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 بر کنترل ونیواسیوکولت کشعلف يکاربرد نوار یقیتلف اثر یابیارز

 )Solanum tuberosum L.( ینیزمبیس هرز و عملکرد يهاعلف 
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  )21/11/1397 رش:یخ پذی؛ تار 19/1/1396 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ـ یآزما ،ینیزمبیهرز و عملکرد س يهابر کنترل علف واتوریکولت از استفاده و کشعلف ينوار کاربرد یقیاثرات تلف یبررس منظوربه در  یش

 يهاطرح بلوك هیو بر پا لیفاکتور صورتبه شیانجام شد. آزما 1394مشهد در سال  یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز یقاتیمزرعه تحق

ـ یرد نیب واتوریسطح از عامل کولت دوشامل:  ماریت 12تکرار و  چهاربا  یکامل تصادف ـ و کـاربرد   واتـور یبـدون کـاربرد کولت  ( یف  بـار کی

 ،يسراسـر  صورتبه نیوزیب يمتر یشیرو+ کاربرد پس نیمتالیپند یشیروشیپ کاربرد شامل سطح، شش در کش) و عامل علفواتوریکولت

ـ  ،يوارن صورتبه نیوزیب يمتر یشیرو+ کاربرد پس نیمتالیپند یشیروشیکاربرد پ ـ یروشیکاربرد پ کـاربرد   ،ییتنهـا بـه  نیمتالیپنـد  یش

 کـش و بدون کاربرد علـف  ییتنهابه ينوار صورتبه نیوزیبيمتر یشیروکاربرد پس ،ییتنهابه يسراسر صورتبه نیوزیبيمتر یشیروپس

بـا   نیبیـوز  يمتـر  کـش در هکتـار و علـف  ماده مـؤثره   لوگرمیک 1/1 زانیمو بهدرصد  EC 33 ونیبا فرموالس نیمتالیپند کشعلف. بودند

کاربرد  يمارهای. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از تشدندگرم ماده مؤثره در هکتار، استفاده  700مقدار و بهدرصد  WP  70ونیفرموالس

تن در هکتـار) و   168/36و  158/41عملکرد ( نیشتریباعث ب ن،یوزیب يمتر يو نوار يسراسر یشیرو+ کاربرد پس نیمتالیپند یشیروشیپ

 نیکمتـر  ز،ین ییتنهابه نیمتالیپند کشعلف کاربرد و کشبدون کاربرد علف يمارهایهرز شد. همچنین ت يهاعلف کل تودهزیست نیکمتر

 تـوده سـت یز بر واتوریبار کولتکی. کاربرد ردندک ایجاد را هرز علف کل تودهزیست نیشتریتن در هکتار) و ب 752/18و  482/16عملکرد (

بر اساس  یکلطوربههرز شد.  يهانکرد و فقط سبب کاهش تراکم کل علف جادیا يداریمعن ریتأث ینیزمبیعملکرد س هرز و يهاکل علف

توده ستیهرز و عملکرد غده و ز يهاکل علف تودهستیز و تراکم بر کش،و کاربرد علف واتوریکنش کاربرد کولتپژوهش، برهم نیا جینتا

  بود. واتوریبودن دفعات کاربرد کولت یآن ناکاف یاحتمال لینشد که دل يداریمعن ینیزمبیس
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  مقدمه

 )Solanum tuberosum L(. یساله با نـام علمـ  کی یاهیگ ینیزمبیس

ـ  یمحصـول زراعـ   نیتـر عنـوان مهـم  که بـه  انیبادمجان رهیاز ت  نیدر ب

)، بـرنج  Triticum aestivum L.( پـس از گنـدم   ،يادولپـه  اهـان یگ

).Oryza sativa L) و ذرت (.Zea mays L  رتبه چهـارم را در ،(

آن در هکتـار از   نیماده خشک و پـروتئ  دیجهان دارا بوده و تول

  ). 12و  8( است شتریغالت ب

 چهـار تـا   سهو غالباً به  است یطوالن ینیزمبیرشد س دوره

هـرز بـدون هـر گونـه      يهـا دوره، علف نیا یرسد. طیهفته م

در اشغال  ینیزمبیو بر س افتهی شیرو توانندیرقابت محصول م

ـ ن شیـ پـس از رو  ینـ یزمبی. سـ رنـد یگ یشیپ طیمح سـرعت   زی

ـ  کشـد یهفته طول م ششتا  چهاردارد و غالباً  یگسترش کم  ات

  ). 12( کندهرز رقابت  يهاآن بسته شده و بتواند با علف یکانوپ

در  ینـ یزمبیس سالهکی برگهرز پهن يهاعلف نیترزاخسارت

 تـــره)، ســـلمهAmarantus spp.( هـــاخـــروسجتـــا ران،یـــا

).Chenopodium album Lــه ــا)، گونـ ــاج يهـ ــرتـ   يزیـ

).Solanum spp) و خرفه (.Portulaca oleracea L (در هستند .

 شیزااست، اف جیرا نیوزیبيمتر کشکه استفاده از علف یمزارع

 زیوجـود گـل جـال    نیساز است. همچنمشکل يزیرتاج تیجمع

).Orobanch sp( از مــزارع   یدر بخــش قابــل تــوجه   زیــن

  ).  14و  13دردسر ساز شده است ( ینیزمبیس

اسـتفاده   ،ینیزمبیهرز س يهاکنترل علف يهاروش نیب در

ــااز روش ــنظ ییه ــاك ری ــو ن يورزخ ــ  زی ــرل ش از  ییایمیکنت

و  ییکارا دلیلبه هاکشبرخوردار است. علف يشتریب یگستردگ

 فـا یهـرز ا  يهاعلف تیریمد در ينقش محور ،يصرفه اقتصاد

ـ . اشـوند مـی اسـتفاده   ياگسـترده  طـور بـه و امروزه  کنندیم  نی

کـه دارنـد، هنـوز از     یطـ یمحسـت یبه رغم مشکالت ز باتیترک

 وندشـ یهرز محسوب مـ  يهاعلف یقیتلف تیریمهم مد ياجزا

از  توانیم ینیزمبیهرز س يهاعلف ییایمیکنترل ش ي). برا17(

 یشــیروشی)، پــیســیتــیپــي(ا شــتکاشیپــ يهــاکــشعلــف

 یشـــیرو)، پـــسنیوزیـــبيپـــاراکوات و متـــر ن،یمتالی(پنـــد

اسـتفاده   یشیروو پس یشیروشیاز پ یقیتلف ای) و نیوزیبي(متر

) نشـان داد کـه   2و  1( و همکـاران  میابـراه آل جی). نتـا 12کرد (

در  نیفلورالیو تر نیمتاليپند ن،یفلورالاتال يهاکشعلفکاربرد 

 يهاعلف تودهزیستدر هکتار،  تریچهار، شش و چهار ل ریادمق

ـ مبه یپاشروز پس از سم 20در فاصله  ار هرز ـ  زانی  90از  شیب

وزن غـده و عملکـرد کـل     نیانگیـ م نیشتریدرصد کاهش داد. ب

در هکتار  تریچهار ل زانیمبه نیمتاليکش پندعلفغده از کاربرد 

 ن،یمتـال يپنـد  يهاکشعلف کاربرد يمارهایآمد که با ت دستبه

 تریشش، دو و دو ل ریبا مقاد ترتیببه نیفلورالو اتال نیفلورالیتر

ــ  ــتالف معن ــار اخ ــرید ینداشــت. در پژوهشــ يداریدر هکت  گ

گـرم مـاده مـؤثره در هکتـار از      210کـاربرد   مشخص شـد کـه  

هـاي هـرز   علـف  درصد از 100تا  93،  نیوزیمتري ب کشعلف

کنترل کـرد   ینیمز بیتره را در سز و سلمهقرم شهیخروس رتاج

گرم مـاده مـوثره در هکتـار از     560کاربرد  نی). همچن16و  15(

قرمز و سلمه  شهیخروس رتاج گرید يادر مطالعه کشعلف نیا

  ). 11درصد کنترل کرد ( 96تره را

 واتـور یاسـتفاده از کولت  رینظ يورزخاك اتیعمل يریکارگبه

ـ    يهـا دوره رشـد علـف   لیدر اوا  يبـرا  یهـرز کـه دوره بحران

داشـته   ياثـرات سـودمند   توانـد یاست، مـ  ینیزمبیمحصول س

کنتـرل  مشخص شـد کـه    یشی). از جمله در آزما10و  9باشد (

 يدر رو وبـت و در پـنج ن  ییتنهـا به واتوریهرز با کولت يهاعلف

 يهـا از برنامه یکی). 5درصد بود ( 90 ها،فیرد نیو ب هافیرد

 يهـا روش قیـ ها، تلفکشعلفهدف کاهش مصرف با  یتیریمد

ـ ). بـر ا 4هـرز اسـت (   يهـا کنترل علف ییایمیو ش یکیمکان  نی

 یکیکـه روش مکـان   ینشان داده شد، زمـان  یشیآزما یاساس ط

 بهتـر  هـرز  کنتـرل علـف   د،رویکار مبه ينوار یهمراه سمپاشبه

همراه به نیوزیبيمتر کش). استفاده از علف16( ردیگیم صورت

درصـد   60کـه   یزمـان  هـا، بوتـه  يپـا  یدهـ و خـاك  واتوریکولت

را  ینـ یزمبیس يهاهرز سبز شده باشند، عملکرد غده يهاعلف

 یبررسـ  نیـ در ا نیداد. همچن شیتن در هکتار افزا 7/8 زانیمبه

 واتـور یو کولت نیوزیبيمتر کشاستفاده از علف که شدمشخص 

ــلمه ــت سـ ــرهتوانسـ ــا  تـ ــاج 100را تـ ــد، تـ ــرودرصـ   سخـ

ـ را ن بنـد درصد و علف هفت 100تا  96 نیرا ب  99تـا   97از  زی
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. کنـد  کنتـرل  هـرز  علف شیروز بعد از رو 60تا  15درصد، در 

کـش و  علف ماریدر ت زین ینیزمبیس يهاعملکرد غده نیشتریب

  ).10بوده است ( واتوریکولت

بخـش قابـل    نیدر تـأم  ینـ یزمبیسـ  اهیگ تیبا توجه به اهم

ــوجه ــع  یت ــنشاســته کشــور و ناز منب ضــرورت اســتفاده از  زی

 بـه  و هـا کـش کاهش مصرف علف منظوربه یقیتلف ییراهکارها

 ،ییایمیشـ  يهانهاده نیرو به افزون ا يهابیآس رساندن حداقل

ـ بـا هـدف ارز   شیآزمـا  نیا ـ اثـر تلف  یابی  يورزروش خـاك  قی

 کـش علـف  ي) و کـاربرد نـوار  یفیرد نیب واتوری(استفاده از کولت

هـرز و عملکـرد    يهاعلف کنترل بر) کشصرف علف(کاهش م

  انجام شد. ینیزمبیس

  

  هامواد و روش

بـر   ونیواسـ یکولت و کشعلف ياثر کاربرد نوار یابیارز منظوربه

بـا هـدف کـاهش     ینـ یزمبیهرز و عملکرد سـ  يهاکنترل علف

در محـل مزرعـه    1394در سـال   یشـ یآزما کـش، مصرف علف

مشـهد واقـع در    یانشگاه فردوسد يدانشکده کشاورز یقاتیتحق

 36 ییایـ مشـهد بـا عـرض جغراف    یجنـوب شـرق   يلومتریک 10

 28درجـه و   59 ییایـ و طـول جغراف  یشـمال  قهیدق 15و  هدرج

ـ متـر از سـطح در   985و ارتفاع  یشرق قهیدق ـ یو در زم ای بـه   ین

ـ متر مربـع بـه اجـرا در آمـد. م     1078مساحت   یبارنـدگ  نیانگی

مطلق ساالنه  يحداکثر و حداقل دما ر،متیلیم 286منطقه  انهیسال

و  اسـت  گـراد یدرجه سـانت  -8/27و  42 ترتیببهمنطقه  نیدر ا

ـ منطقه ن يهواوآب بـر اسـاس روش آمبـرژه سـرد و خشـک       زی

بـر اسـاس    شیخاك منطقه آزمـا  اتیشده است. خصوص نییتع

  شده است.   هئارا 1در جدول  يریگنمونه

 کامـل  يهاطرح بلوكدر قالب  لیفاکتور صورتبه شیآزما

 عبـارت  هـا با دو عامل در چهار تکرار انجام شد. عامل یتصادف

) در دو سـطح  یفـ یردنیب واتوری(کولت یکیمکان کنترل -1: بودند

   واتـور، یکولت بـار کیـ و اسـتفاده از   واتوریشامل عدم کاربرد کولت

ــف  -2 ــتفاده از عل ــشاس ــش در ک ــطح ش ــامل س ــاربرد ش : ک

 کـش علـف  ي+ کاربرد سراسر نیمتالیپند کشعلف یشیروشیپ

 یشــیروشیپــ کــشکــاربرد علــف ن،یوزیــبيمتــر یشــیروپــس

 ن،یوزیـ بيمتـر  یشیروپس کشعلف ي+ کاربرد نوار نیمتالیپند

ـ  کـش کاربرد علف کـاربرد   ،ییتنهـا بـه  نیمتالیپنـد  یشـ یروشیپ

کـاربرد   ،ییتنهـا بـه  نیوزیبيمتر یشیروپس کشعلف يسراسر

ـ نهاو در ییتنهـا به نیوزیبيمتر یشیورپس کشعلف ينوار  تی

  .  کشعدم کاربرد علف

کاشـت بـه فواصـل     فیرد چهاربا  یشیآزما يهاکرت ابعاد

ـ  نیمتر بود. همچن 4×  3 متر،یسانت 75 ـ ن هـا کـرت  نیب ـ  زی  کی

ـ ) در نظـر گرفتـه شـد. در ا   متـر یسـانت  75نکاشـت (  فیرد  نی

 درصـد  EC  33ونیفرموالسـ  با پندیمتالین کشاز علف شیآزما

از  و یشـ یروشیپ کشعنوان علفدر هکتار، به تریل 5/3 زانیمبه

از  لوگرمیک 75/0 زانیمبهدرصد  WP  70نیوزیبيمتر کشعلف

اسـتفاده   یشـ یروپـس  کشعنوان علفبه در هکتار، يماده تجار

کود  يخاك، مقدار شی). قبل از کاشت و بر اساس آزما18شد (

 يهــاشــد. کاشــت غــده عیــو فســفات در خــاك توز تــروژنین

شـد. رقـم    جامان یدست صورتبهخردادماه  لیدر اوا ینیزمبیس

رس بـا  انیـ م یرقمـ  ا،یپژوهش از نوع آگر نیمورد استفاده در ا

بـا   یپس از ضدعفون يبذر يهاعملکرد متوسط به باال بود. غده

در هزار، در عمق  5/1) با غلظت لیراکس( تبوکونازول کشقارچ

 ياز هـم در رو  متـر یسـانت  25خاك و به فاصله  يمتریسانت 15

بعـد از کاشـت و بعـد از اعمــال     ياریــپشـته، کشـت شـدند. آب   

مسـتقر   یکیپالسـت  يهابا استفاده از لوله ،یشیروشیپ يمارهایت

روز  10و با فاصـله هـر    ینشت صورتبهو  فیهر رد يدر ابتدا

 بـا  يشـارژ  دارالنـس  یطرح از سمپاش پشـت  نی. در اشدانجام 

 ی)، مجهـز بـه نـازل بـادبزن    لوپاسکالیک 250فشار ( میامکان تنظ

 در هکتـار  تـر یل 220 پاشش یو با دب 8002با شماره  کنواختی

 ،یشیروشیپ کششده (علف هیدر زمان توص ونیبراسیبعد از کال

ــده ــد از کاشــت غ ــابع ــل و ه ــآب از قب ــف ياری ــشاول و عل  ک

)، ینـ یزمبیسـ  يهـا بوته یبرگ چهارتا  سهدر زمان  یشیروپس

پـس از   ز،ین هافیرد نیزدن در ب واتوریکولت اتیانجام شد. عمل

 يهـا که علـف  یزمان و هاغده شیروز از رو 20گذشت حدود 

بودند بـا   یشیرشد رو هیدر مراحل اول ینیزمبیس يهاهرز بوته

انجـام شـد.   ،يغـاز پنجه يهاغهیمجهز به ت واتوریاستفاده از کولت
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  فیزیکی و شیمیایی خاك محل انجام آزمایش هايویژگی. 1جدول 

  بافت خاك
 

pH 
  P  K   EC   سیلت  شن  رس  N  ماده آلی  

    )%(    )ppm(   (ds/m)  

  85/0    212  35    8/51  9/41  24/6  067/0  53/0    64/7    رسی -سیلتی

 
 ایـ گونـه آفـت   چیفصـل رشـد، هـ    یالزم به ذکر است که در ط

  مشاهده نشد.باشد،  ذارگریکه بر عملکرد تأث يماریب

مرحلـه   کیـ هفتـه قبـل از برداشـت،     کیـ فصل،  يانتها در

مترمربـع و از دو   کیـ هرز در سـطح   يهااز علف يبردارنمونه

تـراکم   نیـی عمل آمد و پـس از شـمارش و تع  به ،یوسط فیرد

 در هـا نمونـه  ها،آن تودهستیز نییتع براي مترمربع، در هرزعلف

مـدت  بـه  هدرج 75 آون داخل در سپس و شدند داده قرار پاکت

 تـال یجید يساعت قرار داده و در انتها بـا اسـتفاده از تـرازو    72

فصل و همزمان با مرحله برداشت و بـا   يشدند. در انتها نیتوز

 نیـی تع يمربـع بـرا  متر دومعادل  یاز سطح ياهیحذف اثر حاش

 هـا برداشـت انجـام و غـده    ،ینیزمبیس يهاعملکرد غده زانیم

 ینیزمبیس يهابوته ییهوا يهادند و قسمتش نیتوز جداگانه

، بـه آون منتقـل و پـس از    تـوده زیسـت  زانیـ م نیـی تع براي زین

که در  یشدند. صفات نیتوز قیدق يساعت، با ترازو 72گذشت 

قرار گرفتند عبارت بود از: تعداد  یابیمورد ارز يبردارنمونه نیا

وزن  بوته، در غده تعداد ها،بوته تودهستیز ها،غده وزن ها،غده

 تیــنهاگــرم. در 100 يبــاال يهــاغــده در بوتــه و تعــداد غــده

 يآمـار  يافزارهـا کمـک نـرم  بـه  شیآزما يهاداده لیتحلوهیتجز

 Excel 2007و  Minitab 16و  SAS 9.1.3مختلــف از جملــه 

 سـات یمربوطـه، رسـم شـدند. مقا    يانجام و جداول و نمودارها

 پـنج در سطح احتمـال   LSDن بر اساس آزمو زین هاداده نیانگیم

  درصد انجام شد.

  

  و بحث جینتا

  هاي هرزجامعه علف

مختلـف   يهـا از گونـه  يهـرز متعـدد   يهـا علف شیآزما نیا در

 یاهیـ خـانواده گ  11گونـه از   17مشاهده شدند که شامل  ،یاهیگ

ــ  ــد از ب ــا نیبودن ــه نی ــاگون ــف يه ــرز، عل ــالمیاو ه   زرد ارس

).Cyperus esculentus L( چـک ی)، پ.Convolvulus arvensis L( 

 هـا گونـه  ری)، چندساله و ساSonchus arvensis L.( یغیرتیو ش

 بهـاره  و بـرگ ، پهـن سالهکی يهاگونه شتریبودند. ب هسالکی زین

ــد ــد فقــط و بودن ــه چن زرد، ســوروف  ارســالمیاو: شــامل گون

).Echinochloa crus-galli Lســــــبز یروبـــــاه )، دم  

).Setaria viridis L( یانگشـت لف) و ع.Digitaria sanguinalis L (

  بودند. برگکیاز نوع بار

  

  هرز يهاکل علف تودهزیستو  تراکم

بر تراکم  واتوریاثر کاربرد کولت انسیوار هیبا توجه به جدول تجز

شـد، امـا    داریمعن درصد کامالً یکهرز در سطح  يهاکل علف

 کــل تــراکم بــر کــشمختلــف علــف يمارهــایاثــر اســتفاده از ت

کـل   تـوده زیسـت نشد.  داریفصل، معن يهرز در انتها يهاعلف

متـأثر   واتـور، یفصل از کـاربرد کولت  يدر انتها زیهرز ن يهاعلف

 تـوده زیست بر کشمختلف علف يمارهایاستفاده از ت ینشد ول

  ).2جدول ( بود داریمعن فصل، کامالً يکل در انتها

ر تــراکم کــل بــ واتــوریاثــر کــاربرد کولت نیانگیــم ســاتیمقا

نسـبت   واتوریبار کولت کینشان داد که کاربرد  زیهرز ن يهاعلف

هـرز را   يهـا به حالت عدم کاربرد آن، توانست تراکم کل علف

نسبت به حالت عدم کاربرد آن، کـاهش   ش،یفصل رو يدر انتها

مربـع)  در متر وتهب 8/75تراکم ( نیشتریصورت که ب نیدهد. به ا

تـراکم   نیاست و کمتـر  واتوریرد کولتمربوط به حالت عدم کارب

 دهیـ د واتوریبار کولت کیبوته در متر مربع) در کاربرد  1/37( زین

  شد (داده ها نشان داده نشده است).

 ط،یشـرا  نیکـه در بهتـر   دهـد ینشان مـ  زین هایبررس جهینت

نـد  هرز را کنترل ک يهادرصد علف 60-80 ندتوایم واتوریکولت

هرز و بانک بذر  يهاعلف باشد که فشارمؤثر  تواندیم یو زمان

 شــد کــه کــاربرد   مشــخص يا). در مطالعــه7کــم باشــد ( 
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  تودهکش بر تراکم و زیست. نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر کاربرد کولتیواتور و تیمارهاي مختلف علف2جدول 

  هاي هرز در انتهاي فصلکل علف

هاي هرزتراکم کل علف  df  منبع تغییر هاي هرزتوده کل علفزیست   

 *67800 **0/418  3  بلوك

 44669ns **1/150  1  کولتیواتور

 **0/129ns 758183  5  کشعلف

 0/048ns 18051ns  5  کشعلف× کولتیواتور 

  17916  059/0  33  خطا

  7/23  02/14    ضریب تغییرات (درصد)

  داريعنیعدم م nsدرصد و  پنجو  یکداري در سطح ترتیب معنیبه * و **

 

  

  
هاي با حداقل یک حرف مشترك بر هاي هرز در انتهاي فصل. ستونتوده کل علفکش بر زیست. اثر کاربرد تیمارهاي مختلف علف1شکل 

  دار هستند.در سطح پنج درصد فاقد اختالف معنی LSDاساس آزمون 

  

 همـه  تراکم ها،بوته يپا یدهاز خاك عدب ینیزم بیس رد واتوریکولت

بــدون اســتفاده از  يداریمعنــ طــوربــهعلــف هــرز را  يهــاگونــه

و در پـنج   ییتنهابه واتوریانجام کولت نیهمچن. داد کاهش کش،علف

  ).5هرز شد ( يهاکنترل علف يدرصد 90نوبت، سبب کاهش 

ــایت نیدر بـــ   کـــاربرد کـــشمختلـــف علـــف  يمارهـ

 نیکمتـر  يدارا يو نـوار  يسراسـر  نیوزیـ بي+ متـر  نیمتالیپند

 ماریمربع) و کاربرد تگرم در متر 6/212 2/250کل ( دهتوستیز

ـ ن کـش بـدون علـف   مـار یهمـراه بـا ت   نیمتالیپند یشیروشیپ  زی

کـل   تـوده سـت یز نیشتریمربع)، بگرم در متر 1/900و  9/933(

 جی. نتـا )1شـکل  فصـل داشـتند (   يهـرز را در انتهـا   يهـا لفع

ره در گـرم مـاده مـؤث    210مشابه نشان داد کـه کـاربرد    یپژوهش

ــار از  ــفهکت ــشعل ــري ب ک ــمت ــا  93، نیوزی ــد از 100ت  درص

تــره را در قرمــز و ســلمه شــهیخــروس رهــاي هــرز تــاجعلــف

کـاربرد   زین گرید یشیدر آزما ).16و  15کنترل کرد ( ینیزمبیس

خـروس  تـاج  کـش علـف  نیـ گرم ماده موثره در هکتار از ا 560

  . )11درصد کنترل کرد ( 96قرمز و سلمه تره را  شهیر

  

  ینیزمبیکل س تودهستیغده و ز عملکرد

 داریمعنـ  ینـ یزمبیس يهابر عملکرد غده واتوریکاربرد کولت اثر

 سـطح  در کـش مختلف علف يمارهایاثر استفاده از ت ینشد، ول
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شـد.   داریکامالً معنـ  ینیزمبیس يهاغده عملکرد بر درصد یک

 بـر  کـش فمختلف علـ  يمارهایو ت واتوریاثر متقابل کاربرد کولت

و  واتوریکاربرد کولت ری). تأث3(جدول نشد  داریمعن زین عملکرد،

عملکرد متفاوت بـود. بـه    ياجزا بر کشمختلف علف يمارهایت

در  ینـ یزمبیبر تعداد غده سـ  واتورینحو که اثر کاربرد کولت نیا

در هر بوته و متوسـط وزن هـر    ینیزمبیتعداد غده س مربع،متر

بر  واتوریاثر کاربرد کولت یشد، ول داریمعن کامالً ینیزمبیغده س

گـرم،   100 يدر هـر بوتـه و غـده بـاال     ینـ یزمبیوزن غده سـ 

 تمـام  بـر  کـش مختلف علف يمارهاینبود. استفاده از ت داریمعن

دار شد. از یدرصد معن یکدر سطح  ینیزمبیعملکرد س ياجزا

 مختلـف  يمارهـا یو ت واتـور یاثـرات متقابـل کـاربرد کولت    یطرف

ـ در متـر  ینـ یزمبیسـ  غده تعداد بر کشعلف تعـداد غـده    ع،مرب

در  ینـ یزمبیدر هر بوته و متوسط وزن هر غـده سـ   ینیزمبیس

  ).3شد (جدول  داریمعن زیدرصد ن یکسطح 

عملکـرد غـده    نیانگیـ م سـات یآمـده از مقا  دسـت بـه  جینتا

 نیمتالیکـاربرد پنـد   مـار ینشـان داد کـه اسـتفاده از ت    ینیزمبیس

 یشـ یرودر کـاربرد پـس   نیوزیـ بي+ متر یشیروشیپ تصوربه

 بـه  نسبت ها،بر عملکرد غده يمؤثرتر ییکارا ،یبیترک صورتبه

دو  نیا نی. در بستا داشته آنها از کدام هر از تنها استفاده حالت

 يعملکـرد بهتـر   نیوزیـ بيمتر یشیروکاربرد پس زین کشعلف

 یشیروپس يمارهایت نیداشت. در ب نیمتالینسبت به کاربرد پند

 ،يسراسر نیوزیبيمتر یشیروپس ماریت ز،ین نیوزیبيمتر يتنها

کـه کـاربرد    یمثبت ریتأث دلیلبهداشته است.  يشتریعملکرد غده ب

ـ اند، گهرز داشته يهابر کنترل علف شکدو علف نیا  یاصـل  اهی

هـرز در کسـب آب، منـابع     يهاتوانسته است در رقابت با علف

را فراهم کنـد   يبهتر عملکرد و کرده عمل تروفقو نور م ییغذا

   ).4(جدول 

ـ ن 4در جـدول   کـه  طورهمان  نیشـتر یمشـخص اسـت، ب   زی

 مـار یتن در هکتـار) در ت  158/41( ینیزمبیس يهاعملکرد غده

آمـد و   دسـت بـه  يسراسـر  نیوزیـ بي+ متـر  نیمتالیکاربرد پنـد 

 کـش بـدون کـاربرد علـف    مـار یدر ت زین هاعملکرد غده نیکمتر

کـاربرد   يمارهـا یت بـا  کـه  شـد  حاصـل ) هکتار در تن 482/16(

تنهـا،   نیمتالیپنـد  یشـ یروشیپـ  کشو علف ينوار نیوزیبيمتر

  نداشتند. ياز لحاظ آمار يداریاختالف معن

ـ ن گـر ید پژوهشگرانمطالعات  جینتا کـه   دهـد ینشـان مـ   زی

 یکشـ نوع علف چیکه از ه یحالت به نسبت کشاستفاده از علف

ـ    شیباعث افزا شود،یه نماستفاد  نیعملکرد شـده اسـت. همچن

 کـش استفاده از چند نـوع علـف   ایا و هکشعلف یبیکاربرد ترک

 يهــاعملکــرد غــده شیهــرز و افــزا يهــاکنتــرل علــف يبــرا

). 6هر کدام از آنهـا اسـت (   يمؤثرتر از کاربرد تنها ،ینیزمبیس

ـ ن کـش علـف  يبر اساس مطالعات انجام شده در کاربرد تنها  ز،ی

 نیمتالیعملکـرد بهتـر از پنـد    شیدر افزا نیوزیبيمتر کشعلف

کـه اثـر    نیمتالیپنـد  يبـاال  يخصـوص در دزهـا  بوده است، بـه 

). در 15دارد ( ینـ یزمبیعملکـرد و محصـول سـ    يرو یکاهشـ 

و  ییتنهـا بـه  نیمتالیپنـد  یشـ یروشیکاربرد پ زین گرید یپژوهش

ـ مبه عملکـرد غـده    نیاز مـاده مـؤثره، کمتـر    لـوگرم یک 1/1 زانی

 کـش بـا علـف   سـه یشـاهد در مقا  مـار یرا بعـد از ت  ینـ یزمبیس

  ).11داشته است ( نیوزیبيو متر یپدیآمفنید

 ینـ یزمبیسـ  تـوده سـت یز نیشتریب ش،یآزما جیاساس نتا بر

ــه ــبب ــر  9/249و  7/262( ترتی ــرم در مت ــاربرد  گ ــع) در ک مرب

مشـاهده   يو نوار يسراسر نیوزیبي+ متر نیمتالیپند يمارهایت

ـ    نیبا شاهد (وج سهیشد که در مقا  يداریکامـل)، اخـتالف معن

گـرم در   9/150هـم (  ینـ یزمبیس تودهستیز نینداشتند. کمتر

بـا   سهیمقا در که گرفت تعلق کشبدون علف ماریمترمربع) به ت

درصد کاهش عملکرد را نشان  2/57کامل)،  نیشاهد (وج ماریت

تنها،  نیمتالیو پند ينوار نیوزیبيکاربرد متر يمارهایداد که با ت

  ). 4قرار گرفتند (جدول  يسطح آمار کیدر 

  

  ینیزمبیعملکرد س ياجزا

تعـداد غـده در    نیشتریب شود،یمشاهده م 2شکل که در  يهمان طور

 نیوزیـ بي+ متر نیمتالیکاربرد پند ماریغده) مربوط به ت 9/67مربع (متر

تعـداد غـده در متـر     نیراست و کمت واتوریو بدون کولت يسراسر

 ينـوار  نیوزیبيمتر کاربرد ماریغده) در ت 98/29و  48/29مربع (

ـ بـا   مراهه کشو بدون علف  .شـود یمـ  دهیـ د واتـور یبـار کولت کی
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  زمینیسیبکش بر عملکرد غده و عملکرد زیست توده مقایسه میانگین اثر کاربرد تیمارهاي مختلف علف .4جدول 

  تیمار
  زمینیعملکرد سیب

  توده کل (تن در هکتار)زیست  غده (تن در هکتار)

 41/1a 2/62a  بیوزین سراسريپندیمتالین + متري

 36/1b 2/49a  بیوزین نواريپندیمتالین + متري

 18/7d 1/61c  پندیمتالین تنها

 24/0c 1/99b  بیوزین سراسريمتري

 19/7d 1/72c  بیوزین نواريمتري

 16/4d 1/50c  کشبدون علف

  ند.هستدار درصد فاقد اختالف معنی پنجدر سطح  LSDدار بر اساس آزمون هاي با حداقل یک حرف معنیدر هر ستون میانگین

  

  
یک حرف هاي با حداقل زمینی در مترمربع. ستونکش بر تعداد غده سیب. اثر متقابل کاربرد کولتیواتور و تیمارهاي مختلف علف2شکل

  ند.هستدار درصد فاقد اختالف معنی پنجدر سطح  LSDمشترك بر اساس آزمون 

  

ـ ن ینـ یزمبیتعداد غده در بوته سـ  نیشتریب غـده) در   65/12( زی

و بــدون  يسراســر نیوزیــبي+ متــر نیمتالیکــاربرد پنــد مــاریت

کـاربرد   مـار یدر ت زیـ غده در بوتـه ن  دتعدا نیو کمتر واتوریکولت

ـ ترک در کـش و بـدون علـف   يارنو نیوزیبيمتر بـا کـاربرد    بی

. )3شـکل  غـده بـود (   57/5و  5/5 ترتیـب به واتور،یکولت بارکی

 يمارهـا یو ت واتـور یکه اثر متقابل کـاربرد کولت  استالزم به ذکر 

 گونههمان بوته در و مربعمتر در غده تعداد بر کشعلفمختلف 

رونـد  بـوده و   کسـان ی د،شـو یمـ  دهید 3و  2 يها شکل در که

  را نشان دادند. یمشابه

ــر ــاربرد کولت  اث ــل ک ــوریمتقاب ــایو ت وات ــف  يماره مختل

نشـان داد کـه    ینـ یزمبیس غدهتک وزن متوسط بر کشعلف

 کـاربرد  ماریگرم) در ت 86/97غده (وزن متوسط تک نیشتریب

 دهید واتوریکولت بارکیبا  يسراسر نیوزیبي+ متر نیمتالیپند

 گـرم)   47هم ( ینیزمبیغده سوزن متوسط تک نیشد. کمتر
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هاي با حداقل یک حرف زمینی. ستونکش بر تعداد غده در بوته سیب. اثر متقابل کاربرد کولتیواتور و تیمارهاي مختلف علف3شکل 

  د.هستندار درصد فاقد اختالف معنی پنجدر سطح  LSDمشترك بر اساس آزمون 

  

  
هاي با حداقل یک زمینی (گرم). ستونغده سیبکش بر متوسط وزن تکتیمارهاي مختلف علف اثر متقابل کاربرد کولتیواتور و .4شکل 

  ند.هستدار درصد فاقد اختالف معنی پنجدر سطح  LSDحرف مشترك بر اساس آزمون 

  

بـود   واتـور یکولت بارکی کاربرد و کشبدون علف ماریبه ت متعلق

ـ  کـش علـف  ماریکه با ت ا و بـدون  تنهـ  نیمتالیپنـد  یشـ یروشیپ

ـ  واتوریکولت ). در پـژوهش  4شـکل  نداشـتند (  يداریتفاوت معن

وزن غــده و  نیانگیــم نیشـتر یب زیــ) ن1و همکــاران ( میابـراه آل

ـ مبه نیمتاليکش پندعلفعملکرد کل غده از کاربرد  چهـار   زانی

 يهـا کشعلفکاربرد  يمارهایآمد که با ت دستبهدر هکتار  تریل

شش،  ریبا مقاد ترتیببه نیفلورالو اتال نیالفلوریتر ن،یمتاليپند

  نداشت. يداریدر هکتار اختالف معن تریدو و دو ل

و  واتـور یگفت کـه اثـر متقابـل کـاربرد کولت     انتویم یکلطوربه

   آن کـاربرد  عـدم  حالـت  بـه  نسـبت  کـش مختلف علـف  يمارهایت
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هاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس زمینی. ستونر تک بوته سیبکش بر وزن غده داثر استفاده از تیمارهاي مختلف علف .5شکل 

  ند.هستدار درصد فاقد اختالف معنی پنجدر سطح  LSDآزمون 

  

وزن  شیافــزا ســبب و اســت بــوده مــؤثر هــاغــدهوزن تــک يرو

 ،ینـ یزمبیس يهاتعداد غده يکه رو یدرحال است، شده هاغدهتک

شـده اسـت کـه     دادهشـان  ن پژوهشـی داشته اسـت. در   یاثر کاهش

عملکـرد غـده    نیشتریب واتور،یو کولت نیوزیبيمتر کشکاربرد علف

و همکـاران   یلیبـا  يگـر یدر مطالعـه د  نی). همچن5را داشته است (

بـار  سـه و  نیوزیـ بيمتر کش) گزارش کردند که استفاده از علف3(

  عملکرد را موجب شده است.   نیشتریب واتور،یکولت

بوتـه  وزن غـده در تـک   نیشـتر یکـه ب  ددهینشان م 5شکل 

کــاربرد  مــاریکامــل)، در ت نیبعــد از شــاهد (وجــ ینــیزمبیســ

ــد ــر نیمتالیپن ــبي+ مت ــوده ( يسراســر نیوزی ــرم) و  2/767ب گ

مربوط  زیگرم) ن 308( ینیزمبیبوته سوزن غده در تک نیکمتر

 یشـ یروشیپـ  يمارهـا یت بـا  کـه  اسـت  کشبدون علف ماریبه ت

 يداریتفـاوت معنـ   نیوزیـ بيمتـر  یشیروو پستنها  نیمتالیپند

  نداشت. 

 يهــاکــشکــه مشــاهده شــد اســتفاده از علــف گونــههمــان

 صـورت بـه  نیوزیـ بي+ متـر  یشـ یروشیپ صورتبه نیمتالیپند

بوتـه  وزن غده در تک شیدر افزا ،یبیترک صورتبه یشیروپس

 بـر  يریتأث تنها، کاربرد صورتبه اما است،مؤثر بوده  ینیزمبیس

 نیوزیـ بيمتـر  یشیروپس کاربرد. اندنداشته هاوزن غده شیافزا

 هـا وزن غـده  شیبر افزا ،ییتنهابه نیمتالیاز کاربرد پند ،ییتنهابه

گذاشـته اسـت. در کـاربرد     ریبهتـر تـأث   ینـ یزمبیس بوتهتک در

 بـوده  ترآن مـؤثر  يکاربرد سراسـر  ز،ین نیوزیبيمتر یشیروپس

هـرز توسـط    يهـا علـف  شـتر ینترل بک دلیلبه دیشا نیا و است

  بوده است. کشفعل شتریکاربرد ب

 واتـور یکه اثر کـاربرد کولت  شودیمشاهده م 4به جدول  یبا نگاه

 بـر  کشمختلف علف يمارهایو ت واتوریو اثر متقابل کاربرد کولت

ـ   داریگرم در مترمربع معن 100 يباال غده تعداد اثـر   ینبـود، ول

 100 يبـر تعـداد غـده بـاال     کشفمختلف عل يمارهایکاربرد ت

 نیـ شد. به ا داریکامالً معن ددرص یکمربع در سطح گرم در متر

 مـار یگرم در متر در ت 100 يتعداد غده باال نیشتریصورت که ب

 يغده) و نوار 6/15( يسراسر نیوزیبي+ متر نیمتالیکاربرد پند

گـرم   100 يتعداد غده بـاال  نیغده) مشاهده شد. کمتر 82/14(

 مشـاهده  کـش بدون علـف  ماریدر ت زیغده) ن 76/4مترمربع ( در

  ).6 شکل( شد

 کـش علـف  يمارهـا یکه اسـتفاده از ت  دهدینشان م 6 شکل

  تعداد شیسبب افزا ،یبیترک صورتبه نیوزیبيو متر نیمتالیپند
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هاي با حداقل یک حرف مشترك بر ستون گرم در مترمربع. 100باالي  کش بر تعداد غده. اثر استفاده از تیمارهاي مختلف علف6شکل 

  ند.هستدار درصد فاقد اختالف معنی پنجدر سطح  LSDاساس آزمون 

  

 ریتـأث  دلیـل بـه  نیگرم در مترمربع شده است و ا 100 يغده باال

هـرز در   يهاو رشد علف تودهستیز بر هاکشعلف نیکاربرد ا

ـ ) که بـه احتمـال ز  1طول فصل رشد بود (شکل  ش بـا کـاه   ادی

گـرم در   100 يتعداد غده باال ،ینیزمبیس با هاگونه نیرقابت ا

  است. افتهی شیمترمربع، افزا

  

   گیرينتیجه

ــا ــوع نت ــا جیدر مجم ــتفاده از   نی ــه اس ــان داد ک ــژوهش نش پ

 یچندان ریتأث ،ییتنهابه نیوزیبيو متر نیمتالیپند يهاکشعلف

کاربرد  یعملکرد نداشته، ول شیهرز و افزا يهابر کنترل علف

ــوأم ا ــت ــف نی ــشدو عل ــی ک ــه یک ــورتب ــ ص ــیروشیپ  یش

 ،)نیوزیـ بي(متـر  یشیروپس صورتبه يگری) و دنیمتالی(پند

عملکـرد   شیو موجب افزا ندهرز را بهتر کنترل کرد يهاعلف

فقط بـر   واتور،یبار کولتکیکاربرد  نیشدند. همچن ینیزمبیس

ـ بار يهاگونه یتراکم برخ عملکـرد  بـرگ مـؤثر بـود و بـر     کی

کنش کاربرد برهم نینداشت. همچن يداریمعن ریتأث ینیزمبیس

کــل  تــودهزیســتبــر تــراکم و  زیــن کــشعلــفو  واتــوریکولت

 ینـ یزمبیسـ  تـوده زیستعملکرد غده و  زیهرز و ن يهاعلف

 واتوریبار کولتکیکاربرد  رسدینظر مدار نشد. در واقع بهیمعن

علف هرز،  يهاز گونها يکاهش تراکم تعداد محدود رغمیعل

ـ را از طر گرید هرزعلف يهاگونه یبرخ بـرهم زدن خـاك    قی

دهنده لزوم تکرار نشانله ئمس نیکه ا کندمی شیبه رو کیتحر

 نیمطلوب است. همچن جهیحصول نت براي واتوریکولت اتیعمل

ـ ا رغـم یپژوهش مشخص شد، علـ  نیا جیبر اساس نتا کـه   نی

در  واتـور یکولت از سـتفاده ا و کـش علـف  يکـاربرد نـوار   قیتلف

 داد، خواهـد  کـاهش  را کـش مصرف علف ینیزمبیزراعت س

له ئمسـ  نیـ است که ا تهدنبال داشبه زیکاهش عملکرد را ن یول

  است. زمینه نیدر ا شتریب هايپژوهشدهنده لزوم انجام نشان
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Abstract 

To evaluate the effect of herbicide band application and cultivator on weed control, yield and yield components of 
potato, an experiment was conducted using factorial arrangement based on randomized complete block design (RCBD) 
with four replications at Research Field of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran during 2015. Experimental 
factors included cultivator at two levels (with and without cultivator application) and herbicide treatments at six levels, 
including 1. Pre plant herbicide application (Pendimethalin) + broadcast application of post emergence herbicide 
(Metribuzine), 2. Pre plant herbicide application (Pendimethalin) + band application of post emergence herbicide 
(Metribuzine), 3. Pre plant herbicide (Pendimethalin) alone, 4. Broadcast application of post emergence herbicide 
(Metribuzine) alone, 5. Band application of post emergence herbicide (Metribuzine) alone, and no herbicide treatment. 
The results showed that application of Pendimethalin + broadcast or band application of Metribuzine reduced total weed 
density and total weed biomass and increased tuber weight, tuber number and total biomass of potato. The highest tuber 
yield was observed in Pendimethalin + broadcast (41 ton ha-1) and band application of Metribuzine (36 ton ha-1), and the 
lowest tuber yield was observed in no herbicide (16 ton ha-1) and Pendimethalin alone (18.75 ton ha-1). It was concluded 
that interaction of cultivator and herbicide application had no significant effect on total weed density, total weed 
biomass and tuber and biomass yield of potato, due perhaps to inadequate repeat of cultivator application. 
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