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 علوم کشاورزیی دانشکده

 زراعت و اصالح نباتاتگروه آموزشی 

 

 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 های هرزشناسایی و مبارزه با علفگرایش  زراعت و اصالح نباتات یدر رشته

 

 عنوان:
 Solanum) زمینیهرز مزارع سیب هایدر کنترل علف سولفورونریم  کشبررسی کارایی علف

tuberosum) در مراحل مختلف رشدی 

 

  :راهنما استاد

 ابراهیمدکتر محمدتقی آل

 

 :مشاوراساتید       

 الدینیدکتر مهدی محب

 رقیه مجدمهندس 

   

 :پژوهشگر  

 سیده آسیه خاتمی کلخوران
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 آسیهسیده: نام                                       خاتمی کلخوران :دانشجو خانوادگی نام 

 Solanum)  زینمی همر  زمرارس سمی     هما  در کنتمر  علمف   ریم  سموورور ن   کشبررسی کارایی علف :نامهپایان عنوان

tuberosum)  در زراحل زختلف رشد 

  ابراهی تقی آ دکتر زحمد :راهنما استاد 

 رقیه زجدزهندس  -اودینیدکتر زهد  زح  ر:مشاو اساتید 

                        راعت   اصالح نباتات :رشته          کارشناسی ارشد                                           ی:تحصیل مقطع 

   اردبیلی زحقق :دانشگاه                                        ها  هر شناسایی   زبار ه با علف :گرایش

 116 ات:صفح تعداد                11/6/49  :دفاع تاریخ                  علوم کشا ر   :دانشكده 

 :چكیده

ا   زینی، آ زایشی زررعههر  سی ها در کنتر  علفر یشی صورت پس( به®سوورور ن )تیتوسکش ری به زنظور بررسی اثر علف

هما  کازمل   طمرح بلمو    آ زایش به صورت فاکتوریمل در قاوم    در ر ستایی در سه کیلوزتر  شهر اردبیل انجام شد. 1141در سا  

صورت د ها  د  به 7سوورور ن در کش ری ریا( انجام شد. علف زینی زرسوم زنطقه )آگتكرار   با استراده ا  رق  سی  1تصادفی با 

   91، 11، 21، 11، 5د  استراده شده عبارت بودند ا : صرر،  7کاهش یافته تا د ها  افرایشی نسبت به د  توصیه شده استراد ه شد. 

هما   حجی  شدن غده انجمام شمد. تجریمه     ایی   زینی، استووونزرحله سبر شدن سی  1گرم زاده زؤثره در هكتار. سمپاشی در  51

هر    همچنین بر عملكرد   اجمرا  عملكمرد   ها دار  بر تراک ،   ن خشک علفآزار  نشان داد اعما  د ها  زختلف تأثیر زعنی

-خمر س   پیچمک  تره، تاجهر  سلمهها هر    علفها  نتایج نشان داد کمترین تراک      ن خشک کل علف زینی داشت. سی 

تمره،  هر ، سلمهها گرم زاده زؤثره در هكتار،   ن خشک کل علف 51گرم زاده زؤثره در هكتار حاصل شد. د   51صحرایی، در د  

-درصد کماهش داد.  زمان زصمری ریم      66/42   61/41، 11/46، 15/41صحرایی را نسبت به شاهد به ترتی  خر س   پیچکتاج

دار  در سطح صحرایی نیر تأثیر زعنیخر س   پیچکتره، تاجتراک      ن خشک سلمه سوورور ن در زراحل زختلف رشد  نیر بر

صحرایی در زرحلمه  خر س   پیچکتره، تاجهر  سلمههر ،   ن خشک علفها کل علفدرصد ایجاد کرد.   ن خشک  1احتما  

درصد کاهش نشان  54/77   51/14، 91/79، 99/71 ترین بود که نسبت به زرحله حجی  شدن غده توانست به ترتی سبر شدن پایین

 زینمی،   ن   زینی، قطر ساقه اصلی سی سوورور ن بر صرات ارتراس بوته سی دهد. نتایج این پژ هش نشان داد د ها  زختلف ری 

عملكرد کل تمأثیر  گرم    211  بیشتر ا   211-111، 111ها  به   ن کمتر ا  زتوسط غده در هر بوته، عملكرد تک بوته، تعداد غده

 زینی،   ن زتوسط گرم بیشترین قطر ساقه اصلی سی  51د  دار  نداشت.  زینی تأثیر زعنیدار  داشت،  وی بر تعداد غده سی زعنی

ها در تیمار عدم گرم   عملكرد کل را حاصل کرد   کمترین آن 211-111ها  به   ن غده در هر بوته، عملكرد تک بوته، تعداد غده

دار  بر عملكرد  اجرا  عمكمرد داشمت    زینی نیر تأثیر زعنیسوورور ن در زراحل زختلف رشد  سی   بود.  زان زصری ری کنتر

 طور  که زرحله سبر شدن به عنوان بهترین تیمار ار یابی شد.به

 زمینیهرز سیبهایپاسخ، مراحل رشدی، علف -دز: هاواژه کلید
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

 فصل ا  : زقدزه   زر ر  بر تحقیقات گذشته

 2 ................................................................................................................................................................. مقدمه -1-1

 5 ......................................................................................... جهان در ینی ز یس کشت   دیتوو تی ضع بر ینگاه -1-2

 7 .......................................................................................... رانیا در ینی ز یس کشت   دیتوو تی ضع بر ینگاه -1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................رانیا در سموم انواس فر ش   دیتوو تی ضع بر ینگاه -1-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................... آن تیاهم   ینی ز یس -1-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................................ینی ز یس یشناساهیگ -1-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................... ینی ز یس اهیگ نمو   رشد زراحل -1-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................................................هیا و یشیر  رشد زرحله -1-7-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................................... غده لیتشك نیآغا  زرحله -1-7-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................... هاغده شدن  یحج زرحله -1-7-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................................................... یدگیرس زرحله -1-7-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................... ایآگر رق   هایژگی  -1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................................... ینی ز یس  اکوووژ -1-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .....................  کشا ر   هاست یاکوس در هر   هاعلف گاهیجا -1-11

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................... ینی ز یس عملكرد کاهش در هر  هاعلف تیاهم -1-11-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................. هر  هاعلف تیریزد در هاکشعلف گاهیجا -1-11

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. ینی ز یس در استراده زورد  هاکشعلف -1-12

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................... ینی ز یس در سوورور ن یر کاربرد -1-11

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................. طرح  اجرا اهدای   ضر رت -1-19

 هافصل د م: زواد   ر ش

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............... شیآ زا  اجرا زحل یمیاقل طیشرا   ییایجغراف تیزوقع-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................... طرح نقشه   زطاوعه زورد  مارهایت ش،یآ زا نوس -2-2
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................ نی ز  سا  آزاده اتیعمل -2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................. کاشت اتیعمل -2-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................. داشت اتیعمل -2-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................................... برداشت اتیعمل -2-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................ شده  ریگاندا ه صرات -2-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................................. بوته ارتراس -2-7-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................................................... یاصل ساقه قطر -2-7-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................................... بوته در غده تعداد -2-7-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................................ بوته تک عملكرد -2-7-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................................ غده زتوسط   ن -2-7-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................... هكتار در غده کل عملكرد -2-7-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................  آزار هیتجر -2-1

 بحث و نتایج سوم: فصل

هر  هاعلف ساختار بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر کشعلف زصری  زان   د  ریتأث -1-1

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................................................. هر  هاعلف کل تراک  -1-1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................................... هر  هاعلف کل خشک   ن -1-1-2

-علف  اگونه  یترک بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر یزصرف  زان   زختلف  د ها ریتأث -1-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................................... ینی ز یس زررعه هر  ها

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................. ترهسلمه هر علف تراک  -1-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................................... خر ستاج هر علف تراک  -1-2-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................... ییصحراچکیپ هر علف تراک  -1-2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................................................................ترهسلمه خشک   ن -1-2-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................................................. خر ستاج خشک   ن -1-2-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................ ییصحراچکیپ خشک   ن -1-2-6

  اجرا   عملكرد بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در آن زصری  زان   سوورور ن یر زختلف  د ها ریتأث -1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................ ینی ز یس عملكرد

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................................... ینی ز یس یاصل ساقه قطر -1-1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................................... ینی ز یس ارتراس -1-1-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................................. غده تعداد -1-1-1
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................. بوته در غده   ن زتوسط -1-1-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................................................... بوتهتک عملكرد -1-1-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. (ریر  هاغده) گرم 111 ا  کمتر   ن با  هاغده تعداد -1-1-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................... (زتوسط  هاغده) گرم 111-211   ن با  هاغده تعداد -1-1-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................(درشت  هاغده) گرم 211 ا  شتریب   ن با  هاغده تعداد -1-1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................................ کل عملكرد -1-1-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................................................ یکل  ریگجهینت

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................................................... شنهاداتیپ

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................................................................... منابع
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 ها فهرست جدول

 صفحه                                                        شماره و عنوان جدول

 

 6 ........................................................ 2111 سا  در ینی ز یس عملكرد   کشت ری  سطح د،یتوو کل رانیز -1-1جد  

 -42   راعی درسا  استان تركیک به  زینیسی  زحصو  هكتار در عملكرد   تووید زیران سطح، برآ رد -2-1 جد  

1141..................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 1141ERROR! BOOKMARK NOT سا  در شیآ زا د ره طو  در اجرا، زحل ییهوا   آب زشخصات -1-2 جد  

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... شیآ زا زورد زررعه خا  نمونه ییایمیكوشیریف جینتا -2-2جد  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................... 2-2 جد   ادازه

- هاعلف کل خشک   ن   هر  هاعلف کل تراک   ر  بر زطاوعه زورد  فاکتورها ریتأث  آزار  هاهیتجر -1-1جد  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................................................... هر 

 !ERROR ........... هر  هاعلف کل خشک   ن   کل تراک  نیانگیز بر سوورور ن یر زختلف  د ها ریتأث -2-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK.... سوورور ن یر علركش  برا کیوجست تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -1-1 جد  

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK.... سوورور ن یر علركش  برا کیوجست تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -9-1 جد  

NOT DEFINED. 

 !ERROR ..................... ینی ز یس زررعه در شده زشاهده هر  هاعلف  هاگونه یكیوووژیب اتیخصوص -5-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR .... ترهسلمه خشک   ن   ترهسلمه تراک   ر  بر زطاوعه زورد  فاکتورها ریتأث  آزار  هاهیتجر -6-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ................. ترهسلمه خشک   ن   ترهسلمه تراک  نیانگیز بر سوورور ن یر زختلف  د ها ریتأث -7-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK.. سوورور ن یر کشعلف  برا کیوجست تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -1-1 جد  

NOT DEFINED. 

خر ستاج تراک  نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در سوورور ن یر کشعلف کاربرد ریتأث -11-1 شكل

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

خر ستاج خشک   ن   خر ستاج تراک   ر  بر زطاوعه زورد  فاکتورها ریتأث  آزار  هاهیتجر -4-1 جد  

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 !ERROR ........ خر ستاج خشک   ن   خر ستاج تراک  نیانگیز بر سوورور ن یر زختلف  د ها ریتأث-11-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 چکیپ خشک   ن   ییصحرا چکیپ تراک   ر  بر زطاوعه زورد  فاکتورها ریتأث  آزار  هاهیتجر -11-1جد  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................................ ییصحرا

ییصحرا چکیپ خشک   ن   ییصحرا چکیپ تراک  نیانگیز بر سوورور ن یر زختلف  د ها ریتأث-12-1جد  

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK.. سوورور ن یر علركش  برا کیوجست تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -11-1 جد  

NOT DEFINED. 

   ن بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر کشعلف زصری  زان   د  زتقابل ریتاث -19-1جد  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................ خر س تاج خشک

   ن بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر کشعلف زصری  زان   د  زتقابل ریتاث -15-1جد  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................ییصحراچکیپ خشک

ینی ز یس ارتراس   ینی ز یس یاصل  ساقه قطر  ر  بر زطاوعه زورد  فاکتورها ریتأث  آزار  هاهیتجر -16-1جد  

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR .................... ینی ز یس ارتراس   یاصل ساقه قطر نیانگیز بر سوورور ن یر زختلف  د ها ریتأث-17-1جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK.... سوورور ن یر علركش  برا کیوبیک تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -11-1 جد  

NOT DEFINED. 

 !ERROR ....................... سوورور ن یر علركش  برا  دیگموئیس تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -14-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 تک عملكرد غده، زتوسط   ن بوته، در غده تعداد  ر  بر زطاوعه زورد  فاکتورها ریتأث  آزار  هاهیتجر -21-1جد  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................. کل عملكرد   بوته

 کل عملكرد   بوته تک عملكرد بوته، در غده زتوسط   ن غده، تعدا بر سوورور ن یر زختلف  د ها ریتأث -21-1جد  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................................. ینی ز یس

 ERROR! BOOKMARK..سوورور ن یر کشعلف  برا کیوبیک تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -22-1 جد  

NOT DEFINED. 

 !ERROR ..................... سوورور ن یر کشعلف  برا  دیگموئیس تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -21-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

-غده تعداد گرم، 111 ا  کمتر   ن با  هاغده تعداد  ر  بر زطاوعه زورد  فاکتورها ریتأث  آزار  هاهیتجر -29-1جد  

 ERROR! BOOKMARK NOT ............... گرم 211 ا  شتریب   ن با  هاغده تعداد   گرم 111 -211 نیب   ن با  ها

DEFINED. 



   

 

 با  هاغده تعداد گرم، 111 ا  کمتر   ن با  هاغده تعداد نیانگیز بر سوورور ن یر زختلف  د ها ریتأث -25-1جد  

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........گرم 211 ا  شتریب   ن با  هاغده تعداد   گرم 111 -211 نیب   ن

 ERROR! BOOKMARK سوورور ن یر کشعلف  برا کیوجست تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -26-1 جد  

NOT DEFINED. 

 !ERROR ....................... سوورور ن یر علركش  برا  دیگموئیس تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -27-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ..................... سوورور ن یر کشعلف  برا  دیگموئیس تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -21-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ..................... سوورور ن یر کشعلف  برا  دیگموئیس تابع ا  آزده بدست  پارازترها برآ رد -24-1 جد  

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 



   

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

 !ERROR ........ هر  هاعلف کل تراک  نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -1-1 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK.. سوورور ن یر کشعلف زختلف  د ها در هر  هاعلف کل تراک  پاسخ ر ند -2-1 شكل

NOT DEFINED. 

 !ERROR هر  هاعلف کل تراک  بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری  زان ریتأث -1-1 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

-علف کل خشک   ن نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در سوورور ن یر کشعلف کاربرد ریتأث -9-1 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................................. هر  ها

 !ERROR .................. سوورور ن یر کشعلف زختلف  د ها در هر  هاعلف کل خشک   ن پاسخ ر ند -5-1 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

هر  هاعلف کل خشک   ن بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری  زان ریتأث -6-1 شكل

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR .................... تره سلمه تراک  نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -7-1 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

سوورور ن یر کشعلف زختلف  د ها در ییصحراچکیپ   خر ستاج تره،سلمه تراک  پاسخ ر ند -1-1 شكل

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ............. ترهسلمه تراک  بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -4-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

خر ستاج تراک  نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در سوورور ن یر کشعلف کاربرد ریتأث -11-1 شكل

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ........ خر ستاج تراک  بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری  زان ریتأث -11-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR .......... ییصحراچکیپ تراک  نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -12-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ییصحراچکیپ تراک  بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -11-1 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ........... ترهسلمه خشک   ن نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث-19-1 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK.... سوورور ن یر کشعلف زختلف  د ها در ترهسلمه خشک   ن پاسخ ر ند -15-1 شكل

NOT DEFINED. 
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 !ERROR .. ترهسلمه خشک   ن بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -16-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR . ینی ز یس یاصل ساقه قطر نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -17-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR . ینی ز یس یاصل ساقه قطر نیانگیز بر کشعلف کاربرد  مارهایت با سهیزقا در کازل نی ج ریتأث -11-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT .. سوورور ن یر زختلف  د ها به پاسخ در ینی ز یس یاصل ساقه قطر -14-1 شكل

DEFINED. 

 !ERROR ........ ینی ز یس یاصل ساقه قطر بر   رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -21-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ................ ینی ز یس ارتراس نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -21-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ................ینی ز یس ارتراس نیانگیز بر کشعلف کاربرد  مارهایت با سهیزقا در کازل نی ج ریتأث -22-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ................. سوورور ن یر زختلف  د ها به پاسخ در ینی ز یس ارتراس -21-1 شكل

DEFINED. 

 !ERROR ............... ینی ز یس بوته ارتراس بر   رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -29-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ................. بوته در غده   ن زتوسط بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -25-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ........... بوته در غده   ن زتوسط بر کشعلف کاربرد با سهیزقا در هر  هاعلف کازل نی ج ریتأث -26-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT . سوورور ن یر زختلف  د ها به پاسخ در بوته هر در غده   ن زتوسط -27-1 شكل

DEFINED. 

 !ERROR .......غده زتوسط   ن بر  ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -21-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK.... بوتهتک عملكرد بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -24-1شكل

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK.... بوتهتک عملكرد بر کشعلف کاربرد  مارهایت با سهیزقا در کازل نی ج ریتأث -11-1شكل

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK........ سوورور ن یر زختلف  د ها در ینی ز یس بوتهتک عملكرد پاسخ ر ند -11-1 شكل

NOT DEFINED. 
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 !ERROR ....... بوته تک عملكرد بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -12-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

گرم 111 ا  کمتر   ن با  هاغده تعداد نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -11-1شكل

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

گرم 111 ا  کمتر   ن با  هاغده تعداد نیانگیز بر کشعلف کاربرد  مارهایت با سهیزقا در کازل نی ج ریتأث -19-1شكل

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ..... سوورور ن یر زختلف  د ها به پاسخ در گرم 111 ا  کمتر   ن با  هاغده تعداد پاسخ ر ند -15-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ا  کمتر   ن با  هاغده تعداد بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -16-1شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................................ گرم 111

گرم 111-211   ن با  هاغده تعداد نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -17-1شكل

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

گرم 111-211   ن با  هاغده تعداد نیانگیز بر کشعلف کاربرد  مارهایت با سهیزقا در کازل نی ج ریتأث -11-1شكل

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !ERROR ...... سوورور ن یر زختلف  د ها به پاسخ در گرم 111 -211   ن با  هاغده تعداد پاسخ ر ند -14-1 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 111 -211   ن با  هاغده تعداد بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -91-1شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................................................... گرم

گرم 211 ا  شتریب   ن با  هاغده تعداد نیانگیز بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -91-1شكل

 ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 211 ا  شتریب   ن با  هاغده تعداد نیانگیز بر کشعلف کاربرد  مارهایت با سهیزقا در کازل نی ج ریتأث -92-1شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................................................... گرم

 !ERROR .... سوورور ن یر زختلف  د ها به پاسخ در گرم 111 ا  کمتر   ن با  هاغده تعداد پاسخ ر ند -91-1 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ا  شتریب   ن با  هاغده تعداد بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث -99-1شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................................ گرم 211

 ERROR! BOOKMARK NOT کل عملكرد بر کشعلف کاربرد عدم با سهیزقا در کشعلف کاربرد ریتأث -95-1 شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT کل عملكرد بر کشعلف کاربرد  مارهایت با سهیزقا در کازل نی ج ریتأث -96-1شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ........ سوورور ن یر زختلف  د ها به پاسخ در کل عملكرد پاسخ ر ند -97-1 شكل

DEFINED. 



   

 

 !ERROR .............. کل عملكرد بر ینی ز یس  رشد زختلف زراحل در سوورور ن یر زصری   زان ریتأث  -91-1شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 مقدهم و رموری رب تحقیقات
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 مقدمه  -1-1

چهارزین زحصو  غذایی زه  بعد ا  برنج، گندم   ذرت  (.Solanum tuberosum L) زینیسی 

در ویندن، ؛  ان2111چاکرابورتی   همكاران، ؛ 2114؛ هاس   همكاران، 1415در جهان است )وی، 

پناه   ؛ حسن2111شود )هیجمن، (   در سراسر جهان ا  جمله چین، ایران   هند کشت زی2111

 1درصد نشاسته،  16درصد آب،  74 زینی دارا   سی  (.2111؛ آرب   همكاران، 2114همكاران، 

درصد پر تئین با کیریت خوب است.  2درصد فیبر   حد د  5/1درصد چربی،  5/1درصد زواد زعدنی، 

باشد   ا  وحاظ گسترش کشت در رتبه د م بعد ا   زینی در  احد سطح بسیار  یاد زیعملكرد سی 

. (1411)یازاگوچی،  زرغ زطرح استغذایی ساده بعد ا  تخ   زین زنبعذرت قرار دارد   به عنوان د

که سا زان زلل   فائو، سا  طور   زینی در رژی  غذایی بشر ا  جایگاه خاصی برخوردار است، بهسی 

دشت اردبیل با  .(2114)کورآ   همكاران،  گذار  کردم زینی نارا به عنوان سا  جهانی سی  2111

- زینی زیهرار هكتار زستعدترین دشت ا  نظر اقلی  آب   هوایی برا   راعت سی  45 سعت بیش ا  

هكتار به طور زتغیر ا  اراضی آبی دشت اردبیل به  21111طور زتوسط ساالنه سطحی زعاد  هباشد   ب

  (.1111یابد )نیكشاد   همكاران،  زینی اختصاص زیکشت سی 

ر د ها  بیوووژیكی زه  به شمار زیها  کشا ر   یكی ا  تنشهر  در اکوسیست ها حضور علف

تواند تأثیر  یاد  در افرایش گردد   کنتر  آنها زیکه زوج  کاهش شدید عملكرد گیاهان  راعی زی

ر فرا ان، ها  خاصی زانند تووید بذها  هر  با داشتن  یژگیعلفتووید گیاهان  راعی داشته باشد. 

 نازیه، نی باال   تثبیت سریع، سرعت  یاد رشد   نمو، د ره خواب طوالنی، حرظ قوهتوانایی جوانه
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 ها  تكثیر ر یشی همواره به عنوان رقبا  سرسختسا گار  برا  انتشار   پراکنش   دارا بودن اندام

ها   راعی زطرح نظامشوند   ازر  ه به عنوان جرء جدایی ناپذیر زحصوالت  راعی زحسوب زی

گردند چنان باعث خسارت به زحصوالت  راعی زیها   یاد، ه هستند   با صری  قت   هرینه

تر است هر  اغل  در زناطقی ا  زررعه که شرایط برا  بقایشان زساعد ها علف (.1445)داگالس، 

ا  است به به صورت وكههر  در زررعه (. علت اینكه تو یع علف1449شوند )داتیلئو ، زتراک  زی

شود )چا     ها  کشا ر   زربوط زیی   فعاویتهرر، شرایط زحیارتباط زتقابل بین بیوووژ  علف

 (. 1414همكاران، 

-ها شود فضا  کافی برا  هجوم علف زینی به صورت ردیری کشت زیبا توجه به اینكه سی 

گیاه را تحت تأثیر  هر  به طور جد  عملكردها یل فصل رشد فراه  بوده   علفهر ، زخصوصاً در ا ا

، 1 زینی اردبیل عبارتند ا : تاج خر سهر  زه  زرارس سی ها (. علف1119)اقباوی، دهند قرار زی

(.  جود 1177)بی نام،  7  تلخه 6، پیچک صحرایی5، شیرین بیان9، کنگر صحرایی1شور ، علف2سلمک

ی که یكی ا  زحصوالت زه    استراتژیک کشور است، هر ساوه  زینهر  در زیان زرارس سی ها علف

، در کشور  زینی، گستردگی   پراکنش کشت سی اقلیمیآ رد. تنوس خسارت قابل توجهی به بار زی

)جاهد ،  هر  آن گردیده استها ا    افرایش تراک    دشوار  کنتر  علفگونه سب  بر   تنوس

 عملكردیی(، غذا زواد   نور ب،آ) زررعه در زوجودع زناب زصری قیطر ا  قادرند هر   هاعلف(. 1119

ترین هر  تابستانه یكی ا  زه ها علف در این بین (.1441 رنر،   گسل  ان) دهند کاهش را ینی ز یس

                                                
1.Amaranthus retroflexus L.                
2.Chenopodium album L. 

3.Atriplex sp. 

4.Cirsium arvensis L. 

5.Glycyrrhiza glabra L. 

6.Convolvulus arvensis L. 
7. Acroptilon repens L. 
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ها  هر  با توجه به خسارت هر ساوه علفر ند.  ا در  راعت این زحصو  به شمار زیعوازل خسارت

شود. ور م زبار ه اصووی با این عازل زحد د  زینی که سب  افت کمی   کیری آن زیبه زحصو  سی 

 زینی ا  سه راه  راعی، ها  هر  زرارس سی . کنتر  علفاستاهمیت  حائرکننده عملكرد، بسیار 

( ر ش 1447(. ا  سویی بنا به گرارش )هوو ، 1111پذیر است )زوسو ، زكانیكی   شیمیایی ازكان

را به خود  ا ها  زدیریتی جایگاه  یژهها  هر  در بین سایر ر شبرا  زبار ه، با علف شیمیایی

  اختصاص داده است.

 زینی ها  هر  سی ها  زؤثر بسیار  برا  کنتر  علفکه در سایر کشورها علركش با  جود این

زحصو  بسیار اند   ها  به ثبت رسیده برا  این وی در کشور زا تعداد علركش ،به ثبت رسیده است

-در ایران تاکنون علف(. 1119گیرد ) ند   همكاران، است   ا  ساوها  خیلی د ر زورد زصری قرار زی

ها  زورد کشترین علف زینی زعرفی نشده است   در حا  حاضر رایجکش انتخابی برا   راعت سی 

ه ا  وحاظ  زان کاربرد، تعداد   تنوس ک باشندزیزتریبو ین )سنكور(   پاراکوات )گرازاکسون( استراده، 

سا  هر  زشكلها هر  تابستانه که جرء علفها علف همچنین، باشندزحل عمل بسیار زحد د زی

؛ 1419شوند )فریسین    ا ، ها  زذکور به خوبی کنتر  نمیکشباشند با علف زینی زیزرارس سی 

رسد باید نسبت به (. بنابراین به نظر زی2112ان، ابراهی    همكار  آ  1446رابینسون   همكاران، 

 زینی اقدام نمود تا برا  اعما  تنا ب در ها  زختلف برا  سی هایی با زحل عملکشتوصیه علف

  (.1116 جود نداشته باشد ) ند   همكاران،  یها در تووید این زحصو  زحد دیتکشزصری علف

-ها  هر  سی   برا  کنتر  علف بودها ره ورونیلکش سوسوورور ن یک علفدر این زیان ری 

تواند قبل یا پس ا  سبر  زینی در کاویررنیا،  اشینگتون، ا رگان، زاین   ایداهو به ثبت رسیده است   زی

(. با توجه به این زه  که د ره ر یش 2115 زینی به کار بر د )هاتچینسون   همكاران، شدن سی 



5 

 

-ها  زختلری به حداکثر رشد خود زیاست   در طو  فصل رشد در  زانیكنواخت ها  هر  غیرعلف

ها نیا  (. بنابراین برا  کنتر  آنها با استراده ا  علركش2115.، آندرسون، 2119رسند )الیبمن   همكاران، 

 باشد. به چند زرحله سمپاشی زی

 زمینی در جهاننگاهی بر وضعیت تولید و کشت سیب -1-2

سرایی در تغذیه   سبد غذایی زردم جهان ا  است که نقش بهجمله زحصوالت غده زینی ا  سی 

ذکریا باشد )اصغر ترین تو یع در دنیا زی  بعد ا  ذرت دارا  گسترده (2111)فابیر    همكاران، دارد 

ترین زحصوالت کشا ر   زحسوب  زینی یكی ا  با ار شدر زقیاس جهانی، سی  .(1117  همكاران، 

فابیر    ؛ 1175رضایی   سلطانی، ) ا  ا  نیا ها  غذایی بشر را تأزین زی کندکه قسمت عمده شده

CIP  زینیاومللی تحقیقات سی طبق گرارش زرکر بین. (2111همكاران، 
، تقاضا  جهانی برا  زصری 1

 .(2111)بون،  در زقایسه با گیاهانی زانند برنج، گندم   ذرت افرایش خواهد یافت 2121این گیاه تا سا  

 زینی در کشورها  در حا  توسعه به زرات  بیشتر است   در ایران در رتبه د م اهمیت غذایی سی 

  درصد افرایش یافته است  71/2ساالنه حد داً  1441 زینی ا  سا  پس ا  گندم قرار دارد. تووید سی 

ورها  در حا  ترین گیاه  راعی در سبد غذایی در کش زینی به عنوان زه شود که سی بینی زیپیش

 زینی زورد انتظار درصد  تقاضا برا  سی  91طی این د ره، افرایش جهانی  د.توسعه در آینده باش

  .(2115)کیپ،  است

زیلیون  11/14زیلیون تن غده ا   176 زینی را نردیک تووید جهانی سی  2111سا زان فائو در سا  

 2111 زینی در ایران را در سا  هكتار  زین اعالم کرد. همچنین این سا زان سطح  یر کشت سی 

(. 2111نام، تن در هكتار گرارش کرده است )بی 2/24عملكرد حد د  زتوسطهرار هكتار با  141زیالد  

                                                
1 . Center International Potato  
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 زینی ا  نظر زقدار تووید به ترتی  کشورها  چین، زهمترین کشورها  تووید کننده سی  2111در سا  

اوجریر، ایران، انگلستان، بالر س،  وهستان،فرانسه، هلند،  آومان، بنگالدش، آزریكا، هند، ر سیه، ا کراین،

اند. همچنین در همین سا  ا  نظر زقدار زحصو  برداشت شده در  احد سطح کشورها  بوده زصر

، 91، 91، 91 ،96 اوجریره، ایران،   زصر به ترتی  با ،ترکیهآومان، کانادا، ستان، انگل فرانسه،هلند، آزریكا، 

 (.1-1)جد    (2111نام، )بی اندتن در هكتار بیشترین عملكرد را داشته 26، 24، 11، 11، 12، 14

 2111 زینی در سا  زیران کل تووید، سطح  یر کشت   عملكرد سی  -1-1جد  

 عملكرد )هكتوگرم در هكتار( سطح  یر کشت )هكتار( کل تووید )تن(زیران  نام کشور ردیف

 71/171412 41/5616944 45417511 چین 1

 66/227615 12/1442211 95191611 هند 2

 12/199699 12/2117129 11144126 ر سیه 1

 12/154496 19/1141625 22251611 ا کراین 9

 966115 11/925711 14191414 آزریكا 5

 11/141257 292111 4664711 آومان 6

 17/141741 991419 1611111 بنگالدش 7

 51/919111 161711 6475111 فرانسه 1

 11/916521 155111 6111111 هلند 4

 41/117196 44/117144 6119211 وهستان 11

 66/141614 115924 5411716 بالر س 11

 15/911911 114111 5511111 انگلستان 12

 51/242611 141111 5561111 ایران 11

 99/112177 162717 9421121 اوجریره 19

 42/264662 171111 9111111 زصر 15
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 زمینی در ایراننگاهی بر وضعیت تولید و کشت سیب -1-3

 زینی در ایران ا  د  قرن پیش زرسوم گردیده   به تدریج توسعه یافته است. در ا ایل کشت سی 

هكتار بوده است،  وی در طو  سه دهه اخیر  21111شمسی سطح  یر کشت این زحصو   51دهه 

تووید ساالنه بیش . (2111، نامبیت )تغذیه زردم کشور پیدا کرده اس ا  در سبد زینی جایگاه  یژهسی 

 ترین زواد غذایی قابل زصری بعد ا  گندمزیلیون تن در کشور، این زحصو  را در ردیف زه  5/1ا  

کیلوگرم در سا  است. زصری آن ر   به  95 زینی در ایران زتوسط سرانه زصری سی  قرار داده است.

ر   در حا  افرایش بوده   با توجه به ر ند جمعیت   گرانی سایر زنابع غذایی نیا  به تووید بیشتر این 

اسكندر    ) زحصو  با در نظر گرفتن اقلی  خشک   نیمه خشک کشورزان اجتناب ناپذیر است

   (.1141همكاران، 

 زیر کشت سطح

ر هكتار برآ رد شده هرا 154 زینی کشور حد د سی   یر کشت، سطح 1141-42  راعی سا  در

 برداشت سطح کل ا  درصد 1/11    راعی زحصوالت برداشت سطح کل ا  درصد 1/1که زعاد  

 با اراضی برداشت سطح ه  درصد 2/1   آبی کشت با اراضی سه  آن درصد 1/44   باشدزی سبریجات

 قرار نخست زقام در کشور  زینیسی  اراضی سه  درصد 1/16 با اردبیل استان .است بوده دی  کشت

   درصد 4/6 سه  با  نجان درصد، 1/7 سه  با اصرهان درصد، 1/11 سه  با همدان ها  استان .دارد

 به را کشور پنج  تا د م ها زقام ترتی  به  زینیسی   یر کشت سطح ا  درصد 1/6 سه  با کردستان

 را کشور کل  زینیسی  برداشت سطح ا  درصد 6/51 جمعاً زربور استان پنج د.ان داده اختصاص خود

  هكتار 7 داشتن با ق  استان .است شده برداشت ها استان سایر در سطح بقیه درصد 9/91   هستند دارا
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Abstract: 

In order to study Rimsulforon (titus®) effect on the potato (gria CVs) weeds control, as a 

postemergence herbicide, a field experiment was carried out in the farm which  is located 3 

km from the city of Ardabil during 2014. Factorial experiment was performed in the base 

of randomized completely block  design with three replications and potato cultivar was 

Agria (common cultivar in Ardabil). The first factor was Rimsulforon dosages with seven 

levels (0, 5, 10, 20, 30, 40 and 50 gr ai/ha), and second factor was potato growth stages, 

with three levels (Potato emergence, Stolon initiation and potato tuber bulking). Statistical 

analysis showed that using different dosages, had significantly  

effect on weed densities and dry weight, also potato yield and yield components. Results 

showed that least amount of densities and weed total dry weights were obtained in 50 gr 

ai/ha Rimsulforon. 50 gr ai/ha dose reduced the total weed dry weights, common 

lambsquarters, redroot pigweed and fieldbind weed dry weight to 90.35, 96.33, 91.61 and 

92.66 percent, respectively. Time of Rimsulforon use also, had significant effect, on total 

weed densities, common lambsquarters,  redroot pigweed and fieldbind weed densities at 

1% probability. Weeds total dry weight of common lambsquarters, redroot pigweed and 

fieldbind weed reduced at the potato emergence stage, comparing to the tuber bulking 

stage with 78.44, 74.48. 89.51 and 77.59 percent. Results of this experiment showed that, 

using of differents dosages of rimsulforon had significant effects on the potato plant height, 

main stem diameter per plant, average potato tuber weight per plant, tuberweight per plant, 

number of tuber with weight smaller than 100 gr, number of tuber with weight 100- 200 gr 

and bigger than 200 gr and tuber total yield of per hectare, but not on the tuber number per 

plant. 50 gr ai/ha dose showed highest main stem diameter per plant, average tuber weight 

per plant, tuber weight per plant, number of tubers with 100-200 gr and bigger than 200 gr 

weight and total tuber yield per hectare. Time of Rimsulforon using on the different potato 

growth stages, also had significant effect on the potato yield and yield components. So that 

the emergence time was evaluated as the best treatment. 

Keywords: Dose- response, growth stages, weed control in potato
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