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 چکیده

-هرز و عملکرد کل غده سیبهایکش ریمسولفورون بر کنترل علفهای کاربرد علفبه منظور بررسی اثر دز و زمان

انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در  1343-44ای در شهرستان اردبیل در سال زراعی ، آزمایش مزرعهزمینی

کش علفهای کامل تصادفی با سه تکرار و روی رقم آگریا اجرا گردید. فاکتور اول، دزهای مختلف قالب طرح بلوک

کش گرم ماده مؤثره در هکتار( و فاکتور دوم، زمان کاربرد علف 51و  41، 31، 21، 11، 5سولفورون )صفر، ریم

بودند و یک تیمار وجین کامل بعنوان  زمینیشدن غده سیبزایی و حجیمسولفورون در سه مرحله سبز شدن، استولونریم

گرم ماده مؤثره در هکتار  31و  41،  51شاهد برای صفات مربوط به عملکرد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد کاربرد 

درصد نسبت به شاهد )بدون وجین  43/94و  49/94، 33/44هرز به ترتیب به میزان هایباعث کاهش زیست توده کل علف

سولفورون در مراحل ریمهای کاربرد داری بین آنها وجود نداشت. در بین زمان، که اختالف آماری معنیهرز( شدعلف

زمینی، باالترین درصد کاهش زیست توده کل زمینی، کاربرد ریمسولفورون در مرحله سبز شدن سیبمختلف رشدی سیب

 31و  41، 51سولفورون به میزان ریموجین کامل، کاربرد هرز را ایجاد کرد. نتایج همچنین، نشان داد بعد از تیمار هایعلف

به نتایج تحقیق حاضر  درصد افزایش داد؛ با توجه 41/14و  41/14، 51/21گرم ماده مؤثره در هکتار، عملکرد کل غده را 

صل رشد زمینی در طول فهرز مزارع سیبهایکش مؤثر در کنترل علفیک علفتواند به عنوان سولفورون میکش ریمعلف

 زمینی در ایران باشد.سولفورون در سیبمکش ریتواند سندی برای ثبت علفیمؤثر واقع شود. همچنین این تحقیق م

  زمینیسولفورون، مرحله رشدی سیبهرز، ریمهای زیست توده علفپاسخ، -دز: کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه .1
 

 مهم جمله از و شده محسوب ارزش با غذایی مواد یکی از (Solanum tuberosum)زمینی  سیب جهانی، مقیاس در

-علف کشاورزی هایسیستم در. ]3[کند  می تأمین را بشر غذایی نیازهای از ای عمده قسمت که محصوالتی است ترین

 توان رقابتی به بسته گیاهان عمکرد کنترل، عدم و درصورت باشند می کشت توسعه محدودیت عامل هرز مهمترینهای

گزارش کردند که، کنترل  ]1[آرنولد و همکاران  .]2[ یابدمی کاهش درصد 111 تا 11 بین زراعی گیاه و هرزهایعلف

لذا  گذارد.زمینی نیز تأثیر میزمینی، باعث افزایش عملکرد شده و بر اجزای عملکرد سیبهرز در مزارع سیبهایعلف

 با مبارزه روش عمده مدرن کشاورزی در .باشدمی ناپذیر اجتناب زراعی امری هایسیستم در عوامل این سوء تاثیر کنترل



 

2 
 

تواند قبل یا پس از سبز باشد و میکش سولفونیل اوره میریمسولفورون یک علف .است هاکشعلف کاربرد هرزهایعلف

در  های سیستمیک، انتخابی هستند که عمدتاًکشاوره علفهای سولفونیلکش. علف]4[زمینی استفاده شود شدن سیب

-کاربرد ریم .]3[شوند رویشی به کار برده میزمینی، اغلب به صورت پسمحصوالتی مانند ذرت، گندم، جو، کلزا و سیب

زمینی کنترل کرد و خرچنگ را بدون آسیب زدن به سیبگرم در هکتار، تاجریزی و علف 24-19سولفورون به میزان 

سولفورون در مراحل مختلف رشدی کش ریمحقیق ارزیابی تأثیر علف. هدف از این ت]5[زمینی را باال برد عملکرد سیب

 باشد.هرز  و عملکرد کل غده در هکتار میهای زمینی بر درصد کاهش زیست توده کل علفسیب
 

 

 هامواد و روش .2

 1343آزمایشی در سال زراعی  کل، عملکردو هرز هایکنترل علفسولفورون بر کش ریمبه منظور بررسی تاثیر علف

هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه هایدر سه کیلومتری شهر اردبیل اجرا گردید و کارهای آزمایشگاهی آن در آزمایشگاه علف

های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. محقق اردبیلی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک

گرم ماده مؤثره در هکتار و  51و  41، 31، 21، 11، 5کش ریمسولفورون در هفت سطح صفر، ای علففاکتور اول دزه

زایی مرحله سبز شدن، استولون 3زمینی بودند که در کش در مراحل مختلف رشدی سیبهای مصرف علففاکتور دوم زمان

متر سانتی 95زمینی رقم آگریا با فاصله یبهای آزمایشی چهار ردیف سزمینی انجام شد. در کرتو حجیم شدن غده سیب

کشت  1343متر در اردیبهشت سال سانتی 11متر به طور دستی و در عمق تقریبی سانتی 25و با فاصله روی ردیف 

هرز هایبرداری علفپاشی، نمونهسه هفته بعد از هر مرحله سم گردید. اعمال تیمارها مطابق شرح گفته شده صورت گرفت.

های هوایی مربوط به هر گونه به طور مجزا متر مربع( انجام شد. اندام 51/1×95/1برداری )کوادرات حدهای نمونهتوسط وا

گراد داخل درجه سانتی 95ساعت در دمای  49های مخصوص قرار داده شده و برای تعیین وزن خشک به مدت در پاکت

 11/1داخل هر پاکت جداگانه با ترازوی دیجیتالی با دقت ها، محتویات آون قرار گرفتند پس از خشک شدن کامل نمونه

به منظور تعیین عملکرد کل غده بعد از اتمام دوره رشد و رسیدگی کامل گرم توزین شده و زیست توده آنها ثبت گردید. 

تر هم م 5/1های یک ردیف از هر کرت به طور دستی و به صورت کامل برداشت شدند و زمینی محصول بوتههای سیبغده

متر مربع به تن  95/1× 3های برداشتی از هر ردیف پس از توزین بر حسب گرم در به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد. غده

ای صورت گرفت و از آزمون چند دامنه SAS 9.1ها با استفاده از نرم افزار در هکتار تعمیم داده شد. تجزیه آماری داده

پاسخ -مقایسه میانگین تیمارها استفاده گردید همچنین برای مقایسه بین روند دزدرصد برای  5دانکن در سطح احتمال 

 هرز از آنالیز رگرسیون استفاده شد. تابع مورد استفاده عبارت بود از: هایعلف
𝑓 = 𝑎/(1 +  exp (−((𝑥 − 𝑥0)/𝑏)) 

a  هرز؛هایحداکثر وزن خشک علف b 50( شیب خط و(ED 0X 51وزن خشک به میزان کش الزم برای کاهش دز علف 

 رسم شدند.  Excel 7002 و SigmaPlot 11 درصد. نمودارها با استفاده از نرم افزار
 

 

 نتایج و بحث  .3

 خروس ریشه قرمزتاجهای آزمایشی به تفکیک جنس و گونه عبارت بودند از: هرز موجود در کرتهایعلف

(Amaranthus retroflexus ،)ترهسلمه (Chenopodium album،) پیچک( صحراییConvolvulus arvensisکنگر ،) وحشی

 Lactucaکن )(، گاوچاقFalcaria vulgaris(، غازایاغی )Galium tricornutumراخ )تی(، بیCirsium arvenseیا خارلته )

scariolaزیست  کاهش از درصد آمده دست به هایداده میانگین ها بررسی شد. مقایسه(. که اثر تیمارهای آزمایشی بر آن

 کاهش زیست توده درصد میزان ترینداد که باالترین و پایین نشان کشعلف مصرفی دز مختلف سطوح در هرزهایتوده علف
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هرز به هایگرم ماده مؤثره در هکتار بود که باعث کاهش زیست توده علف 5و  51به دز  مربوط به ترتیب هرزهایکل علف

سولفورون از کش ریمپاسخ علف -کش شد. واکنش دزدر مقایسه با شاهد بدون علف درصد 33/29درصد و  33/44میزان 

ریمسولفورون برای  50EDشود که مشاهده می 1و جدول  1تابع سیگموئیدی سه پارامتره تبعیت نمود. با توجه به شکل 

ریمسولفورون در مراحل های مصرف در بین زمانبوده است.  43/1و ضریب تبیین آن  31/11هرز هایزیست توده علف

زمینی توانست باالترین درصد کش ریمسولفورون در مرحله سبز شدن سیبزمینی، کاربرد علفمختلف رشدی سیب

زمینی بعلت (. در مرحله حجیم شدن غده سیب2هرز را ایجاد کند )شکل هایدرصد( کاهش زیست توده کل علف 14/39)

هرز داشته هایکش ریمسولفورون تأثیر کمتری بر زیست توده کل علفعلف برگ،هرز پهنهایافزایش زیست توده علف

  است.

 
 کش ریمسولفورونبرآورد پارامترهای بدست آمده از تابع سیگموئیدی برای علف -1جدول 

 

 

 

 

 

درصد کاهش داد. مقادیر داخل پرانتز نشانگر خطای استاندارد  51هرز را به میزان هایکش است که زیست توده علفعلفغلظتی از  50EDشاخص 

 است.

کش استفاده شده است به نتایج مقایسات اورتوگونال نشان داد که تیمار وجین کامل نسبت به تیمارهایی که علف

کش ریمسولفورون عملکرد کل (. استفاده از علف3درصد، عملکرد کل را افزایش دهد )شکل  39/13طور میانگین توانست 

دهد که در بین دزهای مختلف ینشان م 5(. شکل 4هد )شکل درصد افزایش د 19/13را در مقایسه با عدم کنترل توانست 

( در تیمار عدم کنترل بدست آمد. 91/33ترین آن )گرم و پایین 51( در دز 31/43سولفورون باالترین عملکرد کل )ریم

 41/14و  41/14، 51/21گرم ماده مؤثره در هکتار نسبت به عدم کنترل به ترتیب باعث افزایش  31و  41، 51دزهای 

زمینی باالترین عملکرد های مصرف ریمسولفورون در مراحل مختلف رشدی سیبدر بین زماندرصدی عملکرد کل گردید. 

داری نداشت. کاربرد زایی تقاوت معنیترین آن در مرحله حجیم شدن بود که با استولونکل در مرحله سبز شدن و پایین

درصدی عملکرد  44/19به مرحله حجیم شدن غده باعث افزایش زمینی نسبت ریمسولفورون در مرحله سبز شدن سیب

 (.3کل غده شد )شکل 

2R )50(ED 0x b a صفت 

 های هرززیست توده علف 07/61( 27/5)  00/9( 27/1)  91/11( 00/7)  69%
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Abstract 
In order to study the effect of doses and rimsulfuron application times on weed control and potato 

tuber yield, a factorial field experiment was performed in the base of Complete Randomized Design with 3 

replications, and potato cultivar was Agria, at near to Ardabil in 2014. The first factor was different 

rimsulfuron dosages (0, 5, 10, 20, 30, 40 and 50 gr a.i /ha), and second factor was rimsulfuron application 

time at different potato growth stages, with three levels (Potato emergence, Stolon initiation and Potato tuber 

bulking); also one treatment was considered  weed free for yield variables as control. Statistical analysis 

showed that 50, 40 and 30 gr a.i/ ha rimsulfuron application reduced total weed biomass 94.63, 89.97 and 

84.93 percent respectively. That there was not statistically significant difference between them. Among 

rimsulfuron application time, application rimsulfuron at potato emergence create maximum reduction total 

weed biomass. The results also, showed that rimsulfuron application 50, 40 and 30 gr a.i/ha rimsulfuron, after 

weed free condition, increased total tuber yield 20.51, 19.90 and 19.90 percent. Among rimsulfuron 

application time at different potato growth stages, potato emergence had the highest total tuber yield. 

According to result of present research, rimsulfuron can be efficient herbicide on weed control in potato field 

during growth season. Also, this research can be a document for rimsulfuron registration in potato in Iran. 
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