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 چکیده
زمینی بررسی عملکرد سیبو خروس و تاج ترههاي هرز سلمهکنترل علفدر  کشهاتعدادي از علفتاثیر به منظور بررسی    
در این . اجرا شدتکرار  3تیمار و  19با صورت بلوکهاي کامل تصادفیبه اردبیل در  1388 - 1389ی در طی سالهاي شآزمای

پیش (لیتر در هکتار 3و  5/2، 2(یفلورالین، تر)پیش کاشت(گرم در هکتار 700به میزان  متریبوزینزمایش علف کش آ
پیش (بصورت  هکتازگرم در  50و  40، 30(ریمسولفورون ، ))پیش کاشت(لیتر در هکتار 4و  2، 5/1( پندیمتالین، ))کاشت
 نتایج آزمایش.استفاده شد) )پس کاشت(و) پیش کاشت(لیتر در هکتار 6/0و  5/0، 4/0( اگزادیاژیلو  ))پس کاشت(و ) کاشت

گرم ماده موثره در هکتار بصورت پس رویشی و پیش  40و  50نشان داد که علفکش ریمسولفورون به ترتیب در دزهاي 
. را تولید نمودو حداکثر عملکرد در سیب زمینی بود و تاج خروس  ترهسلمههرز علفرویشی کاراترین علفکش در کنترل 

 .تره و تاج خروس ضعیف ترین تیمار بودعلفکش تریفلورالین نیز در کاهش وزن خشک سلمه
  

 .زمینیسیبتاج خروس، علفکش، سلمه، :کلید واژه ها
  

 مقدمه
 .عملکرد، کاهش کیفیت و افزایش هزینه هاي تولید را بـه دنبـال دارد   هاي هرز همواره مشکالت عدیده اي چون کاهشعلف   

عملکـرد   یب زمینی با توجه به ظرفیـت تولیـد  س. هاي هرز به شیوه هاي مختلف بوده استلذا بشر همواره در پی مبارزه با علف
زیست محیطی ناشی از تولید علی رغم وجود مشکالت و ). 6(باال از اهمیت خاصی در بین محصوالت کشاورزي برخوردار است 

و مصرف علفکش ها، هنوز بخش قابل توجهی از عملکرد محصوالت زراعی در کشورهاي پیشرفته مرهون مصرف علفکش است 
هـایی  ، اگزادیارژیـل از جملـه علفکـش   EPTCمتـالین،  هاي پاراکوات، متریبوزین، ریم سولفورون، ترفالن، پنـدي علفکش). 2(

هـرز در منـاطق مختلـف جهـان     هاي علـف کاشت، قبل از رویش و یا بعد از رویش براي کنترل گونههستند که بصورت قبل از 
هاي هرز تابستانه را بخوبی کنترل بدلیل کاربرد آن در اوایل رشد سیب زمینی، نمی تواند علفمتریبوزین .)3( شونداستفاده می

هرز مـوثر اسـت و نمـی توانـد در مراحـل بعـدي در کنتـرل         هايعلفکش پاراکوات نیز تنها قبل از کاشت روي علف.)4( نماید
هـاي هـرز مشـکل سـاز در مـزارع      کاربرد پس رویشی، تاج ریزي و بسیاري از علفدرریمسولفورون ).2(علفهاي هرز موثر باشد 

اگزادیارژیل قبـل از سـبز   .)5(سیب زمینی را کنترل کرد و مخلوط آن با هالوسولفورون دامنه کنترل علفهاي هرز را افزایش داد 
تـاکنون  در ایـران  . هاي یکساله موثر عمل مـی کنـد  جگن هاي هرز پهن برگ  وها و علفساشدن بکار می رود و در کنترل گر

وع محل عمل بسـیار محـدود   تنها دو علکفش متریبوزین و پاراکوات براي سیب زمینی توصیه شده است که از لحاظ تعداد و تن
  .باشدزمایش با دیگر علفکشهاي استفاده شده در جهان ضروري میآبنابراین لزوم ).1(می باشد 
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  هامواد و روش

در  .اجرا گردید کیلومتري شهر اردبیل 15در روستاي ینگجه مال محمدرضا در  1388-1389در سال زراعی این پژوهش      
، 2( یفلورالین، تر)پیش کاشت(گرم در هکتار 700به میزان  متریبوزین: ندکش به صورت زیر استفاده شدعلف 5این ازمایش 

 50و  40، 30(ریمسولفورون ، ))پیش کاشت(لیتر در هکتار 4و  2، 5/1( پندیمتالین، ))پیش کاشت(لیتر در هکتار 3و  5/2
)) پس کاشت( و )پیش کاشت(لیتر در هکتار 6/0و  5/0، 4/0( اگزادیاژیل و )) پس کاشت(و ) پیش کاشت(گرم در هکتاز

هاي هرز بعنوان شاهد در نظر و یک تیمار بدون کنترل علف) وجین دستی(هاي هرزو یک تیمار کنترل کامل علف استفاده شد
سه هفته بعد نه گیري نمو.تیمار شدند 8001با نازل بادبزنی  MATABIها توسط سمپاش مدل  کش تمام علف.گرفته شد

مقایسه استفاده شد و کلیه  MSTATCبراي تجزیه اماري از نرم افزار و انجام گرفت 75×50کوادرات سمپاشی با استفاده از 
 .ها با استفاده از آزمون دانکن انجام گرفتمیانگین

  
  نتایج و بحث

هاي هرز در مزرعه را کاهش داري وزن خشک علفاعمال شده بطور معنیتیمارهاي  دهدنشان می )1(همانگونه که جدول      
گرم در هکتار بصورت پس رویشی وزن خشک سلمه و تاج خروس را  50بطوریکه تیمار کاربرد ریمسولفورون بمیزان  .داد

صد کاهش در وزن خشک در 95در کاربرد پیش رویشی این دز علفکش براي تاج خروس باز هم . درصد کاهش داد 95بمیزان 
 ).1جدول . (روس ضعیف ترین تیمار بودتریفلورالین در کاهش وزن خشک سلمه و تاج خ. شدمشاهدهآن 

  
اعداد بر اساس درصد کاهش (هاي مختلف سه هفته پس از سمپاشی  کش خروس به مقادیر علف تاج و پاسخ زیست توده سلمه. 1جدول 

  ).وزن خشک نسبت به شاهد بدون علف هرز می باشند
  سلمه تیمار

 وزن خشک
  تاج خروس
 وزن خشک

 abc  25/89 cd  50/87 )پیش رویشی( هکتارگرم در 700متریبوزین 
 def  75/82 a  75/93 )پس رویشی(گرم در هکتار  30ریمسولفورون 
 bcd50/87 a  00/95 )پس رویشی(گرم در هکتار  40ریمسولفورون 
 a00/95 a  00/95 )پس رویشی(گرم در هکتار  50ریمسولفورون 
 bcd  75/87 ef  75/82 )پس رویشی(لیتر در هکتار  4/0اگزادیارژیل 
 ab25/93 abc  75/90 )پس رویشی(لیتر در هکتار  5/0اگزادیارژیل 
 a75/94 a  00/95 )پس رویشی(لیتر در هکتار  6/0اگزادیارژیل 
 efgh00/79 bcd  25/89 )پیش رویشی(گرم در هکتار  30ریمسولفورون 
 cd  00/86 ab  00/92 )پیش رویشی(گرم در هکتار  40ریمسولفورون 
 abc  25/90 a00/95 )پیش رویشی(گرم در هکتار  50ریمسولفورون 
 fgh  50/78 g  25/76 )پیش رویشی(لیتر در هکتار  4/0اگزادیارژیل 
 cde  75/84 fg  75/79 )پیش رویشی(لیتر در هکتار  5/0اگزادیارژیل 
 bcd  75/87 de  75/85 )پیش رویشی(لیتر در هکتار  6/0اگزادیارژیل 

 i50/65 fg  50/79 )پیش کاشت(لیتر در هکتار  2تریفلورالین 
 h75/73 de  75/85 )پیش کاشت(لیتر در هکتار  5/2تریفلورالین 

 efg00/80 a  00/95 )پیش کاشت(لیتر در هکتار  3تریفلورالین 
 gh75/75 j  50/51 )پیش کاشت(لیتر در هکتار  5/1پندیمتالین 

 efgh  50/79 i  00/60 )پیش کاشت(لیتر در هکتار  2پندیمتالین 
 a00/94 h  00/68 )پیش کاشت(لیتر در هکتار  4پندیمتالین 

.درصد با هم اختالف معنی دار ندارند5کش در هر ستون میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح  در هر تیمار علف  
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  :عملکرد

گرم در هکتار  50در تیمار ریمسولفورون بمیزان تن در هکتار  6/39با ها نشان داد که باالترین عملکرد نتایج آزمایش
س رویشی در مرحله بعد قرار گرم در هکتار این علفکش بصورت پ 40بصورت پس رویشی بدست آمده است و کاربرد 

هاي مورد استفاده علفکش تریفلورالین با به تاخیر انداختن رشد سیب زمینی و غدهپایین ترین کارآیی را در بین علفکش.گرفت
  . )2جدول (داشت

  اعمال شده میزان عملکرد تولید شده در تیمارهاي مختلف .2دول ج
)تن در هکتار(عملکرد تیمار  

 d   64/36 )پیش رویشی( گرم در هکتار700متریبوزین 
)پس رویشی(گرم در هکتار  30ریمسولفورون   40/35   e 
)پس رویشی(گرم در هکتار  40ریمسولفورون   62/38   b 
)پس رویشی(گرم در هکتار  50ریمسولفورون   61/39  a 

)پس رویشی(لیتر در هکتار  4/0اگزادیارژیل   17/33  g 
)پس رویشی(لیتر در هکتار  5/0اگزادیارژیل   93/35  e 
)پس رویشی(لیتر در هکتار  6/0اگزادیارژیل   85/36  d 

)پیش رویشی(گرم در هکتار  30ریمسولفورون   55/34   f 
)پیش رویشی(گرم در هکتار  40ریمسولفورون   85/37    c 
)پیش رویشی(گرم در هکتار  50ریمسولفورون   20/38 bc 

)پیش رویشی(لیتر در هکتار  4/0اگزادیارژیل   60/27 k 
)پیش رویشی(لیتر در هکتار  5/0اگزادیارژیل   30/32 h 
)پیش رویشی(لیتر در هکتار  6/0اگزادیارژیل   30/35  e 
)پیش کاشت(لیتر در هکتار  2تریفلورالین   03/26 l 
)پیش کاشت(لیتر در هکتار  5/2تریفلورالین   37/26 l 
)پیش کاشت(لیتر در هکتار  3تریفلورالین   27/29 I 
)پیش کاشت(لیتر در هکتار  5/1پندیمتالین   44/28 j 
)پیش کاشت(لیتر در هکتار  2پندیمتالین   13/32    h 
)پیش کاشت(لیتر در هکتار  4پندیمتالین   72/35 e 

.درصد با هم اختالف معنی دار ندارند5کش در هر ستون میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح  در هر تیمار علف  
  

   نتیجه گیري
پس گرم ماده موثره در هکتار بصورت  40و  50نتایج آزمایش نشان داد که علفکش ریمسولفورون به ترتیب در دزهاي 

 تره و تاج خروس و حداکثر عملکرد در سیب زمینی بودهرز سلمهرویشی و پیش رویشی کاراترین علفکش در کنترل علف
علفکش . تن در هکتار باالترین عملکرد را داشت 61/39با )پس رویشی(گرم در هکتار  50 بطوري علفکش ریمسولفورون با 

  .پایین ترین کارایی  را  داشتاج خروس تره و تتریفلورالین نیز در کاهش وزن خشک سلمه
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