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  هچکید

اي در آزمایشـی مزرعـه   ،به صـورت پـس رویشـی    بر عملکرد و اجراي عملکرد )®تاپ استار(کش اگزادیارژیل علف اثربه منظور بررسی 
تکرار و  3کامل تصادفی با هاي بلوكدر قالب طرح  فاکتوریلآزمایش به صورت . در مرکز تحقیقات آالروق اردبیل انجام شد 1392سال 

صـورت دزهـاي کـاهش یافتـه تـا      دز بـه  7کش اگزادیارژیل در علف. انجام پذیرفت) آگریا(زمینی مرسوم منطقه با استفاده از رقم سیب
 8/0و  6/0،  4/0،  2/0، 1/0،  05/0صـفر،  : دز استفاده شـده عبـارت بودنـد از    7. دزهاي افزایشی نسبت به دز توصیه شده استفاده شد

نتایج این پـژوهش نشـان    .شدن انجام شدزایی و حجیمزمینی، استولونله سبز شدن سیبمرح 3سمپاشی در . در هکتار ماده موثره لیتر
در مرحلـه   اگزادیارژیـل  لیتـر در هکتـار   8/0دز کاربرد و  ایجاد نکردداري داد که تعداد غده در بوته در تیمارهاي مختلف اختالف معنی

  .شد تهتک بوسبز شدن باعث افزایش وزن متوسط غده در بوته و عملکرد 
  

  زمینیاگزادیارژیل، عملکرد، اجزاي عملکرد و سیب :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
از نظر سطح کشت پس از ذرت، برنج و گندم در رتبه چهارم و از نظـر تـامین غـذاي مـردم     ) .Solanum tuberosum L(زمینی سیب

زمینـی، فضـاي کـافی بـراي     وجه به کشت ردیفی سیببا ت). 5(جهان پس از گندم و برنج در رتبه سوم بین محصوالت زراعی قرار دارد 
انـد کـه   هاي زیادي نشان دادهآزمایش. دهدهرز به طور جدي عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار میهاي هرز فراهم بوده و علفهجوم علف
بـوزین و  کـش متـري  و علـف طرفی تاکنون تنهـا د  از). 4و  1( زمینی عملکرد غده آن را کاهش دادهاي هرز در مزرعه سیبحضور علف

متـري بـوزین   (کش دو منظوره و داراي محـل عمـل فتوسیسـتمی    هر دو علفکه زمینی در ایران توصیه شده است پاراکوات براي سیب
-زمینـی نمـی  بوزین به دلیل کاربرد در اوایل رشد سـیب متري). 2(باشند می) 1و پاراکوات بازدارنده فتوسیستم  2بازدارنده فتوسیستم 

 پروتـو  نـده سـنتز  رهـا و بازدا از خانواده اکسـیدازول  انتخابی کشیاگزادیارژیل علف. هاي هرز تابستانه را به خوبی کنترل نمایداند علفتو
هاي یکساله مـوثر  گنج برگ و هاي هرز پهنها و علفرود و در کنترل گراسمیر کاه پورفیرینوژن اکسیداز است که قبل از سبز شدن ب

گزارش کرد ) 8(اوربانویچسو  ).6(کلی در برنج و نیشکر توسعه یافت  هاي هرز بطوراین علفکش در ابتدا براي کنترل علف. کندعمل می
گـرم و سولفوسـولفورون بـه     60سـولفورون  کیلوگرم در هکتار و ریـم  1و  75/0، 5/0کیلوگرم در هکتار و اگزادیارژیل  1بوزین که متري

 19-47زمینی را بـه میـزان   هاي سیبدرصد کنترل کند و عملکرد غده 5/95-4/82ي هرز را به میزان هاگرم توانست علف 5/26میزان 
  ).7(درصد افزایش دهد  42 در هکتار توانست عملکرد برنج راگرم  70 به میزانکاربرد اگزادیارژیل  .درصد افزایش دهد

  
  هامواد و روش

 در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزي 1392آزمایشی در سال زراعی اجزاي عملکرد کرد و عملکش اگزادیارژیل بر ررسی تاثیر علفبه منظور ب
 دانشکده هاي هرز آزمایشگاه علفخلخال اجرا و کارهاي آزمایشگاهی آن در  -کیلومتري جاده اردبیل 10آالروق اردبیل، واقع در 
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هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار اجـرا    لب طرح پایه بلوكآزمایش به صورت فاکتوریل در قا. کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد

بـه همـراه    در هکتـار  ماده مـوثره  لیتر 8/0و  6/0، 4/0، 2/0، 1/0، 05/0سطح صفر ،  7کش اگزادیارژیل در فاکتور اول دزهاي علف. شد
 3نـی مـی باشـند کـه در     زمیکش در مراحل مختلف رشدي سـیب هاي مصرف علفهاي هرز و فاکتور دوم زمانتیمار وجین کامل علف

زمینـی رقـم آگریـا بـا     ردیـف سـیب   3هاي آزمایشـی  در کرت. زمینی انجام شدزایی و حجیم شدن غده سیب، استولونمرحله سبزشدن
 .کشـت گردیـد   1392سانتی متر در اردیبهشت سـال   10به طور دستی و در عمق تقریبی  cm25و با فاصله روي ردیف  cm75فاصله 

زمینی و اجزاي آن بعد از اتمام دوره رشد و رسیدگی مطابق شرح گفته شده صورت گرفت به منظور تعیین عملکرد سیب اعمال تیمارها
هاي یک ردیف میانی از وسط هر کرت به طور دسـتی بـه طورکامـل و بـدون آسـیب دیـدگی       زمینی محصول بوتههاي سیبکامل غده

هاي مقوایی ریخته شد هاي برداشتی از هر بوته جداگانه درون پاکتغده. گرفته شدمتر هم به عنوان حاشیه در نظر  5/0برداشت شد و 
و شـمارش اقـدام   ) گرم 01/0با دقت (ها نسبت به توزین در آزمایشگاه پس از زدودن گل و مواد زاید غده. و به آزمایشگاه منتقل گردید

درصد بـراي   5و از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال  صورت گرفت SPSSو   SASتجزیه آماري با استفاده از نرم افزار .شد
  . رسم شدند Excelمقایسه میانگین تیمارها استفاده گردید همچنین نمودار با استفاده از نرم افزار 

  
  نتایج و بحث

زمینی تحـت تـاثیر دز مصـرفی و زمـان مصـرف در مراحـل مختلـف        نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر آن است که تعداد غده سیب
این نتیجه حـاکی از آن اسـت کـه ایـن صـفت      . )1جدول( داري بین تیمارها ایجاد نکردزمینی قرار نگرفت و اختالف معنیرشدي سیب

زمینـی بـا   ي سـیب در هر بوتـه گزارش کرد که تعداد غده ) 3(آلن . گیردکش قرار نمیکیفی بوده و تحت تاثیر محیط مثل کاربرد علف
ایـن  نتـایج  . یابـد ي هوایی همبستگی مثبتی دارد و با افزایش تعداد ساقه در هر بوته تعداد غده تشکیل شده نیز افزایش میتعداد ساقه

 .اشـت د وزن متوسط یـک غـده در بوتـه    درصد بر 1داري در سطح احتمال دزهاي مختلف اگزادیارژیل تاثیر معنی نشان داد که بررسی
گرم بدست آمد و کمتـرین   52/69و  65/79لیتر در هکتار و به ترتیب با  8/0بیشترین وزن یک غده در بوته در تیمار وجین کامل و دز 

  گرم بدست آمد که بین این دو  50/38و  64/36لیتر در هکتار و به ترتیب با  05/0وزن متوسط یک غده در تیمار عدم کنترل و دز 
  تعداد غده، وزن متوسط غده و عملکرد تک بوتهآماري تاثیر فاکتورهاي مورد مطالعه بر روي  هايتجزیه -1جدول

  .دارغیر معنی nsدرصد،  1دار در سطح احتمال معنی **درصد،  5دار در سطح احتمال معنی*  

  
  

داري در نیز تاثیر معنـی زمینی در مراحل مختلف رشدي سیب اگزادیارژیل زمان مصرف .)1شکل (ی داري وجود داشت تیمار تفاوت معن
زمینی نسبت به دو مرحله دیگر وزن متوسط غده مرحله سبز شدن سیب .درصد بر وزن متوسط غده در هر بوته داشت 1سطح احنمال 

  ).2شکل ( را ایجاد کردباالیی 
  
  

    میانگین مربعات               
  عملکرد تک بوته  دهوزن متوسط غ  تعداد غده در هر بوته  درجه آزادي  منابع تغییر

  350/1482  128/32  393/0  2  تکرار
201/0  7  دز علفکش ns 165/2078 ** 173/87333 ** 

033/0  2  مرحله رویشی ns 486/270 ** 831/9542 ** 

038/0  14  اثر متقابل ns 448/19 ns 831/9542 ns 

  466/391  708/29  609/0  46  خطا
  98/7  96/9  58/12  -  ضریب تغییرات
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سـطح   در داريکـش اگزادیارژیـل تـاثیر معنـی    از تجزیه واریانس داده هاي مربوط به این صفت نشان داد که کاربرد علـف  نتایج حاصل
اگزادیارژیـل   کـش هاي آماري نشان داد که دزهاي مختلف علـف نتایج حاصل از تجزیه داده. بر عملکرد تک بوته داشت درصد 1احتمال 

نشان داد که باالترین عملکرد تک بوته به ترتیب  نتایج). 1جدول(د بر عملکرد تک بوته داشت درص 1داري در سطح احتمال تاثیر معنی
لیتـر در   05/0لیتر در هکتار بود و پایین ترین عملکرد تک بوته به ترتیـب در تیمـار عـدم کنتـرل و دز      8/0در تیمار وجین کامل و دز 
لیتر در هکتـار نسـبت    8/0عملکرد تک بوته در تیمار وجین کامل و دز . نداشتداري بین این دو تیمار وجود هکتار بود که تفاوت معنی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده هاي مربوط به این صـفت  ). 3شکل(درصد افزایش داشت  27/49و  02/55به عدم کنترل به ترتیب 

درصـد بـر    1داري در سـطح احتمـال   ثیر معنـی زمینی تانشان داد که زمان مصرف علفکش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیب
کـاربرد علفکـش   . باالترین عملکرد تک بوته در مرحله سبز شدن و پایین تـرین در مرحلـه حجـیم شـدن بـود     . عملکرد تک بوته داشت

    ).4شکل(یش داشت درصد افزا 83/10 اگزادیارژیل در مرحله سبز شدن نسبت به حجیم شدن
  
  
  

  
  
  

میانگین وزن متوسط غده در مراحل مختلف  -2دزهاي مختلف اگزادیارژیل    شکلوسط غده در هر بوته در میانگین وزن مت -1شکل
         رشدي    
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میانگین عملکرد تک بوته در مراحل مختلف رشدي  -4کلش       میانگین عملکرد تک بوته در دزهاي مختلف اگزادیارژیل -3شکل
  زمینیسیب

  
  گیرينتیجه

زمینی باعث افزایش وزن متوسط لیتر و در مرحله سبز شدن سیب 8/0توان نتیجه گرفت که کاربرد اگزادیارژیل در دز طور کلی میبه   
  .داري نداشتغده در بوته و عملکرد تک بوته شد اما بر تعداد غده تاثیر معنی

  
  منابع

زمینی اردبیل و کارایی در روش وجین دستی و اي هرز در مزارع سیبهارزیابی میزان خسارت علف. 1381. نوري قنبالنی، ق )1
  .89-94صفحه . 4جلد . تهران. مجله علوم زراعی ایران. کنترل شیمیایی

هاي ثبت شده در ایران با رویکرد مدیریت مقاومت کشراهنماي علف. 1386. شیمی. بیطرفان، پ. باغستانی، م. ع. ، م.زند، ا )2
  .مشهد. انتشارات جهاد دانشگاهی. هاکشهاي هرز به علفعلف

3) Allen, E. J. 1972. The effect of row width on the yield of three potato varieties. Journal of 
Agriculture Science Cambridge, 79: 315-321.  

4) Beltrano, J., Caldiz. D. o. 1993. Effect of johnsongrass (Sorghom halepense) densities on 
potato(Solanum tuberosum L.) yield. Potato Abstract. 3: 20. 

5) Camire, M. E., Kubow, S.,Donnelly, D. J. 2009. Potatoes and human health. Food Sci. Nuti. 49:823-
840. 

6) Dickmann, R., Melgarejo, J., Loubire, P., Montagnon, M. 1997.Oxadiargyl: a novel herbicide for 
rice and sugar cane. Proc. Brighton Crop Protection Conference: Weeds, 1: 51-57. 

7) Mishra, M. M., Dash, R. R. 2013. Field domonstrations on chemical weed control in transplanted 
rice. Indian Journal of Weed Sci. 45(3): 156-158. 

8) Urbanowiczu, J., Earli chowsk, T., Powirska, M., 1998, Influence of some environmental factors on 
efficiency of new herbicides in growing of potato. Progress in Plant Protection, 38 (2) : 688-691. 
 


