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  دهیچک

 ایهبلوك طرح صورت به یشیآزما زمینی، سیب مزارع هرزهایعلف کنترل درکش چند علف کاراییی بررس منظور به

. شد اجرا مغان یعیطب منابع و یکشاورز قاتیتحق ستگاهیا مزرعه در 1932 سال در تکرار 4 و تیمار 8 در تصادفی کامل

( سنکور) نیبوزیمتر زمینی، سیب کاشت از پس هکتار در لیتر  5/9و 9، 5/2 هایبا غلظت (پرول) نیمتال یپند شامل تیمارها

 ماده از گرم 177 سولفورونریم هرز،علف برگی 4 تا هرزعلف رویش از قبل و ینیزم سیب کاشت از پس هکتار در گرم 057

 زمینی، سیب کاشت از پس درهکتار یتجار ماده از تریل 9( گراماکسون) پاراکوات هرز،هایعلف برگی 9-5 تجاری

 داد نشان جینتا. بود دستی جینو شاهد ماریت و هرزهایعلف برگی 9-5 در یتجار ماده از گرم 97( روسیآپ) سولفوسولفورون

 چکیپ تراکم مورد در. کرد کنترل درصد 177 را قیاق هرزعلف زیست توده و تراکم سولفوسولفورون، هکتار در گرم 97 کاربرد

 زیست توده و تراکم کاهش در یمطلوب ییکارا هکتار، در تریل 9 و 5/2 نیمتالیپند ماریت جز به مارهایت یتمام کاربرد ییصحرا

 هکتار، در لیتر 9 پاراکوات تیمار جز به تیمارها تمامی یوحش خروس تاج زیست توده و تراکم مورد در و داشتند هرزعلف نیا

گرم  97کاربرد سولفوسولفورون نشان داد که بعد از تیمار وجین،  نتایج همچنین .شدند هرزعلف نیا تراکم کامل کنترل باعث

 افزایش داد. درصد 93/84و  94/83سیب زمینی را به ترتیب  در هکتار عملکرد کل غدهلیتر  5/9متالین در هکتار و پندی

و  هرزیهاعلف یبرگ 9-5 زمان در یشیرو پس صورت به هکتار در گرم 97 سولفوسولفورون کاربرد ش،یآزما نیا جینتا براساس

 ینیزم بیس هرزهایعلف کنترل در را ییراکا نیشتریب یشیروشیپ صورت به هکتار در تجاری ماده لیتر 5/9 نیمتالیپند

  .داشت

 ینیزم بیسعملکرد،  هرز،هایعلف، کشعلف  :کلیدی گانواژ

 

 

 مقدمه. 1

 نظر از و داده صختصاا دخو به را تولید رمچها ممقاذرت  و برنج م،گند از بعد (.Solanum tuberosum L) زمینی سیب

 منطقه در هیژوبه  و انیرا در (.2717)فتحی و همکاران،  دارد ارقر دوم ممقا در ذرت از بعد هکنند تولید یهارکشو ادتعد

 و ستید جینو ات،کوراپا و ینزبیویمتر یعلفکشها از دهستفاا مینیزسیب زهریعلفها لکنتر در ممرسو روش ،بیلارد
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 دعملکر و هنشد لکنتر خوبی به هاروش ینا با تابستانه زهریعلفها و دمیشو منجاا شدر فصل یلاوا در که ستا رتواکولتیو

 یمتر از استفاده که داشتند اظهار (2770) کاچرو و بهارات (.2712)آل ابراهیم و همکاران،  دهدمی کاهش اًشدید را لمحصو

 به (سنکور) بوزینمتری مصرف شده انجام قیتحق اساس بر. شودیم برگپهن هرزیهاعلف رفتن نیب از باعث( سنکور) نیبوز

 کنترل در را ریتاث نیشتریب هکتار در گرم 57 دز با سولفورن میر و ینیزم بیس یزن جوانه از قبل هکتار در تریل 5/7 زانیم

 یهاکشعلف که کردند گزارش(. 2712) همکاران وی محمد ریش (.2774)جرازك،  دادند نشان ینیزم بیس هرزیهاعلف

 نیبوزیمتر و تیتوگیس درصد 5/2 همراه هکتار در گرم 97 و47 فمصر با نروسولفو یمر هکتار، در تریل 9 مصرف با پاراکوات

 یابیارز هدف با ش،یآزما نیا. داشتند ینیزم بیس برگ پهن هرزیهاعلف بردن نیب از در را ریتاث نیشتریب هکتار در گرم 057

 .گرفت قرار یبررس مورد منطقه مغان زمینیسیب مزارع هرزیهاعلف کنترل در های مختلف کشعلف ییکارآ

 

 

 هامواد و روش. 2

 شیآزما. شد اجرا مغان یعیطب منابع و یکشاورز قاتیتحق ستگاهیا تحقیقاتی مزرعه در 1932 یزراع سال در پژوهش نیا

 ،5/2 هایبا غلظت (پرول) نیمتال یپند شامل تیمارها .شد انجام تکرار 4 و تیمار 8 با یتصادف کامل یهابلوك طرح صورت به

 قبل و زمینی سیب کاشت از پس هکتار در گرم 057( سنکور) نیبوزیمتر زمینی، سیب کاشت از پس هکتار در لیتر  5/9و 9

( گراماکسون) پاراکوات هرز،هایعلف برگی 9-5 تجاری ماده از گرم 177 سولفورونریم هرز،علف برگی 4 تا هرزعلف رویش از

 سولفوسولفورون زمینی، سیب شدن سبز از قبل درصد 07حداکثر و زمینی سیب کاشت از پس درهکتار یتجار ماده از تریل 9

 در بستر یسازآماده اتیعمل. بود دستی وجین شاهد ماریت و هرزهایعلف برگی 9-5 در یتجار ماده از گرم 97( روسیآپ)

 فاصله که بود یفاروکش سپس و حیتسط ،یکشماله سک،ید ق،یعم شخم شامل که شد انجام نیزم شدن گاورو با زییپا طول

 فسفات سوپر منبع از) فسفر کود کاشت،ز ا قبل. شد گرفته نظر در متریسانت 25 دو بوته فاصلهو متر یسانت 05 کاشت فیرد

 27 در آگریا رقم ینیزم بیس یهاغده. شد داده خاك به براساس آزمون خاك هکتار در لوگرمیک 157 زانیم به( پلیتر

 یبرق یکتاب پشتی پاشسم از استفاده با یپاشسم اتیعمل. ر بودمت 17 طول به کاشت خط 4 شامل کرت ره که ،1932بهمن

 یبردارنمونه. گرفت انجامکالیبره و لیتر در هکتار 477حجم آب مصرفی  و بار دو فشار با ایشره نازل به مجهز یماتاب مدل

 هرزیهاعلف تعداد و شده انجام یتصادف صورت به و متر 5/7×05/7 راتکواد از استفاده با یپاشسم از پس روز 97 هرزیهاعلف

 مدت به آون در هانمونه هرزیهاعلف خشک وزن نییتع منظور به سپس. شدند شمارش گونه کیتفک به برگکیبار و برگپهن

 ازهرز هایعلف تراکم کاهش درصد محاسبه منظور به. شدند نیتوز سپس و قرارداده گراد یسانت درجه 05 یدما در ساعت 48

 .  شد استفاده وردم (133ساندرال و همکاران ) روش( 1) معادله

  :1معادله

 

هرز هایبه ترتیب بیانگر تعداد علف Spray و No Spray هرز،یهاعلف تراکم کاهش درصد انگریب ،Density معادله نیا در

 زیست توده کاهش درصد محاسبه منظور به وباشد پاشی میپاشی نشده و قسمت سمشمارش شده درکوادرات در قسمت سم
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هرز شمارش شده هایعلف زیست تودهبه ترتیب بیانگر  Spray وNo Spray  که تفاوت نیا با( 1) معادله ازهرز هایعلف

 هدــغ کل دعملکر تعیین ربه منظو باشند استفاده گردید.پاشی میپاشی نشده و قسمت سمدرکوادرات در قسمت سم

 یک یبوتهها لمحصو ای،حاشیه ثرا فحذ از دـبع ،مینیزسیب یهاهغد کامل سیدگیر و شدر دوره متماا از بعد ،مینیزسیب

کل غده انجام و به هکتار تعمیم و در  و کامل برداشت و وزنستی د ربه طوت )نیمه تیمار( کر هر سطو از میانی یفرد

 یادامنهچند آزمون و SAS افزارنرم از استفاده با هانیانگیم سهیمقا و هاداده انسیوار هیتجز انیپا در محاسبات استفاده شد.

 .گرفت صورت درصد پنج احتمال سطح در دانکن

 

 نتاج و بحث. 3

 و  (Amaranthus retroflexus) یوحش خروستاج ،(Sorghum halepense) اقیقهرز غالب در این آزمایش شامل هایعلف

و  زیست توده و ، تراکم کلتراکم که داد نشان انسیوار هیتجز از حاصل نتایجبودند.  (Convolvulus arvensis) ییصحرا چکیپ

 ماریت کاربرد ریتاث تحتو عملکرد کل غده سب زمینی  قیاق ،ییصحرا پیچک ،یوحش خروستاج هرزیهاعلف کلزیست توده 

 (.1 جدول) دارد وجود درصد یک احتمال حسط در یداریمعن اختالف تیمارها بین و گرفته قرار هاکشعلف

 هرز یها علف زیست تودهو  تراکم  کاهش درصد

 کشعلف ماریت کاربرد که داد نشان ،(2 جدول) هرزیهاعلف تراکم کاهش درصد به مربوط یهاداده میانگین مقایسه 

( پرول) نیمتالیپند کشعلف یمارهایت .کرد کنترل درصد 177 را قیاق هرزعلف هکتار، در گرم 97( آپیروس) سولفوسولفورون

 با که شدند هرز علف نیا کنترل باعث درصد 1/59و 1/91 بیترت به هکتار در گرم 057( سنکور) نیبوزیمتر و درهکتار 5/9

 کنترل در یمطلوب ییکارا کشعلف یمارهایت هیبق و داشتند دارمعنی آماری اختالف( آپیروس) سولفوسولفورون کشعلف ماریت

 و 5/2( پرول) نیمتالیپند ماریت جز به یکشعلف یمارهایت یتمام کاربرد ییصحرا چکیپ تراکم درمورد. نداشتند هرزعلف نیا

 تاج هرزعلف تراکم مورد در و داشتند هرزعلف نیا تراکم کاهش در یمطلوب ییکارا یکشعلف یمارهایت هیبق هکتار، در تریل 9

 باعث مارهایت هیبق درهکتار، لیتر 9( گراماکسون) پاراکوات تیمار جز به شده اعمال کشیعلف تیمارهای تمامی یوحش خروس

 (سنکور) نیبوزیمتر کاربرد که کردند انیب (2774) همکاران و نسونیهاتچ (.2 جدول) شدند هرزعلف نیا تراکم کامل کنترل

 تاج درصد 177 و سلمه درصد 39 ،ینیزم بیس زراعت در سولفورونمیر همراه به هکتار در موثر یماده گرم 147 زانیم به

 .کرد کنترل را خروس

 هرزعلف خشک وزن که داد نشان ،(2 جدول) هرزیهاعلف زیست توده کاهش درصد میانگین مقایسه از حاصل جینتا 

 هیبق با که داد کاهش درصد 177 را هرز علف نیا هکتار، در گرم 97( آپیروس) سولفوسولفورون کشعلف کاربرد با قیاق

 جهینت نیا به اقیق یرو بر یاگلخانه شیآزما کی در (2779) زند و ینجف. داشتند دارمعنی آماری اختالف یکشعلف یمارهایت

-علف زیست توده درمورد. دارد اقیق بر یکم ریتاث سولفورونمیر کشعلف هکتار در گرم 47 تا 27 مصرف ریمقاد که دندیرس

-علف یمارهایت هیبق هکتار در تریل 9 و 5/2( پرول)  نیمتالیپند ماریت جز به یکشعلف یمارهایت همه ییصحرا چکیپ هرز

 خروس تاج هرزعلف زیست توده مورد در نیانگیم سهیمقا نیهمچن .(9ل جدو) شدند هرزعلف نیا کامل کنترل باعث یکش

زیست  درصد 177 هکتار، در لیتر 9( گراماکسون) واتپاراک جز به یکشعلف یمارهایت یتمام کاربرد با که داد نشان یوحش

 دادند نشان را یداریمعن اختالف( خشک وزن یدرصد 9/30 کاهش) کشعلف نیا با و دادند کاهش را هرزعلف نیا توده
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 تاج هرزیهاعلف خشک وزن کاهش در یتوجه قابل ریتاث نیمتالیپند که افتندیدر (2779) همکاران و یمجن میکر (.2جدول)

  .دارد سلمه و خروس

 غده کل عملکرد 

 5/9متالین پندی وگرم در هکتار  97کاربرد تیمارهای سولفوسولفورون که  داد نشان میانگین مقایسهنتایج حاصل از  

-میر هایاز تیمار سیب زمینی عملکرد کل غدهو کمترین  بطور مشترك دارای باالترین عملکرد بوده لیتر در هکتار

 صمدی کلخوران و آل ابراهیم .(2ل جدو)دست آمد به  هکتار درگرم  057بوزین و متری در هکتار گرم 177سولفورون

 53/51ر عملکرد کل غده سیب زمینی را هکتا در همؤثر دهما لیتر 8/7ان میز به یلرژیاادگزا دبررکاگزارش کردند که  (2719)

 درصد افزایش داد.

 ی مختلف بر ترکیب گونه ای علف های هرز و عملکرد سیب زمینیتاثیر تیمارها آنالیز واریانس .1جدول

عملکرد کل 

 غده

درجه   قیاق پیچک تاج خروس

 آزادی

 راتییتغ منابع

   تراکم زیست توده تراکم زیست توده تراکم زیست توده  

 تکرار 3 3.97 64.63 168.65 21.16 0.64 1.01 4.75
 تیمار 6 **36.14 **3687.8 **7232.14 **5368.8 **73.05 **2.90 **231.73

 خطا 18 3.38 49.54 168.6 18.58 0.64 1.01 2.30
 ضریب تغییرات - 32.0 11.0 17.2 5.3 1.0 1.0 7.59

 ns معنی دار در سطح احتمال یک درصد وبه ترتیب غیر معنی دار  ** و. 

 یب زمینیتاثیر تیمارهای مختلف بر ترکیب گونه ای علف های هرز و عملکرد س -2جدول

 تیمارها

 عملکرد کل تاج خروس پیجک قیاق

 غده

اد تراکم )تعد

  در مترمربع(

زیست توده 

)گرم در 

 مترمربع(

اد تراکم )تعد

 در مترمربع(

زیست توده 

)گرم در 

 مترمربع(

 تراکم 

)تعداد در 

  مترمربع(

 زیست توده 

()گرم در مترمربع  

 )تن در هکتار(

 0.0d 52.6d 0.0c 35.4b 100 a 100 a 17.040c هکتار در لیتر 5/2: نیمتالیپند

 8c 54.0c 29.2b 9.2c 100 a 100 a 21.579b .20 هکتار در لیتر 9: نیمتالیپند

 61.1ab 63.1c 100 a 100 a 100 a 100 a 25.940a هکتار در لیتر 5/9: نیمتالیپند

 53.1ab 42.2 d 100 a 100 a 100 a 100 a 10.567d هکتار در گرم 057 نیبوزیمتر

 29.2b 12.06f 100 a 100 a 100 a 100 a 8.928e گرم 177 سولفورونمیر

 43.7b 85.5b 100 a 100 a 88.7b 97.6 b 19.885b لیتر 9پاراکوات

 در گرم 97 سولفوسولفورون

  هکتار
100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 27.365a 

 ندارند. با یکدیگر داریاختالف معنی هر ستون در های دارای حداقل یک حرف مشتركمیانگین
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 Abstract 

In order to Evaluating of some herbicides for controlling weeds of potato, an experiment was carried out in 

randomized complete block design with 8 treatments and 4 replications in the farms the agricultural research 

station of Moghan in 2013. The treatments included Pendimethalin (Prowl CS 45%) with concentrations of 2.5, 

3 and 3.5 L ha-1 after planting potato, Metribuzin (Sencor WP 70%), 750 g.ha-1 after planting potato and pre 

weed emergence, Rimsulfuron (Rima DF25%), 100 g ha-1 in three or five leaf weed stage, Paraquat (Gramaxon 

Sl 20%), 3 L ha-1 after planting potato, Sulfosulfuron (Apiros WG 75%) 30 g ha-1 in three or five leaf weed 

stage, and control treatment is hand weeding. The results showed that the use of 30 g ha-1 Sulfosulfuron, 

decreased weed density and biomass of johnson grass (Sorghum halepense) about 100 percent controlled. In the 

case of field bindweed (Convolvulus arvensis), all treatments except Pendimethalin 2.5, 3 L ha-1, were suitable in 

reducing the density and biomass of this weed. For red root pigweed (Amaranthus retroflexus) all treatments 

except Paraquat 3 L ha-1, were suitable. Results, also, showed that application 30 g ha-1 Sulfosulfuron and 

Pendimethalin 3.5 L ha-1, after weed free, increased total tuber yield by 89.34 and 84. 69 percent respectively. 

Corresponding to the good efficacy, Sulfosulfuron 30 g ha-1 for post-emergence at the 5-3 leaf weeds and 

Pendimethalin 3.5 L ha-1 for pre-emergence were suitable for application in potato fields.          

 Key Words: Herbicide, potato, Weeds, yield 


