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و عملکرد غده  هرزهایعلفریمسولفورون بر کنترل برخی  کشعلفاثر دز و زمان مصرف 

 (Solanum tuberosum)زمینی سیب

 1رقیه مجد و *2، محمد تقی آل ابراهیم1سیده آسیه خاتمی

یل، ، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردب هرزهایعلفدانشیار علوم  -2 هرز، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانهایعلف دانشجوی دکتری علوم -1
  ایران

 4/8/95افت: یخ دریتار

 1/12/95رش: یخ پذیتار 

 چکیده

ای در نزدیکی اردبیل زمینی، آزمایشی مزرعهو عملکرد غده سیب هرزهایعلفریمسولفورون بر کنترل برخی  کشعلفهای کاربرد به منظور بررسی اثر دز و زمان

گرم ماده مؤثره در هکتار( و  50و  40، 30، 20، 10، 5ریمسولفورون )صفر،   کشعلفانجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل مقادیر مختلف  1393در سال 

. همچنین یک تیمار وجین کامل )بدون شدن غده( بودندزایی و حجیمزمینی )سبز شدن، استولونریمسولفورون در مراحل مختلف رشدی سیب کشعلفکاربرد 

گرم ماده مؤثره در  50های آماری نشان داد کاربرد ریمسولفورون به میزان ( به عنوان شاهد برای صفات مربوط به عملکرد در نظر گرفته شد. تجزیههرزعلف

گرم ماده مؤثره در  40و  30هرز( شد. که با دزهای با علفدرصد نسبت به شاهد بدون وجین ) 6/94به میزان  هرزهایعلفهکتار، باعث کاهش زیست توده 

زمینی باالترین درصد زمینی، مرحله سبز شدن سیبهای کاربرد ریمسولفورون در مراحل مختلف رشدی سیبداری نداشت. از بین زمانهکتار اختالف آماری معنی

زمینی، گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله سبز شدن سیب 50ریمسولفورون به میزان را ایجاد کرد. از سویی دیگر، کاربرد  هرزهایعلفکاهش زیست توده 

گرم ماده مؤثره در هکتار اختالف  50و  40، 30باالترین متوسط وزن غده در بوته، عملکرد تک بوته و عملکرد کل غده در هکتار را ایجاد کرد. که با دزهای 

پوشی زمینی وارد کرد که قابل چشمزمینی نشان داد که ریمسولفورون کمترین خسارت را به سیبهای سیبچشمی بوتهداری نداشت. نتایج ارزیابی آماری معنی

 بود.

 هرزهایعلفپاسخ، وزن خشک -اجزای عملکرد، دزهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 (.Solanum tuberosum L)زمينی سيب جهانی، مقياس در

 ترینمهم جمله از و شده محسوب ارزش با غذایی مواد یکی از

 را بشر غذایی نيازهای از ایعمده قسمت كه محصوالتی است

 (. سازمان فائو سطح زیرFabrio et al., 2001كند )می تأمين

 158958ميالدی  2014زمينی در ایران را در سال كشت سيب

در هکتار گزارش تن  6/29هکتار با متوسط عملکرد حدود 

های كشاورزی، (. در اكوسيستمFAO, 2014كرده است )

یکی از عوامل اصلی كاهش كمی و كيفی  هرزهایعلف

یکی از  هرزهایعلفباشند. بنابراین مدیریت محصول می

 مدآپی های مهم توليد در هر نظام كشاورزی است. اولينجنبه

 تراكم افزایش زراعی گياهان كنار در هرز هایعلف وجود

 و غذایی مواد آب، محدودیت موجب كه است گياهی جامعه

گردد. ولی می عملکرد كاهش موجب نهایت در كه شودمی نور

 یكيف و كمی كاهش از توانمی موقع آنها به و صحيح كنترل با

 كرد جلوگيری مطلوبی نحو به عملکرد سيب زمينی

 (Bond & Turner, 2005 .) 

  هایروش شامل هرز هایعلف كنترل هایروش

 هستند شيميایی و بيولوژیکی زراعی، مکانيکی،

(Padhyaya & Blackshaw, 2007 روش .)كنترل های 

  ادهاستف مورد و یافته توسعه بسيار اخير هایسال در شيميایی

 مچنينه و بيولوژیکی انتخاب قابليت سریع، اثر اند.گرفته قرار

 آب كم حجم همراه به و كم مقادیر در كشعلف كاربرد امکان

 است هاكشعلف سریع توسعۀ دالیل مهمترین از جمله

(Zimdal, 2007 .) 

( در ارتباط با Alebrahim et al., 2012ابراهيم و همکاران )آل

با زمينی اظهار داشتند در سيب هرزهایعلفكنترل شيميایی 

مزارع  هرزهایعلف وسيع رویش توجه به دوره زمانی نسبتا  

های موجود در كنترل ثر بودن روشؤزمينی و عدم مسيب

طوری  هرزهایعلف الزمست عمليات كنترل هرزهایعلف

ها را كنترل آن ،طول دوره رشد ریزی شود كه بتواند دربرنامه

روش مرسوم در  ،در ایران و بویژه در منطقه اردبيل نماید.

ی هاكشعلف ده ازاستفا ،زمينیسيب هرزهایعلفكنترل 

ر است كه تووجين دستی و كولتيوات، پاراكوابيوزین و متری

تابستانه با  هرزهایعلف شود ودر اوایل فصل رشد انجام می

ها به خوبی كنترل نشده و عملکرد محصول را این روش

(. همچنين Alebrahim et al. 2011) دندهكاهش می شدیدا 

وع محل عمل بسيار ی مذكور از نظر تعداد و تنهاكشعلف

دو منظوره و دارای محل  كشعلفباشند و هر دو محدود می

 بيوزین بازدارنده فتوسيستم دو عمل فتوسيستمی )متری

 باشندو پاراكوات بازدارنده فتوسيستم یک( می

 (Alebrahim et al. 2013 .) 

ی سيستميک، هاكشعلفاوره ی سولفونيلهاكشعلف

، عمدتا  در محصوالتی مانند ذرت، گندمانتخابی هستند كه 

رویشی به كار زمينی، اغلب به صورت پسجو، كلزا و سيب

 موفقيت علت (.Russel et al., 2002شوند )برده می

 توسط اوره سولفونيل یهاكشعلفسریع  پذیرش 

 آنها  كم مصرف ميزان كارایی باال، دليل به كشاورزان 

 بودن سمی و (هکتارگرم ماده مؤثره در  40تا  2)

 باشد می (LD50>5000 mg/kg)پستانداران  برای كم 

(Beyer, 1988; Boschin et al., 2007.)  یک ریمسولفورون

 هرزهایعلفاوره بوده و برای كنترل سولفونيل كشعلف

و به یداهزمينی در كاليفرنيا، واشينگتون، اورگان، ماین و اسيب

-یا پس از سبز شدن سيب تواند قبلثبت رسيده است و می

 (. Hutchinson et al., 2005زمينی به كار برود )

-( در طی آزمایشTonks & Eberlein, 2001تونکز و ابرلين )

ریمسولفورون  كشعلفای نشان دادند كه كاربرد های مزرعه

رویشی گرم ماده مؤثره در هکتار به صورت پس 35به ميزان 

ایجاد نموده و عملکردی  هرزهایعلفكنترل مناسبی از 

تن در هکتار ایجاد كرده است. هاتچينسون و  30/40معادل 

( نيز گزارش كردند Hutchinson et al., 2004همکاران )

-گرم در هکتار به صورت پس 26به ميزان ریمسولفورون 

تن در هکتار را توليد كرده  1/36رویشی بکار رفت و عملکرد 
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هکتار،  گرم در 18 -26يزان م ریمسولفورون به كاربرد .است

 زمينیسيب به زدن آسيب بدون را 2خرچنگ علف و 1ریزیتاج

 همچنين برد باال را محصول عملکرد و كرد كنترل

 نيز هالوسولفورون و ریمسولفورون سولفورون مخلوط 

 برد  باال را عملکرد و كنترل را علف خرچنگ و ریزیتاج 

(Robinson et al., 1996.) 

 كشعلفبا توجه به مطالب فوق، بررسی تأثير مصرف 

زمينی ضروری سيب هرزهایعلفریمسولفورون بر كنترل 

 برای مبارزه كشعلفباشد. از طرف دیگر، زمان استفاده از می

امری مهم و ضروری تلقی  هرزهایعلفشيميایی مناسب با 

زمانی حاصل خواهد  هرزهایعلفشود. كنترل مطلوب می

 در زمان مناسب استفاده شده و  كشعلفه شد ك

 با گياه زراعی را كاهش دهد  هرزهایعلفشدت رقابت 

(Nice et al., 2003 موسلی و هاتزیوس .) 

(Moseley & Hatzios, 1993  گزارش كردند كه مصرف )

-در زمان نامناسب باعث ایجاد تنش در گياه می هاكشعلف

دهد. بنابراین را كاهش می كشعلفشود و تحمل آن به 

و  هرزعلف، عالوه بر كنترل مناسب كشعلفاستفاده به موقع 

ه عدم خسارت به گياه زراعی، باعث جلوگيری از اتالف هزین

 شود.و آلودگی محيط زیست می

 در ریمسولفورون كشعلف كارایی بررسی تحقيق این از هدف

 انزم ترینمناسب و تعيين زمينیمزرعه سيب هرز هایعلف كنترل

 درصد بر اساس بررسی مورد كشعلف مصرف این مقدار و

 .باشدو افزایش عملکرد می هرز هایعلف زیست توده كاهش

 هامواد و روش

در سه كيلومتری شهر  1393این آزمایش در سال زراعی 

 38اردبيل و در منطقه شيخ كلخوران با مختصات جغرافيایی 

 18درجه و  48عرض شمالی و  ثانيه 56دقيقه و 16درجه و 

متری از سطح  1350ثانيه طول شرقی با ارتفاع  44دقيقه و 

                                                 
1 Solanum sarrachoides Sendtn. 
2 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

 pH دریا اجرا گردید. خاک مزرعه دارای بافت رسی لومی، 

دسی زیمنس بر متر بود.  40/1و هدایت الکتریکی  72/7برابر 

با  1392سازی بستر، شخم عميق پایيزه در سال جهت آماده

متر انجام شد. عمليات سانتی 30به عمق  دارگاوآهن برگردان

ها بعد از زنی و تهيه جوی و پشتهشخم ثانویه شامل دیسک

 انجام شد.  1393مساعد شدن شرایط محيطی در بهار 

 ایهآزمایش به صورت فاكتوریل با تيمار شاهد در قالب طرح پ

های كامل تصادفی با سه تکرار در زمينی به مساحت بلوک

ر مربع اجرا شد. طول و عرض هر كرت به مت 900تقریبی 

بود  خط كاشت چهار شامل كرت متر و هر 3و  5/3ترتيب 

 بين فاصله و مترسانتی 75 كاشت هایردیف فاصله بطوری كه

 نظر گرفته در متر روی ردیفسانتی 25 زمينیسيب هایبوته

 ،ایاثرات حاشيه حذف منظور بوته(. به 12شد )روی هر پشته 

 رد حاشيه عنوان به كرت انتهای دو از متر نيم و كناری خط دو

 در زمينیسيب بذری هایغده كاشت شدند. عمليات گرفته نظر

 20و به صورت دستی در عمق  1393فروردین ماه  30و  29

سيب . رقمگرفت انجام (Van der Zaag., 1992متری )سانتی

 درصد  بيشترین كه بود اگریا استفاده مورد زمينی

 شودمی شامل را كشور در زمينیسيب كشت زیر طحس

 (Anonymous, 2003 رقم آگریا از تالقی بين .) 

(Quarta× Semlo اصالح شده است و در سال )1997 

فت كرد را دریا 4577ای به شماره ميالدی در كانادا گواهينامه

(NIVAP, 2007.) 

تيمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: فاكتور اول: مقادیر 

درصد دی اف( 25ریمسولفورون )تيتوس  كشعلفمختلف 

گرم ماده مؤثره در هکتار( و  50و  40، 30، 20، 10، 5)صفر، 

ریمسولفورون در مراحل  كشعلففاكتور دوم، كاربرد 

روز  43زمينی شامل مرحله سبزشدن )مختلف رشدی سيب

روز بعد از كاشت( و حجيم  63زایی )ز كاشت(، استولونبعد ا

روز بعد از كاشت(؛ همچنين تيمار وجين كامل  88شدن غده )

به عنوان شاهد برای صفات مربوط به  3هرز()بدون علف

                                                 
3 Weed free 

https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Sendtner
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
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های عملکرد در نظر گرفته شد. در طول فصل رشد كرت

( مرتبا  وجين هرزهایعلفمربوط به وجين كامل )كنترل كامل 

دند و با مشاهده سوسک كلرادو، مزرعه با سم ایميداكلوپراید ش

 كشعلفپاشی شد. ( عليه این آفت سم1)كونفيدور

با یک نازل  Interپاش پشتی مدل ریمسولفورون توسط سم

پاشی در تمام بکار برده شد. سرعت و فشار سم 8001بادبزنی 

در هکتار ليتر آب  250تيمارها تقریبا  ثابت و ميزان پاشش برای 

برداری پاشی، نمونهكاليبره شدند. سه هفته بعد از هر مرحله سم

برداری )كوادرات توسط واحدهای نمونه هرزهایعلف

های برداشت شده به متر مربع( انجام شد و نمونه 50/0×75/0

برداری قرار گرفته و بعد از های نمونهتفکيک درون پاكت

های هوایی مربوط به ، اندامها بر اساس گونهشمارش تعداد بوته

های مخصوص قرار داده شده و هر گونه به طور مجزا در پاكت

درجه  75ساعت در دمای  48برای تعيين وزن خشک به مدت 

سانتی گراد داخل آون قرار گرفتند پس از خشک شدن كامل 

 ها وزن زیست توده آنها ثبت گردید.نمونه

ی، زمينهای سيبل غدهبعد از اتمام دوره رشد و رسيدگی كام

تيب زمينی و اجزای آن به تربه منظور تعيين عملکرد كل سيب

بوته از یک ردیف و شش بوته بطور تصادفی از ردیف  12

های برداشت شد. همه غده 1393شهریور  15دیگر در تاریخ 

 هایی كه به صورت تصادفی انتخاب شده بودهر یک از بوته

ای در نهایت ميانگين آنها برطور جداگانه شمارش شده و به

یک بوته در هر تيمار یادداشت گردید؛ همچنين نسبت به 

ک ای یها برها اقدام گردید و ميانگين آنتوزین هر یک از غده

ر دگيری عملکرد كل غده بوته یادداشت گردید. برای اندازه

ر بوته( از هر كرت د 12های یک ردیف )هکتار، محصول بوته

 به ها نسبتز تميز كردن گل و مواد زائد غدهآزمایشگاه پس ا

رصد ها اقدام شد، سپس به هکتار تعميم داده شد. دتوزین آن

ل موجود در مزرعه با استفاده از فرمو هرزهایعلففراوانی 

 (: Baghestani et al., 2007ذیل محاسبه شد )

 

                                                 
2 Confidour 

درصد فراوانی علفهای هرز (1)
تعداد كرت با حضور گونه خاص

هایكرت آزمایشی تعداد 
× 100 

 

 تجزیه آماری

، رابطه هرزهایعلفبه منظور محاسبه راندمان كنترل 

( مورد استفاده قرار Somanni., 1992پيشنهادی سومانی )

 گرفت: 

(2                                             )   WCE=
A-B

A
×100 

)درصد كاهش  هرزهایعلفكارایی كنترل  WCEدر این رابطه، 

تراكم یا زیست توده  A(، هرزعلفتراكم یا زیست توده 

تعداد یا زیست  Bدر كرت شاهد بدون وجين و  هرزهایعلف

 های تيمار شده، بودند. در تجزیهدر كرت هرزهایعلفتوده 

یل تورآماری از آناليز واریانس در قالب طرح آماری آزمایش فاك

برای مقایسه بين اثر دزهای مختلف استفاده شد و همچنين 

از آناليز  هرزهایعلفپاسخ  -برای مقایسه بين روند دز

 ز: رگرسيون استفاده شد. توابع مورد استفاده عبارت بودند ا

 :پارامتره 3گمویيدی تابع سي

(3)                      𝑦 = a/(1 + 𝑒^(−((𝑥 − 𝑥_0)/𝑏)) ) 

پارامترهای موجود در تابع سيگمویيدی به شرح زیر است 

(Seefldet et al., 1995:) 

a هرزهایعلف: حداكثر زیست توده ،b شيب خط و :

(50ED)0X  الزم برای كاهش زیست توده  كشعلف= دز

درصد. برای رسم گراف و محاسبه  50به ميزان  هرزهایعلف

 Sigmaplotو  EXCEL 2013 معادالت رگرسيون از نرم افزار

 نرم از ها و مقایسه اورتوگونالداده تجزیه جهت و 11

استفاده گردید؛ همچنين   MSTATCو SAS 9.1 افزارهای

ها نيز با استفاده از آزمون دانکن در سطح مقایسه ميانگين

 ج درصد انجام شد.احتمال پن

 نتایج و بحث
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نشان داد  هرزهایعلفنتایج حاصل از محاسبه درصد فراوانی 

 به ترتيب مربوط به هرزهایعلفكه بيشترین درصد فراوانی 

(، پيچک Chenopodium album L( )100%تره )سلمه

( و تاج Convolvulus arvensis L.( )06/92%صحرایی )

( و كمترین Amaranthus retroflexus L.( )48/90%خروس )

 راختینيز مربوط به بی هرزهایعلفدرصد فراوانی 

 (Galium tricornutum D.( )29/14%غازایاغی ،) 

 (Falcaria vulgaris Bernh.( )11/11% كنگر صحرایی ،)

(Cirsium arvense L. (Scop.)( )17/3%و گاوچاق ) كن

(Lactuca scariola L.( )58/1% .بود ) 

 هرزهایکنترل علف

های به دست آمده از درصد كاهش نتایج تجزیه واریانس داده

نشان داد كه دزهای مختلف  هرزهایعلفزیست توده كل 

داری در ریمسولفورون و زمان كاربرد تأثير معنی كشعلف

داشت  هرزهایعلفسطح احتمال یک درصد بر زیست توده 

زهای مورد بررسی دز پنج گرم ماده (. در بين د1)جدول 

به  هرزهایعلفمؤثره در هکتار باعث كاهش زیست توده 

گرم در هکتار این ميزان  50درصد شد و در دز  63/27ميزان 

گرم تفاوت  40و  30درصد رسيد. كه با دزهای  63/94به 

ریمسولفورون  كشعلفپاسخ  -داری نداشت. واكنش دزمعنی

ه پارامتره تبعيت نمود. با توجه به شکل از تابع سيگموئيدی س

ریمسولفورون برای  50EDشود كه مشاهده می 2و جدول  1

بوده است. گزارش شده  61/11 هرزهایعلفزیست توده 

و  1ریزیرویشی ریمسولفورون ، تاجاست كه كاربرد پس

زمينی را مشکل ساز در مزارع سيب هرزهایعلفبسياری از 

 & Hutchinson et al., 2004; Greenlandكنترل كرد )

2012., et al; Alebrahim 2005Howatt., .)  ابراهيم و آل

( گزارش كردند كه كاربرد Alebrahim et al., 2013همکاران )

گرم ماده مؤثره در هکتار زیست  50ریمسولفورون به ميزان 

درصد كاهش داد. در بين  95خروس را تره و تاجتوده سلمه

های كاربرد ریمسولفورون در مراحل مختلف رشدی زمان

                                                 
1 solanum spp. 

ریمسولفورون در مرحله سبز  كشعلفزمينی، كاربرد سيب

درصد(  08/68زمينی توانست باالترین درصد )شدن سيب

(. 2را ایجاد كند )شکل  هرزهایعلفكاهش زیست توده كل 

ترین ميزان درصد كاهش مرحله حجيم شدن غده دارای پایين

بود. این نتيجه بيانگر این  هرزهایعلفكل زیست توده 

مذكور در كنترل  كشعلفمطلب است كه كارایی 

تر از سایر مراحل در مرحله سبز شدن مطلوب هرزهایعلف

در زمان سبز شدن سيب زمينی بسيار  هرزهایعلفباشد. می

بوده و دارای كوتيکول  كشعلفكوچک و حساس به كاربرد 

در این مرحله  كشعلفهستند كه كاربرد  ایكمتر توسعه یافته

ها، موجب انتقال غلظت مؤثر آنها به تواند با جذب بهتر آنمی

ها را فراهم آورد. در جایگاه عمل شده و موجبات كنترل آن

وزن خشک قابل  هرزهایعلفاین مرحله هر چند كه 

ای نداشتند اما این نکته حائز اهميت است كه همين مالحظه

توانند در مراحل بعدی، گياهی بزرگ های كوچک میگياهچه

شده و به شدت آب و مواد غذایی را از دسترس گياه زراعی 

تواند در این مرحله می كشعلفدور كنند. بنابراین كاربرد 

 در مزرعه گردد. هرزهایعلفمانع از چيرگی 

 زمینیمتوسط وزن غده سیب

نتایج مقایسات اورتوگونال نشان داد كه تيمار وجين كامل در 

داری در تأثير معنی، ریمسولفورون كشعلفمقایسه با كاربرد 

سطح احتمال پنج درصد بر متوسط وزن غده داشت 

نسبت به تيمار ریمسولفورون  كشعلف(. كاربرد 3)جدول

درصد افزایش داد  12/10عدم كنترل متوسط وزن غده را 

(. متوسط وزن غده در هر بوته در تيمار وجين كامل 3)شکل 

(. 4درصد بيشتر بود )شکل  90/17 كشعلفنسبت به كاربرد 

 كشعلفمقایسه ميانگين كاربرد دزهای مختلف 

ریمسولفورون نشان داد كه باالترین متوسط وزن غده در هر 

گرم ماده مؤثره در هکتار بود و كمترین متوسط  50بوته در دز 

 5وزن غده در هر بوته به ترتيب در تيمار عدم كنترل و دز 

داری بين تيمار تار بود كه اختالف معنیگرم ماده مؤثره در هک

(.5ماده مؤثره در هکتار نبود )شکل گرم  5عدم كنترل و دز 
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 .هرزهایعلفهای آماری تأثیر فاکتورهای مورد مطالعه بر درصد کاهش زیست توده تجزیه .1جدول 
Table 1. Statistical analysis of effect of studied factors on weed biomass reduction percentage. 

ns درصد 1دار در سطح احتمال معنی ** دار وغير معنی 
ns, and **: Not-significant, Significant at the 1% probability levels, respectively 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

.ریمسولفورون کشعلفدر دزهای مختلف  هرزهایعلفروند پاسخ درصد کاهش زیست توده کل  .1شکل   

Figure 1. The dose – response trend of total weed biomass reduction percentage at different doses of rimsulfuron. 

 

 .هرزهایعلفزمینی بر درصد کاهش زیست توده کل تأثیر زمان کاربرد ریمسولفورون در مراحل مختلف رشدی سیب .2شکل 

Figure 2.The effect of rimsulfuron application time at different potato growth stages on total weed biomass reduction 

percentage. 
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گرم ماده مؤثره در  10و  20، 30، 40، 50كاربرد دزهای 

 8/6و  7/8، 3/10، 6/12، 2/21هکتار به ترتيب باعث افزایش 

 درصدی متوسط وزن غده در بوته نسبت به تيمار عدم كنترل

( اظهار داشت كه Jaiswal., 1992شد جایسوال )

ها زمينی از طریق كاهش وزن غدهمزارع سيب هرزهایعلف

 زمينی شدند.باعث كاهش كميت و كيفيت سيب

های آماری نشان داد كه باالترین متوسط نتایج حاصل از داده

زمينی و كمترین آن در وزن غده در مرحله سبزشدن سيب

زمينی بود. كاربرد ریمسولفورون مرحله حجيم شدن غده سيب

زمينی وزن شدن سيب در مرحله سبز شدن نسبت به حجيم

(. در واقع 6درصد افزایش داد )شکل  44/18متوسط غده را 

ریمسولفورون در مرحله سبز شدن طول  كشعلفكاربرد 

در  هرزهایعلفدوره رقابتی را كاهش و مانع از غالب شدن 

جذب آب و عناصر غذایی شده و باعث افزایش توان رقابتی 

 شود.زمينی میسيب

 .ریمسولفورون کشعلفبرآورد پارامترهای بدست آمده از تابع سیگموئیدی برای  .2جدول 

.Estimated sigmoidal parameters for rimsulfuron .Table 2 

 درصد كاهش داد.  50را به ميزان  هرزهایعلفاست كه زیست توده  كشعلفغلظتی از  50EDشاخص 
ED50 index is the herbicide dose reduced weed biomass by 50%. 

 

 .های واریانس تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر روی متوسط وزن غده، عملکرد تک بوته و عملکرد کل غدهتجزیه .3جدول 

Table 3. Analysis of variance of studied treatments effect on mean weight of tuber, yield per plant and total tuber yield. 

ns  ،**  درصد 5و  1دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتيب غير معنی: * و 
ns, ** and *: Not-significant, Significant at the 1% and 5% probability levels, respectively 

 

 

 .زمینیبر متوسط وزن غده در بوته سیب کشعلفتأثیر شاهد بدون وجین در مقایسه با کاربرد  .3شکل  

Figure 3. The effect of weedy compared to herbicide application treatments on mean weight of potato tuber. 
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 .زمینیبر متوسط وزن غده در بوته سیب کشعلفتأثیر وجین کامل در مقایسه با کاربرد . 4شکل 

Figure 4. The effect of weed free compared to herbicide application treatments on mean weight of potato tuber. 

 

 

 .زمینیریمسولفورون بر  متوسط وزن غده در بوته سیب کشعلفتأثیر دزهای مختلف  .5شکل 

Figure 5. The effect of rimsulfuron different dosages on mean weight of potato tuber. 

 

 
 

.زمینیزمینی بر متوسط وزن غده در بوته سیبدر مراحل مختلف رشدی سیب ریمسولفورونتأثیر زمان کاربرد  .6شکل   

Figure 6. The effect of rimsulfuron application time at different growth stages of potato on mean weight of potato tuber.  
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 زمینیمتوسط عملکرد تک بوته سیب

نتایج مقایسات اورتوگونال نشان داد كه تيمار وجين كامل در 

داری در ریمسولفورون ، تاثير معنی كشعلفمقایسه با كاربرد 

سطح احتمال یک درصد بر متوسط وزن غده داشت. كاربرد 

ریمسولفورون نسبت به تيمار عدم كنترل متوسط  كشعلف

(. 7درصد افزایش داد )شکل  4/15عملکرد تک بوته را 

متوسط عملکرد تک بوته در تيمار وجين كامل نسبت به 

(. مقایسه 8درصد بيشتر بود )شکل  6/11 كشعلفكاربرد 

ریمسولفورون  نشان  كشعلفگين كاربرد دزهای مختلف ميان

گرم ماده  50داد كه باالترین متوسط عملکرد تک بوته در دز 

مؤثره در هکتار بود و كمترین متوسط عملکرد تک بوته در 

گرم ماده مؤثره در  50تيمار عدم كنترل بود. كاربرد دزهای 

وته درصدی متوسط عملکرد تک ب 8/20هکتار باعث افزایش 

قابل  9نسبت به تيمار عدم كنترل شد. كه این نتایج در شکل 

زمينی نسبت مستقيم با مشاهده است. عملکرد غده سيب

و رابطه معکوس با تراكم و  هرزهایعلفدرصد كنترل 

داشت. به عبارت دیگر، تيمار  هرزهایعلفزیست توده 

اكم و در نتيجه كاهش تر هرزهایعلفمدیریتی كه كنترل بهتر 

ها را به دنبال داشته باشد، افزایش شاخص و ماده خشک آن

شود سطح برگ و در نهایت عملکرد محصول را باعث می

(Rashedmohassel et al., 2011نتایج حاصل از داده .) های

بوته در مرحله سبز آماری نشان داد كه باالترین عملکرد تک

برد ترین در مرحله حجيم شدن بود. كارشدن و پایين

ریمسولفورون در مرحله سبز شدن نسبت به مراحل  كشعلف

زایی و حجيم شدن عملکرد تک بوته را به ترتيب استولون

 (.10درصد افزایش داد )شکل  9/18و  3/10

 

.زمینیبر میانگین عملکرد تک بوته سیب کشعلفتأثیر شاهد بدون وجین در مقایسه با کاربرد  .7شکل   

Figure 7. The effect of weedy compared to herbicide application treatments on mean weight of tuber per plant. 
 

 

.زمینیبر میانگین عملکرد تک بوته سیب کشعلفتأثیر وجین کامل در مقایسه با کاربرد  .8شکل   

Figure 8. The effect of weed free compared to herbicide application treatments on mean weight of tuber per plant. 
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 .زمینیسیب تک بوتهریمسولفورون بر  عملکرد  کشعلفتأثیر دزهای مختلف  .9شکل 

Figure 9. The effect of rimsulfuron different dosages on mean weight of tuber per plant. 

 

 

.زمینیزمینی بر عملکرد تک بوته سیبتأثیر زمان کاربرد ریمسولفورون در مراحل مختلف رشدی سیب .10شکل   

Figure 10. The effect of rimsulfuron application time at different growth stages of potato on mean weight of tuber per plant. 

 

 عملکرد کل

 كشعلفنتایج مقایسات اورتوگونال نشان داد استفاده از 

ریمسولفورون عملکرد كل را در مقایسه با عدم كنترل 

تن در هکتار( افزایش دهد  9/5درصد ) 07/16توانست 

(. تيمار وجين كامل نسبت به تيمارهایی كه 11)شکل 

 7/13بود به طور ميانگين توانست استفاده شده  كشعلف

تن در هکتار(، عملکرد كل را افزایش دهد  99/5درصد )

های (. نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده12)شکل 

مربوط به این صفت نشان داد كه دزهای مختلف 

داری در سطح ریمسولفورون و زمان كاربرد آن تأثير معنی

داشتند ولی اثرات  احتمال یک درصد بر عملکرد كل غده

-( نشان می13شکل )(.  3دار نشد )جدول متقابل آنها معنی

باالترین ریمسولفورون دهد كه در بين دزهای مختلف 

ترین گرم و پایين 50تن در هکتار( در دز  3/46عملکرد كل )

تن در هکتار( در تيمار عدم كنترل بدست آمد كه  8/36آن )

ره در هکتار با تيمار عدم گرم ماده مؤث 5عملکرد كل در دز 

گرم  30و  40، 50داری نداشت. دزهای كنترل اختالف معنی

ماده مؤثره در هکتار نسبت به عدم كنترل به ترتيب باعث 

 درصدی عملکرد كل گردید.  9/19و  9/19، 5/20افزایش 

در مقایسه با عدم  هاكشعلفنتایج نشان داد كه كاربرد 

زمينی را افزایش داد. این كاربرد آنها عملکرد غده سيب

افزایش عملکرد عمدتا  ناشی از كاهش اثرات منفی 
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طور كه قبال  ذكر شد، در بين باشد. همانمی هرزهایعلف

هایی در كرت هرزهایعلفی زیست توده كشعلفتيمارهای 

تر ها استفاده شده بود پایيندر آن كشعلفكه سطوح باالی 

( در طی Tonks & Eberlein., 2001بود. تونکز و ابرلين )

 كشعلفای نشان دادند كه كاربرد های مزرعهآزمایش

گرم ماده مؤثره در هکتار به  35ریمسولفورون به ميزان 

ایجاد  هرزهایعلفرویشی كنترل مناسبی از صورت پس

تن در هکتار ایجاد كرده  3/40نموده و عملکردی معادل 

( نيز Hutchinson et al., 2004است. هاتچينسون و همکاران )

گرم ماده مؤثره در  26گزارش كردند ریمسولفورون به ميزان 

تن  1/36رویشی بکار رفت و عملکرد هکتار به صورت پس

آل ابراهيم و همکاران  .در هکتار را توليد كرده است

(Alebrahim et al., 2011)  گزارش كردند كه ميزان عملکرد

-رویشی ریمسولفورون به ميزانسزمينی هنگام كاربرد پسيب

گرم ماده مؤثره در هکتار نسبت به عدم  50و  40، 30های 

درصدی  5/43و  1/42، 8/36كنترل به ترتيب باعث افزایش 

 عملکرد كل گردید

های كاربرد ریمسولفورون در مراحل مختلف در بين زمان

زمينی باالترین عملکرد كل در مرحله سبز شدن رشدی سيب

زایی ترین آن در مرحله حجيم شدن بود كه با استولونو پایين

داری نداشت. كاربرد ریمسولفورون در مرحله تقاوت معنی

زمينی نسبت به مرحله حجيم شدن غده باعث سبز شدن سيب

 (.14درصدی عملکرد كل غده شد )شکل  9/17افزایش 

 

.زمینیبر میانگین عملکرد کل غده سیب کشعلفدر مقایسه با تیمارهای کاربرد شاهد بدون وجین تأثیر  .11شکل   

Figure 11. The effect of weedy compared to herbicide application treatments on total tuber yield of potato. 

 

.زمینیبر میانگین عملکرد کل غده سیب کشعلفدر مقایسه با تیمارهای کاربرد وجین کامل تأثیر  .12شکل   

Figure 12. The effect of weed free compared to herbicide application treatments on total tuber yield of potato.  
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.زمینیسیب ریمسولفورون بر  عملکرد کل غده  کشعلفتأثیر دزهای مختلف  .13شکل   

Figure 13. The effect of different rimsulfuron dosages on total tuber yield of potato.  

 
.زمینیزمینی بر عملکرد کل غده سیبریمسولفورون در مراحل مختلف رشدی سیب کشعلفتأثیر زمان کاربرد  .14شکل   

Figure 14. The effect of rimsulfuron application time at different growth stages of potato on total tuber yield. 

 

 گیری کلی نتیجه

توان نتيجه گرفت این آزمایش، میبر اساس نتایج حاصل از 

 هرزهایعلفریمسولفورون در كنترل  كشعلفكه كاربرد 

گرم ماده مؤثره  50زمينی موثر بود. بطوری كه كاربرد دزسيب

را  هرزهایعلفدر هکتار باالترین درصد كاهش وزن خشک 

، كاربرد در كشعلفایجاد نمود. از نقطه نظر زمان كاربرد 

زایی و نتيجه بهتری نسبت به مراحل استولونمرحله سبز شدن 

حجيم شدن غده داشت. كاربرد ریمسولفورون در مرحله سبز 

باعث  هرزهایعلفزمينی با كاهش وزن خشک شدن سيب

افزایش متوسط وزن غده، عملکرد تک بوته و عملکرد كل 

داری از نظر كنترل غده شد. از آنجایی كه اختالف آماری معنی

گرم  50و  40و افزایش عملکرد بين دزهای  هرزهایعلف

ماده مؤثره در هکتار وجود نداشت بنابراین به دليل مقاومت 

، مشکالت زیست محيطی و هزینه كشعلفبه  هرزهایعلف

گرم ماده مؤثره در هکتار توصيه  40زیاد كنترل شيميایی، دز 

 شود.می
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Abstract 

In order to study the effect of rimsulfuron application time and dose on weed control and potato tuber yield, a field 

experiment was carried out in Ardabil during 2014. Treatments included different rates of rimsulfuron (0, 5, 10, 20, 30, 

40 and 50 g ai ha-1), and rimsulfuron application time at different potato growing stages (potato emergence, stolon 

initiation and potato tuber bulking). A weed free treatment was also considered as control for evaluating potato yield 

components. Results showed that application of 50 g ai ha-1 rimsulfuron reduced weed biomass by 94.6 %. Which was 

not statistically different from 30 and 40 g ai ha-1. Among rimsulfuron application times, potato emergence produced 

maximum percent reduction of weed biomass. On the other hand, application of 50 g ai ha-1 at potato emergence stage 

caused the highest mean weight of potato tuber, tuber per plant and total tuber yield. There was no significant difference 

between 20, 30 and 40 g ai ha-1. Visual assessment results showed that rimsulfuron had minimum harm in potatoes 

which was negligible. 

Key words: Dose-response, weed dry weight, yield components 

 

 


