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Amaranthus)در کنترل تاج خروس ریشه قرمز  کشعلفارزیابی امکان بکارگیري کولتیواتور و  retroflexus L.)

Solanum tubresum)در سیب زمینی  L.)  
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  ي هرز دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهدهاعلفدانشجوي دکتري علوم -1

  دانشیار گروه اگرواکولوژي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد-2

mtaghipoor53@gmail.com*نویسنده مسئول

چکیده

بر روي تاج خروس ریشه قرمز، آزمایشی در مزرعه کشعلفولتیواتور و نحوه مصرف به منظور بررسی اثرات کاربرد تلفیقی ک

زمینی انجام شد. آزمایش به صورت بر روي محصول سیب1394تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

ستفاده از کولتیواتور در دو سطح و عامل هاي کامل تصادفی با چهار تکرار و با دو عامل شامل:  افاکتوریل و بر پایه طرح بلوك

و EC 33%رویشی با فرموالسیون پیشکشعلفي پندیمتالین به عنوان هاکشعلفدر شش سطح  با استفاده از کشعلف

انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد یک WP70%رویشی با فرموالسیون پسکشعلفبیوزین به عنوان متري

تأثیر کامال کشعلفخروس نداشت. ولی استفاده از تیمارهاي مختلف داري بر تراکم تاجاتور و عدم کاربرد آن تأثیر معنیبارکولتیو

خروس داشته است به طوري که در بین همه تیمارها، برداري، بر تراکم تاجدرصد در تمام مراحل نمونه1داري در سطح معنی

بوته در متر 23/2و 99/1خروس ریشه قرمز (زین سراسري و نواري داراي کمترین تراکم تاجبیوتیمار کاربرد پندیمتالین + متري

بوته در متر مربع) 98/23(کشعلفبوته در متر مربع) بعد از تیمار بدون 45/14مربع) و تیمار کاربرد پندیمتالین به تنهایی (

یشه قرمز در خروس رنیز بر تراکم تاجکشعلفو تیمارهاي مختلف داراي بیشترین تراکم بودند. اثرات متقابل کاربرد کولتیواتور

  دار نشد.برداري معنیاي از نمونههیچ مرحله

توده، ، سنکور، کاربرد نواري، کولتیواسیون: استومپ، زیستواژهکلید

  

  مقدمه

Solanum tuberosum)سیب زمینی  L.)که به دلیل عملکرد بسیار اي است ترین محصول غدهدر بین گیاهان زراعی، مهم

زمینی همانند سایر محصوالت با . کشت سیب)1386پور، خواجه(باال در واحد سطح، نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارد 

ي هاعلفباشد.رقابت میي هرز در سطح مزرعههاعلفاي همراه است که یکی از این مشکالت، وجود مخاطرات و مشکالت عدیده

تواند از طریق کاهش در اندازه و تعداد میزمینی، بطور مشخص براي آب و مواد غذایی است. که عملکرد آنبهرز با محصول سی

گزارش ) 2013(هرز بستگی دارد. زاهید حسین و همکاراني هاعلفها، به شدت کاهش پیدا کند. کاهش عملکرد به تراکم غده

شود. براي مبارزه با زمینی کم میهاي سیبدرصد از عملکرد غده12، هرزدر تراکم علفدرصد افزایش 10که به ازاي هر اندداده

ها به تنهایی، داراي معایبی است. یکی از این هاي مختلفی وجود دارد. اما استفاده از هر کدام از این روشي هرز، روشهاعلف

هاي کنترل است، اما کاربرد تر از دیگر روش، اگرچه ساده و کارآمدهاکشعلفست. استفاده از هاکشعلفها، استفاده از روش

شده و هاکشعلفهرز به سموم و حساسیت گیاهان زراعی به يهاعلفتواند منجر به مقاومت میهاکشعلفمداوم و بی برنامه 

ترل هاي کن. یکی دیگر از روش)1992(ھریس، در خاك و محیط  مخاطرات زیست محیطی را در پی دارد کشعلفباقیمانده 

. استفاده کندي هرز فراهم نمیهاعلفي هرز؛ استفاده از کولتیواتور است، اما این روش نیز به  تنهایی کنترل قابل قبولی از هاعلف

  کند. از کولتیواتور در غیاب کنترل شیمیایی، به تنهایی کفایت نمی
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هاي محصول و فشردگی خاك ها و برگریشههاي خشک، آسیب بههاي مرطوب، ایجاد کلوخه در خاكعدم کارایی آن در خاك

به منظور کشعلف. هدف از انجام این آزمایش، تلفیق دو عامل کولتیواتور و )1970( دالین، هاي آن است محدودیتاز دیگر

  باشد.زمینی میزمان مصرف سموم شیمیایی در کشت سیبمدیریت بهتر تاج خروس ریشه قرمز و کاهش هم

  هامواد و روش

مینی، زو کولتیواسیون بر کنترل تاج خروس ریشه قرمز در محصول سیبکشعلفین آزمایش به منظور ارزیابی اثر کاربرد نواري ا

کیلومتري جنوب 10در محل مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 1394در بهار و تابستان سال 

-هايمتر مربع به اجرا در آمد. در این آزمایش از طرح آماري فاکتوریل در قالب بلوك1000شرقی مشهد، در زمینی به مساحت 

مدیریت شیمیایی -1ها عبارت بودند: بلوك و دو عامل بود. عامل4عامل (فاکتور)، استفاده شد. این طرح شامل 2تصادفی با کامل

ن به صورت بیوزیرویشی متريپسکشعلفسراسري + رویشی پندیمتالین به صورت پیشکشعلفدر شش سطح شامل: کاربرد 

واري، بیوزین به صورت نرویشی متريپسکشعلفرویشی پندیمتالین به صورت سراسري + پیشکشعلفسراسري، کاربرد 

نهایی، بیوزین سراسري به ترویشی متريپسکشعلفرویشی پندیمتالین سراسري به تنهایی، کاربرد پیشکشعلفکاربرد 

کنترل مکانیکی (کولتیواتور -2ی کشعلفبیوزین  نواري به تنهایی و بدون کاربرد هیچ نوع رویشی متريپسکشعلفربرد کا

ندیمتالین با  پکشعلفبار کولتیواتور.  در این آزمایش از ردیفی) در دو سطح شامل بدون کاربرد کولتیواتور و استفاده از یکبین

ن بیوزیمتريکشعلفرویشی و از پیشکشعلفکیلوگرم ماده موثره در هکتار، به عنوان 1/1ان به میزEC33%فرموالسیون 

WP70% رویشی استفاده شد. در این طرح از سمپاش پشتی پسکشعلفگرم ماده موثره در هکتار،  به عنوان 700به میزان

لیتر در هکتار  بعد از 200و با حجم  8002بزنی با شماره بار)، مجهز به نازل باد5/2دار شارژي با امکان تنظیم فشار (النس

اري ها و قبل از آبییک بار در اول فصل،  بعد از کاشت غدهکشعلفپاشی کالیبراسیون در زمان تو صیه شده استفاده شد. سم

نی به مرحله زمیهاي سیبه بوتهپندیمتالین انجام شد و بار دیگر بعد از این ککشعلفرویشی و با استفاده از اول به صورت پیش

اري، رویشی سراسري و نوبیوزین و به صورت پسمتريکشعلفبرگی رسیده بودند، توسط همان سمپاش و با استفاده از 4تا 3

ي هاعلفها و زمانی که ها نیز، پس از گذشت حدود بیست روز از رویش غدهصورت گرفت. عملیات کولتیواتور زدن در بین ردیف

د. غازي، انجام شهاي پنجهزمینی در مراحل اولیه رشد رویشی بودند با استفاده از کولتیواتور مجهز به تیغههاي سیبو بوتههرز

-برداريي هرز به صورت وجین دستی در طی فصل رویش انجام شد. نمونههاعلفهرز نیز کنترل هاي شاهد عاري از علفدر کرت

ها به روز پس از اعمال آخرین تیمارها و از دو پشته وسطی کرت45روز و 30روز، 15ب هاي طی فصل در سه مرحله به ترتی

و هرز به عمل آمدبرداري دیگري از علفصورت تصادفی انجام گرفت. در انتهاي فصل،یک هفته قبل از برداشت نیز یک نمونه

هاي آزمایش به کمک ر نهایت تجزیه و تحلیل دادهپس از شمارش، تراکم تاج خروس ریشه قرمز در متر مربع، تعیین گردید. د

انجام و جداول و نمودارهاي مربوطه، رسم Excelو  Minitab 16و SAS 9.1.3افزارهاي آماري مختلف از جمله نرم

درصد انجام شد.5در سطح احتمال LSDها نیز بر اساس آزمون گردیدند. و مقایسات میانگین داده

  

  نتایج و بحث

ستفاده خروس ریشه قرمز نداشت، ولی اداري بر تراکم تاجنشان داد که کاربرد یک بارکولتیواتور و عدم کاربرد آن تأثیر معنینتایج 

خروس ریشه برداري، بر تراکم تاجدرصد در تمام مراحل نمونه1داري در سطح تأثیر کامال معنیکشعلفاز تیمارهاي مختلف 

ي اخروس ریشه قرمز در هیچ مرحلهنیز بر تراکم تاجکشعلفد کولتیواتور و تیمارهاي مختلف قرمز داشت. اثرات متقابل کاربر

بر روي تراکم تاج خروس ریشه قرمز کشعلفمقایسات میانگین کاربرد تیمارهاي مختلف 1دار نشد. جدول برداري معنیاز نمونه

    . دهدمیدر روزهاي مختلف پس از اعمال آخرین تیمار را نشان
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کش بر روي تراکم تاج خروس ریشه قرمز (بوته در متر مربع) در روزهاي مقایسه میانگین کاربرد تیمارهاي مختلف علف-1جدول 

  مختلف پس از اعمال آخرین تیمار

  تراکم تاج خروس ریشه قرمز (بوته در متر مربع)تیمارها

  روزهاي پس از اعمال آخرین تیمار

  (انتهاي فصل)90  45  30  15

0d1/9d2/2d1/9d  ندي متالین + متري بیوزین سراسريپ

0d1/9d1/9d2/2dپندي متالین + متري بیوزین نواري

28/4b18/1b23/4b14/4bپندي متالین تنها

21/9c15/8c12/5c7/5cمتري بیوزین سراسري

25/9c24/5c20/8c8/5cمتري بیوزین نواري

80/7a77/6a34/6a23/9a(شاهد)کشعلفبدون 

باشندمیدرصد فاقد اختالف معنی دار5در سطح LSDدر هر ستون میانگین با حداقل یک حرف معنی دار بر اساس آزمون 

هاي گیاه اصلی و رويخروس ریشه قرمز در بین بوتهاي مانند تاجسالهبرگ یکهاي پهنبه دلیل این که بیشتر گونه

روس ریشه خداري بر تراکم تاجها داشتند،  استفاده از یک بار کولتیواتور تأثیر معنیه درون ردیفها رویش بیشتري نسبت بردیف

اشد خروس ریشه قرمز داشته بداري بر تراکم تاجتوانست که تأثیرات معنیکشعلفقرمز نداشت. اما استفاده از تیمارهاي مختلف 

اسري بیوزین سرصل، در بین همه تیمارها، تیمار کاربرد پندیمتالین + متريدر انتهاي فدهدمینیز نشان 1گونه که شکل و همان

45/14بوته در متر مربع) و تیمار کاربرد پندیمتالین تنها ( 23/2و 99/1خروس ریشه قرمز ( و نواري داراي کمترین تراکم تاج

) داراي بیشترین تراکم بودند. در حالت کاربرد بوته در متر مربع98/23(کشعلفبوته در متر مربع) نیز بعد از تیمار بدون 

درصد و در 40درصد کنترل شد، در حالی که در کاربرد تنهاي پندیمتالین، 87خروس ریشه قرمز، ، تاجهاکشعلفترکیبی 

  خروس ریشه قرمز کنترل گردید. درصد تاج70بیوزین تنها نیز، حدود رویشی متريکاربرد پس

  

  

  
هاي با حداقل یک حرف خروس ریشه قرمز در انتهاي فصل. ستونکش بر تراکم تاجده از تیمارهاي مختلف علفاثر استفا-1شکل 

  باشند.دار میدرصد فاقد اختالف معنی5در سطح LSDمشترك بر اساس آزمون 

  

در هکتار از ماده گرم1000بیوزین به میزان خروس در کاربرد متري) گزارش کردند که تاج1391شیر محمدي و همکاران (

7/77خروس حداکثر تا درصد کنترل شود. ولی در کاربرد پندیمتالین در دزهاي مختلف، تاج6/92تجاري، توانسته است تا 

کشعلفکیلو گرم از ماده مؤثره و نیز کاربرد ترکیبی این دو 6/0بیوزین به میزان درصد، کنترل شده است. کاربرد تنهاي متري

ر است. تها مؤثربرگنسبت به کاربرد تنهاي آنها بر روي پهنهاکشعلفدرصد کنترل کرد. کاربرد ترکیبی 100ا نیز گونه فوق ر

). 1994درصد کنترل نماید (موراي و همکاران، 100جارو را تا خروس و علفتوانست که تاجEPTCکاربرد پندیمتالین + 
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ب خروس ریشه قرمز نسبت به ترکیتره، علف جارو و تاجبهتري از سلمهپی، کنترل -همچنین ترکیب پندیمتالین + دیفن آمید

). 2005ها داشته است (هاچینسون و همکاران، تنهاي آن
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Abstract

To evaluation the effect`s cultivator and herbicide application methods on redroot pigweed control in 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 by using Pendimethalin EC 33%   as pre plant herbicide and Metribuzine WP 70% applied as post 
emergence herbicide which applied using broadcast  and  band method. The results showed that applide one 
cultivator no effect on density redroot pigweed, but application different treatment herbicides at level 1% (p>1) 
had significant difference. Lowest intensity weeds observed in application pendimethalin + metribuzine using 
broadcast and banded (1.99 and 2.23 plant in m2 ) respectly, and most density weed  was observed to application 
pendimethalin alone (14.45 plant in m2 ) after control (23.98 plant in m2) . Also intraction effect's application 
cultivator and herbicides didn't show significant difference on density redroot pigweed. 
Keywords: Biomass, Band application, Cultivator, Pendimethalin, Pre emergence, Metribuzin 


