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  چکیده
 خروستاج هرزعلف در کنترل زمینیسیب مزارع در متالینپندي و فلورالینتري فلورالین،اتال علفکش کارایی سه بررسی منظور به

. ر مرکز تحقیقات کشاورزي آالروق اردبیل انجام شدد 1392اي در سال مزرعه آزمایشیزمینی بر عملکرد کل سیب همچنین تاثیر آنو 
-التا( کاشتپیش سه علفکشهاي مورد آزمایش شامل، تیمار .اجرا شدکامل تصادفی و با سه تکرار  هايآزمایش در قالب طرح بلوك

لیتر  )6 و 4 ،2 ،1 ،5/0 ،25/0(هاي متالین در دزيو پند )4 و 2 ،1 ،5/0 ،25/0 ،125/0(هاي در دزهر یک ) فلورالینفلورالین و تري
گیري در این ارزیابی عبارتند از صفات مورد اندازه. باشدمیهرز هرز و شاهد آلوده به علفو شاهد کنترل کامل علف ماده موثر در هکتار

داري در ر معنینشان داد تیمارهاي مورد مطالعه تاثی نتایج .زمینی استخروس و عملکرد کل سیبهرز تاجو وزن خشک علفتراکم 
  .زمینی داشته استعملکرد کل سیبافزایش  بر و نیزخروس هرز تاجو وزن خشک علفتراکم  کاهش بر 01/0احتمال  سطح
  

  زمینیسیبفلورالین، تريخروس، متالین، تاجپندي ،فلورالیناتال: کلید واژه
  

   مقدمه
 گیاه این .گرفته است قرار در دنیا چهارم يدر مرتبه برنج و ذرت گندم، از پس غذا کننده تأمین زراعت یک عنوان زمینی بهسیب

 در کشورهاي در خصوص به آن تولید مختلف، هوایی و آب شرایط با سازگاري دلیل به .است توجه مورد شغذایی باالی ارزش دلیل به
 عملکرد و رشد در زراعی هاينظام بوم در که گیاهانی عنوان به معموالٌ هرزهايعلف .)1( است حال گسترش در به سرعت توسعه حال

این گیاهان براي دستیابی به آب، نور و مواد غذایی با  )5( شوندمی شناخته کنندمی ایجاد اختالل زراعی گیاهان فرآیندهاي تولید و
ي که خسارت ناشی از شوند به طورکیفی محصوالت کشاورزي می و کنند و در اثر این امر باعث کاهش کمیگیاهان زراعی رقابت می

هاي هرز به عنوان یکی از تهدیدات اصلی کشاورزي به همین دلیل است که از علف )6(رسد میدرصد  80تا  70هاي هرز گاهی به علف
 هرز هايعلف مهمترین از یکی هرزاین علف. باشدزمینی میهاي هرز زیان آور در مزارع سیبخروس از جمله علفتاج. یاد شده است

 .شودمی طریق رقابت از زراعی گیاهان عملکرد شود و سبب کاهشمی یافت دنیا گرمسیري و مناطق معتدله اکثر در است که جهان در
هاي هرز و دشواري در مبارزه بر علیه زمینی، باعث بروز تنوع زیاد علفموجود در کشور ،گستردگی و پراکنش کشت سیب یاقلیم تنوع 

روش از دیگر یکی هاعلفکش مصرف .)3(زمینی شده است ها در محصول سیبرز، تراکم و میزان رویش آنهآن با توجه به نوع علف
تا  .است داشته زراعی گیاهان افزایش عملکرد و هرز هايعلف کنترل در زیادي تأثیر که است هرز هايمدیریت علف در موثر هاي

 ).2(باشد مینی در ایران ثبت شده است که از نظر تنوع محل عمل محدود زمیکنون فقط دو علفکش متریبوزین و پاراکوات براي سیب
 خروستاج هرزعلف بودن غالب و زمینیسیب کشور براي مزارع در شده ثبت هايعلفکش تعداد بودن محدود به توجه بر این اساس با

 آزمایش این در اینرو، از. شود آزمایش هرزعلف این کنترل در هاعلفکش از برخی کارایی تا است الزم کشور، زمینیسیب مزارع دراکثر
  .گرفت قرار مورد بررسی خروستاج روي متالینفلورالین، پنديتري فلورالین،اتال علفکش سه کاربرد
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  هامواد و روش

یل، واقع در در ایستگاه تحقیقات کشاورزي آالروق اردب 1392در سال زراعی  کامل تصادفی هايدر قالب طرح بلوك آزمایشاین  
تیمارهاي آزمایشی شامل . اردبیلی انجام شدجاده اردبیل به خلخال اجرا و کارهاي آزمایشگاهی آن در دانشگاه محقق 10کیلومتر 

 ،25/0( هايمتالین در دز، علفکش پندي)4 و 2 ،1 ،5/0 ،25/0 ،125/0( هر یک در دزهاي فلورالینفلورالین و ترياتال کاربرد علفکش
که به صورت جوي و  بودزمینی مورد استفاده آگریا رقم سیب. باشدهرز میو تیمار عدم کنترل و کنترل کامل علف )6 و 4 ،2 ،1 ،5/0

متر وجود  3انجام گرفت و در هر کرت سه خط کاشت به طول  کشت آن مترسانتی 25 بوتهو بین  75اي با فواصل بین ردیف پشته
 تجزیه و .صورت گرفتهاي ردیف میانی از کنارهمتر سانتی 50و کناري دو ردیفه رز بعد از حذف هاي هداري از علفبرداشت نمونه

   .انجام گرفت Excelو رسم اشکال با نرم افزار SPSS ها با نرم افزار تحلیل داه
  

  نتایج و بحث
و  خروسهرز تاجتراکم و وزن خشک علف کاهشداري برنشان داد تیمارهاي مورد مطالعه تاثیر معنی هاداده تجزیه واریانس نتایج

ماده  لیتر 4در دز  فلورالیناتال هايعلفکش ).1- جدول( داشته است درصد 1در سطح احتمال  زمینیعملکرد کل سیب افزایش نیز بر
توانستند به ترتیب  رماده موثر در هکتا لیتر 4در دز  فلورالینتريو موثر در هکتار  ماده لیتر 6در دز  متالینپندي ،در هکتار موثر
داري با هم که از نظر آماري تفاوت معنی خروس را کاهش دهندهرز تاجدرصد نسبت به شاهد تراکم علف 16/98و  85/95، 62/98

-اتال، علفکش هرزآلوده به علف هاي شاهددر تیمار ترتیب هب خروسهرز تاجترین تراکم علفدر این مرحله بیش) a -1شکل (نداشتند 
-تريدر هکتار و علفکش ماده موثر لیتر  5/0و  25/0در دز،  متالینپنديدر هکتار، علفکش ماده موثر لیتر  125/0در دز  فلورالین
  .در هکتار مشاهده شدماده موثر لیتر  25/0و  125/0در دز  فلورالین

در  فلورالینتريدر هکتار و ماده موثر لیتر  4در دز  فلورالیناتالهاي تیمار شده با علفکش خروس در کرتهرز تاجوزن خشک علف 
لیتر در  6در دز  متالینپنديهایی که علفکش نیز در کرتکاهش یافت درصد  51/97و  63/97تیب هکتار به تر ماده موثر درلیتر  4دز 

اگر چه از نظر آماري خروس نسبت به شاهد مشاهده شد هرز تاجدرصد کاهش در وزن خشک علف 24/90 هکتار مصرف شده بود
و  هرزآلوده به علف در تیمار شاهدترتیب ه ب خروستاجهرز ترین وزن خشک علفاین مرحله بیش در. داري با هم نداشتندتفاوت معنی

  ). b -1 شکل( مشاهده شددر هکتار  ماده موثر لیتر 125/0علفکش ترفالن در دز 
-درصد و تاج 78را به میزان تره کیلوگرم در هکتار سلمه 05/1ر دز فلورالین دکه اتال اندگزارش کرده) 2000(تونکز و همکاران 

کیلوگرم  28/0(با متریبوزین ) کیلوگرم در هکتار 05/1(فلورالین همچنین مخلوط اتال درصد کنترل کرده است 82خروس را به میزان 
روباهی قرمز و دمخروس ریشهتره و تاجهاي هرز سلمهعلف) کتارکیلوگرم ماده موثر در ه 018/0(سولفورون با ریم) ماده موثر در هکتار

م و ایشیدا یرنس .)10( ریزي را بسیار موثر کنترل نمودتاج EPTC سولفورون یافلورالین با ریممخلوط اتال و کنترل کرد% 98را بیش از 
-ریم انجام شد بیان نمودند که )2012(هیم و همکاران ابراآل درپژوهشی که توسط .)9( اندنتایج مشابهی را گزارش کرده نیز) 1998(

  .)4( دنخرس در ایران باشو تاج ترهتواند بهترین گزینه براي کنترل سلمهفلورالین میو تري سولفورون
-فدر کنترل کامل عل) تن در هکتار 928/27(ترین عملکرد غده نشان داد که بیش زمینیي عملکرد سیبهامقایسه میانگین داده 
 6و 4در دزهاي  متالینپنديتیمار علفکش  همچنینها از نظر آماري داشت داري با سایر تیمارهرز به دست آمد که تفاوت معنیهاي

ی در زمینترین عملکرد غده سیبکم) 2شکل( هاي بعد قرار داشته استدر رتبه) تن در هکتار 807/23و  391/24(لیتر در هکتار 
به ) تن در هکتار 993/10(لیتر در هکتار  125/0در دز  فلورالیناتالو علفکش ) تن در هکتار 732/10(ز هرشاهد بدون کنترل علف

  لفکش استفاده شده بود تفاوت هاي باالتر عهاي که در آنها دزو کرت هرزعلف از نظر آماري با تیمار شاهد کنترل کاملکه دست آمد 
  

تحقیقات متعددي مبنی بر  .زمینی شدها موجب افزایش عملکرد غده سیبز علفکشبه عبارت دیگر استفاده ا. داري داشتمعنی
  ).7،8( به عمل آمده است زمینیسیبتاثیر مثبت کاربرد علفکش بر عملکرد 
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  گیري شدهها بر صفات اندازهتجزیه واریانس تاثیر علفکش -) 1(جدول 

  
               

  
  
  
  
  

و *                    

ترتیب  ه ب** 
 درصد 1و  5دار در سطح احتمال معنی

 

  
  

-هرز تاجعلف )b(  و وزن خشک )a(فلورالین در کاهش تراکم متالین و اتالفلورالین، پنديهاي تريکشهاي مختلف علفتاثیر کاربرد دز -1شکل 
  زمینیخروس در مرحله رشد رویشی سیب

  
  )تن در هکتار(زمینی بر عملکرد کل سیب رالینفلومتالین و اتالفلورالین، پنديهاي تريهاي مختلف علفکشتاثیر کاربرد دز -2شکل 

  
  
  

  میانگین مربعات
  زمینیعملکرد کل سیب  خروستاجوزن خشک   خروستاجتراکم   درجه آزادي  منبع تغییر

  279/3  217/0  99/196  2  تکرار
  147/71 **  129/40**   448/15244 **  18  تیمار
  601/2  488/0  427/343   36  خطا

  107/10  1096/13  6408/18    ضریب تغیرات
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