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 چكيده

آزمايشـي در مزرعـه تحقيقـاتي دانشـكده     نحـوه مصـرف علـف كـش     كـاربرد تلفيقـي كولتيواتـور و     اثرات به منظور بررسي
ــه صــورت   1394ســال  دركشــاورزي دانشــگاه فردوســي مشــهد  ــر روي محصــول ســيب زمينــي انجــام شــد. آزمــايش ب ب

كولتيواتـور( بـدون كولتيواتـور و يـك     اسـتفاده از  شـامل   عامـل  2بـا   فاكتوريل و بر پايه طـرح بلـوك هـاي كامـل تصـادفي     
متـري  و  هـاي پنـدي متـالين بـه صـورت پـيش رويشـي        اسـتفاده از علـف كـش   بـا   تيمـار علـف كـش     6باركولتيواتور) و 

تيمـار   هكـ ش نشـان داد  يج آزمـا ينتـا انجـام گرفـت.    بـه دو صـورت سراسـري و نـواري،     وزين بـه صـورت پـس رويشـي    يب
را  علــف هــاي هــرزكــل  ســت تــودهيزبيشــترين عملكــرد و كمتــرين تــراكم و  هــاي پــيش رويشــي بعــالوه پــس رويشــي

كـرد و بيشـترين   لكمتـرين عم  ،علـف كـش   اربردكـ ز عـدم  يـ نتيمارهـاي پـيش رويشـي بـه تنهـايي و      ن يهمچن .سبب شدند
تـاثير چنـداني   كولتيواتور يـك باراسـتفاده از   شـد كـه   مشـخص چنين م.هردنـد كجـاد  ياعلـف هـرز را    سـت تـوده  يزتراكم و 

  بر تراكم علف هاي هرز ندارد.
  وزيني، كولتيواتور، متري بنواريكلمات كليدي: بيوماس، پندي متالين، كاربرد 

  مقدمه
، بعـد از  ودولپـه، در حـال حاضـر مهمتـرين محصـول زراعـي اسـت كـه بـر اسـاس آمـار فـائ             سيب زميني در بـين گياهـان  

ودر  در دنيــا رتبــه چهــارم را داراســت، 2013 ميليــون تــن در ســال45/376ذرت بــا مجمــوع توليــد حــدود گنــدم، بــرنج و
مهمترين محصول غـده اي اسـت كـه بـه دليـل عملكـرد بسـيار بـاال در واحـد سـطح، نقـش مهمـي             بين محصوالت زراعي، 

ــران). 1( در تغذيــه مــردم جهــان دارد ــه شــمار مــي رود   نيــز در اي ــاه زراعــي ب ــدم، ســيب زمينــي مهمتــرين گي  بعــد از گن
ــده اي همــراه اســت كــه يكــي از ايــن مشــكالت،     آنكشــت و ــا مخــاطرات ومشــكالت عدي ــد ســاير محصــوالت ب همانن

رقابـت علـف هـاي هـرز بـا محصـول سـيب زمينـي بطـور مشـخص،           ). 2(مزرعـه مـي باشـد   وجود علفهاي هرز در سـطح  
شـدت كـاهش   ن مـي توانـد از طريـق كـاهش در انـدازه وتعـداد غـده هـا، بـه          آبراي آب و مـواد غـذايي اسـت وعملكـرد     
هـرز   ينتـرل علـف هـا   ك يبـرا  يمختلفـ  يروش هـا  ). 3 هرزبسـتگي دارد( هـاي پيدا كند. كاهش عملكـرد بـه تـراكم علـف    

 ينتـرل محسـوب مـ   ك يدر صـدر برنامـه هـا    يكيانكـ و م ييماينتـرل شـ  ك يه روش هـا كـ وجـود دارد،   يفين محصول رديا
ـ الت عدكبـا توجـه بـه مشـ    ر، ياخ يدر سال هاشوند.  بـا   يقـ يت تلفيريش هـا، مباحـث مـد   كـ از مصـرف علـف    يده ناشـ ي
ز يــج مطالعــات مختلــف ني. نتــا شــده انــدبــر خــوردار  يشــتريت بيــاز اولو ييمايبــات شــكين تريــاهش مصــرف اكــهــدف 

ـ ار زياز اثرات مثبـت بسـ   كيحا  پـژوهش،  يـك ج ياسـت. از جملـه بـر اسـاس نتـا      يتيريمختلـف مـد   يق روش هـا يـ اد تلفي
بــا كولتيواتــور بــه تنهــايي در مقايســه بــا كــاربرد تــوام علــف كــش و كولتيواتــور،    ينــيب زميســ كنتــرل علــف هــاي هــرز

كــاربرد ز يــگــر نيد يدر مطالعــه ا ). 4كاســت (  اهيــگضــعيف بــوده اســت  و بــه طــور معنــي داري از عملكــرد غــده هــاي 
ـ بـر ا  ). 5( سـت اك %99تـا   40علف كش به همراه كولتيواتـور از آلـودگي مـزارع سـيب زمينـي بـه علـف هـاي هـرز از           ن ي
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بـا   ينـ يب زميه شـده سـ  يتوصـ  يش هـا كـ علـف   يبرخـ  ياربرد نـوار كـ ق يـ ان تلفكـ ام ين پژوهش با هدف بررسياساس، ا
  ش انجام شد.كاهش مصرف علف كواتور به منظور يولتك

  مواد و روش ها
ــال   ــژوهش در س ــن پ ــع در       1394اي ــهد واق ــي مش ــگاه فردوس ــاورزي دانش ــكده كش ــاتي دانش ــه تحقيق ــل مزرع  در مح

كيلــومتري شــرق مشــهد، بــه صــورت فاكتوريــل و در قالــب طــرح بلــوك هــاي كامــل تصــادفي در چهــار تكــرار اجــرا   10
(بـدون كولتيواتـور و يـك بـار كولتيواتـور)و تيمـار        سـطح  شـامل؛ كولتيواتـور بـين رديفـي در دو     شيآزمـا  ي. فاكتورهـا شد

 بصــورت پــس رويشــي شكــاربرد علــف كــ پــيش رويشــي+ شكــعلــف شــيميايي در شــش ســطح شــامل؛ نتــرل كهــاي 
پـيش رويشـي بـه     شكـ علـف  نـواري،   بصـورت  پـس رويشـي   شكـ اربرد علـف  كـ  پـيش رويشـي+   شكـ علف سراسري، 

نـواري  بصـورت  علـف كـش پـس رويشـي     اربرد كـ سراسـري بـه تنهـايي،    بصـورت  پس رويشـي   شكاربرد علف كتنهايي، 
يمارهـاي مـذكور، يـك تيمـار شـاهد وجـين كامـل علـف         . عـالوه بـر ت  بـود ي شـ كعلف به تنهايي و  بدون كاربرد هيچ نوع 

ــه شــد. در ايــن    ــز در كــل فصــل در نظــر گرفت ــژوهشهــاي هــرز ني ــد پ ــال ياز علــف كــش پن ــا  فرموالســيون يمت  ن ب

EC33% وزين  يـ در هكتـار، بـه عنـوان علـف كـش پـيش رويشـي و از علـف كـش متـري ب          گرم مـاده مـوثر    990به ميزان
گرم مـاده مـوثره در هكتـار،  بـه عنـوان علـف كـش پـس رويشـي اسـتفاده  شـد. همچنـين              700پودر وتابل  به ميزان  70%

حجـم  و   8002شـماره   بـار)، مجهـز بـه نـازل بـادبزني      5/2در اين طرح از سمپاش پشتي شـارژي بـا امكـان تنظـيم فشـار (     
ز آخـرين سمپاشـي پـس    روز بعـد ا 15از كولتيواتـور مجهـز بـه تيغـه  پنجـه غـازي       تار استفاده شـد.  كتر در هيل 330پاشش 

 يمتريسـانت  15توسـط دسـت در عمـق     سـيب زمينـي در اوايـل خـرداد مـاه      يبـذر  يغـده هـا  رويشي استفاده  شد.كاشـت  
رت كـ هـر  انجام  شد. رقم مورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش از نـوع آگريـا ، رقـم رايـج منطقـه بـا  عملكـرد بـاال مـي باشـد.              

ـ رد يرو فاصـله متر و يسـانت  50ف به فواصل يرد 4شامل  . در انتهـاي فصـل و همزمـان بـا مرحلـه      بـود. سـانتي متـر   25 في
متـر مربـع عملكـرد زيسـت تـوده و غـده هـاي سـيب زمينـي انـدازه           2برداشت و با حـذف اثـر حاشـيه از سـطحي معـادل      

گيري  شدند. همچنين غـده هـا از نظـر بـازار پسـندي و بـر اسـاس انـدازه و وزن، طبقـه بنـدي و شـمارش شـدند. تـراكم              
در ســطح مــورد نظــر انــدازه گيــري شــدند. در نهايــت تجزيــه و تحليــل داده هــاي ز يــنهــرز  ســت تــوده علــف هــايو زي

 كمـ كن بـه  يانگيـ سـات م يو مقا .شـد انجامMinitab وSAS آزمايش بـه كمـك نـرم افزارهـاي آمـاري مختلـف از جملـه        
  درصد انجام شد. 5در سطح  LSDآزمون 

  نتايج و بحث
 يعلــف هــاي هــرز و همچنــين اجــزا ســت تــودهيزتــراكم و  بــرمعنــي داري  واتــوراثريولتك هكــش نشــان داد يج آزمــاينتــا

تيمارهــاي  ).1). ولــي در اســتفاده از تيمارهــاي شــيميايي، تفــاوت معنــي دار بود(جــدول 1(جــدول رد كــجــاد نيا عملكــرد
علـف هـاي    سـت تـوده  يزي نـواري كمتـرين    و تيمـار پـيش رويشـي + پـس رويشـ      سراسـري  پيش رويشي + پس رويشي

سـبب شـدند (جـدول    علـف هـرز را    سـت تـوده  يزوتيمارهاي پيش رويشـي تنهـا و بـدون علـف كـش نيـز بيشـترين         هرز
2 .( 
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 زيسـت تـوده   اثـر كولتيواتـور و تيمارهـاي مختلـف كنتـرل شـيمييايي بـر عملكـرد , تـراكم و         (ميانگين مربعات) تجزيه واريانس -1جدول
  علف هاي هرز . كل

وزن خشك بوته  تعداد غده ها وزن غده ها  درجه آزادي  منابع تغيير
  هاي سيب زميني

علف  كل تراكم
  هاي هرز

  علف هاي هرز كل وزن خشك

  ns44/2 *43/4 ** 69/9 ns86/1 94/7**  3 بلوك
  ns74/0 **69/35 ns95/2 ** 03 /36 ns 43 /0  1  كولتيواتور

  57/14 ** 84/3 ** 86/31** 5/46** 5/46**  5  علف كش

× كولتيواتــــور 
  علف كش

5  ns 2/2 ns 01/8 ns  94/1  ns  2 /2 ns   78/0  

  25/9345 06/1711 17/1240 58/61 8/397831  33 خطا
ــريب  ضــــــ

  )%تغييرات(
  2/16 67/12 82/11 97/39 6/35  

 عدم معني داريnsو%5و  %1** و * معني داري در سطح 
 

تـراكم و زيسـت تـوده كـل علـف        ،كاربرد كولتيواتـور و تيمارهـاي مختلـف كنتـرل شـيمييايي بـر عملكـرد       مقايسه ميانگين اثر  -2جدول
  .هاي هرز

 وزن غده ها  تيمار
  (گرم)

  وزن خشك بوته هاي تعداد غده ها
  سيب زميني (گرم)

  تراكم علف هرز
  (بوته در مترمربع)

  وزن خشك 
  علف هرز(گرم)

 3970/2a 68/658a          306/57a a 32/139  887/75a  بدون كولتيواتور

 3813/7a55/125aa12/289  b      65/67  829/71a  با كولتيواتور

پيش رويشي + پـس رويشـي   
  سراسري

6143a82/92a a13/392  a 55/148  c 3 /431  

پيش رويشي + پـس رويشـي   
  نواري

5398/8bb87/74 a1/373  ab 75/116  c 43/382  

  2798/8dc    37/51 c75/240  c 75/71  a 1/1375  پيش رويشي تنها
  c8/3608 c65/56 b25/298  bc 38/96  b 5/834  پس رويشي سراسري

  2942/9d c 37/51 c53/257  abc 85/111  b  4/853  پس رويشي نواري

  d2460 c15/54 c31/225  bc 63/75  a 8/1275  بدون علف كش

  6800a a25/84 a75/393  0  0  شاهد(وجين دستي)
  درصد فاقد اختالف معني دار هستند. 5در سطح  LSDبر اساس آزمون،ميانگين هاي با حداقل يك حرف مشترك در هر ستون به تفكيك عامل

 
تيمارهــاي پــيش رويشــي + پــس رويشــي سراســري و همچنــين  نيــز از لحــاظ عملكــرد هكــن نشــان داد يانگيــســات ميمقا

. كمتـرين عملكـرد   ردنـد كجـاد  يا تمـام فصـل  را بعـد از وجـين     عملكـرد پيش رويشـي + پـس رويشـي نـواري، بيشـترين      
. ايـن ميـزان عملكـرد بـه دليـل كنتـرل       )2(جـدول نيز متعلـق بـه تيمـار پـيش رويشـي بـه تنهـايي و بـدون علـف كـش بود          

رويش علف هاي هرز در ابتـداي فصـل توسـط پنـديمتالين و كنتـرل رشـد علـف هـاي هـرز در طـول فصـل رشـد سـيب              
اسـتفاده تنهـا ازيـك نـوع علـف كـش،        هكـ ن مشـخص شـد   يهمچنـ .حاصـل شـد  وزين يـ علـف كـش متـري ب   زميني توسط 

ـ كـ باالخص علـف   . نتـايج  داشـته باشـد  را بـه دنبـال   نتوانسـت كنتـرل قابـل قبـولي از علـف هـاي هـرز        ، يشـ يش رويش پ
  .از علــف هــاي هــرز نــدارد يــك بــار در طــول فصــل  كنتــرل قابــل قبــولي ان داد كــه اســتفاده از كولتيواتــورهمچنــين نشــ

استفاده تنها ازيـك نـوع علـف كـش، نتوانسـت كنتـرل قابـل قبـولي از علـف هـاي هـرز داشـته              بطور كلي مشخص شد كه
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رز تـر بـود. همچنـين اسـتفاده از كولتيواتـور تنهـا يـك بـار در طـول فصـل            حـ كـه ايـن مسـئله در مـورد پنـديمتالين م      باشد
  كنترل قابل قبولي از علف هاي هرز ندارد و از لحاظ عملكرد نيز تاثير زيادي بر روي توليد غده نداشته است. 
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Evaluation the possibility use of herbicide`s band application and cultivator for weeds 
management in potato(Solanum tuberosum L.) 

Abstract 
To evaluation the effect`s cultivator and herbicide application methods on yield and   yield`s  
components and weeds control of potato, an experiment was conducted using factorial based 
on  randomized complete block design with four replications at Research Field of Ferdowsi 
University of Mashhad in 2015. Experimental factors included cultivator at two levels 
included with and without cultivator  and  the other factor included herbicide application 
methods at six levels, included Pendimethalin   as pre plant herbicide and Metribuzine 
applied as post emergence herbicide which applied using broadcast  or  band method. The 
results showed that application of Pendimethalin + Metribuzine using broadcast or band 
method reduced total weeds density and total weeds biomass and increased tuber`s weight, 
tuber`s  number and biomass of potato. It was concluded, that applying cultivator had no 
significant effect  on  total  weed density and total weeds biomass. 
Key words: Biomass, Band application, Cultivator, Pendimethalin, Pre emergence, 
Metribuzin  

 


