
 

١ 

  
  زمینیتره و عملکرد سیبکنترل سلمه بر فلورالینتريو  متالینپندي، فلورالیناتال هايعلفکش تاثیر

  
  5زاده، امیراصالن حسین4الدینی، مهدي محب3ابراهیم، محمدتقی آل2آبادچمندوست، حمیدرضا محمد1*همایون فرجی

  ز دانشگاه محقق اردبیلیهاي هردانشجوي کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف - 1
  h.faraji92@gmail.com :*نویسنده مسئول

  دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی - 2
  استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی- 3

  اردبیلیعلوم کشاورزي دانشگاه محقق استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده  - 4
  کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزي اردبیل   -5 

 
  چکیده
و  زمینیتره در مزارع سیبهرز سلمهکنترل علف در فلورالینمتالین و تريپندي ،فلورالیناتالعلفکش  کارایی سه بررسی منظور به

. در مرکز تحقیقات کشاورزي آالروق اردبیل انجام شد 1392اي در سال مزرعه آزمایشیزمینی آن بر عملکرد کل سیب تاثیر همچنین
-اتالکاشت هاي مورد آزمایش شامل، سه علفکش پیشتیمار. شد اجراتصادفی و با سه تکرار  کامل هايآزمایش در قالب طرح بلوك

، 125/0( هايدر دز فلورالینتري )6و  4، 2، 1، 5/0، 25/0( هايدر دز متالینپندي )4و  2، 1، 5/0، 25/0، 125/0( هايدر دز فلورالین
صفات مورد بررسی در این . باشدمی هرزو شاهد کنترل کامل و شاهد آلوده به علف لیتر ماده موثر در هکتار )4و  2، 1، 5/0، 25/0

ان داد تیمارهاي مورد مطالعه در مشاهدات نش .زمینی استتره و عملکرد کل سیبهرز سلمهارزیابی عبارتند از تراکم و وزن خشک علف
زمینی داشته عملکرد کل سیبافزایش تره و نیز بر هرز سلمهتراکم و وزن خشک علفکاهش داري بر تاثیر معنی 01/0سطح احتمال 

  .است
  

  زمینیسیب، ترهسلمه فلورالین،متالین، تريفلورالین، پندياتال :کلید واژه
  

  مقدمه
 تأمین را جهان غذایی مردم احتیاجات% 90 که دارند وجود محصول غذایی پانزده منابع کننده ینتأم مختلف محصوالت بین در

، پروتئینی مواد نظیر گوناگون غذایی مواد داشتن زمینی به دلیلسیب .باشدمی محصول این پانزده از یکی زمینیسیب که کنندمی
 اهمیت خاصی از ما کشور در زمینیسیب تولید )9(د رومی شمار به انسان غذایی براي منابع ترینجز غنی معدنی امالح و اينشاسته

 متوسط مقدار .اختصاص داشته است آن تولید به کشور کشت قابل هايزمین توجهی از قابل سطح که طوري به است، برخوردار
 ایران در آن عملکرد اما است، هکتار رتن د 40 تا 35 زمینیسیب کننده تولید مهم کشورهاي بسیاري از در زراعی گیاه این عملکرد

 3-4غالبا (شدن آن نیز طوالنی دوره سبزبا توجه به اینکه به صورت ردیفی کشت شده و از طرفی به دلیل اینکه  این گیاه. است پائین
زمینی در اشغال سیبشده و بر  هاي هرز بدون هر گونه رقابت محصول با آنها بتوانند سبزطی این دوره، علف. است سبب شده) هفته

ي و افزایش هزینه تولید را در اي همچون کاهش عملکرد و کیفیت محصول تولیدهاي هرز مشکالت عدیدهعلف .)3(گیرند فضا پیشی
 شودمیها نیز بیشتر بوده و بخش قابل توجهی از هزینه تولیدي را شامل هاي هرز گاهی از حمله آفات و بیماريخسارت علف. دارندپی

هرز به دلیل داشتن مشخصاتی چون سرعت رشد باال، علف این )8(است هاي هرز در جهان زا ترین علفتره یکی از مشکلسلمه .)5(
دار عملکرد رقابت موثر براي مواد غذایی، تولید بذر زیاد و جوانه زنی بذر تحت دامنه وسیعی از شرایط محیطی سبب کاهش معنی

 .)12( هاي هرز استیکی از عوامل مهم در توسعه کشت و بهینه سازي تولید گیاهان کنترل علف لذا )7( شودگیاهان زراعی می
 شافزای در مهم ازعوامل یکی و اندشده ایران جمله از کشورها از بسیاري در هرز هايعلف مدیریتی هايبرنامه توسعه باعث هاعلفکش

باشند و زمینی می، مشکل عمده مزارع سیباستهاي هرز تابستانه که جز علفتره سلمه هرزعلف .)14( هستند زراعی محصوالتتولید 
  هاي موثر بسیاري براي کنترل علفبه این که در سایر کشورها علفکش توجه با )1(شوند نمیهاي موجود به خوبی کنترل با علفکش
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و مدت زمان . باشدبه ثبت رسیده بسیار اندك می هايزمینی به ثبت رسیده است ولی در کشور ما تعداد علفکشهاي هرز مزارع سیب

-پندي، فلورالیناتال هايپتانسیل علفکشمنظور بررسی لذا این آزمایش به  .)2(گیرند میخیلی طوالنی است که مورد استفاده قرار 
  .اجرا شدزمینی یبها بر عملکرد ستاثیر آن زمینی وتره در مزرعه سیبهرز سلمهدر کنترل علف فلورالینتريو  متالین

  
   هامواد و روش

در ایستگاه تحقیقات کشاورزي آالروق  1392در سال زراعی  با سه تکرار کامل تصادفی هايدر قالب طرح بلوك آزمایشاین 
هر  رالینفلوفلورالین، ترياتالتیمارهاي آزمایشی شامل کاربرد علفکش . شد جاده اردبیل به خلخال اجرا 10اردبیل، واقع در کیلومتر 

 6و  4، 2، 1، 5/0، 25/0( هايدر دز متالینپندي، ، علفکش)لیتر ماده موثر در هکتار 4و  2، 1، 5/0، 25/0، 125/0(یک در دزهاي 
که به صورت  بودزمینی مورد استفاده آگریا رقم سیب. باشدهرز میو تیمار عدم کنترل و کنترل کامل علف )لیتر ماده موثر در هکتار

متر وجود  3متر انجام گرفت و در هر کرت سه خط کاشت به طول سانتی 25و بین بوته  75اي با فواصل بین ردیف شتهجوي و پ
تحلیل  تجزیه و. صورت گرفتهاي ردیف میانی از کناره cm 50هاي هرز بعد از حذف دو ردیفه کناري و برداري از علفداشت نمونه

   .انجام گرفت Excelشکال با نرم افزار و رسم ا SPSSها نیز با نرم افزار داه
  

       نتایج و بحث
زمینی تره و نیز بر عملکرد کل سیبسلمهو وزن خشک هاي مورد مطالعه بر روي تراکم تیمارها نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده

 ). 1جدول(درصد داشته است  1داري در سطح احتمال تاثیر معنی
 متالینپنديلیتر در هکتار، علفکش  4در دز  فلورالیناتالهاي هاي تیمار شده با علفکشدر کرت شان دادها نمقایسه میانگین داده

-هرز سلمهدرصد تراکم علف 23/87و 58/98، 04/95، 1/96هکتار، لیتر در  4در دز  فلورالینتريو علفکش لیتر در هکتار  6و  4در دز 
تره هرز سلمهتراکم علف تریندر این مرحله بیش. داري با هم نداشندر آماري اختالف معنیتره نسبت به شاهد کمتر گردید اگرچه از نظ

در دز  فلورالینتريلیتر و علفکش  25/0در دز  متالینپنديلیتر، علفکش  25/0و  125/0در دز  فلورالیناتالدر تیمار شاهد، علفکش 
  ).a  -1شکل(داري با هم نداشتند اختالف معنی لیتر در هکتار مشاهده شد که از نظر آماري 25/0و  125/0

 فلورالینمتالین، تريفلورالین، پندياتالهاي هاي علفکشحاصل شد که از باالترین دززمانی تره هرز سلمهکمترین وزن خشک علف
لیتر در هکتار،  4در دز  فلورالیناتالدر تیمار ). b -1شکل(داري با هم نداشتند استفاده شده باشد اگر چه از نظر آماري تفاوت معنی

و  40/93، 66/90، 16/91تره سلمه هرزوزن خشک علف لیتر در هکتار، 4در دز  فلورالینتريلیتر در هکتار و  6و  4در دز  متالینپندي
هرز وزن خشک علف بیشترین میزان. داري با هم نداشتندتر بوده است از نظر آماري تفاوت معنیدرصد نسبت به شاهد کم 99/82

لیتر در هکتار و  25/0در دز  متالینپنديلیتر در هکتار، علفکش  25/0و  125/0در دز  فلورالینتالاتره در تیمار شاهد، علفکش سلمه
ر زدن مرتبه کولتیواتو 3یا  2متالین با تلفیق پندي). b -1شکل(لیتر در هکتار مشاهده شد  25/0و  125/0در دز  فلورالینتريعلفکش 

  Red Pontiacکیلوگرم در هکتار در واریته  422و   Red norlandگیلوگرم در هکتار در واریته  890ي هرز به مقدار هااز وزن کل علف
-و هر کدام از مخلوط EPTC+متالین و پندي EPTC+ هاي تریفلورالین در آزمایشی سه ساله مخلوط علفکش .)6( دزمینی کم کرسیب

تا  EPTCفلورالین در این آزمایش در اختالط با متوالکلر یا تري. درصد کنترل کرد 100خوابیده را  خروستریبوزین، تاجها به همراه م
متالین پندي. درصد رساند 100کنترل را به  EPTCفلورالین و ها را کنترل نمود ولی اضافه کردن متریبوزین به تريدرصد از جارو 95

 95متالین این کنترل را به کردن متریبوزین به پندي اضافه و کنترل کردشور را درصد علف 75تا EPTC به تنهایی یا در تلفیق با 
 کنترل در رویشیپیش صورت به علفکش چند کاربرد بررسیبه منظور  ابراهیم و همکاراندر پژوهشی که توسط آل )4(درصد رساند 

 ترتیب هب فلورالینتري و متالینپندي بوزین، متري فلورالین،اتال کهارش نمودند انجام شد گز زمینیسیب مزارع در خروستاج و سلمه
  ).1(بودند  خروس تاج و سلمه کنترل در هاکشعلف کاراترین

هاي هرز به دست آمد در کنترل کامل علف) تن در هکتار 928/27(ترین عملکرد غده ها نشان داد که بیشمقایسه میانگین داده
  لیتر در  6و 4در دزهاي  متالینپنديها از نظر آماري داشت نیز بعد از این تیمار در تیمار علفکش داري با سایر تیمارنیکه تفاوت مع
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ترین عملکرد غده برعکس کم) 2شکل(به دست آمد زمینی ترین عملکرد غده سیببیش) تن در هکتار 807/23و  391/24(هکتار 
تن  993/10(لیتر در هکتار  125/0در دز  فلورالیناتالو علفکش ) تن در هکتار 732/10(رز هزمینی در شاهد بدون کنترل علفسیب

 به عمل آمده استزمینی سیب عملکرد گیاهافزایش تحقیقات متعددي مبنی بر تاثیر مثبت کاربرد علفکش بر . به دست آمد) در هکتار
)10،11،13.(  

گیري شدهبر صفات اندازه فلورالینمتالین، تريفلورالین، پندياتالهاي تجزیه آماري تاثیر علفکش 1جدول  
  درصد 1و  5دار در سطح احتمال معنی رتیبه تب** و * 

  
  

 )b( و وزن خشک )a(در کاهش تراکم  فلورالینمتالین، تريفلورالین، پندياتالهاي کشتلف علفهاي مختاثیر کاربرد دز - 1شکل 
   ینیزمرویشی سیبتره در مرحله رشدهرز سلمهعلف

  

  
  )تن در هکتار(زمینی ملکرد کل سیببر ع فلورالینمتالین، تريفلورالین، پندياتالهاي هاي مختلف علفکشتاثیر کاربرد دز - 3شکل 
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