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  سعیدهنام: سیدی نسب                   نام خانوادگی دانشجو:  

زمینیهای هرز سیبتاثیر زمان شخم و مقدار علفکش بر ساختار علفنامه: عنوان پایان  

 ی اصغری                                        قدیر نوری قنبالنی، علاستاد ان مشاور:       آباد      حمیدرضا محمددوست چمناستاد راهنما: 

 دانشگاه محقق اردبیلی         زراعت  گرایش:             زراعت  رشته:           کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

  53  تعداد صفحه:           16/12/1388تحصیلی:لتاریخ فارغ ا            کشاورزی  علوم:  دانشکده

هفای علفف ساختارروی  متریبوزین علفکش دزهای مختلفشخم و  تعدادتاثیر این آزمایش به منظور بررسی  :چکیده

شهرسفتان  در 1387در سفا   های کامل تصادفی در سه تکراربه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک زمینیهرز سیب

منففرد بفا گفاوآهن  شفخم م در دو سطحشخ تعداد های آزمایش شاملانجام شد. فاکتور استان آذربایجان شرقی سراب

 کش متریبوزینعلف کاربرد دزهای مختلفو )شخم پاییزه و بهاره با گاوآهن برگردان( شخم مضاعف  و پاییز برگردان در

آماری نشان داد که اثر تعداد  هایتجزیه بودند. در هکتار ماده موثره کیلوگرم 1و  5/0)شاهد(،  0در سه سطح )سنکور( 

هفای هفرز را دار بود و شخم مضفاعف تفراکم علففزمینی در مرحله سبز شدن معنیهای هرز سیباکم علفشخم بر تر

های هفرز داری بر تراکم علفدرصد نسبت به شخم منفرد پاییزه کاهش داد. اگرچه تعداد شخم تاثیر معنی 3/65حدود 

داری بفر تفراکم بوزین تاثیر معنفیمتری بندی و برداشت نداشت ولی دزهای مختلف علفکشزمینی در مرحله غدهسیب

-بوزین در مقایسه با عدم کاربرد آن تراکم علفزمینی در هر دو مرحله داشت. کاربرد علفکش متریهای هرز سیبعلف

برابر کاهش داد. بررسفی اثفرات متقابفل تعفداد  2بندی و برداشت بیش از زمینی را در هر دو مرحله غدههای هرز سیب

 1زمینی نشان داد که در تیمار شخم مضاعف بفا کفاربرد های هرز سیبفکش در این مرحله بر تراکم علفشخم و دز عل

کیلفوگرم  1درصد نسبت بفه تیمفار شفخم منففرد پفاییزه و کفاربرد  8/18های هرز کیلوگرم علفکش میزان تراکم علف

بنفدی و زمینفی در مرحلفه غفدهیبهای هرز سفداری بر وزن خشک علفعلفکش کاهش یافت. تعداد شخم تاثیر معنی

-درصد بر وزن خشفک علفف 1داری در سطح احتما  بوزین تاثیر معنیبرداشت نداشت. دزهای مختلف علفکش متری

بوزین در هکتار وزن کیلوگرم متری 1و  5/0بندی و برداشت داشت. کاربرد دزهای زمینی در مرحله غدههای هرز سیب

درصفد کفاهش داد. کفاربرد علفکفش  7/58و  3/38را در مقایسه با شاهد به ترتیب  های هرز در این مرحلهخشک علف

درصد  2/60زمینی را در مرحله برداشت حدود های هرز سیببوزین در مقایسه با عدم کاربرد آن وزن خشک علفمتری

رحلفه برداشفت زمینفی در مهای هفرز سفیبکاهش داد. بررسی اثرات متقابل علفکش و زمان شخم بر وزن خشک علف

های هرز در مرحلفه درصد بر وزن خشک علف 5داری در سطح احتما  نشان داد که کاربرد علفکش و شخم تاثیر معنی

کیلفوگرم علفکفش در تیمفار  1کیلوگرم علفکش در تیمار شخم مضاعف در مقایسه با کفاربرد  1برداشت داشت. کاربرد 

های آماری نشان داد که زمفان زمینی را کاهش داد. تجزیهسیبهای هرز درصد وزن خشک علف 51شخم پاییزه حدود 

درصفد،  43/13هفای درشفت را های درشت داشت و شخم مضفاعف وزن غفدهداری بر وزن غدهشخم تاثیر بسیار معنی

دار  معنی 01/0های متوسط نیز در سطح احتما  نسبت به شخم بهاره کاهش داد. همچنین اثر زمان شخم بر وزن غده

درصد   6های درشت با کاربرد علفکش وزن غده  های متوسط در شخم مضاعف بیشتر از شخم بهاره بود.و وزن غده بود

زمینفی دار بود و میزان عملکرد سیبمعنی 01/0زمینی در سطح احتما  افزایش یافت. اثر زمان شخم بر عملکرد سیب

 بود.  درصد بیشتر 66/14در تیمار شخم منفرد نسبت به شخم مضاعف 

            بوزینهای هرز، متریزمینی، علفسیبکلمات کلیدی: 
.  
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 فصل اول

 مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
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 مقدمه -1-1

زمینی از اهمیت زیادی در کشاورزی و تغذیه مردم دنیا برخوردار است و برای توجه بیشفتر بفه ایفن سیب   

ای آن، سفازمان برداری از پتانسیل تولید بفا  و ارزش تغذیفهش آن در تغذیه مردم به ویژه بهرهمحصو  و نق

زمینی نامگذاری کرد )آمارنامه میالدی را به نام سا  سیب 2008( سا  FAOخواروبار و کشاورزی جهانی )

شفود و در ت مفیکشور در سراسر جهان کش 140زمینی در بیش از (. در حا  حاضر، سیب1386کشاورزی، 

رود )جعففری زارع، ترین محصو ت کشاورزی به شمار میبعضی از کشورها غذای اصلی مردم و یکی از عمده

(. در بین تولیدات مختلف کشفاورزی در جهفان 1976؛ مارتین و همکاران، 1386؛ آمارنامه کشاورزی، 1376

چهفارم قفرار دارد )ففابریو و همکفاران،  زمینی پفس از گنفدم، بفرن  و ذرت در ردهاز نظر حجم تولید، سیب

2001.) 

درصد از کشورهای جهان  79زمینی در ، سیب1386بر اساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی در سا     

زمینی را نزدیک بفه تولید جهانی سیب 2000(. فائو در سا  1386شود )آمارنامه کشاورزی ، کشت و کار می

-یلیون هکتار سطح زیر کشت آن اعالم کفرد. متوسفط تولیفد جهفانی سفیبم 6/19میلیون تن غده از  321

 (. 2001تن در هکتار است )کاشیاپ و پندا،  16زمینی در حدود 

 3/154852به تفدری  بفه  60ی هکتار در دهه 1/128092زمینی از حدود در ایران سطح زیر کشت سیب   

افزایش یافته است. در طی این  1385ا  زراعی هکتار در س 163844و سپس به حدود  70ی هکتار در دهه

و سفپس بفه حفدود  70ی تفن در دهفه 3220994به  60ی تن در دهه 2061991دوره کل تولید کشور از 

-زمینی در استان آذربایجفانافزایش یافته است. سطح زیر کشت سیب 1385تن در سا  زراعی  4218522

گزارش شده اسفت  در هکتار تن 7/30د آن در همین سا  هکتار و عملکر 9513برابر  1385شرقی در سا  

 (. 1386)آمارنامه کشاورزی، 
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باشد که های هرز میزمینی همانند سایر گیاهان زراعی هجوم وسیع علفیکی از  مشکالت زراعت سیب   

متر بوته در  150( تراکم 1994های بازیراماکنگا و لروکس )شوند. طبق بررسیموجب کاهش عملکرد آن می

درصد کاهش  78زمینی را حداکثر زمینی در کل فصل رشد، عملکرد سیبمربع بید گیاه و رقابت آن با سیب

( مشخص شد که علف هرز قیاق بسته به میزان آلودگی مزرعه، 1993داد. در آزمایشات بلترانو و کالدیز )

های هرز زیادی مینی علفزدر مزرعه سیبدهد. درصد کاهش می 68تا  28زمینی را از عملکرد سیب

-های هرز در طی رشد سیبدهند. کنتر  علفشود که کمیت و کیفیت محصو  را کاهش میمشاهده می

زمینی جهت بدست آوردن عملکرد بیشتر و افزایش کیفیت آن الزامی است. تحقیقات نشان داده است که 

ند عملکرد محصو  را از طریق رقابت بر سر توانشوند، میهای هرزی که به همراه گیاهان زراعی سبز میعلف

 مواد غذایی، فضا، نور و رطوبت کاهش دهند. 

هفای مختلفف های هرز به محصو ت کشاورزی در کشورهای توسعه یافتفه بفا اعمفا  روشخسارت علف    

درصد  گفزارش شفده اسفت  10هرز در حدود مبارزه و برحسب شرایط محیطی، نوع گیاه زراعی و فلور علف

گیفری های زراعی بر شکلفرایند تکامل کشاورزی، انسان و سیستم طیدر (. 1993؛ تاکوت، 1980)زیمدا ،

های هرز را به عنوان یکفی از اجفزای جفدایی ناپفذیر اند و علفهای هرز تاثیر زیادی گذاشتهو گسترش علف

هفای هفرز در هش اثرات علفو کا کنتر های گوناگونی برای اند. در حا  حاضر روشالگوهای کشت درآورده

تفوان بفه راهکارهفای شفیمیایی )علفکفش(، شوند که از جمله آنهفا مفیهای زراعی به کار گرفته میسیستم

فیزیکی )آتش(، مکانیکی )شخم(، بیولوژیکی )دشمنان طبیعی(، و زراعفی )تفاریک کشفت، تفراکم و تنفاوب(، 

 (.1990اشاره کرد )کاندرا، 

های هرز بفه طفور روز افزونفی بفه مصفرف سفموم مختلفف ی گذشته، کنتر  علفهابا وجودی که در سا    

 (.1383ای بدسفت نیامفده اسفت )قرینفه و همکفاران، علفکش وابسته شده است، ولی موفقیت قابل مالحظه

شفود ) بفرادا، های تولید را شامل میدرصد هزینه 20تا  10های هرز ها در کنتر  علفهزینه کاربرد علفکش

های هرز در مزارع گردیده اسفت کفه یکفی از ای علفاین امر موجب پیدایش تغییراتی در تنوع گونه (.2003

عفالوه بفر آن، رونفد افزایشفی  (. 1995هفا اسفت )شفانر ، های هرز مقاوم به علفکشاین تغییرات تکامل علف
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نسفان، اخفتال  در ها، عوارض جانبی مانند آثفار نفامطلوب بفر روی محفیط زیسفت، سفالمت امصرف علفکش

های حیاتی، تداخل در عملیات زراعفی و کفاهش درآمفد را نیفز بفه همفراه داشفته اسفت ) یفبمن و زیستگاه

هفا در کفشها برای کاهش اتکا به کاربرد علففتالش ،(. بنابراین2004؛ بازدیرف و همکاران، 2004همکاران، 

نفد تفاثیر زیفادی در سفود خفالص محصفو ت توامفی ،های هرز در حالی که عملکرد ثابفت باشفدکنتر  علف

هفای هفا روی محفیط و هزینفههای اخیر به دلیفل اثفرات دراز مفدت علفکفشکشاورزی داشته باشد. در سا 

کنند که کمتر بفه کفاربرد را جستجو می جایگزینیهای اقتصادی با  بسیاری از کشاورزان و محققین سیستم

 باشند.ها متکی علفکش

توانند های هرز در مزرعه، میاز عملیات زراعی، باید با آگاهی از پتانسیل مشکالتی که علفانتخاب هر یک    

توانفد تفاثیر زیفادی بفر انجام گیرد. شخم از جمله عملیات زراعی است که زمفان اجفرای آن مفی ،باعث شوند

 های هرز داشته باشد.مدیریت علف

 زمینیو منشا پیدایش سیب تاریخچه -1-2

باشد که در آنجا از دیر باز به عنفوان یفک محصفو  های آمریکای جنوبی میزمینی، کوهستانه سیبخاستگا   

بفه اکثفر آففات و  وشود مهم مطرح بوده است. نوع خودروی آن در ارتفاعات آند، بولیوی، پرو و شیلی یافت می

یف  بفوده اسفت )شفیبانی، سا  پیش در میان سفاکنین پفرو را 2000ها مقاوم است. کشت این گیاه از بیماری

ها به اروپا برده شفد و کشفت زمینی در قرن شانزدهم توسط اسپانیایی(. سیب1381؛ رضایی و سلطانی، 1361

در اروپا به عنوان یفک  1700ای متداو  گردید به نحوی که در اواخر سا  آن در اروپای غربی به طور گسترده

؛ کفوچکی و همکفاران، 1371پفور، ط جهفان راه یاففت )خواجفهغذای عمده پذیرفته شد و از آنجا به سایر نقفا

گفردد کفه در آن زمینی در ایران به دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار بفر مفیی کشت سیب(. تاریخچه1372

زمینی از انگلستان به ایران وارد کرد و در سفطح بسفیار محفدودی انگلیسی مقداری سیب 1زمان سرجان ملکم

 (.1376زارع، و سپس سطح زیر  کشت آن به تدری  افزایش یافت )جعفریمورد کشت قرار گرفت 

 

                                                 
1- Serjan melkom 
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 زمینیی سیبارزش غذایی و مواد تشکیل دهنده -1-3

زمینی به عنوان غذای حیوانات و برای تولیفد نشاسفته و صفنایع همزمان با استفاده و مصرف انسان، سیب    

درصفد  28تفا  8درصفد آب،  80تفا  70ینفی، شفامل زمهای سفیبهسازی مورد استفاده قرار گرفت. غدالکل

(. مفواد 1378درصد پروتئین با مقداری مواد معدنی و دیگر عناصر غذایی می باشد )فتحفی،  4تا  1نشاسته، 

زمینی بسته به نوع واریته، نوع زمین، نوع کشت، مقدار کود، میفزان رسفیدگی غفده و ی سیبتشکیل دهنده

 1B،2Bهفای و ویتامین Cزمینی مقادیر زیادی ویتامین مثل ویتامین سیب شرایط انباری متفاوت است. در

زمینی به حد کافی موجود است. در این گیاه مفواد رنگفی، اسفیدهای آلفی، وجود دارد. پتاسیم در سیب Aو 

نی ها و مواد معدزمینی بیش از سایر ویتامیندر سیب Cها و دیاستاز نیز وجود دارد. مقدار ویتامین هورمون

ها و مقداری نیز در مغز غده ای در نزدیکی چشمدر آن است. مواد پروتئینی در  یه خارجی پارانشیم ذخیره

شود و بعد دوباره کمتر شده و در مغز به کمترین وجود دارد. مقدار نشاسته در قسمت داخلی غده زیادتر می

 (1381رسد )پیوست، مقدار خود می

 زمینیگیاهشناسی سیب -1-4

باشد. یک گیاه می  Potatoو اسم این گیاه در زبان انگلیسی  Solanum tuberosum زمینینام علمی سیب   

های زیادی بفوده دارای گونه Solanumباشد. جنس ( میSolanaceaeای، یکساله و از تیره بادمجانیان )دولپه

ند. قسفمت هفوایی ایفن گیفاه در اثفر نمایی دیگر غده تولید میو چند گونه S. tuberosumی ولی تنها گونه

توانند در بهار سا  بعد جوانفه مانده در خاک میهای باقیرود ولی غدهسرمای زمستان خشکیده و از بین می

ها های زیرزمینی که در انتهای آنها غدهزمینی از نظر ساقهزده و گیاه جدیدی را تولید نمایند. بنابراین، سیب

هفای ها گیاهی یکساله اسفت. سفاقههای هوایی و برگت دایمی ولی از نظر ساقهگیاهی اس ،شوندتشکیل می

کننفد. هایی که روی غده مادری وجود دارند خارج شده و برگ، گفل و میفوه تولیفد مفیهوایی از روی جوانه

و هفای قرمفز ها در اغلب نژادها توخالی بوده و رنگ آنها اغلب سبز است ولی در بعضی مفوارد بفه رنفگساقه

زمینفی در هفای سفیبباشد. برگمتر میسانتی 150تا  60 زمینیگیاه سیبشوند. ارتفاع بنفش نیز دیده می
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هفا متففاوت اسفت آیند و مقدار و اندازه برگچفهابتدا ساده ولی در مراحل بعدی رشد به صورت پرزدار در می

 (.1381؛ پیوست، 1361)شیبانی، 

شود دارای ریشه اصلی عمفودی بفوده کفه مقفدار بذر تولید میزمینی که از از نظر گیاهشناسی، سیب

هفای افشفان گردد دارای ریشهزمینی که از غده تولید میکنند. سیبهای فرعی آن را احاطه میزیادی ریشه

هفا در شفوند. اکثفر ریشفهها منشفعب مفیها از قسمت انتهای ساقه و تعداد اندکی نیز از استولوناست. ریشه

هفای موجفود در شوند ولی تعدادی نیز وجود دارند که از طریق شکافحی خاک پراکنده میهای سطقسمت

 (.1381کنند )پیوست، خاک در اعماق زیادی نفوذ می

های هوایی هستند کفه در ابتفدا سفبز بفوده و ممکفن زمینی دارای دو نوع ساقه است: نوع او  ساقهسیب    

هفای آیند. نوع دوم ساقههای قرمز و یا بنفش درآنتوسیانین به رنگاست بر اثر با  رفتن سن، پیری و تجمع 

هفای هفوایی کفه در هفای مختلفف سفاقهها از محل طوقه و یا از قسفمتباشند. ریزومزیرزمینی یا ریزوم می

د های زیرزمینی بوجوها دارای انشعابات فراوانی هستند که از جوانهشوند. ریزومزیرزمین قرار دارند خارج می

هفا را در اصفطالح اسفتولون شوند. این ریزومآیند. در ابتدا این انشعابات کم بوده ولی به تدری  بیشتر میمی

ها به عوامل زیادی از جمله شرایط  آب و هوایی و واریته بستگی دارد. گویند. تعداد، طو  و قطر استولونمی

ها غده تولید آورند. البته تمام استولونا بوجود میزمینی رهای سیبها متورم شده و غدهانتهای این استولون

زمینفی ممکفن های سفیبهای مختلف متفاوت است. شکل غدهکنند. شکل، اندازه و رنگ غده در واریتهنمی

هفای سففید، سففید کرمفی، زمینی به رنگاست گرد، پهن، تخم مرغی یا هاللی کشیده باشند. گوشت سیب

زمینفی (. برای تشکیل غده بر روی گیاه سیب1380شوند )دانشور، شن دیده میای و قرمز روزرد، قرمز قهوه

-یک توالی از وقایع ضروری است. این وقایع شامل القای استولون و آغازش استولون، طویل شدن و انشفعاب

باشفد. اگرچفه ایفن ها و در نهایت القای غده و آغفازش غفده مفیها، توقف رشد طولی استولوندهی استولون

دهنفد و بعضفی از زمفان در هفر گفره روی نمفیدهند، اما به صورت همراحل در یک ترتیب زمانی روی میم

ها به غده مفادری ترین گرهتوانند معکوس شوند. آغازش استولون در نزدیکمراحل، برای مثا  القای غده می
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-تشکیل غده را تحریفک مفییابد. روزهای کوتاه و هوای خنک  گرا ادامه میشود و به صورت راسشروع می

 (.1384اندازند )پوستینی و همکاران، کنند و دماهای با تر و روزهای بلند آن را به تاخیر می

های بلند بطور متراکمی در انتهای ساقه و به صفورت زمینی با دمگلهای سفید،  قرمز یا ارغوانی سیبگل   

هفایی شفبیه گیرد و میفوهصورت خودگشنی انجام میزمینی لقاح به شوند. در سیبگل آذین گرزن دیده می

 (.1371پور، آید )خواجهمتر بوجود میسانتی 2گوجه فرنگی به قطر حداکثر 

 زمینی  مراحل رشد سیب -1-5 

 زنی جوانه -1-5-1 

ه تنهفا یابد. در این مرحلها از ناحیه چشم آغاز شده و با ظهور از خاک پایان میاین مرحله با توسعه جوانه   

 باشد.می یبذر غدهمنبع انرژی، 

 مرحله رشد رویشی  -1-5-2

گیرنفد و بفا ها( شفکل مفیها و استولونها، ریشهها، شاخههای رویشی گیاه )برگدر این مرحله تمام قسمت

بسته بفه تفاریک  2و 1یابد. مراحل رشدی زایی دوام میظهور گیاهچه از خاک آغاز شده و تا زمان شروع غده

 کشد.روز طو  می 40تا  30ت، دمای خاک و سایر عوامل محیطی حدود کاش

 زایی(بندی )غدهشروع غده -1-5-3

شوند. این مرحله حفدود گیری هستند، ولی در این مرحله بزرگ نمیها در حا  شکلها در نوک استولنغده

 کشد. دو هفته طو  می

 هامرحله حجیم شدن غده -1-5-4

هفا یابند. حجیم شدن غفدهها توسعه میینی با تجمع آب، مواد معدنی و کربوهیدراتزمهای غده سیبسلو 

تواند حدود سه ماه ها میباشد و به تاریک کاشت و رقم بستگی دارد. حجیم شدن غدهترین مرحله میطو نی

 طو  بکشد.
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 مرحله رسیدگی -1-5-5

هفا شود، میزان رشد غفدهفتوسنتز به تدری  کم میدهند، هایشان را از دست میشوند و برگها زرد میساقه

 20گیاه در ابتدا ممکن اسفت  دهد.روند. این مرحله در هنگام رشد روی نمیها از بین میشود و ساقهکم می

 شوند. غده در مرحله رسیدگی مشاهده می 15تا  5غده کوچک تولید کند، اما در واقع فقط حدود  30تا 

 یزمیناکولوژی سیب -1-6

درجه جنوبی پراکنده شده و تفا ارتففاع بفیش از  50درجه شمالی تا   50زمینی از عرض جغرافیایی سیب   

(. 1380باشفد )دانشفور، مفاه مفی 6تا  3شود. طو  دوره رشد آن بین متر از سطح دریا نیز کشت می 4000

شفود. در بهفار کاشفته مفی دوست که در نواحی گرم در پاییز و در نواحی سردزمینی گیاهی است سرماسیب

باشفد. پایین مفیگراد درجه سانتی 9ن و در دمای  گراد بسیار پاییدرجه سانتی 6زنی در دمای سرعت جوانه

-افتد. اپتیمم دمای خاک برای شروع غدهگراد اتفاق میدرجه سانتی 18زنی در دمای بیشترین سرعت جوانه

 ،یابفدگراد افزایش میدرجه سانتی 20تی دمای خاک به حدود باشد. وقگراد میدرجه سانتی 19تا  16زایی 

گراد برسد، متوقفف درجه سانتی 30ها وقتی که دمای خاک به حدود یابد و رشد غدهها کاهش میرشد غده

هفای درشفت دماهای با  برای تولیفد غفده ،در حالی که .ی پایین بیشتر استهاها در دماشود. تعداد غدهمی

گفراد درجفه سفانتی 21باشد. میزان عملکرد زمانی با تر است که میانگین دمای روزانه حفدود می ترمطلوب

 (.1378باشد )فتحی، 

هفا تفا زمینی به کمبود آب به طور کامل حساس است و وجود مقدار آب کفافی از زمفان ظهفور غفدهسیب   

هفا، ب در زمان حجیم شدن غدهباشد. کمبود آرسیدگی کامل، برای عملکرد با  و کیفیت خوب ضروری می

تواند در محدوده وسیعی زمینی میدهد. سیبعملکرد را تا حد بیشتری از دیگر مراحل رشد گیاه کاهش می

-مناسب برای تولید سفیب  pHدهد. محدوده های اسیدی را ترجیح میها رشد کند ولی اغلب خاکاز خاک

آلفی مفواد هایی که و خاک خوب زهکشیبا نی و لومی های شگزارش شده است. خاک 5/6تا  2/5زمینی، از 

زمینی بفه شفوری خفاک بفه طفور زمینی هستند. سیبها برای رشد سیببا یی دارند، معمو  بهترین خاک
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گفزارش شفده اسفت )فتحفی،  ds/m 7/1نسبی حساس است و آستانه شوری برای کاهش عملکفرد، حفدود 

1378  .) 

 زمینیی سیبعناصر غذایی مورد نیاز برا -1-7

هفای تحفت زمینی به همه عناصر غذایی برای رشد و نمو طبیعی نیاز دارد، امفا در خفاکگیاه زراعی سیب   

مصرف وجود ندارد، عملکرد غده به طور عادی به مقدار نیتفروژن، مدیریت متراکم که خطر کمبود عناصر کم

-اسفتفاده از کفود نیتفروژن در مزرعفه سفیب پتاسیم و فسفر وابسته است. عالوه بر رفع کمبود، نخستین اثر

انفداز، بفه های گیاه است. افزایش مصرف نیتروژن به دلیل نمو زودتر سایهزمینی، افزایش اندازه و تعداد برگ

ی دوام سطح برگ، زیادتر شدن حداکثر شاخص سطح برگ و یا بفه تعویفق طور کلی موجب افزایش فزاینده

زمان دریافت حداکثر نور تا حد زیادی به مقدار نیتفروژن در دسفترس در  شود. مدتها میبرگ پیریافتادن 

ی ادامفه ،بنفابراین .دهنفدهای جوان در آغاز، سرعت فتوسنتز با یی را نشان میطی فصل بستگی دارد. برگ

دهفد. انتقفا  ی سرعت رشد زیاد را افزایش مفیی نیتروژن بیشتر، طو  دورههای جدید به وسیلهظهور برگ

 (. 1384ها در رابطه با نیتروژن اهمیت زیادی دارد )پوستینی و همکاران، های هوایی به غدهجدد از اندامم
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Abstract: Effect of  tillage time and herbicide dose on potato weeds structure  
This experiment was carried out to study effect of tillage number and different doses of 

Metribuzin herbicide on weeds structure of potato as factorial based on complete randomized 

blocks design (CRBD) with three replication at Sarab-Azerbaijan- Iran in 2008. Experimental 

Factors were include the number of tillage in single back-plow tillage at fall and double plow-back 

tillage (autumn and spring plowing with a back- plow) and different doses of Metribuzin (Sencor) 

herbicide application at three levels of zero (control), 0.5 and 1 kg of active ingredient per hectare. 

The statistical analysis showed that effect of tillage number was significant on weeds density of 

potato at emergence stage and double tillage decreased weed density approximately 65.3 percent 

in compared with single tillage treatment. Although tillage number had not significantly effect on 

weeds density of potato at tuber formation and harvest stages, but different doses of metribuzin 

herbicide had significantly effect on weeds density of potato in both stages. Applied of metribuzin 

herbicide decreased weeds density of potato more than twice both at tuber formation and harvest 

stages in compared with control (without applied). Study interaction effects tillage numbers and 

herbicide doses on weeds density of potato at these stages showed that double tillage treatment 

with 1 kg/ha of herbicide decreased weeds density 18.8 percent rather than single tillage treatment 

at fall with 1 kg/ha herbicide applied. The number of tillage didn’t have significantly effect on 

weeds dry matter of potato at tuber formation and harvest stages. Difference doses of metribuzin 

herbicide had significantly effect on weeds dry matter of potato at tuber formation and harvest 

stages at 1% Probability level. Application of 0.5 and 1 kg metribuzin/ha decreased weeds dry 

matter in compared with control 38.3 and 58.7 percent, respectively, at this stage. Application 

metribuzin herbicide decreased weeds dry matter of potato nearly 60.2 percent in compared by 

without metribuzin herbicide applied at this stage. At harvest stage investigated interaction effects 

of herbicide and tillage time on weeds dry matter of potato showed that the application of 

herbicide and tillage had significantly effect on weeds dry matter in 1% Probability level. The 

applied 1 kg herbicide at double tillage treatment decreased approximately 51 percent of weeds 

dry matter of potato in compared by applied 1 kg herbicide at fall tillage treatment. The statistical 

analysis show that tillage time had significantly effect on large tubers weights and double tillage 

decreased large tubers weights 13.43 percent rather than spring tillage. Also impact of tillage time 

was significant on medium tubers weights at 1% probability level and medium tubers weights on 

double tillage was more than spring tillage. Weights of large tubers increased six percent with 

applied of herbicide. Effect of tillage time on tuber yield of potato was significant at 0.01 

probability level and the value of potato tuber yield in single tillage treatment was more than 

double tillage 14.66 percent.  
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