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، ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشجوی سابق کارشناسی و ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس دستیار پژوهش -1

پردیس کشاورزی و منابع ، صالح نباتاتزراعت و ا استاد و دانشیار، گروه -3و  2، دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 دانشگاه تهران طبیعی
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 چکیده
 بستر بذر زود هنگامهای دیگر غیرشیمیایی نظیر با روشها کشعلفهرز، بررسی تلفیق هایمحیطی و بروز مقاومت علفدلیل خطرات زیستبه

های کامل تصادفی با های خردشده و در قالب طرح بلوکن آزمایشی به صورت کرتزمینی ضروری است. بنابرایهرز سیبهایدر کنترل علف

اجرا شد. کرت اصلی در سه سطح  تهیه بستر بذر مرسوم،   1392-3و  1391-2های سه تکرار، در مزرعه پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در سال

سولفورون، متریبوزین، ریم کشهای فرعی شامل چهار علف+ گالیفوسیت و کرت بستر بذر زود هنگامت و + پاراکوا بستر بذر زود هنگام

بستر بذر هرز، هایکه بهترین تیمار از نظر کنترل کل علفنشان داد  اثرات متقابل یجنتاسولفورون + نیکوسولفورون بود. پندیمتالین و مخلوط ریم

 8/31هرز و تولید هایخشک کل علفدرصدی وزن 3/83درصدی تراکم و  4/95متریبوزین بود که باعث کاهش  + پاراکوات و کاربرد زود هنگام

هرز هایزمینی بود زیرا عالوه بر کنترل بهتر علفهرز سیبهایترین تیمار در کنترل علفصرفهتن غده در هکتار شد؛ بنابراین این تیمار، مقرون به

 تری شد.زمینی، باعث عملکرد مطلوبسیب دلیل خسارت کمتر به بوتهد مطالعه، بهنسبت به سایر تیمارهای مور

 .زمینیبانک بذر، کنترل شیمیایی، غده سیب كلمات كلیدي:
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ABSTRACT 

Due to the environmental hazards and the herbicide resistance, it is necessary to investigate the integration 

of herbicides with other non-chemical methods such as stale seedbed (SSB) in weed control of the potato 

fields. Therefore, a split plot experiment based on randomized complete block design with three replications 

was conducted at the Research Farm of College of Agriculture and Natural Resources of University of 

Tehran in 2013 and 2014. The main plots were conventional seedbed preparation, SSB + paraquat, and SSB 

+ glyphosate and the sub plots were four herbicides including rimsulfuron, metribuzin, pendimethalin, and 

rimsulfuron + nicosulfuron. The results of interaction effects showed the best weed control treatment was 

SSB + paraquat and application of metribuzin that reduced weed density (95.4%) and total dry weight  

(83.3%) and produced 31.8 T potato tuber ha1-. Therefore, this treatment was the most cost-effective weed 

control treatments in potato. Because in addition to better control of weeds than other treatments studied, it 

produced the higher yield. 
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 مقدمه

 زمینی گیاهی یکساله با نام علمیسیب

 Solanum tuberosum L.  از تیرهSolanaceae  و

در بین گیاهان دو  کروموزوم است و 48آتوتتراپلوئید با 

 رود شمار میبهترین محصول زراعی لپه، مهم

(El-Sayed et al., 2014.) زمینی با مجموع تولید سیب

 1/1۹ی حدود از سطحغده میلیون تن  ۳۳0حدود 

، در حال حاضر در مرتبه چهارم در جهان میلیون هکتار

 حدود آن در ایران،سطح زیرکشت و  جهانی قرار دارد

میلیون  6/4هزار هکتار است که تولید آن در حدود  15۹

در هکتار برآورد تن  2۹تن و میانگین عملکرد غده آن، 

از عوامل کاهش یکی  .(FAO, 2017) شده است

هرز است و هایزراعی، وجود علفن گیاهعملکرد ای

 70تا  ۳5ها، گزارش شده است که عدم کنترل آن

 ,.Singh et alدهد)زمینی را کاهش میعملکرد سیب

هرز در کشت های(. روش متداول کنترل علف2018

باشد ها میکشزمینی، متکی بر استفاده از علفسیب

(Coleman et al., 2016که با توجه به نگ )های رانی

( و مشکل مقاومت Douds et al., 2018محیطی )زیست

( الزم است Heap, 2019کش )به علف هرزهایعلف

های زراعی در تلفیق با ها نظیر روشاز دیگر روش

 یاهگ یناهرز هایهای دیگر در مدیریت علفتکنیک

 بستر(. تکنیک Kujur et al., 2019مند شد )بهره یزراع

هایی است که پتانسیل یکی از روش 1زود هنگامبذر 

های مدیریت کم کردن وجین دستی و کاستن هزینه

 ,Merfieldهرز را در گیاهان زراعی داراست )هایعلف

زود هنگامدر مواقعی که بستر بذر(. این تکنیک 2019

های سطحی هرز خواب نیستند و در الیههایبذر علف

ند، سبب زنی هستخاک قرار دارند و قادر به جوانه

طور ( و همینChehade et al., 2018کاهش بانک بذر )

هرز در ابتدای فصل رشد هایکاهش فشار رقابتی علف

                                                                                                                                                                          
1 Stale Seedbed Practice 

(، چرا که Cavalieri et al., 2018شودد )زراعی می گیاه

زراعی و  با توجه به شرایط مناسب قبل از کاشت گیاه

وسیله شوند و بههرز سبز میهایرشدی، این علف

خوردگی سطح ی مختلف و با کمترین برهمهاروش

(. Geddes & Gulden, 2017روند )خاک از بین می

گرچه کاربرد بستر بذر زود هنگام، با تأثیر منفی بر رشد ا

های آربسکوالر مایکورایزا  ممکن است به باکتری

صورت غیرمستقیم، بر تعامالت قارچ و ریشه گیاه 

کاهش عملکرد زراعی اثر منفی داشته باشد و باعث 

تر ( که نیازمند بررسی دقیقDouds et al., 2018شود )

( گزارش Jensen, 2018است. در یک مطالعه، جنسن )

تواند باعث کرد که استفاده از بستر بذر زود هنگام می

درصد شود و  80ها به میزان کاهش جمعیت گراس

هرز در هایشود که بذر علفکارایی آن زمانی بیشتر می

خواب نباشند یا دارای سطح پایینی از خواب حالت 

(. در چندین مطالعه، Huang et al., 2018بذر باشند )

روش بستر بذر زود هنگام، به عنوان یک روش مؤثر 

هرز پهن هایدر جهت کاهش مشکالت مربوط به علف

 (.Forcella, 2013برگ بیان شده است )

 برای و پاراکوات متریبوزین کشعلف دو تنها تاکنون

 دلیلبه اند که متریبوزینشده ثبت ایران در زمینیسیب

-علف تواندنمی زمینی،سیب رشد دوره اوایل در کاربرد

 ,Winchesterکنترل کند ) خوبیبه را تابستانه هرزهای

 از قبل نیز تنها پاراکوات تماسی کش( و علف2016

 و است هرز مؤثرهایکاشت و پس از رویش علف

 هرز هایعلف کنترل در مراحل بعدی رد تواندنمی

 (. همچنین بعضیKumar et al., 2015باشد ) تأثیرگذار

 دارند متریبوزین به کمی تحمل نیز زمینیارقام سیب از

-کند و علفرا محدود می کشاین علف کاربرد که
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-به کشبا این علفزمینی با سیبخانواده  هرزهمهای

اید سعی شود تا در شوند. بنابراین بنمی کنترل خوبی

کش مقابله شود و سپس ابتدا با پدیده مقاومت به علف

تری هرز به صورت بهینههایروش رایج در کنترل علف

انجام گیرد. در این مطالعه، جهت مقابله با بروز مقاومت 

هایی کشزمینی، از علفهرز مزارع سیبهایدر علف

استفاده شد که توسط محققین و پژوهشگران در 

زمینی پیشنهاد شده است. همچنین جهت محصول سیب

های رایج، از بستر کشباال بردن کارآیی و تأثیر علف

رو این پژوهش با  این بذر زود هنگام استفاده شد. از

زود هنگام با بذر  بسترهدف بررسی کارایی تلفیق 

هرز هایرویشی در مدیریت علفهای پسکشعلف

ترین تیمار کنترل زمینی و ارائه بهمزارع سیب

زمینی هرز، بدون کاهش عملکرد غده سیبهایعلف

 انجام شد.

 هاروشمواد و 

در مزرعه  1۳۹۳و  1۳۹2های این پژوهش در سال

پژوهشی دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در 

 51دقیقه شمالی و  48درجه و  ۳5کرج، با عرض 

متر از  1۳12دقیقه شرقی و با ارتفاع  10و  درجه

سازی سطح دریا انجام شد. پس از عملیات آماده

ها و سه روز قبل از کشت، آزمون خاک از زمین

 (.1متری انجام شد )جدول سانتی ۳0عمق صفر تا 

 مشخصات خاک در مزرعه مورد آزمایش -1جدول 

Table 1. Soil properties of the experimental field 

Year Texture pH E.C. (ds/m2) 
Organic C 

)%( 

Total N 

)%( 

P 

(mg/kg) 

Total K 

(mg/kg) 

2013 Loam-silty 7.8 1.23 0.77 0.081 4.61 108 

2014 Loam 7.5 1.21 0.75 0.089 4.75 116 

زمینی هایی جهت کاشت سیبدر این مطالعه، محل

هرز هایعلفانتخاب شدند که تا حد امکان، آلودگی به 

آفرین را نداشته باشند اما همانند سایر چندساله و مشکل

هرز در سطح مزرعه سبز نقاط مزرعه، چندین علف

شدند و بنابراین آلودگی در این تحقیق به صورت 

هرز در این دو سال، هایطبیعی بود. تراکم و نوع علف

خروس، سلمه یباً مشابه بود اما فراوانی سه گونه تاجتقر

 (.2ها بود )جدول ره و قیاق، بسیار بیشتر از سایر گونهت

 زمینی(هرز مشاهده شده در مزرعه )در مرحله دو تا چهار برگی و قبل از سبزشدن سیبهایگونه علف -2جدول 

Table 2. Weed species observed in experimental fields (at 2-4 leaf stage of weed life cycle and before potato emergence). 

Weed 
Densities (number in m-2) 

2013 2014 

Amaranthus retroflexus 12.9 16.5 

Chenopodium album 12.4 14.4 

Sorghum halepense 15.1 15.6 

Others 1.3 1.5 

Total weeds 41.7 48.0 
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های یک این آزمایش در هر دو سال، به صورت کرت

های کامل تصادفی قالب طرح بلوکبار خردشده و در 

با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل سه روش تهیه 

بستر بذر شامل بستر بذر معمول )مرسوم(، بستر بذر 

زود هنگام همراه با کاربرد پاراکوات و بستر بذر زود 

هنگام همراه با کاربرد گالیفوسیت و عامل فرعی شامل 

سولفورون،  یممتریبوزین، ر کشکاربرد چهار علف

سولفورون + نیکوسولفورون )با نام پندیمتالین و  ریم

بر اساس نتیجه آزمایش  (.۳تجاری اولتیما( بود )جدول 

ترتیب خاک، جهت تأمین نیتروژ و فسفر ن مورد نیاز، به

کیلوگرم سوپر فسفات  1۳0کیلوگرم کود اوره و 180

تریپل در هکتار به صورت مخلوط با خاک، مورد 

بعد از عملیات کوددهی و دیسک،  اده قرار گرفت.استف

 تیمارهای مختلف مرزبندی شدند.

 های به کار رفته در آزمایشکشلفمشخصات ع -3جدول 

Table 3. Information of herbicides used in experiments 

Active ingredient Trade name, rate Time of application 

paraquat* Gramaxon, 1 kg ai ha-1 Poe# to weed 

glyphosate* Roundup, 1 kg ai ha-1 Poe to weed 

metribuzin Sencor, 750 g ai ha-1 Pre$ to potato, 2-4 leaf stage of weed 

pendimethalin Stomp, 456 g ai ha-1 Pre to potato, 2-4 leaf stage of weed 

rimsulfuron Titus, 50 g ai ha-1 Pre to potato, 2-4 leaf stage of weed 

rimsulfuron + nincosulfuron Ultima, 175 g ai ha-1 Pre to potato, 2-4 leaf stage of weed 
( به کار بستر بذر معمولزمینی )ها، بعد از کاشت سیبکش( و سایر علفبستر بذر زود هنگامزمینی )های پاراکوات و گالیفوسیت، قبل از کاشت سیبکشعلف*

 رویشی.= پیش $رویشی، = پس #برده شدند، 

*Paraquat and Glyphosate were applied before potato sowing (stale seedbed) and other herbicides were applied after potato sowing 

(common seedbed). # = Post-emergence. $ = Pre-emergence. 
(، کشت به صورت 1۳۹2-1۳۹1در سال زراعی اول )

-1۳۹2( و در سال زراعی دوم )1۳۹2خرداد  ۳0بهاره )

ی ( در همه1۳۹2اسفند  15( به صورت زمستانه )1۳۹۳

یک روز انجام شد. در تیمار بستر بذر  ها درکرت

 2۹مرسوم، عملیات دیسک و تسطیح، در سال اول در 

اسفند )یک روز قبل از  14خرداد و در سال دوم در 

کشت( انجام شد. در تیمارهای بستر بذر زود هنگام، 

بهمن  24در سال اول در نه خرداد و در سال دوم در 

دیسک و روز قبل از کشت(، بعد از عملیات  21)

زمینی بدون های کشت سیبتسطیح زمین، ردیف

زنی بذرهای بذرکاری آماده شد و جهت تحریک جوانه

صورت جوی و ها بهسطح خاک، روز بعد این کرت

پشته و تا رسیدن رطوبت خاک به ظرفیت مزرعه، یک 

ای که کل پشته خیس شد و گونهبار آبیاری شدند؛ به

هرز فراهم شد. در هایزنی علفشرایط برای جوانه

های بستر بذر زود هنگام + کاربرد پاراکوات و یا کرت

                                                                                                                                                                          
1 MATABI 

گالیفوسیت، عملیات سمپاشی سه روز قبل از کشت 

کار به 1ها نیز طبق جدول کشانجام شد و سایر علف

صورت یکسان برده شدند. سمپاشی در هر دو سال، به

دار، مدل النس 1و با استفاده از سمپاش پشتی ماتابی

بار انجام  4/2جت و فشار لیتری، با نازل تی 16گانس ال

 شد.

زمینی رقم آگریا، های بذری سیبدر هر دو سال، غده

جات مؤسسه بذر و اصالح کرج تهیه از بخش صیفی

ترتیب چهار های آزمایشی بهشد. طول و عرض کرت

سانتیمتر بود و  75ها متر و فواصل بین ردیف 75/۳و 

ف قرار داشت. برای عدم تداخل در هر کرت، پنج ردی

کشی آزمایش با یکدیگر، یک متر بین تیمارهای علف

دو کرت و جهت عدم تداخل تیمارهای تهیه بستر بذر، 

یک ردیف فاصله بین دو کرت قرار گرفت. سپس همه 

تیمارها و کل زمین مورد مطالعه همزمان آبیاری شدند. 
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ه، هر های مورد مطالعهای بعدی در همه کرتآبیاری

تر شدن هوا، به بار و در نهایت با خنکهفت روز یک

 شد. بار به صورت بارانی انجام روز یک 10فاصله هر 

هرز )در هر دو سال( هایبرای نمونه برداری از علف

مترمربعی  5/0 ×5/0در هر تیمار، یک کوادرات ثابت 

به صورت تصادفی در نظر گرفته شد و یک روز قبل و 

هرز به هایز سمپاشی، تعداد و نوع علفروز پس ا 15

هرز نیمی هایتفکیک گونه شمارش شدند. سپس علف

بر شدند و در مرحله بعد، در آونی با از کوادرات کف

ساعت  72درجه سانتیگراد و به مدت  60حرارت 

گیری شد. درصد ها اندازهخشک آنخشک شدند و وزن

 صورت درصد و باخشک، بهکاهش تراکم و وزن

محاسبه  (Yadav et al., 2012)( 1استفاده از رابطه )

 شد:

100×(X/Y- X درصد کاهش = )هرزعلف خشک و تراکموزن 

و تراکم )گرم در مترمربع( خشک وزن: Xکه در آن، 

: Yی )تعداد بوته در مترمربع( و قبل از سمپاش

ی از سمپاش بعدو تراکم )گرم در مترمربع( خشک وزن

گیری رمربع( است. جهت اندازه)تعداد بوته در مت

ها،  زمینی در زمان رسیدگی غدهاجزای عملکرد سیب

ها به عنوان بعد از حذف نیم متر از ابتدا و انتهای ردیف

طور میانی هر کرت به یفردحاشیه، یک مترمربع از دو 

های قابل فروش )با قطر تصادفی انتخاب و وزن غده

گیری ر کرت اندازهمتر( به تفکیک هسانتی 10هفت تا 

شد و با توجه به مساحت هر کرت، به عملکرد غده در 

زمینی از هر کرت بوته سیب 10هکتار تبدیل شد. سپس 

صورت تصادفی انتخاب و از قسمت طوقه بریده به

شدند و بالفاصله اندام هوایی به آزمایشگاه گروه علوم 

باغبانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران منتقل شدند و 

 72درجه سانتیگراد و به مدت  60در آونی با حرارت 

گیری ها اندازهخشک آنساعت خشک شدند و وزن

 یاو عدم رشد لکه یعیبا توجه به فلور طبشد. 

کوورانس  یهتجز یش،هرز در مزرعه مورد آزماعلف

ها داده یعشدن نرمال بودن توز ییدانجام نشد. پس از تا

ها نشان داده )داده وفاسمیرن –با آزمون کولموگوروف 

محاسبات ها در آزمون بارتلت، نمونه یتاند( و کفانشده

با استفاده از نرم افزار  هادادهآماری و تجزیه واریانس 

SAS 9.2 ها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگین داده

تجزیه واریانس نشان داد که از نظر دانکن انجام شد. 

 هرزهایعلفخشک و وزنتراکم درصد کاهش 

و عملکرد غده  هرزهایعلفخروس، قیاق، کل تاج

داری بین دو سال آزمایش زمینی، اختالف معنیسیب

واریانس مرکب ارائه نشده مشاهده نشد )جدول تجزیه

است( و بنابراین میانگین دو سال مورد مقایسه قرار 

 .گرفت

 نتایج و بحث

خشک کم و وزنها از نظر کاهش تراکشکارایی علف

 هرزهایعلف

کش و یر تیمارهای بستر بذر، علفتأث خروس:تاج

کش بر روی درصد اثر متقابل بستر بذر و علف

-خروس ریشه قرمز معنیتاج کاهش تعداد بوته

 (.4دار بود )جدول 

 خشکوزننتایج مقایسه میانگین درصد کاهش 

کش حاکی از خروس نسبت به قبل از اعمال علفتاج

تیمار بستر بذر زود هنگام+ گالیفوسیت، آن بود که در

ترین درصد کاهش مشاهده شد در حالی که یینپا

هرز علف خشکوزنباالترین درصد کاهش 

خروس از تیمارهای بستر بذر زود هنگام+ تاج

داری با تیمار دست آمد اما اختالف معنیپاراکوات به

(. همچنین 5بستر بذر معمول نشان نداد )جدول 

یر تأثی متریبوزین و پندیمتالین، بیشترین کش هاعلف

  (.5هرز نشان دادند )جدول این علف خشکوزن را بر
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 هرزهایخشک علفزمینی و درصد کاهش تراکم و وزنواریانس عملکرد غده سیبتجزیه -4جدول 

Table 4. ANOVA of potato tuber yield and weed density and biomass reduction percentage 

Source of 

Variance 
DF 

Mean of Squares 

Biomass reduction Density reduction 
Tuber 

yield 
S. 

halepense 

A. 

retroflexus 

Total 

weeds 

S. 

halepense 

A. 

retroflexus 

Total 

weeds 

SBP 2 2045.4 ** 2214.2 ** 1676.9 ** 1937.7 ** 1159.8 ** 1331.3 ** 114.84 ** 
Herbicide 3 3494.6 ** 4512.3 ** 282.7 * 3948.8 ** 3942.6 ** 224.48 * 201.90 ** 

SBP × Herbicide 6 521.2 ** 941.4 ** 1068.2 ** 823.9 ** 714.7 ** 848.11 ** 91.31 ** 

C.V. (%) 19.22 17.83 19.43 18.20 17.77 18.79 16.21 

DF  ،درجه آزادی =SBP دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.ترتیب معنیبه **و  *سازی بستر بذر، ده= آما 
DF= Degree of freedom, SBP= Seedbed preparation, * and ** are significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 

 

 زمینیو عملکرد سیب هرزهایخشک علفتراکم و وزنو بستر بذر بر  کشاثرات اصلی و متقابل علف – 5جدول 

Table 5. Main and interaction effects of herbicides and seedbed on weeds biomass and density and potato yield 

Seedbed  

Biomass reduction (%) Density reduction (%) Tuber yield 

(T ha-1) A. 

retroflexus 

S. 

halepense 

Total 

weeds 

A. 

retroflexus 

S. 

halepense 

Total 

weeds 

CSB  67.60 a 58.95 b 71.13 ab 45.90 c 52.70 b 81.05 b 26.95 b 

SSB + 

GLY 
 59.68 b 73.38 a 57.73 c 69.40 ab 88.45 a 84.75 a 30.88 a 

SSB+PAR  70.78 a 60.55 b 81.28 a 81.37 a 83.83 a 80.03 b 29.95 a 

 Herbicide        

 MET 67.77 ab 66.33 a 79.60 a 79.37 a 79.70 a 89.00 a 31.10 a 

 PEN 69.57 a 65.90 a 71.35 b 67.37 b 72.17 b 82.10 bc 29.80 bc 
 RIM 64.13 b 61.23 b 74.27 ab 59.03 c 76.10 ab 80.53 bc 28.53 bc 

 RIM+NIC 62.60 bc 63.70 ab 62.33 c 44.00 d 72.00 b 76.13 bc 27.60 c 

Interaction        

CSB 

MET 69.6 ab 59.0 a 75.9 ab 53.3 a 51.8 a 83.8 ab 28.4 a 
PEN 76.3 a 59.0 a 66.4 b 49.2 a 51.2 a 88.7 a 27.6 a 

RIM 65.1 b 59.3 a 80.7 a 47.3 ab 54.4 a 80.8 ab 26.5 ab 

RIM+NIC 59.4 c 58.5 a 56.8 c 33.8 c 53.4 a 70.9 c 25.3 b 

SSB + 

GLY 

MET 64.1 a 77.1 a 63.8 a 88.9 a 95.6 a 87.8 a 33.1 a 
PEN 62.8 a 74.2 a 60.8 a 78.4 b 92.8 a 87.7 a 31.1 ab 

RIM 56.4 ab 67.2 b 59.2 a 56.1 c 89.4 ab 78.5 ab 30.4 ab 

RIM+NIC 55.4 ab 75.0 a 53.2 b 54.2 c 76.0 b 85.0 a 28.9 b 

SSB+PAR 

MET 69.6 a 62.9 a 83.3 a 95.9 a 91.7 a 95.4 a 31.8 a 

PEN 69.6 a 64.5 a 81.9 a 74.5 b 72.5 c 69.9 cd 30.7 ab 

RIM 70.9 a 57.2 ab 82.9 a 73.7 b 84.5 b 82.3 b 28.7 b 
RIM+NIC 73.0 a 57.6 ab 77.0 ab 69.0 b 86.6 ab 72.5 c 28.6 b 

C. V. 19.08 22.71 17.46 18.47 12.76 13.29 19.26 

CSB ،بستر بذر رایج =SSB ،بستر بذر زود هنگام =GLY = ،گالیفوسیتPAR  ،پاراکوات =MET ،متریبوزین =PEN ،پندیمتالین =RIMسولفورون، = ریم
RIM+NIC =د داری از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصهای هر ستون با حروف مشترک، اختالف معنییانگینم+ نیکوسولفورون،. سولفورونریم

 ندارند.
CSB= Conventional seedbed preparation, SSB= Stale seedbed, GLY= glyphosate, PAR= paraquat, MET= metribuzin, PEN= 

pendimethalin, RIM= rimsulfuron, RIM+NIC= rimsulfuron+ nicosulfuron. MET= metribuzin, PEN= pendimethalin, RIM= 

rimsulfuron, RIM+NIC= rimsulfuron+ nicosulfuron. In each column, means with the same letter are not significantly differently 
different at 0.05 of probability level, based on Duncan test. 

 

ترین از نظر تراکم در بین تیمارهای بستر بذر، پایین

مشاهده در بستر بذر معمول  خروستاج کاهش تراکم

و  پاراکواتداری بین کاربرد شد اما اختالف معنی

مشاهده نشد  بستر بذر زود هنگامگالیفوسیت در 

سولفورون کش، ریم(. در بین تیمارهای علف5)جدول 

خروس هرز تاجخشک علفتاثیر اندکی بر تراکم و وزن

رسد در تیمارهایدر بستر نظر میبه(. 5نشان داد )جدول 

بذر زود هنگام، که علف هرز به خوبی کنترل  )از نظر 

http://dx.doi.org/10.22092/IJWS.2020.1601.1253
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است، باید  درصد کاهش تراکم یا وزن خشک( نشده

هرز نظیر های دیگر مربوط به بانک بذر علفشاخص

 Norsworthy etتولید بذر، مورد بررسی قرار گیرد )

al., 2018 .)تر توصیه شده است جهت کنترل به

زمینی خروس در مزارع سیبهرزی نظیر تاجهایعلف

ها به دلیل وجود همین که بیشترین خسارت

برگ است، از متریبوزین و یا ترکیب هرز پهنهایعلف

کش دیگر استفاده شود متریبوزین با یک علف

(Gitsopoulos et al., 2014 در همین راستا، برای .)

کش ان یک علفتوسولفورون میافزایش کارایی ریم

کش را دارد استفاده دیگر که قابلیت اختالط با این علف

کش نمود زیرا در شرایط این مطالعه، گیاهسوزی علف

ها کشداری با سایر علفسولفورون، اختالف معنیریم

(. نتایج بررسی اثر ارائه نشده استها نشان نداد )داده

نشان  خروستاج بر تراکم و بستر بذر کشمتقابل علف

سازی بستر بذر داد که کاربرد متریبوزین بعد از آماده

کش دیگر بر زود هنگام، تاثیر بهتری نسبت به سه علف

 (.5این صفت داشت )جدول 

کش مقایسه میانگین اثر متقابل بستر بذر و علف قیاق:

هرز قیاق نشان داد که بر وزن خشک و تراکم علف

گام + گالیفوسیت، کلی، تیمار بستر بذر زود هنطوربه

یر را داشته است و باالترین درصد کاهش تأثبیشترین 

هرز، ازل این تیمار تراکم و وزن خشک این علف

دست آمد در حالی که کاربرد پاراکوات بعد از به

یر کمتری بر این تأثسازی بستر بذر زود هنگام، آماده

کش یر بیشتر علفتأث(. 5هرز نشان داد )جدول علف

یت در تیمار بستر بذر زود هنگام نسبت به گالیفوس

کش سپار بودن این علفدلیل درونبه احتماالًپاراکوات، 

زنی است. بستر بذر زود هنگام، باعث افزایش جوانه

شد و یکی از دالیل اصلی این  هرزهایعلفبسیاری از 

سازی افزایش، قرار گرفتن در معرض نور در زمان آماده

(. پس از آن، Kumar et al., 2015باشد )یمبستر بذر 

صورت پس رویشی، باعث از بین کاربرد گالیفوسیت به

هرز شد. گزارش شده است هایرفتن بسیاری از علف

کشی زیادی در که گالیفوسیت، دارای فعالیت علف

(. کاربرد Kumar et al., 2012محل اثر است )

رویشی، صورت پسهایی نظیر گالیفوسیت بهکشعلف

هرز چندساله نظیر هاییر بیشتری روی کنترل علفتأث

کشی (. پندیمتالین علفZuver et al., 2006قیاق دارد )

برگ کاربرد دارد و هرز باریکهایاست که علیه علف

(، Singh et al., 2018در مطالعه سینگ و همکاران )

برگ در هرز باریکهایدار علفباعث کاهش معنی

کش شد که حاکی از ین علفتمامی تیمارهای حاوی ا

کش در کنترل این گروه از اهمیت این علف

باشد. در یک مطالعه گزارش شد که یم هرزهایعلف

کاربرد بستر بذر زود هنگام، با کاهش جمعیت 

زراعی، محیطی هرز در مراحل اولیه رشد گیاههایعلف

عاری از عوامل محدودکننده رشد از جمه 

کند که در یمزراعی فراهم هرز، برای گیاههایعلف

تواند باعث بهبود استقرار یمنهایت بستر بذر زود هنگام 

 زراعی در مراحل اولیه رشد شود.گیاه

و تیمار بستر  کشاثر متقابل علف :هرزهایعلفکل 

هرز در هایبذر بر روی درصد کاهش تراکم کل علف

(. 4دار بود )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

سازی بستر بذر، های آمادهکلی در بین روشطوربه

هرز در تیمار یهادرصد کاهش تراکم کل علفباالترین 

بستر بذر زود هنگام+ گالیفوسیت مشاهده شد و در 

سولفورون + ، تیمار ریمکشبین تیمارهای علف

های کشنیکوسولفورون، کمترین و علف

ی سولفورون و متریبوزین، بیشترین تأثیر را روریم

هرز داشتند هایدرصد کاهش تعداد بوته کل علف

(. در همین راستا، آل ابراهیم و همکاران 5)جدول 

(Alebrahim et al., 2012 عنوان کردند که )متریبوزین، 

هرز  هایکل علفدر کنترل  کشکاراترین علف

 .که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد بود زمینیسیب

درصد کاهش ترین که پایین در این پژوهش مشاهده شد



 (2) 17هرز های(/ مجله دانش علف1400) همکاران حاجی ابائی و 8

 

 

هرز، در تیمار بستر بذر زود یهاکل علف خشک وزن

(. در یک 5دست آمد )جدول هنگام+ گالیفوسیت به

( Cauwer et al., 2019مطالعه، کاویر و همکاران )

گزارش کردند که باالترین کارایی بستر بذر زود هنگام 

 آید که مزرعه مورد نظر، گرم وزمانی به دست می

رسد که رطوبت و نظر میمرطوب باشد. بنابراین به

ای نبوده حرارت زمین در مزرعه مورد آزمایش، به اندازه

هرز شده یهاعلفاست که باعث افزایش سبزشدن 

 باشد.

 زمینیعملکرد غده سیب

زمینی در واحد سطح، تحت تأثیر عملکرد غده سیب

تقابل کش و بستر بذر قرار گرفت و اثر مدار علفمعنی

دار بود زمینی، معنیاین دو عامل بر عملکرد غده سیب

(. مقایسه میانگین این صفت نشان داد که 4)جدول 

کلی باالترین عملکرد در تیمارهای بستر بذر زود طوربه

هنگاممشاهده شد و در بین دو تیمار اصلی بستر بذر 

زود هنگام + پاراکوات و بستر بذر زود هنگام + 

کش گالیفوسیت عملکرد اربرد علفگالیفوسیت، ک

بهتری را نسبت به کاربرد پاراکوات نشان داد )جدول 

های عامل فرعی نیز متریبوزین کش(. از نظر علف5

زمینی را تولید کرد )جدول باالترین عملکرد غده سیب

 Alebrahimدر همین راستا آل ابراهیم و همکاران )(. 5

et al., 2012متریبوزین،  کش( گزارش کردند که علف

زمینی وارد کرده است و سیب را به خسارت کمترین

پژوهش  یکدر  .باالترین عملکرد را تولید نموده است

روش بستر بذر زود هنگام و  یقکه تلف شدمشخص 

هرز را در کنترل علف یجهنت ینبهتر یفوسیت،کاربرد گال

 Ameena etداشته است ) یهدر بام یارغوان یارسالماو

al., 2013)  که همسو با نتایج این تحقیق از نظر کنترل

عملکرد بهتر در بستر بذر  .باشدهرز میمطلوب علف

دلیل تخلیه بانک به احتماالًزود هنگام در این مطالعه، 

بذر در سطح خاک بوده است زیرا بر اساس تحقیق 

(، تیمارهای Singh et al., 2018سینگ و همکاران )

قایسه با عدم کاربرد بستر بذر بستر بذر زود هنگام در م

دار بانک بذر زود هنگام، باعث کاهش معنی

در زمان کاشت برنج شدد و تلفیق بستر  هرزهایعلف

کش رویشی علفبذر زود هنگام با شخم و کاربرد پس

پندیمتالین، عملکرد دانه برنج را به باالترین مقدار خود 

ا و درآمد بود. هینههزین تیمار از نظر ترصرفهرساند و به

در یک مطالعه دیگر مشاهده شد که کاربرد بستر بذر 

زود هنگام با گالیفوسیت، باعث تولید باالترین عملکرد 

دار تراکم زراعی کنف شد و کاهش معنیدانه در گیاه

سازی بستر بذر رایج به را نسبت به آماده هرزهایعلف

این که با نتایج  (Kumar et al., 2015)همراه داشت 

در تیمارهای بستر بذر مطالعه مطابقت دارد. همچنین 

زود هنگام پنبه، کاربرد پندیمتالین و گالیفوسیت یک 

هرز هایهفته قبل از کاشت، باالترین میزان کنترل علف

را در پی داشت و باعث تولید باالترین عملکرد پنبه شد 

(Nalayini & Suveetha, 2016 که دلیل آن را به )

هرز در روش بستر بذر هایزنی بذر علفانهتحریک جو

(. Jabran & Chauhan, 2015زود هنگام عنوان کردند )

رسد که در این مطالعه، بستر بذر زود هنگام نظر میبه

هرز شده است هایدار استقرار علفباعث کاهش معنی

ها جلوگیری نموده است که با نتایج یا از سبزشدن آن

 ( مطابقت دارد.Fahad et al., 2015فاهاد و همکاران )

 گیری کلییجهنت

زمینی دارای سرعت رشد پایینی است و بر خالف سیب

هرز، از قدرت رقابتی کمی برخوردار است و هایعلف

-هرز در ابتدای فصل رشد بههایدر صورتی که علف

زمینی به دلیل های سیبخوبی کنترل نشوند، بوته

هرز، رشد مناسبی هایضعیف بودن در رقابت با علف

ترین عوامل تعیین نخواهند داشت. همچنین یکی از مهم

زنی و سبزشدن کننده قدرت رقابتی گیاهان، زمان جوانه

است که در روش بستر بذر زود هنگام، همواره 

شوند. در این زراعی زودتر سبز میهرز از گیاههایعلف
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 مطالعه نیز مشاهده شد که روش بستر بذر زود هنگام،

هرز در هایتوانایی بسیار باالیی را در کنترل علف

زمینی داشت و همچنین در ابتدای فصل رشد سیب

رویشی و عمومی نظیر های پسکشصورتی که از علف

پاراکوات و گالیفوسیت که قدرت کنترل باالیی دارند 

آید. از دست میاستفاده شود، نتیجه بسیار مطلوبی به

زراعی و هنگام کاشت گیاه نکات قابل تأمل، دقت در

خوردگی هرز در جهت کاهش برهمهایمبارزه با علف

سطح خاک است. همانگونه که در این آزمایش دیده 

شد، در تیمار بستر بذر زود هنگام با کمترین 

زمینی، خوردگی خاک هنگام کاشت سیببرهم

خوبی کنترل شدند که علت این امر، هرز بههایعلف

ش بستر بذر زود هنگام در تخلیه کارآمد بودن رو

هرز و و عدم هایزنی علفبذرهای بیدار و آماده جوانه

اختالط با الیه زیرین است که در این الیه، بسیاری از 

هرز، خواب اجباری بودند. روش هایبذرهای علف

صورت بستر بذر زود هنگام در بعضی از مزارع کشور به

رزی سطحی، از جای خاکوشود و بهنادرست اجرا می

هرز استفاده هایخاکورزی نیمه عمیق جهت علف

هرز هایشود و همین عامل، سبب ظهور مجدد علفمی

شود و از همین جا به اهمیت باالی در سطح مزرعه می

خوردگی سطح خاک جهت نیل به اهداف عدم برهم

 توان پی برد.مدیریتی در روش بستر بذر زود هنگام می
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