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  زمینیهرز مزارع سیبهاي سولفورون در کنترل علفکش ریمبررسی کارایی علف

 (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدي  
  

  4رقیه مجد -3الدینیمهدي محب -*2ابراهیم لآ یمحمدتق  –1آسیه خاتمی
  04/06/1395: تاریخ دریافت
 19/11/1395: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

اي در روستاي شیخ زمینی، آزمایشی مزرعههرز مزارع سیب هايدر کنترل علف) Titus 25% DF(سولفورون کش ریمرویشی علفبه منظور بررسی تأثیر پس
هاي کامل تصادفی با سه تکرار و بـا  آزمایش به صورت فاکتوریل دو فاکتوره همراه با تیمارهاي شاهد در قالب طرح بلوك. انجام شد 1393کلخوران اردبیل در سال 

ي مؤثره گرم ماده 50و  40، 30، 20، 10، 5سولفورون در هفت سطح صفر، کش ریمفاکتور اول، دزهاي علف. انجام شد) آگریا(قه زمینی مرسوم منطاستفاده از رقم سیب
. زایی و حجیم شدن غـده بودنـد  زمینی، استولونزمینی شامل مرحله سبزشدن سیبکش در مراحل مختلف رشدي سیبهاي کاربرد علفدر هکتار و فاکتور دوم، زمان

سولفورون و زمان کاربرد نتایج نشان داد که دزهاي ریم. ، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد)هرزبدون علف(و وجین کامل ) هرزبا علف(مچنین دو تیمار بدون وجین ه
هرز و عملکرد کل غده داشت ولـی اثـرات   يهاهرز، تراکم کل علفهاي صحرایی، کل علفتره، پیچکقرمز، سلمهخروس ریشهتوده تاجداري بر زیستآن تأثیر معنی

و  63/94هاي هرز را بـه ترتیـب   سولفورون توانست زیست توده و تراکم کل علفکش ریمي مؤثره در هکتار از علفگرم ماده 50کاربرد دز . دار نشدمتقابل آن معنی
. هرز کاهش دهددرصد نسبت به شاهد با علف  79/94و   87/96، 50/95ترتیب  صحرایی را بهتره و پیچکخروس ریشه قرمز، سلمهي تاجدرصد و زیست توده 38/55

هرز را به  هايکش در مرحله سبز شدن، زیست توده و تراکم کل علفزمینی، کاربرد علفسولفورون در مراحل مختلف رشد سیبکش ریمهاي کاربرد علفدر بین زمان
داري روي درصد کاهش داد، ولی زمان کاربرد تأثیر معنی 08/71و  51/62تره را به ترتیب روس ریشه قرمز و سلمهخدرصد و زیست توده تاج 45/36و  04/68ترتیب 

زمینـی، بـه   ي سبز شدن سیبي مؤثره در هکتار در مرحلهگرم ماده 50سولفورون به میزان باالترین عملکرد غده با کاربرد ریم. صحرایی نداشتي پیچکزیست توده
هرز و افزایش  هايگرم ماده مؤثره در هکتار از نظر کاهش تراکم و زیست توده کل علف 50و  40داري بین دزهاي با توجه به اینکه اختالف آماري معنی . دست آمد

  .شودگرم توصیه می 40عملکرد وجود نداشت، بنابراین دز 
  

  هاي هرز پهن برگعلف ،زیست توده، عملکرد غده پاسخ، –هرز، دز  تراکم علف: هاي کلیديواژه
  

         4 3 2 1  مقدمه
چهارمین محصول غذایی مهم بعد از بـرنج، گنـدم و    5زمینیسیب

و در سراســر جهـان از جملــه  ) 36و 22، 17، 9(ذرت در جهـان اسـت   
این گیاه نقش بسزایی  ).19و 18، 7(شود چین، ایران و هند کشت می

ــان دارد و ب    ــردم جه ــذایی م ــبد غ ــه و س ــد از ذرت داراي در تغذی ع
سازمان فائو سطح زیر کشت ). 13(باشد ترین توزیع در دنیا می گسترده

هکتـار بـا    158958مـیالدي   2014زمینی در ایـران را در سـال    سیب
                                                             

هـاي  کارشناسی ارشد و دانشجوي دکتري علوم علـف  به ترتیب دانش آموخته -4و  1
  هرز، دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

هـاي هـرز و اصـالح نباتـات ، دانشـکده علـوم       به ترتیب دانشیار علوم علـف  -3و  2
  کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

  )Email: m_ebrahim@uma.ac.ir                       :لمسئو ویسندهن -(*
DOI: 10.22067/jpp.v31i1.58418 

 
 
 

5- Solanum tuberosum L. 

 در). 15(تن در هکتار گزارش کرده است  6/29متوسط عملکرد حدود 
 محـدودیت  عامـل  هاي هرز مهمتـرین علف کشاورزي هايسیستم
 گیاهـان  عمکـرد  کنتـرل،  عدم و در صورت باشندمی کشت توسعه
 100 تـا  10 بین زراعی گیاه و هاي هرزعلف توان رقابتی به بسته

 جمعیت براي تواندمی کاهش میزان این و) 8(یابد می کاهش درصد
با توجه به کشـت ردیفـی   . آید شمار به جدي تهدیدي فزاینده جهان

هـرز، مخصوصـاً در   اي هـ زمینی، فضاي کافی براي هجوم علفسیب
هرز به طـور جـدي عملکـرد     هاياوایل فصل رشد فراهم بوده و علف

هـرز تابسـتانه یکـی از     هايعلف). 3(دهند گیاه را تحت تأثیر قرار می
. رونـد زا در زراعت این محصول به شمار مـی ترین عوامل خسارتمهم

انیکی و زمینی از سه راه زراعی، مکـ هاي هرز مزارع سیبکنترل علف
 و کـارایی  دلیل به هاکشامروزه علف). 24(پذیر است شیمیایی امکان

 ایفـا  هـرز  هـاي علـف  در مـدیریت  محوري نقش اقتصادي، يصرفه
در  ).39(گیرنـد  مـی  قـرار  اسـتفاده  اي موردگسترده طور به و کنند می

 به خسارت ها بدونکشعلف مصرف گرفته انجام آزمایشات از بسیاري

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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  153     ...زمینیهرز مزارع سیبهاي سولفورون در کنترل علفکش ریمبررسی کارایی علف

 کنتـرل  درصد 100 الی 80 را بین هرز هايعلف تواندمی یزراع گیاه
هاي مـؤثر  کشکه در سایر کشورها علف با وجود این). 14و 12(نماید 

زمینی به ثبت رسیده اسـت،  هاي هرز سیببسیاري براي کنترل علف
هاي به ثبت رسیده براي این محصول کشولی در کشور ما تعداد علف

هایی از سـالیان خیلـی دور مـورد    کشلفبسیار اندك است و چنین ع
کـش انتخـابی بـراي    تاکنون در ایران علف). 38(گیرد مصرف قرار می

تـرین  انـد و در حـال حاضـر رایـج    زمینـی معرفـی نشـده   زراعت سیب
شـوند  می 2و پاراکوات 1هاي مورد استفاده شامل، متریبوزینکش علف

بسـیار محـدود   که از لحاظ زمان کاربرد، تعـداد و تنـوع محـل عمـل     
هـرز  هـاي  هرز تابستانه که جـزء علـف   هايباشند، همچنین علف می

شـوند بـه خـوبی بـا     زمینـی محسـوب مـی   سـاز مـزارع سـیب   مشکل
بنــابراین ). 26 و 18، 2(شــوند هـاي مــذکور کنتــرل نمـی   کــش علـف 

هاي مختلـف  هایی با محل عملکشبایست نسبت به توصیه علف می
د تا در تولید این محصـول و بـراي اعمـال    زمینی اقدام نموبراي سیب

  . ها محدودیتی وجود نداشته باشدکشتناوب در مصرف علف
اوره بوده که بـراي  هاي سولفونیلکشسولفورون یکی از علفریم

زمینی در کالیفرنیـا، واشـینگتون، اورگـان،    هاي هرز سیبکنترل علف
پس از سبز شدن  تواند قبل یاماین و آیداهو به ثبت رسیده است و می

ي هاي سولفونیل اوره بازدارندهکشعلف). 21(زمینی به کار برود سیب
ي آمینـه آنزیم استوالکتات سنتاز هستند که مـانع بیوسـنتز اسـیدهاي   

ها ابتـدا روي بافـت   کشاین علف. شوندایزولوسین، لوسین و والین می
زه شـدن  گذارند و موجب توقف رشد، کلـروز و نکـرو  مریستمی اثر می

ــی ــروه کــشاســتفاده از عــف). 25(شــوند بافــت مربوطــه م هــاي گ
تن در  129اوره در سراسر جهان نسبت به دو دهه گذشته از  سولفونیل

افزایش یافته است و بیشترین  2011تن در سال  2135به  1992سال 
مطالعـات زیـادي   ). 6(افزایش در اروپا و آمریکاي شمالی بـوده اسـت   

هـرز،  هـاي سولفورون در کنتـرل علـف  کش ریملفنسبت به کاربرد ع
ها انجام گرفته و نتایج آنها رضـایت بخـش بـوده    بخصوص پهن برگ

هکتـار،   گـرم در  18 -26میـزان   بـه  سـولفورون ریـم  کـاربرد . اسـت 
 کنتـرل  زمینیسیب به آسیب بدون را  4خرچنگ علف و 3ریزي تاج
در طی ) 34(رلین تونکز و اب .)26(برد  باال را محصول عملکرد و کرد

سـولفورون  کش ریماي نشان دادند که کاربرد علفهاي مزرعهآزمایش
رویشـی کنتـرل   گرم ماده مؤثره در هکتار به صورت پس 35به میزان 

تن در  30/40هرز ایجاد نموده و عملکردي معادل هايمناسبی از علف
 نمودنـد  عنوان )29(الخطیب  و هنیق شانه .هکتار ایجاد کرده است

  . موثر است روباهیدم کنترل در سولفورونریم که

                                                             
1- Sencor 
2- Gromoxon 
3- Solanum sarrachoides Sendt.  
4- Digitaria sanguinalis L.  

هـرز وابسـته بـه زمـان     هاي که کنترل موفق علفبا توجه به این
کش و دز مصرفی اختصاص داده شده است؛ بنابراین کاربرد، نوع علف

 کنترل در سولفورونریم کشعلف کارایی بررسی تحقیق این از هدف
هـاي  در نظـر گـرفتن شـاخص   با  زمینیي سیبمزرعه هرز هايعلف

  . مذکور بود
  

  مواد و روش
سـولفورون در کنتـرل   کـش ریـم  به منظور بررسـی تـاثیر علـف    
در سه کیلومتري شـهر   1393هرز، آزمایشی در سال زراعی هاي  علف

درجـه و   38اردبیل در روستاي شیخ کلخوران با مختصات جغرافیـایی  
دقیقـه و   18ه و درجـ  48ثانیـه عـرض شـمالی و     24/56دقیقه و  16
متـري از سـطح دریـا اجـرا      1350ثانیه طول شرقی با ارتفـاع   14/44

و هـدایت   72/7برابر  pHخاك مزرعه داراي بافت رسی لومی، . گردید
سازي بسـتر، در  جهت آماده. دسی زیمنس بر متر بود 40/1الکتریکی 

 30دار تـا عمـق   شخم عمیق پاییزه بـا گـاوآهن برگـردان    1392سال 
زنی و تهیـه  عملیات شخم ثانویه شامل دیسک. متري انجام شدسانتی

 1393ها بعد از مساعد شـدن شـرایط محیطـی در بهـار     جوي و پشته
هاي کامل آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك. انجام شد

متـر مربـع بـه     900تصادفی با سه تکرار در زمینی به مساحت تقریبی 
 کرت متر و هر 3و  5/3رت به ترتیب طول و عرض هر ک. اجرا درآمد

 75 کاشـت  هـاي ردیف فاصله بود بطوري که خط کاشت چهار شامل
 25 زمینـی بـر روي ردیـف   سـیب  هـاي بوتـه  بین فاصله و مترسانتی
 خط دو اي،اثرات حاشیه حذف منظور به .شد نظر گرفته در متر سانتی
 گرفتـه  نظـر  در حاشـیه  عنوان به کرت انتهاي دو از متر نیم و کناري
اواخـر فـروردین    در زمینیسیب بذري هايغده کاشت عملیات .شدند
گرفـت   متـري انجـام  سانتی 20و به صورت دستی در عمق  1393ماه 

 درصد سطح بیشترین که بود اگریا استفاده مورد زمینیسیب رقم). 35(
 پسـندي  ذائقـه  از و شودمی شامل را کشور در زمینیسیب کشت زیر

فاکتورهـاي مـورد مطالعـه شـامل     ). 5(است  برخوردار نیزخوبی  بسیار
 50و  40، 30، 20، 10، 5(سـولفورون  کـش ریـم  دزهاي مختلف علف

کش هاي مختلف کاربرد این علفو زمان) ي مؤثره در هکتارگرم ماده
زایـی  مرحله سبزشدن، استولون(زمینی در مراحل مختلف رشدي سیب

و وجـین   5هرزو تیمار بدون علفهمچنین د. بودند) و حجیم شدن غده
به ترتیب به عنوان شاهد براي صـفات مربـوط    6هرزوجین کامل علف

. هاي هرز و عملکرد در طول فصل رشد در نظر گرفتـه شـدند  به علف
هرز در طـول فصـل رشـد    هايهاي مربوط به وجین کامل علفکرت

 7مرتباً وجین شدند و با مشاهده سوسک کلرادو، مزرعه با سم کنفیدور

                                                             
5- Weedy 
6- Weed free 
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-کش ریـم براي تیمار علف. پاشی شدو بر علیه این آفت سم 1کنفیدور
بـا نـازل    Interپاش پشتی مدل سولفورون در دزهاي ذکر شده از سم

پاشی در تمـام تیمارهـا   سرعت و فشار سم. استفاده شد 8001بادبزنی 
. لیتر آب در هکتار کـالیبره شـد   250تقریباً ثابت و میزان پاشش براي 

هـاي هـرز   برداري علـف پاشی، نمونهي سمرحلهسه هفته بعد از هر م
انجـام  ) متر مربع 50/0×75/0کوادرات (برداري توسط واحدهاي نمونه

گیري هاي نمونههاي برداشت شده به تفکیک درون پاکتشد و نمونه
ها بر قرار گرفته، به آزمایشگاه منتقل شدند و بعد از شمارش تعداد بوته

هاي مخصوصی قـرار داده شـده و    پاکت ، به طور مجزا دراساس گونه
درجـه   75سـاعت در دمـاي    48براي تعیـین وزن خشـک بـه مـدت     

هـا،  گراد داخل آون قرار گرفتند پس از خشک شدن کامل نمونهسانتی
 01/0محتویات داخل هر پاکت جداگانه با ترازوي دیجیتالی بـا دقـت   

تعیـین  بـه منظـور   . گرم توزین شده و زیست توده آنهـا ثبـت گردیـد   
ي رشد و رسـیدگی  زمینی و اجزاي آن، بعد از اتمام دورهعملکرد سیب

 75/6(هاي دو ردیف وسطی زمینی، محصول بوتههاي سیبکامل غده
. از هر کرت به طور دستی و بـه طـور کامـل برداشـت شـد     ) متر مربع

هاي کاغذي بـه آزمایشـگاه منتقـل، در    هاي برداشتی درون پاکتغده
ها نسبت بـه شـمارش و   ز زدودن گل و مواد زائد غدهآزمایشگاه پس ا

گـرم و بـا دقـت     2000توزین آن ها با ترازوي دیجیتالی بـه ظرفیـت   
بـه منظـور محاسـبه    . گرم اقدام شد و به هکتار تعمیم داده شـد  01/0

مـورد  ) 30(هرز، رابطـه پیشـنهادي سـومانی    هايراندمان کنترل علف
  : استفاده قرار گرفت

 
درصد کاهش (هرز هاي کارایی کنترل علف WCEه، در این رابط

هـاي  تراکم یا زیست تـوده علـف   A، )تراکم یا زیست توده علف هرز
-هاي تعداد یا زیست توده علف Bهرز در کرت شاهد بدون کنترل و 

در تجزیه آماري از آنالیز واریـانس  . هاي تیمار شده، بودندهرز در کرت
وریل با تیمار شـاهد، بـراي مقایسـه    در قالب طرح آماري آزمایش فاکت

ها نیز با همچنین مقایسه میانگین. بین اثر دزهاي مختلف استفاده شد
بـراي  . استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شـد 

هاي هرز از آنالیز رگرسـیون اسـتفاده   پاسخ علف -مقایسه بین روند دز
  : زتوابع مورد استفاده عبارت بودند ا. شد

  ( )تابع لجستیک سه پارامتره  
 )(تابع سیگموئیدي سه پارامتره 

پارامترهاي موجود در توابع لجستیک و سیگموئیدي به شرح زیـر  
  ):28(است 
a :هرز و حداکثر عملکرد کل غـده،   هايحداکثر زیست توده علف

b : شیب خط و)ED50(X0  =کـاهش زیسـت   کش الزم براي دز علف
                                                             
1- Confidour 

براي رسم شـکل و محاسـبه   . درصد 50هرز به میزان هاي توده علف
 و Sigmaplot 11و  EXCEL 2007 معادالت رگرسیون از نرم افزار

 SAS 9.1 افزارهاي نرم از ها و مقایسات اورتوگونالداده تجزیه جهت
  . استفاده گردید  MSTATCو

  
  نتایج و بحث

هرز نشان داد که  هايانی علفنتایج حاصل از محاسبه درصد فراو
، 5راختـی ، بـی 4تاج خروس ریشـه قرمـز  ، 3صحرایی، پیچک2ترهسلمه

هاي هـرز موجـود در   علف 8و گاوچاق کن 7، غازایاغی6کنگر صحرایی
هـرز بـه    هـاي بیشترین درصد فراوانی علف. در مزرعه آزمایشی بودند

لـذا  . تره، پیچک صحرایی و تـاج خـروس بـود   ترتیب مربوط به سلمه
تـره،  هرز غالب که شـامل سـلمه  هاي تجزیه آماري زیست توده علف

خروس ریشه قرمز و پیچک صحرایی بودنـد و همچنـین تـراکم و    تاج
  .هرز به صورت جداگانه انجام گرفتهاي توده کل علفزیست
  

  هرزهايکل علفو تراکم زیست توده 
 سـولفورون و زمـان  کـش ریـم  نتایج نشان داد کـه دزهـاي علـف   

داري زمینـی تـأثیر معنـی   مصرف آن در مراحل مختلف رشدي سـیب 
)p≤0.01 (هـرز داشـت   هاي بر کاهش زیست توده و تراکم کل علف
هـرز، در  هـاي  با مالحظه درصد کاهش تراکم کـل علـف  ). 1جدول (

ــراکم  مشــاهده مــی 2جــدول  ــرین درصــد کــاهش ت شــود کــه کمت
ار حاصل شد و بیشترین گرم ماده مؤثره در هکت 5هرز در دز   هاي علف

گرم مـاده   40باشد که با دز گرم ماده مؤثره در هکتار می 50آن در دز 
پاسـخ   -واکـنش دز . داري ایجـاد نکـرد  مؤثره در هکتار تفاوت معنـی 

. سولفورون از تابع سیگموئیدي سه پارامتره تبعیت نمـود کش ریمعلف
ـ  ED50شود که مشاهده می 3و جدول  1با توجه به شکل  کـش  فعل

و ضـریب تبیـین    09/22هرز هايسولفورون براي تراکم کل علفریم
  . بوده است درصد 98آن 

و مقایسه میـانگین درصـد کـاهش     2هاي جدول با توجه به داده
داري بـین  هاي هرز در دزهاي مختلف تفـاوت معنـی  توده علفزیست

 سـولفورون، کش ریـم با افزایش دز علف. شوداین تیمارها مشاهده می
کـه  بـه شـدت کـاهش یافـت، بطـوري      هرزهاي ي علفزیست توده

گـرم مـاده    5هرز در دز  هايکمترین درصد کاهش زیست توده علف
گرم ماده مؤثره در هکتـار   50مؤثره در هکتار و باالترین آن نیز در دز 

                                                             
2- Chenopodium album L. 
3- Convolvulus arvensis L.  
4- Amaranthus retroflexus L. 
5- Galium tricornutum D. 
6- Cirsium arvense L.(Scop.) 
7- Falcaria vulgaris Bernh.  
8- Lactuca scariola L. 
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گرم ماده مؤثره در هکتـار در یـک    40و  30حاصل شد که با دزهاي 
سـولفورون  کش ریمپاسخ علف -واکنش دز. کالس آماري قرار داشت

و  2بـا توجـه بـه شـکل     . از تابع سیگموئیدي سه پارامتره تبعیت نمود

سـولفورون بـراي   کـش ریـم  علف ED50شود که مشاهده می 3جدول 
درصـد   96و ضریب تبیـین آن   61/11هرز هاي زیست توده کل علف

  .بوده است
  

  هرزهاي هاي مورد مطالعه بر درصد کاهش زیست توده و تراکم کل علفهاي آماري تأثیر فاکتورتجزیه - 1جدول 
Table 1- Statistical analysis of studied factors effect on weed biomass and density reduction percentage  

 منابع تغییر

Source of variation  

درجه 
  آزادي
dF 

  میانگین مربعات
MS 

  

  سلمه تره
Common 

lambsquarters  

تـاج خروس ریشه 
  قرمز

 Redroot pigweed   

پیچک 
  صحرایی

Field bind 
weed  

-زیست توده کل علف
  هرزهاي 

Total weed 
biomass  

-تراکم کل علف
 Total   هاي هرز

weed density  
 تکرار

Replication  2  1097.35ns 422.71* 4.55ns 673.58* 1010.04** 

 کشدز علف
Herbicide dose  6 11643.20** 12294.95** 98.05** 11349.54** 3976.62** 

 زمان مصرف
Application time 

2 3081.14**  602.02** 0.33ns  1811.26** 1263.41** 

 زمان مصرف* کشدز علف
Herbicide dose * 
Application time  

12  604.84ns 134.97ns 0.66ns 160.39ns 66.74ns 

 خطا
Error  40 429.77 101.54 2.06 152.46 81.30 

 (%)ضریب تغییرات 
C.V. (%)  - 34.39 17.87 20.92  21.07 32.42 

ns ،**  درصد  5و  1دار در سطح دار، معنیغیر معنی *و  
                   ns, ** and *: Not-significant, Significant at the 1 and 5% probability levels, respectively  

   
  سولفورونهاي هرز در دزهاي مختلف ریمو تراکم کل علف یسه میانگین درصد کاهش زیست تودهمقا  - 2جدول 

 Table 2- Mean comparison of weed biomass and density reduction percentage  at different doses of rimsulfuron 

هاي هرز تراکم کل علف
  Total )درصد کاهش(

weed density  loss  (%)   

زیست توده کل 
هرز هايعلف

 )درصد کاهش(
 Total weed 
biomass loss  

(%)  

زیست توده پیچک 
درصد (صحرایی 

 )کاهش
Fieldbind weed 

biomass loss  (%)  

-زیست توده تاج
خروس ریشه قرمز 

 )درصد کاهش(
 Redroot pigweed 
biomass loss  (%) 

  ترهزیست توده سلمه
 )درصد کاهش( 

Common 
lambsqurter 

biomass loss (%) 

گرم ماده (دز 
مؤثره در 

  )هکتار
Dose (gr 
a.i/ha) 

0.00d 0.00e 0.00d 0.00e 0.00d 0 
7.91d (4.22) 27.63d (7.19) 44.51c(17.13) 19.96d (3.47) 35.52c(11.72) 5 
17.33c (6.64) 46.79c (6.63) 46.28c (3.56) 45.66c (6.43) 41.94c (10.91) 10 
25.09c (4.49) 66.18b (7.92) 65.26bc (3.72) 56.84b (4.61) 67.48b (13.09) 20 
39.44b (3.38) 84.93a (3.18) 71.52ab(3.93) 86.73a (3.76) 87.37ab(4.33) 30 
49.47a (3.09) 89.97a (2.94) 84.28ab (3.44) 89.91a (3.74) 92.75a (2.83) 40 
55.38a (4.07) 94.63a (1.72) 94.79a(2.23) 95.50a (2.07) 96.87a(0.79) 50 

 .باشندمی درصد 5احتمال  سطح در آماري دارمعنی تفاوت فاقد دانکن ايچند دامنه آزمون اساس بر مشترکند، حرف یک در حداقل که هاییستون 
  .باشندمقادیر داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد می

The columns with minimum common letter are not significantly different at 5% level of probability using DMRT. The values 
in parentheses are standard errors. 
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  )باشندبارها نشانگر خطاي استاندارد می(سولفورون کش ریمهرز در دزهاي مختلف علفهاي درصد کاهش تراکم کل علف  - 1شکل 
Figure 1- Weeds density reduction percentage at different rimsulfuron doses (The barrors shows standard error) 

  
  سولفورونکش ریمبرآورد پارامترهاي بدست آمده از تابع سیگموئیدي و لجستیک براي علف  - 3جدول 

Table 3- Estimated sigmoidal and logistic parameters for rimsulfuron herbicide  

R2  (ED50) x0  b  a صفت  
Variable  

  تاج خروس ریشه قرمز  (7.72)94.281 (2.13) 7.30 (2.68) 14.36 %95
Redroot pigweed  

  ترهسلمه (6.98)95.01  (2.04) 03 .7 (2.39) 12.26  %95
Lambsquarter  

  صحراییپیچک (10.76) 86.98  (4.02) 7.85 (4.08) 10.17 %87
Field bind weed  

%96 11.61 (2.00) 6.30 (1.72) 91.08 (5.78) 
  هرز هايزیست توده کل علف

Total weed biomass  
  هاي هرزکل علف تراکم (5.07) 57.66 (1.89) 9.59 (2.85) 22.09 %98

Total weed density  
  .ر داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد استمقادی. درصد کاهش داد 50هاي هرز را به میزان کش است که زیست توده علفغلظتی از علف ED50شاخص 

ED50 index is the herbicide dose that reduced weed biomass 50%. The values in parentheses are standard errors.  

  
سولفورون در مراحل مختلف رشـدي  هاي کاربرد ریمدر بین زمان

ي سـبز شـدن   سولفورون در مرحلـه کش ریمزمینی، کاربرد علفسیب
زمینی توانست باالترین درصد کاهش تراکم و زیست تـوده کـل   سیب
درصـد ایجـاد کنـد     04/68و   45/36هرز را به ترتیـب بـا    هايعلف

هـرز در ایـن   هـاي  با توجه به این نکته که علـف ). 4و  3هاي شکل(
اي نداشتند لذا بیشترین درصد کنترل مرحله وزن خشک قابل مالحظه

گـزارش کـرد کـه مبـارزه مـؤثر زمـانی       ) 32(استکال . افتاد آنها اتفاق
هرز مصرف  ها در مراحل اولیه رشد علفکششود که علفحاصل می

 .   شود
  
  

  تره ي سلمهزیست توده
نتایج حاصل از تجزیه واریـانس نشـان داد کـه دزهـاي مختلـف      

سولفورون و زمان کاربرد آن در مراحل مختلـف رشـدي   کش ریمعلف
تره دارد ي سلمهبر زیست توده) p≤0.01(داري نی تأثیر معنیزمیسیب

-هرز سلمهدرصد کاهش زیست توده علف مقایسه میانگین). 1جدول (
سولفورون نشان داد کش ریمتره در سطوح مختلف دز مصرفی از علف

تـره مربـوط بـه    ي سلمهکه باالترین میزان درصد کاهش زیست توده
 87/96و  75/92ؤثره در هکتار به ترتیب گرم ماده م 50و  40دزهاي 

ترین میـزان  درصد بود که در گروه آماري یکسانی قرار گرفتند و پایین
گرم ماده مـؤثره در هکتـار    5نیز در دز ) درصد 52/35(درصد کاهش 

کـش  گـرم مـاده مـؤثره در هکتـار از علـف      10حاصل شد کـه بـا دز   

 )گرم ماده مؤثره در هکتار(سولفورون دزهاي ریم
Rimsulfuron doses (gr a.i/ha) 
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واکـنش  ). 2جدول (تند سولفورون در گروه آماري یکسانی قرار گرف ریم
سـولفورون از تـابع سـیگموئیدي سـه پـارامتره      کش ریمدز پاسخ علف

 ED50شود که مشاهده می 3و جدول  5با توجه به شکل . تبعیت نمود
و  26/12تـره برابـر   ي سـلمه سولفورون براي کاهش زیست تـوده ریم

ــین آن  ــت 95ضــریب تبی ــد اس ــان. درص ــین زم ــاربرد در ب ــاي ک ه

کـش  زمینی، کاربرد علفون در مراحل مختلف رشدي سیبسولفور ریم
زایـی موجـب شـد تـا     سولفورون در مراحل سبز شـدن و اسـتولون  ریم

بـه ترتیـب بـه    (تره ي سلمهبیشترین میزان درصد کاهش زیست توده
  ).6شکل (بدست آید ) درصد 56/62و  08/71میزان 
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  )باشندبارها نشانگر خطاي استاندارد می(سولفورون کش ریمهرز در دزهاي مختلف علفهاي ي کل علفدرصد کاهش زیست توده  - 2شکل 

Figure 2- Weeds biomass reduction percentage at different rimsulfuron doses (The barrors shows standard error) 
  

  
  هرزهاي زمینی بر درصد کاهش تراکم کل علفسولفورون در مراحل مختلف رشدي سیبکش ریمتأثیر زمان کاربرد علف - 3شکل 

Figure 3- The effect of rimsulfuron application time on reduction percentage total weed density at different growth stages   
 
  
  

 )گرم ماده مؤثره در هکتار(سولفورون دزهاي ریم
Rimsulfuron doses (gr a.i/ha) 
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  هرزهاي ي کل علفزمینی بر درصد کاهش زیست تودهر مراحل مختلف رشدي سیبسولفورون دکش ریمتأثیر زمان کاربرد علف - 4شکل 

Figure 4- The effect of rimsulfuron application time on reduction percentage total weed biomass at different growth stages   
  

ترین میزان درصد کـاهش  ي حجیم شدن غده داراي پایینمرحله
کش مذکور در این امر بیانگر کارایی علف. تره بودي سلمهودهزیست ت

ي سـبز  تره در مراحـل ابتـدایی رشـد و مرحلـه    هرز سلمهکنترل علف 
در . تر از سایر مراحل قابـل انجـام اسـت   شدن است که بسیار مطلوب

ي زمینی به دلیل افزایش زیست تـوده ي حجیم شدن غده سیبمرحله
تـوده  سولفورون تأثیر کمتري بر کاهش زیستکش ریمتره، علفسلمه
نتایج پژوهشگران دیگـر نیـز بیـانگر مـؤثر     . تره داشتهرز سلمه علف

هـرز   ي علـف سولفورون در کاهش زیسـت تـوده  کش ریمبودن علف
گـزارش  ) 3(ابـراهیم و همکـاران   باشد در همین راستا آلتره میسلمه

تره ر وزن خشک سلمهسولفورون بکش ریمکردند که افزایش دز علف
گرم ماده مـؤثره در هکتـار باعـث     20داري داشت و در دز تأثیر معنی

درصد در مقایسه با شاهد شـد و   85/73کاهش وزن خشک به میزان 
. درصد رسید 58/98گرم ماده مؤثره در هکتار این میزان به  50در دز 

ـ ) 2(ابراهیم و همکاران در آزمایشی دیگر که توسط آل ت، صورت گرف
رویشـی و  سولفورون به صورت پـیش گزارش شده است که کاربرد ریم

تـره را بـه   گرم مـاده مـؤثره در هکتـار سـلمه     5/12رویشی در دز پس
روبینسـون و همکـاران   . درصد کنتـرل کـرد   95و  90ترتیب به میزان

گـرم مـاده    9سـولفورون در دز  کش ریـم گزارش کردند که علف) 26(
درصـد   60ش وزن خشک سلمه به میـزان  مؤثره در هکتار باعث کاه

درصـد   90گرم ماده مؤثره در هکتار ایـن میـزان بـه     18شد و در دز 
صورت گرفت، ) 34(در آزمایشی دیگر که توسط تونکز و ابرلین . رسید

گـرم مـاده    26سـولفورون در دز  کش ریـم گزارش شده است که علف
کـاهش   .درصدي سلمه شـده اسـت   63مؤثره در هکتار باعث کنترل 

توان بـه اثـر   سولفورون را میتره در اثر کاربرد ریمي سلمهزیست توده
کـه باعـث   آمینه نسـبت داد، بطـوري  بازدارندگی آن از سنتز اسیدهاي

البتـه  . شـود ي آن مـی تـوده کاهش رشد و در نتیجـه کـاهش زیسـت   

-کش جلوگیري از تنفس و فتوسنتز میمکانیزم عمل ثانویه این علف
رنـگ شـدن   کلروز، نکروز، مرگ جوانـه انتهـایی و بـی    باشد که باعث

-الزم به ذکر است که همانند بسیاري از علـف  ).4(شود ها میرگبرگ
هاي جوان بیشتر بـوده و متناسـب بـا    ها، میزان خسارت در بافتکش

مقدار کاربرد است و همانطور که در این آزمایش نیز مشـاهده شـد بـا    
  .ماس افزایش یافتافزایش دز مصرفی درصد کاهش بیو

 
  خروس ریشه قرمز ي تاجزیست توده

سـولفورون و  کـش ریـم  نتایج نشان داد که دزهاي مختلف علـف 
داري زمینی تأثیر معنیزمان کاربرد آن در مراحل مختلف رشدي سیب

)p≤0.01 (خـروس داشـت   ي تاجبر زیست توده)  مقایسـه  ). 1جـدول
ي اهش زیسـت تـوده  هاي به دسـت آمـده از درصـد کـ    میانگین داده

کش نشـان داد کـه در بـین    خروس ناشی از اثر اصلی دزهاي علف تاج
گرم ماده مؤثره در هکتار داراي باالترین درصد  50دزهاي مصرفی دز 
بود که با ) درصد 50/95(خروس ریشه قرمز ي تاجکاهش زیست توده

گرم ماده مؤثره در هکتار در یک گروه آمـاري قـرار    40و  30دزهاي 
گـرم   5آن در دز ) درصـد  96/19(ترین درصد کـاهش  داشت و پایین

پاسـخ   -واکـنش دز  ).2جـدول  (مـاده مـؤثره در هکتـار حاصـل شـد      
. سولفورون از تابع سیگموئیدي سه پارامتره تبعیت نمـود کش ریم علف

کـش  علـف  ED50شود که مشاهده می 3و جدول  5با توجه به شکل 
خروس ریشـه  هرز تاجي علف دهسولفورون براي کاهش زیست توریم

ابـراهیم و  آل. درصـد اسـت   95و ضریب تبیـین آن   36/14قرمز برابر 
ــزایش دز علــف ) 3(همکــاران  ــه مقــادیر اف ــد ک ــزارش کردن کــش گ

داري داشت و با دز خروس تأثیر معنیسولفورون بر وزن خشک تاج ریم
 و 87/49ي مـؤثره در هکتـار، بـه ترتیـب کـاهش      گرم ماده 20و  10
هرز حاصل شد و در کـاربرد  درصدي در وزن خشک این علف  17/83
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خروس به دست آمـد  ي مؤثره در هکتار کنترل کامل تاجگرم ماده 40
خـروس نسـبت بـه    که در مجموع نشان دهنده حساسیت بیشـتر تـاج  

 .کش استتره به این علفسلمه
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  )باشندبارها نشانگر خطاي استاندارد می(سولفورون کش ریمهرز در دزهاي مختلف علفهاي هش زیست توده علفدرصد کا  - 5شکل 

Figure 5- Weeds biomass reduction percentage at different rimsulfuron doses (The barrors shows standard error) 
 

  
  ترهي علف هرز سلمهزمینی بر درصد کاهش زیست تودهون در مراحل مختلف رشدي سیبسولفورکش ریمتأثیر زمان کاربرد علف - 6 شکل

Figure 6- The effect of rimsulfuron application time on reduction percentange of Lambsquarter biomass at different growth 
stages  

  
-کـش ریـم  گزارش کردند کـه علـف  ) 26(روبینسون و همکاران 

گرم ماده مؤثره در هکتار باعث کاهش وزن خشک  9سولفورون در دز 
ي مؤثره در هکتار گرم ماده 18درصد و در دز  67خروس به میزان تاج

) 34(در آزمایشی دیگر تونکز و ابرلین . درصد رسید 100این میزان به 
ي مؤثره در هکتار گرم ماده 26سولفورون در دز گزارش کردند که ریم

هـاي  در بین زمـان . خروس شده است درصدي تاج 100نترل موجب ک
زمینـی،  سولفورون در مراحل مختلف رشدي سیب کش ریمکاربرد علف

ي تاج خروس در مرحله سبز شدن ترین درصد کاهش زیست تودهباال
خـروس در  ي تـاج ترین درصد کاهش زیست تودهزمینی و پایینسیب

زایـی اخـتالف   اسـتولون  مرحله حجیم شدن حاصل شد که با مرحلـه 
ي پایین بودن درصد کاهش زیست توده). 7شکل (داري نداشت معنی

تواند تاج خروس در مرحله حجیم شدن نسبت به مرحله سبز شدن، می
به دلیل بزرگ بودن تاج خروس و افـزایش زیسـت تـوده آن در ایـن     

کـش قـدرت الزم   مرحله باشد و این نشان دهنده آن است کـه علـف  

 )گرم ماده مؤثره در هکتار(سولفورون دزهاي ریم
Rimsulfuron doses (gr a.i/ha) 
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. هرز با زیست توده باال را در این مرحلـه نـدارد  بین بردن علف براي از
کش در مرحله سبز شدن نسبت به سایر مراحل از بنابراین کاربرد علف

سـولفورون  بطوري که کاربرد ریم. کارایی بیشتري برخوردار خواهد بود

درصدي زیست  51/62زمینی باعث کاهش در مرحله سبز شدن سیب
  .ي تاج خروس شدتوده

  

  
  خروس ریشه قرمزي تاجزمینی بر درصد کاهش زیست تودهسولفورون در مراحل مختلف رشدي سیبتأثیر زمان کاربرد ریم - 7 شکل

Figure 7- The effect of rimsulfuron application time on reduction percentage of Redroot pigweed biomass at 
different growth stages 

  
  صحرایی ي پیچکتوده زیست

سولفورون تـأثیر  کش ریمنتایج نشان داد که دزهاي مختلف علف
ي پیچک صحرایی داشـت ولـی   بر زیست توده) p≤0.01(داري معنی

دار نشـد  زمینـی معنـی  زمان کاربرد آن در مراحل مختلف رشدي سیب
مختلـف   هـاي داري بین زمـان اگرچه اختالف آماري معنی). 1 جدول(

ي پیچک صحرایی دیده در خصوص درصد کاهش زیست تودهکاربرد 
هـرز توسـط   نشد ولی نتایج بررسی حاکی از کنتـرل مـؤثر ایـن علـف    

 40، 30که کاربرد دزهاي دزهاي کاربردي در این آزمایش بود، بطوري
، 52/71گرم ماده مؤثره در هکتـار بـه ترتیـب موجـب کـاهش       50و 

صـحرایی گردیـد    ي پیچـک درصدي زیسـت تـوده   79/94و  28/84
کشی هاي هرز در تیمارهاي علفکاهش زیست توده علف). 2جدول (

کـش بـر فراینـدهاي فیزیولـوژیکی و     ناشی از اثرات بازدارندگی علـف 
). 23(بیوشیمیایی علف هرز از قبیل جذب، انتقـال و متابولیسـم اسـت    

سولفورون از تابع لجستیک سه پـارامتره  کش ریمپاسخ علف -روند دز
شود کـه  مشاهده می 3و جدول  5با توجه به نتایج شکل . ت نمودتبعی

ED50 ي پیچـک صـحرایی   سولفورون براي زیست تودهکش ریمعلف
  . است درصد 87و ضریب تبیین آن  17/10برابر 

  
 عملکرد کل غده

نتایج مقایسات اورتوگونال نشان داد که تیمار وجین کامل نسـبت  
شده است به طور میانگین توانست  کش استفادهبه تیمارهایی که علف

دلیـل بیشـتر   ). 8شـکل  (درصد، عملکرد کل را افزایش دهـد   67/13

هـرز ممکـن اسـت بـه     هاي بودن عملکرد در تیمار وجین کامل علف
هرز باشد که در اثـر ایـن    يهاعلت فقدان رقابت بین محصول و علف

ی قرار گرفتـه و  امر آب، نور و مواد غذایی بیشتري در اختیار گیاه زراع
در نتیجه سبب افزایش رشد و توسعه گیـاه زراعـی شـده و در نهایـت     

ها و افزایش عملکرد تک بوته منجر به ورود بیشتر مواد غذایی به غده
سولفورون توانست عملکرد کل را در کش ریماستفاده از علف. شودمی

). 9 شـکل (درصد افزایش دهد  07/16مقایسه با عدم کنترل به میزان 
هاي مربوط به ایـن صـفت   نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده

سولفورون و زمـان کـاربرد   کش ریمنشان داد که دزهاي مختلف علف
درصد بـر   1درصد و  5داري در سطح احتمال آن به ترتیب تأثیر معنی

دهد که در بین نشان می 5جدول ). 4جدول (عملکرد کل غده داشتند 
سولفورون باالترین عملکـرد غـده در دز   کش ریمدزهاي مختلف علف

با علـف  (ترین آن در تیمار شاهد گرم ماده مؤثره در هکتار و پایین 50
گـرم مـاده مـؤثره در هکتـار اخـتالف       5بدست آمـد کـه بـا دز    ) هرز

گرم مـاده مـؤثره در هکتـار     30و  40، 50دزهاي . داري نداشت معنی
، 51/20به ترتیب باعـث افـزایش    )هرز با علف(نسبت به تیمار شاهد 

این رونـد بـه شـکل    . درصدي عملکرد کل گردیدند 90/19و  90/19
رسم شده است و با تابع سیگموئیدي سـه   10تري در شکل محسوس

در ) 34(تـونکز و همکـاران   ). 6جدول (پارامتره برازش داده شده است 
کـش  اي نشـان دادنـد کـه کـاربرد علـف     هـاي مزرعـه  طی آزمـایش 

-گرم ماده مؤثره در هکتار به صورت پـس  35سولفورون به میزان  ریم
هـرز ایجـاد نمـوده و عملکـردي     هـاي  رویشی کنترل مناسبی از علف
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هاتچینسون و همکاران . تن در هکتار ایجاد کرده است 30/40معادل 
رویشی سولفورون در کاربرد به صورت پسنیز گزارش کردند ریم) 20(

درصـد   8/51ملکـرد را نسـبت بـه شـاهد      گرم در هکتـار ع  26و دز 
مطالعات انجام شده در آمریکا نشان داد که عـدم کنتـرل   . افزایش داد

درصـد کـاهش    70تـا   40زمینـی را  هرز عملکرد غده سیبهاي علف
گزارش کردنـد کـه   ) 1(آل ابراهیم و همکاران ). 31و 11، 10(دهد می

کـش  ی علـف رویشـ زمینی هنگـام کـاربرد پـیش   میزان عملکرد سیب
گرم ماده مـؤثره در هکتـار    50و  40، 30هاي سولفورون به میزان ریم

تن در هکتار بود و هنگـام کـاربرد    20/38و  85/37، 55/34به ترتیب 
تن در هکتـار   61/39و  62/38، 40/35به  پس رویشی آن این میزان

سـولفورون در مراحـل   کـش ریـم  هاي کاربرد علفدر بین زمان. رسید
زمینی، بـاالترین عملکـرد کـل بـه کـاربرد ایـن       شدي سیبمختلف ر

ترین عملکرد به کاربرد آن در ي سبز شدن و پایینکش در مرحله علف
ي زمینی مربـوط بـود کـه بـا مرحلـه     ي حجیم شدن غده سیبمرحله

کــش کــاربرد علــف. داري ایجـاد نکــرد زایــی تفــاوت معنــیاسـتولون 
ي زمینی نسبت بـه مرحلـه  ي سبز شدن سیبسولفورون در مرحله ریم

 94/17زمینـی را  حجیم شدن غده، توانست عملکرد کـل غـده سـیب   
کـش ریـم   در واقـع اسـتفاده از علـف   ). 11شکل (درصد افزایش دهد 
هرز در هاي ي سبز شدن مانع از غالب شدن علفسولفورون در مرحله

ــابتی    ــوان رق ــزایش ت ــذایی شــده و باعــث اف جــذب آب و عناصــر غ
گـزارش کردنـد کـه    ) 27(صـمدي و همکـاران   . شـود زمینی می سیب

زمینی نسبت بـه مرحلـه   کاربرد اگزادیارژیل در مرحله سبز شدن سیب
  .درصدي عملکرد کل غده شد 51/11حجیم شدن غده باعث افزایش 

  
  هاي آماري تأثیر فاکتورهاي مورد مطالعه بر روي عملکرد کل غدهتجزیه - 4جدول 

Table 4- Statistical analysis of studied factors effect on total tuber yield 

 منابع تغییر

Source of variation  
  درجه آزادي

dF  

  میانگین مربعات
MS 

  عملکرد کل غده
Total tuber yield  

 تکرار
Replication  

2  15.457ns 

 کشدز علف
Herbicide dose  7 203.610** 

 زمان مصرف
Application time 

2 274.940**  

 زمان مصرف* کشدز علف
Herbicide dose * Application time  14  74.018ns 

 خطا
Error  46 50.102 

 (%)ضریب تغییرات 
C.V. (%)  - 16.24 

ns ،**  درصد   1دار در سطح دار، معنیغیر معنی*و  
ns, ** and *: Not-significant, significant at the 1 and 5 probability levels, respectively 

  
  سولفورونمقایسه میانگین تغییرات عملکرد کل غده در دزهاي مختلف ریم - 5جدول 

Table 5- Mean comparison of total tuber yield at different doses of rimsulfuron  
 )تن در هکتار(عملکرد کل غده 

 Total tuber yield (ton/ ha) 
  )گرم ماده مؤثره در هکتار(دز 

Dose (gr a.i/ha) 
36.81c (3.02) 0 (weedy) 
37.50c (3.49) 5 
41.50bc(2.53) 10 

43.72abc (2.15) 20 
45.96ab (2.52) 30 
45.96ab (2.05) 40 
46.31ab (3.25) 50 
50.81a (2.13) Weed free 

مقادیر داخل پرانتز نشانگر  .باشندمی درصد 5احتمال  سطح در آماري دارمعنی فاوتت فاقد دانکن ايچند دامنه آزمون اساس بر مشترکند، حرف یک در حداقل که هاییمیانگین
 .باشندخطاي استاندارد می

The means with minimum common letter are not significantly different at 5% level of probability using DMRT. The values in 
parentheses are standard errors. 
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 غدهکش بر میانگین عملکرد کل در مقایسه با تیمارهاي کاربرد علف تأثیر وجین کامل - 8شکل 

Figure 8- Effect of weeding comparing herbicide application on average of total tuber yield   
  

  
 غدهکش بر میانگین عملکرد کل فدر مقایسه با تیمارهاي کاربرد عل هاي هرزتیمار عدم کنترل علف تأثیر  - 9 شکل

Figure 9- Effect of weedy comparing herbicide application on average of total tuber yield   
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  )باشندبارها نشانگر خطاي استاندارد می(سولفورون میانگین عملکرد کل غده در پاسخ به دزهاي مختلف ریم - 10شکل 
Figure 10- The Mean of total tuber yield response at different doses of rimsulfuron (The barrors shows standard error) 
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 سولفوروند پارامترهاي بدست آمده از تابع سیگموئیدي براي ریمبرآور - 6جدول 
Table 6- Estimated sigmoidal parameters for  rimsulfuron herbicide 

R2  b  a  صفت  
Variable  

  عملکرد کل غده (3.962) 46.97  (0.151) 14.19  %97
Total tuber yield  

  .مقادیر داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد است

The values in parentheses are standard errors. 
 

  
  زمینی بر عملکرد کل غدهسولفورون در مراحل مختلف رشدي سیبکش ریمتأثیر زمان کاربرد علف - 11شکل 

Figure 11- The effect of rimsulfuron application time on total tuber yield at different growth stages  
  

  یري کلیگنتیجه
توان نتیجه گرفت که کاربرد دز با توجه به نتایج تحقیق حاضر می

ي مؤثره در هکتار موجبات کـاهش بیشـتري در زیسـت    گرم ماده 50
بطـوري کـه دز مـؤثر    . هاي هرز را ایجاد نمـود توده و تراکم کل علف

ي درصـدي زیسـت تـوده    50سـولفورن بـراي کـاهش    کش ریمعلف
تره و پیچک صـحرایی در  یشه قرمز، سلمهخروس رهاي هرز تاج علف

گرم  17/10و  26/12، 36/14به ترتیب به  (ED50)مقایسه با شاهد 
 50بـه عبـارتی دیگـر بـراي کـاهش      . ماده مؤثره در هکتار نیـاز بـود  

 17/1خروس ریشه قرمز به حدود ي علف هرز تاجتودهدرصدي زیست
کـش بیشـتري   صحرایی علـف برابري پیچک 41/1تره و برابري سلمه

ي سـبز شـدن   سـولفورون در مرحلـه  کش ریـم کاربرد علف. نیاز است
تـره،  هـاي هـرز سـلمه   تـوده علـف  زمینی باعث کـاهش زیسـت  سیب

هاي هرز و کـاهش تـراکم   صحرایی و مجموع علفخروس، پیچک تاج
بنـابراین، کـاربرد   . هاي هرز و افزایش عملکرد محصول شـد کل علف

زمینـی، کنتـرل مناسـب    شـدن سـیب   سـولفورون در زمـان سـبز   ریم
  .تواند بدنبال داشته باشدهاي هرز و افزایش عملکرد را می علف
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