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 چکیده

وسیله سولفورون در مراحل مختلف رشدی بهکش ریمبه منظور بررسی بهینه سازی کارایی علف

ای واقع در در مزرعه 1331ای در سال آزمایشی مزرعه زمینیهرز سیبهایمویان غیر یونی در کنترل علف

تکرار و با استفاده  سههای کامل تصادفی با روستای شیخ کلخوران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

-ریم کشآزمایش شامل دزهای استاندارد علفزمینی مرسوم منطقه )آگریا( انجام شد. از رقم سیب

ماده مؤثره در هکتار و دزهای کاهش گرم  01و  01، 11، 31، 21، 11سولفورون در هفت سطح، صفر، 

باشد که هر کدام از دزها گرم ماده مؤثره در هکتار می 31و  20، 21، 10، 11، 0یافته در هفت سطح صفر، 

زمینی(، دو ای )سبز شدن سیبزمینی که شامل سمپاشی تک مرحلهدر مراحل مختلف رشدی سیب

-زایی و حجیم شدن غده( میی )سبز شدن، استولونازایی( و سه مرحلهای )سبز شدن و استولونمرحله

 0بجز کاربرد دز های آماری نشان داد تجزیهباشد، بصورت بدون مویان و یا همراه با مویان استفاده شد. 

باعث که گرم ماده مؤثره در هکتار در یک مرحله  11گرم ماده مؤثره در هکتار در یک و دو مرحله و دز 

خروش ریشه قرمز شده بود، بقیه دزهای استاندارد و کاهش هرز تاجراکم علفصدی ترد 01کاهش کمتر از 

خروش ریشه قرمز هرز تاجدرصدی تراکم علف 01یافته بکار برده شده باعث کنترل کامل یا کاهش بیش از 

  گردید. 

 

    هرز، کنترل علفپاسخ -کنترل شیمیایی، دز، ادجوانت :کلمات کلیدی
 

 مقدمه .1

و در  ]3و 0، 0[ ارمین محصول غذایی مهم بعد از برنج، گندم و ذرت در جهان استچه 1زمینیسیب

 هرز مهمترینهایعلف کشاورزی هایسیستم در. ]7و 3[ شودسراسر جهان از جمله چین، ایران و هند کشت می

                                                 

1- Solanum tuberosum L. 
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 هرزهایلفع توان رقابتی به بسته گیاهان عمکرد کنترل، عدم و در صورت باشندمی کشت توسعه محدودیت عامل

 فزاینده جهان جمعیت برای تواندمی کاهش میزان این و ]1[ یابدمی کاهش درصد 111 تا 11 بین زراعی گیاه و

زا در زراعت این محصول به ترین عوامل خسارتهرز تابستانه یکی از مهمهایآید. علف شمار به جدی تهدیدی

. ]1[پذیر است از سه راه زراعی، مکانیکی و شیمیایی امکان زمینیهای هرز مزارع سیبروند. کنترل علفشمار می

 به و کنندمی ایفا هرز هایعلف در مدیریت محوری نقش اقتصادی، یصرفه و کارایی دلیل به هاکشامروزه علف

ناشی  محیطی زیست مشکالت بروز و هاکشعلف رویه بی مصرف. ]2[ گیرندمی قرار استفاده ای موردگسترده طور

 این باشد. در هاکشعلف از استفاده جدید در دنبال رویکردی به بشر تا است شده سموم باعث این کاربرد زا

 است مسلم ولی آنچه باشند،می مطرح هرزهایعلف مدیریت مهم اجزای از یکی به عنوان ها کعلف هنوز رویکرد

-کشعلف مصرف کاهش راهبردهای ترینممه از خواهد یافت. یکی کاهش هاآن مصرف جدید، هایروش طریق از

 کاهش و سازی بهینه برای هاشترین روبازده زود و مؤثرترین زمینه، این در که هاستنآ مصرف بهینه سازی ها،

  .]2[ باشدها میاستفاده از مویان ها،شکعلف مصرف
 

 

 هامواد و روش  .2

وسیله مویان غیر در مراحل مختلف رشدی به کش ریمسولفورونبه منظور بررسی بهینه سازی کارایی علف

در مزرعه واقع در روستای شیخ  1331ای در سال زمینی آزمایشی مزرعههرز سیبهاییونی در کنترل علف

زمینی تکرار و با استفاده از رقم سیب 3های کامل تصادفی با کلخوران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

، 11سولفورون در هفت سطح، صفر، ریم کشامل دزهای استاندارد علفم شد. آزمایش شمرسوم منطقه )آگریا( انجا

و  20، 21، 10، 11، 0گرم ماده مؤثره در هکتار و دزهای کاهش یافته در هفت سطح صفر،  01و  01، 11، 31، 21

ی که شامل زمینباشد که هر کدام از دزها در مراحل مختلف رشدی سیبگرم ماده مؤثره در هکتار می 31

ای )سبز زایی( و سه مرحلهای )سبز شدن و استولونزمینی(، دو مرحلهای )سبز شدن سیبسمپاشی تک مرحله

سه هفته  باشد، بصورت بدون مویان و یا همراه با مویان استفاده شد.زایی و حجیم شدن غده( میشدن، استولون

متر  01/1×70/1برداری )کوادرات توسط واحدهای نمونههرز هایبرداری علفپاشی، نمونهبعد از هر مرحله سم

های برداشت برداری قرار گرفتند. نمونههای نمونههای برداشت شده به تفکیک درون پاکتمربع( انجام شد و نمونه

به منظور  واقع شدند. شمارش بر اساس گونه موردو بعد  هشده به طور کامل از مزرعه به آزمایشگاه منتقل شد

 مورد استفاده قرار گرفت: ]8[ هرز، رابطه پیشنهادی سومانیهایه راندمان کنترل علفمحاسب

 
هرز در کرت هایتراکم علف Aهرز )درصد کاهش تراکم(، هایکارایی کنترل علف WCEدر این رابطه، 

نالیز واریانس در های تیمار شده، بودند. در تجزیه آماری از آهرز در کرتهایتعداد علف Bشاهد بدون کنترل و 

 .قالب طرح آماری آزمایش فاکتوریل ، برای مقایسه بین اثر دزهای مختلف استفاده شد
 

 

 و بحث نتایج .3

های مختلف و مویان در سطح سولفورن، زمانیر دزهای مختلف ریمهای آماری نشان داد که تأثنتایج تجزیه

مویان و اثرات سه جانبه × مویان و زمان × زمان، دز× دار بود همچنین اثرات دو جانبه دزاحتمال یک درصد معنی

 10 دزنشان داد که  نتایج مقایسه میانگیندار شد. مویان نیز در سطح احتمال یک درصد معنی× زمان مصرف × دز 

گرم ماده مؤثره  01و  01، 11، 31، 20، 21و دزهای  در دو و سه مرحله کاربرد گرم ماده مؤثره در هکتار با مویان

 در  .خروس را ایجاد کردکنترل کامل تراکم تاجدو و سه مرحله کاربرد با مویان و بدون مویان  ،هکتار در یکدر 
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ریشه  خروستاجدرصدی تراکم  01های مختلف مصرف، کاهش بیش از سولفورون و زمانبقیه دزهای ریم

با مویان و بدون مویان در یک مرحله گرم ماده مؤثره در هکتار  0 دزکه  بطوری. (1)جدول  ایجاد شده است قرمز 

درصد بیشتر از بدون مویان در دو مرحله کاربرد تراکم  72با مویان باعث عدم کنترل و در دو مرحله کاربرد  کاربرد

بیشتر از حالت  درصد 18مویان در یک مرحله کاربرد  باگرم ماده مؤثره در هکتار  11دز  را کاهش داد. همچنین

 کنترل افزایش کارآیی باعث علفکش مصرفی دزهای تمام در مویان کاربرد بدون مویان باعث کاهش تراکم گردید.

دز  با مقایسه در مویان با همراه یافته کاهش دز تیمار در خروسهرز تاجتراکم علف کاهش میزان و شد هرزعلف

 کشعلف دز توانمی مویان کاربرد با دیگر به عبارت نداد. نشان داریمعنی تفاوت مویان از استفاده بدون و تربیش

 کاهش داد. را مصرفی
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 خروس ریشه قرمزمویان بر تراکم تاج× تعداد مراحل مصرف × سولفورونکش ریمتأثیر دزهای مختلف علف -1جدول

 

 

 

 

 

 
 باشد.مقادیر داخل پرانتز نشانگر خطای استاندارد می

 

 

 

دز )گرم ماده مؤثره در 

 هکتار(

درصد کاهش تراکم تاج خروس وحشی   

 )تک مرحله(

درصد کاهش تراکم تاج خروس 

 وحشی )دو مرحله(

درصد کاهش تراکم تاج خروس وحشی 

 )سه مرحله(

1 

 بدون مویان

 (1)1  (1)1  (1)1  

0  (1)11/11  (1)33/18  (1)11/31  

11  (33/3 )11/11  (1)11/111  (1)11/111  

10  (1)31/33  (1)11/111  (1)11/111  

21  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

20  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

31  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

1 

 با مویان

 (1)1  (1)1  (1)1  

0  (1)11/11  (1)00/00  (1)11/111  

11  (1)33/78  (1)11/111  (1)11/111  

10  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

21  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

20  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

31  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

1 

 بدون مویان

 (1)1  (1)1  (1)1  

11  (22/22) 11/01  (1)11/111  (1)11/111  

21  (1 )11/111  (1)11/111  (1)11/111  

31  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

11  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

01  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

01  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

1 

 با مویان

 (1)1  (1)1  (1)1  

11  (33/3 )33/83  (1)11/111  (1)11/111  

21  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

31  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

11  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

01  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

01  (1)11/111  (1)11/111  (1)11/111  

LSD 10/3  
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ABSTRACT 
 

In order to study optimizing rimsulfuron efficacy by nonionic surfactant on weeds at different 

growth stages of potato (Solanum tuberosum L.), field expriment was carried out in the farm during 

2015. For this purpose, a factorial experiment was performed in the base of Randomized Complete 

Block Design, in three replications on Agria cultivar. Expriment includes standard dosages of 

rimsulforun in seven leveles (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 g a.i/ha) and reduced dosages (0, 5, 10, 15, 20, 25, 

30 g a.i/ha) and application stage including one stage (potato emergence), two stages (potato 

emergence+ stoloning) and three stages (potato emergence + stoloning + tuber bulking) with and without 

nonionic surfactant. Statistical analysis showed that except for application of 50gr ai. ha-1
 in one and two 

stages and 10 gr ai. h-1
 in one stage was reducing density of redroot pigweed less than 50 percent. Other 

standard doses and reduced doses controlled density of redroot pigweed completely or more than 50 

percent. 
 

Keywords: Adjuvant, Chemical control, Dose response, Weed control 


