field experiment was performed in the base of Complete Randomized 

Block Design with three replications in the research farm wich was located in Faculty of 

Agriculture and natural resources of University of Mohaghegh Ardabili in 2016. The First factor 

was above mentioned herbicides at doses of 0% metribuzin+ 100 % Oxadiargyl, 25% metribuzin + 

75% Oxadiargyl, 50% metribuzin+ 50 % Oxadiargyl, 75% metribuzin+ 25 % Oxadiargyl, and 

100% metribuzin+ 0% Oxadiargyl (estimation of percentage by use of normal dose of herbicides in 

different products); and second factor was application time of herbicides at post- or pre- emergence 

stages. The results show that the least density and dry weight of Chenopodium was obtained at dose 

of 75% metribuzin+ 25% Oxadiargyl. Which was not showed statistically significant difference 

with doses of 25% metribuzin+ 75% Oxadiargyl and 50% metribuzin+ 50% Oxadiargyl. 

Accordingly, application of 75% metribuzin+ 25% Oxadiargyl reduced density and dry weight of 

Chenopodium by 94.44% and 95.87% respectively. Among herbicides application times, the 

highest percentage of reduction in weed dry weight of Chenopodium was at post-emergence stage. 

 

Key word: Dos- response, Oxadiargyl, Metribuzin, Chenopodium, weed biomass 


