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 هاي تولید گیاهی مجله پژوهش

  1391، دوم، شماره نوزدهمجلد 
http://jopp.gau.ac.ir  

  

 در  برگو باریک هاي  هرز پهن برگ ها در کنترل علف کش  علف برخیکاراییارزیابی 
  ).Solanum tuberosum L(زراعت سیب زمینی 

  

  3هیعلیرضا ر و 2محمدعلی باغستانی، 2اسکندر زند، 1کیانوش شیر محمدي

علمی بخش تحقیقات  هیات2 هرز دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، هاي کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف1
  کارشناس ارشد اصالح نباتات دانشگاه آزاداسالمی واحد رودهن3 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،  هرزهاي علف

  
  چکیده

زمینی،  هاي هرز مزرعه سیب د در کنترل علفهاي جدی کش به منظور بررسی کارایی برخی از علف
اي در شهرستان دماوند منطقه رودهن، روستاي مهرآباد واقع در  اي و گلخانه به صورت مزرعهآزمایشی 

 4هاي کامل تصادفی با  این آزمایش در قالب طرح بلوك. کیلومتري شرق شهر تهران انجام شد 50
 لیتر در هکتار، 5  و4، 3، 2هاي  با غلظتEC %80) اکسرب( بپروسولفوکارتکرار و یازده تیمار شامل 

 EC%33) استومپ( پندي متالینگرم در هکتار، 750 به میزان WP%70)سنکور( بوزین متريکش  علف
گرم در 60 و40به میزان  DF%25 )تیتوس( ریم سولفورون کش علف لیتر در هکتار، 5 و3به میزان 

 لیتر در هکتار 3 به میزان SL%20)گراماکسون( اراکواتکش پ سیتوگیت، علف %5/2به همراه هکتار
 متري 4هر کرت آزمایشی درطول به دو قسمت مساوي . اجرا شد )کش عدم کاربرد علف(وشاهد 

. کش در نظر گرفته شد بدون استفاده از علف قسمت دیگر قسمتی از هر کرت سم پاشی و. تقسیم شد
ز به تفکیک گونه در هر دو قسمت هر کرت شمارش هاي هر پاشی علف  روز پس از سم45  و30، 15

 همچنین میزان خسارت ظاهري منطبق براساس ارزیابی .گیري شد شده و وزن خشک آنها اندازه
 1هاي هرز باریک برگ علت عدم وجود علف هب. ها بر عملکرد نیز بررسی شد کش چشمی و تاثیر علف

، دم روباهی و سوروفف هرز باریک برگ کش بر روي سه عل در مزرعه، تاثیر سموم مختلف علف
                                                

 kianoosh_iau@yahoo.com :مسئول مکاتبه*
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زده به همراه بذر  هاي هرز جوانه پس از کاشت بذر علف. گلخانه مورد بررسی قرار گرفت قیاق در
  و30، 15 هاي بذر باقی مانده به تفکیک گونه در زمینی در گلدان، و اعمال تیمارها، درصد علف سیب

ه واریانس آزمایش براي کلیه تیمارها در سطح یک نتایج تجزی.  روز پس از سم پاشی ارزیابی شد45
در مجموع . دار شد معنی %5  بر روي عملکرد در سطحها کش علفهمچنین تاثیر . دار شد درصد معنی

گرم در هکتار  60 و40 لیتر در هکتار، ریم سولفورون با مصرف 3هاي پاراکوات با مصرف  کش علف
در از بین بردن  گرم در هکتار بیشترین تاثیر را 750 فسیتوگیت و متري بوزین با مصر% 5/2همراه 

هاي توصیه شده در  کش هاي هرز باریک برگ عالوه بر علف علف و براي مبارزه باها داشتند  پهن برگ
  .شود  لیتر در هکتار نیز توصیه می5  و3کش پندي متالین با مصرف    علف،ها مورد پهن برگ

  

  ، سیب زمینیکش علفعلف هرز،  : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
 حـال  در کـشورهاي  تغذیـه  در مهم بسیار محصول باال غذایی ارزش داشتن علت به زمینی سیب

 بـراي  غذا تأمین کشور، سطح در جمعیت رشد به توجه با نیز ایران در .درو می شمار به جهان توسعه

 کامل توجه مورد همیشه یدبا آینده، دهه دو در نفر میلیون 120 و حاضر حال در نفر میلیون 65از  بیش

  .)2006، رسولی و ایمانی( گیرد قرار
هاي هرز در میان مزارع سیب زمینی که یکی از محصوالت مهم و اسـتراتژیک کـشور            وجود علف 

تنوع اقلیم موجود در کشور، گستردگی و پراکنش . آورد است، هر ساله خسارت قابل توجهی به بار می       
هاي هرز و دشواري در مبارزه بر علیه آن با توجه به نوع   زیاد علفزمینی، باعث بروز تنوع کشت سیب

  ).2005جاهد، (زمینی شده است  حصول سیبعلف هرز، تراکم و زمان رویش آن، در م
رود، زیـرا   یکی از اجزاي اساسی هر سیستم تولیـد زراعـی بـه شـمار مـی        هاي هرز  مدیریت علف   

در این رابطه تحقیقات زیـادي      . گیرد اي هرز قرار می   ه عملکرد گیاهان زراعی تحت تاثیر حضور علف      
   .هاي هرز شده است در مزرعه و گلخانه درباره کنترل علف

کش ریم سولفورون  که علف نشان داد زمانی) 1998( ز و گارياي کارن  مطالعات مزرعهنتایج
در مزرعه ) ر گرم در هکتا18به میزان (و پس رویشی )  گرم ماده موثره270(صورت پیش رویشی  به

اظهار داشتند که  )2000( و همکاران دنیز .زمینی به کار رفت باعث کنترل علف هرز سوروف شد سیب
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 کیلوگرم ماده 28/0( کیلوگرم در هکتار مخلوط با متري بوزین 05/1کاربرد اتال فلورالین به میزان 
هاي  منجر به کنترل علف) ر کیلوگرم ماده موثره در هکتا018/0(یا ریم سولفورون ) موثره در هکتار

 نکزدر تحقیق تو .زمینی گردید  در زراعت سیب درصد98 تا دم روباهیهرز سلمه تره، تاج خروس و 
 بررسی در. مود کنترل ن درصد93کش ریم سولفورون، تاج خروس را تا  علف) 2000 (همکاران و

هی در کاهش وزن خشک علف دریافتند پندي متالین تاثیر قابل توج )2003(کریم مجنی و همکاران 
منظور ارزیابی  به) 2004( مهمتی  سال توسط2مدت  اي که به در مطالعه .هرز تاج خروس و سلمه دارد

 مشخص شد که مصرف ،هاي هرز در سیب زمینی صورت گرفت هاي موثر در کنترل علف کش علف
% 89 هرز را تا ايه  علف) گرم150(پرومترین ) +  گرم1650(هاي پندي متالین  کش مخلوط علف

% 77و پرومترین % 78دي متالین ن، پ% 80) قبل از جوانه زنی( بوزین ي  مترهاي کش علف. کنترل کرد
مخلوط ریم اعالم نمودند که ) 2005(ینسون و همکاران تچها  . هرز را کنترل نمودندهاي علف

در % 95ز سلمه را تا  هرهاي  گرم در هکتار علف280 و 140سولفورون با متري بوزین به مقادیر 
  .زراعت سیب زمینی کنترل نمود

در یک آزمایش گلخانه اي بر روي قیاق به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مقـادیر      ) 2006 (زندنجفی و  
) 2007( نقشبندي و همکاران  . گرم در هکتار ریم سولفورون تاثیر کمی بر قیاق دارد          40 تا   20مصرف  

 هـرز مـوثر   هاي ی تواند به طور قابل توجهی بر نابودي علف        در تحقیقی نشان دادند که متري بوزین م       
 هرز پهـن بـرگ    هاي   باعث از بین رفتن علف     متري بوزین   استفاده از   ) 2007( کاچرو و   بهارات .باشد

  .می شود
 که ریم سولفورون در از بین بـردن دم روبـاهی مـوثر          ندعنوان نمود ) 2010 (الخطیب  و شانه هنیق 

  رابـر گـوش بـره   ر،  لیتـر در هکتـا  2  و1تاثیر پاراکوات در مـصرف   ) 2010 (شیخسرپرست و    .است
تحقیق آنها نشان داد که این مقدار مصرف تاثیر متوسطی بر کاهش وزن خـشک              نتایج  . بررسی نمودند 

 گرانـستار از خـانواده   کـش  علـف عنـوان نمـود کـه      ) 2010( صادقی نماقی  .علف هرز گوش بره دارد    
 در تحقیقی نشان دادند )2011( سیدي نسب و همکاران .کمی بر تلخه داردشیمیایی سولفونیل اوره اثر 

  .شود میو افزایش عملکرد  باعث کاهش وزن خشک پیچک متري بوزین که 
 هرز مزرعـه  هاي هاي جدید در کنترل علف    کش  کارایی برخی از علف    هدف از این تحقیق بررسی    

 مـورد بررسـی بـر       هاي  کش  از علف  ،قدار مصرف ترین نوع و م     مناسب که يطور به باشد   می زمینی سیب
  .مشخص گردد هرز هاي اساس کاهش درصد وزن خشک علف
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  ها مواد و روش
 50 رودهن، روستاي مهرآباد واقع در شهرستان منطقه دماوند  در1386در سال  این آزمایش

تفاع از ر ا متر1850 با 25 و 43 و عرض جغرافیایی 50َ و 55 َ با طول(کیلومتري شرق شهر تهران 
  .اجرا شد) سطح دریا

 ،16/7برابر  pH،  دسی زیمنس بر متر13/2 الکتریکی  داراي هدایتخاك مزرعه مورد آزمایش
وضعیت اقلیمی و آب و هواي منطقه با  ،ماسه بود %32لیمون و % 46رس، % 22بافت خاك شامل 

  .است گراد  درجه سانتی20ا  ت- 2/6متر و دماي متوسط سالیانه   میلی1/340  حدودبارندگی سالیانه
 دلیل غالب بودن، به انجام شد و )1 جدول(  هرز پهن برگهاي علفتحقیق بر روي در مزرعه 

 هر دو آزمایش .انجام شد آزمایشی نیز در گلخانه) 1 جدول( هدر مزرع  هرز باریک برگهاي علف
طرفه استفاده  ون از گلخانه یکچ . تیمار اجرا گردید11 تکرار و 4 کامل تصادفی با هاي صورت بلوك به

 کهشود  طور یکنواخت بین تکرارها پخش نمی نور بهو  ،نور از یک طرف وارد گلخانه می شدشد، 
 هاي  براي کاهش خطا از طرح بلوك وباعث شود تاثیراتی بر رشد گیاهان مورد آزمایش داشته باشد

  .کامل تصادفی استفاده شد
نـوع   تـن در هکتـار کـود دامـی از     60زمـین زراعـی مـورد نظـر     در پاییز به اي  در آزمایش مزرعه 

، )در دو نوبت قبل از کشت و سرك  (ر  هکتا کیلوگرم در  50  شیمیایی ازته  هاي  گوسفندي به همراه کود   
 در )رقم آگریـا (  بذري سیب زمینیهاي عملیات کاشت غده.  داده شد هکتار کیلوگرم در  40 کودفسفره

  . ام شد انج86 خرداد ماه سال 4یخ تار
 متر و 4 آزمایشی هاي عرض کرت. بود)  متر40×  متر50( مترمربع 2000مساحت زمین آزمایش 

زمینی به  متر ایجاد و بذور سیب  سانتی70 پشته به فواصل 5 متر بود که در هر کرت 8ها  طول کرت
تري  م4 به دو قسمت طولهر کرت آزمایشی از . متر در روي خطوط، کشت شدند  سانتی25فواصل 

 کرت در  همانآلوده به علف هرز قسمت دیگر  شد وسم پاشیقسمت باالیی هر کرت . تقسیم شد
سم پاشی بر مبناي تیمارها در زمان مقتضی با استفاده از سم پاش پشتی ماتابی با نازل . نظر گرفته شد

یک ها  براي کرت.  هکتار کالیبره و انجام شد لیتر آب در300 بار بر اساس 5/2 تا 2اي و با فشار  شره
.  اي براي هر کرت در نظر گرفته شد همچنین جوي و فاضالب جداگانه. خط نکاشت قرار داده شد

ترتیب ماده  به(  لیتر در هکتار5  و4، 3، 2 به میزانEC%80) باکسر( بپروسولفوکارها  شامل  کش علف
  گرم در هکتار750 به میزانWP%70 )سنکور( بوزین متري، )لیتر در هکتار 4 و 2/3، 4/2، 6/1موثره 
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   لیتر در هکتار5 و 3 به میزان EC%33) استومپ( پندي متالین، ) گرم در هکتار525ماده موثره (
 60 و40به میزان  DF%25 )تیتوس( ریم سولفورون ،) لیتر در هکتار65/1و 99/0ترتیب ماده موثره  به(

 سیتوگیت، پاراکوات %5/2به همراه ) کتار گرم در ه15 و 10ترتیب  ماده موثره به( گرم در هکتار
عدم کاربرد (و شاهد ) لیتر در هکتار 6/0ماده موثره (  لیتر در هکتار3 به میزان SL%20 )گراماکسون(

  .بود) ، وجین کاملکش علف
 یک .د سیب زمینی انجام ش زراعتسم پاشی از  روز پس45 و 30 ،15ها  اشت برداريدیاد

آلوده به (و یک کوادرات در قسمت )  شدهسم پاشی( در قسمت  سانتی متري50×50کوادرات 
 هرز به تفکیک گونه در هاي سپس علف. دله حاشیه پرتاب شهر کرت با رعایت فاص)  هرزهاي علف

 درجه 75پس از قرار دادن در آون (هر دو کوادرات شمارش شده و وزن خشک آنها به تفکیک گونه 
 هرز هاي ترتیب درصد کاهش تعداد علف بدین .گیري شد اندازه)  ساعت48گراد به مدت  سانتی

خسارت اي  در آزمایش مزرعه. دش نشده محاسبه سم پاشیقسمت تفکیک گونه نسبت به  به
 ،بررسی شد 1ارزیابی چشمیزمینی با روش استاندارد   سیب گیاه ها بر روي علف هرز و کش علف

ثر حاشیه مقدار تولید غده در سطح باقیمانده زمینی پس از حذف ا براي برآورد عملکرد سیبهمچنین 
مقایسه ) وجین دستی( مارها با شاهدی کلیه تضمناً. شدتبدیل محاسبه شد و آنگاه به کیلوگرم در هکتار 

  .گردید
پس از قرار دادن بذور در داخل پتري دیـش و  نحوه اجراي طرح در گلخانه به این صورت بود که    

سـه  ( سـاعت  72 مختلف مورد آزمایش پس از هاي می بذور از گونه ریختن آب مقطر بر روي آنها تما      
 ساعت روشنایی و 16 ،   شبانه  درجه 18 درجه دماي روزانه و      25در داخل ژرمیناتوري با شرایط      ) روز

پـس از آنکـه انـدازه       . خواب بذر مشاهده نشد    و بذور جوانه دار شدند   % 95 ساعت تاریکی بیش از      8
 بذر جوانه زده بـصورت خطـی   15در هر گلدان . متر رسید میلی 4 تا 3دود ها به ح چه چه و ریشه   ساقه

 آبیاري با استفاده .شدمتري بود کشت   سانتی15زمینی که در عمق  متري همراه با سیب  سانتی3در عمق 
  .  بصورت نشتی انجام گرفت واز آب شهري

متر   سانتی24متر و ارتفاع  انتی س20 با دهانه ها  و اندازه گلدانها رسی لومی بود نوع خاك گلدان
ها  کش پس از اعمال علف. متري از خاك انباشته شد  سانتی22ها تا ارتفاع  بود و تمام حجم گلدان

                                                
1 - Europen weed  research council 
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در هر .  انجام شدسم پاشی روز پس از 45 و30، 15 در سه مرحله  هرز باقی ماندههاي شمارش علف
.  هرز محاسبه شدهاي  علف تعدادهش هرز موجود شمارش گردید ودرصد کاهاي مرحله تعداد علف

 SAS د و در محیطشوارد  Excel در محیط ها داده در مزرعه و گلخانه، ها از جمع آوري دادهپس 
آنالیز و توسط آزمون دانکن مقایسات میانگین صورت  کامل تصادفی هاي كوبلطرح  به صورت ها داده

  .گرفت
  در کشت مزرعه اي و گلخانه ايهرز موجود  هاي  نام فارسی  و علمی علف1جدول  

 نام علمی نام فارسی محل آزمایش
 Echinochloa crus- galli (L.)P.Beauv سوروف

 گلخانه Sorghum halepense(L.) pers قیاق
 Setaria viridis(L.)P.Beauv دم روباهی

 Acroptilon repens(L.)D.C تلخه
 .Chenopodium album L سلمه

 .Amaranthus retroflexus L  ریشه قرمزتاج خروس
 .Amaranthus blitoides L تاج خروس رونده

 .Convolvulus arvensis L پیچک
 Chrozophora tinctoria (L.)Juss گوشبره

 مزرعه

 Orobanche aegyptiaca pers گل جالیز

  
  بحث و جینتا

 شهیر خروس تاج سلمه، لخه،ت ،یروباه دم اق،یق سوروف، هرز هاي علف براي ها کش علف اثر
 4جدول( نشد دار  یمعن زیجال گل يبرا یول .بود دار یمعن% 1 سطح در گوشبره و چکیپ رونده، و قرمز

 مزرعه در تلخه هرز علف فقط یشیرو شیپ یپاش سم از بعد روز 15 در که است بذکر الزم  .)2و 
 به نسبت شده یپاش سم تیمار در هرز علف خشک وزن کاهش درصد نیانگیم سهیمقا .داشت وجود

 که داد نشان) 3 جدول( یپاش سم از پس روز15 در تلخه هرز علف خصوص در نشده یپاش سم
 سم قسمت به نسبت شده یپاش سم قسمت در تلخه هرز علف خشک وزن کاهش درصد نیشتریب

 خشک وزن نیکمتر و%) 18/60( هکتار در تریل 3 مصرف با پاراکوات کش علف به) شاهد( نشده یپاش
 30 در یبخش اثر نیشتریب. شتدا اختصاص%) 16( هکتار در تریل 5 و 4 مصرف با پروسولفوکارپ به

 تریل 5 و 3 مصرف با نیمتال يپند هکتار، در تریل 3 مصرف با پاراکوات کش علف یپاش سم از پس روز
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متري  و تیوگتیس درصد 5/2 همراه به هکتار در گرم 60و 40 مصرف با سولفورن میر هکتار، در
 و) درصد 3/54 و 8/54 ،2/60 ،2/52 ،1/54 ،2/58 بیترت به( هکتار در گرم 750 مصرف با بوزین
 ریتاث نیشتریب. بود مربوط هکتار در تریل 5 و 4 ،3 ،2 مصرف با پروسولفوکارپ یبخش اثر نیکمتر
 با اکواتپار به اهیگ خشک وزن کاهش درصد مورد در یپاش سم از پس روز 45 در ها کش علف

 ییایمیش خانواده از( سولفورن میر کش علف به ریتاث نیکمتر و%) 74( هکتار در تریل 3 مصرف
) درصد 45 و 46 (تیتوگیس درصد 5/2 همراه به هکتار در گرم 60و 40 مصرف با)  اوره لیسولفون
 لیسولفون ییایمیش خانواده از گرانستار کش علف که نمود عنوان) 2010( ینماق یصادق. بود مربوط

  .دارد تلخه بر یکم اثر اوره
 )3 جـدول (یپاشـ  سـم  از پـس  روز 30 در رونده خروس تاج هرز علف مورد در ها  یبررس جینتا  

 5  مـصرف  با نیمتال يپند ،%)7/77( هکتار در تریل 3  مصرف با پاراکوات  هاي  کش  علف که داد نشان
 تیتوگیسـ % 5/2 همـراه  بـه  هکتـار  در مگـر  40  مـصرف  بـا  سولفورون میر و) 5/66 (هکتار در تریل
 در و اشـتند ند يآمار اختالف هم با زین ماریت سه نیا که کردند جادیا را وزن کاهش نیشتریب%) 9/68(

ـ ر خروس تاج مورد  بـه  مربـوط  نیکمتـر  و%) 71( هکتـار  در تـر یل 3 پـاراکوات  مـار یت بـه  قرمـز  شهی
 خروس تاج خشک وزن کاهش درصد نیمترک. بود%) 37( هکتار در تریل 2 مصرف با پروسولفوکارب

 پروسولفوکارب هاي  ماریت با که بود%) 60( هکتار در تریل 5 مصرف با پروسولفوکارب به مربوط رونده
 نشان یپاش سم از پس روز 45 جینتا. شتندا يآمار دار یمعن تفاوت هکتار در تریل 4و 3 ،2 مصرف با

ـ ر هـاي   کش علف در را ریتاث نیشتریب که داد % 5/2 همـراه  بـه  هکتـار  در گـرم  60و 40 سـولفورون  می
 کش علف سه نیا که اند داشته) درصد 77و 78 ،5/81 بیترت به( هکتار در تریل 3 پاراکوات و تیتوگیس

 بـا  پروسـولفوکارب  بـه  مربـوط  خشک وزن کاهش درصد نیکمتر. شتندندا يدار  معنی يآمار اختالف
 هکتار در تریل 5 نیمتال يپند کش  علف و) درصد30 و 31 ،20 بیترت به(هکتار در تریل 4و 3 ،2مصرف

 خـروس  تـاج  خصوص در. شتندندا گریکدی با يآمار دار  معنی اختالف ها  کش  علف نیا که دبو%) 29(
 پاراکوات و تیتوگیس% 5/2 همراه به هکتار در گرم 60و 40 سولفورون میر هاي  کش  علف قرمز شهیر
ـ ا که ندداشت را ریتاث نیشتریب) درصد 8/85 و 5/86 ،81 بیترت به (هکتار در تریل 3  کـش   علـف  سـه  نی

 ،5/25 بیترت به( هکتار در تریل 4و 3 ،2 مصرف با پروسولفوکارب و شتندندا يدار  معنی يآمار اختالف
) 2000 (تـونکز و همکـاران     در مقایسه با تحقیقات دیگران،     .داشت را ریتاث نیکمتر) درصد 39 و 41
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 که نتایج دو بررسی با هم .نمود کنترل% 93 تا را خروس تاج سولفورون، میر کش علف که دادند نشان
  .اند اي داشته  کارایی مشابهها کش علف و باشد منطبق می

ـ ب کـه  داد نـشان  سلمه هرز علف مورد در )3 جدول( ها  یسبرر جینتا    وزن کـاهش  درصـد  نیشتری
 60 و 40 مـصرف  بـا  سـولفورون  میر ماریت به بوط مر یپاش سم از پس روز 30 در هرز علف خشک

 بـا  نیمتـال  يپنـد  بـه  نیکمتر و بود% 3/67 و% 6/65 بیترت به تیتوگیس% 5/2 همراه به هکتار در گرم
 5و  4  ،3  ،2 مصرف با پروسولفوکارب هايماریت با که دارد اختصاص%) 3/31( هکتار در تریل 5 مصرف

 که داد نشان یپاش سم از پس روز 45 جیتان نیهمچن ؛شتندا يدار معنی يآمار اختالف هکتار در تریل
 مـصرف  بـا  نیبوز يمتر هاي کش  علف سلمه هرز علف خشک وزن کاهش درصد در را ریتاث نیشتریب

 تریل  3  پاراکوات و تیتوگیس% 5/2 همراه به هکتار در گرم 60و 40 سولفورون میر هکتار، در گرم 750
ـ ا  و داشـته  )درصـد  4/57 و 7/61 ،7/56 ،65 بیترت به( هکتار در  يآمـار  اخـتالف  هـا  کـش  علـف  نی

 3 مـصرف  بـا  پروسولفوکارب به مربوط خشک وزن کاهش درصد نیکمتر .شتندا  هم با يدار  معنی
 و هکتـار  در تـر یل 5 و 4 ،2 مـصرف  بـا  پروسولفوکارب هاي  کش  علف با که بود%) 41( هکتار در تریل

 و نکزتـو . )3 جـدول ( شـت ندا يآمـار  ردا  معنـی  اخـتالف  هکتـار  در تریل 5و3 مصرف با نیمتال يپند
 بـا  مخلـوط  هکتـار  در لوگرمیک 05/1 زانیم به نیفلورال اتال کاربرد که داشتند اظهار )2000 (همکاران

 در مـوثره  مـاده  لوگرمیک 018/0 (سولفورون میر ای) هکتار در موثره ماده لوگرمیک 28/0 (نیبوز يمتر
 زراعـت  در% 98 تـا  یوحـش  ارزن و خـروس  تـاج  ،تـره  سـلمه  هرز هاي علف کنترل به منجر) هکتار

 نیبـوز  يمتر با سولفورون میر مخلوط) 2005 (همکاران و نسونیچها  جینتا مطابق. دیگرد ینیزم بیس
  .نمود  کنترل  ینیزم بیس  زراعت  در%  95  تا  را سلمه هرز هاي علف هکتار در گرم 280 و 140 ریمقاد به

 سـم  از پـس  روز 45 و 30 در  چکیپ هرز علف خشک وزن کاهش درصد در یبخش اثر نیباالتر
% 9/60 و% 9/66 بیترت به تیتوگیس% 5/2 همراه به هکتار در گرم  40مصرف با سولفورون میر یپاش

 ت،یتوگیسـ % 5/2 همـراه  بـه  هکتار در گرم  60مصرف با سولفورون میر هاي کش  علف با که باشد یم
 5 مـصرف  بـا  نیمتال يپند  ،)یپاش سم از پس روز 45 و 30 در( هکتار در تریل 3 مصرف با پاراکوات

 اخـتالف  هـم  یپاش سم از پس روز 45 در هکتار در گرم 750 مصرف با نیبوز يمتر و هکتار در تریل
 کـه  دادنـد  نـشان  یقـ یتحق در) 2011( همکـاران  و نسب يدیس). 3 جدول( شتندا يدار  معنی يآمار

 هرز علف خشک وزن کاهش درصد نیترکم. شود یم چکیپ خشک وزن کاهش باعث متري بوزین   
 بیترت به که هکتار در تریل  3 و 4 ،5 مصرف با پروسولفوکارب به مربوط یپاش سم از پس روز 30 در
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 نیکمتـر  یپاشـ  سـم  از پـس  روز 45 در و هستند  آماري سطح کی در که بود درصد 28 و 20 ،5/19
 در تـر یل 5 و4 ،3 ،2 مـصرف  اب پروسولفوکارب به مربوط چکیپ هرز علف خشک وزن کاهش درصد
) درصـد 8/47( هکتار در تریل 3 نیمتال يپند کش  علف و) درصد 8/49 و 48 ،49 ،47 بیترت به( هکتار

  . )3 جدول( شتندندا يآمار دار معنی اختالف هم با که بود
 گرم 60و 40 سولفورون میر هاي کش علف که داد نشان )3 جدول(یپاش سم از پس روز 45 جینتا

) درصد4/66 و 65 ،3/78 بیترت به( هکتار در تریل 3 پاراکوات و تیتوگیس% 5/2 همراه به ارهکت در
 اختالف کش علف سه نیا ،داشت گوشبره هرز علف خشک وزن کاهش درصد در را ریتاث نیشتریب

 نیمتال يپند به مربوط گوشبره هرز علف خشک وزن کاهش درصد نیکمتر. شتندندا يدار معنی يآمار
 در گرم750 مصرف با نیبوز يمتر و هکتار در تریل 5 ،2مصرف با پروسولفوکارب هکتار، در تریل 3

 گریکدی با يآمار دار معنی اختالف ها کش علف نیا ،بود) درصد 7/39 و 5/34 ،34 ،31بیترت به (هکتار
 بره گوش بر هکتاررا در تریل 2و 1 مصرف در پاراکوات ریتاث) 2010 (شیخ و سرپرست .شتندندا

 خشک وزن کاهش بر یمتوسط ریتاث مصرف مقدار نیا که داد نشان آنها قیتحق جهینت نمودند یبررس
  .دارد گوشبره هرز علف

 زین  یپاش سم از پس روز15 که داد نشان شاهد به نسبت) 5 جدول(ساتیمقا گلخانه بخش در
%) 83/80(هکتار در تریل 3 پاراکوات ماریت به مربوط  سوروف هرز علف تعداد کاهش درصد نیشتریب

 یبخش اثر نیشتریب یپاش سم از پس روز30 در. شتندا  يآماردار معنی اختالف ها ماریت ریسا با که بود
 در تریل 3 مصرف با پروسولفوکارب نیکمتر و دارد%) 33/93( هکتار در تریل 5 نیمتال يپند ماریت را

 و 100( هکتار در تریل 5 و 3 نیمتال يپند هاي کش علف یپاش سم از پس روز45. بود%) 83/70 (هکتار
. شتندندا يدار معنی يآمار اختالف ها کش علف نیا اند داشته را یبخش اثر نیشتریب) درصد 33/98

 مطالعات در. بود%) 83/70( هکتار در تریل 2 مصرف با پروسولفوکارب به مربوط یبخش اثر نیکمتر
 شیپ صورت به سولفورون میر کش علف که داد نشان جینتا) 1998( همکاران و کارن يا مزرعه

 کار به ینیزم بیس مزرعه در) هکتار در گرم 18 زانیم به (یشیرو پس و) موثره ماده گرم 270( یشیرو
  .شد سوروف هرز علف کنترل باعث رفت

 سم از پس روز15 در اقیق هرز علف تعداد کاهش درصد نیتر باال نشان داد که 5نتایج جدول 
 هکتار در گرم750 نیبوز يمتر و%) 85( هکتار در تریل 3 پاراکوات هاي ماریت به مربوط یپاش

 نیبوز يمتر ،%)66/91( هکتار در تریل 3 پاراکوات هاي ماریت یپاش سم از پس روز 30 در و%) 66/76(
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 ،%)5/87( تیتوگیس% 5/2 همراه به هکتار در گرم 60 سولفورون میر ،%)5/87 (هکتار در گرم750
 یپاش سم از پس روز 45 ودر) درصد 16/89و 83/90 بیترت به( هکتار در تریل 5 و 3 نیمتال يپند

 هکتار در تریل 3 پاراکوات و) درصد 33/93 و 95( هکتار در تریل 5 و 3 نیمتال يپند هاي کش علف
 درصد نیکمتر .شتندندا يدار معنی يآمار اختالف باهم دوره هر در شده ذکر سموم. بود) 67/91(

%) 67/66 (هکتار در تریل 5 نیمتال يپند به مربوط یپاش سم از پس  روز15 در عداد علف هرزکاهش ت
 با که%) 70( هکتار در تریل  4 و 3 مصرف با پروسولفوکارب  به مربوط یپاش سم از پس روز 30 در و

 مراهه به هکتار در گرم 40 سولفورون میر و هکتار در تریل 5 مصرف با پروسولفوکارب هاي کش علف
 يا گلخانه شیآزما کی در زین) 2006( زند و ینجف. شتندا يدار معنی يآمار اختالف تیتوگیس% 5/2
 یکم ریتاث سولفورون میر هکتار در گرم 40 تا 20 مصرف ریمقاد که دندیرس جهینت نیا به اقیق يرو بر
 به مربوط خشک وزن کاهش درصد نیکمتر یپاش سم از پس روز 45 در. دارد اقیق بر

  .بود) درصد 67/71 و 83/70 ،70 ،17/69( هکتار در تریل 5 و 4 ،3 ،2 مصرف با پروسولفوکارب
 سم از پس روز 15 در  یروباه دم هرز علف خشک تعداد درصد کاهش در یبخش اثر نیشتریب
 هاي کش علف به مربوط یپاش سم از پس روز 30 در ،%)33/83( هکتار در تریل 3 پاراکوات یپاش

 میر ،%)67/91( هکتار در تریل 5 مصرف با نیمتال يپند ،%)33/88( هکتار در تریل 3 پاراکوات
 که بود درصد 67/91 و 83/85 بیترت به تیتوگیس% 5/2 همراه به هکتار در گرم 40و 60 سولفورون

 به مربوط یپاش سم از پس روز 45 در وشت ندا يدار معنی يآمار اختالف گریکدی با ها ماریت نیا
 از پس روز 30 و 15 در یبخش اثر نیکمتر. بود%) 95 (هکتار در گرم 60 سولفورون میر کش علف

%) 17/59 و% 5/52 بیترت به( هکتار در تریل 5 مصرف با پروسولفوکارب کش علف به مربوطه یپاش سم
 بود%) 17/69 (هکتار در تریل 2 مصرف با پروسولفوکارپ به مربوط یپاش سم از پس روز 45 در
 بیس مزرعه هرز هاي علف کنترل جهت يا مزرعه یبررس در) 2000 ( و همکارانزیدن .)5 جدول(

 میر کش علفو نیبوز يمتر هاي کش علف با مخلوططور جداگانه   بهنیفلورال اتال کش علف ،ینیزم
 و قیهن شانه نیهمچن. ایدنم کنترل% 98 از شیب را سبز یروباه دم هرز علفتوانست  سولفورون

  . بود موثر یروباه دم بردن نیب از در سولفورون میر که است نموده عنوان زین) 2010 (الخطیب
 از پس روز 45 و 30 ،15 در کش علف ریتاث  یچشم یابیارز انسیوار هیتجز) 6 (جدول یبررس با

 در  یبررس مورد هاي کش علف هاي نیانگیم یبررس. شد دار معنی درصد کی سطح در یپاش سم
 در گرم 750 مصرف با متري بوزین  که داد نشان یپاش سم از پس روز 45 و 30 ،15 یزمان هاي دوره
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 یقیتحق در) 2007( همکاران و ينقشبند. بود داده اختصاص خود به را یچشم نمره نیشتریب هکتار
  .باشد موثر هرز هاي علف ينابود بر یتوجه قابل طور به تواند یم نیبوز يمتر که دادند نشان

. بود دار معنی% 5 سطح در عملکرد بر ماریت اثر که داد نشان) 6 جدول( انسیوار هیتجز جینتا
 عملکرد با هکتار در گرم 750 نیبوز يمتر  کش علف ماریت نیبهتر) 7 جدول( نیانگیم ساتیمقا

 در تریل 5 نیمتال يپند را ریتاث نیوکمتر ندارد شاهد با يدار معنی اختالف هکتارکه در تن 6/22 معادل
 سطح کی در نیبوز يمتر و هکتار در تریل 3 پاراکوات يمارهایت. داشت هکتار در تن 57/12 اب هکتار

 علف نرفت نیب از عث با نیبوز يمتر) 2011 ( و همکاراننسب يدیس قیتحق طبق گرفتند قرار يآمار
  .شود یم عملکرد شیافزا و ینیزم بیس هرز

  
  گیري کلی نتیجه

 مگر 60و 40 سولفورون میر هکتار، در تریل 3 پاراکوات سموم ریتاث نتایج این تحقیق نشان داد که
برگ  در کنترل علف هاي هرز پهن هکتار در گرم 750 نیبوز يمتر و تیتوگیس% 5/2 همراه هکتار در

 دم و اقیق سوروف، هرز هاي علف با مبارزه يبراهمچنین . است سموم ریسازمینی بیشتر از  سیب
 همراه هکتار درم گر 60 و 40 سولفورون میر هکتار، در گرم 750 نیبوز يمتر هاي کش علف یروباه

  .شود توصیه می هکتار در تریل 5 و 3 نیمتال يپند و تیتوگیس% 5/2 با
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  اي  هرز در آزمایش گلخانههاي درجه آزادي و میانگین مربعات درصد کاهش تعداد علف -4جدول 
  )MS(میانگین مربعات

  روز45  روز30   روز15
منابع 
  تغییرات

درجه 
  آزادي
df روباهی دم  قیاق  سوروف  روباهی دم  قیاق  سوروف  روباهی دم  قیاق  سوروف  

  ns7/78  ns5/83  ns1/260  ns6/44  ns3/32  ns6/97  ns6/35  ns6/38  ns4/43  3  بلوك
  1/2771**  7/2813**  1/2870**  6/2739**  9/2687**  2555**  7/1911**  7/2112**  4/2105**  10  تیمار

  30  7/32  7/27  118  5/26  5/28  1/131  9/25  3/51  30  طاخ
  %3/7  %7/7  %8/6  %32/15  %05/7  %1/7  %01/19  %6/7  %5/10  ضریب تغییرات

**,*.ns درصد می باشد1و5 در سطح دار معنی و دار معنیبه ترتیب بیانگر عدم تفاوت.  

  
  اي لخانهدر آزمایش گ هرز هاي مقایسه میانگین درصد کاهش تعداد علف -5جدول 

  روز45  روز30  روز15
  تیمار

  روباهی دم  قیاق  سوروف  روباهی دم  قیاق  سوروف  روباهی دم  قیاق  سوروف
 a83/80  a85 a33/83 abc5/87 a66/91 a33/88 b83/85  a67/91 abc5/87 لیتر در هکتار 3پاراکوات 

 a66/66  bc33/68 b67/56 e83/70 b16/69  bc67/61 c83/70  c17/69  f17/69  لیتر در هکتار 2 پروسولفوکارب

 a5/72  bc17/69 ab5/62 d75 b70 abc17/69 bc83/75  c70 def33/73 لیتر در هکتار 3 پروسولفوکارب

 a80  bc70 b83/55 abc33/83 b70 abc17/69 b33/83  c83/70 cdef5/77 لیتر در هکتار 4 پروسولفوکارب

 a75  bc67/71 b5/52 cd5/77 b 6/71  c17/59 bc5/77  c67/71 ef5/72 لیتر در هکتار 5 پروسولفوکارب

 a66/71  bc70 ab5/67 ab83/90 a83/90 ab33/83 a100  a95 abcd17/84  لیتر در هکتار 3متالین  پندي

  a83/75  c67/66 ab83/70 a33/93  a16/89 a67/91 a33/98  a33/93 ab5/92  لیتر در هکتار5پندي متالین 

 گرم در هکتار 40ریم سولفورون
  درصد سیتوگیت5/2ا به همر

a83/75  bc70 ab83/70 bcd5/82 b83/75 a83/85 b5/82  bc5/77 ab83/90 

گرم در هکتاربه 60ریم سولفورون
 درصد سیتوگیت5/2همرا 

a 75  ab17/79 ab67/71 bcd83/80 a5/87 a90 bc83/80  ab5/87 a95  

 b0  c0 c0 f0 c0 d0  d0  d0 g0  نشدهسم پاشیشاهد

 a66/76  a33/83 ab83/70 abc16/84 a5/87  ab67/81 b85  ab5/87  bcde5/82  ر هکتارگرم د750 متري بوزین

  )α%=1دانکن.(دار می باشد حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی
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  .EWRC)(  چشمیارزیابیتجزیه واریانس عملکرد و   -6جدول 
  )MS( میانگین مربعات

 درجه آزادي منابع تغییرات
  عملکرد  روز45  وزر30  روز15

  ns89/55  ns66/7  ns29/14  ns11/7  3  تکرار
 72/36** 39/773** 56/654** 35/494** 9)10( تیمار

 04/13 45/29 61/33 89/32 27)30( خطا

 CV( 66/10 92/9% 92/9% 5/19%( ضریب تغییرات

دار  ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی به ns.*,**. باشد اعداد داخل پرانتز، درجه آزادي تیمار و خطاي مربوط به عملکرد می
  .درصد می باشد 1 و 5 دار در سطح و معنی

  
و   سم پاشی روز پس از 45و  30، 15 هرز بر اساس  نمره چشمی در هاي مقایه میانگین درصد کنترل علف -7جدول 

  عملکرد سیب زمینی

 روز45 روز30 روز15  کش علفنام 
  عملکرد

 )تن در هکتار(

 f5/35  d37  d25/39 abcd5/18 لیتر در هکتار2پروسولفوکارب

 ef5/43  cd75/44  cd46 abcd 2/18 لیتر در هکتار3پروسولفوکارب

 ed47  c49  c25/52 abcd 2/17 لیتر در هکتار4پروسولفوکارب

 ef5/43  c75/46  c5/49 bcd17 لیتر در هکتار5پروسولفوکارب

 c57  ab66  ab72 abcd 99/17 یتوگیتدرصد س 5/2 هبه همرا گرم در هکتار 40ریم سولفورون 

 dc54  b75/60  b67 abcd 77/17 درصد سیتوگیت 5/2 ه به همراگرم در هکتار 60ریم سولفورون 

 bc5/59 ab75/68  ab5/70 cd5/16 لیتر در هکتار3پندي متالین 

 ab67  a71  a77 abc06/21 لیتر در هکتار3پاراکوات 

 abc25/61  ab25/68  ab25/70 d5/12 لیتر در هکتار5پندي متالین 

 a69  a75/71  a77 a64/22 گرم در هکتار750 متري بوزین

  )α%=1دانکن( باشد دار می حروف مشابه هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی
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Evaluation of the efficacy of different herbicides for controlling grass 
and broadleaf weeds in potato (Solanum tuberosum L.) 

 
K. Shirmohammadi1*, E. Zand2, M.A. Baghestani2 and A.R. Rahi1 

1Dept. of Agronomy, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran,  
2Dept. of Weed Research, Iranian Research Institute for Plant Protection, Tehran, Iran 

 
Abstract 

To study the efficacy of some new registered herbicides for controlling potato 
weeds, two field and greenhouse experiments were conducted in Damavand, 
Tehran. Both experiments were established as randomized complete block design 
with four replications. Treatments were prosulfucarb EC 80% at 2, 3, 4 and l ha-1, 
metribuzin WP 70% at 750 g ha-1, pendimethalin EC 33% at 3 and 5 l ha-1, 
rimsulfuron DF 25% at 40 and 60 g ha-1 plus cytogate at 2.5% v/v, paraquat SL 
20% at 3 l ha-1, and no- herbicide application as control plot. Each plot was divided 
into two equal 4m halves. Herbicides were applied in one-half, and the other half 
was kept as its weed-infested control. Samplings were done at 15, 30 and 45 days 
after herbicide application (DAHA) in both halves of all plots, and weeds were 
counted based on species, over-dried and weighed. Visual rating of weed control 
was also done in each sampling. As no grass weed grew in the field experiment, the 
effects of herbicide treatments on barnyard grass (Echinochloa crus-galli), green 
foxtail (Setaria viridis) and Johnson grass (Sorghum halepense) were studied in the 
greenhouse experiment. Germinated weed seeds and potato seeds were planted in 
pots. Treatments were same as in the field experiment. At 15, 30 and 45 DAHA, 
percent survived weeds were assessed in each pot. All herbicide treatments had 
significant effects on weed control (P < 0.01) and potato tuber yield (P < 0.05). 
Paraquat at 3 l ha-1, rimsulfuron at 40 and 60 ha-1 plus cytogate at 2.5% v/v and 
metribuzin at 750 g ha-1 were the most effective treatments on broadleaf weeds. 
Pendimethalin at 3 and 5 l ha-1 showed the best performance for controlling grass 
weeds in addition to the aforementioned herbicides.  
 
Keywords: Weed; Herbicide; Potato. 
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