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کش ریم سولفورون در مراحل مختلف رشدی بهمراه مویان غیر یونی بر بررسی کارایی علف
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 چکیده

زمینی، آزمایش ون بهمراه مویان غیر یونی بر عملکرد کل غده سیبرکش ریم سولفوبه منظور بررسی کارایی علف

های ب بلوکل در قالمنظور، آزمایشی فاکتوری بدینانجام شد.  1331ای در روستای شیخ کلخوران اردبیل در سال مزرعه

، 11ریم سولفورون )صفر،  کشدزهای استاندارد علفآزمایش شامل  کامل تصادفی، در سه تکرار و روی رقم آگریا اجرا شد.

گرم ماده مؤثره  31و  20، 21، 10، 11، 0گرم ماده مؤثره در هکتار( و دزهای کاهش یافته )صفر،  01و  01، 11، 31، 21

ای )سبز شدن تک مرحله کاربردزمینی که شامل هر کدام از دزها در مراحل مختلف رشدی سیب باشد کهدر هکتار( می

، بودزایی و حجیم شدن غده( ای )سبز شدن، استولونزایی( و سه مرحلهای )سبز شدن و استولونزمینی(، دو مرحلهسیب

زمینی در دز نشان داد باالترین عملکرد کل غده سیبلیتر در هکتار( استفاده شد. نتایج  2/1با و بدون مویان غیر یونی )که 

گرم ماده مؤثره در هکتار،  01داری با تیمار تالف معنیر سه مرحله و بدون مویان بود که اخگرم ماده مؤثره در هکتار، د 01

حاضر، کارا بودن  گرم ماده مؤثره در هکتار، در سه مرحله و با مویان نداشت. نتایج تحقیق 31در سه مرحله و با مویان و 

 داد.نشان  ایسه مرحله کاربرد مویان غیر یونی، را هنگام کاربرد دزهای کاهش یافته ریم سولفورن در

 

 کنترل شیمیایی، مواد افزودنیدزهای کاهش یافته، پاسخ،  -دزها: کلید واژه
 

 

  مقدمه .1

هرز هایشود. کنترل شیمیایی علفسوب میهرز محهایترین ابزار در کنترل علفکنترل شیمیایی یکی از کاربردی

کاهد. همچنین، های زراعی میهرز نبوده و از پایداری سیستمهایحل و بهترین شیوه مدیریت علفدر دراز مدت تنها راه

کند ولی با هرز را تا حدودی کم میهایهایی با کارایی باال، اگر چه فشار ناشی از علفکشالزم بذکر است توسعه علف

کش انتخابی های زیست محیطی و عدم وجود علف، افزایش نگرانی]2و  0[ هرزهایهای مقاوم علفتوسعه سریع بیوتیپ

های باالی وابسته به تولید مدرن، امروزه نیاز برای توسعه راهکارهایی و هزینه ]10[هرز هایمناسب برای بسیاری از علف

 .]11[ ی بیشتر آشکار شده استتر برای تولید محصوالت کشاورزجدید و ایمن

-ها راهکارهای اساسی چون تهیه کاراترین دز و زمان کاربرد مناسب کنترل علفکشسازی مصرف علفبرای بهینه

-هایها در کنترل علفکشهای کاهش یافته علفهرز مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات زیادی نشان دادند که دزهای

بوزین به میزان دوسوم میزان توصیه شده، گزارش کردند که کاربرد متری ]21[واالک و بلیندر ]. 11و  3، 13[هرز مؤثرند 
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زمینی گردد و بطور میانگین طی دو سال، در سیب 1های تاج خروس ریشه قرمزدرصدی بوته 13توانست باعث کنترل 

 درصد نسبت به شاهد شد. 17/17زمینی به میزان باعث افزایش عملکرد سیب

زمینی استفاده شود تواند قبل یا پس از سبز شدن سیبباشد و میکش سولفونیل اوره میسولفورون یک علفریم

رویشی سولفورون به صورت پیشکش ریمای نشان دادند زمانی که علفدر مطالعات مزرعه ]12[کارنس و همکاران . ]11[

زمینی به کار رفت م ماده مؤثره در هکتار( در مزرعه سیبگر17رویشی )به میزان گرم ماده مؤثره در هکتار( و پس 211)

گرم  20سولفورون در دز گزارش کردند که ریم ]17[شد. تونکس و ابرلین  2خروس ریشه قرمز و سوروفسبب کنترل تاج

 ]11[همکاران  و هاچتینسون خروس ریشه قرمز شده است.درصد تاج 111و  3ترهدرصد سلمه 03در هکتار باعث کنترل 

 تا را سلمه هرزهایعلف هکتار در گرم 271 و 111 مقادیر به بوزینمتری با سولفورونریم مخلوط که نمودند اعالم

سولفورون به صورت گزارش کردند کاربرد ریم ]1[ابراهیم و همکاران آل .نمود کنترل زمینیسیب در زراعت درصد30

درصد  30تره را به میزان درصد و سلمه111خروس را به میزان اجگرم در هکتار ت 0/12رویشی در دز رویشی و پسپیش

زمینی هرز بدون خسارت به سیبهایگرم در هکتار باعث کنترل علف 20یا  17سولفورون در دز کنترل کرد. کاربرد ریم

 به آسیب بدون را 0خرچنگ علف و 1ریزیهکتار، تاج گرم در 17 -20میزان  به سولفورونریم کاربرد. ]3و  1[گردید 

علف  و ریزیتاج نیز هالوسولفورون و سولفورونریم مخلوط ،همچنین .برد باال را محصول عملکرد و کرد کنترل زمینیسیب

 .]10[برد  باال را عملکرد و کنترل را خرچنگ

 انزیم به را یکشش سطح و گرانروی شامل پاشش، محلول ییایمیش و یکیزیف ، خواصیافزودن مواد از استفاده

 یکشش سطح بودن کمتر ،یکل دارند. بطور یمهم نقش زین یپاشش در ذره اتیخصوص نیا دهد.یم قرار ریتأث تحت ادییز

 شاخ و هایکشعلف جذب برای مانع اولین عنوان به کوتیکول. ]13و  1[ شودیم زترییر ذرات دیتول سبب گرانروی و

 کشعلف جذب و نفوذ زمینه گیاهی هایقبیل روغن زودنی ازاف مواد توسط آن رفتن بین از که باشدمی مصرف برگ

 هابهبوددهنده و هاکننده فعال گروه دو به عمل نوع اساس بر توان می را افزودنی مواد. ]21[کند می فراهم را بیشتری

 طریق زا اغلب رویشی،های پسکشعلف زیستی فعالیت افزایش جهت در کننده فعال نمود مواد افزودنی بندیطبقه

 به تواندافزودنی می مواد نوع این از ناشی نفوذ افزایش که است این بر عقیده درون کلی به کشجذب علف میزان افزایش

 که زیرین الیه سمت به کشعلف انتشار امکان ترتیب بدین مومی باشد. کوتیکول شدن حل یا ارتجاع، قابلیت نرمی، دلیل

ها به چهار دسته آنیونی، کاتیونی، غیر یونی و سورفکتانت. ]7[شود  می راهمف است، بیشتری دوستی آب دارای خواص

هرز به هایهرز در دراز مدت یک تغییر از کنترل کامل علفهایموفقیت مدیریت علف ].0[شود بندی میآمفوتریک طبقه

ارد و یکی از این تصمیمات هرز با محصول طراحی شده اند نیاز دهایهایی که جهت حداقل رساندن رقابت علفسیستم

های کاهش یافته ریم لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دزباشد. ها میکشهای کاهش یافته علفاستفاده از دز

 زمینی انجام شده است.سولفورون بهمراه مویان غیر یونی بر عملکرد کل غده سیب
 

 

 هامواد و روش .2

های گیریصی واقع در روستای شیخ کلخوران اردبیل انجام شد. اندازهدر مزرعه شخ 1331آزمایش در سال زراعی 

دسی  EC 11/2و  pH 10/1هرز دانشگاه محقق اردبیلی انجام گردید. خاک مزرعه دارای هایالزم در آزمایشگاه علف

متر سانتی 31عمق دار به با گاوآهن برگردان 1333سازی بستر، شخم عمیق پاییزه در سال زیمنس بر متر بود جهت آماده

                                                 
1- Amaranthus retroflexus L. 

2- Echinochloa crus-galli L. 

3- Chenopodium album L. 

1- Solanum sarrachoides Sendt.  
2- Digitaria sanguinalis L.  
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بعد از مساعد شدن شرایط  ها در اولین فرصتزنی و تهیه جوی و پشتهانجام شد. عملیات شخم ثانویه شامل دیسک

  انجام شد. 1331محیطی در بهار 

متر  2011های کامل تصادفی با سه تکرار در زمینی به مساحت آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک

متر روی ردیف و سانتی 20زمینی رقم آگریا طبق عرف منطقه به فاصله بوته ردیف سیب 3را شد. در هر کرت مربع اج

کشت گردیدند.  1331متر در اول اردیبهشت سانتی 11متر، به طور دستی و در عمق سانتی 10های کاشت فاصله ردیف

، 31، 21، 11ریم سولفورون در شش سطح،  کشعلف آزمایش اول دزهای استانداردمتر بود.  2و  1طول و عرض هر کرت 

زمینی که شامل باشد که هر کدام از دزها در مراحل مختلف رشدی سیبگرم ماده مؤثره در هکتار می 01و  01، 11

باشد، سمپاشی شد. سمپاشی تک مرحله شامل مرحله سبز شدن ای میای و سه مرحلهای، دو مرحلهسمپاشی تک مرحله

ای شامل مراحل باشد و سمپاشی سه مرحلهزایی میای شامل مرحله سبز شدن و استولون، سمپاشی دو مرحلهزمینیسیب

کش دزهای کاهش یافته ریم سولفورون زایی و حجیم شدن غده انجام گرفت. آزمایش دوم دزهای علفسبز شدن، استولون

زمینی که شامل ه در مراحل مختلف رشدی سیبگرم ماده مؤثره در هکتار ک 31و  20، 21، 10، 11، 0در شش سطح 

کش به باشد اما دزهای علفای بود، سمپاشی شد )مشابه آزمایش اول میای و سه مرحلهای، دو مرحلهسمپاشی تک مرحله

، 11، 31، 21، 11ریم سولفورون در شش سطح،  کشدزهای استاندارد علفآزمایش سوم شامل  نصف کاهش یافته است(.

کش که شامل سمپاشی تک مرحله ای، دو مرحله ای و سه مرحله ای گرم ماده مؤثره در هکتار، زمان مصرف علف 01و  01

باشد اما در همه تیمارها مویان غیر باشد )مشابه آزمایش اول میلیتر در هکتار می 2/1و افزودن مویان غیر یونی به میزان 

 20، 21، 10، 11، 0کش ریم سولفورون در شش سطح یافته علف یونی استفاده شد(. آزمایش چهارم شامل دزهای کاهش

ای، زمینی که شامل سمپاشی تک مرحلهگرم ماده مؤثره در هکتار و زمان مصرف آن در مراحل مختلف رشدی سیب 31و 

باشد اما دزهای باشد )مشابه آزمایش دوم میلیتر در هکتار می 2/1ای و مویان غیر یونی به میزان ای و سه مرحلهدو مرحله

 ی تیمارها مویان غیر یونی استفاده خواهند شد(. کش به نصف کاهش یافته و در همهعلف
میلی لیتر در هکتار علیه الرو سن اول و دوم این  201به میزان  2، مزرعه با سم کونفیدور1با مشاهده سوسک کلرادو

ریم سولفورون بصورت پس رویشی توسط سمپاش پشتی  کشپاشی شد. علفزمینی سمزایی سیبآفت در مرحله استولون

بار بود.  0/2تا  2پاشیبکار برده شد. سرعت در تمام تیمارها تقریباً ثابت و و فشار سم  7111با نازل بادبزنی  3مدل اینتر

های یک وتهگیری عملکرد کل غده در هکتار، محصول بلیتر آب در هکتار کالیبره شد. برای اندازه 201میزان پاشش برای 

های برداشتی را از مواد زائد پاک کرده و نسبت به ردیف میانی از وسط هر کرت به طور دستی برداشت شد. سپس غده

 ها اقدام شد و سپس به هکتار تعمیم داده شد. توزین آن

استفاده  MSTATCو SAS 9.1ها از نرم افزارهای وجهت تجزیه داده EXCEL 2113برای رسم گراف از نرم افزار 

 درصد استفاده شد. 0در سطح احتمال LSD ها نیز با استفاده از آزمون گردید. مقایسه میانگین
 

 

 نتایج و بحث           .3

درصد عملکرد  0/37سولفورن هرز در مقایسه با کاربرد ریمهایمقایسات اورتوگونال نشان داد که وجین کامل علف

 (. 1کل غده را افزایش داد )شکل 

                                                 
1- Leptinotarsa decemlineata 

2- Confidour 

3- Inter 
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 (LSD =33/4های هرز بر عملکرد کل غده )سولفورون در مقایسه با وجین کامل علفکش ریمتأثیر تیمارهای مختلف علف  -1شکل 

سولفورون، کش ریمزمینی نشان داد که دزهای مختلف علفهای مربوط به عملکرد کل غده سیبتجزیه واریانس داده

داری در سطح تأثیر معنی غیر یونی مویان× زمان و دز × اثرات متقابل دز تعداد مراحل مصرف، کاربرد مویان غیر یونی، 

زمینی داشت. همچنین اثرات سه جانبه آن نیز در سطح احتمال پنج درصد احتمال یک درصد بر عملکرد کل غده سیب

در هکتار در سه مرحله گرم ماده مؤثره  01دار شد. مقایسات میانگین نشان داد که باالترین عملکرد کل غده در دز معنی

گرم ماده مؤثره در  31و دز  مویان غیر یونی با گرم ماده مؤثره در هکتار 01باشد که با تیمارهای می غیر یونی مویان بدون

گرم ماده مؤثره در  31الف و ب نشان داد که دز  -2داری نداشتند.  شکل هکتار سه مرحله همراه با مویان تفاوت معنی

ورون در سه مرحله باالترین عملکرد کل غده را در بین دزهای کاهش یافته داشت. استفاده از مویان غیر هکتار ریم سولف

ج و د نشان داده شده  -2های زمینی شده است که در شکلیونی بهمراه ریم سولفورن باعث افزایش عملکرد کل غده سیب

کش ریم توان بجای استفاده از دزهای باالتر علفی، میتوان نتیجه گرفت که بعلت مسائل زیست محیطاست.  بنابراین می

 کش استفاده کرد.سولفورن از دزهای کاهش یافته ریم سولفورون بهمراه مویان غیر یونی برای بهبود کارایی علف
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 (LSD =43/4) مویان غیر یونی بر عملکرد کل غده× تعداد مراحل × اثرات سه جانبه دزهای مختلف ریم سولفورون  -2شکل 

 

 گیرینتیجه .4

گرم ماده  01در دز زمینی توان نتیجه گرفت که باالترین عملکرد کل غده سیببر اساس نتایج تحقیق حاضر، می

گرم ماده مؤثره در هکتار سه مرحله همراه با  31باشد که با دز مؤثره در هکتار در سه مرحله همراه با مویان غیر یونی می
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کش ریم سولفورون بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بجای استفاده از دزهای باالتر علف داری نداشتند.نیمویان و تفاوت مع

 کش استفاده کرد.توان از دزهای کاهش یافته ریم سولفورون بهمراه مویان غیر یونی برای بهبود کارایی علفمی
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 Abstract 
In order to evalaute of Rimsulfuron (Titus 25% DF) efficacy with nonionic surfactant on total tuber 

yield of potato, field exprimental design was carried out at the Sheikh Kalkhoran of Ardabil during 2016. For 

this purpose, a factorial experiment was performed based on Randomized Complete Block Design, in three 

replications on Agria cultivar. Expriment includes standard dosages of Rimsulfuron (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 

g a.i/ha), reduced dosages (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 g a.i/ha) which were used at one stage (potato emergence 

stage), two stages (potato emergence+ stoloning) and three stages (potato emergence + stoloning + tuber 

bulking), with and without nonionic surfactant (0.2 L/ha). Results showed, the highest total tuber yield of 

potato was in 60 g a.i/ha, three stages and without nonionic surfactant that  had not significant difference with 

60 g a.i/ha, three stages and with nonionic surfactant and reduced dose of 30 g a.i/ha, three stages and with 

nonionic surfactant. The results indicated more efficacies of nonionic surfactant when they used in reduced 

dose and three stages.    
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