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  چکیده 
، آزمایشی در قالب بلوك هاي کامل جهت کاهش جمعیت علفهاي هرز مزارع سیب زمینیعلف کش در تعدادي به منظور ارزیابی    

تیمارها . در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي مرکز مغان واقع در شهر اردبیل اجرا شد 1391تکرار در سال  4تیمار و  10تصادفی با 
به صورت پیش % 70گرم متري بوزین  750درصد،  25/0تار ریما به همراه سورفکتانت گلدن گیت گرم در هک 150و  100،  75شامل 

 500گرم ریما،  50+گرم متري بوزین 750گرم ریما در هکتار،  75+ گرم متري بوزین 750رویشی پیش از سبز شدن سیب زمینی، 
. لیتر در هکتار به صورت پس رویشی و شاهد بودند 3راکوات گرم ریما، پا 50+گرم متري بوزین 500گرم ریما،  75+ گرم متري بوزین

علف هاي هرز غالب مزرعه از قبیل تاج خروس داشته اند به  جمعیتنتایج نشان داد که همه علفکش ها اثرات موثري روي کاهش 
 و )درصد 06/96(گرم  75 سولفورونریم+  750مربوط به تیمار متري بوزین  درصد کاهش تراکم علف هاي هرز، طوري که، بیشترین

 .بوددر هکتار  )درصد 06/52(لیتر  3تیمار پاراکوات  کمترین درصد کاهش تراکم مربوط به
  

 سیب زمینی، تراکم علف هاي هرزمتري بوزین، کنترل شیمیایی،  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

و به دلیل عملکرد بسیار باال در واحد سطح، سیب زمینی یکی از محصوالت غده اي است که نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارد    
تن ماده ي خشک،  2/2سیب زمینی با تولید متوسط  ).2( انرژي و مقدار پروتئین تولیدي آن در واحد سطح بیش از گندم و جو است

متاز اقلیمی و استان اردبیل با داشتن شرایط م. مگاژول انرژي در هر هکتار از محصوالت استراتژیک در جهان محسوب می شود 6/2
به طور . پتانسیل هاي موجود از جهت هاي مختلف، بیش از یک ششم سطح کشت این زراعت را در کشور به خود اختصاص داده است

با توجه به کشت  ).3 (هکتار از اراضی آبی دشت مغان به کشت سیب زمینی اختصاص می یابد  28000متوسط ساالنه سطحی معادل 
ردیفی سیب زمینی، فضاي کافی براي هجوم علف هاي هرز فراهم بوده و علف هرز، به طور جدي عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار می 

زمینی به خوبی کنترل مشکل عمده مزارع سیب زمینی علف هاي هرز تابستانه می باشند و با علفکش هاي موجود براي سیب. دهد
و ریم ) پیش رویشی و پس رویشی(، متري بوزین )پیش رویشی(، متوالکلر )پیش رویشی(هر چند علفکش لینورون  ).1( نمی شوند
 ).4و5(عموما براي کنترل خیلی از علف هاي هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع سیب زمینی موثر هستند ) پس رویشی(سولفورون 

اي سیب زمینی در ایران توصیه شده است و هر دو علفکش دو منظوره و داراي ولی تاکنون تنها دو علفکش متري بوزین و پاراکوات بر
متاسفانه سموم علفکش در زراعت سیب زمینی محدود بوده و این محدودیت مشکالت فراوانی  ).3( محل عمل فتوسیستمی می باشند

مناطق و اقلیم هاي مختلف کشور با فلور علف هاي را در این زمینه بوجود آورده است به طوري که این محدودیت از نظر کارایی اثر در 
تواند در صورتی که کند و همچنین مصرف مستمر آنها و گزارشاتی از احتمال بروز مقاومت، میهرز متفاوت، بسیار خودنمایی می

ل تمامی علف هاي هرز هیچ یک از علف کش ها، به تنهایی قادر به کنتر راهکاري اندیشه نشود باعث تشدید مشکل گردد از آنجایی که
  رویشی موجب افزایش طول دوره کنترل علف هاي هرز می گردد، بنابرین این رویشی و پیشکاربرد توام علفکش هاي پس نخواهد بود
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آزمایش با هدف بررسی کارایی توام علفکش هاي متري بوزین، ریم سولفورون و پاراکوات، به منظور کنترل علف هاي هرز مزارع سیب

 .انجام گرفتزمینی 

 
  مواد و روش ها

کیلومتري شهر  10در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل، واقع در  1390-91پژوهش حاضر در سال زراعی    
متر از سطح دریا و میانگین  1340دقیقه، ارتفاع  23درجه و  48دقیقه، عرض  10درجه و  38اردبیل، با موقعیت جغرافیایی طول 

هاي آزمایشگاهی، در آزمایشگاه بخش تحقیقات گیاهپزشکی واحد علف هاي هرز  بررسی. میلی متر اجرا گردید 200بارندگی سالیانه 
تکرار  4تیمار و  10هاي کامل تصادفی با آزمایش به صورت طرح بلوك. انجام گرفت) مغان(مرکز تحقیقات کشاورزي استان اردبیل 

گرم متریبوزین  750درصد،  25/0گرم در هکتار ریما به همراه سورفکتانت گلدن گیت  150و  100،  75شامل  تیمارها. انجام شد
 50+گرم متریبوزین 750گرم ریما در هکتار،  75+ گرم متریبوزین 750به صورت پیش رویشی پیش از سبز شدن سیب زمینی، % 70

لیتر در هکتار به صورت پس رویشی و  3گرم ریما، پاراکوات  50+گرم متریبوزین 500گرم ریما،  75+ گرم متریبوزین 500گرم ریما، 
هر بلوك . هر کرت به دو قسمت مساوي تقسیم شده و اعمال تیمار در قسمت فوقانی کرت انجام گرفت. بودند) بدون کنترل(شاهد 

کشی، امل شخم عمیق، دیسک، مالهسازي بستر در طول پاییز با گاورو شدن زمین انجام شد که ش عملیات آماده. زهکش جداگانه داشت
درصد  26(قبل از کاشت، کود فسفات آمونیوم . سانتیمتر در نظر گرفته شد 75تسطیح و سپس فارو کشی بود که فاصله بین فاروها 

 25غده هاي سیب زمینی در  کاشت. خاك داده شدکیلوگرم در هکتار به  150به میزان ) درصد نیترات خالص 18فسفر خالص و 
سانتیمتر از هم در روي پشته کاشته  40متر بوده و غده ها به فاصله  6خط کاشت به طول  6در هر کرت . انجام شد 1391بهشت اردی

علف هاي  تراکمروز پس از اعمال تیمارها،  30. عملیات داشت شامل، آبیاري و خاك دهی پاي بوته و تیمارهاي علف کش بود. شدند
و کارایی تیمارهاي آزمایش به صورت درصد کاهش تراکم علف شد ر هر نمونه کرت یادداشت برداري هرز در کوادرات یک متر مربعی د

و رسم نمودارها   SASافزار ها با استفاده از نرم تجزیه آماري داده. محاسبه شدند) نیمه شاهد(اري خود هرز نسبت به شاهد کن هاي
درصد  1درصد و  5اي دانکن در سطح احتمال  ها از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین براي. انجام گرفت Excelنرم افزار  توسط

 .استفاده شد

  
  نتایج و بحث

و درصد کاهش تراکم کل  درصد 1تجزیه واریانس نشان داد، درصد کاهش تراکم تاج خروس ایستاده در سطح احتمال ) 1(جدول    
ولی بین  است تیمارهاي علفکش قرار گرفته و اختالف معنی داري را نشان داده تحت تاثیر درصد، 5علف هاي هرز در سطح احتمال 

مقایسه میانگین، همه تیمار ) 2(در جدول . مشاهده نشداختالف معنی داري  اظ درصد کاهش تراکم گاو زبانتیمارهاي علفکش از لح
 75لیتر در هکتار که کنترل  3داشتند و با پاراکوات درصدي تراکم تاج خروس ایستاده را  100علفکش ها به جز پاراکوات، کنترل 

بین علفکش ها در کاهش درصد تراکم علف هرز گاو . درصدي تراکم تاج خروس ایستاده را داشت، اختالف معنی داري را نشان دادند
راکم گاوزبان را داشت درصدي ت 75گرم در هکتار که کنترل 150زبان اختالف معنی داري مشاهده نشد و به غیر از ریم سولفورون 

درصدي تراکم گاوزبان را نشان دادند که این نتایج بیانگر آن است که در تمام دزها ي به کار رفته  80بقیه علفکش ها کنترل باالي 
 شده از علف کش ها و کاربرد تلفیقی آن ها، کنترل کامل گاو زبان بدل صورت گرفته که این موضوع بیانگر حساسیت باالي این علف

 نشان داد،) 2جدول ( درصد کاهش تراکم کل علف هاي هرز در  اثر کاربرد علفکش ها. علف کش هاي کاربردي می باشد این هرز به

توانست، علف هاي هرز مزرعه را تقریبا به ) گرم 75 سولفورونریم+ گرم  750متریبوزین (باالترین دز  کاربرد تلفیقی دو علفکش در
کیلوگرم در هکتار مخلوط با متري  05/1اظهار داشتند که کاربرد اتال فلورالین به میزان ) 7( کنز و همکارانتو. طور کامل کنترل نماید

در زراعت سیب زمینی منجر به ) کیلوگرم ماده موثره در هکتار 018/0(با ریم سولفورون ) کیلوگرم ماده موثره در هکتار 28/0(بوزین 
  گرم،  75ریما + گرم  500تیمارهاي علف کش، متریبوزین  .درصد گردید 98ارزن وحشی تا کنترل علف هرز سلمه تره، تاج خروس و 
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و  26/68، 75، 11/80، 12/85گرم به ترتیب با  75گرم، ریما  50ریما+ گرم  500گرم، متریبوزین  75گرم، ریما 750متریبوزین 

در مطاله اي . ري نشان ندادند و در یک گروه قرار گرفتنددرصد کاهش تراکم کل علف هاي هرز را داشتند و با هم اختالف آما 06/68
علف هاي هرز در سیب زمینی صورت گرفت  هاي موثر در کنترل کش منظور ارزیابی علفه ب) 6(که به مدت دو سال توسط مهمتی 

علفهاي هرز را  درصد 77درصد و پرومترین  78درصد، پندي متالین  80) قبل از جوانه زدن( مشخص شد علفکش هاي متریبوزین
و  09/53، 11/55گرم در هکتار به ترتیب با  150لیتر و ریما  3گرم، پاراکوات  50ریما +  500علفکش هاي متریبوزین  .کنترل نمودند

درصد کاهش تراکم علف هاي هرز در گروه پایین قرار گرفته و کمترین درصد کنترل را نشان دادند به عبارتی کاهش دز  06/52
پاراکوات نیز  تر، تاثیر کمتري در کنترل تراکم علف هاي هرز نشان دادند از آنجایی کهمصرفی این علف کش ها، نسبت به دزهاي باال

علفکشی، تماسی می باشد احتماال تنها قبل از کاشت سیب زمینی روي علف هاي هرز سبز شده موثر شده و نتوانسته در مراحل بعدي 
 .در کنترل علف هاي هرز موثر باشد

  
اهش تراکم علف هايتجزیه واریانس درصد ک. 1جدول  

    میانگین مربعات      
  کل علف هاي هرز  گاوزبان بدل  تاج خروس ایستاده  درجه آزادي  منابع تغییرات

  55/220  79/439  59/92 3  تکرار
  ns64/308   *11/935  78/277**  8  تیمار

  5/549  37/370  59/92  24  اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات 

(%) 

-  9/9  28/20  29  

  درصد و غیر معنی دار  5، 1به ترتیب معنی داري  در سطح احتمال  nsو * ، **
 

مقایسه میانگین درصد کاهش تراکم علف هاي هرز. 2جدول   

  کل علف هاي هرز  گاوزبان بدل  تاج خروس ایستاده  تیمار
  a100  a 100  ab 75  گرم 75 مسولفورونری
  a 100  a 5/87  ab 06/68  گرم 100 مسولفورونری
  a 100  a 75  b 09/53  گرم 150 مسولفورونری

  a 100  a 100  ab 11/80  گرم750متریبوزین 
  a 100  a 67/91  a 06/96  گرم75سولفورونمری +750متریبوزین
  a 100  a 100  ab 26/68  گرم50 ریمسولفورون +750متریبوزین
  a 100  a 100  ab 12/85  گرم75 ریمسولفورون +500متربوزین

  a 100  a 100  b 11/55  گرم50 ریمسولفورون +500متریبوزین
  b 75  a 100  b 06/52  لیتر3پاراکوات

  .میانگین هاي با حروف مشترك اختالف آماري باهم ندارند
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