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زمینی هرز سیبهایاگزادیارژیل درکنترل علف کشعلفبررسی کارایی دوزهای کاهش یافته 

(Solanum tuberosum) در مراحل مختلف رشدی 

 *2، محمد تقی آل ابراهیم1صمدی کلخورانالهام 

یلی، و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردب کشاورزیکده هرز، دانشهایدانشیار علوم علف -2هرز، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران هایدانشجوی دکتری علوم علف -1
 اردبیل، ایران

 25/11/94 افت:یخ دریتار

 5/5/95رش: یخ پذیتار

 ده یچك

در سال  ایشی مزرعهمینی، آزمایزهرز مزارع سیبهایرویشی در کنترل علفصورت پساگزادیارژیل به کشعلفبه منظور بررسی تأثیر دوزهای کاهش یافته 

ی با سه تکرار و ی کامل تصادفهابلوک ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آالروق اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرحدر  1392

اده مؤثره در هکتار و لیتر م 8/0و  6/0، 4/0،  2/0،  1/0،  05/0اگزادیارژیل شامل صفر،  کشعلفروی رقم آگریا انجام شد. فاکتور اول هفت دز کاهش یافته 

اده مؤثره در هکتار به لیتر م 8/0 اربرد دوزکشدن غده بود. نتایج نشان داد که زایی و حجیمزمینی، استولونفاکتور دوم زمان سمپاشی در سه مرحله سبز شدن سیب

داری نداشت. در در هکتار تفاوت معنی لیتر ماده مؤثره 6/0درصد شد که با دز  10/66و  40/48هرز به میزان هایترتیب باعث کاهش تراکم و زیست توده علف

یانگر بمینی بود که زشدن سیب ی سبزهرز در مرحلههایاگزادیارژیل، باالترین درصد کاهش تراکم و زیست توده علف کشعلفهای مختلف مصرف بین زمان

ماده مؤثره در هکتار و در مرحله  لیتر 8/0 از سویی دیگر، کاربرد اگزادیارژیل به میزان باشد.زمینی میاگزادیارژیل در مرحله سبز شدن سیب کشعلفمؤثر بودن 

 اری ایجاد نکرد.دأثیر معنیتر بوته زمینی، باالترین متوسط وزن غده در بوته و عملکرد کل غده در هکتار را ایجاد کرد اما بر تعداد غده دسبزشدن سیب

 هرز، کنترل شیمیاییهایپاسخ، زیست توده علف -، دوزهرزهایتراکم علف: های کلیدیواژه
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 مقدمه

از نظر سطح کشت ( .Solanum tuberosum Lزمینی )سیب

پس از ذرت، برنج و گندم در رتبه چهارم و از نظر تأمین 

غذای مردم جهان پس از گندم و برنج در رتبه سوم بین 

هرز های(. علفCamir, 2009محصوالت زراعی قرار دارد )

باشند و با رقابت با زای زنده مییکی از عوامل تنش

محصوالت زراعی و باغی موجب کاهش عملکرد و کیفیت 

 ,.Dofolice, 2000; Tollenaar et alشوند )محصول می

( روش Holms et al., 1997(. بنا به گزارش هلمز )1999

های مدیریتی در بین روش هرزهایمبارزه با علفشیمیایی 

با توجه به دوره ای برخوردار است. هرز از جایگاه ویژهعلف

زمینی و هرز مزارع سیبهایعلف وسیع رویش زمانی نسبتاً

 ،هرزهایهای موجود در کنترل علفثر بودن روشؤعدم م

ریزی هرز طوری برنامههایعلف ست عملیات کنترلا الزم

در  ا را کنترل نماید.هآن ،طول دوره رشد ود که بتواند درش

-روش مرسوم در کنترل علف ،ایران و بویژه در منطقه اردبیل

بوزین و های متریکشعلفده از زمینی استفاهرز سیبهای

ر است که در اوایل فصل تووجین دستی و کولتیوات، پاراکوا

ها به ا این روشهرز تابستانه بهایعلف شود ورشد انجام می

-کاهش می خوبی کنترل نشده و عملکرد محصول را شدیداً

های کشعلف؛ همچنین (Alebrahim et al., 2012) دهد

باشند مذکور از نظر تعداد و تنوع محل عمل بسیار محدود می

دو منظوره و دارای محل عمل فتوسیستمی  کشعلفو هر دو 

پاراکوات بازدارنده  بوزین بازدارنده فتوسیستم دو و)متری

 .(Alebrahim et al., 2011)باشند فتوسیستم یک( می

هرز با هایها با وجود کنترل مناسب علفکشعلفاستفاده از 

هرز در دراز هایخطراتی همراه است. کنترل شیمیایی علف

-حل و بهترین شیوه کنترل و مدیریت علفمدت تنها راه

کاهد. از های زراعی میسیستمهرز نبوده و از پایداری های

هایی با کارایی باال اگر چه فشار کشعلفسویی دیگر، توسعه 

کند ولی با توسعه هرز را تا حدودی کم میهایناشی از علف

 هرز هایهای مقاوم علفسریع بیوتیپ

(Eslami et al., 2006; Anderson, 2009افزایش نگرانی ،)-

انتخابی مناسب  کشعلفهای زیست محیطی، عدم وجود 

( و Roberts et al., 2001هرز )هایبرای بسیاری از علف

های باالی تولید، امروزه نیاز برای توسعه راهکارهایی هزینه

تر برای تولید محصوالت کشاورزی بیشتر جدید و ایمن

 آشکار شده است

 (Rajcan & Swanton, 2001 یکی از این راهکارها، کاهش .)

ها و استفاده بهینه از آنها است. به همین کشعلفمصرف 

ها در برخی کشورها کشعلفهای کاهش مصرف دلیل برنامه

صورت اجباری توسط دولت به اجرا در آمده است که از به

توان به سوئد، هلند و دانمارک اشاره جمله این کشورها می

سازی مصرف (. برای بهینهChitband et al., 2010کرد )

ها راهکارهای اساسی چون تهیه کاراترین دوز و شکعلف

هرز مورد توجه قرار هایزمان کاربرد مناسب کنترل علف

اند که دوزهای کاهش گرفته است. تحقیقات زیادی نشان داده

 Zhang etهرز مؤثرند )هایها در کنترل علفکشعلفیافته 

al., 2000 Cheema et al., 2003; Walker et al., 2002; 

Talger et al., 2004( رامسدل و مسراسمیت .)Ramsdel & 

Messeamith, 2002 گزارش کردند که کاربرد دوزهای )

کاهش یافته ایمازامتابنزمتیل در مرحله دو برگی یوالف 

هرز عالوه بر کنترل باالتر این علف (.Avena fatua L)وحشی 

 باعث افزایش عملکرد گندم نیز شد. واالک و بلیندر 

(Wallac & Bellinder, 1990 گزارش کردند که کاربرد )

تواند باعث بوزین به میزان دوسوم دوز توصیه شده میمتری

-خروس ریشه قرمز در سیبهای تاجدرصدی بوته 43کنترل 

 زمینی گردد.

ها و بازدارنده ی از خانواده اکسیدازولکشعلفاگزادیارژیل 

 ,.Alebrahim et al)سنتز پروتوپورفیرینوژن اکسیداز است 

2012; Philip & Hingston, 2011) در ابتدا  کشعلف. این

( و .Oryza sativa Lهرز در برنج )هایبرای کنترل علف

(  معرفی گردید .Saccharum Officinarum Lنیشکر )

(Dichmann et al., 1997 کاربرد .)اگزادیارژیل در  کشعلف

-هایدر کنترل علفجزیره موریتیوس در شرق ماداگاسکار 
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 Ageratum conyzoides ،Amatanthus هرزی از جمله

viridisمرغ خوشه سرخ ، (Elusine indica L. ) ترشک

و  Panicum subalbidum (،.Oxalis corniculata L)شبدری 

( موفقیت آمیز بود و .Solanum nigrum L)  ریزی سیاهتاج

بوزین در متری گزارش شده است که در این منطقه نسبت به

تر بوده ریزی سیاه موفقتاج و Panicum subalbidum کنترل

 Urbanowiczu et(.  اوروبانویسزو )Barb et al., 2001است )

al., 1998 کیلوگرم ماده  75/0و  5/0( گزارش کرد که کاربرد

-هرز سیبهایمؤثره در هکتار اگزادیارژیل، توانست علف

رصد کنترل کند و عملکرد د 5/95و  4/82زمینی را به ترتیب 

درصد افزایش دهد. کنترل  47و  19زمینی را به ترتیب سیب

کیلوگرم ماده مؤثره در  3/0زمینی با دز هرز سیبهایعلف

هکتار اگزادیارژیل برابر با کاربرد یک کیلوگرم ماده مؤثره در 

در کنترل  کشعلفبوزین بود. از سویی دیگر این هکتار متری

( کارا Panicum subalbidumای ارزن )اه و گونهریزی سیتاج

، رشد و کشعلفبود. الزم به ذکر است که در استفاده از این 

در  کشعلفزمینی تحت تأثیر قرار نگرفت. این عملکرد سیب

کیلوگرم ماده  35/0 – 40/0بوزین در مقادیر تناوب با متری

 Barb etزمینی توصیه شده است )مؤثره در هکتار برای سیب

al., 2001( آل ابراهیم و همکاران .)Alebrahim et al., 2013 )

ای، گزارش کردند که کاربرد اگزادیارژیل در در بررسی گلخانه

لیتر ماده مؤثره در هکتار(  1/0ترین دوز کاربردی )پایین

خروس ریشه ( و تاجL Chenopodium album.) ترهسلمه

( را به ترتیب به میزان .Amaranthus retroflexus Lقرمز )

لیتر ماده  6/0درصد کنترل کرد و در دوز  92/65و  17/70

مؤثره در هکتار کنترل کامل ایجاد نمود؛ همچنین اگزادیارژیل 

تره و بوزین کنترل مؤثرتری در سلمهمتری کشعلفبعد از 

خروس ریشه قرمز داشت و پتانسیل باالیی برای کاربرد در تاج

هرز در دراز های. موفقیت مدیریت علفزمینی داردسیب

هایی هرز به سیستمهایمدت یک تغییر از کنترل کامل علف

هرز با محصول هایکه جهت حداقل رساندن رقابت علف

باشد و یکی از این تصمیمات، استفاده از است را مورد نیاز می

 باشد ها میکشعلفدوزهای کاهش یافته 

(Blachshaw et al., 2006 لذا این پژوهش با هدف بررسی .)

زمینی به دوزهای کاهش یافته هرز سیبهایواکنش کل علف

اگزادیارژیل و تعیین زمان مناسب مصرف  کشعلف

 اگزادیارژیل انجام شده است.

 هامواد و روش

، در ایستگاه تحقیقاتی آالروق 1392آزمایش در سال زراعی 

تگاه ایسال انجام شد. خلخ -جاده اردبیل  10واقع در کیلومتر 

 ،یا متر از سطح در 1350با ارتفاع  تحقیقات کشاورزی اردبیل

 38و عرض جغرافیایی دقیقه  20درجه،  48 طول جغرافیایی

با اقلیم نیمه خشک و سرد با متوسط دقیقه  15و درجه 

ل سال گذشته و متوسط حداق 30متر در میلی 1/296بارندگی 

و گراد درجه سانتی 8/39 و -8/33 مطلقو حداکثر دمای 

واقع شده  1/15متوسط حداقل و حداکثر دمای ساالنه سه و 

(. خاک مزرعه دارای بافت رسی Anonymous, 2013) است

دسی زیمنس بر  04/2و هدایت الکتریکی  pH 76/7لومی، 

 متر بود.

های آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک

متر  650در زمینی به مساحت کامل تصادفی در سه تکرار 

زمینی رقم آگریا مربع اجرا شد. در هر کرت سه ردیف سیب

های متر روی ردیف و فاصله ردیفسانتی 25به فاصله بوته 

متر سانتی 10متر، به طور دستی و در عمق سانتی 75کاشت 

کشت گردیدند. طول و عرض هر کرت  1392در اول خرداد 

بود. تیمارهای مورد مطالعه عبارت متر  25/2و  5/3به ترتیب 

 کشعلفبودند از: فاکتور اول، دوزهای کاهش یافته 

 6/0، 4/0، 2/0، 1/0، 05/0اگزادیارژیل در هفت سطح صفر، 

های لیتر ماده مؤثره در هکتار و فاکتور دوم، زمان 8/0و 

-ی سبزشدن، استولونکه شامل سه مرحله کشعلفمصرف 

زمینی بودند؛ همچنین یک تیمار یبزایی و حجیم شدن غده س

در طول فصل به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.  1وجین کامل

                                                 
1 Weed free 
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های مربوط به شاهد )کنترل کامل در طول فصل رشد کرت

هرز( مرتباً وجین شدند؛ همچنین با مشاهده سوسک هایعلف

لیتر در میلی 250به میزان  1کلرادو، مزرعه با سم کونفیدور

رو سن اول و دوم علیه این آفت سمپاشی شد. هکتار علیه ال

 های مربوطداده از هرز،هایعلف به مربوط هایداده آنالیز در

 یدوره طول زیرا در شد؛ نظر صرف تیمار وجین کامل به

مربوط  هایکرت در هرزهایعلف کامل وجین دلیل به آزمایش

 (.Uchino et al., 2012نداشت ) وجود هرزیعلف به آن،

با نازل  Interپاش پشتی مدل اگزادیارژیل توسط سم کشعلف

ام پاشی در تمبکار برده شد. سرعت و فشار سم 8001بادبزنی 

ر دلیتر آب  250تیمارها تقریباً ثابت و میزان پاشش برای 

-همونپاشی، نهکتار کالیبره شد. سه هفته بعد از هر مرحله سم

برداری نههرز توسط واحدهای نموهایبرداری علف

های متر مربع( انجام شد و نمونه 50/0×75/0)کوادرات 

برداری قرار های نمونهبرداشت شده به تفکیک درون پاکت

 نتقلمهای برداشت شده از مزرعه به آزمایشگاه گرفتند. نمونه

-ندامها، اها بر اساس گونهشدند و بعد از شمارش تعداد بوته

های طور مجزا در پاکتهای هوایی مربوط به هر گونه به 

 سانتی گراد به 75مخصوص ریخته شده و داخل آون با دمای 

ساعت قرار داده شدند پس از خشک شدن کامل  48مدت 

ها، محتویات داخل هر پاکت جداگانه با ترازوی نمونه

هرز هایگرم در آزمایشگاه علف 01/0دیجیتالی با دقت 

 ها ثبتتوده آندانشگاه محقق اردبیلی توزین شده و زیست 

 گردید.

زمینی و اجزای آن، بعد از اتمام به منظور تعیین عملکرد سیب

-زمینی، همه غدههای سیبدوره رشد و رسیدگی کامل غده

طور های به تصادف انتخاب شده بههای هر یک از بوته

جداگانه شمارش شده و در نهایت میانگین آنها برای یک بوته 

اشت گردید؛ همچنین نسبت به ها یادددر هر یک از کرت

ها برای یک ها اقدام گردید و میانگین آنتوزین هر یک از غده

گیری عملکرد کل غده در بوته یادداشت گردید. برای اندازه

                                                 
2 Confidour 

های یک ردیف میانی از وسط هر کرت هکتار، محصول بوته

های برداشتی به طور دستی و به طور کامل برداشت شد. غده

های مقوایی ریخته شد و به انه درون پاکتاز هر بوته جداگ

آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه پس از تمیز کردن گل 

ها نسبت به توزین آنها اقدام شد، سپس به و مواد زائد غده

 هکتار تعمیم داده شد.

( بر اساس فرمول تغییر یافته آبوت، %HE) کشعلفکارایی 

 ها موردکشا و قارچهکشکه معموالً برای ارزیابی حشره

 .(Lensik, 2003)گیرد، محاسبه گردید استفاده قرار می

HE (%)= (X – Y)/ X × 100 

ه ، تراکم و زیست تودX، کشعلف، کارایی HEدر این معادله 

، تراکم و زیست توده Yهای شاهد و هرز در کرتهایعلف

 باشد.های تیمارشده میهرز در کرتهایعلف

 هرز از آنالیزهایپاسخ علف -ن روند دوزبرای نشان داد

 ز:رگرسیون استفاده شد. تابع مورد استفاده عبارت بودند ا

𝑦) تابع سیگموییدی سه پارامتره (          1) =  
𝑎

1+𝑒
−( 𝑥− x0)

𝑏

) 

پارامترهای موجود در تابع سیگموییدی به شرح زیر است 

(Seefldet et al., 1995:) 

a و  هرزهایتراکم و زیست توده علف: حداکثر درصد کاهش

: شیب bحداکثر متوسط وزن غده در بوته و عملکرد کل غده 

الزم برای کاهش تراکم و  کشعلف= دوز  0X (50ED)خط و 

 درصد. 50هرز به میزان هایزیست توده علف

 رمن و مقایسات اورتوگونال به ترتیب از هاداده تجزیه جهت

مقایسه  واستفاده شد  MSTATCو   SAS 9.1افزارهای

نج پمال ها نیز با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمیانگین

 2007برای رسم نمودارها نیز از نرم افزار  درصد انجام شد.

EXCEL 11و Sigmaplot .استفاده گردید 

 نتایج و بحث

 هرزهایتراکم و زیست توده علف
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هرز مشاهده شده در طول مطالعه شامل تلخه های علفگونه

(L. Acroptilon repens)خروس رونده یا خوابیده ، تاج

(S.Watson.  Amaranthus blitoides)خروس ریشه ، تاج

 .L)تره ، سلمه(L. Amaranthus retroflexus)قرمز 

Chenopodium album) کنگر وحشی یا خارلته ،Scop.) L. 

Cirsium arvensie) پیچک صحرایی ،(Convolvulus 

arvensis L.) ، گاوزبان بدل یا ایتالیایی(L. Echium 

italicum)  و شیرین بیان(Glycyrrhiza glabara L.)  .بود 

اگزادیارژیل  کشعلفنتایج نشان داد که دوزهای مختلف 

داری در سطح احتمال یک درصد بر تراکم و تأثیر معنی

داشت؛ همچنین زمان مصرف هرز هایزیست توده کل علف

داری به ترتیب در سطح احتمال پنج اگزادیارژیل تأثیر معنی

هرز هایدرصد و یک درصد بر تراکم و زیست توده علف

حاصل کرد ولی اثرات متقابل دز و زمان مصرف اگزادیارژیل 

دار نشد. معادله هرز معنیهایبر تراکم و زیست توده علف

ت روند تغییرات درصد کاهش پاسخ به خوبی توانس -دوز

 کشعلفهرز را در رابطه با دوزهای مختلف هایتراکم علف

بینی نماید. باالترین درصد کاهش تراکم اگزادیارژیل پیش

 40/48لیتر ماده مؤثره در هکتار  8/0هرز در دوز هایعلف

لیتر ماده مؤثره در هکتار تفاوت  6/0درصد بود که با دوز 

-نکرد و کمترین درصد کاهش تراکم علفداری ایجاد معنی

لیتر ماده مؤثره در هکتار حاصل شد که  05/0هرز در دوز های

لیتر ماده مؤثره در هکتار در یک کالس  2/0و  1/0با دوزهای 

اگزادیارژیل  کشعلفپاسخ  -آماری قرار داشت. واکنش دوز

از تابع سیگموئیدی سه پارامتره تبعیت نمود. با توجه به شکل 

اگزادیارژیل برای  50EDشود که مشاهده می 1و جدول  1

لیتر ماده مؤثره در هکتار و  33/0هرز برابر هایتراکم علف

هرز هایاست. تأثیر کاهش تراکم علف 98/0ضریب تبیین آن 

(، Shalini, 2006در اثر کاربرد اگزادیارژیل توسط شلینی )

و دش  ( و میشراPatel et al., 2006پاتل و همکاران )

(Mishra & Dash, 2013گزارش شده است. در بین زمان )-

-های مصرفی اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب

-هرز در مرحلههایزمینی، باالترین درصد کاهش تراکم علف

زایی در باشد که با مرحله استولونزمینی میی سبز شدن سیب

 (. 2یک گروه آماری قرار داشت )شکل 

-هایهای زیست توده علفپاسخ به داده -تابع دوز با برازش 

اگزادیارژیل و برآورد  کشعلفهرز در دوزهای مختلف 

پارامترها، نشان داده شده است که باالترین درصد کاهش 

لیتر ماده  8/0هرز مشاهده شده در دوز هایزیست توده علف

به  3باشد. شکل درصد می 16/66مؤثره در هکتار به میزان 

اگزادیارژیل،  کشعلفدهد که با افزایش دوز نی نشان میروش

-یابد به طوریبه شدت کاهش می هرزهایزیست توده علف

هرز در دوز هایکه کمترین درصد کاهش زیست توده علف

لیتر  8/0لیتر ماده مؤثره در هکتار و باالترین آن در دوز  05/0

-هایه علفماده مؤثره در هکتار حاصل شد. پاسخ زیست تود

هرز به دوزهای مختلف اگزادیارژیل از تابع سیگموئیدی سه 

مشاهده  1و جدول  3پارامتره تبعیت نمود. با توجه به شکل 

هرز هایاگزادیارژیل برای زیست توده علف 50EDشود که می

است.  98/0لیتر ماده مؤثره در هکتار و ضریب تبیین آن  24/0

های نکروتیک، شد، ایجاد لکهاگزادیارژیل باعث بازدارندگی ر

شوند و غشا سلولی را کاهش کارتنوئید، کاهش کلروفیل می

های حساس بیشتر کند. بازدارندگی رشد در شاخهمتالشی می

، افزایش کشعلفها است و با افزایش دوز مصرفی از ریشه

های یابد همچنین این بازدارندگی نسبت به سایر بازدارندهمی

اکسیداز مثل اگزادیازون بیشتر است. همانند  ژنپروتوپورفیرینو

های جوان ها، میزان خسارت در بافتکشعلفبسیاری از 

 ,.Hwang et alبیشتر بوده و متناسب با مقدار کاربرد است )

( گزارش Lutman et al., 2000(. لوتمان و همکاران )2004

ها در مقایسه با تراکم آن هرزهایکردند که زیست توده علف

ها با گیاهان تری جهت ارزیابی توانایی رقابتی آنمعیار مناسب

( Barb et al., 2001باشد. بارب و همکاران )زراعی می

، 30/0، 25/0گزارش کردند که کاربرد اگزادیارژیل در دزهای 

کیلوگرم ماده موثره در هکتار،  50/0و  45/0، 40/0، 35/0

زمینی را پنج هفته سیب هرزهایتوانست زیست توده علف
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درصد و  86و  82، 82، 77، 77، 73بعد از سمپاشی به ترتیب 

 83، 80، 80، 73، 74در هشت هفته بعد از سمپاشی به ترتیب 

 درصد کاهش دهد.  84و 

ترین اگزادیارژیل، پایین کشعلفهای مصرف در بین زمان 

هرز  در مرحله حجیم هایدرصد کاهش زیست توده علف

هرز هایو باالترین درصد کاهش زیست توده علف شدن غده

باشد که با زمینی میدرصد( در مرحله سبز شدن سیب 15/38)

داری نداشت. پایین بودن زایی تفاوت معنیی استولونمرحله

ی هرز در مرحلههایدرصد کاهش زیست توده کل علف

تواند نتیجه ی سبز شدن، میحجیم شدن غده نسبت به مرحله

ؤثر بودن اگزادیارژیل در این مرحله باشد. در مرحله کم م

-زمینی بعلت افزایش زیست توده علفحجیم شدن غده سیب

اگزادیارژیل تأثیر کمتری بر  کشعلفبرگ، هرز پهنهای

هرز داشته است. بنابراین زمان هایزیست توده کل علف

زمینی توسط هرز سیبهایمناسب برای کنترل علف

باشد همچنین زمینی میمرحله سبز شدن سیب اگزادیارژیل،

زمینی متأثر از میزان هرز سیبهایدوز مؤثر برای کنترل علف

 (.4باشد )شکل هرز میهایرشد علف

 تعداد غده

ها نشان داد که دوزهای نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

اگزادیارژیل، زمان مصرف و اثرات متقابل  کشعلفمختلف 

داری بر تعداد غده دوز و زمان مصرف اگزادیارژیل تأثیر معنی

( گزارش کرد که تعداد Allen, 1972(. آلن )2نداشت )جدول 

ی هوایی زمینی با تعداد ساقهی سیبغده در هر بوته

همبستگی مثبتی دارد و با افزایش تعداد ساقه در هر بوته 

یابد. همچنین ایشان غده تشکیل شده نیز افزایش می تعداد

بیان کردند که افزایش تعداد ساقه در هر رقم، باعث تولید 

شود. که این نتایج با نتایج زمینی میتعداد غده بیشتر در سیب

و باوو  (Walworth & Carling, 2002) والورس و همکاران 

 مشابه است. (Bao et al., 2003)و همکاران 

 اگزادیارژیل کشعلفبرآورد پارامترهای بدست آمده از تابع سیگموئیدی برای  -1جدول 

Estimated Sigmoidal parameters for Oxadiargyl -Table 1 

R2 (ED50) x0 b a Variable 

0.99 0.33 (0.03) 0.13 (0.02) 51.07 (3.63) Weed density 

0.99 0.24 (0.30) 0.11 (0.02) 65.16 (3.17) Weed biomass 
ED50 index is the herbicide dose that reduced weed density and biomass 50%. The values in parentheses are standard errors. 

 
 

ای نشانگر خطای استاندارد های میلهاگزادیارژیل )شاخص کشعلفبه دوزهای مختلف  هرزهایروند پاسخ درصد کاهش تراکم کل علف -1شكل 

باشند(می  

Figure 1- The response of reduction percentage weeds density to different dosages of Oxadiargyl (Bars show 

Standard Error). 

0 .0 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5 0 .6 0 .7 0 .8 0 .9

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

Oxadiargyl dose (L a.i/ ha) 
 

 

 

W
ee

d
 d

en
si

ty
 (

%
) 



 7                                           .....                                                       کشبررسی کارایی دوزهای کاهش یافته علف

 

 

 
ای نشانگر های میلههرز )شاخصهایعلفدرصد کاهش تراکم  زمینی برتأثیر زمان مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب -2شكل 

باشند(خطای استاندارد می  

Figure 2- Effect of oxadiargyl application time at different growth stages on reduction percentage weed density 

(bars show standard error). 

 

 
 
 

-ها نشانگر خطای استاندارد میاگزادیارژیل )شاخص کشعلفدر دوزهای مختلف  هرزهایروند پاسخ درصد کاهش زیست توده کل علف -3شكل 

 باشند(

Figure 3- The response of reduction percentage weeds biomass at different dosges of oxadiargyl (bars show 

standard error). 
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ای های میلههرز )شاخصهایعلفزمینی بر درصد کاهش زیست توده تأثیر زمان مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب -4شكل 

باشند(نشانگر خطای استاندارد می  

Figure 4- Effect of oxadiargyl application time at different growth stages on reduction percentage weed biomass 

(bars show standard error). 

 متوسط وزن غده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دوزهای مختلف 

داری در تأثیر معنی کشعلفاگزادیارژیل و زمان مصرف 

سطح احتمال یک درصد بر متوسط وزن غده در بوته داشت 

(. نتایج 2دار نشد )جدول اثرات متقابل آنها معنی ولی

مقایسات اورتوگونال نشان داد متوسط وزن غده در هر بوته 

درصد  75/32 کشعلفدر تیمار وجین کامل نسبت به کاربرد 

(. روند پاسخ متوسط وزن غده در هر بوته 5بیشتر بود )شکل 

ین روند در از تابع سیگموئیدی سه پارامتره تبعیت نمود که ا

در  کشعلفقابل مشاهده است. کاربرد  3و جدول  6شکل 

لیتر ماده  05/0و  1/0و  2/0و  4/0و  6/0و  8/0دوزهای 

، 31/41، 30/47مؤثره در هکتار به ترتیب باعث افزایش 

درصدی متوسط وزن غده در  84/4و  45/16، 37/29، 70/33

( اظهار Jaiswal et al., 1992بوته شد. جایسوال و همکاران )

زمینی از طریق کاهش هرز مزارع سیبهایداشتند که علف

 زمینی شدند.ها باعث کاهش کمیت و کیفیت سیبوزن غده

 

ینیهای واریانس تأثیر فاکتورهای آزمایش بر تعداد غده در بوته، وزن متوسط غده و عملكرد کل غده سیب زمتجزیه -2جدول   
Table 2- Analysis variance of experimental factors effect on the number of tubers per plant, mean of tuber 

weight per plant and total tuber yield of potato. 

  MS 

Source of variation DF 
Number of tubers 

per plant 
Mean of tuber weight 

per plant 
Total tuber 

yield 

Replication 2 0.15ns 7.99ns 2.80ns 

Weed free with other treatment 1 0.08ns 2325.75** 184.59** 

Herbicide dose 6 0.19ns 1358.471** 116.65** 

Application time 2 0.04ns 243.168** 17.23** 

Herbicide dose * Application time 12 0.04ns 22.617ns 0.88ns 

Error 42 0.49 13.27 1.42 

C.V. (%) - 11.48 6.99 9.14 
ns, and **: Not-significant, Significant at the 1% probability levels, respectively 
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ای نشانگر خطای های میلهبر میانگین متوسط وزن غده در بوته )شاخص کشعلفهرز در مقایسه با کاربرد هایتأثیر وجین کامل علف -5شكل 

باشند(استاندارد می  

Figure 5- Effect of weed free in comparison to herbicide application on average of mean weight of tuber per 

plant (bars show standard error). 
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متوسط وزن غده در هر بوته در پاسخ به دوزهای مختلف اگزادیارژیل -6شكل   

Figure 6- The mean of tuber weight per plant response at different doses of oxadiargyl 

 

 جدول 3- برآورد پارامترهای بدست آمده از تابع سیگموئیدی برای علفکش اگزادیارژیل

Table 3- Estimated Sigmoidal parameters for Oxadiargyl 

R2 b a Variable 

0.95 0.39 (0.18) 78.30 (14.64) Mean of tuber weight per plant 

0.97 0.40 (0.15) 21.90 (3.96) Total tuber yield 

The values in parentheses are standard errors. 

 

Oxadiargyl dose (L a.i/ ha) 
 

M
ea

n
 o

f 
tu

b
er

 w
ei

g
h

t 
p

er
  
p

la
n

t 
(g

) 



 (1) 12هرز هایمجله دانش علف(/ 1395) و آل ابراهیم کلخوران                                                                            10

   

های آماری نشان داد که باالترین متوسط نتایج حاصل از داده

زمینی و کمترین آن در ی سبزشدن سیبوزن غده در مرحله

زمینی بود. استفاده از مرحله حجیم شدن غده سیب

-اگزادیارژیل در مرحله سبز شدن نسبت به حجیم شدن سیب

درصد افزایش داد )شکل  73/11ا زمینی وزن متوسط غده ر

لیتر ماده مؤثره در هکتار و در مرحله سبز  8/0(. کاربرد دوز 7

هرز، باعث هایشدن بدلیل کاهش تراکم و زیست توده علف

زمینی های سیبزمینی شده و بوتهافزایش قدرت رقابتی سیب

با جذب آب و مواد غذایی و در نتیجه افزایش ظرفیت 

ای های ذخیرهمواد پرورده به اندام فتوسنتزی و تخصیص

  .شده است سبب افزایش متوسط وزن غده

 عملكرد کل غده 

اگزادیارژیل و  کشعلفنتایج نشان داد که دزهای مختلف 

داری در سطح احتمال یک درصد زمان مصرف آن تأثیر معنی

دار نشد بر عملکرد کل غده داشت ولی اثرات متقابل آن معنی

(. مقایسات اورتوگونال نشان داد که تیمار وجین 2)جدول 

استفاده شده است  کشعلفکامل نسبت به تیمارهایی که 

 (.8درصد، عملکرد کل را افزایش دهد )شکل  71/34توانست 

 

ی نشانگر اهای میلهزمینی )شاخصزمینی بر متوسط وزن غده در بوته سیبتأثیر زمان مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب -7شكل 

 باشند(.خطای استاندارد می

Figure 7- Effect of oxadiargyl application time at different growth stages on mean weight of tuber per plant (bars 

show standard error). 

 

گر خطای ای نشانهای میلهزمینی )شاخصبر میانگین عملكرد کل غده سیب کشعلفتأثیر وجین کامل در مقایسه با تیمارهای کاربرد  -8شكل 

 (.باشنداستاندارد می
Figure 8- Effect of weed free in comparison to herbicide application on average of total tuber yield (bars show 

standard error). 
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ده غدر بین دوزهای مختلف اگزادیارژیل باالترین عملکرد کل 

ده مؤثره لیتر ما 05/0ترین آن در دوز لیتر و پایین 8/0در دوز 

 لیتر 05/0در هکتار بدست آمد که عملکرد کل غده در دوز 

 اریداختالف معنی ماده مؤثره در هکتار با تیمار عدم کنترل

زمینی از تابع نداشت. روند پاسخ عملکرد کل غده سیب

 و جدول 9سیگموئیدی سه پارامتره تبعیت نمود که در شکل 

 05/0و  1/0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0نشان داده شده است. دوز  3

عث با لیتر ماده مؤثره در هکتار نسبت به عدم کنترل به ترتیب

 75/4و  29/19، 79/30، 92/34، 87/45، 59/51افزایش 

درصدی عملکرد کل غده گردید. این نتیجه بیانگر آن است 

 زمینی حاصل تعدادطور کلی عملکرد محصول غده سیبکه به

غده و وزن متوسط یک غده در یک بوته است. در این 

 تلفهای مخپژوهش تعداد غده با کاربرد اگزادیارژیل در زمان

 توان گفت کهنشد. بنابراین میدار زمینی معنیرشدی سیب

زمینی افزایش وزن غده عامل اصلی افزایش عملکرد سیب

 تواند باشد.می

( Baziramakenga & Leroux, 1994بازیراماکنگا و لروکس )

هرز، مناسبترین شاخص هایبیان کردند که وزن خشک علف

ها اظهار مینی است. آنزجهت تعیین تلفات عملکرد سیب

اندام  25هرز در مزرعه با تراکم هایداشتند حضور علف

گرم وزن خشک زیست توده  20هوایی در متر مربع که معادل 

 10زمینی را هرز در متر مربع بود عملکرد غده سیبعلف

درصد کاهش داد. در پژوهشی دیگری اعالم شده هر چه 

نی افزایش یافت، زمیهرز در کشت سیبهایبیوماس علف

های زیادی زمینی کاهش یافت. آزمایشعملکرد غده سیب

زمینی هرز در مزرعه سیبهایاند که حضور علفنشان داده

 & Dennis et al., ;Nelsonعملکرد غده آن را کاهش داد )

Thorson, 1981 2000; Petroviene, 2002 بارب و .)

که عملکرد کل ( گزارش کردند Barb et al., 2001همکاران )

، 25/0های زمینی هنگام کاربرد اگزادیارژیل به میزانسیب

کیلوگرم ماده موثره در  50/0و  45/0، 40/0، 35/0، 30/0

 7/22، 3/22، 2/22، 7/20، 5/23، 9/23، 6/21هکتار به ترتیب 

 ,.Alebrahim et alتن در هکتار بود. آل ابراهیم و همکاران )

زمینی هنگام میزان عملکرد سیب( گزارش کردند که 2011

 /6و  5/0، 4/0های رویشی اگزادیارژیل به میزانکاربرد پیش

تن  3/35و  30/32، 6/27لیتر ماده مؤثره در هکتار به ترتیب 

در هکتار بود و هنگام کاربرد پس رویشی اگزادیارژیل به 

تن در  85/36و  93/35، 17/33های ذکر شده به ترتیب میزان

. نتایج نشان داد که باالترین عملکرد کل در مرحله هکتار بود

ترین آن در مرحله حجیم شدن بود که با سبز شدن و پایین

(.10داری ایجاد نکرد )شکل زایی تفاوت معنیاستولون
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 زمینی در پاسخ به دوزهای مختلف اگزادیارژیلعملكرد کل غده سیب -9شكل 

Figure 9- The total tuber yield response at different doses of oxadiargyl 
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ای های میلهزمینی )شاخصزمینی بر عملكرد کل غده سیباگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب کشعلفتأثیر زمان مصرف  -10شكل 

باشند(.نشانگر خطای استاندارد می  

Figure 10- Effect of oxadiargyl application time at different growth stages on total tuber yield (bars show 

standard error). 

 

 کلی گیرینتیجه

نتیجه توان بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش، می

 هرزهایگرفت که کاربرد دوزهای کاهش یافته در کنترل علف

لیتر ماده مؤثره در هکتار  6/0و  8/0مؤثر بود. کاربرد دوز 

هرز را هایباالترین درصد کاهش تراکم و زیست توده علف

اگزادیارژیل در مرحله سبز شدن  کشعلفایجاد نمود. کاربرد 

هرز و هایتوده علف زمینی باعث کاهش تراکم و زیستسیب

افزایش متوسط وزن غده و عملکرد کل غده شد. بنابراین 

زمینی، عالوه بر کاربرد اگزادیارژیل در زمان سبز شدن سیب

-باعث افزایش عملکرد نیز می هرزهایکنترل مناسب علف

شود. و لیکن انجام آزمایشات طی چندین سال، بررسی تحمل 

اگزادیارژیل، بررسی  زمینی نسبت بهارقام مختلف سیب

ها بصورت تلفیق با اگزادیارژیل برای کشعلفکارایی 

 شود.تحقیقات آتی پیشنهاد می
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Efficacy of Oxadiargyl Reduced Doses for the Control of Weeds in Potato 

(Solanum tuberosum)  with Different Application Timing 
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Abstract  

In order to study the effect of reduced doses of oxadiargyl, on weeds control in potato, a field experiment was 

conducted at Alaroog Research Station in Ardabil during 2013. Experiment arrangement was factorial based on 

randomized complete blocks design with three replications. First factor included seven reduced dosages of oxadiargyl 

(0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 L a.i/ha) and second factor included oxadiargyl application timing (potato emergence, 

stoloning and tuber bulking). The results showed that application of 0.8 L a.i/ha of oxadiargyl reduced weed density and 

biomass to 48.40 and 66.16 percent, respectively which was not significantly different from applying 0.6 L a.i/ha. 

Maximum reduction percentage of weed density and biomass on the different potato growth stages was at potato 

emergence stage, which provided the best effectiveness of the oxadiargyl. On the other hand, application of 0.8 L a.i/ha 

oxadiargyl at potato emergence stage caused the highest mean of tubers weight per plant and total tuber yield, but was 

not significant on the tuber number per plant. 

Key words: Weed density, dose- response, weed biomass, chemical control 

 


