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 هرز، مديريت آگروشیمیاييزمیني،علفسیب كليد واژه ها:

 چکيده

. مصرف روندزمیني به شمار ميتولید محصول سیب هاي هرز يکي از عوامل عمده کاهشعلف   

رديده گنیز   ها و آلودگي محیط زيستها باعث ايجاد گونه هايي مقاوم به علفکشبي رويه علفکش

-یبسملکرد هاي هرز و عهاي مختلف مديريتي بر ساختار علفبه منظور بررسي تاثیر تیماراست. 

تیمارهاي  اي اختصاصي در اردبیل انجام گرفت.هعدر مزر 87-88در سال زراعي  يزمیني آزمايش

به  ريبوزينهاي هرز )شاهد(، علفکش متهاي هرز، کنترل کامل علفعدم کنترل علفمورد بررسي، 

فکش رويشي )استاندارد(، پالستیک سیاه ، پالستیک شفاف ، علفکش ترفالن، علصورت پیش

 الن +کوالتیواتور، علفکش ترفاف، ترفالن + پالستیک سیاه، علفکش ترفالن + پالستیک شف

د. طرح شجام . کاربرد علفکش ترفالن و بستن پالستیکها در مرحله غده دهي انکولتیواتور بودند

شان داد اعمال هاي آماري نتکرار بود. تجزيه 4هاي کامل تصادفي با مورد استفاده در قالب بلوک

اي هعلف هاي هرز، تراکمد پوشش علفداري بر درصتیمارهاي مختلف اگروشیمیايي تاثیر معني

ت. ته اسزمیني داشهاي هرز و همچنین بر عملکرد و اجزاي عملکرد در سیبهرز، وزن خشک علف

بطور  م کنترلهاي هرز را در مقايسه با عدداد که اگر چه همه تیمارها تراکم علفنتايج نشان 

شاهده هايي مطور معني داري در تیمارهاي هرز بداري کاهش دادند، اما کمترين تراکم علفمعني

هايي یمارهاي هرز در تشد که در آن از پالستیک سیاه استفاده شده بود. بیشترين تراکم علف

برد د. کاربوزمیني انجام شده مشاهده شد که عملیات کنترل فقط در مراحل اول رشد گیاه سیب

ا بقايسه هاي هرز را در مک علفزمیني، وزن خشتنها يکبار متريبوزين قبل از سبز شدن سیب

ه کهايي هاي هرز در کرتداري کاهش داد. کمترين وزن خشک علفتیمار عدم کنترل بطور معني

ین د. همچنمشاهده شبود  با ترفالن استفاده شده ها از پالستیک سیاه و پالستیک شفافدر آن

برابر  10اي هرز بیش از هنتايج آزمايش نشان داد که در تیمارهاي تلفیقي، وزن خشک علف

و  داشتند  داري بر عملکرد غدههاي هرز تاثیر معنييافت. تیمارهاي مختلف کنترل علف کاهش

-که علف ماريباالترين عملکرد در تیمارهاي داراي پالستیک سیاه  بدست آمد. عملکرد غده در تی

هاي فرل علصورت عدم کنتهاي هرز کنترل نشده بودند با تیمار شاهد کنترل کامل نشان داد در 

                                     درصد رسید. 8/33ها در مزرعه تا هرز، افت عملکرد ناشي از حضور آن
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 مقدمه

هساتند و باا وجاود صارف وقات و هاي زراعي مطارح هاي هرز بعنوان مشکل اصلي نظامامروزه علف   

گردند. کشاورزان با افازايش مشاکالت هاي فراوان، همچنان باعث خسارت به محصوالت زراعي ميهزينه

زمیناي، ها و کاهش درآمد، از سیستمهاي متداول تولید سیبزيست محیطي در اثر مصرف زياد علفکش

دهند )وريجکن و حصول خود را افزايش هاي مديريتي روي آوردند تا  کیفیت و عملکرد مبه سمت روش

هااي هارز هاي مديريتي صرف شده جهت کنترل علف(. تالشa1996؛ اکلي و همکاران، 1991وانلون، 

اي در کاهش شاخص اقتصاادي و میازان کاارآيي انارژي حاصال از خواه، سهم عمدهبعنوان بخش انرژي

هاي هارز تاا اواخار اي علفتراکم و تنوع گونه(. 1990هاي زراعي داشته است )دانیل و میلر، اکوسیستم

ها در سالهاي ها در حال افزايش بود. اما، استفاده از علفکشقرن گذشته به دلیل عدم استفاده از علفکش

هاي هرز با سازگاري زياد به شرايط مديريت شده است )وايز، هايي خاص از علفاخیر منجر به ايجاد گونه

-هاي مديريتي، بويژه روشهاي هرز به تغییر يافتن در اثر پاسخ به روشه علف(. اين توانايي جامع1994

طلبد )باوهلر و همکااران، هاي هرز را ميهاي مديريت علفهاي شیمیايي، نیاز به تلفیق و تنوع در روش

(. هدف از مديريت مطلوب، تلفیقي از عملیات مختلاف مانناد تنااوب، کنتارل مکاانیکي، کنتارل 2000

ساز از طريق جلوگیري از هاي هرز مشکل، رقابت و مديريت مناسب خاک، در جهت کنترل علفشیمیايي

هاا باا گیاهاان زراعاي وکااهش ها بعد از کاشت و نیز کاهش رقابات آنشدن آنمثل و کاهش سبزتولید

یناي زم(. سیب1996آوردن عملکرد قابل قبول گیاه زراعي است )بوهلر،  دستهاي هرز و بهتداخل علف

و در حقیقت هیچ محصاولي در مقايساه باا آن  شودغذايي محسوب ميترين مواد امروزه يکي از با ارزش

ظرفیت تولید انرژي غذايي در واحد سطز را ندارد و بعد از گندم، برنج و ذرت در مقام چهارم قرار دارد و 

اسات و در اکثار کشاورها  به دلیل عملکرد باال از اهمیت خاصي در بین محصوالت کشااورزي برخاوردار

(. 1994شود )البرادا و همکاران، بويژه کشورهاي در حال توسعه سهم زيادي از جیره غذايي را شامل مي

زمیني نامگذاري کرد )وزارت را به نام سال سیب 2008( سال FAOبطوري که سازمان خواربار جهاني )

هارز هاايگیاهان زراعي مورد هجوم علف زمیني نیز مانند ساير(.  محصول سیب1386جهاد کشاورزي، 
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توانند خسارت قابل توجهي  وارد ها نباشد ميگیرد و اگر برنامه مديريتي مناسبي براي کنترل آنقرار مي

 نمايند.

ها و کولتیواتاور باراي کنتارل استفاده از مديريت تلفیقي باعث اطمینان بیشتر در استفاده از علفکش    

( کولتیواتاور و 1999) راجاالتي و همکاران (. بطوري که 2001تونکس و ابرلین،شود )هاي هرز ميعلف

اماروزه از ديگار  اناد.زمیني به کار باردههاي هرز در سیبهاي کنترل علفعمده روشعلفکش را بعنوان 

هااي هارز اساتفاده هايي که در مديريت تلفیقي و بخصوص در جلوگیري و يا کاهش فعالیت علافروش

 باشد.مي 2و آفتابدهي 1اربرد بقاياي گیاهي و مواد مصنوعي بعنوان مالچشود کمي

ول باا ازمیناي افازايش داد  توان سود خالص را  در محصاول سایببه طور کلي به  سه طريق زير مي   

ل یفیت محصوکهاي شیمیايي، در مرحله بعد افزايش عملکرد و باالخره با افزايش کاهش استفاده از نهاده

ه ما نیز ک(. 1995پذير است )وسترا و همکاران، هاي هرز امکانسه با کمک مديريت تلفیقي علفکه هر 

 در اين طرح بر آنیم که با نگرش اگروشیمیايي اين هدف را جامعه عمل بپوشانیم.
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 زميني در جهانگاهي بر وضعيت توليد و كشت سيبن  -1-1

-بعد از ذرت داراي گسترده زمیني يکي از مهمترين محصوالت زراعي در سراسر جهان است کهسیب              

زمیني سیب ،1386گزارش وزارت جهاد کشاورزي در سال براساگ آخرين باشد . ميترين توزي  در دنیا 

سطز زير کشت ايان محصاول در در حال حاضر  د. وشجهان کشت و کار ميدرصد از کشورهاي 79در 
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هاي میلیون تن است که نسبت به ساال 300میلیون هکتار و تولید جهاني آن بیش از  19جهان حدود 

ین ي. دلیال پاااسات تن در هکتار 16حدود  آنجهاني  عملکردمتوسط . است جه بودهقبل با کاهش موا

گرمسیري و با آب و هواي نامسااعد و  جهاني وجود کشورهايي است که در مناطق عملکردبودن متوسط 

هااي ( میازان تولیاد جهااني را در باین ساال1-1). جدول کنندتولید مي يزمینین، سیبيتکنولوژي پا

(. 2008دهاد )فاا،و، و مقايسه بین کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را نشان مي 2007-1991

کیلوگرم در سال و در کشورهاي در حاال  55زمیني در کشورهاي ثروتمند در حدود مصرف سرانه سیب

زمیناي را در تولیاد سایب 2000است. سازمان فاا،و در ساال گرم در سال گزارش شده کیلو 11توسعه 

در  (.2001کارد )کاشایاو و پنادا،  میلیون هکتار اعالم 6/19تر از میلیون تن غده  321نزديک جهان 

مهمترين کشورهاي تولید کننده اين محصول از نظر مقدار تولید به ترتیب کشورهاي چین،  2005سال 

دار محصاول اند. همچنین در همین سال از نظار مقاروسیه، اسلواکي، هند، آفريقا، لهستان و آلمان بوده

برداشت شده در واحد سطز، کشورهاي هلند، بلژيک، آمريکا، آلمان، دانمارک و انگلستان باه ترتیاب باا 

 اند. تن در هکتار  بیشترين عملکرد را داشته 40و  40، 41، 41، 44، 46

 

 

 

 )میلیون تن( 2007-1991سیب زمیني در جهان در سالهاي  میزان تولید -1-1جدول

 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 سال

توسعه 

 يافته

13/183 31/199 47/177 63/174 93/165 93/166 97/160 97/159 89/159 

در حال 

 توسعه

86/84 95/101 50/108 72/128 15/135 92/145 11/152 01/160 41/165 
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 30/325 98/319 08/313 85/312 08/301 35/303 97/285 26/301 99/267 کل

 

 زميني در ايرانعيت توليد و كشت سيبنگاهي بر وض -1-2 

کشت شاد. در  سال پیش براي اولین بار به ايران توسط سرجان ملکم وارد و 180زمیني حدود سیب              

ضر مصرف گردد که در حال حاميزمیني در ايران به دوره سلطنت فتحعلي شاه قاجار برواق  کشت سیب

زمیني یبس ،در ايران( 1386ر حال افزايش است. بر اساگ آمار وزارت جهاد کشاورزي )آن روز به روز د

مار شاسومین محصول پاس از گنادم و بارنج باه  ،از لحاظ مقدار تولید، دومین و از حیث اهمیت غذايي

يام آن دو متوساط عملکارد  تن در هکتار 12/27اين محصول در کشور ما  آبي متوسط عملکرد. رودمي

هزار  161در ايران حدود  85-86زمیني در سال زراعي سطز زير کشت سیب است.ن در هکتار ت 63/7

ولید ايان است. میزان کل ت آبي و مابقي به صورت ديم بوده درصد آن 5/98که  است هکتار برآورد شده

اص زمیني را به خود اختصدرصد تولید جهاني سیب 6/0که حدود  است میلیون تن 3/4محصول بالغ بر 

-هم تولیدکننده سیب( کشورهاي م2-1جدول ) .دارد در رتبه سیزدهم قرار ايران است و از اين نظر داده

-یبها و وضعیت ايران در بین کشورهاي تولید کنناده سازمیني، سطز زير کشت و متوسط عملکرد آن

دنیاا،  کنناده در (. از لحاظ تعداد کشاورهاي تولیاد2008دهد )فا،و، را نشان مي 2007زمیني در سال 

ايگااه جزمیني پس از ذرت در جايگاه دوم و از لحاظ مقدار تولیاد پاس از گنادم، ذرت و بارنج در سیب

 چهارم قرار دارد.

، متوسط عملکرد و سطز زير کشت کشور ايران در بین کشورهاي مهم میزان تولید -2-1جدول 

 2007زمیني در سال کننده سیبتولید

 کشور کل تولید )تن( سطز زير کشت )هکتار( عملکرد )تن در هکتار(

 چین 72040000 5000000 4/14

 روسیه 36784200 2851660 9/12

 هند 26280000 1600000 4/16

 آمريکا 20373267 4569060 6/44

 اوکراين 19102300 1453300 1/13



 6 

 لهستان 11791072 569600 7/20

 آلمان 11643769 274961 3/42

 بالروگ 8743976 412553 2/21

 هلند 7200000 161000 7/44

 فرانسه 6271000 145000 2/43

.... .... ....  

 ايران 5240000 210000 0/25

 

زمیني به علت دارا بودن آب و هواي وياژه جهات هاي کشت سیببه عنوان يکي از قطباستان اردبیل    

کشت سیب زمیني در استان اردبیال راگرچه سطز زي(.  3-1باشد )جدول کشت محصول مورد توجه مي

افزايش قابل توجهي نکرده اما تولید و عملکرد آن در واحد سطز افازايش چشامگیري   87تا  75از سال 

کشات و افازايش عملکارد ها کاهش سطز زيرطور متوسط شهرستان اردبیل طي اين سالاست، بهداشته 

هکتار سطز زير کشت و  23500با  85-86راعي در سال ز(. 1388)وزارت جهاد کشاورزي،  استداشته 

. را دارا بودکیلوگرم در هکتار رتبه اول کشور  35230زمیني و متوسط عملکرد تن سیب هزار 828 تولید

. به خاود اختصااص داده اساتزمیني کل کشور را درصد اراضي زير کشت سیب 6/14اين استان معادل 

-قارارهاي بعدي استان فارگ و کردستان در رتبه، کهنوج همدان، اصفهان، منطقه جیرفت و هاياستان

)وزارت جهااد  باشاندزمیني کشاور را دارا ميکال اراضاي زيرکشات سایب درصاد 59کاه حادود  دارند

 . (1388کشاورزي، 
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 تان اردبیلدر اس 75-87زمیني از سال ، میزان تولید و عملکرد سیبسطز زير کشت -3-1جدول 

 86- 87 85-86 84-85 83-84 82-83 81-82 80-81 79-80 78-79 77-78 76-77 75-76 استان اردبیل

سطز زير 

 کشت

23260 25515 26535 27511 26200 24644 25061 28100 25150 15956 23470 23895 

 803422 - - 723968 710149 692074 591936 416049 655825 643385 629226 397690 تولید

 32239 - 26154 28786 25272 27616 24000 15880 23838 24250 24700 17000 عملکرد
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 زميني نشا پيدايش سيبتاريخچه و م -1-3

مبیاا و زمیني نواحي مرتف  آند در آمريکااي جناوبي )کشاورهاي پارو، بولیاوي، کلمنشا پیدايش سیب   

ا ز  شاد. بایشت مايپوساتان اينکاا کشاهاي بسیار قديم توساط سار اکووادور( است. اين گیاه از زمان

اسات  زمیني در آمريکاي مرکزي، مکزيک و اياالت کلرادوي آمريکا شناسايي شدهگونه وحشي سیب150

رن شانزدهم قزمیني نخستین بار توسط کارشناسان اسپانیايي در اوايل (. سیب1990)بیوکما و واندرزا ، 

رف کمتار از ظد برده شد. اين محصول در توسط والتر رلیج به ايرلن 1586به اروپا وارد گرديد و در سال 

 صد سال، بعد از ورود به ايرلند و شمال اروپا به عنوان يک محصول مهم غذايي مطرح شد.

از گوناه  Andigenaزمیني که براي اولین بار از آمريکا به اروپا آورده شد متعلاق باه زيار گوناه سیب   

Solanum andigenum  وديسام باا روز کوتااهي منااطق پیادايش خاود بود. اين گونه از نظر فتوپري

ثیر هاا تااد آنکند بلکه بر تشکیل غده و رشسازگار بود، فتوپريوديسم نه تنها مراحل زايشي را کنترل مي

 (.1377گذلرد )هاشمي دزفولي و همکاران، مي

ر غده تولیادي در شرايط روز بلند منطقه اروپا غده تولید نکردند و يا مقدا  Andigenaهاي گروه تیپ   

مدناد کاه آهاايي بوجاود ها بسیار کم بود. در واق  بعد گزينش در شرايط اقلیمي مناطق معتدله کلونآن

و  هاا میسار شاد )هاشامي دزفاوليزمیناي از طرياق آنشرايط روز بلند را تحمل کردند و زراعت سایب

 (. 1377همکارن، 

طق جناوب زار سال قبل از مایالد مسایز در منااه 5زمیني هاي بسیاري از سیببه احتمال زياد گونه   

-اي سایبهاآمريکا توسط سرخپوستان به عنوان منب  غذايي مورد استفاده قرار گرفته است. اولین گوناه

ادي باه وجاود هاي اکولوژيکي زياها و تیپهاي آمريکاي جنوبي انتشار يافت و بعد فرمزمیني در کوهپايه

ياد و يي کشت گرده اروپا انتشار يافت که در ابتدا به عنوان گیاه داروزمیني بآمدند. با کشف آمريکا سیب

 (.1990ادامه داشت )بیوکما و واندرزا ،  16انتشار آن تا اواخر قرن 

ساال قبال  200تا  150سال قبل و در ايران از  450زمیني در دنیا از حدود به طور کلي کشت سیب   

 (. 1383شروع شده است )خواجه پور، 
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  زميني در تغذيه انساننقش سيب -1-4

رود. از ر مايغذايي در رژيم غذايي مردم سراسر جهان به شمازمیني بعنوان يکي از مهمترين موادسیب   

 ورار دارد نظر میزان انرژي و پروتئین تولیدي در هکتار در بین محصوالت غذايي عمده، در ردياف اول قا

ر کشاورهاي (. در طول سالیان دراز د1987باشد )باجاج، مي اي در دنیاغلهمهمترين محصول غذايي غیر

-ببته هماه سایگرفته است. الزيادي بعنوان منب  مهم تامین کننده انرژي براي انسان مورد استفاده قرار

اري نیاز باه هاا و مقادشود، بلکه بخشي از آن در تغذياه دامتولیدي در تغذيه انسان استفاده نمي زمیني

از  ( . اساتفاده4-1گیارد )جادول مايبراي تهیه نشاسته، الکل و غیره مورد استفاده قارار  عنوان بذر و يا

(. عاالوه 1383زمیني براي تولید نشاسته در هلند، اروپاي شرقي و ژاپن متداول است )خواجه پاور، سیب

تامینهااي هاي ضروري مثل آلبومین، گلوباولین، پارولین و گلوتاولین و ويبر نشاسته يکسري اسید آمینه

ا غاالت زمیني در واحد سطز در مقايسه بسیب (.1379زمیني وجود دارد )فالحتي، مختلف نیز در سیب

زمیناي بهمچناین سای  کناد.ها کربوهیدرات تولید ميبرابر آن 2به نسبت مساوي پروتئین و نزديک به 

 6/0درصاد چرباي و  1درصاد پاروتئین،  2درصد امالح،  1درصد کربوهیدرات،  17بطور متوسط داراي 

 (.1383درصد فیبر است )خواجه پور، 

 زمیني بر اساگ مصارف گوناگون در جهانقدار مصرف سیبم -4-1جدول 

 در صد کل (Kgمقدار) نوع مصرف

 45 126 مصرف انسان

 31 88 خوراک دام

 14 39 بذر

 2 6 نشاسته
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 زمينيشناسي سيبگياه -1-5

 و گونااه آن Solanum ، جاانس Solanaceae زمینااي گیاااهي اساات يکساااله از تیاارهبساای     

Solanum tuberosum تتراپلو،یاد گوناه .اينمي باشاد (48 =x 4 = n2 )بیوکماا و ) اسات

 باشند هاي زيرميدو زير گونه است که داراي ويژگي که شامل(1990واندرزا ، 

Solanum  Tuberosum  ssp. Andigenum 

 :هاي زيادي است و ديگريوز کوتاه و داراي شکلگیاهي ر

  Solanum Tuberosum  ssp. Tuberosum  

هي اسات کاه است. گیازمیني سفید يا ايرلندي، که از نواحي مرتف  پرو و بولیوي منشاء گرفته سیب    

اناد در وتنسبت به مدت زمان تابش متوالي نور براي ساخت غده، واکنش خنثي داشته و از همین رو ماي

لفاي اي، عزمیني گیاهي، دو لپاهزمیني معمولي معروف است. سیبشود و به سیبمناطق وسیعي کشت 

صاالز، باشد )پورماه مي 6تا 3متر و طول دوره رشد سانتي 60 -150اي و به ارتفاع حدود ايستاده، شاخه

 کند.ید ميد کرده و ساقه تولبعد از کشت، جوانه در شرايط مساعد سريعاً رش(. 1383؛ خواجه پور،1374

 ساقه -1-5-1

ه و ياا از زمیناي ياا اساتولن کاه از محال طوقاهاي زيرباشد ساقهزمیني داراي دو نوع ساقه ميسیب    

کل و هاي فلسي شاشوند و داراي بر زمین هستند خارج ميهاي مختلف ساقه هوايي که در زير قسمت

تغییار  زمیناي سااقهشوند. بنابراين غده سایبساقه هوايي ميکوچک هستند که در مقابل نور تبديل به 

 هاا،وم سااقهاناد. ناوع دگرفتاههاي جانبي آن در نقاط فرو رفته بنام چشم قرارشکل يافته است که جوانه

ه توسایانین باهاي هوايي هستند که در ابتدا سبز بوده و ممکن است بر اثر باال رفتن سن و تجم  آنساقه

باشاند و در يدار مها ضخیم و مستقیم و زاويه(. اين ساقه1380و قرمز در آيند )دانشور، هاي بنفش رنگ

گارد و  هاي مستقیم يا موجدار و بخش تحتااني سااقهداراي بالگوش و عموماً تو خالي، برش عرضي سه

باین اباط رو  باوده عامل ايستادگي و حفظ تعادل گیااه (. ساقه1380 )رضايي و سلطاني، باشدسفت مي

 است.  آّب و ها و ريشه در انتقال موادغذاييبر 
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شاود. انشاعابات جاانبي وجود آيد، ساقه اصلي در نظار گرفتاه ميه اگر ساقه مستقیماً از غده بذري ب    

ده اقه ثانويه در فاصله نزديکاي باه غاساگر يک  د.نامنهاي ثانويه ميتحتاني حاصل از ساقه اصلي را ساقه

در ايان  آيد و تشکیل ساقه زيرزمیني و غده آن مشاابه سااقه اصالي باشاد، به وجود بذري از ساقه اصلي

 (.1990 )بیوکما و واندرزا ، گرفتبه عنوان يک ساقه اصلي در نظرنیز اين ساقه را  توانميصورت 

 برگ -1-5-2

 400ا تا 200 زايي کرده و هنگامي که سطز بر  به حادود، گیاه به سرعت بر گیاهچهاز ظهور بعد    

زمیني کرکادار، بازر  و هاي سایببر . رسداي ميمتر مرب  رسید، به مرحله خودکفايي سبزينهسانتي

. دارندهاي مختلف و تعداد زيادي برگچه با اندازه اند گرفتهطور متناوب بر روي ساقه قراره ب و مرکب بوده

هاي هاي ثانويه و گاهي برگچاهبرگچهي، هاي جانبي، برگچه انتهايدمبر ، برگچه دارايبر  بالغ مرکب 

 (.1383 پور،خواجه) شوددر محل اتصال بر  به ساقه ديده ميباشد  و گوشواره ه ميثالث

 گل -1-5-3

هام گلبار  باه 5کاسبر ، جام گل داراي  5هاي منظم، هرمافروديت، داراي گل دارايزمیني سیب     

نافه شامل پانج پارچم باا میلاه کوتااه و  باشد.دندانه مي 5چسبیده و انتهاي آن باز و قیفي شکل، داراي 

ها با ناز اتصال آ است.ها به يکديگر متصل و بساک آن که از قاعده به سطز داخلي جام چسبیده  ،ضخیم

گردد. مادگي از دو برچه تشاکیل شاده مادگي خارج مي شود که از مرکز آن خامهتشکیل مي ايهم لوله

هاي بلند هستند که باه گلها سفید، قرمز و يا ارغواني با دمگلتخمک وجود دارد. که در هر کدام چندين 

آذيان دمگال اصالي باه دو در اين ناوع گال شوندآذين گرزن ديده ميطور متراکم در انتهاي ساقه با گل

گرده خیلي گشن، داراي دانهزمیني گیاهي است خودسیب (.1383)خواجه پور،  ، شودقسمت منشعب مي

شاود هااي هاوايي ظااهر مايمتر، که روي سااقهسانتي 2ین، میوه آن از نوع سته و حداکثر به قطر سنگ

هاا عبارتناد از  گیاه نقش دارند کاه مهمتارين آن دهيگلعوامل زيادي در  (.1990)بیوکما و واندرزا ، 

رارت اهمیات و سن گیاه. از بین عوامل فوق طول روز و درجه حغده بذري طول روز، درجه حرارت، وزن 

 د.نکند که تحت تأثیر فصول و عرض جغرافیايي تغییر ميندار یشتريب
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 غده -1-5-4 

 تغییار شاکل ،مثال غذايي و تولیاد سازي موادکه براي ذخیره زمیني بخشي از ساقه استغده سیب     

واق   حصول را درگیرد، زيرا عملکرد اقتصادي اين مو بیش از هر اندام ديگر مورد توجه قرار مي يافته است

رشد غده ممکن اسات در . گرفتورم شده نیز در نظرتوان يک استولون متغده را مي دهد.غده تشکیل مي

والني اداماه در طول دوره نسبتاً ط ثابت بطورهفته بعد از سبز شدن به آرامي شروع شود و  4تا  2حدود 

 روز کیلوگرم در هکتاار در 1000تا  800باشد. تحت شرايط مناسب میزان رشد غده ممکن است  داشته

ر رابطاه کاه نشاانگ شاودانجام ميطور همزمان ه ب اي از رشددر طول دوره باشد. رشد شا  و بر  و غده

شاد کمتار ها است. رشد غده در آخر فصل با توسعه شا  و بر ، و رشد غده در اوايل فصل باا رمیان آن

ا را باه عناوان هانتاوان آزيادي عدساک اسات کاه مي شا  و بر  ارتباط دارد. پوست غده داراي تعداد

يادرم(، )پر بیروناي ايپنباه چاوب هااي الياهش عرضاي غاده، بخشهاي غده در نظر گرفت. در برروزنه

ترين مناساب .بل مشاهده استهاي آوندي قااي بیروني و حلقهدروني، پارانشیم ذخیره ايذخیره پارانشیم

درجاه  20 دماي هک ،گراد استدرجه سانتي 20تا 18زمیني حدود ي سیبهادماي خاک براي رشد غده

رشد غده  ،گراددرجه سانتي 28ولي با افزايش دما به حدود  شود،ميگراد موجب تحريک رشد غده سانتي

 (.1380رضايي و سلطاني، ؛ 1377)هاشمي دزفولي و همکاران،  شودمتوقف مي

 جوانه -1-5-5

اند. هر چشم حداقل داراي سه جوانه است که توسط گرفته فرو رفته بنام چشم قرارجوانه ها در نقاط      

اي بسته به عواملي چون واريته، طور قابل مالحظهه تعداد چشم در يک غده ب است.هايي احاطه شده فلس

يا تمام هاي واريته بوده و بخش انتهايي رنگ جوانه يکي از مشخصه. اندازه غده و شرايط رشد متغیر است

و از  کنندکرده و تولید ساقه مي سرعت رشده ها باز کشت غده، جوانه . بعدجوانه ممکن است رنگي باشد

جواناه اصالي در بخاش  در بسایاري از ماوارد شود. هاي پايین ساقه تولید ريشه و استولون ميمحل گره

ها باه خاوبي غالبااً ايان جواناه اي ديگر وجود دارد کاهگیرد و در هر طرف آن جوانهمیاني چشم قرار مي

هاي ترين جواناههاي کناري را ممکن است به عناوان پاايیناند. اين جوانهتوسط گوشت غده تفکیک شده
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هنگامي که غده باذري کاشاته . اندکه در اثر رشد غده از يکديگر جدا شده جانبي يک نیش در نظرگرفت

 .(1380ابد )رضايي و سلطاني، يها به سرعت افزايش ميشود، میزان رشد جوانهمي

 ريشه -1-5-6

 50تاا  40 )باه عماق عمومااً کام عماقهاي آن ريشهزمیني ضعیف بوده و زايي سیبسیستم ريشه     

هاي غیرقابل نفوذ يا تغییر ناگهاني خااک از ياک ناوع باه ناوع ديگار در هستند. ولي اگر اليه متر(سانتي

هاي حاصال از باذر ه ممکن است تا يک متر هم برسد. ريشاهپروفیل خاک وجود نداشته باشد، عمق ريش

هاي رشد يافته از بذرهاي حقیقاي، ياک بوته متفاوت از همديگر هستند. بطوري که حقیقي و غده بذري

هاي کاه ريشاهدر صاورتي شاود،ايجاد مايکه از آن انشعابات جانبي  کنندتولید ميريشه راست و باريک 

آيناد. اناواع يباه وجاود ما هااو ياا اساتولون هاي ساقهافشان از محل گرهصورت ه حاصل از غده بذري ب

، 2هاي پیونادگاه، ريشاه1هاي قاعادهتوان مشاهده کرد عبارتند از  ريشاهزمیني ميهايي که در سیبريشه

 (.9851کراتزک و پالتا، ؛ 1380)رضايي و سلطاني،  4ايهاي غدهريشهو 3هاي استولونيريشه

 زمينييباكولوژي س -1-6

دود باشد که به بافت خاک سبک تا متوسط باا حازمیني محصول مناطق خنک و معتدل ميسیب        

در  زمیناياي سیبخنثي تا کمي اسیدي نیاز دارد. سیستم ريشه pHدرصد ظرفیت نگهداري آب، و  70

آب و  در به جذبرطوبت زياد ضعیف شده و چنانچه پس از آن در شرايط آب و هواي خشک قرار بگیرد قا

گاراد انتيدرجه س 20زمیني دماي بود. شرايط حرارتي بهینه براي رشد مطلوب سیبمواد غذايي نخواهد 

ا و نکاروزه هاشدن داخل غدهباشد. دماي باال باعث سیاهگراد در شب ميدرجه سانتي 14تا  12در روز و 

-يهاا مااهش محصول و بد شکلي غدهشود. همچنین در موق  تولید غده دماي باال سبب کشدن آن مي

 (.1379درصد است )کافي و همکاران،  70شود. رطوبت مناسب براي رشد مطلوب آن حدود 

                                                 
1-Basal roots 
2- Junction roots 

3- Stolon roots 

4-  Tuber roots 
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نثاي زاياي خر غدهبشوند. دماي پايین اثر روز بلندي را ها زودتر تشکیل ميکوتاه غدهدر شرايط روز       

روژن( اثیر رقم، شارايط محیطاي و کاود نیتاروز پس از کاشت )تحت ت 70تا  40ها کند. تشکیل غدهمي

 (. 1380شروع شده و ارتباطي به گلدهي ندارد )رضايي و سلطاني، 

 هاي رقم آگرياويژگي -1-7

پوشش خوب، ارتفاع  هاي پايدار، ايستاده، با رشد قوي و سري  وزمیني آگريا داراي بوتهرقم سیب           

 هاااشیه بر حها سبز تا سبز تیره، دوام تا متوسط، رنگ بر  هاي قوي، بلند، کلفت، کمزياد و ساقه

آذيان و گال ها به رناگ سافیدهاي گل، پايا و بدون رنگیزه، گلها کم، غنچهباشد. گل  کم موج مي

راز، درشات، ها درگ، داراي عملکرد خیلي باال، غدهباشد. از نظر طول دوره رشد، نیمه زوددرشت مي

-توانهعمق، اسرنگ زرد روشن، چشمها کم رنگ زرد تیره با پوست صاف بهت مرغي شکل و گوشتخم

ت، داراي اي شکل، به رنگ ارغواني. مغز غده سفت، با بازار پسندي خوب. عدم تغییر رنگ پس از پخ

کاود رباشد. در صد ماده خشاک، بااال و دوره سازي ميکیفیت عالي براي پخت، مناسب براي چیپس

ريبا زمیني و تقنبارداري خوب. حساگ به زنگ بر ، پیچیدگي بر  ، زگیل سیبطوالني و خاصیت ا

هااد است ) وزارت ج Yn  ،X  ،Aحساگ به باليت غده و مقاوم نسبت به پوسیدگي غده، و ويروگ 

 (.1383کشاورزي، 

 هاي كشاورزيدر اكوسيستم هاي هرزجايگاه علف -1-8

-اي هستند که با آن روبرو هستیم و از راهاز مشکالت عمدههاي هرز امروزه در بخش کشاورزي علف      

غذايي و فضا در رشد و نمو گیااه زراعاي مداخلاه هاي مختلف مثل آللوپاتي و رقابت بر سر نور، آب، مواد

هاي هرز نه تنها هزينه تولید محصول کشااورزي را علف شوند.کرده و موجب کاهش عملکرد محصول مي

هااي گونااگون دهند بلکه مشکالتي براي عموم به روشگیاهان زراعي را کاهش مي داده و  تولیدافزايش

توان کااهش عملکارد گیاهاان زراعاي در اثار هاي هرز، ميکنند. از مشکالت بارز و خاص  علفايجاد مي

هااي گیااهي و حشارات، افازايش هااي کنتارل بیمااريرقابت، کاهش کیفیت  محصول،  افزايش هزينه

-يت آب، کاهش راندمان زمین زراعي  و کاهش کارآيي نیروي کار را نام برد. بعاالوه علافمشکالت مدير
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هاي هرز  ممکن است در اثر آزادسازي مواد آللوپاتي به محایط، باعاث کااهش عملکارد گیاهاان زراعاي 

رقاابتي هاي هرز، بلکه تاب  تواناايي اي علفشوند. میزان کاهش عملکرد نه تنها تاب  تراکم و ترکیب گونه

( گازارش 1986باشد. در آزمايشاي کارلساون و هیال )دو گیاه، شرايط محیطي و عملیات زراعي نیز مي

کردند که يوالف وحشي به علت راندمان باالتر در استفاده از مواد غذايي در مقايسه با گنادم از نیتاروژن 

-هاي زيادي نیز نشان يشگردد. آزمابرد و موجب کاهش عملکرد گندم ميافزوده شده سود بیشتري مي

؛ 1381داد )ناوري، زمیناي عملکارد غاده آن را کااهش هاي هرز در مزرعه سیباند که حضور علفداده

( نیاز 1381(. زناد و همکااران )1993؛ بلتراناو و کالاديز، a1990؛ ونگسل و رنر، 1989نلسون وگیلز، 

دهاد، و عاالوه بار  صد محصول را کاهشدر 80قادر است تا  1هاي ديم، تلخهکردند که در زراعتگزارش

 آورد. کاهش جدي عملکرد، کیفیت گیاه زراعي و زمین زراعي را پايین مي

زمیني توده سیببسته به تراکم آن، زيست 2هرز قیاقداشتند که علف( اظهار 1993بلترانو وکالديز )      

کردند که با اساتقرار تعاداد کماي ش( گزارa) 1990دهد. ونگسل و رنردرصد کاهش مي 68تا  28را از 

درصد کااهش يافات. وال و فريازن  33تا  19ها در زمان کاشت، بازارپسندي غده 4و سوروف 3خروگتاج

(a1990نیز در بررسي )زمیناي هفتاه باا سایب 10در طول 5روباهيدادند که، رقابت دم هاي خود نشان

( و بازيراماکنجا b1990داد. وال و فريزن )را کاهشدرصد و عملکرد کل  86تا  69ها را بازارپسندي غده

-مرب  و رقابت با سیببوته در متر 150با تراکم  Elytrigia repensدادند که ( نشان1994و لروکس )

هااي هارز دهد. برخي از علافميدرصد کاهش  78زمیني را تا زمیني درطول فصل رشد، عملکرد سیب

-شوند. همچنین بعضاي از علافها مينسان و ايجاد جراحت در دامموجب ايجاد آلرژي و مسمومیت در ا

؛ زناد و 1375محصال و همکااران، گردناد )راشادموجب خوابیدگي محصول مي 6هاي هرز مانند پیچک

 (.  1383همکاران، 

                                                 
1-  Acroptilon repens 

2-  sorghum halupens 

3-  Amarantus sp. 

4-  Echinochloa crus - galli 

5-  Setaria viridis 

6 - Convolvuos sp. 
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کنتارل  هاي هرز اقدامات خاصي جهتبنابراين الزم است براي کاهش خسارت ناشي از حضور علف       

شاود، ه مايهاي هرز اساتفادهاي مختلفي براي کنترل رشد و نمو علفشود. روشها انجام آن رشد و نمو

-هاما بررسياهاي هرز را کاهش داد توان خسارت علفها ميچه بسیاري معتقدند که با کاربرد علفکشاگر

ها رد آنکارب است که به منظور حفظ محیط زيست و حفظ تنوع ژنتیکي، الزم است در ي اخیر نشان داده

 دقت بیشتري مبذول گردد.

 هاي هرزها در مديريت علفجايگاه علفكش -1-9 

اسات. تکنولاوژي هرز باه کاار بارده نمک طعام اولین ماده شیمیايي است که بشر براي مبارزه با علف     

 1941ساال میالدي آغاز شاد. پااکرني در  1900هاي هرز، از سال ها در کنترل علفاستفاده از علفکش

دي روي گیاهان را  -فور -کوک و زيمرمن تاثیر توهیچ 1942دي شد و در سال  -فور -موفق به سنتز تو

را توساط  2قاصادو گل 1هاي هرز بارهنگمارگ و میشل از بین بردن علف 1944کردند. در سال گزارش 

مورد توجه  1337ها از سال کشدر ايران هم استفاده از علف کردند.ها گزارش کاريدي در چمن -فود -تو

زاده و علفکاش داياورون و استفاده از علفکش پروپانیل در برنج توساط معاافي 1339گرفت. در سال قرار

 (. 1380شد )موسوي، گزارش  1346پرومترين در پنبه توسط مظاهري در سال 

شاورهاي پیشارفته هااي مهام و ضاروري در سیساتمهاي کشات کها يکي از نهادهامروزه علفکش        

شاوند باه خاود درصد از سموم شایمیايي را کاه در کشااورزي مصارف ماي 75محسوب شده و بیش از 

گارم بیلیون دالر صرف تهیه و توزي  يک بیلیون کیلاو 9/16نزديک به  1997اند. در سال اختصاص داده

عاي نیاز مرهاون علفکش در سطز جهان شده است. بخش قابل توجهي از افزايش عملکرد محصوالت زرا

-درصد از مجموع علفکش 61، حدود 2004(. تا سال 2004ها است )اليمن و همکاران، مصرف علفکش

هاي مصرف شده در جهان مربوط به آمريکاي شامالي و اروپاا باوده اسات. ايان در حالیسات کاه ساهم 

                                                 
1-  Plantago sp. 

2-  Taraxacum sp. 
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هاي ر آزمايش(. د2006هاي هرز آمريکا، است )انجمن علوم علفدرصد ذکر شده  15کشورهاي آسیايي 

ورسااي و ؛ ناورگ1993؛ مولاادر و دال، 1992؛ باوهلر و همکااران، 1990زياادي )اساتکل و همکاااران، 

هااي هارز، ها ضمن کاهش تراکم و يا زيست توده علفاند که کاربرد علفکش( نشان داده2005فردريک، 

( نیاز 1992و همکااران )گارم در هکتاار افازايش داد. باوهلر کیلو 1000تا  500عملکرد گیاه زراعي را 

اظهارکردند که مصرف علفکش با مقدار توصیه شده و بصورت پخاش يکنواخات در ساويا باعاث کنتارل 

شاده بهماراه  درصد شد اما با پخش يکنواخت همین علفکش با نصف مقدار توصیه 76بمیزان  1ترهسلمه

هاي دي تراکم علف-فور -اربرد تودرصد رسید. ک 88هرز به يک مرتبه کولتیواتور، میزان کنترل اين علف

-درصد کاهش داد که در مقايسه با عدم کاربرد علف 82ها را درصد و وزن خشک آن 66هرز گندم را تا 

ساولز و  .(1988گارم در هکتاار افازايش يافات )تاانجي و ريگار، کیلاو 150هاي هارز  عملکارد داناه 

هارز  باه تنهاايي و ياا در هاي هت مبارزه با علف( نیز براي باال بردن قدرت رقابتي نخود در ج1990پاال)

 کردند.هاي زراعي استفادهتلفیق با روش

هزار تن گزارش شاده اسات )زناد و  1/11حدود  1385ها در سال در ايران میزان مصرف علفکش       

ز هم يکي ها به همراه دارند، ولي هنو(. بنابراين علیرغم همه مشکالتي که کاربرد علفکش1386همکاران، 

شاود بمنظاور کااهش شوند. امروزه تالش مايهاي هرز محسوب ميترين ابزار در کنترل علفاز کاربردي

ها استفاده شود ها، اين مواد شیمیايي بصورت تلفیق با ساير روشرويه علفکشمشکالت ناشي از کاربرد بي

ها در کردند کاربرد علفکش( گزارش2001ها کاسته شود. دونالد و همکاران )تا از مقدار و تعداد کاربرد آن

هااي هارز، داراي تر علفهرز با داشتن مزايايي همچون کنترل سري ، يکنواخت و راحت هايکنترل علف

هارز و  هاايها، تغییر فلور علافهاي هرز به آنمعايبي همچون خسارت به گیاه زراعي، مقاوم شدن علف

هرز ممکن است زمااني هاي بخش کنترل علفحال اثر رضايت باشد. اما در هرآلودگي زيست محیطي مي

(.  باراي 2006، شود ) نیالآيد که از غلظت کمتر علفکش نسبت به مقدار توصیه شده استفاده به دست

زمیناي را باا کااهش مصارف هارز سایبهااي بخش علف( کنترل رضايت1990نمونه، واالک و بلیندر )

                                                 
1- Chenopodium album 
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شاده دادند که استفاده از متريبوزين با غلظت دوسوم مقدار توصیهنشان کردند. نامبردگانعلفکش گزارش

خاروگ شاد. باه گازارش ناوروززاده و هاي تااجدرصد از بوته 43زمیني منجر به کنترل در زراعت سیب

-گرم در هکتار بعد از برداشت گل زعفران، باعث کنترل پهن 750( نیز متريبوزين با دز 2006همکاران )

خسارت به زعفران گرديد، همچنین گاالنت بهترين تیمار بعد از برداشت گل زعفاران، جهات برگها بدون 

 ها بود.کنترل گراگ

 زمينيده در سيبهاي مورد استفاعلفكش -1-9-1

تاره، ، سالمه2، خرفاه1ريازيخروگ، تاجزمیني تاجهرز غالب مزارع سیبهاي هاي علفبیشتر گونه        

هاي پااراکوات، علفکش باشند.مي 7صحراييو پیچک 6وحشين، سوروف، ارز5بندت، هف4، شیرتیغي3سیزاب

هايي هستند که بصورت قبل از کاشت، متالین از جمله علفکشمتريبوزين، ريم سولفورون، ترفالن و پندي

-هرز در مناطق مختلف جهان استفاده ميهاي علفقبل از رويش و يا بعد از رويش براي کنترل اين گونه

 شوند.

باشد از جمله )خانواده تريازينون( مي IIهاي فتوسنتز متريبوزين با نام تجاري سنکور جزء بازدارنده       

شود. دوام زمیني استفاده ميهايي است که به طور گسترده به صورت پیش رويشي در مزارع سیبعلفکش

بار  و بار  و بارياکهارز پهاناي ههرز، کنترل همزمان علفهاي طوالني، طیف وسی  در کنترل علف

هاا از مشخصاات ايان علفکاش ها و ريشهسازگاري خوب با محصوالت زراعي، قابلیت جذب از طريق بر 

-بادلیل کااربرد آن در اوايال رشاد سایبدهد که مينشان (. مشاهدات 1386باشد )زند و همکاران، مي

 ريزي را بخوبي کنترل نمايد.خروگ، خرفه و تاجتاج هنگام مثلهرز تابستانه ديرهايتواند علفزمیني، نمي

-زمیناي هام بصاورت پایشهرز سیبهايمتريبوزين يک علفکش استاندارد ثبت شده جهت کنترل علف

                                                 
1- Solanum sp. 

2- Portulacea sp. 

3- Veronica sp. 

4- Sonchus arvensis 

5- Polygonum sp. 

6- Panicum dichotomiflorum 

7- Convolvulus arvensis 
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(. 2000؛ بلینادر و همکااران،b1996باشاد )اکلاي و همکااران، رويشاي مايرويشي و هم بصورت پاس

هاي مورد اساتفاده متريبوزين کمتر از ساير علفکشزمیني به علفکش هاي مختلف سیبحساسیت واريته

رويشي اين علفکاش داراي محادوديت اسات و برخاي (، اما مصرف پس2002در اين گیاه است )ايواني، 

همچنین بعضي  (.1998رويشي اين علفکش حساسند )رنر و پاول، زمیني به مصرف پسواريته هاي سیب

کناد )فريسان و متريبوزين دارند که کاربرد آن را محدود مايزمیني مقاومت کمي به هاي سیباز واريته

-تاج بويژه Solanaceaeهرز خانواده  هاي(. عالوه بر اين علف1996؛ روبینسون و همکاران، 1984وال، 

 (. 2004شوند )هاتچینسون و همکاران، ريزي با اين علفکش بخوبي کنترل نمي

ال ولي( حاوالي ساها )بازدارندگان تقسیم سالآنیلیننیتروته ديتريفلورالین )ترفالن( علفکشي از دس      

فکش بويژه زمیني در اياالت متحده ثبت شد که کارآيي اين علمیالدي براي کاربرد در مزارع سیب 2000

گروساينس، اشد )داو خروگ ريشه قرمز ثبت تره و تاجهاي هرز سوروف ، دم روباهي، سلمهدر کنترل علف

زياد بايد  شود و به دلیل فراريتعلفکش بصورت قبل از کاشت و يا پیش رويشي استفاده مياين   (.1999

نتارل کرويشي در مرحلاه خاکادهي در کاربرد تريفلورآلین به صورت پس بالفاصله با خاک مخلوط شود.

 (.1380باشد )راشد محصل و همکاران،زمیني نیز موثر ميهاي هرز سیبعلف

هاا جاز مپیرياديلیو)گراماکسون( نیز علفکشي عماومي و تماساي، از خاانواده بااي علفکش پاراکوات      

کلراياد دي باشد و  در مرحله فتولیز اثر بازدارنادگي دارد. باه صاورت نماکمي Iبازدارندگان فتوسیستم 

پایش  هرز ظاهر شده، هايشود که در آب بسیار محلول است. بصورت قبل از کاشت روي علفمصرف مي

تواناد يشود و نمشود. در خاک به سرعت تثبیت ميو يا محلول پاشي هدايت شده به کاربرده مي رويشي

 (. 1386هرز موثر باشد )زند و همکاران، هاي در مراحل بعدي در کنترل علف

زمیناي کاه باا هاي زير کشات سایبکردند در آمريکا درصد زمین( بیان1999گونتنر و همکاران )       

 13و  19، 30، 67شود به ترتیاب متالین و متوالکلر تیمار ميپندي ،EPTCمتريبوزين،  هايکشعلف

-هاي هرز در سایبهاي مختلف جهت کنترل علف( با کاربرد علفکش1990درصد است. واالک و بلیندر)



 20 

 آمد که از علفکش متريبوزين استفاده شد. مصرفگرفتند که بیشترين عملکرد زماني بدست زمیني نتیجه

شاود )هااترمن و زمیناي مايهاي سیبرويشي باعث ايجاد زردي در بعضي واريتهمتريبوزين بصورت پس

 (. b1996؛ اکلي و همکاران، 1996؛ بلیندر و همکاران، 1994همکاران، 

 ر اسات و ماان دااي شاخهآمینه زنجیرهسولفورون علفکشي از دسته بازدارندگان سنتز اسیدهايريم       

-رون، تااجساولفورويشي ريمدارد. کاربرد پسها جايشود و در گروه سولفونیل اورهمي ALSم عمل آنزي

مکااران، شاو و هکارد ) بلاکزمیني را کنتارلساز در مزارع سیبهرز مشکلهاي ريزي و بسیاري از علف

؛ 2004؛ هاتچینساون و همکااران، 2002؛ اياواني، 2001؛ تونکس و ابارلین 1998؛ رنر و پاول، 1995

 (.2005گرينلند و هوات، 

هايي هساتند کاه سولفورون تنها علفکشکردند که متريبوزين و ريم( اظهار2001تونکس و ابرلین )      

کنناد. از طرفاي مايبر  را کنتارل هرز پهنهاي رسیده و عمدتاً علفزمیني به ثبتمستقیماً براي سیب

-( حااکي از خساارت متريباوزين + ريام2001مکااران، ؛ بايلي و هb1996گزارشات )اکلي و همکاران، 

کردند که ( گزارشb1996( و اکلي و همکاران )1994زمیني است. ابرلین و همکاران )سولفورون به سیب

هااي چمناي هاي مؤثر براي کنترل علفسولفورون همگي علفکشلینورون، متوالکلر، متريبوزين و يا ريم

ها، فقط متريباوزين در باشند؛ که از اين علفکشزمیني ميبر  در سیبنهرز پههاي يکساله و انواع علف

کردناد کاه کااربرد ( گازارش2000اسات. تاونکس و همکااران )زمیني به ثبت رسایده ايران براي سیب

تن درهکتار و عملکرد کال  5/2هاي درشت را تا فلورالین بعد از سبز شدن، عملکرد غدهمتريبوزين + اتال

کاشت بوده و در استفاده هاي  پیشها، جز علفکشتن در هکتار کاهش داد چرا که اين علفکش 7/3را تا 

( هم نشان داد کاه کااربرد متريباوزين باعاث 2002اند. ايواني )قبل از کاشت، باعث کاهش عملکرد شده

وساط ( ت (Elytrigia repensهرز چند ساله مرغشود و علت آن را عدم کنترل علفکاهش عملکرد مي

کرد که متريبوزين به علت پايداري کماي کاه در خااک دارد کرد. همچنین وي اظهاراين علفکش گزارش

هااي کند. در آزمايشي سه سااله مخلاوط علفکاشهرز را در طول فصل زراعي کنترل هايتواند علفنمي
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وزين، تاج خاروگ ها به همراه متريبو هرکدام از مخلوط EPTCمتالین + و پندي EPTCتريفلورالین + 

 95تاا  EPTCکرد. تريفلورالین در اين آزمايش در اختالط با متوالکلر يا درصد کنترل 100را  1خوابیده

 100کنترل را به  EPTCنمود. ولي اضافه کردن متريبوزين به تريفلورالین و  را کنترل 2درصد از جاروها

را کنترل کرد. اضافه  3درصد علف شور 75تا  CEPTمتالین به تنهايي يا در تلفیق با درصد رساند. پندي

(. 1997درصاد رسااند )آرنولاد و همکااران،  95شور را باه متالین کنترل علفکردن متريبوزين به پندي

داد که کنترل بدست آماده توساط ايان علفکاش در زمیني نشان کاربرد اگزاديارژيل هم در مزرعه سیب

کیلاوگرم  1در هکتار برابر کاربرد استاندارد متريبوزين باه میازان کیلوگرم ماده موثره  3/0میزان کاربرد 

عالي بود . الزم بذکر  4اي ارزنريزي و گونهماده موثره در هکتار بود و همچنین اين علفکش در کنترل تاج

تلفیاق  نگرفات. تااثیر قارارزمیناي تحات است که در استفاده از علفکش اگزادياژل رشد و عملکرد سیب

کیلوگرم در هکتاار  890هاي هرز به مقدار مرتبه کولتیواتور زدن  از وزن کل علف 3يا  2الین با متپندي

کارد ) زمیني کامسیب Red Pontiacکیلوگرم در هکتار در واريته  422 و Red norlandدر واريته 

 (. 2001بارب و همکاران، 

تريباوزين و ماست و علفکش معرفي نشده  کنون علفکش انتخابيزمیني در ايران تادر زراعت سیب        

  شوند.زمیني استفاده ميهاي هرز سیبهايي هستند که براي کنترل علفپاراکوات تنها علفکش

 هاي هرزدر مديريت علف اثير كولتيواتورت -1-10

هااي لفنترل عکگیري دوباره خاکورزي، براي ها، بکارافزايش فشار براي کاهش استفاده از علفکش        

متاري کاست. کولتیواتورها از جمله ابازاري هساتند کاه باراي خااکورزي در عماق هرز را گسترش داده 

شاکني باین هاي هرز، باعث سالهشوند. در محصوالت رديفي، کولتیواتور عالوه بر کنترل علفاستفاده مي

 عداد علفکشبه کم بودن ت کردند که با توجه( اشاره2001شود. بايلي و همکاران )هاي گیاهان ميرديف

                                                 
1- Amaranthus blitoides 

2- Kochia sp. 

3- Salsola kali 
4- Panicum aubalbidum 
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