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  چکیده
زمینـی، آزمایشـی   هرز مـزارع سـیب  هايرویشی در کنترل علفصورت پسبه) Top star 30% EC(کش اگزادیارژیل به منظور بررسی تأثیر علف

آزمایش به صورت فاکتوریل با تیمار شـاهد در قالـب   . انجام شد 1392اي در ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آالروق اردبیل در سال مزرعه
کـش  فاکتور اول، دزهـاي علـف  . انجام شد) آگریا(زمینی مرسوم منطقه هاي کامل تصادفی با سه تکرار، دو فاکتور و با استفاده از رقم سیبطرح بلوك

کش در مراحـل مختلـف   هاي مصرف علفلیتر ماده مؤثره در هکتار و فاکتور دوم، زمان 8/0و  6/0، 4/0، 2/0، 1/0، 05/0اگزادیارژیل در شش سطح 
و ) هـرز با علـف (شدن غده انجام شد؛ همچنین دو تیمار بدون وجین  زایی و حجیمزمینی، استولونزمینی که در سه مرحله سبزشدن سیبرشدي سیب
داري هاي آماري نشان داد که دزهاي اگزادیارژیل و زمان مصرف آن تأثیر معنیتجزیه. ، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد)هرزبدون علف(وجین کامل 

هرز هاي، کل علف).Amaranthus blitoides S. Watson(خروس خوابیده اج، ت)L. Amaranthus retroflexus( خروس ریشه قرمزبر زیست توده تاج
خروس ریشه لیتر ماده مؤثره در هکتار، زیست توده تاج 8/0نتایج نشان داد که کاربرد دز . دار نشدو عملکرد کل غده داشت ولی اثرات متقابل آن معنی

اثرات متقابل . هرز کاهش دهددرصد نسبت به شاهد با علف 16/66و  74/81، 58/80ترتیب هرز را توانست به هايخروس خوابیده و کل علفقرمز، تاج
لیتـر مـاده    8/0در دز  ).Chenopodium album L(تره دزهاي اگزادیارژیل و زمان مصرف آن نشان داد که باالترین درصد کاهش زیست توده سلمه

زمینی، مرحله سـبز شـدن   هاي مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیببین زماندر . باشدزمینی میمؤثره در هکتار مرحله سبز شدن سیب
خروس خوابیده در درصد کاهش داد ولی زیست توده تاج 51/44، 01/60هاي هرز را به ترتیب خروس ریشه قرمز و کل علفزمینی، زیست توده تاجسیب

لیتر ماده مؤثره در هکتار در مرحله سبز  8/0کاربرد اگزادیارژیل به میزان . را حاصل کرد )درصد 49/67(مرحله حجیم شدن غده، باالترین درصد کاهش 
 .  زمینی، باالترین عملکرد کل غده در هکتار را ایجاد کردشدن سیب

  
 هرزهايزمینی، کنترل علفهرز، عملکرد غده سیبهايزیست توده علف پاسخ، –دز: هاي کلیديواژه

  
   2 1 مقدمه

یکـی از مهمتــرین   ).Solanum tuberosum L(زمینـی  سـیب 
 190000باشد کـه سـاالنه نزدیـک    اي در جهان میمحصوالت غده

زمینی از نظر سطح زیر کشت سیب). 2(شود هکتار در ایران کشت می
پس از ذرت، برنج و گندم در رتبه چهارم و از نظر تأمین غذاي مـردم  

ي سوم بین محصوالت زراعی قرار جهان پس از گندم و برنج در رتبه
زاي زنـده  هرز یکی از عوامل تـنش هاياز آنجائی که علف ).10( دارد

                                                        
هرز، دانشکده کشاورزي و هايدانشجوي دکتري و دانشیار علوم علف -2و  1

  منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
   )Email: m_ebrahim@uma.ac.ir               :نویسنده مسئول -(*

باشند و با رقابت با محصـوالت زراعـی و بـاغی موجـب کـاهش      می
، لذا با توجـه بـه   )34و  12، 40(گردند عملکرد و کیفیت محصول می

هـرز  هـاي زمینی، فضاي کافی براي هجـوم علـف  کشت ردیفی سیب
کنترل نشـوند عملکـرد گیاهـان را    فراهم بوده است که اگر در مزارع 

). 6(دهند درصد کاهش می 100تا  10بسته به توان رقابتی خود بین 
هرز شامل بهداشـت  هايهاي مدیریتی کنترل علفبه طور کلی روش

مزرعه، اقدامات زراعـی، مـدیریت مکـانیکی، مـدیریت بیولـوژیکی و      
ی مــدیریت شــیمیای). 15و  30، 27(باشــند مــدیریت شــیمیایی مــی

-هايهرز روشی است ضروري که کارایی آن در کنترل علفهاي علف
در اکثر ممالک جهـان بـا اسـتفاده از    ). 21(هرز به اثبات رسیده است 

-هايهاي کنترل زراعی، مکانیکی و شیمیایی با علفتلفیقی از روش

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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از سویی بنا به گـزارش هلمـز   . شودزمینی مبارزه میهرز مزارع سیب
هـاي  هـرز در بـین روش  هـاي ایی مبارزه بـا علـف  ، روش شیمی)17(

دونالد و همکاران . اي برخوردار استهرز از جایگاه ویژهمدیریتی علف
هرز با هايها در کنترل علفکشگزارش کردند که کاربرد علف) 13(

ــایی هــم ــر چــون کنتــرل ســریع، یکنواخــت و راحــت داشــتن مزای ت
  .باشندهرز داراي مشکالتی هم می هاي علف

هـرز مـزارع   هـاي علف وسیع رویش با توجه به دوره زمانی نسبتاً
ــیب ــ س ــدم م ــی و ع ــودن روشؤزمین ــرل  ثر ب ــود در کنت ــاي موج ه

-هرز طوري برنامههايعلف ست عملیات کنترلا الزم ،هرز هاي علف
در  .هـا را کنتـرل نمایـد   آن ،طول دوره رشـد  ریزي شود که بتواند در

هرز هايروش مرسوم در کنترل علف ،ایران و بویژه در منطقه اردبیل
وجین ت، پاراکوابیوزین و هاي متريکشده از علفسیب زمینی استفا

 شـود و ر است که در اوایل فصـل رشـد انجـام مـی    تودستی و کولتیوا
ها به خوبی کنترل نشده و عملکرد هاي هرز تابستانه با این روشعلف

هاي مذکور کشف؛ همچنین عل)1( دهدکاهش می محصول را شدیداً
باشـند و هـر دو   از نظر تعداد و تنوع محل عمل بسـیار محـدود مـی   

بیـوزین  متري(کش دو منظوره و داراي محل عمل فتوسیستمی  علف
باشند می) بازدارنده فتوسیستم دو و پاراکوات بازدارنده فتوسیستم یک

توانـد  علت پایداري کمی که در خـاك دارد نمـی  بیوزین بهمتري). 3(
هرز را در طول فصل زراعی کنترل کنـد و بعضـی از ارقـام    هايعلف
بیوزین دارند که کاربرد آن را محدود زمینی تحمل کمی به متريسیب

بیوزین گزارش کرد که کاربرد متري) 20(ایوانی ). 36و  9، 14(کند می
کـش  نسبت به علـف ) گرم در هکتار 420(در باالترین میزان کاربرد 

سولفورون باعث کاهش عملکرد قابل فروش به میزان  ثبت نشده ریم
 1هرز چندسـاله مـرغ  درصد شد و علت آن را عدم کنترل علف 44/27

هـاي هـرز خـانواده    عالوه بر این علـف . کش دانستتوسط این علف
Solanaceae کـش بـه خـوبی    با این علـف  2به ویژه تاج ریزي سیاه

  ).18(شوند کنترل نمی
ها و بازدارنـده سـنتز   از خانواده اکسیدازولکشی اگزادیارژیل علف

کش در ابتدا براي این علف. )2و  32(پروتوپورفیرینوژن اکسیداز است 
). 11(معرفــی گردیــد  4و نیشــکر 3هــرز در بــرنجهــايکنتـرل علــف 

زمینـی  ، سـیب )37و  16(هرز برنج هاياگزادیارژیل براي کنترل علف
، )35(، کلـم  )22و  29(، پیـاز  )41و  39(، آفتابگردان )3و  2، 7، 43(

نیـز اسـتفاده   ) 4(و اسـطوخودوس  ) 33(، اسـفناج و کـاهو   )31(نخود 
  .  شود می

زمینـی بـه طـور    کش اگزدایارژیل در مزرعه سیباستفاده از علف
جدي گزارش نشده است و کاربرد آن در جزیره موریتیـوس در شـرق   
                                                        
1- Elytrigia repens L.  
2- Solanum nigrum L. 
3- Oryza sativa L. 
4- Saccharum Officinarum L. 

ــف  ــرل عل ــکار در کنت ــايماداگاس ــهه ــرزي از جمل  Ageratum ه

conyzoides ،Amatanthus viridis  ترشـک  5، مرغ خوشـه سـرخ ،
موفقیت آمیـز   و تاج ریزي سیاه Panicum subalbidum ،6شبدري

بیـوزین در  متري بود و گزارش شده است که در این منطقه نسبت به
تر بوده است ریزي سیاه موفقتاج و Panicum subalbidum کنترل

و  5/0گزارش کردند کـه کـاربرد   ) 43(اران اوروبانویچسز و همک). 7(
هرز هايکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار اگزادیارژیل، توانست علف 75/0

درصد کنترل کنـد و عملکـرد    5/95و  4/82زمینی را به ترتیب سیب
ــب  ســیب ــه ترتی ــی را ب ــزایش داد 47و  19زمین ــاربرد . درصــد اف ک

ره در هکتار برابر کـاربرد  کیلوگرم ماده مؤث 3/0اگزادیارژیل به میزان 
. بیوزین به میزان یک کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار بوداستاندارد متري

 Panicum(اي ارزن ریزي سیاه و گونـه کش در کنترل تاجاین علف
subalbidum (الزم به ذکـر اسـت کـه در اسـتفاده از ایـن      . کارا بود

ایـن  . نگرفـت زمینی تحت تأثیر قـرار  کش رشد و عملکرد سیبعلف
کیلوگرم  35/0-4/0هاي بیوزین در میزانکش در تناوب با متريعلف

آل ). 7(زمینـی توصـیه شـده اسـت     ماده مؤثره در هکتار براي سـیب 
اي، گزارش کردند که کاربرد در بررسی گلخانه) 3(ابراهیم و همکاران 

) تارلیتر ماده مؤثره در هک 1/0(ترین دز کاربردي اگزادیارژیل در پایین
و  17/70خروس ریشه قرمز را بـه ترتیـب بـه میـزان     تره و تاجسلمه

لیتر ماده مؤثره در هکتار کنترل  6/0درصد کنترل کرد و در دز  92/65
بیوزین کش متريکامل ایجاد نمود؛ همچنین اگزادیارژیل بعد از علف

خروس ریشه قرمز داشت و پتانسیل تره و تاجکنترل مؤثرتري در سلمه
  . زمینی داشتیی براي کاربرد در سیبباال

کش نیز براي مبارزه شـیمیایی مناسـب بـا    زمان استفاده از علف
زمان کاربرد مناسب . شودهرز امري مهم و ضروري تلقی میهايعلف

دیدگاه اول . تواند از دو دیدگاه تأثیرگذار باشدهرز میهايکنترل علف
کش مربوط رز توسط علفههايتواند به عنوان کنترل موفق علفمی

گردد که در زمان مناسب، کنترل مطلوب نیـز حاصـل خواهـد شـد و     
دیـدگاه دوم  . دهـد هرز را با گیاه زراعی کاهش میشدت رقابت علف

باشد، بطـوري کـه   ها میکشمربوط به حساسیت گیاه زراعی به علف
کش بر این احتمال وجود دارد که میزان حساسیت گیاه زراعی به علف

چرا که گیـاه زراعـی در یـک    . اس مراحل فنولوژیک متفاوت باشداس
کش را به حالت غیر سمی تبدیل و از اینرو تواند علفمرحله خاص می

در شرایطی که عوامل محیطی ماننـد  . به صورت انتخابی عمل نماید
کش توسـط گیـاه   رطوبت مهیا نباشد، ممکن است میزان تجزیه علف

. رو بر گیاه زراعی تأثیر منفی داشـته باشـد  زراعی کمتر باشد و از این
ها بر گیـاه زراعـی، وقـوع    کشمهمترین دلیل ایجاد اثرات منفی علف

تغییرات در فیزیولوژي گیاه زراعی است که به طور عمـده در مراحـل   
                                                        
5- Elusine indica L. 
6- Oxalis corniculata L. 
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به طور کلی گیاهان زراعی در . دهدتغییر فاز رویشی به زایشی رخ می
تواند حساسیت بیشتري یافته که میها کشاین مراحل نسبت به علف

) 26(موسـلی و هـاتزویس   ). 28(منجر به کاهش عملکرد آن گـردد  
ها در زمان نامناسب باعث ایجـاد  کشگزارش کردند که مصرف علف

. دهـد کش را کـاهش مـی  شود و تحمل آن به علفتنش در گیاه می
هرز کش، عالوه بر کنترل مناسب علفبنابراین استفاده به موقع علف

و عدم خسارت به گیاه زراعی، باعـث جلـوگیري از اتـالف هزینـه و     
  .  شودآلودگی محیط زیست می

زمینی هرز به محصول سیبهايبا توجه به خسارت هر ساله علف
شود، لزوم مبارزه اصـولی بـا ایـن    که سبب افت کمی و کیفی آن می

علـت  عامل محدود کننده عملکرد، بسیار داراي اهمیـت اسـت و بـه    
بیوزین و پاراکوات بـا محـل   کش دو منظوره مترياینکه تنها دو علف

زمینـی در ایـران بـه ثبـت رسـیده و      عمل فتوسیستمی بـراي سـیب  
زمینی ارائه نشده است و کشی براي زراعت سیببرگهیچگونه باریک

ها به خوبی کنترل کشهرز تابستانه نیز با این علفهايهمچنین علف
هـرز توسـط   هـاي رورت دارد که میزان کنترل علـف شوند، لذا ضنمی
کش اگزادیارژیل با تعیین زمـان مناسـب مصـرف آن در مـزارع     علف
 . زمینی مورد بررسی بیشتري قرار گیردسیب

  
  هامواد و روش

در محل ایستگاه تحقیقاتی آالروق  1392آزمایش در سال زراعی 
هـرز  هايشگاه علفهاي الزم در آزمایگیرياردبیل انجام شد و اندازه

ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي    . دانشگاه محقق اردبیلی انجام گردیـد 
متر از  1350کیلومتري جاده اردبیل به خلخال با ارتفاع  12اردبیل در 

و عرض جغرافیایی دقیقه  20درجه و  48  سطح دریا و طول جغرافیایی
با اقلیم نیمه خشک و سرد با متوسط بارنـدگی   دقیقه 15 درجه و 38
سال گذشته و متوسط حداقل و حداکثر دماي  30متر در میلی 1/296

و متوسط حـداقل و  گراد درجه سانتی 8/39و  -8/33 مطلق به ترتیب
جهـت  ). 5( واقع شده است 1/15و  3حداکثر دماي ساالنه به ترتیب 

بـا گـاوآهن    1391ل سازي بسـتر شـخم عمیـق پـاییزه در سـا     آماده
عملیـات شـخم ثانویـه    . متر انجام شدسانتی 30دار به عمق برگردان

هـا در اولـین فرصـت بعـد از     زنی و تهیه جوي و پشـته شامل دیسک
انجام شد و فاصـله بـین    1392مساعد شدن شرایط محیطی در بهار 

خـاك مزرعـه   . متري در نظر گرفته شـد سانتی 75هاي کاشت ردیف
دسی زیمـنس بـر متـر     EC 04/2و  PH76/7 س لوم، داراي بافت ر

آزمایش به صورت فاکتوریل با تیمار شاهد در قالـب طـرح پایـه    . بود
هاي کامل تصادفی با سه تکرار در زمینی به مسـاحت تقریبـی   بلوك
زمینی رقم آگریـا  در هر کرت سه ردیف سیب. متر مربع اجرا شد 650

متر روي ردیف و فاصـله  سانتی 25طبق عرف منطقه به فاصله بوته 
 10متـر، بـه طـور دسـتی و در عمـق      سـانتی  75هاي کاشـت  ردیف

طول و عرض هر کرت . کشت گردیدند 1392متر در اول خرداد  سانتی
: تیمارهاي مورد مطالعه عبارت بودند از. متر بود 25/2و  5/3به ترتیب 

، 1/0، 05/0کش اگزادیارژیل در شش سطح فاکتور اول، دزهاي علف
ــاکتور دوم،    8/0و  6/0، 4/0، 2/0 ــار و ف ــؤثره در هکت ــاده م ــر م لیت

زمینی که کش در مراحل مختلف رشدي سیبهاي مصرف علف زمان
زایی و حجیم شدن غـده  زمینی، استولوندر سه مرحله سبزشدن سیب

و وجین کامل  1)هرزبا علف(انجام شد؛ همچنین دو تیمار بدون وجین 
 در. در طول فصل به عنوان شاهد در نظر گرفته شد 2)هرزبدون علف(

تیمـار   بـه  هاي مربـوط داده از هرز،هايعلف به مربوط هايداده آنالیز
 بـه دلیـل   آزمـایش  يدوره طول زیرا در شد نظر صرف وجین کامل

 وجود هرزيعلف مربوط به آن، هايکرت در هرزهايعلف کامل وجین
هاي مربوط بـه عملکـرد وجـین    ؛ همچنین در آنالیز داده)42( نداشت

در طول فصل . هرز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدهايکامل علف
) هـرز هـاي کنترل کامل علـف (هاي مربوط به وجین کامل رشد کرت

مرتباً وجین شـدند و بـا مشـاهده سوسـک کلـرادو، مزرعـه بـا سـم         
کش اگزادیارژیـل توسـط   علف. پاشی شدعلیه این آفت سم 3کونفیدور

. بکـار بـرده شـد    8001با نـازل بـادبزنی    Interپاش پشتی مدل سم
پاشی در تمام تیمارها تقریباً ثابت و میزان پاشـش  سرعت و فشار سم

سه هفته بعد از هر مرحله . لیتر آب در هکتار کالیبره شدند 250براي 
بـرداري  نمونـه هاي هرز توسط واحدهاي برداري علفپاشی، نمونهسم

هاي برداشت شده انجام شد و نمونه) متر مربع 50/0×75/0کوادرات (
هـاي  نمونـه . بـرداري قـرار گرفتنـد   هاي نمونهبه تفکیک درون پاکت

برداشت شده به طور کامل از مزرعه به آزمایشگاه منتقل شدند و بعد 
بـه   هاي هوایی مربوطها، اندامها بر اساس گونهاز شمارش تعداد بوته

هاي مخصوص ریخته شـده و داخـل   هر گونه به طور مجزا در پاکت
ساعت قرار داده شدند  48درجه سانتی گراد به مدت  75آون با دماي 

ها، محتویات داخل هر پاکت جداگانه پس از خشک شدن کامل نمونه
گرم توزین شده و زیست توده آنها  01/0با ترازوي دیجیتالی با دقت 

زمینی و اجزاي آن، بعـد از  ظور تعیین عملکرد سیببه من. ثبت گردید
زمینـی، محصـول   هـاي سـیب  اتمام دوره رشد و رسیدگی کامل غـده 

هاي یک ردیف میانی از وسط هر کرت به طور دستی و به طـور   بوته
هاي مقوایی ریخته هاي برداشتی درون پاکتغده. کامل برداشت شد

آزمایشگاه پس از زدودن گـل و  در . شد و به آزمایشگاه منتقل گردید
ها نسبت به شمارش و توزین آن ها با ترازوي دیجیتالی مواد زائد غده

گرم اقدام شد و به هکتار تعمیم  01/0گرم و با دقت  2000به ظرفیت 
  . داده شد

بر اساس فرمول تغییر یافته آبوت، که ) %HE(کش کارایی علف

                                                        
1- Weedy 
2- Weed free 
3- Confidour 



  429     ...زمینیهاي هرز سیبکش اگزادیارژیل در کنترل علفبررسی کارایی علف

ها مـورد اسـتفاده قـرار    کشها و قارچکشمعموالً براي ارزیابی حشره
  ). 38(گیرد، محاسبه گردید می

HE(%)= (X – Y)/ X × 100 
ــه   ــن معادل ــف HEدر ای ــارایی عل ــش؛ ، ک ــوده  Xک ــت ت ، زیس

هـرز در  هاي، زیست توده علفYهاي شاهد و هرز در کرت هاي علف
  .باشدهاي تیمارشده میکرت

ري آزمـایش  در تجزیه آماري از آنالیز واریانس در قالب طرح آما
فاکتوریل با تیمار شاهد، براي مقایسه بین اثر دزهاي مختلف استفاده 

هـاي هـرز از   پاسخ علـف  -شد و همچنین براي مقایسه بین روند دز
  : توابع مورد استفاده عبارت بودند از. آنالیز رگرسیون استفاده شد

푦 )تابع لجستیک سه پارامتره   = 	
( ÷x0)

) 

푦) ه پارامتره تابع سیگموییدي س = 	 (	 	x0)) 

پارامترهاي موجود در توابع لجستیک و سیگموییدي به شرح زیر 
  ):40(است 
a :هرز و حداکثر عملکرد کل غـده،  هايحداکثر زیست توده علف

b : شیب خط و)ED50(X0  =کش الزم براي کاهش زیسـت  دز علف
  . درصد 50هرز به میزان هايتوده علف

 2013 گراف و محاسبه معادالت رگرسیون از نرم افزار براي رسم
EXCEL  وSigmaplot 11 ــت و ــه جه ــه  داده تجزی ــا و مقایس ه
استفاده گردیـد؛    MSTATCو SAS 9.1 افزارهاي نرم از اورتوگونال

ها نیز با استفاده از آزمون دانکـن در سـطح   همچنین مقایسه میانگین
 .احتمال پنج درصد انجام شد

  
  حثب نتایج و
 .L(هرز مشاهده شده در طول مطالعه شامل تلخه هاي علفگونه

Acroptilon repens(خروس رونـده یـا خوابیـده    ، تاج)S.Watson. 
Amaranthus blitoides(خروس ریشه قرمـز  ، تاج)Amaranthus 

retroflexus L.( تـره  ، سـلمه)L. Chenopodium album(  کنگـر ،
، پیچک صحرایی )Scop.) L. Cirsium arvensisوحشی یا خارلته 

)Convolvulus arvensis L.(،   ــایی ــا ایتالی ــدل ی ــان ب  .L(گاوزب
Echium italicum (   و شـیرین بیـان)Glycyrrhiza glabara L. (

تره، هرز غالب که شامل سلمههايتجزیه آماري زیست توده علف. بود
جمـوع  خروس خوابیده بودند همچنـین م خروس ریشه قرمز و تاجتاج

 .هاي هرز به صورت جداگانه انجام گرفتکل علف
  

  ترهزیست توده سلمه
گزارش کردنـد کـه زیسـت    ) 24(در تحقیقی، لوتمان و همکاران 

تري جهـت  ها معیار مناسبهرز در مقایسه با تراکم آنهايتوده علف
نتـایج ایـن   . باشـد ها با گیاهان زراعی مـی ارزیابی توانایی رقابتی آن

کـش اگزادیارژیـل و   نشان داد که اثرات متقابل دزهاي علـف بررسی 
داري را در سطح احتمال پـنج درصـد بـر    زمان مصرف آن تأثیر معنی

کـش  تره نسبت به شاهد بدون علـف درصد کاهش زیست توده سلمه
کـش اگزادیارژیـل، درصـد    با افزایش دز علـف ). 1جدول (ایجاد کرد 

را طی نمود و این روند در تره سیر صعودي کاهش زیست توده سلمه
ي سبز شدن بکار برده شده بود بیشـتر دیـده   تیمارهایی که در مرحله

مقایسه اثرات متقابل دزهاي اگزادیارژیل و زمان مصرف آن نشان . شد
 8/0دهد که باالترین درصد کاهش زیست توده سلمه تـره در دز  می

 6/0بـا دز  لیتر ماده مؤثره در هکتار مرحله سبز شدن حاصل شد کـه  
زمینـی اخـتالف   لیتر ماده مؤثره در هکتار مرحلـه سـبز شـدن سـیب    

تره در داري نداشت و پایین ترین درصد کاهش زیست توده سلمه معنی
. ي حجیم شـدن غـده بـود   لیتر ماده مؤثره در هکتار مرحله 05/0دز 

لیتـر مـاده    6/0تره هنگام کـاربرد دز  درصد کاهش زیست توده سلمه
زمینی بـا دز  ي سبز شدن سیبتار اگزادیارژیل در مرحلهمؤثره در هک

لیتر ماده مؤثره در هکتـار در   8/0زایی و دز ي استولوندر مرحله 6/0
زمینی در یک کالس آماري قرار دارند ي حجیم شدن غده سیبمرحله

کش اگزادیارژیل توان نتیجه گرفت که بجاي کاربرد علفبنابراین می
توان از دز زمینی و با دز باالتر میغده سیب ي حجیم شدندر مرحله

توان بجاي ي سبز شدن استفاده نمود؛ همچنین میکمتري در مرحله
ي لیتر ماده مؤثره در هکتار اگزادیارژیـل در مرحلـه   4/0استفاده از دز 

لیتر ماده مؤثره در هکتار اگزادیارژیـل در   2/0حجیم شدن غده از دز 
تـأخیر در  ). 2جـدول  (ی اسـتفاده نمـود   زمیني سبز شدن سیبمرحله

کـش را  کش اگزادیارژیل نیاز به افـزایش دز علـف  زمان مصرف علف
گزارش کردند که زمـان کـاربرد   ) 28(نایس و همکاران . داشته است

هـرز  هـاي تواند به کنترل موفق علفهرز میهايمناسب کنترل علف
طلوب نیز کش مربوط گردد که در زمان مناسب، کنترل متوسط علف

هرز را با گیـاه زراعـی کـاهش    حاصل خواهد شد و شدت رقابت علف
گزارش کردند که مصرف ) 26(همچنین موسلی و هاتزویس . دهدمی

شـود و  ها در زمان نامناسب باعث ایجاد تنش در گیـاه مـی  کشعلف
پاسخ به دزهاي اگزادیارژیل . دهدکش را کاهش میتحمل آن به علف
زمینی از تابع سیگموئیدي سه پارامتره رشدي سیبدر مراحل مختلف 

 ED50شود که مشاهده می 3و جدول  1با توجه به شکل . تبعیت نمود
ي سـبز شـدن،   تـره در مرحلـه  اگزادیارژیل براي زیسـت تـوده سـلمه   

 261/0، 228/0زمینی به ترتیب زایی و حجیم شدن غده سیباستولون
، 83/0ضریب تبیین آن به ترتیب لیتر ماده مؤثره در هکتار و  480/0و 

هـاي  اگزادیارژیـل در زمـان   ED50مقایسـه  . باشـد می 99/0و  96/0
درصـدي زیسـت    50دهد که براي کاهش مختلف مصرف نشان می

ي سبز شدن نسبت بـه مراحـل دیگـر بـه دز     تره در مرحلهتوده سلمه
   .تر اگزادیارژیل نیاز استپایین
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تره، تاج خروس ریشه قرمز، تاج خروس خوابیده و هاي آماري تأثیر فاکتورهاي مورد مطالعه بر درصد کاهش زیست توده سلمهتجزیه - 1جدول 

  هرزهايکل علف
Table 1- Statistical analysis of studied factors effect on reduction percent of Common lambsqurter, Redroot pigweed, 

prostrate pigweed and total weed biomass 

 منابع تغییر
درجه 
 میانگین مربعات  آزادي

MS 

Source of variation DF 
 سلمه تره

Common 
lambsqurter 

تـاج خروس ریشه 
 قرمز

Redroot pigweed 

 تاج خروس خوابیده
Prostrate 
pigweed 

-هايکل علف
 هرز

Total weed 
 تکرار

Replication 
2 1499.123** 605.986* 2341.489** 63.540ns 

 شاهد بدون وجین
Weedy 1 4103.074** 6776.212** 10491.070** 4312.85** 

کشدز علف  
Herbicide dose 5 6041.358** 4181.129** 3052.217** 4973.550** 

 زمان مصرف
Application time 

2 395.599ns 1735.774** 2388.121** 1157.497* 

زمان مصرف* کشدز علف  
Herbicide dose * Application time 10 472.144* 170.305ns 77.91ns 42.220ns 

 خطا
Error 36 203.734 167.699 336.751 77.92 

(%)ضریب تغییرات   
C.V. (%) - 37.74 27.14 30.76 23.29 

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

نتایج پژوهشگران دیگر نیز بیـانگر مـؤثر بـودن اگزادیارژیـل در     
کـه آل ابـراهیم و    باشـد بـه طـوري   تره مـی زیست توده سلمهکاهش 

رویشـی  رویشـی و پـس  گزارش کردند که کاربرد پـیش ) 2(همکاران 
گـرم در هکتـار توانسـت، زیسـت تـوده       160اگزادیارژیل بـه میـزان   

درصد کاهش دهد و کـاربرد   87و  78تره را به ترتیب به میزان  سلمه
گرم در هکتـار،   200به میزان رویشی اگزادیارژیل رویشی و پسپیش

تره را کنترل کرد؛ همچنـین کـاربرد   درصد، سلمه 93و  84به ترتیب 
گرم در هکتار، به ترتیب  240رویشی آن به میزان رویشی و پسپیش

در آزمایشی دیگر که توسط . تره را کنترل کرددرصد، سلمه 94و  87
اسـت کـه   صورت گرفـت، گـزارش شـده    ) 1(آل ابراهیم و همکاران 

و  5/0، 4/0هـاي  رویشی به میـزان صورت پسکاربرد اگزادیارژیل به
تـره را بـه   لیتر ماده مؤثره در هکتار، توانست زیست توده سـلمه  6/0

آل ابـراهیم و  . درصد کـاهش دهـد   75/94و  25/93، 75/87ترتیب 
طـور  اي اگزادیارژیل بهگزارش کردند که کاربرد گلخانه) 3(همکاران 

تـرین دز  که در پـایین تره شد، به طوريباعث کنترل سلمه داريمعنی
توانسـت، زیسـت تـوده    ) لیتر مـاده مـؤثره در هکتـار    1/0(کاربردي 

لیتر ماده  6/0درصد کاهش دهد و در دز  17/70تره را به میزان  سلمه
  .مؤثره در هکتار کنترل کامل را ایجاد نمود

توان دیارژیل را میتره در اثر کاربرد اگزاکاهش زیست توده سلمه
اگزادیارژیـل باعـث   . به اثر بازدارندگی رشـد اگزادیارژیـل نسـبت داد   

هـاي نکروتیـک، کـاهش کارتنوئیـد و     بازدارندگی رشـد، ایجـاد لکـه   
بازدارنـدگی  ). 25(کنـد  شود و غشا سلولی را متالشی میکلروفیل می

هـا اسـت و بـا افـزایش دز     هاي حساس بیشتر از ریشهرشد در شاخه
یابد همچنین این بازدارندگی نسبت به کش، افزایش میرفی علفمص

هاي دیگر مثـل اگزادیـازون بیشـتر اسـت     بازدارنده پروتوپورفیرینوژن
هـاي  ها، میزان خسـارت در بافـت  کشهمانند بسیاري از علف). 19(

 .جوان بیشتر بوده و متناسب با مقدار کاربرد است
  

  خروس ریشه قرمززیست توده تاج
ج نشان داد که دزهاي مختلف اگزادیارژیل و زمان مصرف آن نتای

داري در سـطح  زمینـی تـأثیر معنـی   در مراحل مختلف رشـدي سـیب  
احتمال یک درصد بر زیست توده تاج خروس ریشه قرمز ایجاد کـرد  

مقایسـه میـانگین   ). 1جـدول  (دار نشـد  ها معنیولی اثرات متقابل آن
خـروس  د کاهش زیست توده تـاج ها نشان داد که باالترین درصداده

لیتر مـاده مـؤثره در هکتـار و     8/0در دز ) درصد 58/80(ریشه قرمز 
لیتـر مـاده    05/0آن در دز ) درصـد  22/24(ترین درصد کاهش پایین

لیتر ماده مؤثره در  2/0و  1/0مؤثره در هکتار حاصل شد که با دزهاي 
). 4ول جـد (کـالس آمـاري قـرار داشـت     هکتار اگزادیارژیل در یـک  

کـش اگزادیارژیـل از تـابع سـیگموئیدي سـه      پاسخ علف -واکنش دز
شـود  مشاهده می 5و جدول  2با توجه به شکل . پارامتره تبعیت نمود
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خروس ریشه قرمز اگزادیارژیل براي کاهش زیست توده تاج ED50که 
  .است 96/0و ضریب تبیین آن  287/0برابر 

  

  ترهکش و زمان مصرف اگزادیارژیل بر درصد کاهش زیست توده سلمهاثرات متقابل دز علف - 2جدول 
Table 2- Interaction of herbicide dose and application time of Oxadiargyl on reduction percent of Common lambsqurter 

biomass 
)درصد کاهش از شاهد(تره زیست توده سلمه  

Common lambsqurter biomass (%) 
 تیمارها 

Treatments 
 

7.03f (3.51) سبز شدن 
Potato emergence 

لیتر ماده مؤثره در هکتار 05/0  
0.05 Lit a.i/ ha 

 

2.75f (2.74) استولون زایی 
Stoloning 

  

1.54f (1.54) حجیم شدن 
Tuber bulking 

  

43.64cde (21.82) سبز شدن 
Potato emergence 

لیتر ماده مؤثره در هکتار 1/0  
0.1 Lit a.i/ ha 

 

20.08ef (4.57) استولون زایی 
Stoloning 

  

8.19f (4.55) حجیم شدن 
Tuber bulking 

  

50.98cd (12.53) سبز شدن 
Potato emergence 

لیتر ماده مؤثره در هکتار 2/0  
0.2 Lit a.i/ ha 

 

23.63ef (2.37) استولون زایی 
Stoloning 

  

12.10f (8.53) حجیم شدن 
Tuber bulking   

51.36cd (5.95) سبز شدن 
Potato emergence 

لیتر ماده مؤثره در هکتار 4/0  
0.4 Lit a.i/ ha 

 

46.60cde (7.21) استولون زایی 
Stoloning   

24.55def (11.39) حجیم شدن 
Tuber bulking 

  

78.51ab (2.41) سبز شدن 
Potato emergence 

لیتر ماده مؤثره در هکتار 6/0  
0.6 Lit a.i/ ha 

 

56.05bc (10.13) استولون زایی 
Stoloning 

  

45.50cde (14.60) حجیم شدن 
Tuber bulking 

  

87.94a (4.41) سبز شدن 
Potato emergence 

لیتر ماده مؤثره در هکتار 8/0  
0.8 Lit a.i/ ha 

 

64.19abc (9.94) استولون زایی 
Stoloning 

  

59.27bc(16.18) حجیم شدن 
Tuber bulking 

  

مقادیر داخل پرانتز نشانگر  .باشندمی درصد 5احتمال  سطح در آماري دارمعنی تفاوت فاقد دانکن ايچنددامنه آزمون اساس بر مشترکند، حرف یک در حداقل که هاییمیانگین
  باشندخطاي استاندارد می

The mesns with minimum common letter are not significantly different at 5% level of probability using DMRT. The values in 
parentheses are standard errors 
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   )باشندبارها نشانگر خطاي استاندارد می(کش اگزادیارژیل تره در دزهاي مختلف علفروند پاسخ زیست توده سلمه - 1شکل 

Figure 1- The dose – response of Common lambsqurter biomass at different doses Oxadiargyl (Bars show Standard Error) 
 

  کش اگزادیارژیلبرآورد پارامترهاي بدست آمده از تابع سیگموئیدي براي علف - 3جدول 

Table 3- Estimated Sigmoidal parameters for Oxadiargyl herbicide 

R2 (ED50) x0 b A زمان مصرف اگزادیارژیل 
Oxadiargyl application time 

زمینی سیب شدن سبز (18.162) 85.066 (0.095) 0.150 (0.120) 0.228 0.83  
Potato emergence 

 استولون زایی (5.514) 61.883 (0.032) 0.114 (0.047) 0.261 0.96
Stoloning 

 حجیم شدن غده (6.483) 67.186 (0.023) 0.159 (0.046) 0.480 0.99
Tuber bulking 

  رانتز نشانگر خطاي استاندارد استمقادیر داخل پ. درصد کاهش داد 50هاي هرز را به میزان کش است که زیست توده علفغلظتی از علف ED50شاخص 
ED50 index is the herbicide dose that reduced weed biomass 50%. The values in parentheses are standard errors 

  
  ین تغییرات درصد کاهش زیست توده تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده در دزهاي مختلف اگزادیارژیلمقایسه میانگ - 4جدول 

 Table 4- Mean Comparison of reduction percent of Redroot pigweed and prostrate pigweed biomass at different doses of 
Oxadiargyl   

از درصد کاهش (زیست توده تاج خروس خوابیده 
)شاهد  

Prostrate pigweed biomass (%) 

درصد کاهش از (زیست توده تاج خروس ریشه قرمز 
)شاهد  

 Redroot pigweed biomass(%) 

لیتر ماده مؤثره در (دز 
)هکتار  

Dose (Lit a.i/ha) 
31.46d(6.86) 24.22d (5.69) 0.05 
49.08cd(9.97) 34.69d (7.41) 0.1 
58.50bc(9.81) 35.86d (5.04) 0.2 
69.77ab(5.58) 50.35c (4.60) 0.4 
73.95ab (3.03) 67.24b (5.18) 0.6 
81.74a(3.41) 80.58a (2.46) 0.8 

مقادیر داخل پرانتز نشانگر  .باشندمی درصد 5احتمال  سطح در آماري دارمعنی تفاوت فاقد دانکن ايچند دامنه آزمون اساس بر مشترکند، حرف یک در حداقل که هاییستون 
  باشندخطاي استاندارد می

The columns with minimum common letter are not significantly different at 5% level of probability using DMRT. The values in 
parentheses are standard errors 

 
گرم ماده مؤثره در هکتار تاج  160رویشی اگزادیارژیل به میزان و پسرویشـی  گزارش کردند که کاربرد پیش) 2(ران آل ابراهیم و همکا

)ماده مؤثره در هکتارلیتر (دزهاي اگزادیارژیل   
Oxadiargyl dose (Lit a.i/ha) 
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درصد کاهش داد و کـاربرد   82و  76خروس ریشه قرمز را به ترتیب 
گـرم در هکتـار    200رویشی اگزادیارژیل به میزان رویشی و پسپیش
درصـد کـاهش داد؛    90 و 79خروس ریشـه قرمـز را بـه ترتیـب     تاج

رویشی صورت پیشگرم ماده مؤثره در هکتار به 240همچنین کاربرد 
خروس ریشه قرمز را به ترتیب رویشی توانست، زیست توده تاجو پس

گزارش کردند ) 1(آل ابراهیم و همکاران . درصد کاهش دهد 95و  85
رت صـو لیتر ماده مـؤثره در هکتـار و بـه    6/0و  5/0، 4/0که کاربرد 

خروس ریشه قرمز را بـه ترتیـب   رویشی توانست زیست توده تاج پس
) 3(آل ابراهیم و همکاران . درصد را کاهش دهد 95و  75/90، 75/82

داري اي اگزادیارژیل بـه طـور معنـی   گزارش کردند که کاربرد گلخانه
ترین دز طوري که در پایینخروس ریشه قرمز شد بهباعث کنترل تاج

 92/65خروس را به میـزان  ، تاج)ماده مؤثره در هکتار 1/0(کاربردي 
لیتر ماده مؤثره کنترل کامل را ایجـاد   6/0درصد کنترل کرد و در دز 

 .نمود
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  )باشندبارها نشانگر خطاي استاندارد می(کش اگزادیارژیل هرز در دزهاي مختلف علفهايروند پاسخ درصد کاهش زیست توده علف - 2شکل 

Figure 2- The dose – response of reduction percent of weed biomass at different dosges Oxadiargyl (Bars show Standard 
Error) 

 
  کش اگزادیارژیلبرآورد پارامترهاي بدست آمده از تابع سیگموئیدي و لجستیک براي علف - 5جدول 

Table 5- Estimated Sigmoidal and Logistic parameters for Oxadiargyl herbicide  

R2 (ED50) x0 b A 
Variable 

 صفت

0.90 0.287(0.142) 0.203(0.097) 84.491(19.530) Redroot pigweed 
  تاج خروس ریشه قرمز

0.99 0.108(0.03) -0.803(0.185) 95.416(11.722) 
Prostrate pigweed 

 تاج خروس خوابیده
0.98 0.245(0.30) 0.114 (0.021) 65.162 (3.716) 

Total weed 
هاي هرزکل علف  

  رانتز نشانگر خطاي استاندارد استمقادیر داخل پ. درصد کاهش داد 50هرز را به میزان هايکش است که زیست توده علفغلظتی از علف ED50شاخص 
ED50 index is the herbicide dose that reduced weed biomass 50%. The values in parentheses are standard errors 

  

کــه گــردد درصــورتیمالحظــه مــی 3کــه در شــکل همـانطوري 
ي سبز شدن مورد استفاده قرار گیرد از کش اگزادیارژیل در مرحله علف

کارایی بیشتري نسبت به سایر مراحل برخوردار بوده و به عبارت دیگر 
آن کـش اگزادیارژیـل سـبب کـاهش کـارایی      تأخیر در مصرف علف

ــه  مــی ــل در مرحل ــاربرد اگزادیارژی ــابراین ک ــردد بن ي ســبز شــدن گ

خروس ریشه قرمز را درصد زیست توده تاج 01/60زمینی کاهش  سیب
خـروس ریشـه   درصد کاهش زیست توده تاج. به دنبال خواهند داشت

زایـی  ترین بود که با مرحله استولونقرمز در مرحله حجیم شدن پایین
 . داشت در یک کالس آماري قرار
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بارها نشانگر (خروس ریشه قرمز زمینی بر درصد کاهش زیست توده تاج تأثیر زمان مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیب - 3شکل 

  )باشندخطاي استاندارد می
Figure 3- Effect Oxadiargyl application time at different growth stages on reduction percent of Redroot pigweed biomass 

(Bars show Standard Error) 
  

  خروس خوابیدهزیست توده تاج
نتایج نشان داد که دزهاي مختلف اگزادیارژیل و زمان مصرف آن 

ح داري در سـط زمینـی تـأثیر معنـی   در مراحل مختلف رشـدي سـیب  
خروس خوابیده داشت ولی اثرات احتمال یک درصد بر زیست توده تاج

کـاربرد اگزادیارژیـل بـه طـور     ). 1 جدول(دار نشد ها معنیمتقابل آن
خـروس خوابیـده شـد، بـه     داري باعث کاهش زیست توده تـاج معنی

لیتر ماده مؤثره در هکتار باعث  8/0و  6/0، 4/0که در دزهاي طوري
خـروس  درصـدي زیسـت تـوده تـاج     74/81، 95/73، 77/69کاهش 

کش اگزادیارژیل از تابع پاسخ علف -روند دز). 4جدول (خوابیده گردید 
 5و جـدول   2با توجـه بـه شـکل    . لجستیک سه پارامتره تبعیت نمود

خـروس  اگزادیارژیل براي زیست توده تاج ED50شود که مشاهده می
هاي در بین زمان. است 99/0و ضریب تبیین آن  108/0خوابیده برابر 

زمینـی، بـاالترین   مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیب
ي حجیم شـدن غـده   خروس خوابیده در مرحلهدرصد زیست توده تاج

ي سـبز شـدن   زمینی حاصل شـد و پـایین تـرین آن در مرحلـه    سیب
  ). 4شکل (زمینی بود  سیب

  

  
بارها نشانگر (خروس خوابیده زمینی بر درصد کاهش زیست توده تاج تأثیر زمان مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیب - 4شکل 

  ).باشندخطاي استاندارد می
Figure 4- Effect Oxadiargyl application time at different growth stages on reduction percent of Postrate pigweed biomass 

(Bars show Standard Error) 
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زایـی بـدلیل   زمینی و استولوني حجیم شدن غده سیبدر مرحله
خروس تره و تاجهرز سلمههايکش اگزادیارژیل بر علفتأثیر کم علف

هرز غالب مزرعـه بودنـد، از زیسـت تـوده     هايریشه قرمز که از علف
هرز مذکور از طریق سرکوب فیزیکی هايعلف. برخوردار شدندباالیی 

خروس خوابیده که حالت خوابیده و قدرت و سایه اندازي بیشتر بر تاج
رقابتی کمتري براي دریافت نور دارد باعث کاهش بیشتر زیست توده 

 .زایی گردیدندخروس خوابیده در مرحله حجیم شدن و استولونتاج
  

  ي هرزهازیست توده کل علف
داري کش اگزادیارژیل تأثیر معنینتایج نشان داد که دزهاي علف

هرز داشـت؛  هايدر سطح احتمال یک درصد بر زیست توده کل علف
-همچنین زمان مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشـدي سـیب  

داري در سطح احتمال پنج درصد بر زیست توده زمینی نیز تأثیر معنی
دار نشـد  کرد ولی اثرات متقابـل آنهـا معنـی    هرز ایجادهايکل علف

لیتر ماده مؤثره در هکتار  2/0کاربرد اگزادیارژیل به میزان ). 1جدول (
درصد در  36/26هرز به میزان هايباعث کاهش زیست توده کل علف

لیتر ماده مـؤثره در   8/0کش شد و در دز مقایسه با شاهد بدون علف
بارب و همکـاران  ). 6جدول (رسید درصد  16/66هکتار این میزان به 

، 30/0، 25/0گزارش کردند که کـاربرد اگزادیارژیـل در دزهـاي    ) 7(
کیلوگرم ماده مؤثره در هکتـار، توانسـت    50/0و  45/0، 40/0، 35/0

زمینی را پنج هفته بعد از سمپاشی بـه  هرز سیبهايزیست توده علف
تـه بعـد از   درصـد و در هشـت هف   86و  82، 82، 77، 77، 73ترتیب 

 . درصد کاهش دهد 84و  83، 80، 80، 73، 74سمپاشی به ترتیب 

  
  هاي هرز در دزهاي مختلف اگزادیارژیلمقایسه میانگین تغییرات درصد کاهش زیست توده کل علف - 6جدول 

 Table 6- Mean Comparison of reduction percent of total weed biomass at different doses of Oxadiargyl   
)درصد کاهش از شاهد(هرز هايزیست توده کل علف  

 Total weed biomass (%) 
)لیتر ماده مؤثره در هکتار(دز   

Dose (Lit a.i/ha) 
10.46d (2.46) 0.05 
18.63cd (4.58) 0.1 
26.36c (4.31) 0.2 
50.81b (3.65) 0.4 
61.29a (3.03) 0.6 
66.16a (3.22) 0.8 

مقادیر داخل پرانتز نشانگر  .باشندمی درصد 5احتمال  سطح در آماري دارمعنی تفاوت فاقد دانکن ايچند دامنه آزمون اساس بر مشترکند، حرف یک در حداقل که هاییمیانگین
  باشندخطاي استاندارد می

The means with minimum common letter are not significantly different at 5% level of probability using DMRT. The values in 
parentheses are standard errors 

 

 
بارها نشانگر خطاي ( هرزهايزمینی بر درصد کاهش زیست توده کل علفتأثیر زمان مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیب - 5شکل 

  )باشنداستاندارد می
Figure 5- Effect Oxadiargyl application time at different growth stages on reduction percent total weed biomass (bars show 

Standard Error) 
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سیگموئیدي سـه  کش اگزادیارژیل از تابع پاسخ علف -واکنش دز

شـود  مشاهده می 5و جدول  2با توجه به شکل . پارامتره تبعیت نمود
و  245/0هـرز  هاياگزادیارژیل براي زیست توده کل علف ED50که 

هــاي مصــرف در بــین زمــان. بــوده اســت 99/0ضــریب تبیــین آن 
کـش  زمینی، کاربرد علـف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیب

زمینی توانست باالترین درصد ي سبز شدن سیبمرحلهاگزادیارژیل در 
هـرز را ایجـاد کنـد    هايکاهش زیست توده کل علف) درصد 51/44(
هرز در هايپایین بودن درصد کاهش زیست توده کل علف). 5شکل (

توانـد  ي سـبز شـدن، مـی   ي حجیم شدن غده نسبت به مرحلهمرحله
  .حله باشدثر بودن اگزادیارژیل در این مرؤنتیجه کم م

  
  عملکرد کل غده

نتایج مقایسات اورتوگونال نشان داد که تیمار وجین کامل نسبت 
کش استفاده شده است به طور میانگین توانست به تیمارهایی که علف

نتایج حاصل از ). 6شکل (درصد، عملکرد کل را افزایش دهد  71/34
کـه   هاي مربوط به این صـفت نشـان داد  جدول تجزیه واریانس داده

داري در دزهاي مختلف اگزادیاژیل و زمـان مصـرف آن تـأثیر معنـی    
سطح احتمال یک درصد بر عملکرد کل غده داشتند ولی اثرات متقابل 

 ). 7جدول (دار نشد آن معنی

  
  هاي آماري تأثیر فاکتورهاي مورد مطالعه بر روي عملکرد کل غدهتجزیه - 7جدول 

Table 7- Statistical analysis of studied factors effect on total tuber yield 

 میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییر
MS 

Source of variation DF عملکرد کل غده 
Total tuber yield 

 تکرار
Replication 

2 2.802ns 

 وجین کامل
Weed free 

1 184.591** 

کشدز علف  
Herbicide dose 6 116.650** 

 زمان مصرف
Application time 

2 17.236** 

زمان مصرف* کشدز علف  
Herbicide dose * Application time 12 0.88ns 

 خطا
Error 42 1.423 

(%)ضریب تغییرات   
C.V. (%) - 9.14 

ns ،**  درصد 1دار در سطح دار، معنیغیر معنی*و                    ns, ** and *: Not-significant, Significant at the 1 probability levels, respectively  
 

دهد که در بین دزهـاي مختلـف اگزادیارژیـل    نشان می 8جدول 
ــده در دز  ــاالترین عملکــرد غ ــار و   8/0ب ــؤثره در هکت ــر مــاده م لیت

 05/0بدست آمد که با دز ) هرزبا علف(ترین آن در تیمار شاهد  پایین
، 6/0، 8/0دز . داري نداشـت لیتر ماده مؤثره در هکتار اختالف معنـی 

لیتر ماده مؤثره در هکتار نسبت به عدم کنترل  05/0و  1/0، 2/0، 4/0
و  29/19، 79/30، 92/34، 87/45، 59/51به ترتیب باعـث افـزایش   

تـري  به شکل محسـوس این روند . درصدي عملکرد کل گردید 75/4
رسم شده است و با تابع سیگموئیدي سه پارامتره بـرازش   7در شکل 

اند که حضور زیادي نشان داده هايآزمایش). 9جدول (داده شده است 
 44(زمینی عملکرد غده آن را کاهش داد هرز در مزرعه سیبهايعلف

ینی زمگزارش کردند که عملکرد غده سیب) 7(بارب و همکاران ). 8و 

، 40/0، 35/0، 30/0، 25/0هـاي  هنگام کاربرد اگزادیارژیل به میـزان 
، 9/23، 6/21کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار به ترتیـب   50/0و  45/0
آل ابــراهیم و . تــن در هکتــار بــود 7/22، 3/22، 2/22، 7/20، 5/23

زمینـی هنگـام   گزارش کردند که میزان عملکـرد سـیب  ) 1(همکاران 
لیتر ماده / 6و  5/0، 4/0هاي شی اگزادیارژیل به میزانرویکاربرد پیش

تن در هکتار بـود و   3/35و  30/32، 6/27مؤثره در هکتار به ترتیب 
رویشی اگزادیارژیل در دزهاي ذکر شده به ترتیـب  هنگام کاربرد پس

هاي مصرف در بین زمان. تن در هکتار بود 85/36و  93/35،  17/33
زمینی بـاالترین عملکـرد   تلف رشدي سیباگزادیارژیل در مراحل مخ

ي تـرین آن در مرحلـه  زمینی و پاییني سبز شدن سیبکل در مرحله
زایی تفـاوت  ي استولونزمینی بود که با مرحلهحجیم شدن غده سیب
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ــه. داري نداشــتمعنــی ي ســبز شــدن کــاربرد اگزادیارژیــل در مرحل
عملکرد کل ي حجیم شدن غده، توانست زمینی نسبت به مرحله سیب

 ).8شکل (درصد افزایش دهد  86/12زمینی را غده سیب

  
  مقایسه میانگین تغییرات عملکرد کل غده در دزهاي مختلف اگزادیارژیل  - 8جدول 

Table 8- Mean Comparison of Total yuber yield at different doses of Oxadiargyl  
)تن در هکتار(غده عملکرد کل   

 Total tuber yield (ton/ ha) 
)لیتر ماده مؤثره در هکتار(دز   

Dose (Lit a.i/ha) 
9.04e (0.27) 0 (weedy) 
9.49e (0.29) 0.05 

11.20d (0.25) 0.1 
13.06c (0.51) 0.2 
13.89c (0.31) 0.4 
16.70b (0.61) 0.6 
18.67a (0.72) 0.8 

مقادیر داخل پرانتز نشانگر  .باشندمی درصد 5احتمال  سطح در آماري دارمعنی تفاوت فاقد دانکن ايچند دامنه آزمون اساس بر مشترکند، حرف یک در حداقل که هاییمیانگین
  باشندخطاي استاندارد می

The means with minimum common letter are not significantly different at 5% level of probability using DMRT. The values in 
parentheses are standard errors 

 

 
ا نشانگر خطاي استاندارد باره( زمینیکش بر میانگین عملکرد کل غده سیبتأثیر وجین کامل در مقایسه با تیمارهاي کاربرد علف - 6شکل 

 )باشند می
Figure 6- Effect of weeding comparing herbicide application on total average of total tuber yield (Bars show Standard Error)  

  

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
8

10

12

14

16

18

20

  
  )باشندبارها نشانگر خطاي استاندارد می(میانگین عملکرد کل غده در پاسخ به دزهاي مختلف اگزادیارژیل  - 7شکل 

Figure 7- The Mean of total tuber yield response at different doses of Oxadiargyl (Bars show Standard Error) 
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  برآورد پارامترهاي بدست آمده از تابع سیگموئیدي براي اگزادیارژیل - 9جدول 
Table 9- Estimated Sigmoidal and Sigmoidal parameters for Oxadiargyl herbicide  

R2  b  A  صفت  
Variable 

  غدهعملکرد کل  (3.962) 21.90 (0.151) 0.404  0.97
Total tuber yield 

  مقادیر داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد است
The values in parentheses are standard errors 

 

  
بارها نشانگر خطاي (زمینی زمینی بر عملکرد کل غده سیبکش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدي سیبتأثیر زمان مصرف علف - 8شکل 

  )باشنداستاندارد می
Figure 8- Effect of Oxadiargyl application time at different growth stages on total tuber yield (Bars show Standard Error) 

 
  گیرينتیجه

توان نتیجه گرفت بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش، می
هـرز  هـاي اگزادیارژیل در کنترل علفکش ثبت نشده که کاربرد علف

لیتر ماده مؤثره در هکتار باالترین  8/0کاربرد دز . زمینی مؤثر بودسیب
کـاربرد  . هـاي هـرز را ایجـاد نمـود    درصد کاهش زیست توده علـف 

زمینی باعث کاهش ي سبز شدن سیبکش اگزادیارژیل در مرحله علف
شه قرمـز، مجمـوع   خروس ریتره، تاجهرز سلمههايزیست توده علف

بنـابراین کـاربرد   . هـرز و افـزایش عملکـرد محصـول شـد     هايعلف
ــدن ســیب  ــل در زمــان ســبز ش ــرل مناســب اگزادیارژی ــی، کنت زمین

هرز را بدنبال داشت و لیکن انجام آزمایشـات طـی چنـدین     هاي علف
زمینی نسبت به اگزادیارژیـل،  سال، بررسی تحمل ارقام مختلف سیب

هـا بصـورت تلفیـق بـا اگزادیارژیـل بـراي       کـش بررسی کارایی علف
 .شودتحقیقات آتی پیشنهاد می
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