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  مقدمه
اي است که بعد از گندم، برنج، جو و  ترین گیاه غده مهم) .Solanum tuberosum L (زمینی سیب

 بـا  زمینـی  سـیب ). 1998 ،پـور  خواجه( مقام پنجم را از نظر اهمیت به خود اختصاص داده است      ،ذرت
 هـر هکتـار از     کیلـوگرم پـروتئین در     4/1 مگـاژول انـرژي و       6/2 تن ماده خـشک،      2/2تولید متوسط   

استان اردبیـل بـا داشـتن شـرایط ممتـاز اقلیمـی و       . شود میمحصوالت استراتژیک در جهان محسوب     
ششم سطح کشت این زراعـت را در کـشور بـه      مختلف، بیش از یکهاي تهاي موجود از جه  پتانسیل

شـت   هکتـار از اراضـی آبـی د   28000طور متوسط ساالنه سطحی معادل    هب. خود اختصاص داده است   
  ).2008 ،زند و همکاران(یابد  می اختصاص زمینی سیباردبیل به کشت 

 فراهم بوده و علف هرز هرز هاي علف، فضاي کافی براي هجوم زمینی سیببا توجه به کشت ردیفی 
و ) Chenopodium album (دو علف هرز سلمه. دهد میثیر قرار أت طور جدي عملکرد گیاه را تحت هب

تابستانه هستند، مشکل عمـده  هرز  هاي گروه علف وجزکه ) Amaranthus retroflexus (خروس تاج
 شـوند  مـی خـوبی کنتـرل ن   زمینـی بـه   ي موجود براي سیبها کش علفباشند و با     می زمینی  سیبمزارع  

از طرفـی تـاکنون   . )2012ابراهیم و همکاران،   آل؛1996؛ روبینسون و همکاران، 1984فریسن و وال،  (
 تعداد ست که از نظر در ایران توصیه شده ا     زمینی  سیب و پاراکوات براي     بوزین  تريم کش  علفتنها دو   

منظوره و داراي محل عمل فتوسیستمی  دوکش علفباشد و هر دو  میو تنوع محل عمل بسیار محدود       
 ،زنـد و همکـاران  (باشـند   مـی ) 1 و پاراکوات بازدارنده فتوسیـستم    2دارنده فتوسیستم    باز بوزین  متري(

 تابـستانه را  هـرز   هـاي   علـف توانـد    مـی ، ن زمینی  سیبدلیل کاربرد در اوایل رشد       ه ب بوزین  متري. )2008
 هـا   کـش   علفهنگام از   گزارش کردند که استفاده زود    ) 2000(بلیندر و همکاران    . خوبی کنترل نماید   هب
 را در هـرز    هاي  علفتوانند   میثرند ولی ن  ؤ م هرز  هاي  علفچند در کنترل     هر) بالفاصله بعد از کاشت   (

 ارقـام همچنـین بعـضی از     . گرددهاي دیگر استفاده      بنابراین باید از روش    ،طول فصل رشد کنترل کنند    
؛ 1984 ،فریـسن و وال (کنـد   مـی  دارند که کاربرد آن را محدود   بوزین  متري تحمل کمی به     زمینی  سیب

 Solanaceae خانواده هرز  هاي علفبر این  عالوه). 1996 ، روبینسون و همکاران؛1991 ،کلیهان و ابرلین
 کـش  علـف ). 2003 ،هاتچینسون و ابـرلین (شوند  میخوبی کنترل ن ه بکش علف با این ریزي تاجویژه   هب

ثر است ؤ م سبز شدههرز  هاي علف روي زمینی  سیبباشد تنها قبل از کاشت میپاراکوات نیز که تماسی 
  ).2008 ،زند و همکاران(ثر باشد ؤم هرز  هاي علفتواند در مراحل بعدي در کنترل  و نمی
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 مانع کهدار است  ی از دسته بازدارندگان سنتز اسیدهاي آمینه زنجیري شاخه      کش  علف سولفورون  ریم
کـاربرد پـس    گزارش شده است که     . ها جاي دارد   شود و در گروه سولفونیل اوره      می ALSعمل آنزیم   

 را کنتـرل  زمینی سیبساز در مزارع   مشکلرزه هاي علف و بسیاري از ریزي تاج،  سولفورون  ریمرویشی  
 ،ابـرلین و همکـاران    ( را افـزایش داد      هـرز    هـاي   علفکرد و مخلوط آن با هالوسولفورون دامنه کنترل         

؛ 2001 تونکز و ابرلین، ؛1999آکلی و همکاران،  ؛1998؛ رنر و پاول، 1995 بلکشا و همکاران،     ؛1994
میزان   بهسولفورون ریمکاربرد ). 2005و هوات،    گرینلند ؛2004 ، هاتچینسون و همکاران   ؛2002ایوانی،  

 Digitaria (خرچنگ و علف ).Solanum sarrachoides Sendt (ریزي تاج گرم در هکتار، 26-18

sanguinalis L. Scop. ( کنترل کرد و عملکرد محصول را باال بردزمینی سیبرا بدون آسیب زدن به  
  ریزي و علف  و هالوسولفورون نیز تاجسولفورون ریمهمچنین مخلوط  . )1996روبینسون و همکاران،    (

ها  کارباماتاز گروه تیو (EPTCمخلوط گزارش شده است که . خرچنگ را کنترل و عملکرد را باال برد
هاي اول فـصل   ریزي  کیلوگرم در هکتار با هالوسولفورون، تاج2میزان  به) و بازدارنده سنتز چربی است   

 بـوزین  متـري بـا  )  کیلوگرم بـر هکتـار  05/1(مخلوط اتال فلورالین ). 2007 ،بوید ستون(را کنترل کرد   
، سـلمه  هـرز   هـاي  تراکم علف)  کیلوگرم بر هکتار018/0 (سولفورون ریمیا  )  کیلوگرم بر هکتار   28/0(

در ایـن بررسـی مخلـوط اتـال     . کـاهش داد   درصـد 98روباهی را بیش از   ریشه قرمز و دم    خروس  تاج
  ).2000 ،تونکز و همکاران(ریزي را کنترل نمود  تاجثري ؤطور م هب EPTC یا سولفورون ریمین با فلورال

 را هرز   هاي  علف کنترل   ،رویشی صورت پیش و پس    ه ب سولفورون  ریم در مخلوط با     EPTCکاربرد  
 و EPTCي تریفلـورالین و  هـا  کـش  علـف ساله مخلـوط   در آزمایشی سه). 2005 ،نام بی(بهبود بخشید  
 Amaranthus ( خوابیدهخروس تاج، بوزین متريهمراه  ها به کدام از مخلوط  و هرEPTCپندیمتالین و 

blitoides (  تریفلورالین در این آزمایش در اختالط با متوالکلر یا     .  کنترل کرد  درصد 100راEPTC تا 
ه کـردن   ولـی اضـاف  ، را کنتـرل نمـود  ).Kochia scoparia L. Shrad (جـارو هـرز    علف درصد 95

پنـدیمتالین بـه تنهـایی یـا در     .  رسانددرصد 100 را به    آن  کنترل EPTC به تریفلورالین و     بوزین  متري
 کنتـرل   به پنـدیمتالین  بوزین  مترياضافه کردن   .  علف شور را کنترل کرد     درصد 75 تا   EPTCتلفیق با   

  ).1997 ،آرنولد و همکاران( رساند درصد 95علف شور را به 
ز پروتوپورفیرینوژن اکسیداز اسـت     ها و بازدارنده سنت    ی از خانواده اکسیدازول   کش  علفاگزادیارژیل  

ساله  هاي یک و جگنبرگ  برگ، باریک  پهنهرز  هاي علفرود و در کنترل  میکار  هشدن بز سبزکه قبل ا
 گردیـد  معرفـی  در بـرنج و نیـشکر   هرز هاي علف در ابتدا براي کنترل    کش  علفاین  . کند میثر عمل   ؤم
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ثره در هکتار ؤ کیلوگرم ماده م3/0-4/0قادیر در مکش    این علف همچنین  ). 1997 ،دیکمن و همکاران  (
فرنگی و کلم  هاي نشایی مانند گوجه گردان و سبزي صورت قبل از سبزشدن و قبل از نشا در آفتاب هو ب

 کیلوگرم در هکتار 3/0میزان  کاربرد اگزادیارژیل به). 1997 ،تراچی و همکاران(ثر و قابل تحمل بود ؤم
 ایـن  .ثره در هکتـار بـود  ؤ کیلـوگرم مـاده مـ    1میزان    به بوزین  متريثره برابر کاربرد استاندارد     ؤاز ماده م  

ذکر اسـت   هالزم ب. عالی بود) Panicum aubalbidum (اي ارزن ریزي و گونه  در کنترل تاجکش علف
 در کـش  علـف این . ثیر قرار نگرفتأت  تحتزمینی سیب رشد و عملکرد کش  علفکه در استفاده از این      

 توصـیه   زمینـی   سیبثره در هکتار براي     ؤ کیلوگرم ماده م   35/0-4/0هاي   در میزان  بوزین  متريتناوب با   
  ).2001 ،بارب و همکاران(شده است 

زمینـی و غالـب    ي ثبت شده در کشور در مـزارع سـیب    ها  کش  علفبا توجه به محدود بودن تعداد       
 تـا کـارایی برخـی از     دارد مزارع کـشور ضـرورت       تر   در بیش  خروس  تاجه و   بودن دو علف هرز سلم    

 کـش  علـف  4بنابراین در این آزمـایش کـاربرد   .  در کنترل این دو علف هرز آزمایش شود     ها  کش  علف
 در شـرایط  زمینی سیب و خروس  تاجسلمه،  روي   بوزین  و متري  و اگزادیارژیل    EPTC،  سولفورون  ریم
  .قرار گرفت مورد بررسی اي خانه گل
  

  ها مواد و روش
 دقیقه در محلـول  3مدت   به1387آوري شده در سال   جمعسلمه و خروس تاج هرز هاي علفبذور  

در مـورد  .  و سـپس بـا آب مقطـر دوبـاره شستـشو داده شـدند       درصد قرار گرفته 1پوکلریت سدیم   هی
قطـر و   مورد استفاده تقریباً همهاي  استفاده شد و غده   ) رقم مرسوم منطقه  ( نیز از رقم آگریا      زمینی  سیب

  .اندازه انتخاب شدند هم
خانه تحقیقاتی دانشکده   تکرار در گل4پاسخ در قالب طرح کامالً تصادفی با  -دز ها  تمامی آزمایش 

متر و عمـق      سانتی 15یی به قطر    ها  گلدانبراي این منظور    . کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد     
 قسمت خاك 1 قسمت خاك مزرعه و 2 قسمت ماسه، 1( و با خاك مناسب همتر انتخاب شد  سانتی20

 بـذر و بـراي   25ي جداگانـه تعـداد    هـا   گلـدان  در   خـروس   تـاج سپس براي سـلمه و      . پر شدند ) برگ
زنـی و سبزشـدن در مرحلـه     ي جداگانه یک غده کاشته شد و پس از جوانهها گلدان نیز در   زمینی  سیب

 25دمـاي  ( سـاعت روشـنایی      16خانه در شـرایط       در گل  ها  گلدان.  گیاهچه تنک شدند   15برگی به   دو
آبیاري بـر حـسب نیـاز    . نگهداري شدند) گراد  درجه سانتی  15( ساعت تاریکی    8و  ) گراد درجه سانتی 
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ي مختلـف و نیـز   هـا  کش علفتیمارهاي آزمایشی شامل . گرفت بار انجام  گیاه و تقریباً هر دو روز یک    
  . بودند1اساس جدول ها بر نمقادیر مصرفی هر یک از آ

  
  .ها ي مورد استفاده در آزمایش و مقادیر مصرفی آنها کش علففهرست  -1جدول 

  مکانیزم عمل  )تجاري(نام عمومی 
  روش کاربرد
  در آزمایش

  )ثره در هکتارؤماده م(هاي آزمایشی دز

   گرم0/50 و 0/40 ،0/30، 0/20، 0/10، 0/5، 0/0  رویشی پس ALSدارنده باز  )تیتوس (سولفورون ریم
EPTC) لیتر0/5 و 5/4، 0/4، 5/3، 0/3، 0/2، 0/0  رویشی پس  بازدارنده سنتز چربی  )ارادیکان   

   لیتر6/0 و 5/0، 4/0، 3/0، 2/0، 1/0، 0/0  رویشی پس  بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز  )استار تاپ(اگزادیارژیل 
   گرم0/1000 و 0/875، 0/700، 0/280،0/560، 0/210، 0/0  رویشی پس  2بازدارنده فتوسیستم   )سنکور (بوزین متري

  
سـرعت و  .  اعمال شـدند 8001 با نازل بادبزنی MATABIپاش مدل    توسط سم  ها  کش  علفتمام  
ـ .  لیتر در هکتار کالیبره شد    250پاشی در تمام تیمارها ثابت و میزان پاشش براي           فشار سم  ذکـر   هالزم ب
در .  اعمال شدزمینی سیب و خروس تاج، سلمهزمان در  طور هم ه بکش فعل دزپاشی براي هر  است سم
 20-15 در ارتفـاع  زمینـی  سیب برگی و 2-4 در مرحله خروس تاجهاي سلمه و   چه پاشی گیاه  زمان سم 

، ارزیـابی چـشمی بـراي      ها  کش  علفبعد از کاربرد هر یک از       ). 1998 ، پاول رنر و (متري بودند    سانتی
دهی شد  نمرهEWRC و با روش ) 3WAP ( هفته3 و) 1WAP1 ( هفته1س از  پخروس تاجسلمه و 

   نیـز پـس از   زمینـی  سـیب هـاي   ارزیـابی چـشمی خـسارت بـراي بوتـه      ). 1997 ،سندرال و همکاران  (
1) 1WAP (  هفته 3و  )3WAP (  در زمینـی  سیب هاي   استاندارد چشمی مرسوم در پژوهش     و با روش 

بـدون خـسارت تـا    : 0دهـی از   نمره(هش سالمت ظاهري گیاه    آمریکا براساس درصد تغییر رنگ و کا      
  ).1996 ،روبینسون و همکاران(ثبت شد ) مرگ گیاه: 100

هاي هر گلدان از سطح خاك بریده شده و پس از خشک شدن در آون بـا    هفته بوته  3بعد از پایان    
  .ندتوزین شد)  گرم01/0( روز با ترازوي دقیق 2مدت  هگراد ب  درجه سانتی80دماي 

روش مرسـوم در  ( در تجزیه آماري از آنالیز واریانس براي مقایسه بین دزهاي مختلـف           :تجزیه آماري 
پاسـخ و مقایـسه بـین رونـد سـلمه،            و همچنین براي بـرازش دز     ) زمینی در آمریکا     سیب هاي  پژوهش

ربـوط بـه   هـاي م  کـه در بـرازش داده   طوري هب. زمینی از آنالیز رگرسیون استفاده شد خروس و سیب    تاج
                                                
1- Week After Post Emergence 
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b^)x/x(/(ay( ( پـارامتره  3سـولفورون از تـابع لجـستیک          کـش ریـم     علف 01 (    و بـراي سـایر
b/xx(^-e/(ay( ( پارامتره 3ها از تابع سیگموییدي       کش  علف 01  (   پارامترهـاي  .اسـتفاده شـد 

  ):1995 ،سیفلت و همکاران(شرح زیر است   بهها موجود در این معادله
 دز  =50ED(0x (شـیب خـط و  : b، )حـداکثر کنتـرل  ( منحنـی  ینی و پـا  باالتفاضل حد :a ها،  که در آن  

  . درصد50میزان   الزم براي کاهش وزن خشک بهکش علف
 MSTATCافـزار    از نـرم  و براي تجزیـه واریـانس  Sigma plotرسم نمودارها از نرم افزار براي 

  .استفاده شد
  

  نتایج و بحث
هـاي مـورد آزمـایش بـر کنتـرل       کش نتایج نشان داد که اثر علف: زهر هاي علفزان و درصد کنترل    یم

داري متفاوت بود که در مورد  صورت معنی هزمینی ب خروس و میزان خسارت وارده به سیب سلمه و تاج
  .ها به تفکیک در ادامه توضیح داده شده است یک از آن هر

 براي مـزارع  بوزین متريایش، فقط هاي مورد بررسی در این آزم    کش از بین علف  که   با توجه به این   
گردنـد و در   هاي جدید بررسـی مـی       کش  علفابتدا نتایج   بنابراین  زمینی در ایران ثبت شده است        سیب

  .شوند  مقایسه میبوزین متري کش علفانتها با کارایی 
روبینـسون و   ( استزمینی سیبهاي هرز  ثر در کنترل علفؤم يها کش علف از  یکیسولفورون  ریم

بـر وزن خـشک   کش     این علف  دز شیر افزا یمقادنتایج این بررسی نیز نشان داد که        . )1996 ،رانهمکا
 گرم در هکتار باعـث کـاهش وزن      20 دز سلمه و در مورد     داشت يدار ی معن ثیرأ ت خروس  تاجسلمه و   

 58/98زان بـه  یـ ن می ا گرم در هکتار50 دزسه با شاهد شد و در  ی در مقا  درصد 85/73زان  یم خشک به 
 دز کاهش وزن خشک داشت و در درصد 87/49 گرم در هکتار 10 دزز در ی نخروس تاج. دی رسدرصد

 گـرم در هکتـار کنتـرل کامـل     40د و در کـاربرد    ی رسـ  درصـد  17/83ن مقدار به    ی ا  گرم در هکتار   20
 در کـش  علـف ن ی به ا خروس  تاج تر یشت ب یدهنده حساس  دست آمد که در مجموع نشان      ه ب خروس  تاج
 زمینی  سیبدر کاهش وزن خشک و ارتفاع       کش ریمسولفورون    علف دزش  یافزا.  است سلمه  با ایسهمق

 کـاهش در وزن خـشک و   درصـد  7/3 گرم در هکتار تنها 50به  کش علف دزش ی با افزا .دار نبود  یمعن
 خاصـیت بـاالي انتخـابی   دهنده   نشان موضوعنی ا.جاد شدی ازمینی سیب کاهش در ارتفاع  درصد 45/3
ـ ا . اسـت زمینی سیب در یشیرو  استفاده پسي برالفورونسو  ریم    در يتـر  ن رونـد بـه شـکل ملمـوس    ی
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مشهود  در آن کامالً  یاد شدهیاهی گونه گ3 ي روکش علفن  یر ا یثأ رسم شده است و تفاوت ت      1 شکل
  .)2جدول  (اند برازش داده شدهلجستیک  که با تابع است

  

  
  

  . هفته3 پس از ریمسولفورون کش علفهاي مختلف دززمینی به   و سیبخروس تاج، سلمهروند پاسخ  -1 شکل
  

  .سولفورون ریم کش علف از تابع لجستیک براي دست آمده بهبرآورد پارامترهاي  -2 جدول
 )2R (ضریب تبیین  50ED  )b (شیب خط  )a (حداکثر کنترل  نام گیاه

  99/0  51/13  -70/1)18/0(  10/109)57/5(  سلمه
  99/0  52/10  -41/1)30/0(  00/115)87/10(  خروس تاج

  99/0  -  -60/2)55/0(  28/5)20/1(  زمینی سیب
  . کاهش داددرصد 50میزان  هاي هوایی را به است که وزن خشک اندامکش  علفغلظتی از  50EDشاخص 

  .باشند هاي داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد می میزان
  

. باشد می خروس تاج در کنترل سلمه و کش علف نیثر بودن اؤ مز بیانگریگر نی دگران ج پژوهشینتا
 گـرم در هکتـار   9 دز در  سـولفورون   ریـم  گزارش کردند که     )1996(نسون و همکاران    یکه روب  يطور هب

ـ م  بهسلمه و درصد 67زان یم  بهخروس تاجباعث کاهش وزن خشک    18 دزدر   وشـد  درصـد  60زان ی
گـر  ی دیشی در آزما.رسید سلمه در درصد 90 و خروس تاج در درصد 100زان به ین میگرم در هکتار ا  
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 گرم 26 دز در سولفورون  ریم صورت گرفت، گزارش شده است که        )2001(ن  یکه توسط تونکز و ابرل    
 ،)1993( ن و همکارانی ابرل. شده استخروس تاج درصد 100 و سلمه درصد 63در هکتار باعث کنترل 

  و همکـاران و تـونکز ) 1998(، رنـر و پـاول     )1995 ( و همکـاران   ، بلکـشا  )1994(ابرلین و همکاران    
 سلمه و خروس  تاجثر  ؤ باعث کنترل م   سولفورون  ریم یشیرو ز گزارش کردند که کاربرد پس     ی ن )2000(
  .گردد یم

EPTC عمل نمـود  يدار یطور معن هها ب  و کنترل آنخروس تاجز در کاهش وزن خشک سلمه و     ی ن 
 70ترتیـب    بهخروس تاجسلمه و ن، ماده خشک آثره ؤ از ماده متارکتر در هی ل5/3که با کاربرد     يطور هب

هـرز    هاي  نیز نتوانست علف   دزن  یدر باالتر  کش  علفن  یاحال کاربرد    با این . یافت درصد کاهش    65و  
  .صورت کامل کنترل نماید مزبور را به

 ت، داشـ  زمینـی   سیب کاهش وزن خشک     يروبسیار ضعیفی   اثر   EPTCنتایج نشان داد که کاربرد      
 این محصول  کاهش وزن خشکدرصد 15/7 تنها ) لیتر در هکتار5 (ی مصرفدزن یکه در باالتر يطور هب

 بـا  .افـت ی کـاهش    درصـد  40/5 حداکثر   دزن  یز در ا  ی ن زمینی  سیبجاد شد و ارتفاع     ینسبت به شاهد ا   
 را کنترل سخرو تاجسلمه و هرز  علف دو   يثرؤطور م  هز ب ی ن کش  علفن  یادست آمده    هتوجه به نتایج ب   

ـ  اي بـرازش داده شـده بـرا   يهـا  یمنحن.  نداشتیر ملموسیثأ تزمینی سیب يو رو  ـ  نکـش  علـف ن ی ز ی
  ).3 و جدول 2 شکل( باشد له میأسن می اکنندهأییدت

  

  
  

  . هفته3از  پس EPTC کش علفهاي مختلف دززمینی به   و سیبخروس تاج، سلمهروند پاسخ  -2 شکل
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  .EPTC کش علف براي سیگموییدي از تابع دست آمده  برآورد پارامترهاي به-3جدول 
 )2R(ضریب تبیین   50ED  )b(شیب خط   )a(حداکثر کنترل   نام گیاه

  98/0  16/3  82/0)21/0(  90/102)72/12(  سلمه
  96/0  31/3  78/0)25/0(  41/98)20/16(  خروس تاج

  . درصد کاهش داد50ان میز هاي هوایی را به کش است که وزن خشک اندام غلظتی از علف 50EDشاخص 
  .باشند هاي داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد می میزان

  
ـ م ه بEPTC یقی گزارش کردند که کاربرد تلف   )2000 (همکاران تونکز و  لـوگرم مـاده   ی ک40/3زان ی

 94خـروس و    تـاج  درصـدي    88 باعـث کنتـرل      یشیرو شیصورت پ  هن ب یفلورال ثره در هکتار با اتال    ؤم
 درصـد  100ز باعث کنتـرل  ی نبوزین  متري ذکر شده با     دز در   EPTCق  ین تلف ی همچن . سلمه شد  درصد

 درصـد  100ن کنتـرل  یفلـورال   و اتـال   بوزین  متري با   EPTCق  یتلف.  سلمه شد  درصد 99 و   خروس  تاج
ز یـ ن نیمتالی و پنـد بـوزین  متري با EPTCق یکه تلف يطور همان.  را به همراه داشت خروس  تاجسلمه و   

ـ  ن )2007(دسـتون   ی بو ).2000 ،تونکز و همکاران  ( را در برداشت     يا جهین نت یچن ز گـزارش کـرد کـه       ی
ـ    ؤتر ماده م  ی ل 2زان  یم ه ب EPTCکاربرد    زمینـی  سـیب وسـولفورون در مزرعـه      همـراه هال   هثره در هکتار ب

ـ  کنتـرل نما   درصـد  95 و علف خرچنگ را تا       درصد 88 را تا    يزیر توانست تاج  ـ . دی ن کـاربرد  یهمچن
خرچنگ   و علف درصد99 تا  را ریزي  تاجز توانست   ی ن سولفورون  ریماد شده با    ی دز در   EPTC یقیتلف
  ).2007 ،دستونیبو(د یکنترل نماطور کامل  ه برا

 تـرین  ینیپـا که در   يطور هب ،دش خروس  تاج  کنترل سلمه و   باعث يدار یطور معن  هز ب یل ن یارژیاگزاد
د که نسبت بـه هـر   ش کنترل درصد 92/65و   17/70 زانیم ه ب ترتیب هخروس ب   سلمه و تاج   ي کاربرد دز

ثره در ؤتر ماده می ل60/0 دز و در کارایی بسیار مناسبی را داشت EPTC و   سولفورون  ریم کش  علفدو  
 نـسبت بـه   زمینـی   به سـیب کش علفن ی خسارت اچند که میزان هر. جاد نمودیرا ا کامل هکتار کنترل 

 زمینی سیب وزن خشک و ارتفاع يدار یطور معن ه بدزش یفزا و با اتر بود  بیشEPTC و  سولفورون  ریم
 شـکل   در برازش شد کـه    سیگموییدي  با تابع  کش  علفواکنش به دز در این       ).3 شکل(را کاهش داد    

  . قابل مشاهده است)4( جدول  و)3(
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  . هفته3  پس از اگزادیارژیلکش علفهاي مختلف دززمینی به   و سیبخروس تاج، سلمهروند پاسخ  -3 شکل
  

  . اگزادیارژیلکش علف براي سیگموییدي از تابع دست آمده  برآورد پارامترهاي به-4جدول 
 )2R(ضریب تبیین   50ED  )b(شیب خط   )a(حداکثر کنترل   نام گیاه

  98/0  08/0  01/0)02/0(  46/93)49/2(  سلمه
  97/0  08/0  01/0)02/0(  58/90)08/3(  خروس تاج

  98/0  -  09/0)01/0(  53/23)26/3(  زمینی سیب
  . درصد کاهش داد50میزان  هاي هوایی را به کش است که وزن خشک اندام غلظتی از علف 50EDشاخص 

  .باشند هاي داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد می میزان
  

 گـزارش نـشده اسـت و تنهـا     يطور جد ه بزمینی  سیبل در مزرعه    یارژی اگزاد کش  علفاستفاده از   
 Ageratum از جملـه  يهرز هاي علفوس در شرق ماداگاسکار در کنترل یتیره موریکاربرد آن در جز

conyzoides ،Amaranthus viridis ،Elusine indica ،Oxalis corniculata ،Panicun 

subalbidum ،Phyllanthus spp.  وSolanum nigrum ز بود و گزارش شده است کـه  یآم تیموفق
تر  موفق Solanum nigrumو  Panicum subalbidum در کنترل بوزین مترينسبت به ن منطقه یدر ا

  ).2001 ،بارب و همکاران(د یعمل نما
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 يهـا دزصـورت   ه است ب در ایرانزمینی سیب کاربرد در ي مرسوم برایکش علفز که ی نبوزین  متري
 .کنتـرل نمـود   را ی دو علف هـرز مـورد بررسـ     يدار یطور معن  هش قرار گرفت و ب    ی مورد آزما  یشیافزا

جاد کرد  ی کنترل ا  درصد 85ش از   ی ب ) گرم در هکتار   210 (کار رفته  ه ب دز ترین نییپا در   یکه حت  يورط هب
در . جـاد کـرد  ی ايتر شیگر کنترل ب  ی د کش  علف 3 دز ترین ینیپاسه با   ی و در مقا   )5 و جدول    4 شکل(

جاد کرد که ی ا را نیزینیزم سیبن کاهش وزن خشک در    یتر شیب گری د کش  علف 3سه با   ی در مقا  ضمن
 گـرم  800از کاربرد بیش از کار برد و  ه مناسب را بدزد ی آن با  یشیرو مل است و در کاربرد پس     أقابل ت 
 کیلـوگرم مـاده   1که در کاربرد  طوري هب. کار بست هبدقت الزم را ثره در هکتار خودداري کرد و   ؤماده م 

  . کاهش ارتفاع ایجاد شددرصد 97/15 و  کاهش وزن خشکدرصد 22ثره آن در هکتار بیش از ؤم
  

  
  

  . هفته3 پس از بوزین متري کش علفهاي مختلف دززمینی به   و سیبخروس تاج، سلمهروند پاسخ  -4 شکل
  

  .بوزین متري کش علف براي سیگموییدي از تابع دست آمده  برآورد پارامترهاي به-5جدول 
 )2R(یب تبیین ضر  50ED  )b(شیب خط   )a(حداکثر کنترل   نام گیاه

  98/0  16/139  49/36)06/15(  85/96)34/2(  سلمه
  98/0  28/139  09/37)35/15(  26/96)43/2(  خروس تاج

  99/0  -  80/147)71/12(  28/27)73/1(  زمینی سیب
  . درصد کاهش داد50میزان  هاي هوایی را به کش است که وزن خشک اندام غلظتی از علف 50EDشاخص 

  .باشند ز نشانگر خطاي استاندارد میهاي داخل پرانت میزان
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همراه  ه را بباال علف هرز دو از ی همواره کنترل مناسببوزین متريز ی نگران  ر پژوهش ی سا یدر بررس 
ثره آن در هکتار ؤ گرم ماده م210گزارش کردند که کاربرد    ) 1996(نسون و همکاران    ی روب .داشته است 

ز گزارش کردند کـه     ی ن )1998( رنر و پاول   . شد هسلم درصد 98 و   خروس  تاج درصد 92باعث کنترل   
 را  سـلمه  کنتـرل    درصد 97 و   خروس  تاج کنترل   درصد 99 در هکتار    بوزین  متريثره  ؤ گرم ماده م   210

گرم  140زان یم ه ببوزین متريان کردند که کاربرد یز بین) 2004(نسون و همکاران ی هاتچ.همراه داشت هب
  . را کنترل نمودخروس تاج درصد 100 و سلمه درصد 96، سولفورون ریمهمراه  هثره در هکتار بؤماده م

 هفتـه  1سـولفورون تـا    کش ریم داد که علفنتایج نشان : ها  کش  علفزان و درصد تحمل نسبت به       یم
خروس نداشته است، که البته با توجه به مکانیسم عمل این  پس از کاربرد اثر چندانی روي سلمه و تاج   

جدول ( هفته نمایان گشت 3هرز مزبور پس از   ثیر آن بر دو علفأ است، اما تکش این امر بدیهی علف
هرز مورد مطالعه بیانگر آن است که میزان تحمل علف هرز   مقایسه نتایج ارزیابی چشمی دو علف     ). 6

 گرم در هکتار این 40-50 دزهاي بین حال با این. باشد سولفورون می خروس به ریم تر از تاج سلمه بیش
  .ها توصیه نمود کش براي کنترل آن علف

ـ   ی خـود را افـزا     یکـش   علف هفته اثر    3ز با گذشت    ی ن EPTC کش  علف ـ  در مقایش داد ول سه بـا  ی
کار رفته،  هکه در مقایسه باالترین دز ب     طوري ه ب تري برخوردار بود   از کارایی کم   سولفورون  ریم کش  علف

کـه در    برابر افزایش داد در حالی4میزان تقریبی   هفته قابلیت کنترلی خود را به   3ریمسولفورون پس از    
EPTC ًهرز  هاي علفت یتوانست جمعکش  این علفتر در هکتار ی ل5 دز .افزایش یافت برابر 2 تقریبا 
ـ ارژیاگزاددسـت آمـده از ارزیـابی چـشمی کـارایی       ه نتایج ب. کاهش دهدی را تا حد مطلوب  یاد شده  ل ی

ـ    ته از کاربرد، این علف هف1کننده آن است که با گذشت   انیب صـورت   هکش توانست کـارایی خـود را ب
 در کـاهش  یقبـول   توانـست اثـر قابـل   تر آن  و بیش تر در هکتار  ی ل 40/0 دز که طوري هب. کامل نشان دهد  

  . مورد مطالعه داشته باشدهرز  هاي علفت یجمع
 دزش داد و از ی خـود را افـزا     یکـش   علف اثر   ی هفته به اندک   3ز با گذشت    ی ن بوزین  متري کش  علف

  . مطلوب بودهرز  هاي علف گرم در هکتار به بعد کنترل 700
 یدست آمد که همگ ه بهرز  هاي علفت یاساس درصد کنترل جمعج برین نتایذکر است که ا هالزم ب

بـود و  ) پاسـخ  -نمودارهـاي دز  (هـرز   هاي علفدست آمده در کاهش وزن خشک     هج ب ی بر نتا  یلیتکم
  .ن رابطه در قسمت قبل ذکر شدیز در ای نرانگ ر پژوهشیج ساینتا
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) WAP 3 (و سه هفته) WAP 1 (ي مختلف یکها کش علف به مقادیر خروس تاج  وتوده سلمه پاسخ زیست -6جدول 
  .EWRCدهی  پاشی براساس نمره پس از سم

  خروس تاج  سلمه
  دز  کش علفنام 

1 WAP  3 WAP  1 WAP  3 WAP  
210  )25/0(25/5  00/5  )25/0(25/5  00/5  
280  00/5  )29/0(50/4  )25/0(75/4  25/4  
560  00/4  )29/0(50/3  )25/0(25/4  75/3  
700  00/2  )29/0(50/1  )25/0(25/2  75/1  
875  00/1  00/1  00/1  00/1  

  بوزین متري
  )گرم در هکتار(

1000  00/1  00/1  00/1  00/1  
5  00/9  00/8  00/9  00/8  
10  00/9  00/8  00/9  )25/0(75/7  
20  00/9  )25/0(25/6  00/9  )25/0(25/5  
30  )25/0(75/8  )63/0(25/5  )25/0(75/8  )29/0(50/2  
40  )25/0(50/8  )48/0(75/3  00/8  00/1  

  سولفورون ریم
  )گرم در هکتار(

50  )29/0(25/8  )25/0(75/1  00/8  00/1  
0/2  )29/0(50/8  00/8  )25/0(75/8  00/8  
0/3  )29/0(50/8  00/8  )29/0(50/8  00/8  
5/3  00/8  00/7  00/8  )25/0(75/7  
0/4  )25/0(25/7  00/7  )29/0(50/6  00/7  
5/4  )29/0(50/6  00/5  )25/0(75/6  00/6  

  سی تی پی اي
  )لیتر در هکتار(

0/5  )29/0(50/4  )25/0(75/2  )25/0(75/4  )25/0(75/3  
1/0  00/6  00/6  )25/0(75/6  )25/0(75/6  
2/0  )29/0(50/4  )29/0(50/4  )25/0(75/4  )29/0(50/4  
3/0  00/4  00/4  00/4  00/4  
4/0  )29/0(50/1  )29/0(50/1  )29/0(50/1  )29/0(50/1  
5/0  00/1  00/1  00/1  00/1  

  اگزادیارژیل
  )لیتر در هکتار(

6/0  00/1  00/1  00/1  00/1  
  .باشند می Standard Errorاعداد داخل پرانتز بیانگر 
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اسـاس روش اسـتاندارد    هـا بر    نآ ی، خـسارت چـشم    زمینـی   سـیب ر   د هـا   کش  علف اثر   یدر بررس 
  ).7جدول ( مورد استفاده است ذکر شده است زمینی سیب هاي  که در پژوهشییکایآمر

  
 پـس از  )WAP 3 ( هفتـه 3و ) WAP 1 (1ي مختلف ها کش علفزمینی به مقادیر  توده سیب پاسخ زیست -7جدول 

  .پاشی براساس درصد خسارت چشمی سم
  دز  کش لفعنام   درصد خسارت چشمی

1 WAP 3 WAP 
210  )04/1(50/6  )41/0(00/1  
280  )65/0(50/6  )41/0(00/2  
560  )85/0(25/14  )41/0(00/4  
700  )95/0(25/15  )75/0(75/3  
875  )96/0(50/18  )41/0(00/5  

  بوزین متري
  )گرم در هکتار(

1000  )58/1(00/24  )82/0(00/1  
5  00/0  00/0  
10  00/0  00/0  
20  00/0  00/0  
30  00/0  00/0  
40  00/0  )25/0(75/0  

  سولفورون ریم
  ) در هکتارگرم(

50  00/0  )58/0(00/1  
0/2  00/0  00/0  
0/3  00/0  )41/0(00/1  
5/3  )58/0(00/3  )41/0(00/1  
0/4  )82/0(00/8  )25/0(75/1  
5/4  )82/0(00/14  )41/0(00/4  

  اي پی تی سی
  )لیتر در هکتار(

0/5  )49/1(75/20  )82/0(00/8  
1/0  )63/0(25/2  )29/0(50/0  
2/0  )58/0(00/3  00/1  
3/0  )11/1(25/7  )50/0(50/2  
4/0  )97/1(25/13  )82/0(00/6  
5/0  )65/1(75/19  )82/0(00/10  

  اگزادیارژیل
  )لیتر در هکتار(

6/0  )31/1(75/23  )08/1(00/14  
  .باشند  میStandard Errorاعداد داخل پرانتز بیانگر 
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کار رفته  ه بيهادزدر تمام گر آن است که بیان سولفورون ریم کش علفکاربرد  از دست آمده نتایج به 
 از  هفته3 با گذشت  وزمینی مشاهده نشد روي سیب  بر قابل مشاهده ینه خسارت گو چیه هفته   1پس از   

زمینی وارد  ی بر سیبار اندکی بسی خسارت گرم در هکتار،50 و 40 يهادزتنها کش نیز  کاربرد این علف
 کـاربرد در  ي بـرا کـش  علفن یدهنده مناسب بودن ا ج نشانین نتای و ابود ی که قابل چشم پوش  نمودند
گزارش کردند کـه  ز ین) 1996(نسون و همکاران ی روب.خسارت در آن است نکردن  جاد  ی ا  و زمینی  سیب

ـ  هفتـه ن 3 و پس از روي محصول دیده نشد  یتگونه خسار  چیهکش     پس از کاربرد این علف      هفته 1 ز ی
ن ی سال کاربرد ا3ز پس از ین) 1998( رنر و پاول . مشاهده شدیپوش ار اندك و قابل چشمی بسیخسارت
 11- 23ن یب)  گرم در هکتار35(کار رفته  ه بدزن یزان خسارت آن را در باالتری مزمینی سیب در کش علف

 یمـ یط اقل یتوان اثر شرا   میافته است و    یش  ی افزا یند که اندک   مختلف گزارش نمود   يها درصد در سال  
 گرم در هکتار 25 دز در کش علفن ی ای خسارت چشم)2002( یوانی ا.ل دانستیش آن را دخیدر افزا

ـ ز می ن)2007(دستون ی بو .درصد گزارش کرد   5-7ن  یرا در ارقام مختلف مورد مطالعه ب       زان خـسارت  ی
  . درصد گزارش نمود0-3ن ی سال کاربرد ب2را در  گرم در هکتار 26 دزوارده در 
ي بر محصول   خسارت مشهود  پس از کاربرد      هفته 1 اگرچه   تر در هکتار  ی ل 4 میزان به EPTCتیمار  

 نمـوده و عمـالً  م یتـرم را خود   خسارت وارده بهزمینی توانست سیبهفته  3وارد نمود ولی با گذشت    
نیـز   )2000( تونکز و همکاران ).7جدول  (ف گردیدر برطروي آن  کامل برطور تقریباً هآثار خسارت ب  

 پس از  هفته1  رابوزین متريهمراه   هب) تر در هکتار  ی ل EPTC) 28/0افته  ی  کاهش يهادزمیزان خسارت   
 دستونی بو. درصد گزارش کردند1 میزان ه براپوشش    درصد و پس از بسته شدن تاج    3 میزان  به کاربرد

ـ      بار بـه   کیتر در هکتار    ی ل 2 دز را در    EPTCز  ی ن )2007( ـ  م وکـار بـرد      ههمـراه هالوسـولفورون ب زان ی
 باشـند کـه     مـی  نتایج این پـژوهش    ز بیانگر یج ن ین نتا یا. گزارش نمود  درصد 18-19 یخسارت چشم 

  .دهد می را نشان کش علفن ی نسبت به ازمینی سیبت کم یحساس
 هفتـه اثـر خـود    3ته، بـا گذشـت    هف1 خسارت پس از دجایابر خالف ز  یل ن یارژی اگزاد کش  علف

جدول (د ی تحمل نمایقبول  را تا حد قابلکش علفن یدنبال داشت و توانست ا ه را بزمینی سیب یمیترم
 زمینـی  سـیب  در یزان خسارت چشمی در مورد میر دانشمندان، گزارشی ساهاي  پژوهشیدر بررس ). 7
 زمینی سیبر بودن یپذ  تحمل بیانگر ینیزم  سیبزان عملکرد غده    ی بر م  کش  علفن  ی اثر ا  یافت نشد ول  ی

 50/0 در هکتار در مقابـل     بوزین  متريثره  ؤلوگرم ماده م  ی ک 1 سه با کاربرد  ی در مقا  یکه حت  يطور هبود؛ ب 
بارب ( گزارش نشده است کش علفن دو ین عملکرد ای بيدار یل در هکتار تفاوت معن  یارژیتر اگزا د  یل

  ).2001 ،و همکاران
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ـ  ه مختلف بيهادز است در زمینی سیب مرسوم در کش علفز که ی نبوزین  متري صـورت   هکار رفته ب
 هفته باز هـم  3جاد کرد؛ اما با گذشت   ی ا ي خسارت ظاهر  درصد 6-24ن  ی هفته ب  1 پس از    یشیرو پس

ج یز نتـا ی نگران ر پژوهشی سا).7جدول (ن برد یم خسارت وارده را از بی از عال یمیباً ن ی تقر زمینی  سیب
نـسون و  یروب( گـزارش نمودنـد   زمینـی  سـیب ن بـه  آ ي و خسارت ظـاهر بوزین متريرد   در مو  یمشابه

  ).2002 ،یوانی ا؛2000 ، تونکز و همکاران؛1998 ،پاول رنر و ؛1996 ،همکاران
 و EPTC، سـولفورون  ریـم  کـش  علـف  3افـت کـه هـر    یتوان در می ن پژوهشیج ا یبا توجه به نتا   

.  دارنـد زمینی سیب کاربرد در ي براییل باال ی پتانس بوزین  يمتر ثبت شده    کش  علفل در کنار    یارژیاگزاد
 از دو علف ی است بلکه کنترل مناسبیپوش ز و قابل چشمی ناچزمینی سیبها به  تنها خسارت آن هرا نیز

  کلی بـا مقایـسه نتـایج    طـور   بـه .را داشـتند  خروس تاج سلمه و یعنی زمینی سیبساز مزارع   هرز مشکل 
 را EPTC و در نهایـت  سولفورون ریم و سپس اگزادیارژیل، بوزین مترين ابتدا توا می،  باال کش  علف 4

 ابتـدا بایـد   زمینـی  سـیب هـا در    در مـورد اثـرات آن  ؤثر دانـست ولـی   مـ خروس تاجدر کنترل سلمه و  
 با در نظر گرفتن هر . را مناسب معرفی نمودبوزین متري، اگزادیارژیل و EPTC و سپس سولفورون ریم

البتـه  . زمینی عنوان کرد کش در سیب عنوان بهترین علف کش ریمسولفورون را به توان علفیدو فاکتور م  
کش اثرات  هاي مختلف در فصول زراعی مختلف نسبت به کاربرد مداوم یک علف کش ده از علفااستف

هاي هرز کنترل خواهند شد و احتمـال بـروز           تري از علف   تري خواهد داشت؛ چرا که طیف بیش       شیب
  . یا بروز آن به تاخیر خواهد افتاد خواهد شدتر ز کمینمقاومت 

تـر اثـرات    قی دقی بررسي برايا  مزرعههاي شیژه آزمایو هتر و ب شی بيها شی انجام آزمابه هر حال، 
  . الزم استها کش علفن یا
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Abstract1 

In order to evaluate the effect of Rimsulfuron, EPTC (Eradican), oxadiargyl, 
metribuzin and Metribuzin herbicides for controling of Lambsquarter 
(Chenopodium album) and prostrate pigweed (Amaranthus retroflexus), an 
experiment was conducted at the Mohaghegh Ardabili University green house in 
2008. A dose-response assay was conducted based on completely randomized 
design with four replications. The potato cultivar was Agria (common cultivar in 
Ardabil). Herbicides were used in six doses included reduced and overdoses rather 
than recommended doses. Common lambsquarter and prostrate pigweed were 
sprayed during the 2-4 leaves stage and potato was in 15-20 cm. Results showed 
that the most effective herbicides for weed control were Metribuzin, Oxadiargyl, 
Rimsulfuron and EPTC, respectively. Also the least herbicides damage for potato 
was in Rimsulfuron, EPTC, Oxadiargyl and Metribuzin, respectively. 
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