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 خالصه

هرز بوزین و اگزادیارژیل بر کنترل علفهای متریکشبررسی کارآیی اختالط علف به منظور

کامل تصادفی با سه تکرار  هایبلوکآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح  1335در سال  خروستاج

 هایکشعلفدر مزرعه پژوهشی بابالن دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. عامل اول، 

 50اگزادیارژیل، % 55%+ بوزین متری 25اگزادیارژیل، % 100%+ بوزین متری 0مذکور در دوزهای %

اگزادیارژیل  0% +بوزین متری 100گزادیارژیل، %ا 25% +بوزین متری 55اگزادیارژیل، % 50%+ بوزین متری

کش ها در محصوالت مختلف( عامل دوم زمان مصرف )برآورد درصدها با استفاده از دوز معمول علف

رویشی بود. نتایج نشان داد که کمترین تراکم و وزن خشک رویشی و پسکش ها در دو مرحله پیشعلف

 55% +بوزین متری 25% اگزادیارژیل حاصل شد که با دوز های 50% +بوزین متری 50% در دوز خروستاج

نداشت. به گونه ای که تراکم و وزن  داریمعنیاگزادیارژیل اختالف  100% +بوزین متری 0اگزادیارژیل و %

درصد کاهش  39/32و 33/33اگزادیارژیل به ترتیب  50% +بوزین متری 50% در دوز خروستاجخشک 

در  خروستاجهرز علف تودهزیستکش باالترین درصد کاهش مختلف مصرف علف یهازمانیافت دربین 

 رویشی بود.مرحله پس

 هرزعلف تودهزیست، خروستاجبوزین، ، اگزادیارژیل، متریپاسخ -دوز: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه -1
سطح جهان به عنوان میلیون تن غده در  331میالدی سیب زمینی با میزان تولید 2014طبق گزارش فائو در سال 

میلیون تن  14/5حدود  1333-34. درکشور ایران در سال زراعی ]9[استراتژیک در دنیا مطرح می باشد  یکی از محصوالت

درصد از تولید 32/14هزار هکتار تولید شد، که استان اردبیل با داشتن  21/190زمینی از سطحی معادل محصول سیب

در میان مزارع  های هرزعلفوجود  .]3[ است ان رتبه دوم را به خود اختصاص دادهکشور بعد از استان همد زمینیسیب
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قادرند ازطریق مصرف منابع موجود در مزرعه )آب،  های هرزعلفآورد. میزمینی، هر ساله خسارت قابل توجهی به بار سیب

 .]11[زمینی را کاهش دهند نور و مواد غذایی(، عملکرد سیب

 باشدمیزمینی های هرز تابستانه در مزارع سیب( تعلق دارد، از علفAmaranthaceaeانواده )که به خ خروستاج

 .]3و1،4،5[شود میبه خوبی کنترل ن زمینیسیبموجود برای  هایکشعلفبا  وخسارت ناشی از آن قابل مالحظه است و

ثبت شده دو  کشو هر دو علف باشندکش های ثبت شده از نظر تعداد و تنوع محل عمل بسیار محدود میعلف

دو و پاراکوات بازدارنده فتوسیستم یک(  )متری بوزین بازدارنده فتوسیستم و دارای محل عمل فتوسیستمیمنظوره 

. این ]3و4[ها و بازدارنده سنتز پروتوپورفیرینوژن اکسیداز است کشی از خانواده اکسیدازول. اگزادیارژیل علف]4[باشند می

شد  معرفی( Saccharum officinarumو نیشکر )( Oryza sativaهای هرز در برنج )ابتدا برای کنترل علفکش در علف

در . ]2[درصد کنترل کرد  32/95ریشه قرمز را  خروستاجلیتر ماده مؤثره در هکتار،  1/0کاربرد اگزادیارژیل در دز  .]5[

کیلوگرم ماده مؤثره  55/0و  5/0انجام شد گزارش شده است که کاربرد  ]10[تحقیقی که توسط اوروبانویچسو و همکاران 

درصد کنترل کند. کارآیی کنترل علف  5/35و  4/32زمینی را به ترتیب های هرز سیبدر هکتار اگزادیارژیل، توانست علف

دارد متری بیوزین به میزان یک کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار برابر کاربرد استان 3/0های هرز توسط اگزادیارژیل به میزان 

 های هرزعلفیکنواخت خطر بروز مقاومت در  هایکشعلفکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار بود. از آنجا که استفاده مداوم از 

با طیف کنترل وسیع و به ویژه با محل های هدف متنوع از جمله ضروریات  هایکشعلفدهد لذا معرفی میرا افزایش 

 است. ی هرزهاعلفمدیریت 
 

 

 مواد و روش ها -2

آزمایشی به  ،خروستاجهرز بوزین و اگزادیارژیل بر کنترل علفهای متریکشجهت بررسی کارآیی اختالط علف

کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی بابالن دانشکده کشاورزی دانشگاه  هایبلوکصورت فاکتوریل در قالب طرح 

اگزادیارژیل،  100%+ بوزین متری0% مذکور در دوز های هایکشعلفانجام شد. عامل اول  1335محقق اردبیلی در سال 

 100اگزادیارژیل، % 25% +بوزین متری 55اگزادیارژیل، % 50% +بوزین متری 50اگزادیارژیل، % 55% +بوزین متری %25

عامل دوم  ،کش ها در محصوالت مختلف(اگزادیارژیل، )برآورد درصدها با استفاده از دوز معمول علف 0% +بوزین متری

ورد نظر رویشی بودند. درکلیه تیمار ها پس از کار برد دوز مرویشی و پسکش ها در دومرحله پیشزمان مصرف علف

کشی مختلف علف هایتیماردر  خروستاجهرز های هوایی علفکش ها بعد از گذشت یک ماه تراکم و وزن خشک اندامعلف

ه ب خروستاجهرز های هوایی علفکش( مقایسه شده و درصد کاهش تراکم و وزن خشک اندامبا شاهد )بدون تیمار علف

انجام متر مربع  55/0 ×5/0با کوادرات نمونه برداری گرفته و محاسبه شد. ها در نظر کشعنوان شاخصی از پاسخ به علف

 گرادسانتی 55دمای  با آون داخل و شده ریخته مخصوص هایپاکت در هوایی هایها، اندامبوته تعداد شمارش از بعد .شد

دیجیتالی با  ترازوی با پاکت داخل محتویات ها،نمونه کامل شدن خشک از پسداده شدند،  قرار ساعت 43 مدت به

 Excel ها در محیطها، دادههای نمونهآوری داده. پس ازجمعدثبت گردی هاآن توده زیست و شده توزین گرم 01/0دقت

 .به صورت بلوک کامل تصادفی آنالیز شدند SAS وارد شده و سپس در محیط
 

 

 نتایج و بحث -3

اگزادیارژیل و  مربوط به این صفت، کاربرد دوز های مختلف هایدادهبراساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

(. مقایسه 1داشت )جدول  خروستاجدرصد بر تراکم و وزن خشک  1را در سطح احتمال  داریمعنیبوزین تأثیر متری

 +بوزین متری 50در دوز % خروستاجمربوط به این صفت نشان داد که کمترین تراکم و وزن خشک  هایدادهمیانگین 

اگزادیارژیل  100% +بوزین متری 0اگزادیارژیل و % 55% + بوزینمتری 25اگزادیارژیل حاصل شد که با دوز های % %50

اگزادیارژیل به  50% +بوزین متری 50% در دوز خروستاجنداشت. به گونه ای که تراکم و وزن خشک  داریمعنیاختالف 
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برد اگزا دیارژیل در  کارکه  اعالم کردند ]2[آل ابراهیم و همکاران  (.2درصد کاهش یافت )جدول  39/32و 33/33ترتیب 

مختلف  همچنین برسی نتایج نشان داد که زمان مصرف دوزهای .در هکتار کنترل کامل ایجاد نمود لیتر ماده مؤثره 9/0دز 

درصد تأثیر  1در سطح احتمال  خروستاجرویشی بر تراکم و وزن خشک رویشی و پسکش ها درمرحله پیشعلف

در مرحله  خروستاجگردد تراکم و وزن خشک ( مالحظه می1(. همان گونه که در شکل )1داشت )جدول  داریمعنی

و  13/94به ترتیب  رویشیپسدر مرحله  خروستاجرویشی کمترین مقدار بود. به گونه ای که تراکم و وزن خشک پس

 درصد کاهش یافت. 19/59
 

 خروستاجو وزن خشک  خروستاجتجزیه های آماری تأثیر فاکتورهای مورد مطالعه بر روی تراکم  -1جدول 

  (MSمیانگین مربعات)  

 خروستاجوزن خشک  خروستاجتراکم  درجه آزادی منابع تغییر

 ns 929/149 33/333ns 2 تکرار

145/5523 **5352/243 5 کشعلف ** 

393/454 **1304/233 1 زمان مصرف ** 

 **233/345 **1245/350 5 اثر متقابل

111/39 22 خطا  35/442  

953/19 - ضریب تغییرات )%(  13/9  

 دارغیر معنی nsدرصد،  1دار در سطح احتمال معنی **

 

خروستاجو وزن خشک  خروستاجتراکم  بر میانگین درصد ت بوزینمتری +تأثیر دوز های مختلف اگزادیارژیل -2جدول   

)درصد کاهش بوته در متر  خروستاجوزن خشک 

 مربع(

)درصد کاهش بوته در متر  خروستاجتراکم 

 مربع(

 تیمار

0(c) (0) 0(c))0(  عدم کنترل 

35/303a (5/41) 55/00a)11/13(  %0 اگزادیارژیل 100%+ بوزین متری  

32/210a (3/95) 33/30a)5/45(  %25 اگزادیارژیل 55%+ بوزین متری  

32/395a (4/54) 33/33a)10/54(  %50 اگزادیارژیل 50%+ بوزین متری  

30/905b (2/23) 52/55b)5/12(  %55 اگزادیارژیل 25%+ بوزین متری  

31/55b (3/31) 53/33b)3/52(  %100 اگزادیارژیل 0%+ بوزین متری  

ندارند. میزان  داریمعنیدرصد اختالف  5در هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 

 های داخل پرانتز نشانگر خطای استاندارد است.
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 (خروستاجوزن خشک  -ب ،خروستاجتراکم  -)الف خروستاجتأثیر زمان مصرف دوز های مختلف در  -1شکل 

  گیرینتیجه -4
اگزادیارژیل و  50% +بوزین متری 50% در دوز خروستاجتوجه به بیشترین درصد کاهش تراکم و وزن خشک  با

در  تودهزیستدرصد و دارا بودن بیشترین درصد کاهش  1در سطح احتمال  خروستاجتراکم  معنی دار بودن وزن خشک و

 شود. رویشی توصیه میبنابراین کاربرد این دوز در مرحله پس رویشیپسمرحله 
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ABSTRACT 
In order to study the efficacy of herbicides mixtures of metribuzin and Oxadiargyl on the red 

root pigweed, a factorial field experiment was performed in the base of Complete Randomized 

Block Design with three replications in the research farm wich was located in Faculty of 

Agriculture and natural resources of University of Mohaghegh Ardabili in 2016. The First factor 

was above mentioned herbicides at doses of 0% metribuzin+ 100 % Oxadiargyl, 25% metribuzin + 

75% Oxadiargyl, 50% metribuzin+ 50 % Oxadiargyl, 75% metribuzin+ 25 % Oxadiargyl, and 

100% metribuzin+ 0% Oxadiargyl (estimation of percentage by use of normal dose of herbicides in 

different products); and second factor was application time of herbicides at post- or pre- emergence 

stages. The results show that the least density and dry weight of Pigweed was obtained at dose of 

50% metribuzin+ 50% Oxadiargyl. Which was not showed statistically significant difference with 

doses of 25% metribuzin+ 75% Oxadiargyl and 0% metribuzin+ 100% Oxadiargyl. Accordingly, 

application of 50% metribuzin+ 50% Oxadiargyl reduced density and dry weight of red root 

pigweed by 82/23% and 92/96% respectively. Among herbicides application times, the highest 

percentage of reduction in weed dry weight of red root pigweed was at post-emergence stage. 
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