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 Solanum)زمینی هاي هرز در مراحل مختلف رشدي سیبکش اگزادیارژیل در کنترل علفبررسی کارایی علف

tuberosum L.)  
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 هرز دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی هايدانشجوي کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف )1
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 هاي هرز دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار علف )2

 استادیار اصالح نباتات دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی )3

 مربی پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل )4

  
  کیدهچ

یا  خوابیدهو تاج خروس) .Chenopodium album L( ترهسلمه در کنترل)®تاپ استار(کش اگزادیارژیل علف اثربه منظور بررسی      
در مرکز تحقیقات آالروق اردبیل انجام  1392صورت پس رویشی آزمایشی مزرعه اي در سال به ) .Amaranthus blitoides L( رونده

زمینـی مرسـوم منطقـه    تکرار و با اسـتفاده از رقـم سـیب    3کامل تصادفی با  هايبلوك در قالب طرح وریل،فاکتآزمایش به صورت . شد
صورت دزهاي کاهش یافته تا دزهاي افزایشی نسبت به دز توصیه شـده اسـتفاده   دز به 7علفکش اگزادیارژیل در . انجام پذیرفت) آگریا(

مرحلـه   3سمپاشـی در  . در هکتـار  مـاده مـوثره   لیتر 8/0و  6/0،  4/0،  2/0،  1/0،  05/0صفر، : دز استفاده شده عبارت بودند از 7. شد
مرحلـه   لیتـر در هکتـار و   8/0تـره در دز  ان داد که تراکم سـلمه نتایج نش. شدن انجام شدزایی و حجیمزمینی، استولونسبز شدن سیب

مصـرفی   زمان سه در خوابیدهترین بود ولی تراکم تاج خروس ینپای 8/0در دز  خوابیدهشدن غده کمترین بود و تراکم تاج خروسحجیم
لیتر در هکتار و مرحلـه   8/0تره در دز وزن خشک سلمه. داري نداشتندزمینی اختالف معنیاگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیب

  .ترین بودلیتر در هکتار نیز پایین  8/0در دز  خوابیدهسبز شدن کمترین، همچنین وزن خشک تاج خروس 
  

  زمینیپاسخ، مرحله رشدي و سیب -اگزادیارژیل، دز :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
هـاي مختلفـی   هاي هرز در تالش بوده و براي مبارزه بـا آن از روش بشر از شروع کشاورزي تاکنون همواره براي کاهش خسارت علف    

هـرز سـلمه تـره    دو علـف . هاسـت کـش است، استفاده از علف هایی که تاکنون به کار گرفتهیکی از موثرترین روش. استفاده نموده است
)Chenopodium album L. ( و تاج خروس خوابیده)Amaranthus blitoides L. (    هـاي هـرز تابسـتانه    کـه جـزو گـروه علـف

از طرفـی   .)2(شـوند زمینی به خوبی کنترل نمـی هاي موجود براي سیبکشباشند و با علفزمینی میهستند، مشکل عمده مزارع سیب
زمینی در ایران توصیه شده است که از نظر تعداد و تنوع محل عمـل بسـیار   تاکنون تنها دو علفکش متري بوزین و پاراکوات براي سیب

و پـاراکوات   2متـري بـوزین بازدارنـده فتوسیسـتم     (کش دو منظوره و داراي محـل عمـل فتوسیسـتمی    باشند و هر دو علفمحدود می
پورفیرینـوژن   پروتـو  نـده سـنتز  رهـا و بازدا از خانواده اکسـیدازول  انتخابی کشیاگزادیارژیل علف. ).1( باشندمی) 1بازدارنده فتوسیستم 

. کنـد هاي یکساله موثر عمل میگنج برگ وهاي هرز پهنها و علفرود و در کنترل گراسمیر کاه اکسیداز است که قبل از سبز شدن ب
کیلـوگرم مـاده مـوثره در     3/0کش در میزان ل بدست آمده توسط این علفرزمینی نشان داد که کنتکاربرد اگزادیارژیل در مزرعه سیب

ریـزي و  کش در کنترل تاجهمچنین این علف کیلوگرم ماده موثره در هکتار است و 1 متري بوزین به میزان هکتار برابر کاربرد استاندارد
ه کاربرد اگزادیارژیـل بـه صـورت    گزارش کردند ک) 2(آل ابراهیم و همکاران  .)3( عالی بود) Panicum aubalbidum( اي ارزنگونه
-با توجه به محدود بودن تعداد علـف . درصد سلمه تره را کنترل کند 87-94هرز تاج خروس و درصد علف 82-95رویشی توانست پس
 شور در بیشتر مزارع ک خوابیده خروستاجتره و ینی و غالب بودن دو علف هرز سلمهزمهاي ثبت شده در کشور در مزارع سیبکش
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کـش  بنابراین در این آزمایش کاربرد علف. در کنترل این دو علف هرز آزمایش شود ي جدیدهاکشعلف ضرورت دارد تا کارایی برخی از

  .اي مورد بررسی قرار گرفتدر شرایط مزرعه خوابیده سلمه تره و تاج خروس براگزادیارژیل 
  

  هامواد و روش
در ایسـتگاه   1392تره و تاج خروس خوابیده آزمایشی در سال زراعـی  کش اگزادیارژیل در کنترل سلمهه منظور بررسی تاثیر علفب    

آزمایشـگاه   هاي آزمایشـگاهی آن در خلخال اجرا و اندازه گیري -کیلومتري جاده اردبیل 10تحقیقاتی کشاورزي آالروق اردبیل، واقع در 
هـاي کامـل   آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایـه بلـوك  .. اورزي دانشگاه محقق اردبیلی انجام شددانشکده کش هاي هرزعلف

مـاده   لیتـر  8/0و / 6، 4/0،  2/0،  1/0، 05/0سـطح صـفر ،    7کش اگزادیارژیل در فاکتور اول دزهاي علف. تصادفی با سه تکرار اجرا شد
مرحلـه سـبز شـدن ،     3زمینی می باشد که در کش در مراحل مختلف رشدي سیبعلفهاي مصرف و فاکتور دوم زمان در هکتار موثره

و بـا فاصـله    cm75زمینی رقم آگریا بـا فاصـله   ردیف سیب 3هاي آزمایشی در کرت. انجام شد زمینیسیب زایی و حجیم شدناستولون
اعمـال تیمارهـا مطـابق    . نـد کشت گردید 1392سانتی متر در اردیبهشت سال  10به طور دستی و در عمق تقریبی  cm25روي ردیف 

هـاي هـرز توسـط واحـدهاي نمونـه بـرداري       هفته بعد از هر مرحله سمپاشـی، نمونـه بـرداري علـف     3شرح گفته شده صورت گرفت و 
بـه آزمایشـگاه   و  ههاي نمونـه بـرداري قـرار گرفتـ    هاي برداشت شده به تفکیک درون پاکتانجام شد و نمونه) m2 5/0 ×75/0کواردات(

هـاي مخصـوص   هاي هوایی مربوط به هر گونه به طور مجزا در پاکتاندام. ها بر اساس گونه انجام شدشمارش تعداد بوته منتقل شدند و
ها، محتویات داخـل  پس از خشک شدن کامل نمونه. ساعت قرار داده شدند 48سانتی گراد به مدت  75ریخته شد و داخل آون با دماي 

بـا اسـتفاده از   ها دادهتجزیه آماري . ها ثبت گردیدگرم توزین شده و وزن خشک آن 01/0داگانه با ترازوي دیجیتالی با دقت هر پاکت ج
درصـد بـراي مقایسـه میـانگین تیمارهـا       5صورت گرفت و از آزمون چند دامنه اي دانکن در سـطح احتمـال    SPSSو   SASنرم افزار

  . رسم شدند Excelاستفاده از نرم افزار با  هااستفاده گردید همچنین نمودار
  

  نتایج و بحث
در  خوابیـده هاي هرز سلمه تـره وتـاج خـروس    ت نشان داد که تراکم علفصفهاي مربوط به این نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده    

را در  خوابیـده  خـروس اجتـره و تـ  تـراکم سـلمه   ،دزهاي مختلف اگزادیارژیـل  همچنین). 1جدول ( بوددار درصد معنی 1سطح احتمال 
تـراکم  . حاصل شـد لیتر در هکتار  8/0تره کمترین تراکم آن در دز و در مورد سلمه ندداري کاهش دادمقایسه با عدم کنترل بطور معنی

 .ددرصـدي را نشـان دا   80/56بوته در متر مربع بود که در مقایسه با عـدم کنتـرل کـاهش     21/30 ،لیتر در هکتار 8/0سلمه تره در دز 
. )1شـکل (ایجـاد کـرد   را ) درصـد  26/64(لیتر در هکتار باالترین درصد کاهش تراکم  8/0نیز دز  خوابیدهخروس همچنین در مورد تاج

داري در زمینی تاثیر معنـی کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیبهاي آماري نشان داد که زمان مصرف علفنتایج تجزیه داده
کـش  کـاربرد علـف   ).1جدول(داري نداشت تاثیر معنی خوابیدهخروس تره داشت ولی بر تراکم تاجتراکم سلمه درصد بر 1سطح احتمال 

درصـد   35/34سبز شـدن  تره را نسبت به مرحله تراکم سلمه وتره را بیشتر کاهش داد اگزادیارژیل در مرحله حجیم شدن، تراکم سلمه
تـره و تـاج خـروس    وزن خشـک سـلمه  هاي مربوط به این صفت نشان داد کـه  س دادهنتایج حاصل از تجزیه واریان. )2شکل( کاهش داد

هـاي آزمـایش نشـان داد کـه افـزایش دز اگزادیارژیـل، وزن خشـک        داده). 1جدول ( نددار بوددرصد معنی 1خوابیده در سطح احتمال 
خـروس  تـره و تـاج  کمتـرین وزن خشـک سـلمه   . داداري کاهش دخروس خوابیده را در مقایسه با عدم کنترل بطور معنیتره و تاجسلمه

  . )3شکل ( بود 88/84و  17/77که در این دز کاهش وزن خشک نسبت به عدم کنترل به ترتیب  لیتر در هکتار بود 8/0خوابیده در دز 
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خروس تره و تاجمیانگین تراکم سلمه. 2خروس خوابیده در دزهاي مختلف اگزادیارژیل     شکلتره و تاجمیانگین تراکم سلمه 1شکل
      زمینیخوابیده درمراحل مختلف رشدي سیب

  
  

  خوابیدهخروس تره و تاجطالعه بر روي تراکم و وزن خشک سلمههاي آماري تاثیر فاکتورهاي مورد متجزیه -1جدول
  

  .دارغیر معنی nsدرصد،  1دار در سطح احتمال معنی **درصد،  5دار در سطح احتمال معنی*
  
تـره و  درصد  بر وزن خشک سـلمه 1داري در سطح احتمال کش اگزادیارژیل تاثیر معنیدهد که زمان مصرف علفنشان می) 1(جدول  
تـره و تـاج خـروس    زمینی کمتـرین وزن خشـک سـلمه   کاربرد اگزادیارژیل در مرحله سبز شدن سیب. دار بودخروس خوابیده معنیاجت

تره و تاج خروس خوابیده در مرحله سبزشدن نسبت به حجیم شـدن بـه ترتیـب    درصد کاهش وزن خشک سلمه. خوابیده را ایجاد کرد
نیز گزارش دادند که کاربرد پس رویشی اگزادیارژیل در دزهـاي مختلـف   ) 2012(یم و همکاران آل ابراه). 4شکل (بود  16/24و  50/66

  .درصد کاهش داد 92/65درصد و وزن خشک سلمه تره را  17/70را بمیزان ریشه قرمز وزن خشک تاج خروس 
  
  

      میانگین مربعات     
- تراکم سلمه  درجه آزادي  منابع تغییر

  تره
وزن خشک 

  ترهسلمه
تراکم تاج خروس 

  وابیدهخ
وزن خشک تاج خروس 

  خوابیده
24/361  2  تکرار  54/15882  33/2  47/0  

45/1730  6  علفکشدز  ** 16/140000 ** 48/9 ** 54/8 ** 

41/3513  2  مرحله رویشی ** 94/302376 ** 01/0 ns 34/1 * 

47/243  12  مرحله رویشی× علفکشدز  ns 69/8954 ns 64/0 ns 24/0 ns 

  36/0  29/1  96/5340  04/193  40  خطا
  56/17  79/19  73/22  49/24  -  (%) ضریب تغییرات
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تره و میانگین وزن خشک سلمه. 4ارژیل   شکلخروس خوابیده در دزهاي مختلف اگزادیتره و تاجمیانگین وزن خشک سلمه. 3شکل

  زمینیخروس خوابیده در مراحل مختلف رشدي سیبتاج
  
  گیري کلینتیجه 

-تره و تاجزمینی، وزن خشک سلمهلیتر در هکتار و در مرحله سبز شدن سیب 8/0توان نتیجه گرفت که کاربرد دز بطورکلی می    
  . خروس خوابیده را بیشتر کاهش داد
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