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و عملکرد  هرزهایسولفورون بر کنترل علفکش ریمبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف

 (Solanum tuberosumزمینی )سیب

 4، حمید رضا محمددوست چمن آباد  3، اسکندر زند 2*، ابراهیم ممنوعی1فرامرز رفیعی سربیژن نسب

استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش -2 ،کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان-1
 .شگاه محقق اردبیلیدانشیار دان -4، ت گیاه پزشکی کشور، تهراناستاد بخش تحقیقا -3 جیرفت،کرمان،  کشاورزی و منابع طبیعی جنوب

 (23/10/1397 تاریخ پذیرش: -25/2/1397: )تاریخ دریافت

 چکیده
و عملکرد غده  هرزهایسولفورون بر کنترل علفکش ریمعلفنیتروژن و کود سطوح مختلف کاربرد اثر  نشبر همک مطالعهبه منظور 

در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  ،تکرارسه  در ،تصادفیکامل های بلوکپایه در قالب طرح فاکتوریل و به صورت زمینی، آزمایشی سیب
، 40، 30سولفورون )صفر )شاهد(، کش ریمهای آزمایش شامل کاربرد سطوح مختلف علف. فاکتورشداجرا منابع طبیعی جنوب کرمان، جیرفت، 

کیلوگرم نیتروژن  270و  180، 90از منبع اوره )صفر،  ،کود نیتروژنگرم ماده تجاری در هکتار( به صورت پس رویشی و کاربرد  60و  50
زمینی، در انتهای فصل و عملکرد غده سیب لف های هرزع ز سمپاشی و وزن خشکروز پس ا 30 هرز،هایخالص در هکتار( بود. تراکم علف

دار بر تراکم و وزن خشک سولفورون و نیتروژن، تأثیر معنیکش ریمنتایج نشان داد که تیمارهای مختلف علف گیری شدند.رشد اندازه
سولفورون، تراکم و وزن خشک کش ریماربرد علفبا افزایش مقدار کبدل و سوروف داشت. خروستره، خرفه، پنیرک، تاجسلمههرز هایعلف

هرز هایهرز، نیتروژن باعث افزایش تراکم و وزن خشک علفدر شرایط بدون کنترل علفداری کاهش یافت. هرز، به طور معنیهایاین علف
ترین تیمار از نظر کارایی کنترل . مطلوبافزایش دادهرز را هایعلفکارایی کنترل  سولفورونیمکش رعلفبا  نیتروژنکاربرد شد اما 

کیلوگرم نیتروژن  180سولفورون در هکتار، به همراه مصرف کش ریمگرم ماده تجاری علف 60و  50هرز و افزایش عملکرد، کاربرد هایعلف
درصد افزایش  92و  91تن در هکتار نسبت به شاهد  38/36و  9/35زمینی را به ترتیب، ه سیباین تیمارها توانستند عملکرد غددر هکتار بود. 
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ABSTRACT 

To evaluate the effect of different levels of nitrogen fertilizer and rimsulfuron herbicide 

interactions on weeds density and biomass and potato yield, a field study was conducted as a 

factorial experiment on the randomized complete block design with 3 replications in South Kerman 

Agriculture and Natural Resources Research and Education Center , Jiroft. The treatments 
included rimsulfuron 25% DF application at five levels (0, 30, 40, 50 and 60 g ha-1) and nitrogen 

fertilizer as urea 46 at 4 levels (0, 90, 180 and 270 k g ha-1). W eed densities was measured 30 days 

after spraying and weed biomass and potato yield were measured at the end of the growing season. 

The results showed that rimsulfuron and nitrogen fertilizer had significant effect s on density and 

biomass of all weeds (Digera muricata (L .) Mart., Echinochloa colonum  L ., Chenopodium murale L., 

Malva parviflora L . and Portulaca oleracea L .). W eed density and biomass decreased significantly, 

mailto:e.mamnoie@areoo.ac.ir
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when rimsulfuron increased. In the absence of rimsulfuron, using the nitrogen increased weed 

density and dry weight. However, application of nitrogen fertilizer and imsulfuron increased weed 

control efficiency. Application of 50 and 60 g ha-1 rimsulfuron plus 180 kg ha-1 nitrogen was the 

best treatment for reducing the density and biomass of weeds and increasing yield of potato by 91 

(35.9 T ha-1) and 92%  (36.38 T  ha-1), compared to the control treatment, respectively. 

Keywords:  Chemical control, fertilizer, weed biomass, weed density. 

 

 مقدمه

مهمی زراعی است از محصوالت یکی زمینی سیب

 زیر کشت آنسطح  دارد.بشر تغذیه در که نقش مهمی 

( و در جنوب FAO, 2017هکتار ) هزار 160 ،در ایران

(. یکی از MAJ, 2017هزار هکتار است ) 10 ،کرمان

، عوامل محدود کننده تولید این گیاه زراعیترین مهم

عمدتاً از طریق رقابت بر سر  باشند کههرز میعلف

باعث کاهش تولید  ،جذب آب و عناصر غذایی

 ,Rajcan & Swantonد )شونمحصوالت زراعی می

 ،زمینیهرز در سیبهایرت علفخسا مقدار(. 2001

درصد گزارش  70تا  40 ،هرزبسته به تراکم و گونه علف

هرز هایعلفترین مهم(. از Stall, 1999شده است )

 ترهتوان به سلمهزمینی میمزراع سیب

(Chenopodium album L.)تاجریزی ، (Solanum 

nigrum L  Amaranthus) خروسهای تاجگونه ،(.

spp.)خرفه ، (Portulaca oleracea L  ، پنیرک(.

(Malva parviflora L  Echinochloa) ، سوروف(.

colonum (L.) L ink) ، پیچک (Convolvulus 

arvensis L Polygonum aviculare L) بند، هفت(. .) ،

، (.Cynodon dactylon (L.) Pers) مرغیپنجه

Cyperus esculentus L) اویارسالم اشاره کرد  (.

(Zand et al., 2010 .) 

بهداشت  شامل ،هرزهایعلف مدیریت هایروش

بیولوژیکی و شیمیایی  مکانیکی، زراعی، کنترل زراعی،

یکی از  ،هاکش(. کاربرد علفGhadiri, 2004است )

هرز هایهای کنترل شیمیایی علفترین روشمتداول

زمینی کاربرد فراوانی دارد. از است که در مزارع سیب

زمینی ایران بت شده در مزراع سیبهای ثکشعلف

متالین، بوزین، پاراکوات، پندیتوان به متریمی

 اشاره کردسولفورون، هالوکسی فوپ آر متیل استر ریم

(Zand et al., 2010در ارتباط با کارایی کنترل علف .)

 فراوانیهای گزارش ،هاکشهرز با استفاده از علفهای

کاربرد  شد که ارشوجود دارد. در همین راستا گز

گرم ماده مؤثره در  210بیوزین به مقدار کش متریعلف

تره به قرمز و سلمهخروس ریشههرز تاجهایهکتار، علف

 & Rennerدرصد کنترل شدند ) 93تا  100ترتیب 

Powell, 1998 .)گرم ماده مؤثره  560کاربرد  با

قرمز و سلمهخروس ریشهتاج وزین در هکتار،بیمتری

 ,Gutteri & Eberleinدرصد کنترل شدند ) 96 ،تره

 میزانکش اگزادیارژیل به (. همچنین، کاربرد علف1997

 ،زمینی قادر استسیبمزارع لیتر در هکتار در  8/0

درصد کاهش  60قرمز را خروس ریشهوزن خشک تاج

(. خاتمی و Samadi & Alebrahim, 2016دهد )

گزارش کردند  ( نیزKhatami et al., 2016همکاران )

 ،سولفورون در هکتارگرم ماده تجاری ریم 50که کاربرد 

زمینی هرز سیبهایدرکنترل علفرا بیشترین کارایی 

های کشنتایج آزمایشی نشان داد که کاربرد علف دارد.

 ،زمینیمتالین و تریفلورالین در سیبفلورالین، پندیاتال

روس دارد ختره و تاجکارایی مطلوبی در کنترل سلمه

(Alebrahim  et al., 2011.)  نتایج تحقیق دیگری

لیتر ماده تجارتی  پنجتا  سهکاربرد  نشان داد که

هرز هایوزن خشک علف ،متالین در هکتارپندی

Setaria viridis (L) سوروف و ارزنک .) P.Beauv،)  به

 Shirدرصد کاهش یافتند ) 92و  93ترتیب 

Mohammad et al., 2010 .)ی و همکاران ممنوع

(Mamnoie et al., 2016 نیز )کاربرد که  بیان داشتند

سولفورون توانست ریم به همراهپاراکوات  کشعلف

خروس ریشه قرمز، خروس خوابیده، تاجهرز تاجهایعلف

 ، دیوکنف(.Datura stramonium Lتاتوره )

(Hibiscus trionum L.) پیچک و پنیرک را به طور ،

است در گزارش دیگری بیان شده د. مطلوبی کنترل کن

به همراه  ،سولفورونگرم ماده مؤثره ریم 35 که کاربرد

بوزین در هکتار قادر است گرم ماده مؤثره متری 280
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، (.Setaria faberi L) هرز ارزن وحشیهایعلف

را  تاتورهو (.Ambrosia artemisiifolia L) آمبروزیا

های در گزارش(. Ackley et al., 1996a) کندکنترل 

سولفورون قادر است کش ریمعلف شد که دیگر مشخص

وحشی  ، ارزن(.Sorghum halepense L) قیاق

(Gutteri & Eberlein, 1997 ،سوروف ،)

، ( LAmaranthus retroflexus.) قرمزریشهخروستاج

Ackتره و ارزنک )سلمه ley et al., 1996b; Renner 

& Powell, 1998کند. لوبی کنترل ( را به طور مط 

ها به کشاستفاده از علف ،در بسیاری از موارد

. هرز کارامد نبوده استهایتنهایی در مدیریت علف

 بایدهرز هایجهت بهبود کارایی کنترل علف بنابراین

های کنترل کنترل شیمیایی در تلفیق با سایر روش

ویژه کودهای شیمیایی به ازامروزه باشد. از این جهت، 

های زراعی سودمند در به عنوان یکی از روش ،تروژننی

شود. کود هرز استفاده فراوانی میهایمدیریت علف

با تأثیر بر رشد و نمو گیاهان زراعی، آرایش  ،نیتروژن

 ,Mohammaddoust & Asghari)کانوپی گیاهان 

 Sweeny etهرز )هایزنی علف( و تحریک جوانه2014

al., 2008ثر باشد؛گیاهان مؤ میانت قاببر ر تواند( می 

 توان با کاربرد کودهای نیتروژن، جمعیتمی بنابراین

روابط رقابتی بین گیاه زراعی و  هرز،هایعلف

 تحت را های هرزعلف آلودگی شدت و هرزهایعلف

Upadhyaya & Black) داد تأثیر قرار shaw, 2007 .)

Y.یعقوبی و همکاران )، در این راستا aghoobi et al., 

باعث افزایش  ،( نشان دادند که کاربرد نیتروژن2011

کش توتال )سولفوسولفورون+ متسولفورون( کارایی علف

 Lepyrodiclis) هرز ارشته خطاییدر کنترل علف

holosteoides Fenzl.) .محمد دوست و اصغری  شد

(Mohammaddoust & Asghari, 2014 نیز اظهار )

تناوب زراعی با تلفیق  که کاربرد نیتروژن در داشتند

با بهبود وضعیت کانوپی و توان رقابت گیاه  ،قادر است

هرز هایدر مدیریت غیر شیمیایی علف ،زراعی

زمینی مؤثر باشد. همچنین، سینگ و جون سیب

(Singh & Jun, 2003 گزارش )کاربرد  دادند که

کش فلوکلورالین در نیتروژن در تلفیق با کاربرد علف

. شدهرز هایبود کارایی کنترل علفسبب به ،کنجد

بیان ( نیز Mithila et al., 2008) همکارانمتیال و 

کش نیکوسولفورون، کاربرد نیتروژن با علف داشتند که

کارایی کنترل  ،گلوفوسینات و گالیفوسیت قادر است

قرمز را افزایش دهد. استفاده از منابع خروس ریشهتاج

با کاربرد  کودهای نیتروژن در تلفیقمختلف 

هرز در هایکارایی کنترل علف جهت بهبود ،هاکشعلف

( و ذرت Sheibani & Ghadiri, 2007ارع گندم )مز

(Zare et al., 2008 نیز گزارش شده است. هدف از )

 ،بررسی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن ،این آزمایش

به  ،سولفورونکش ریمدر تلفیق با مقادیر مختلف علف

هرز در مزارع هایکنترل علفکارایی ود منظور بهب

 زمینی و افزایش عملکرد است.سیب

 

 ها مواد و روش

تحقیقاتی مرکز تحقیقات و  مزرعهدر  این پژوهش،

 ،یعی جنوب استان کرمانطب عآموزش کشاورزی و مناب

 در قالب طرح بلوکو آزمایش فاکتوریل به صورت 

- 1390ی در سال زاعو تکرار سه  در ،تصادفیکامل 

دقیقه  32درجه،  57 ، درمحل آزمایششد. اجرا  1391

 48دقیقه و  32درجه،  28ثانیه طول شرقی و  31و 

متر از سطح دریا  628ارتفاع و در  ثانیه عرض شمالی

یلیم 160 سالیانه آن، و میانگین بارندگیقرار داشت 

. برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بود متر

 است. آمده یکجدول  محل آزمایش در

کش فاکتورهای آزمایش شامل کاربرد علف

صفر،  مقداربه  (افدرصد دی 25سولفورون )تیتوس ریم

گرم در هکتار از ماده تجارتی،  60و  50، 40، 30

گرم ماده مؤثره در  15، و 5/12، 10، 5/7معادل صفر، 

درصد(  46از منبع اوره )کود نیتروژن هکتار و کاربرد 

کیلوگرم نیتروژن  270و  180، 90صفر،  مقداربه 

صورت کش به. تیمارهای علفبودخالص در هکتار 

هرز هایبرگی علف چهارتا  سهرویشی در مرحله پس

مرحله )بعد از سبز . تیمار نیتروژن در دو شداعمال 

ها( زمان با خاکدهی پای بوتهو هم شدن کامل مزرعه

شامل  ،کشت . عملیات آماده سازی بسترگردید اعمال

در اواخر  ،شخم نیمه عمیق، دوبار دیسک و تهیه فارو
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در  ،ساتیناسیب زمینی رقم  کشت. انجام شدتابستان 

در نیمه اول  ،هرزهایزمینی با سابقه آلودگی به علف

و به متر هایی به ابعاد چهار در هشت در کرتو  مهر

دارای چهار  ،انجام شد. هر کرت آزمایش یدست صورت

 75 ،فاصله خطوط هشت متر بود؛طول خط به 

متر سانتی 25 ،روی خط یهامتر و فاصله بوتهسانتی

های آزمایشی توسط یک خط نکاشت از بود. کرت

در نظر  متر سهها فاصله بین بلوکیکدیگر جدا شدند. 

با  سمپاشی. بودآبیاری بصورت نشتی گرفته شد. 

 ،ثابتدار ماتابی فشار استفاده از سمپاش پشتی النس

 350و حجم پاشش بار  دوای با فشار مجهز به نازل شره

صفات اندازگیری شده شامل  .انجام شدلیتر در هکتار 

، تراکم، وزن خشک هرزهایتعیین فراوانی نسبی علف

زمینی و درصد تغییرات هرز، عملکرد سیبهایعلف

 زمینی بود. عملکرد سیب

 خاک محل آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی ویژگی -1جدول 
Table 1- Soil physiochemical properties of the experimental location 

Soil texture 
Organic carbon 

(% ) 

P2O5 
 (mg/kg) 

K 2O 

(mg/kg) PH 
EC 

(ds/m) 

Depth  

(cm) 

Sandy loam  0.2 4.2 205 7.4 1.57 0-30 

 

شمارش روز پس از سمپاشی  30 ها،تراکم بوته

به  ،هرز نیز در انتهای فصلهاین خشک علفو وزشد 

متر سانتی 70در یک کادر ثابت با ابعاد  ،تفکیک گونه

مربع در هر کرت آزمایشی انجام شد. بعد از برداشت و 

 درجه به 75ها در دمای نمونه ،انتقال به آزمایشگاه

 ی باو سپس با ترازویشدند ساعت خشک  48مدت 

. جهت تعیین شد گیریها اندازه، وزن آندقت گرم

بعد از حذف اثر  ،و درصد تغییرات عملکرد غده عملکرد

از مساحت  ،)قابل فروش( زمینیسیب هایحاشیه، غده

و شدند چهار متر مربع در هر کرت آزمایشی برداشت 

 . شد گیریها اندازهوزن آن

از معادله یک استفاده  ،در محاسبه فراوانی نسبی

 (. Rezai, 1997شد )

 معادله ]1[                              

 :در این معادله

P، ؛فراوانی نسبی گونه مورد نظر f،  تعداد بوته گونه

تعداد کل  ،N و آزمایشی مورد نظر در کرت

 پاسخهرز در کرت آزمایشی است. همچنین، هایعلف

کش هرز به مقادیر علفهایتراکم و وزن خشک علف

با روش رگرسیون  ،در سطوح نیتروژن سولفورونریم

آنالیز شد.  R 2.1.0نرم افزار  غیرخطی و با استفاده از

با استفاده از معادله چهار پارامتری  ها،دادهتمامی

( برازش Nielsen, et al., 2004؛ 2لجستیک )معادله 

از  ،دار نبوددر مواردی که حد پایین معنی و داده شدند

و  50EDفاده شد. در نهایت معادله سه پارامتری است

90ED سولفورون برای کش ریم)غلظت الزم علف

های درصد تراکم یا وزن خشک علف 90و  50کاهش 

 . شدهرز( محاسبه 

 معادله ]2[   

 این معادله:در 

 Y، ؛هرزتراکم یا وزن خشک علف X،  غلظت

 شیب منحنی ،b و حد پایین ،C حد باال؛ ،D ؛کشعلف

 . است 50EDنقطه در 

هایعلف همچنین، به منظور محاسبه درصد مهار

Wهرز ) CE استفاده شد( از معادله سه (Lesnik , 

2003 .) 

  معادله ]3[                  

 این معادله: در

 W CE،  درصد کاهش وزن خشک یا تراکم

به ترتیب بیانگر تراکم یا وزن  ،Bو  A و هرزهایعلف

هرز در کادر شاهد )سمپاشی نشده( و هایفخشک عل

باشند. همچنین، درصد کادر تیمار )سمپاشی شده( می

با استفاده از معادله  ،افزایش وزن غده در زمان برداشت

 (. Baghestani et al., 2013چهار محاسبه شد )



 5 ... ورونسولفکش ریمبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف

 

 معادله ]4[                        

 این معادله:در 

i%  Y، ؛غییرات عملکرد غدهدرصد ت fY،  عملکرد در

عملکرد در کرت شاهد  ،wYو  کرت سمپاشی شده

 هرز بود.بدون کنترل علف

تعیین واکنش عملکرد غده و درصد تغییرات  برای

آن نسبت به مقادیر کاربرد نیتروژن در هر سطوح 

معادله درجه دو ، سولفورونکش ریمکاربرد علف

ستفاده از نرم افزار با او ( 5)کوادراتیک( )معادله 

 برازش داده شد. ها به داده 10سیگما پالت 

 معادله ]5[                  

 :در این معادله

0y ،؛عرض از مبدا b، و  شیب خطa،  ضریب ثابت

 خطی است. 

مال بودن داده ها قبل از تجزیه واریانس، آزمون نر

فاوت با آزمون حداقل ت ها،میانگین انجام شد و

سایر  شدند. در سطح پنج درصد مقایسه و دارمعنی

و  Excel 2007با استفاده از نرم افزار  ،عملیات آماری

SAS9.1  شدانجام. 

 نتایج و بحث

تره، هرز سلمههایبر اساس نتایج آزمایش، علف

 تراکم با ،بدل و سوروفخروسخرفه، پنیرک، تاج

بیشترین  به ترتیب ،درصد 9و  10، 14، 15، 42نسبی 

  (.2های آزمایشی داشتند )جدول در کرترا فراوانی 

 ها در آزمایشو فراوانی نسبی آن هرزیهاعلف - 2جدول 
Table 2- W eeds and their  relative frequencies in the experiment  

 نسبیفراوانی 

Relative frequency 

 نام فارسی

Persian name 

 تیره

Family 

 نام علمی

Scientific name 
 Chenopodiaceae Chenopodium murale L ایتره برگ گزنهسلمه 45.21

 .Amaranthaceae Digera muricata L بدل خروستاج 10.40

 Poaceae Echinochloa colonum (L.) Link سوروف 12.20

 .Malvaceae Malva parviflora L پنیرک 15.97

 .Portulacaceae Portulaca oleracea L خرفه 16.20

 - Other Weeds - هرزهایسایر علف 7.35

 

های حاصل از آزمایش نتایج تجزیه واریانس داده

کش علفمختلف نشان داد که کاربرد سطوح 

 (P≤01/0) یدارتأثیر معنی ،سولفورون و نیتروژنریم

تره، خرفه، سلمههرز هایتراکم و وزن خشک علف بر

هرز هایروف و کل علفسوبدل، خروسپنیرک، تاج

اثر متقابل کاربرد (. همچنین، 4 ،3 هایولداشت )جد

کش کود نیتروژن و کاربرد علفمختلف سطوح 

هرز نیز هایسولفورون بر تراکم و وزن خشک علفریم

بر اساس (. 4، 3 هایل)جدو بود (P≤05/0) دارمعنی

کش نتایج آزمایش، کاربرد نیتروژن در غیاب علف

ورون، سبب افزایش تراکم و وزن خشک سولفریم

بدل، سوروف، خرفه، خروسهرز پنیرک، تاجهایعلف

( 2و  1هرز شد )شکل هایتره و کل علفسلمه

که با افزایش مقدار نیتروژن در شرایط بدون طوریبه

سولفورون، تراکم و وزن خشک کش ریمبرد علفرکا

 شکل)افت دار افزایش ی، به طور معنیهرزهایاین علف

. از این (6و  5 یهاجدولحد باال در  مشاهده ؛2 و 1

هرز، هاینظر، بیشترین تراکم و وزن خشک این علف

کیلوگرم در  270 مقداردر تیمار کاربرد نیتروژن به 

سولفورون بود کش ریمهکتار و در غیاب کاربرد علف

 (.6و  5های )جدول
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 هرزهایعلفسولفورون بر تراکم کش ریمعلفو  تروژنیسطوح مختلف ن تأثیرواریانس  تجزیه نتایج -3 جدول
Table 3- Variance analysis of the effects of different levels of nitrogen and rimsulfuron herbicide on weed densities 

 (Mean of Squaresمیانگین مربعات           )

D.F. 
 منابع تغییرات

S. O. V. 
 کل علف هرز

Total Weed 

 ترهسلمه

C. murale 

 سوروف

E. colonum 

 خرفه

P. oleracea 

 بدلخروستاج

D. muricata 

 پنیرک

M. parviflora  
ns38.07  ns0.62  ns0.71  ns0.15  ns0.11  ns1.01  2 R 

**2799.77  **178.60  **229.90  **153.41  **154.10  **56.12  4 )iRims. (R 
380.85 ** **30.46  **10.51  **5.75  **6.12  **10.62  3 )iNitro. (N 

**144.29  **7.10  **5.70  **5.75  **5.73  *1.42  12 i× N iR 
24.50 1.97 0.24 0.24 0.40 0.64 38 Error 

17.73 15.90 20.68 21.67 28.22 22.40 
 CV 

ns ** درصد یک و پنج سطح در دارنیمع ،یدارمعنی عدم ترتیب به، * و 

ns, * and **: not significant, significant at 5% and 0.1%, respectively.  

Rims: Rimsulfuron, Nitro: Nitrogen, R: Replication. 

 

 

 هرزهایوزن خشک علفسولفورون بر کش ریمعلفواریانس تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و  تجزیه نتایج -4 جدول
Table 4- Variance analysis of the effects of different levels of nitrogen and rimsulfuron herbicide on weed dry weights 

 (Mean of Squaresمیانگین مربعات           )

D.F. 
 منابع تغییرات

S. O. V. 
 کل علف هرز

Total Weed 

 ترهسلمه

C. murale 

 سوروف

E. colonum 

 خرفه

P. oleracea 

 خروس بدلتاج

D. muricata 
 پنیرک

M. parviflora  
ns33.32  ns2.99  ns0.03  ns.04  ns0.12  *12.32  2 R 

**7040.26  **1213.40 **63.70  **45.35  **35.07  **931.28  4 )iRims. (R 
**310.42  **52.67 **9.60  **3.80  **0.27  **38.35  3 )iNitro. (N 
**168.58  **45.9 **9.60  **1.33  **0.17  **1914  12 i× N iR 

55.74 11.16 0.05 0.15 0.04 3.43 38 Error 
26.19 23.83 16.83 20.67 21.78 17.65  CV 

ns ** درصد یک و پنج سطح در دارنیمع ،یدارمعنی عدم ترتیب به، * و 

ns, * and **: not significant, significant at 5% and 0.1%, respectively.  

Rims: Rimsulfuron, Nitro: Nitrogen, R: Replication. 

در  کود نیتروژن که کاربرد رسدمیبه نظر 

هرز خواهد علف نفعز، به هرهایهای باالی علفتراکم

نیاز  به دلیل ،هرزهایبود. اعتقاد براین است علف

 دارندجذب عناصر غدایی در لوکس، توان بیشتری 

(Mirshek ari, 2003)در چنین شرایطی،  ؛ بنابراین

هرز، هایبا بهبود رشد علفقادر است نیتروژن کود 

Y) دهدهای هرز را افزایش توان رقابت علف aghoobi 

et al., 2011.) زارع و همکاران ) ،در همین راستاZare 

et al., 2008 ) هرزهایدادند که پاسخ علفگزارش نیز 

واکنش مثبتی است.  ،به افزایش کاربرد کود نیتروژن

( نیز نشان Carlson & Hill, 1985هیل ) و کارلسون

در گندم  وحشی یوالف توان رقابت ،نیتروژن که دادند

 ,Hadizadehزاده )در آزمایش هادیدهد. می افزایش

( مشخص شد که نیتروژن قادر است تعداد 2007

 در واحد سطح در کلزا را افزایش دهد. هرزهایعلف

تراکم و  ،سولفورونکش ریمبا افزایش مقدار علف

و  1 ی)شکل ها هرز کاهش یافتهایوزن خشک علف

رد در مقایسه با عدم کارب تروژنین کاربردهمچنین، (. 2

 سبب ،سولفورونکش ریمبا کاربرد علف قیتلف در ،آن

 شیهرز آزماهایکنترل علف ییکارا دارافزایش معنی

 هرزیهاعلف وزن خشک و تراکم پاسخوجود،  نیا با. شد

 کشعلفدر تلفیق با  ،تروژنیکود ن سطوحبه 

کنترل  ییکارا کهطوریبه ؛متفاوت بود ،سولفورونمیر

 لوگرمیک 90و  180 کاربردیمارهای در تهرز هایعلف

 کشعلف با قیتلف دربه ترتیب  ،در هکتار تروژنین

کاربرد تیمار  در. تر نشان دادندمطلوب ،سولفورونریم

مقدار الزم  هکتار، در تروژنین لوگرمیک 180

 ،رکیپن تراکم یدرصد 90کاهش  یبرا ،سولفورونریم

 در رمگ 17/40 بدل خروستاج ،گرم در هکتار 05/57

 گرم 02/31 سوروف هکتار، در گرم 63/33 خرفه ، هکتار

 ،هرزعلفکل  و هکتار در گرم 73/65تره سلمه هکتار، در

(5)جدول  بود هکتار در گرم 11/92
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 کش( به مقادیر علفf) هرزعلف کل(، e(، سلمه )d(، سوروف )c(، خرفه )bخروس بدل )(، تاجaپاسخ تراکم پنیرک ) -1شکل 

 سولفورون در سطوح نیتروژنریم

Figure 1- M. parviflora (a), D. muricata (b), P. oleracea (c), E. colonum (d), C. murale (e) and total weed (f) density responses 

to different dosages of rimsulfuron at different levels of nitrogen  

 

 

 
کش ( به مقادیر علفf) هرزعلفکل (، e(، سلمه )d(، سوروف)c(، خرفه )bخروس بدل )(، تاجaک پنیرک )پاسخ وزن خش -2شکل 

 سولفورون در سطوح نیتروژنریم

Figure 2-  M. parviflora (a), D. muricata (b), P. oleracea (c), E. colonum (d), C. murale (e) and total weed (f) dry weights 

responses to different dosages of rimsulfuron at different levels of nitrogen 
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تراکم و  ،سولفورونکش ریمبا افزایش مقدار علف

و  1 ی)شکل ها هرز کاهش یافتهایوزن خشک علف

در مقایسه با عدم کاربرد  تروژنین کاربردهمچنین، (. 2

 سبب ،سولفورونکش ریمبا کاربرد علف قیتلف در ،آن

 شیهرز آزماهایکنترل علف ییکارا دارافزایش معنی

 هرزیهاعلف وزن خشک و تراکم پاسخوجود،  نیا با. شد

 کشعلفدر تلفیق با  ،تروژنیکود ن سطوحبه 

کنترل  ییکارا کهطوریبه ؛متفاوت بود ،سولفورونمیر

 لوگرمیک 90و  180 کاربرددر تیمارهای هرز هایعلف

 کشعلف با قیتلف دربه ترتیب  ،در هکتار تروژنین

کاربرد تیمار  در. تر نشان دادندمطلوب ،سولفورونریم

مقدار الزم  هکتار، در تروژنین لوگرمیک 180

 ،رکیپن تراکم یدرصد 90کاهش  یبرا ،سولفورونریم

 در گرم 17/40 بدل خروستاج ،گرم در هکتار 05/57

 گرم 02/31 سوروف هکتار، در گرم 63/33 خرفه ، هکتار

کل علف  و هکتار در گرم 73/65تره سلمه هکتار، در

(. 5)جدول  بود هکتار در گرم 11/92 ،هرز

 ورن در سطوح مختلف نیتروژنرسولفوکش ریمهرز به علفهایپارامترهای برآورد شده رگرسیون غیرخطی واکنش تراکم علف -5جدول 

Table 5- Estimated nonlinear regression parameters of weed density responses to rimsulfuron at different levels of nitrogen 

ED90 ± SE 

(g/ha) 

ED50 ± SE 

(g/ha) 
 شیب منحنی 

Slope (b) 

 حد باال 

Upper Limit (d) 

 مقدار نیتروژن

Nitrogen rate 
(kg/ha) 

 ی علف هرزگونه

Weed species 

85.09±15.47 47.25±3.78 3.74±1.16 5.05±0.44 N0  

77.55±12.37 39.04±3.10 3.21±0.82 6.00±0.45 N90 پنیرک 

57.05±4.42 38.65±1.98 5.90±1.75 5.79±0.51 N180 M. parviflora 
74.89±7.59 39.32±2.58 3.33±.56 9.02±0.45 N270  

55.30±3.69 29.13±3.34 3.41±0.55 5.53±0.84 N0  

44.41±3.90 16.99±3.45 2.29±0.42 8.10±1.21 N90 تاج خروس بدل 

40.17±3.33 16.05±3.10 2.40±0.41 9.55±1.42 N180 D. muricata 
40.37±2.28 19.75±2.53 3.07±0.41 12.85±1.84 N270  

45.40±2.48 32.32±3.41 6.47±1.39 4.62±0.91 N0  

35.23±2.12 21.72±2.58 4.54±0.81 7.75±1.16 N90 خرفه 

33.63±1.76 22.04±2.25 5.19±0.88 9.12±1.29 N180 P. oleracea 
35.56±1.59 23.60±1.89 5.36±0.74 12.37±1.61 N270  

32.07±4.67 27.54±10.08 18.27±8.23 7.67±0.27 N0  

30.45±1.21 25.96±8.45 13.78±1.85 8.34±0.27 N90 سوروف 

31.02±4.57 27.62±10.15 18.91±3.67 9.67±0.27 N180 E. colonum 
31.57±3.10 28.15±3.47 19.14.±6.81 14.65±0.28 N270  

126.39±3.96 59.78±82 2.93±0.94 11.63±0.84 N0  

101.33±6.90 45.17±3.21 2.72±0.58 12.63±0.79 N90 ترهسلمه 

65.73±4.22 39.04±1.85 4.22±0.63 14.45±0.56 N180 C. murale 
93.52±9.94 44.51±2.27 2.96±0.48 17.59±0.88 N270  

171.06±9.09 44.99±4.30 1.65±0.43 43.67±2.48 N0  

131.03±8.088 27.80±3.96 1.42±0.36 50.67±2.56 N90 کل علف هرز 

92.102±5.078 27.53±3.02 1.82±0.37 53.00±2.58 N180 Total Weed 
124.43±5.11 28.45±2.82 1.49±0.27 72.94±2.75 N270  

SE= Standard Error 
 

 در تروژنین لوگرمیک 180 کاربرد در ن،یهمچن

 90 و 50کاهش یبرا سولفورونریم الزم مقدار هکتار،

 78/52و  96/29 بیترت به رکیپنخشک  وزندرصد 

گرم در  08/31و  56/27 بدل خروس تاج ،گرم در هکتار

 سوروف ،گرم در هکتار 27/48و  47/31 خرفه ،هکتار

و  17/30 ترهسلمه ،گرم در هکتار 45/31و  10/28

 87/56و 36/28کل علف هرز  وگرم در هکتار  06/56

این نتایج بیانگر آن است (. 6بود )جدول  هکتار در گرم

کش که کاربرد بهینه نیتروژن در تلفیق با علف

با بهبود توان رقابتی سیب  ،سولفورون قادر استریم

پاسخ  .دهدهرز را افزایش هایکارایی کنترل علف ،زمینی

متفاوت  سولفورونکش ریمهرز آزمایش به علفهایعلف

 ،سولفورون در هکتارگرم ریم 40کاربرد  کهطوریبود به

کیلو  270و  180، 90نیتروژن )صفر،  سطوح مختلفدر 
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درصد کنترل  100گرم در هکتار( قادر است سوروف را 

گرم  50که کاربرد در حالی. (7کند )جدول 

طوح مختلف کاربرد نیتروژن  نیز سولفورون در سریم

خروس بدل هرز تاجهایعلف درصدی 100سبب کنترل

 که، در شرایطیبنابراین (.7د )جدول شو خرفه 

خروس بدل، سوروف و تاج ،هرز غالب مزرعههایعلف

سولفورون در گرم ریم 50توان با کاربرد د، مینخرفه باش

 .به کنترل مطلوبی دست یافت ،هکتار

سولفورون در سطوح مختلف کش ریمهرز به علفهایپارامترهای برآورد شده رگرسیون غیرخطی واکنش وزن خشک علف -6جدول 

 نیتروژن
Table 6- Estimated nonlinear regression parameters of weed dry weight responses to rimsulfuron at different levels of nitrogen 

ED90 ± SE 

(g/ha) 

ED50 ± SE 

(g/ha) 
 شیب منحنی 

Slope (b) 

 حد باال 

Upper Limit (d) 

 مقدار نیتروژن

Nitrogen rate (kg/ha) 

 گونه ی علف هرز

Weed species 

76.82±7.45 36.72±2.98 2.98±0.52 18.32±1.67 N0  

61.12±3.97 30.22±2.45 3.12±0.0.46 22.45±1.92 N90 پنیرک 

52.78±2.29 29.96±1.90 3.88±0.46 25.94±2.10 N180 M. parviflora 
64.41±4.67 27.81±2.43 2.62±0.37 31.62±2.34 N270  

31.49±4.41 27.83±6.00 17.80±1.20 3.43±0.11 N0  

31.11±4.82 27.73±9.29 19.09±1.15 3.67±0.11 N90 تاج خروس بدل 

31.08±3.73 27.56±7.91 18.26±1.62 4.00±0.12 N180 D. muricata 
31.33±5.04 28.17±6.55 20.65±6.26 4.67±0.12 N270  

60.79±2.14 42.08±9.34 5.15±3.77 3.12±0.22 N0  

53.87±5.05 34.72±2.69 5.00±1.26 3.59±0.33 N90 خرفه 

48.27±4.31 31.47±1.89 5.13±1.19 4.32±0.32 N180 P. oleracea 
50.53±2.68 33.21±1.28 5.23±0.73 6.60±0.32 N270  

32.52±17.87 29.69±2.09 24.24±5.65 2.46±0.12 N0  

31.54±6.11 28.54±5.52 22.02±5.34 4.00±0.12 N90 سوروف 

31.45±3.82 28.10±4.67 19.43±9.37 5.17±0.12 N180 E. colonum 
31.82±4.01 28.95±2.22 23.20±9.65 9.67±0.12 N270  

71.65± 4.65 47.72± 2.81 5.41± 1.20 20.07± 2.06 N0  

65.33± 4.75 32.66± 3.43 3.17± 0.55 26.85± 3.27 N90 ترهسلمه 

56.06± 2.99 30.17± 2.57 3.54± 0.48) 33.23± 3.79 N180 C. murale 

61.79± 2.97 36.92± 2.78 4.27± 0.67 33.86± 3.81 N270  

87.09±6.02 39.61±4.39 2.80±0.56 47.08±5.59 N0  

65.64±3.71 29.62±2.86 2.77±0.38 61.43±8.20 N90 کل علف هرز 

56.87±2.52 28.36±2.27 3.16±0.35 71.81±7.65 N180 Total Weed 
64.49±3.23 29.69±2.52 2.84±0.38 85.66±8.59 N270  

SE= Standard Erro 

 

به  سولفورون،گرم ریم 60، با کاربرد از سوی دیگر

زن خشک و ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 180همراه 

هرز نیز به هایتره و کل علفهرز پنیرک، سلمههایعلف

بر (. 7)جدول  یافتدرصد کاهش  93و  93، 94ترتیب 

تأثیر  ،اساس گزارش های موجود، کاربرد نیتروژن

. در این ارتباط، متفاوتی بر توان رقابت گیاه زراعی دارد

( اظهار Van-Delden et al., 2002) همکاراندلدن و نو

زمینی و گندم توانایی سیب ،نیتروژنکه کاربرد  تندداش

دیما  در مقابل،. دهدهای را افزایش میدر رقابت با علف

 ,Dhima & Eleftherohorinosالفتروهورینوس ) و

 بر توان رقابت تأثیری ،کردند که نیتروژن ( گزارش2001

سینک و همچنین ندارد.  یوالف وحشی با زمستانه غالت

داشتند کاربرد  بیان( نیز Singh & Jun, 2003جون )

بر  یدارکیلوگرم در هکتار تأثیر معنی 60نیتروژن تا 

این درحالی در کنجد ندارد.  هرزهایوزن خشک علف

( نیز Majd et al., 2014ن )امجد و همکارکه، است 

فلورالین با کش تریبا کاربرد تلفیقی علفکه نشان دادند 

خروس هرز تاجهایوان علفمی ت ،کولتیواتور یا مالچ

درصد در سیب زمینی  100تا تره ریشه قرمز و سلمه 

 کنترل نمود
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 هرز مختلف هایسولفورون و کود نیتروژن بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفکش ریمکنش سطوح مختلف علف: برهم7جدول 

Table 7-Interaction of different levels of rimsulfuron herbicide and nitrogen on weed densities and biomass 

 سولفورونریم

Rimsulfuron 

)g/ha) 

 نیتروژن

Nitrogen 

(kg/ha) 

 پنیرک

M. parviflora 

 تاج خروس بدل

D. muricata 

 خرفه

P. oleracea 

 سوروف

E. colonum 

 ترهسلمه

C. murale 

 کل علف هرز

Total weed 

Density 

(%) 
Biomass 

(%) 

Density 

(%) 

Biomass 

(%) 

Density 

(%) 

Biomass 

(%) 

Density 

(%) 
Biomass 

(%) 

Density 

(%) 

Biomass 

(%) 

Density 

(%) 

Biomass 

(%) 

 0 0i 0i 0 h 0 h 0 h 0 g 0 f 0 c 0i 0i 0i 0h 

0 90 0i 0i 0 h 0 h 0 h 0 g 0 f 0 c 0i 0i 0i 0h 

 180 0i 0i 0 h 0 h 0 h 0 g 0 f 0 c 0i 0i 0i 0h 

 270 0i 0i 0 h 0 h 0 h 0 g 0 f 0 c 0i 0i 0i 0h 

 0 13.34hi 27.3ij 60.00 fg 79.11  b 60 fg 30.07 f 82.62 c 56.29 b 11.67h-i 7.67 gh 33.59 gh 25.94 g 

30 90 16.67h 41.84 g-i 73.34 de 80.57  b 73.34 de 41.88 d 86.97 b 59.02 b 20.03 h-g 26.32 f 44.28 fg 35.37 fg 

 180 13.34hi 34.21 h-j 66.67 ef 79.6  b 66.67 ef 37.33 d 78.27 d 53.56 b 8.6ji 10 gh 40.46 fg 26.72 g 

 270 12.34hi 21.85 j 53.34 g 70.85  b 53.34 g 29.33 f 56.55 e 31.26  c 5.67ji 9.67 gh 19.85 hi 8.37 h 

 0 33.37g 60.93 d-f 66.67 ef 100 a 66.67 ef 27.3 4 f 100 a 100 a 25.74f-h 17.55fg 47.33 e-g 45.37 ef 

 90 40fg 54.57 fg 86.67 bc 100 a 86.67 bc 50.96 c 100 a 100 a 34.31 e-g 42.11 e 58.78 d-f 54.72 e 

40 180 33.34g 58.02 e-g 93.34 ab 100 a 93.34 ab 63.67 b 100 a 100 a 37.17 ef 45.62 de 60.31 d-f 58.51 de 

 270 13.34hi 48.75 f-h 80 cd 100 a 80 cd 30.98 f 100 a 100 a 5.75 ij 12.11 f-h 36.65 gh 38.37 fg 

 0 60de 72.01 c-d 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 40.98 de 57.9 cd 49.14 e-g 71.86 cd 

50 90 66.67c-e 83.28 a-c 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 67.64 bc 71.93 bc 65.6 c-e 82.86 a-c 

 180 86.67ab 85.46 a-c 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 78.58 ab 80.71 ab 75.51 a-d 85.58 a-c 

 270 53.34ef 74.74 b-d 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 53.58 cd 70.18 bc 65.45 c-e 77.93 bc 

 0 78.8 a-c 80.97 a-c 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 60.02 c 73.69 b 71.67 b-d 83.45 a-c 

60 90 89.47a 91.67 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 85.67 a 89.13 a 90.33 ab 87.15 ab 

 180 93.34a 94.67 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 92.00 a 93.34 a 93.67 a 93.6 a 

 270 74.4b-d 88.34 ab 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 79.64 ab 84.34 ab 83.67 a-c 88 ab 

LSD (0.05)  14.81 16.2 10.58 12.82 10.58 8.45 3.86 5.88 15.04 14.54 20.52 13.87 

 ندارند. درصد پنج سطح در دارییمعن اختالفبا هم  مشترک، حروف یک حداقل تیمارهایدارای ستون، هر در

M eans with the same letter(s) in the same column are not significantly different



 11 ... ورونسولفکش ریمبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف

 

های بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

سولفورون و کش ریمزمینی، کاربرد علفعملکرد سیب

عملکرد غده و  بر(  P≤01/0) یدارتأثیر معنی ،نیتروژن

(. همچنین، اثر 8)جدول  داشتنددرصد تغییرات آن 

سولفورون بر عملکرد کش ریممتقابل کود نیتروژن و علف

)جدول  بود ( P≤05/0)دار زمینی داشت نیز معنیسیب

دهی میانگین مربعات سطوح (. بر اساس نتایج برش8

سولفورون، عملکرد کش ریمنیتروژن در هر سطح علف

روژن در نیت دکاربر دارسیب زمینی، تحت تاثیرمعنی غده

)جدول  بودسولفورون در هکتارگرم ریم 60و  50سطوح 

8 .) 

 سولفورون بر عملکرد و درصد تغییرات آنکش ریمعلفو  تروژنیسطوح مختلف ن تأثیرواریانس  تجزیه نتایج -8 جدول
Table 8- Variance analysis of the effects of different levels of nitrogen and rimsulfuron on yield and its changes  

 Mean of Squaresمیانگین مربعات   
 درجه آزادی

d.f 

 منابع تغییرات

S. O. V. 
 درصد عملکرد

Percent yield 

 عملکرد غده

Tuber yield 

806** 0.85ns 2 R 

17957** 624.45** 4 Rims. (Ri) 
625** 58.16** 3 Nitro. (Ni) 
115ns 12.21* 12 Ri × Ni 
145 5.69 38 Error 

9 10  CV 
 سولفورون کش ریموژن در هر سطح علفبرش دهی اثر متقابل میانگین مربعات سطوح نیتر

Slicing the interactions of mean squares of nitrogen levels at each level of rimsulfuron  

سولفورون          ریم

rimsulfuron (g/ha) 
ns193.12  ns1.33  3 0 

ns71.73  ns5.19  3 30 
ns98.41  ns3.30  3 40 
ns 333.92 **62.51 3 50 
*390.50 **34.66 3 60 

ns ** درصد یک و پنج سطح در دارنیمع ،یدارمعنی عدم ترتیب به، * و. 

ns, * and **: not significant, significant at 5% and 1%, respectively.  

Rimsulfuron (Rims.), Nitrogen (Nitro.), Replication (R) 

بر اساس نتایج آزمایش، پاسخ عملکرد غده 

کش زمینی به نیتروژن در شرایط بدون علفسیب

منفی بود و با افزایش نیتروژن در غیاب  ،سولفورونریم

طور به ،زمینیعملکرد غده سیب ،سولفورونکش ریمعلف

 کهطوریبه ؛(9، جدول 3کاهش یافت )شکل  یدارمعنی

کیلوگرم نیتروژن در هکتار در  270و  180، 90با کاربرد 

سولفورون، عملکرد غده شرایط بدون کاربرد ریم

درصد نسبت به  18و  نه، چهارزمینی به ترتیب سیب

کش شاهد )بدون کاربرد کود نیتروژن و علف

(. بنابراین به نظر 9سولفورون( کاهش یافت )جدول ریم

افزایش با شرایطی، کود نیتروژن در چنین  رسد کهمی

(، 6و  5های )جدول هرزهایتراکم و وزن خشک علف

افزایش دهد و سبب  هرزهایتوان رقابت علفقادر است 

( و بدین 7افزایش خسارت به محصول شود )جدول 

یافته است کاهش زمینی سیب عملکرد غدهترتیب، 

 .(9)جدول 

به نیتروژن زمینی از سوی دیگر، پاسخ عملکرد سیب

طوریبه بود؛متفاوت  ،سولفورونکش ریمدر حضور علف

 ،در هکتار سولفورونمیرگرم  40و  30 سطوح در که

غده  عملکردبر  یداریمعنتأثیر  نتوانست تروژنین کاربرد

 کاربرد یمارهایتدر  کهیدرحال. باشد داشته ینیزم بیس

 ،وژنترینهکتار، کاربرد  در سولفورونریمگرم  60و  50

)شکل  داشت ینیزم بیس غده عملکرد بردار یمعن تأثیر

 عملکرد ونیرگرس هیتجز جینتا(. همچنین، 9، جدول 3

 گرم لویک 180 کاربرد که داد نشان ینیزم بیس غده

 ،سولفورونریم کشعلف با قیتلف در ،هکتار در تروژنین

)جدول  داشت ینحمن بیش شیافزا را بر تأثیر نیشتریب

در  ،زمینیبیشترین عملکرد سیب اساس، نیا بر (.10

به  ،سولفورون در هکتارگرم ریم 60و  50تیمار کاربرد 

این  وگرم نیتروژن حاصل شد؛کیل 180کاربرد  همراه

زمینی را به ترتیب تیمارها توانستند عملکرد غده سیب

 92و  91تن در هکتار نسبت به شاهد  38/36و  9/35

نظر  از ،این دو تیمار درصد افزایش دهند. بنابراین

در زمره مطلوب ترین تیمارها  ،ینیزم بیعملکرد غده س

 رود.به شمار می
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 سولفورون و نیتروژنکش ریمپاسخ عملکرد غده سیب زمینی به سطوح مختلف علف -3شکل  

Figure 3- Potato tuber yield response to different levels of rimsulfuron and nitrogen   
 

 *و درصد تغییرات آن سولفورون بر عملکرد غدهکش ریماثر متقابل سطوح نیتروژن و علف -9جدول 

Table 9- Interaction of different levels of nitrogen and rimsulfuron on the potato tuber yield and its changes* 

 سولفورونریم

rimsulfuron  ) g/ha) 

 نیتروژن

 Nitrogen (kg/ha) 

 عملکرد غده

Tuber yield (ton/ha) 

 درصد عملکرد

 Percent yield (%) 

 0 a16.39  0 a 

0 90 a15.96  -4a 

 180 a15.35  -9 a 

 270 a14.88  -18a 

 0 a20.90  16 a 

30 90 a22.93  26 a 

 180 a23.24  23 a 

 270 a20.75  18 a 

 0 a21.57  24 a 

 90 a23.77  36 a 

40 180 a3.16 2 31 a 

 270 a21.86  25 a 

 0 c25.37  68 a 

50 90 ab33.53  84 a 

 180 a35.9   91 a 

 270 b30.20  72 a 

 0 b28.82  70 b 

60 90 ab35.15  90 a 

 180 a36.38  92 a 

 270 b32.38  74 ab 

 .شده است مقایسهسولفورون، جداگانه کش ریم*: سطوح نیتروژن در هر سطح علف

 ندارند. دارییمعن اختالفبا هم  ،مشترک حروف یک حداقل دارایتیمارهای ستون، هر در

*: Nitrogen levels have been compared in each level of rimsulfuron separately. 

Means with the same letter(s) in the same column are not significantly different. 

 

به  ،سولفورون در هکتارگرم ریم 60و  50تیمار کاربرد در  ،زمینیشترین عملکرد سیببی اساس، نیا بر
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این  وگرم نیتروژن حاصل شد؛کیل 180کاربرد  همراه

زمینی را به ترتیب تیمارها توانستند عملکرد غده سیب

 92و  91تن در هکتار نسبت به شاهد  38/36و  9/35

نظر  از ،ماردرصد افزایش دهند. بنابراین این دو تی

 ترینمطلوبدر زمره  ،ینیزم بیعملکرد غده س

به نظر  ،رود. بر اساس این نتایجتیمارها به شمار می

کش گرم در هکتار علف 60و  50 کاربرد رسد کهمی

 ،کاهش مقدار رقابت قیطر از ،سولفورونریم

را به محو مطلوبی کنترل کرده است.  هرزهایعلف

بهبود رشد گیاه  ، سببوژنکود نیترکاربرد  همزمان،

 سببشده است. در نهایت، تلفیق این دو اثر، زراعی 

زمینی شده است. در همین افزایش عملکرد سیب

گزارش های متعدد نشان داده است که اثر راستا، 

بر عملکرد گیاهان  کشکودهای نیتروژن و کاربرد علف

 Nasiriنصیری و همکاران ) است.مثبت بوده  ،زارعی

et al., 2015 که سطوح مختلف کود  دادند( گزارش

 به همراه کش نیکوسولفوروننیتروژن و علف

بر افزایش عملکرد  یدارتأثیر معنی ،سولفورونریم

-Moradi. مرادی تالوت و همکاران )داشتذرت 

Telavat et al., 2011 داشتند که سطوح  بیان( نیز

ر داری بتأثیر معنی ،کشمختلف کود نیتروژن و علف

 Khatami et. خاتمی و همکاران )عملکرد گندم دارند

al., 2016 گرم  50( نیز نشان دادند که کاربرد

بیشترین عملکرد سیب  ،سولفورون در هکتارریم

ن ایعقوبی و همکاردارد. به دنبال زمینی را 

(Y aghoobi et al., 2011 )که کاربرد  گزارش دادند

ولفوسولفورون+ کش توتال )سنیتروژن در تلفیق با علف

وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله  ،متسولفورون(

 7/6به  راافزایش داد و توانست عملکرد دانه گندم را 

ممنوعی و  در مطالعهدهد. تن در هکتار افزایش 

( نیز مشاهده شد Mamnoie et al., 2016همکاران )

سولفورون ریم به همراهپاراکوات  کشکه کاربرد علف

زمینی را به قادر است عملکرد سیب ،یرفت و کرجدر ج

 درصد افزایش دهد. 36و  31ترتیب 

 و نیتروژن سولفورون ریمکش مختلف علفسطوح پارامترهای برآورد شده تابع درجه دوم پاسخ عملکرد سیب زمینی به  -10جدول 

Table 10- Estimated quadratic equation parameters of the potato yield response to different levels of rimsulfuron and 

nitrogen  

R b a y0 Nitrogen (kg/ha)  

0.99 0.003±0.001 0.45±0.06 16.48 ±0.82 N0 
 عملکرد غده

Tuber yield 
0.97 0.004±0.003 0.09±0.19 15.92±2.70 N90 
0.96 0.005±0.005 0.10±0.28 15.29±3.97 N180 
0.97 0.004±0.002 0.06±0.16 14.85±2.11 N270 
0.96 0.02 ±0.02 -0.14±0.98 99.17 ±13.72 N0 

 تغییرات عملکرد

Yield change 

0.97 0.03±0.01 0.42±0.94 94.45±12.99 N90 
0.96 0.03±0.03 0.37±1.34 89.037±18.67 N180 
0.97 0.017±0.02 0.81±1.01 80.61±13.98 N270 

0y ،عرض از مبدا :a:  خطی،  ثابتضریبb ،شیب :Rضریب رگرسیون :. 

R: Regression coefficient, y0: Intercept, b: Slope, a: constants coefficients.  

 

 کلی گیرینتیجه

ترین تیمار از نظر براساس نتایج آزمایش، مطلوب

و افزایش عملکرد  هرزهایکارایی کنترل علف

کش ر هکتار علفگرم د 60و  50زمینی، کاربرد سیب

کیلوگرم نیتروژن  180به همراه  ،سولفورونریم

درهکتار بود. این تیمارها توانستد تراکم و وزن خشک 

دار کاهش را به طور معنی مورد آزمایش هرزهایعلف

زمینی عملکرد سیب یدرصد 90 سبب افزایشو دهند 

کش نیتروژن در غیاب علف . در مقابل، کاربردشوند

افزایش تراکم و وزن خشک  موجب ،ونسولفورریم

را به زمینی و کاهش عملکرد سیب شد هرزهایعلف

 که به نظر می رسد ،. با توجه به این نتایجدنبال داشت

کش کاربرد کود نیتروژن در تلفیق با علف

 گیاه رقابتی توان بهبودتواند با سولفورون میریم

. شودزمینی سبب افزایش عملکرد سیب ،زراعی
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مطلوب کود نیتروژن در تلفیق با  کاربردنابراین، ب

تواند در مدیریت تلفیقی سولفورون میکش ریمعلف

 سودمند باشد. هرزهایعلف
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