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  چکیده

آزمایشی در قالب بلوك هاي کامل تصادفی با  نعدادي علفکش در کاهش بیوماس علفهاي هرز مزارع سیب زمینی،به منظور ارزیابی      
،  75تیمارها شامل . در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي مرکز مغان واقع در شهر اردبیل اجرا شد 1391تکرار در سال  4تیمار و  10

رت پیش رویشی به صو% 70گرم متري بوزین  750درصد،  25/0گرم در هکتار ریما به همراه سورفکتانت گلدن گیت  150و  100
گرم متري  500گرم ریما،  50+گرم متري بوزین 750گرم ریما در هکتار،  75+ گرم متري بوزین 750پیش از سبز شدن سیب زمینی، 

نتایج نشان . لیتر در هکتار به صورت پس رویشی و شاهد بودند 3رم ریما، پاراکوات گ 50+گرم متري بوزین 500گرم ریما،  75+ بوزین
علفکش ها اثرات موثري روي کاهش وزن خشک علف هاي هرز غالب مزرعه از قبیل تاج خروس داشته اند به طوري که، داد که همه 

و کمترین درصد کاهش ) درصد 63/91(گرم  750بیشترین درصد کاهش وزن خشک کل علف هاي هرز مربوط به تیمار متري بوزین
   .بود )درصد 25/45(گرم 50ریمسولفورون + 750متریبوزین وزن خشک کل علف هاي هرز مربوط به تیمار

  
  بیوماس، پس رویشیعلفکش، علف هاي هرز،  :ديیکل کلمات

  
  مقدمه

در . علت داشتن ارزش غذایی باال محصول بسیار مهم در تغذیه کشورهاي در حال توسعه جهان به شمار می رود سیب زمینی به     
میلیون نفر در دو دهه  120میلیون نفر در حال حاضر و  65ایران نیز با توجه به رشد جمعیت در سطح کشور، تامین غذا براي بیش از 

وجود علف هاي هرز در میان مزارع سیب زمینی که یکی از محصوالت مهم و  ).1(یرد آینده، باید همیشه مورد توجه کامل  قرار گ
تنوع اقلیم موجود در کشور، گستردگی و پراکنش کشت سیب . استراتژیک کشور است، هر ساله خسارت قابل توجهی به بازار می آورد

ر با توجه به نوع علف هرز، تراکم و زمان رویش آن، د زمینی، باعث بروز تنوع زیاد علف هاي هرز و دشواري در مبارزه بر علیه آن
مدیریت علف هاي هرز یکی از اجزاي اساسی هر سیستم تولید زراعی به شمار می رود زیرا ). 2(محصول سیب زمینی شده است 

گلخانه درباره کنترل  در این رابطه تحقیقات زیادي در مزرعه و. عملکرد گیاهان زراعی تحت تاثیر حضور علف هاي هرز قرار می گیرد
نشان داد زمانی که علف کش ریم سولفورون به صورت ) 12(از جمله، نتایج مطالعات مزرعه اي کارنز و گاري . علف هاي هرز شده است

در مزرعه سیب زمینی به کار رفت باعث کنترل علف ) گرم در هکتار 18به میزان (و پس رویشی ) گرم ماده موثره 270(پیش رویشی 
کیلوگرم در هکتار مخلوط با متري بوزین  05/1اظهار داشتند که کاربرد اتال فلورالین  به میزان ) 8(دنیز و همکاران . سوروف شدهرز 

منجر به کنترل علف هاي هرز سلمه ) کیلوگرم ماده موثره در هکتار 018/0(یا ریم سولفورون ) کیلوگرم ماده موثره در هکتار 28/0(
قادر است از رویش تعداد زیادي از علف هاي متري بوزین . ب زمینی گردیددرصد در زراعت سی 98وباهی تا تره، تاج خروس و دم ر

 هرز گرامینه و پهن برگ موجود در مزارع سیب زمینی مانند سوروف، دم روباهی، یوالف وحشی و تاج خروس وحشی جلوگیري نماید
می شود  ALS اسید هاي آمینه زنجیري شاخه دار است که مانع عمل آنزیم ریم سولفورون علف کشی از دسته بازدارندگان سنتز ).9(

گزارش شده که کاربرد پس رویشی ریم سولفورون، تاج ریزي و بسیاري از علف هاي هرز . و در گروه سولفونیل اوره ها جاي دارد
  ریم  ).11( کنترل علف هاي هرز را افزایش دادمشکل ساز در مزارع سیب زمینی را کنترل کرد و مخلوط آن با سایر علف کش ها دامنه 
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علفکش پاراکوات نیز که  ).10( سولفورون مانند دیگر علف کش هاي سولفونیل اوره براي تاثیر مطلوب به یک ماده همراه نیاز دارد

دي در کنترل علف تماسی می باشد تنها قبل از کاشت سیب زمینی روي علف هاي هرز سبز شده موثر است و نمی تواند در مراحل بع
هر چند ) بالفاصله بعد از کاشت(گزارش کردند که استفاده زود هنگام از علف کش ها  )6(بلیندر و همکاران . )3( هاي هرز موثر باشد

در کنترل علف هاي هرز موثرند ولی نمی توانند علف هاي هرز را در طول فصل رشد کنترل کنند، بنابراین باید از روش هاي دیگري 
هدف از این . همچنین بعضی از ارقام سیب زمینی تحمل کمی به متري بوزین دارند که کاربرد آن را محدود می کند. اده گردداستف

تحقیق بررسی کارایی برخی از علف کش ها ي جدید در کنترل علف هاي هرز مزرعه سیب زمینی می باشد به طوري که مناسب ترین 
  .رد بررسی بر اساس کاهش درصد وزن خشک علف هاي هرز مشخص گرددنوع و مقدار مصرف، از علف کش هاي مو

  
  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، در طول پاییز با گاورو شدن زمین انجام شد که شامل شخم عمیق، دیسک، ماله سازي بستر 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 . شد اك دادهکیلوگرم در هکتار به خ 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 1391اردیبهشت 

، وزن خشک علف روز پس از اعمال تیمارها 30. عملیات داشت شامل، آبیاري و خاك دهی پاي بوته و تیمارهاي علف کش بود. شدند
هاي هرز در کوادرات یک متر مربعی در هر نمونه کرت یادداشت برداري شده و سپس نمونه ها به تفکیک گونه علف هرز در آون در 

ساعت خشک شدند و وزن خشک علف هاي هرز با ترازوي حساس توزین گردید و کارایی تیمارهاي  48درجه به مدت  72دماي 
تجزیه آماري . محاسبه شدند) نیمه شاهد(هرز نسبت به شاهد کناري خود  وزن خشک علف هاي آزمایش به صورت درصد کاهش

اي  ها از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین براي. انجام گرفت Excelو رسم نمودارها توسط نرم افزار   SASافزار ها با استفاده از نرم داده
  .درصد استفاده شد 1درصد و  5دانکن در سطح احتمال 

  
  نتایج و بحث

، تحت تاثیر تیمار و وزن خشک کل علف هاي هرز تجزیه واریانس، کاهش وزن خشک تاج خروس ایستاده )1(با توجه به جدول    
ولی تیمار علفکش ها در درصد کاهش وزن  ه انددرصد اختالف معنی داري را نشان داد 5علف کش ها قرار گرفته و در سطح احتمال 

نشان داد، همه ي تیمار علف کش ها به جز پاراکوات،  )2(مقایسه میانگین جدول  .اختالف معنی داري را نشان نداند گاو زبانخشک 
کاهش (لیتر در هکتار  3تاثیر صد درصدي در کاهش وزن خشک علف هرز تاج خروس ایستاده را داشته اند و با علفکش پاراکوات 

از آنجایی که علفکش پاراکوات نسبت به بقیه تیمار علفکش ها کارآیی . نشان دادند اختالف معنی داري را) درصدي وزن خشک 24/72
. کاهش داد نسبت به بقیه علفکش ها کمتر ،کمتري در کاهش تراکم علف هرز تاج خروس داشت، در واقع وزن خشک علف هاي را نیز

وجود نداشت و همه علف کش ها در گروه یکسان قرار از نظر کاهش درصد وزن خشک علف هرز گاو زبان، بین تیمارها اختالف آماري 
درصدي وزن خشک گاو زبان را نشان دادند در واقع گاوزبان بدل حساسیت باالیی به کاربرد این علف کش ها  70گرفته و کاهش باالي 

  مربوط به زمان  رزدر کاهش وزن خشک کل علف هاي ه از لحاظ درصد کاهش وزن خشک کل علف هاي هرز بیشترین تاثیر. نشان داد
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گرم اختالف آماري نشان داد به عبارتی متري بوزین  50ریما + گرم 750بود که با متري بوزین  750استفاده از علف کش متري بوزین 

که علف کشی مرسوم براي کاربرد در سیب زمینی در ایران است توانست به طور معنی داري علف هاي هرز را کنترل کند و چون ریم 
علفکش متري بوزین، نتیجه چندان جالبی در کاهش وزن خشک در حالت اختالط با دز پایین با ن علفکشی پس رویشی بوده سولفورو

بقیه تیمار علف . علف هاي هرز نشان ندادند ولی در دزهاي باالتر، تاثیر موثرتري در کاهش وزن خشک کل علف هاي هرز نشان داد
درصد کاهش وزن خشک کل علف هاي  14/57گرم قرار گرفتند و بطور متوسط باالي  750مشترك با متري بوزین کش ها در گروه 
در تحقیقی نشان دادند که متري بوزین می تواند به طور قابل توجهی بر نابودي علف هاي  )5( نقشبندي و همکاران. هرز را نشان دادند

سیدي نسب و . بین رفتن علف هاي هرز پهن برگ می شود استفاده از متري بوزین باعث از) 7(بهارات و کاچرو  .هرز موثر باشد
  .و افزایش عملکرد می شود تحقیقی نشان دادند که متري بوزین باعث کاهش وزن خشک علف هاي هرز در) 4(همکاران 

 
تجزیه واریانس درصد کاهش وزن خشک علف هاي هرز. 1جدول  

  
  

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

مقایسه میانگین درصد کاهش وزن خشک علف هاي هرز. 2جدول   
 

 کل علف هاي هرز گاو زبان تاج خروس ایستاده تیمار
  a100  a 100  ab 69/86  گرم 75 سولفورونریم
  a 100  a 75  ab 60/73  گرم 100 سولفورونریم
  a 100  a 75/97  ab 18/66  گرم 150 سولفورونریم

  a 100  a 100  a 63/91  گرم750متریبوزین 
  a 100  a 94/77  ab 89/83  گرم75سولفورونریم +750متریبوزین
  a 100  a 100  b 25/45  گرم50 سولفورونریم +750متریبوزین
  a 100  a 100  ab 87/86  گرم75 سولفورونریم +500متربوزین
  a 100  a 100  ab 42/71  گرم50 سولفورونریم +500متریبوزین

  b24/72 a 100  ab 14/57  یترل 3پاراکوات
.میانگین هاي با حروف مشترك اختالف آماري باهم ندارند  

  
  
  
  

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

  86/1370  43/360  39/175  3  تکرار
  ns25/423  *35/956  43/342*  8  تیمار

  01/662  31/513  39/175  24  اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات 

(%) 
-  66/13  96/23  29.5  
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 نتیجه گیري کلی

با توجه به یافته هاي این آزمایش می توان نتیجه گرفت که کاربرد این علفکش ها کنترل موثري در کاهش وزن خشک علف هاي    
گرم نسبت به سایر علفکش ها نقش بیشتري در کاهش وزن خشک کل  750علفکش متریبوزین  همچنین کاربرد. هرز داشته است

  .علف هاي هرز داشته است
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