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چکیده
تحقیقاتی دانشگاه هاي هرز آزمایشی در مزرعه زمینی در تداخل با علفارقام سیببه منظور بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد 

8به اجر درآمد. فاکتورها شامل 1393تکرار در سال 3هاي کامل تصادفی با سینا به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوكبوعلی
و عامل دوم شامل، دو سطح کنترل و عدم کنترل ،رقم سیب زمینی آگریا، سانته، اسپریت، بانبا، فونتانه، آریندا، میلوا و مارفونا

به طوري که رقم اسپریتداري وجود داشت،. نتایج نشان داد که بین ارقام از نظر عملکرد غده اختالف معنیي هرز بودهاعلف
مربع از رقم گرم در متر43/2969میزان مربع باالترین عملکرد غده را دارا بود. کمترین عملکرد غده به گرم در متر70/5180با 

رد غده را هاي هرز عملکداري نداشت. تداخل علفمارفونا، بانبا، میلوا و آگریا اختالف معنیآریندا حاصل شد که با ارقام سانته،
هرز مربع کاهش داد. از نظر عملکرد بیولوژیکی در بین تیمارهاي علفگرم در متر12/2969گرم در مترمربع به 67/4671از 

گرم در 63/10523انگین عملکرد بیولوژیک را از هاي هرز میداري وجود داشت به طوري که تداخل علفاختالف معنی
مربع در شرایط تداخل کاهش داد. همچنین، تعداد غده در گرم در متر52/6053، به هاي هرزمربع در شرایط کنترل علفمتر

.هاي هرز کاهش یافتواحد سطح و متوسط وزن غده در اثر تداخل علف
.ارقام، تداخلسیب زمینی، علف هاي هرز، :واژه هاي کلیدي

The yield and yield components reaction of potato cultivars to weed interference

Masoud Bashiri Majd1, Godarz Ahmadvand2

1- M.Sc. Student, weed recognition and control, Bu-Ali Sina University, Hamadan.
2- Associate Professor, Dept. of Agronomy and plant breeding, Bu-Ali Sina University, Hamadan.

Abstract
In order to investigate the yield and yield components of potato cultivars to weed interference an experiment was
carried out in Research Farm of the Bu-Ali Sina University as factorial based on a randomized complete block
design with three replications in 2014. Experimental treatments were potato cultivars of Agria, Sante, Spirit,
Banba, Fontane, Arinda, Milva and Marfona, and two levels of weed control and without control. Potato
cultivars were different on tuber yield, so maximum tuber yield (5180.70 gm-2) obtained by Sprit, whereas  the
minimum one (2969.43gm-2) was refered to Arinda that didn’t have difference with Sante, Marfona, Banba,
Milva and Agria. Weed interference reduced mean tuber yield of cultivars from 4671.67 gm-2 to 2969.12 gm-2.
Mean biological yield of cultivars was affected by weed competition in which biological yield was reduced from
10523.63 gm-2 to 6053.52gm-2. Also, the number of tubers per unit area and average tuber weight was reduced
due to weed interference.
Keywords: Potato, Weed, Cultivar, Interference .
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مقدمه
آورد. تنوع اقلیمی موجود در کشور و ساله خسارت قابل توجهی به بار میهر زمینی اي هرز در میان مزارع سیبهوجود علف

ع علف هرز، ها با توجه به نوهاي هرز و دشواري در مبارزه آنزمینی، باعث بروز تنوع زیاد علفگستردگی و پراکنش کشت سیب
ام مختلف و تعیین قدرت به اعتقاد برخی محققین بررسی خصوصیات ارق).2005، ي(جاهدها شده استتراکم و زمان رویش آن

هاي اصالحی با تکیه بر خصوصیات مطلوب رقابتی باشد و در تواند راهگشاي توسعه برنامههاي هرز میرقابتی آنها در برابر علف
).2006را در پی داشته باشد (پائولینی و همکاران، هاي با قدرت رقابتی باالهایت تولید واریتهن

هاي هرز عملکرد ارقام که علفند زمینی با علف هرز عنوان کرددر بررسی قابلیت رقابت ارقام سیب) 1385(و همکارانخالقی
ي افزایش طول دورهزمینی از لحاظ حفظ عملکرد در شرایط تداخل با یکدیگر متفاوتند. حت تاثیر قرار دادند و ارقام سیبرا ت
شود (گلزردي و ی، تعداد غده و متوسط وزن غده میهاي هرز و کاهش عملکرد نهایاخل، منجر به افزایش وزن خشک علفتد

،هاي هرزعلفترکیب طبیعی زمینی در شرایط تداخل با اجزاي عملکرد ارقام سیبدر این تحقیق عملکرد و). 1386همکاران،
.ه استمورد بررسی قرار گرفت

مواد و روش ها
فاکتوریل در قالب در مزرعه تحقیقاتی دستجرد دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. آزمایش به صورت1393این آزمایش در سال 

، بانبا، اسپریتآگریا، سانته، رقم سیب زمینی8هاي کامل تصادفی، در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورها شامل طرح پایه بلوك
یشی شامل هر واحد آزما. هاي هرز بودندل، دو سطح کنترل و عدم کنترل علفو عامل دوم شام،فونتانه، آریندا، میلو ا و مارفونا

هاي متر و بین کرتها دوبین بلوك.بودمترسانتی20سانتیمتر و روي ردیف 75له ردیف با فاصمتر6شت به طول خط کا6
هايبرداري از علف. نمونهشدهاي هرز استفاده ی علفمتر فاصله منظور شد. در این آزمایش از جمعیت طبیع75/0مجاور نیز 

به مربع انجام شد.مترسانتی75×75زمینی، با استفاده از کوادرات شدن سیبروز بعد از سبز 90و 60،30طی سه مرحلههرز
ها با دادهآماري تجزیه و تحلیلبرداشت صورت گرفت.، هارشد ارقام، به ترتیب رسیدگی غدهيرهدلیل متفاوت بودن دو

درصد استفاده 5دانکن در سطح احتمال ايند دامنهها از آزمون چمقایسه میانگین دادهو براي SASنرم افزار استفاده از
شد.

نتایج و بحث
. بیشترین )1(جدول داري مشاهده شدهاي هرز اختالف معنیتوده علفمیان ارقام از نظر تراکم و زیستدرنتایج نشان داد که 

با میلوا نداشت.داري اختالف معنیحاصل شد که اسپریتاز رقم آن کمترین بدست آمد ورقم بانبااز هاي هرز تراکم علف
گرم در متر مربع از رقم آریندا حاصل شد که با ارقام سانته، بانبا، مارفونا 54/583هاي هرز به میزان توده علفبیشترین زیست

گرم در متر مربع از رقم میلوا 34/282به میزان نیز هاي هرز توده علفرین زیستداري نداشت. کمتاختالف معنیاسپریتو 
و همکاران. خالقی)2(جدول از خود نشان نداد داري معنیتفاوت و مارفونا اسپریتفونتانه، مد که با ارقام آگریا، بدست آ

گیرد. بطور متفاوتی تحت تاثیر قرار میزمینیهاي هرز توسط ارقام سیبتوده و تراکم علفند که زیست) اظهار داشت1385(
هاي هرز تاثیر مترمربع از رقم آریندا حاصل شد. نتایج نشان داد که علفگرم در 43/2969کمترین عملکرد به میزان 

گرم در 12/2969مربع به گرم در متر67/4671هاي هرز عملکرد را از داري بر عملکرد داشتند. به طوري که تداخل علفمعنی
ي تداخل اثر افزایش طول دورهزمینی در) گزارش کرد که عملکرد غده سیب1384). برجسته (4مترمربع کاهش داد (جدول 

). اثر تیمارهاي 3داري دیده نشد (جدول یابد. در بین ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد بیولوژیکی اختالف معنیکاهش می
گرم 63/10523هاي هرز میانگین عملکرد بیولوژیک را از دار بود به طوري که تداخل علفعلف هرز بر عملکرد بیولوژیک معنی

در بین ارقام مورد بررسی ).4گرم در مترمربع در شرایط تداخل کاهش داد (جدول52/6053ترمربع در شرایط کنترل، به در م
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نتایج نشان داد که بیشترین ).3داري مشاهده شد (جدول درصد اختالف معنی5از نظر شاخص برداشت در سطح احتمال 
.درصد) به رقم آگریا اختصاص یافت54/65به رقم سانته و کمترین میزان (درصد)63/78میزان شاخص برداشت (

). اثر متقابل رقم و علف هرز بر متوسط وزن غده و 4هرز بر شاخص برداشت معنی دار نشد (جدولهمچنین اثر تیمار علف 
هاي هرز، و رقم مارفونا در حالت ). رقم اسپریت در حالت کنترل علف3تعداد کل غده در واحد سطح، معنی دار شد (جدول 

گرم، کمترین متوسط وزن غده را تولید کرد که با 93/14د رقم آریندا با تولیتداخل، باالترین متوسط وزن غده را دارا بودند.
). رقم میلوا در حالت 5سایر ارقام به جز اسپریت در حالت کنترل، و سانته در حالت عدم کنترل اختالفی نداشت (جدول 

با افزایش ردند.هاي هرز، بیشترین تعداد غده در مترمربع را تولید کهاي هرز و رقم سانته در حالت تداخل علفکنترل علف
). 1386یابد (گلزردي، داري کاهش میزمینی در متر مربع به طور معنیهاي هرز تعداد غده سیبي تداخل علفطول دوره

هاي هرزدر رقابت با علفزمینیعملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سیبتجزیه واریانس -3جدول 
شاخص برداشتعملکرد بیولوژیکتعداد کل غدهغدهمتوسط وزن کل عملکرددرجه آزاديتغییراتمنابع
*2373.16تکرار

2.52ns161.39ns0.005ns11.48ns

**14610.64علف هرز
8.19*5022.52**0.69**145ns

*0.07ns116.79**285.83**5.04**7332.58رقم

7144.22ns5.42**228.04**0.03ns11.22nsعلف هرز×رقم

3078.11.1360.280.03548.14آزمایشیخطاي 

ضریب تغییرات (CV)17.6414.922.4510.2510.41
: غیر معنی دارns%.   5%.    *: معنی دار در سطح احتمال 1**: معنی دار در سطح احتمال 

مقایسه میانگین زیست توده و تراکم -2جدول 
علف هاي هرز در ارقام سیب زمینی

رقم

زیست توده علف هاي هرز
(گرم در متر مربع)

تراکم علف هاي هرز
(بوته در متر مربع)

549.30a64.62aسانته

583.54a72.90aآریندا

446.99abc63.92aمارفونا

512.52ab73.71aبانبا

282.34c44.61abمیلوا

344.64bc27.33bفونتانه

417.62abc43.85abاسپریت

340.53bc63.11aآگریا

در هاي هرز کم علفه واریانس زیست توده و ترانتایج تجزی-1دول ج
هرزهاي در تیمار عدم کنترل علفتداخل با ارقام سیب زمینی

منابع تغییرات
درجه 
آزادي

زیست توده علف 
(گرم در هاي هرز

متر مربع)

تراکم علف هاي 
(بوته در متر هرز

مربع)
29.86ns0.32nsتکرار

*0.34*720.65رقم
145.320.11خطاي آزمایشی

ضریب 
)C.Vتغییرات(

15.5510.62

%.   5%.    *: معنی دار در سطح احتمال 1**: معنی دار در سطح احتمال 
nsغیر معنی دار :
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مقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد در تیمارهاي مختلف-4جدول 

(گرم عملکرد غده تیمار
مربع) در متر

متوسط وزن کل 
غده (گرم )

تعداد کل 
غده

عملکرد بیولوژیک 
مربع)(گرم در متر

شاخص 
برداشت

3387.63bc99.88bc33.91ab5898.88abسانته
78.43a

2969.43c81.35c36.5a8759.45abآریندا 
70.73ab

3451.89bc126.3ab27.33c5207.99cمارفونا 
73.09ab

ارقام     
3878.07bc119.03ab32.58ab8460.21abبانبا

71.47ab

3761.74bc103.30b36.41a10006.59aمیلوا
67.19b

5180.70a149.07a34.75ab7414.30abاسپریت 
69.69ab

4215.27ab112.40b37.5a10220.43aفونتانه
66.09b

3528.33bc116.00b30.41bc9540.49aآگریا
64.54b

علف هرز
4671.67a120.43a38.79a10523.63aعدم تداخل

71.89a

2969.12b103.96b28.56b6053.52bتداخل
68.42a

.ستندنیي دارمعنیاختالفدارايP=0.05سطح دردانکنايدامنهچندآزمونطبقمشابه،حرفدارايهايمیانگین

هاي هرزغده در شرایط کنترل و تداخل علفمتوسط وزن غده و تعدادمقایسه میانگین -5جدول 
هاي هرزتداخل علفهاي هرزکنترل علف

مربع)تعداد غده (در مترمتوسط وزن غده (گرم) مربع)تعداد غده (در مترمتوسط وزن غده (گرم) رقم
153.63ab67.66bc58.92b68.00aسانته

104.93b81.66abc63.14b64.33abآریندا 

119.09ab64.33c138.71a45.00cمارفونا 

114.14ab84ab131.87a46.33cبانبا

106.57b89.66a117.34a56.00bcمیلوا

161.46a74abc137.37a65.00abاسپریت

124.83ab87a107.70a63.00abفونتانه

116.39ab72.33abc116.62a49.33cآگریا

.نیستندداري معنیاختالفدارايP=0.05سطح دردانکنايدامنهچندآزمونطبقمشابه،حرفدارايهايمیانگین

منابع
. مقاالت اولین همایش علوم علف هاي هرز ایران. انجمن هرز سیب زمینیي بحرانی کنترل علف هاي. دوره1384برجسته، ع. 

اریهاي گیاهی تهران.بهمن. موسسه تحقیقات آفات و بیم6الی 5علوم علف هاي هرز ایران. 
آفات و هاي هرز.زمینی با علف. بررسی توان رقابتی ارقام سیب1385جاهدي، آ. .، اله دادي، ا، و ، ف.، حجازي، ع.، زند، اخالقی

.95- 108):1(75بیماریهاي گیاهی. 
بر عملکرد و اجزاي ي کنترل علف هاي هرز . اثر دوره1386آ. د، گ.، سپهري، ع، و جاهدي، گلزردي، ف.، مندنی، ف.، احمدون

.115-128:)3(7عملکرد سیب زمینی در تراکم بذري و تجاري. پژوهش کشاورزي. 
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