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 خالصه

هرز در کنترل علفاگزادیارژیل بوزین و سولفورون، متریهای ریمکشاین آزمایش به منظور بررسی اثر اختالط علف

در  کامل تصادفی هایوریل در قالب طرح بلوکزمینی رقم آگریا بصورت آزمایش فاکتدر مزارع سیب ریشه قرمز خروستاج

و زمان مصرف ( درصد 100و  52، 20، 22، 0)ها کشاختالط علف نسبتشامل  انجام شد. تیمارهای آزمایشسه تکرار 

در سولفورون کش ریمزمینی و فاکتور سوم اختالط علفسبز شدن سیبپس از پیش کاشت و  زمانها در دو کشعلف

بیشترین درصد  های آماری نشان داد کهبوزین بود. نتایج تجزیهبا متریدر اختالط سولفورون و ریم یارژیلاگزادبا اختالط 

درصد  100در مرحله پیش کاشت و سولفورون( درصد ریم 22+ درصد اگزادیارژیل 52در غلظت ) خروسکاهش تراکم تاج

تاج کاهش وزن خشک درصد بیشترین د. همچنین بدست آم سولفورون در مرحله سبز شدندرصد ریم 0یل+ژگزادیارا

در مرحله سبز  اگزادیارژیلدرصد  100سولفورون( ودرصد ریم 22+ درصد اگزادیارژیل 52های )غلظتنیز در خروس 

 فشار ایجاد به عنایت با و شده ثبت زمینیسیب برای کشعلف چندین فقط تاکنون که شدن بدست آمده است. از آنجایی

 رویشیپس کشعلف هیچ وجود عدم و طرف یک از کشیعلف تنوع ایجاد لزوم و زمینیسیب مزارع در باال گزینشی

 اگزادیارژیلبوزین و سولفورون، متریهای ریمکشاختالط علف از استفاده ،زمینیسیب رشد و زنی جوانه از پس بخصوص

 .شود می پیشنهاد

 .هرزعلف ، وزن خشکزمینیسیب کش، سبز شدن،ترکیب علفتراکم،  واژه های کلیدی: 

 مقدمه. 1

-خروسهرز تاجسولفورون می تواند علفریم [2]بوزین و همچنین نتایج آزمایشات متری[ 6و  1با عنایت به گزارش ] 

 بوزینفلورالین بعالوه مترینشان داده است که اختالط اتال [4]قرمز را بطور موفقیت آمیزی کنترل کند. نتایج تحقیق ریشه

اظهار نمودند  [3]درصد کنترل کند. سیدی نسب و همکاران  89قرمز را ریشهخروسهرز تاجسولفورون می تواند علفیا ریم
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ای، در بررسی گلخانه [2] ابراهیم و همکارانآلرا بطور مطلوبی کاهش دهد.  هرزبوزین قادر است وزن خشک علفکه متری

خروس تاج تره ولیتر ماده مؤثره در هکتار(، سلمه 1/0) ترین دز کاربردیپایین گزارش کردند که کاربرد اگزادیارژیل در

لیتر ماده مؤثره در هکتار کنترل کامل  6/0درصد کنترل کرد و در دز  82/62و  15/50ترتیب به میزان  ریشه قرمز را به

قرمز داشت و خروس ریشهتره و تاجر سلمهبوزین، کنترل مؤثرتری دکش متریهمچنین اگزادیارژیل بعد از علف ؛ایجاد نمود

سولفورون های ریمکشهدف از این تحقیق بررسی کارایی اختالط علف زمینی داشت.پتانسیل باالیی برای کاربرد در سیب

زمینی به منظور مزرعه سیبدر  ریشه قرمز خروستاجهرز سولفورون با اگزادیارژیل در کنترل علفبوزین و ریمبا متری

 باشد.میهای مورد بررسی کشترین اختالط علفترین زمان و مناسبعیین مناسبت

 

 

 هامواد و روش. 2

در مزرعه تحقیقاتی بابالن دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی به  1382این آزمایش در بهار 

ام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل  فاکتور اول کامل تصادفی در سه تکرار انج هایصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

ها در دو مرحله پیش کشو فاکتور دوم زمان مصرف علف (درصد 100و  52، 20، 22، 0)ها کشاختالط علف نسبت

بوزین متری +سولفورون و ریماگزادیارژیل  +سولفورون ریم شامل اختالطزمینی و فاکتور سوم نیز کاشت و سبز شدن سیب

 22متر و روی ردیف سانتی 52زمینی در اواخر اردیبهشت ماه به صورت دستی و با فاصله بین ردیف کشت سیب. بود

-کش متریهمچنین در این آزمایش علفمتر انجام شد و طول و عرض هر کرت سه متر در سه متر در نظر گرفته شد. سانتی

لیتر ماده  9/0دز  اگزادیارژیل باکش گرم ماده مؤثره در هکتار و علف 20 اسولفورون بگرم ماده مؤثره در هکتار، ریم 613دز  بابوزین 

در هر واحد آزمایشی  خروسهرز تاجهای علفهفته پس از هر مرحله سمپاشی نمونه حدود سه. رفتند کارمؤثره در هکتار به

ای این منظور در آزمایشگاه پس از توده به آزمایشگاه منتقل گردید، برجهت سنجیدن زیست کف بر شده و در داخل پاکت

مرحله آخر درصد ساعت قرار داده شدند و در  49مدت درجه به 50ها توزین شده و در آون تمیز کردن خاک و گل، نمونه

 .  گردیداستفاده  Excel وSAS  9.1افزار ها از نرممحاسبه گردید. برای آنالیز داده خروسکاهش وزن خشک تاج

 نتایج و بحث. 3

و وزن  م( بر درصد کاهش تراکP≤01/0)داریکش اثر بسیار معنیهای اختالط علفتایج تجزیه واریانس نشان داد که نسبتن

داشت. اثر متقابل نسبت اختالط در زمان مصرف و همچنین اثرات متقابل دوگانه نسبت اختالط در نوع اختالط خروس تاجخشک 

اثرات متقابل دوگانه  ،(  بود. همچنینP≤01/0دار )بسیار معنیوس ریشه قرمز خربر روی درصد کاهش تراکم و وزن خشک تاج

-( بوده اما بر درصد کاهش وزن خشک این علفP≤01/0دار)زمان مصرف در نوع اختالط بر روی درصد کاهش تراکم بسیار معنی

 تاج تراکم کاهش درصد بر زمان مصرف رد نسبت اختالط متقابل اثرات میانگین مقایسه(. 1داری نداشت )جدول هرز تأثیر معنی

)جدول  سولفورون بودریم درصد 0یل+ ژاگزادیاردرصد  100نشان داد بیشترین درصد کاهش تراکم در اختالط  ریشه قرمز خروس

 نشان داد ریشه قرمز خروستاج تراکم کاهش درصد بر اختالط نوع در نسبت اختالط متقابل اثرات میانگین . همچنین مقایسه(2

. همچنین مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع (3)جدول  یل بوده استژاگزادیاردرصد  100بیشترین درصد کاهش تراکم در 
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گروه نشان داد نوع اختالط و زمان مصرف در یک  ریشه قرمز خروسهرز تاجان مصرف  بر درصد کاهش تراکم علفاختالط در زم

نسبت اختالط در زمان مصرف نشان داد  متقابل اثرات میانگین مقایسهخشک نیز  در مورد وزنهمچنین . رده بندی قرار دارند

 (.4)جدول  باشدیل و در مرحله سبز شدن میاگزادیارژ %100خروس در تاج خشک وزن کاهش بیشترین درصد

 

 

خروس بردرصد کاهش تراکم و وزن خشک علف هرز تاج مربعات میانگین پایه بر واریانس تجزیه -1جدول  

نابع تغییراتم  

 

 درجه آزادی

 

 میانگین مربعات

 وزن خشک تاج خروس تراکم تاج خروس

46/9 *103/20 2 تکرار  

کشعلف غلظت  4 3169/83** 225/22** 

 **46/91ns 360/12  1 زمان مصرف

 46/91ns **423/52 1 اختالط علفکش

زمان مصرف ×غلظت   4 249/89** 281/32** 

اختالط ×غلظت  4 216/29** 288/32** 

اختالط ×مرحله کاربرد  1 222/12** 62/01ns 

اختالط ×زمان مصرف ×غلظت  4 64/23ns 41/38ns 

65/30 39 خطا  84/40  

96/6 - ضریب تغییرات  85/6  

ns ،*  درصد1و  2دار بودن در سطح احتمال دار نبودن و معنیبه ترتیب معنی **و 
 

 خروس تاج تراکم کاهش درصد بر زمان مصرف در نسبت اختالط متقابل اثرات میانگین مقایسه - 2 جدول

 خروس تاج تراکم کاهش درصد
 تیمار

 کشنسبت اختالط علف زمان مصرف

85 A سولفورون ریم 0+ % اگزادیاژیل 100% سبز شدن 

82/20A سولفورون ریم 22+ % اگزادیاژیل 52% پیش کاشت 

82A سولفورون ریم 20+ % اگزادیاژیل %20 سبز شدن 

83/93 A سولفورون ریم 52+ % اگزادیاژیل %22 پیش کاشت 

98/33AB سولفورون ریم 100+ % اگزادیاژیل %0 پیش کاشت 

92 BC سولفورون ریم %0+  بوزین متری 100% پیش کاشت 

58/33 C سولفورون ریم %22+  بوزین متری %52 سبزشدن 

61/20 D سولفورون ریم %20+  بوزین متری %20 پیش کاشت 

29/33 D سولفورون ریم %52+  بوزین متری %22 سبز شدن 
D24/66 سولفورون ریم %100+  بوزین متری %0 سبز شدن 

 داری باهم ندارندهایی با حروف مشترک اختالف معنیمیانگین
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 خروس جتا تراکم کاهش درصد بر  اختالطنوع  در نسبت اختالط متقابل اثرات میانگین مقایسه - 3 جدول

 خروس تاج تراکم کاهش درصد
 تیمار

 شکنسبت اختالط علف اختالطنوع 
a16/84 سولفورون ریم 0+ % اگزادیاژیل 100% اول 
c20/29 سولفورون ریم 22+ % اگزادیاژیل 52% اول 

c25 سولفورون ریم 20+ % اگزادیاژیل %20 اول 
ab33/99 سولفورون ریم 52+ % اگزادیاژیل %22 اول 
a02/81 سولفورون ریم 100+ % اگزادیاژیل %0 اول 
a93/82 سولفورون ریم %0+  بوزین متری 100% دوم 
a66/80 سولفورون ریم %22+  بوزین متری %52 دوم 
c16/28 سولفورون ریم %20+  بوزین متری %20 دوم 
b16/58 سولفورون ریم %52+  بوزین متری %22 دوم 
a16/26 سولفورون ریم %100+  بوزین متری %0 دوم 

 داری باهم ندارندهایی با حروف مشترک اختالف معنیمیانگین

 

 خروس تاج خشک وزن کاهش درصد بر نسبت اختالط در زمان مصرف اثرات میانگین مقایسه -4جدول

 خروس تاج خشک وزن کاهش درصد
 تیمار

 نسبت اختالط زمان مصرف
a93/82 سولفورون یمر 0+ % اگزادیاژیل 100% سبز شدن 
a93/85 سولفورون ریم 22+ % اگزادیاژیل 52% سبز شدن 

ab81 سولفورون ریم 20+ % اگزادیاژیل %20 سبز شدن 
a33/85 سولفورون ریم 52+ % اگزادیاژیل %22 پیش کاشت 

ab80 سولفورون ریم 100+ % اگزادیاژیل %0 پیش کاشت 
b92 سولفورون ریم %0+  بوزین متری 100% سبز شدن 
c56 سولفورون ریم %22+  بوزین متری %52 سبز شدن 

ab93/81 سولفورون ریم %20+  بوزین متری %20 پیش کاشت 
ab20/82 سولفورون ریم %52+  بوزین متری %22 پیش کاشت 
a16/88 سولفورون ریم %100+  بوزین متری %0 پیش کاشت 

 رندداری باهم نداهایی با حروف مشترک اختالف معنیمیانگین
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 خروس تاج خشک علف هرز وزن کاهش درصد بر  اختالط نوع درنسبت اختالط  اثرات میانگین مقایسه - 5 جدول

 خروس تاج خشک وزن کاهش درصد
 تیمار

 کشنسبت اختالط علف اختالطنوع 

ab93/82 سولفورون ریم 0+ % اگزادیاژیل 100% اول 
ab20/86 رونسولفو ریم 22+ % اگزادیاژیل 52% اول 
ab33/84 سولفورون ریم 20+ % اگزادیاژیل %20 اول 

bc98 سولفورون ریم 52+ % اگزادیاژیل %22 اول 
d20/59 سولفورون ریم 100+ % اگزادیاژیل %0 اول 

ab85 سولفورون ریم %0+  بوزین متری 100% دوم 
dc20/94 سولفورون ریم %22+  بوزین متری %52 دوم 
bc20/99 سولفورون ریم %20+  زینبو متری %20 دوم 

abc93/83 سولفورون ریم %52+  بوزین متری %22 دوم 
a16/88 سولفورون ریم %100+  بوزین متری %0 دوم 

 داری باهم ندارندهایی با حروف مشترک اختالف معنیمیانگین

 

 

 گیری. نتیجه4

-هرز و مشکالت زیستهایجمله مقاومت علفکش سبب ایجاد مشکالت فراوان از از آنجایی که استفاده از یک نوع علف

درصد اگزادیارژیل که بیشترین درصد کاهش را در وزن خشک و تراکم داشته  100شود به جای استفاده از غلظت محیطی می

های ذکرشده را ندارد و سولفورون استفاده گردد که هم محدودیتدرصد ریم 22درصد اگزادیارژیل+ 52است بهتر است از غلظت 

 درصد اگزادیارژیل ندارد. 100داری با از نظر عملکردی نیز اختالط یاد شده تفاوت معنی

 منابع:. 5
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Abstract 

This experiment carried out in order to evaluate effect of Rimsulfuorun, Oxadiargil and Metibuzin herbicide 

mixtures redroot pigweed (Amarantus retroflexos L.) control in the potato field on Agria cultivar as a factorial based 

on randomized complete block design in 3 replications. The experiment factors consist of different herbicide mixture 

concentration of 0, 25, 50, 75 and 100 percent, the second factor was application time include pre-plant and post-

emergence and the third factor was Rimsulfuron, Metribuzin and Oxadiargil mixtures. The result showed that the 

maximum reduction percentage of redroot pigweed density was in 100% Oxadiargil in post-emergence stage and 75% 

Oxadiargil + 25% Rimsulfuron in pre-plant stage. Also the maximum Reduction percentage of redroot pigweed 

biomass obtained in 100% Oxadiargil in pre-plant stage and 100% Oxadiargil and 25% Rimsulforun +75% Oxadiargil 

in post-emergence stage. Since there are a few herbicides for potato fields with a glance to the high selectivity pressure 

in the potato fields and need to diversify herbicide and there is no after germination herbicide, so application of 

Rimsulfuron, Metribuzin and Oxadiargil combination recommend. 

Key words: Density, Dry weight of weed, Emergence, Herbicide Combination, Potato. 
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