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1394شهریور 12الی 10بیرجند، 
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رقم سانته در رامهرمزینیزمبیسعملکرد علف هرز بر کنترليهاروشاثر تاریخ کاشت و 
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ي هرز دانشگاه محقق اردبیلیهاعلفدانشجوي دکتري علوم -2شوشتر ی واحد آزاد اسالمي هرز دانشگاه هاعلفشناسایی و مبارزه با گروه-1
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چکیده
بررسی اثر ایـن عوامـل بـر عملکـرد     منظورلذا به. باشدیمتاریخ کشت مناسب و کنترل علف هرز ،در تولیدمؤثرعوامل نیترمهماز 

صـورت بهانجام شد. آزمایش در اراضی راهدارها واقع در شمال غرب این شهرستانرامهرمزدر زمینی و صفات وابسته آزمایشی سیب
30کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام گرفت. سه تاریخ کشـت  يهابلوكاسپلیت پالت) در قالب طرح خردشده (بارکیيهاکرت
، کولتیواتـور و وجـین   سـنکور ،کولتیواتـور کرت اصلی و چهار روش کنترل علف هرز شامل سنکور+ عنوانبهآذر 30و آذر15آبان، 

کـه يطوربهدار بوده است، % معنی5کشت بر وزن و عملکرد غده در سطح خیتارریتأثکرت فرعی در نظر گرفته شد. عنوانبهدستی 
مربـع بـاالترین عملکـرد را در    گرم در متـر 32/1935گرم در هر غده و عملکرد 25/67غده وزن متوسط ) با30/8اول (تاریخ کشت 

% و در میانگین طول 5سطح در و عملکرد کنترل علف هرز بر وزن متوسط يهاروشهمچنین تأثیر ؛ وهاي کشت داشته استتاریخ
گرم در هر غده و 5/68روش کنترل اول (سنکور+ کولتیواتور) با متوسط وزن غده کهيطوربهدار بوده است، % معنی1غده در سطح 
کنتـرل  يهاروشکنترل داشته است. همچنین تأثیر يهاروشگرم در مترمربع باالترین عملکرد را در بین 66/1961عملکرد نهائی 

دهـد کـه تـاریخ کشـت اول و روش کنتـرل اول و      ینهائی نشان منتایجدار بوده است.% معنی5سطح نیز بر ماده خشک کل نیز در 
تأثیر بوده است.بهترین و باالترین عملکرد کمی را داشته است ولی روي عملکرد کیفی بیهاآناثرات متقابل بین 

غده.، اسپلیت پالت، کولتیواتورسنکور، کلمات کلیدي:

The effect of planting date and weed control on yield in potato cultivar Sante in
Ramhormoz city

Muhammad Zangeneh1, Hossein Sabet Zanganeh2, Nazer Arian Nia1

1- Group to Identification and weeds control of Islamic Azad University shoushtar, 2- Weed Science
student, University Mohaghegh ardebili.

Abstract
One of the most important effective factors on the production of agricultural products is suitable planting date and
weed control. Therefore, in order to study the effect of planting date and weed control on tuber yield and yield
component of potato, a field experiment was conducted in Rahdar on the land located in the North West of
Ramhormoz. Experiment was a Split-Plot in randomized complete block design with four replications. Main plots
were planting date (21/11,6/12,21/12) and Sub-plots were weed control methods (sencor+cultivator, sencor,
cultivator, hand weeding). Effect of planting date treatment on tuber weight average and tuber yield was significant
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at %5 probability level. The first planting date had the highest yield with average tuber weight of 67.25 and yield of
(1935.62gr) in m2. Effect of weed control treatment on tuber yield and average tuber width was significant at %5
probability level, also average tuber length was significant at %1 probability level. The first way of weed control
(Sencor+Cultivator) had the highest yield with tuber weight per bushes (68.5gr) and tuber yield in m2(1961.66gr).
Also effect of weed control treatment on total dry matter was significant at %5 probability level. Final results
indicated that highest yield of quantity were in first planting date and first way weed control and alternate effects for
this experiment but no effect significant in quality yield.
Keyword: sencor, cultivator, Split-Plot, tuber.

مقدمه
محصوالت نیترمهمحاضر یکی از در حال؛ وباشدیمینیزمبیسدر تغذیه بشر دارد،يمؤثرامروزه یکی از گیاهانی که نقش 

حاضر مقام در حالینیزمبیس.ردیگیمکشاورزي تولیدي است که در سطح وسیع و رو به رشدي در دنیا مورد کشت و کار قرار 
در کاهش تولید مؤثریکی از عوامل .)2011(فائو، اختصاص داده استخودبهو برنجچهارم تولید جهانی را بعد از گندم، ذرت

و بردیمرا از بین درصد محصوالت کشاورزي20هرز بیش از يهاعلفآخرین آمار منتشره بر اساسوباشدیمهرز يهاعلفوجود 
کویري شدن برخی ،توسعه کشاورزي از قبیل ناکافی بودن اراضی کشاورزيۀنیدرزمدر کشور ما با توجه موانع بسیار زیادي که 

سریع جمعیت وجود دارد و باعث گردیده که میزان تولید کم شدن منابع و افزایش،زیر کشتيهاخاكپیشروي شوري در ،مناطق
زیرا ،حفظ محصول از گزند عوامل خسارت زا در مراحل مختلف تولید اهمیت سزایی داردنی؛ بنابرابا نیاز جامعه هماهنگ نباشد

عوامل مهم خسارت زا، نیاز او یکی نندیبیمکمی و کیفی صدمه ازلحاظحمله این عوامل براثریدات کشاورزي قسمت زیادي تول
لیبه دالهرز خسارات زیادي به محصوالت تولیدي کشاورزي کشور ما حتی بیش از متوسط جهانی يهاعلف.باشدیمهرز يهاعلف

).1375رستگار،(است ریناپذاجتنابینیزمبیسرو به توسعه چون يهاکشتهرز در يهاعلفبنابراین مبارزه با ؛ دینمایمباال وارد 
هرز بین خطوط کشت را با کولتیواتور از بین برده و از سموم شیمیایی بخصوص روي يهاعلفنمود که اگر ) عنوان1381(يجاهد

عنوان نمود که استفاده دو سالهششيهاپژوهش) نیز طی 2000دونالد (.شودیمکنترل یخوببههرز يهاعلفپشته استفاده کرد 
يهاخیتارریتأثبررسی هدف از این پژوهش .دهدیمافزایش يداریمعنطوربهمحصول را کشعلفتا سه بار کولتیواتور و استفاده از 

رقم سانته در شهرستان رامهرمز بود.زمینیسیبدر کنترل بر عملکرد و اجزاي آنيهاروشمتفاوت کاشت و 

هاروشمواد و 
رقم سانته در منطقه زمینیسیبهرز بر رشد يهاعلفکنترل يهاروشتاریخ کشت و ریتأثتعیین درجهمنظوربهاین تحقیق 

7درجه و 49متر از سطح دریا به طول جغرافیایی 155رامهرمز در اراضی راهدارها واقع در شمال غرب این شهرستان با ارتفاع 
کامل يهابلوكآزمایش اسپلیت پالت با طرح پایه صورتبهگرمییوهواآبطیو شرادقیقه 30و درجه 30دقیقه عرض جغرافیایی

فاکتور عنوانبه،)D3(آذرماهامیسو )D2(آذرماه ، پانزدهم)D1(آبان ماهامر چهار تکرار و سه تاریخ کشت شامل، سیتصادفی د
در هکتار در لوگرمیکسنکور با دوز یک کشعلفبا یپاشسممختلف کنترل علف هرز با چهار سطح شامل يهاروشاصلی و 

بارکیواتوریکولت,)C2در هکتار (لوگرمیکدوز یک سنکور بابا یپاشسم,)C1(کولتیواتوربارکیهرز وبرگی علف 4تا 2يمرحله
کود حیوانی و پخشعملیات زراعی شامل شخم عمیق تابستانه گردید. اجرايانجام)C4(دستینی) وجC3در طول کشت (

لوگرمیک100زانیمبه کاشت انجام پذیرفت. کودپاشی پس از انجام آزمون خاكاتیعملریو ساپوسیده به همراه دیسک اول 
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توسط سپسفاروئر صورت،لهیوسبهجوي و پشته جادیاگردید.و اجراکیلوگرم در مزرعه توزیع 45زانیبه مفسفات آمونیم و اوره 
اجرا تکرار 4کرت در 48درمجموعبراي هر کرت و متر4*4دستی و متراژ دقیق در ابعاد صورتبهاجراي طرح نقشهکارگر،

پس از روز130حدودزمان برداشت محصول،درتوسط مارکر تعیین گردید. قاًیدقنیزمتریسانت75. فواصل خطوط کشت دیگرد
سپس ؛ وردیدگحذفياهیحاشکاهش اثرات به خاطرباقیمانده يهاکرتاز هر طرف از متریسانت25دو ردیف حاشیه و کاشت،

تعیین جهتاجرایی گردید. يبردارنمونهاز طریق مشاهده و یزنجوانهکارگر کف بري گردید. در طول دوره رشد روند لهیوسبه
یال48و به مدتتوزین هانمونهاندام هوایی و برداشت محصول،یزنو کفپس از قطع )و غدهاندام هوایی کل (میزان ماده خشک 

يریگاندازهدر آون نگهداري و سپس به با ترازوي دیجیتال با دقت یک گرم توزین گردید.گرادیسانتدرجه70در دماي ساعت72
و SPSSافزارنرماز با استفادههادادهو تحلیل هیتجزروش اسپکتروفتومتري انجام پذیرفت.و ازدرصد نشاسته در آزمایشگاه 

زمانیيهادادهبا استفاده از مدل یزنجوانهدانکن و تجزیه و تحلیل روند يادامنهبا استفاده از آزمون چند هانیانگیمسهیمقا
Arima استاتیسکا محقق شد.افزارنرمو

نتایج و بحث:
یمـار تـاریخ   خالصه نتایج تجزیه واریانس اجزاء عملکرد نشان داد که در بین اجزاء عملکرد تفاوت صـفت وزن متوسـط غـده بـراي ت    

مربوط بـه دار گردیده و بیشترین وزن متوسط غده در تیمار اول% معنی5در سطح هاآنهاي کنترل و اثر متقابل بین کشت و روش
درمجمـوع و ایـن امـر باعـث گردیـد کـه      بوده اسـت گرم 5/68با کولتیواتورتیمار دوم سنکور+در گرم و 25/67تاریخ کشت اول با 

تاریخ کشت و روش کنترل و يمارهایتو تفاوت صفت عملکرد غده هم براي قرارگرفتهمتوسط غده وزنعملکرد کل هم تحت تأثیر 
گـرم و روش  1935عملکرد نیز در بین هر دو تیمار به تاریخ کشـت اول بـا   نگردد و بیشتریداریمعن% 5در سطح هاآناثر متقابل 

).2و1(جدولبودگرم 1962) با سنکور+ کولتیواتوراول (کنترل 

جدول خالصه تجزیه واریانس اجزاء عملکرد و صفات وابسته به آن-1جدول 

منابع
تغییر

درجه 
آزادي

وزن متوسط غده
(گرم)

عملکرد در مترمربع
(گرم)

خشک کلماده وزن 
(گرم)

شاخص برداشت
(درصد)

درصد
نشاسته

3743/11306/2374367/1941058/5965تکرار
a2*188/429*25/390731ns657/16660ns580/99ns187/0کشت تاریخ 

a6743/11806/4861832/5654853/21215/4اشتباه 
b3*687/244*639/224157*201/7710ns366/26ns910/0روش کنترل 

b27576/4343/2536625/1384796/10613/2اشتباه 
b×a6*938/15*806/6736ns119/1728ns072/4ns993/3

ab27576/4343/2536625/1384796/10613/2اشتباه 
CV45/886/699/558/576/8

ns1در سطحدار ** داراي اختالف معنی%5دار در سطح * داراي اختالف معنیدار: فاقد اختالف معنی%

زنی در اول فصل کشـت،  زمینی باعث افزایش سرعت جوانهگردد که افزایش طول دوره رشد سیباز نتایج حاصله چنین استنباط می
قبل از برخورد با شـرایط گـرم و   دئالیارسیدن به کانوپی الزم قبل از رسیدن به سرماي زمستانه و ایجاد اندام هوایی مناسب و رشد 

گردد و همچنین کنترل مناسب علف هرز با اسـتفاده از  خشک اواخر فصل و ایجاد فرصت زمانی رشد مناسب براي پر شدن غدد می
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گـردد  علف هرز میدئالیاپاي بوته و کنترل یدهخاكخوردن ساختمان خاك، افزایش هوادهی خاك، به همباعث کولتیواتورسم و 
ها و درنتیجه افزایش وزن متوسـط  ها و افزایش طول و عرض غدهمناسب رشد و پر شدن غدهو همگی این عوامل باعث ایجاد شرایط

در خصـوص اینکـه، فصـل    )1982(مک الرنو خوارناتحقیقات با نتایجآمدهدستبهنتایج گردد.افزایش عملکرد میتیدرنهاو غده
بـه  تـر مطلوبیدي رابطه مستقیم برقرار است و پوشش سطح زمین با میزان دریافت تشعشع خورشترعیسرکشت مناسب و پوشش 

نتایج تجزیه واریانس ماده خشک کـل نشـان داد کـه    گردد مطابقت دارد. ها منجر میو ارسال آن به غدهيفتوسنتزافزایش تولیدات 
یشـترین عملکردهـا   مشاهده گردیده و بداریمعن% اختالف 5در بررسی ماده خشک کل براي تیمار دوم یعنی روش کنترل در سطح

در هر سـه  آورده است و هرچند که تیمار اولبه دستگرم 650و گرم397) با کولتیواتورسنکور+ اول (روش کنترل مربوط به نیز 
اسـت  هـا داشـته   روش کنترل اول با اختالفات ناچیزي معموالً باالترین عملکردها را نسبت به سایر تاریخنگردید ولیداریمعنصفت 

ت براي هر دو تیمـار و اثـرات   احاکی است که تفاوت این صفو درصد نشاسته نتایج تجزیه واریانس شاخص برداشت ).2و 1جدول(
).2و 1جدولاست (نبوده داریمعنهاآنمتقابل بین 

اجزاء عملکرد و صفات وابسته به آنيهانیانگیمجدول مقایسه -2جدول 

واحد گرممیانگین   تیمارها
وزن متوسط

غده
عملکرد در

مربعمتر
ماده خشک

کل
شاخص برداشت 

درصد
درصد

نشاسته
تاریخ کشت

30/8a25/67a62/1935a55/647a61/61a37/18
15/9b250/61b50/1697a11/607a03/58a48/18
30/9c93/56c25/1641a77/583a82/56a56/18

روش کنترل
a5/68a66/1961a32/650a95/60a5/18سنکور + کولتیواتور

b5/60b50/1707b13/606a46/58a08/18سنکور
b5/59b33/1668b94/576a52/57a41/18کولتیواتور

b75/58b00/1695b84/597a34/58a75/18وجین دستی
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