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- مراحل مختلف رویشی سیب در ).Amaranhtus retroflexusL(تاج خروسدر کنترل  EPTCکش بررسی کارایی علف

   (.SolanumtuberosumL)زمینی 
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  چکیده
پیش کاشت و  صورت به)  .Amaranthus retroflexus( ریشه قرمز در کنترل تاج خروسارادیکان کش به منظور بررسی اثر علف

پاسخ در قالب طرح  -آزمایش به صورت دز. اردبیل انجام شددر مرکز تحقیقات آالروق  1392اي در سال پس رویشی آزمایشی مزرعه
-دز به 7در  ارادیکانعلفکش . انجام پذیرفت) آگریا(زمینی مرسوم منطقه تکرار و با استفاده از رقم سیب 3هاي کامل تصادفی با بلوك

،  2، 1،  5/0، 0: اده شده عبارت بودند ازدز استف 7. صورت دزهاي کاهش یافته تا دزهاي افزایشی نسبت به دز توصیه شده استفاده شد
نتایج نشان . زایی انجام شداستولون و زمینیسبز شدن سیب، پیش کاشت مرحله  3سمپاشی در . لیتر ماده موثره در هکتار 6و  5، 4

و مرحله پیش  6ز در د تاج خروس وزن خشک کمترین بود و  پیش کاشتلیتر در هکتار ومرحله  6در دز  تاج خروس وزن تر داد که 
   .ترین بودپایینکاشت 

  
  زمینیسیب وپاسخ،  -، دزدیکاناار :کلمات کلیدي

  
  مقدمه 

مهمترین گیاه غده اي است که بعد از غالتی مانند گندم،برنج،جو،مقام پنجم را به خود )Solanum tuberosum(سیب زمینی 
زمینی که یکی از محصوالت استراتژیک کشور است هر ساله وجود علف هاي هرز در میان مزارع سیب  ).2(اختصاص داده است 

روش هاي مختلفی  ).1( این محصول است) وزن غده ها(که این خسارت ناشی از کاهش عملکرد . خسارت قابل توجهی به بار می آورد
ارزه با علف هاي هرز در بین روش شیمیایی براي مب) 5( بنا به گزارش هلمز که می شود هاي هرز استفاده علف براي کنترل رشد و نمو

تاج خروسی .علف هاي هرز از جایگاه ویژه اي در بین سایر روش هاي مدیریتی براي خود باز کرده استر سایر روش هاي مدیریتی د
ر واین د )3( زمینی به خوبی کنترل نمی شودکش هاي موجود براي سیبهاي هرز تابستانه سیب زمینی است ،که با علف یکی از علف

بوته تاج خروس در هر  4درصد عملکرد و حضور  33حالی است که وجود یک بوته تاج خروس در هر متر ردیف کاشت باعث کاهش 
  EPTC)4( ابراهیم طبق گزارش آل ).6( زمینی گردیدهاي بازارپسند سیبدرصد کاهش عملکرد غده 40متر ردیف کاشت باعث 

به طوري که با .در کاهش وزن خشک و کنترل تاج خروس به طور معنی دار عمل نمود )چربی و بازدارنده سنتز ازگروه تیوکارباماتها(
غالب بودن علف هرز تاج با توجه به .درصد کاهش یافت 65ي موثره آن ماده خشک تاج خروس لیتر در هکتار از ماده 5/3کاربرد 

بنابراین در این آزمایش کاربرد .هرز آزمایش شودترل این علفکش ها در کنخروس در بیشتر مزارع ضرورت دارد کارایی برخی از علف
  .ارادیکان در شرایط مزرعه مورد بررسی قرار گرفت
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  هامواد و روش
در ایستگاه تحقیقاتی  1392آزمایشی در سال زراعی  ریشه قرمزتاج خروس  رلدر کنت رادیکانکش ابه منظور بررسی تاثیر علف
آزمایش به .هاي هرز دانشگاه محقق اردبیلی انجام شدهاي آزمایشگاهی آن در آزمایشگاه علفگیري دازهکشاورزي آالروق اردبیل، و ان

سطح  7ر د ارادیکانکش فاکتور اول دزهاي علف. هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شددر قالب طرح پایه بلوكاسپیلت پالت صورت 
زمینی کش در مراحل مختلف رشدي سیبهاي مصرف علفدر هکتار و فاکتور دوم زمانلیتر ماده موثره  6و  5، 4،  2،  1، 5/0صفر ، 

زمینی ردیف سیب 3هاي آزمایشی در کرت. زمینی انجام شدزایی سیباستولون وسبز شدن ،پیش کاشت،  مرحله  3می باشد که در 
 1392سانتی متر در اردیبهشت سال  10تقریبی به طور دستی و در عمق  cm25و با فاصله روي ردیف  cm75رقم آگریا با فاصله 

هاي هرز توسط واحدهاي نمونه برداري هفته بعد از هر مرحله سمپاشی، نمونه برداري علف 3اعمال تیمارها بعد از . کشت گردیدند
هاي هوایی اندام .و وزن تر اندازه گیري شد.هاي برداشت شده به آزمایشگاه منتقل شدندانجام شد و نمونه) m2 5/0 ×75/0کواردات(

پس از خشک . ساعت قرار داده شدند 48سانتی گراد به مدت  75هاي مخصوص ریخته شد و داخل آون با دماي در پاکتهرز علف
و  SASزارها با استفاده از نرم افتجزیه آماري داده .ندگرم توزین شد 01/0با ترازوي دیجیتالی با دقت  ،هاشدن کامل نمونه

SPSS درصد براي مقایسه میانگین تیمارها استفاده گردید همچنین  5صورت گرفت و از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال
   .رسم شدند Excelنمودارها با استفاده از نرم افزار 

  
  نتایج و بحث

 ددار بودرصد معنی 1هرز تاج خروس در سطح احتمال  علف و وزن خشک تروزنها نشان داد که نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
آن تروزن داري کاهش دادند و کمترین خروس را در مقایسه با عدم کنترل بطور معنیتاج وزن تر، ارادیکاندزهاي مختلف ). 1جدول (

مقایسه میانگین داده ها  ).1شکل. (صدي را نشان داددر93/43در مقایسه با عدم کنترل کاهش که   ،لیتر در هکتار حاصل شد 6در دز 
کمترین وزن خشک . داري کاهش دادخروس را در مقایسه با عدم کنترل بطور معنینشان داد که افزایش دز ارادیکان وزن خشک تاج

ري هاي آمانتایج تجزیه داده ). 2شکل (بود   63/68لیتر در هکتار بود که کاهش وزن خشک نسبت به عدم کنترل  6خروس در دز تاج
داشت  تاج خروس و وزن خشک تروزندرصد بر  1داري در سطح احتمال تاثیر معنی نیز  ارادیکانکش علف اعمالنشان داد که زمان 

درصد کاهش داشت  69/98و 25/95زایی به ترتیببطوریکه وزن تر در پیش کاشت نسبت به دو مرحله سبز شدن و استولون).1جدول(
زایی نسبت به سبز شدن و استولون در پیش کاشت  را کاهش وزن خشک تاج خروس ریشه قرمز  ها، مقایسه میانگین داده). 3(شکل

   ).4(درصد نشان داد شکل 06/98و 78/94به ترتیب 
  

  ریشه قرمزخروس و وزن خشک تاج وزن ترهاي آماري تاثیر فاکتورهاي مورد مطالعه بر روي تجزیه. 1جدول
  میانگین مربعات

  وزن خشک تاج خروس  وزن تر تاج خروس  درجه آزادي  یراتمنابع تغی
  3579/7  5362/247  2  تکرار

2620/6372  6  هاي علفکشدز ** 8484/186 ** 

  4003/3  7565/58  12  خطاي اصلی
4343/33923  2  مراحل رویشی ** 4155/980 ** 

0903/2166  12  اثر متقابل ** 3219/59 ** 

  3017/4  3648/89  28  خطاي فرعی
  6711/27  79/23    یراتضریب تغی

  دارغیر معنی nsدرصد،  1دار در سطح احتمال معنی **درصد،  5دار در سطح احتمال معنی*
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  گیري کلینتیجه
ریشه خروس خشک تاجتر و  زمینی، وزن سیب پیش کاشتلیتر در هکتار و در مرحله  6توان نتیجه گرفت که کاربرد دزبطورکلی می
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