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 چکیده

کش، بر تراکم و زیست هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکدهه کشکاورز    لتیواتور و نحوه مصرف علفیر کاربرد تلفیقی کوتأثبررسی  منظوربه
هکا  کامکل   فاکتوریل و بر پایه طرح بلکو   صورتبهزمینی رقم آگریا انجام شه. آزمایش بر رو  محصول سیب 4931دانشگاه فردوسی مشهه در سال 

ککش در شکش سکطح شکامل     بار کولتیواتور و عامل علفل، استفاده از کولتیواتور در دو سطح عهم کاربرد و یکتصادفی با چهار تدرار و با دو عامل شام
ککش  رویشکی + ککاربرد نکوار  علکف    کش پکیش .علف2رویشی )متر  بیوزین(، کش پسرویشی )پنهیمتالین( + کاربرد سراسر  علفکش پیش.علف4

. عهم کاربرد 6تنهایی و صورت سراسر  و نوار  هریک بهرویشی بهکش پس. کاربرد علف5و  1هایی، تنکش پیش رویشی به.کاربرد علف9رویشی، پس
صورت سراسر  بیوزین بهرویشی متر کش پسکش پیش رویشی پنهیمتالین+ علفکش بود. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از تیمارها  علفعلف

زمینکی )بکه ترتیکب    مربع( و بیشترین عملدرد غکهه سکیب   گرم در متر 6/242و  2/252ها  هرز )به ترتیب توده کل علفو نوار ، باعث کمترین زیست
تکوده ککل   تنهایی نیکز، بیشکترین زیسکت   کش پنهیمتالین بهکش و کاربرد علفتن در هدتار( شه. همچنین تیمارها  بهون کاربرد علف 46/96و  45/14
تکن در هدتکار( را باعکث شکهنه.      55/44و  14/46زمینی )به ترتیب مربع( و کمترین عملدرد غهه سیب در مترگرم  3/399و  4/322هرز )به ترتیب علف

دار  ایجاد زمینی اثر معنیها  هرز و عملدرد سیبتوده کل علفها  هرز شه و بر زیستبار کولتیواتور نیز تنها سبب تأثیر بر تراکم کل علفکاربرد یک
زمینی مؤثر باشه و نیاز به تدرار و یا تلفیق ها  هرز سیبتوانه در کنترل علفبار کولتیواتور نمیاس نتایج این پژوهش کاربرد یککلی بر اس طورندرد. به

 باشه.ها( میکشازجمله علفها  هرز )ها  کنترل علفبا سایر روش

 
 بیوزینسندور، کاربرد نوار ، متر توده، : استومپ، زیستی کلیدیهاواژه

 

   1 مقدمه

 ترین محصول زراعکی در بکین گیاهکان   مهم عنوانبه زمینیسیب
لحکا    در جهان ازرتبه چهارم را ، ذرت از گنهم، برنج و پس ،ا دولپه

 عنکوان یکک منبکع غک ایی ارزان از    باشه و بکه سطح زیرکشت، دارا می
مطکرح  ، مواد معهنی ماننه پتاسیم و پکروتیین  Cلحا  انرژ ، ویتامین 

 زمینی هماننه سایر محصوالت بکا ماکاطرات و  کشت سیب. (6است )
ا  همراه اسکت ککه یدکی از ایکن مشکدالت، وجکود       مشدالت عهیهه

ها  هرز بکا  (. رقابت علف44) باشهها  هرز در سطح مزرعه میعلف
طور مشاص برا  آب و مواد غک ایی اسکت،   زمینی، بهمحصول سیب

                                                           
گککروه  انترتیککب دانشککجو  دکتککر  اگروتدنولککوژ  و دانشککیار    بککه -9و  2، 4

 دانشگاه فردوسی مشهه ،دانشدهه کشاورز  ،اگروتدنولوژ 
 (Email: m.rastgoo@um.ac.ir                        :نویسنهه مسیول -*)
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هکا،  نکهازه و تعکهاد غکهه   توانه از طریق ککاهش در ا که عملدرد آن می
 422زمینکی در تکراکم   شهت کاهش پیها کنه. کاهش عملدرد سیببه

(. زنکه و  3درصه گکزارش شکهه اسکت )    41مربع  هرز در متربوته علف
درصکه افکزایش در    42انه که به ازا  هر گزارش کرده (45همداران )
زمینکی ککم   هکا  سکیب  درصکه از عملدکرد غکهه    42هرز ، تراکم علف

 ود.شمی
زمینی در ایکران شکامل انکواا تکا      ها  هرز سیبترین علفمهم 

 Chenopodium)تککره سککلمه ،(.Amaranthus spp)هککا خککروس

album L.)ریککز  هککا  تککا  ، گونککه(Solanum spp.) خرفککه ،
(Portulaca oleracea L.)  پیچکک ، ,(Convolvulus arvensis 

L.)  هکا  ارزن گونکه Setaria spp.) (   و سکوروف(Echinochloa 

crus-galli (L.) P. Beauv.) باشنه. همچنین وجکود گکل جکالیز   می 
(Orobanche aegyptiaca Pers.)    نیز در برخی مکزارا دردسرسکاز

 (. 41شهه است )
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 امکا ، ماتلفی وجکود دارد  ها روش ،ها  هرزعلف برا  مبارزه با
یدکی   .ستا ، دارا  معایبیتنهاییبه هاهرکهام از این روش استفاده از

هکا،  ککش هاست. اسکتفاده از علکف  کشها، استفاده از علفاز این روش
ها  کنتکرل اسکت، امکا ککاربرد     اگرچه ساده و کارآمهتر از دیگر روش

ها  هرز توانه منجر به مقاومت علفها میکشبرنامه علفمهاوم و بی
ها شکهه و باقیمانکهه   کشبه سموم و حساسیت گیاهان زراعی به علف

محیطکی را در پکی دارد   کش در خا  و محیط  مااطرات زیستعلف
 (. 42و  3)

هکا و  بیوزین بکا نکام تجکار  سکندور از خکانواده تریکازینون      متر 
اسکت ککه در سکال     IIبازدارنهه انتقال الدترون در محکل فتوسیسکتم   

 Solanumفرنگککی )زمینککی، گوجککهبککرا  محصککوالت سککیب 4955

esculentum L.( و سویا )Glycine max L. .در ایران به ثبت رسیه )
هکا  هکرز بکه    برگی علکف  1الی  2زمان مصرف آن قبل از رویش تا 

(. یدکی دیگکر از   45باشه )کیلوگرم از ماده تجار  می 55/2 -4میزان 
زمینی، پنهیمتالین بکا نکام تجکار     ها  مورداستفاده در سیبکشعلف

ه تقسیم سلولی از طریق ها و بازدارنهنیتروآنیلیناستومپ از خانواده د 
ها  کش برا  کنترل ب ر علفها است. از این علفاثر بر میدروتوبول

شکود.  بکرگ دارا  بک ر کوچکک اسکتفاده مکی     برگ و پهکن هرز باریک
زمینی و تکا چنکه روز قبکل از    توان بعه از کاشت سیبپنهیمتالین را می

تالط پیهایش آثار رویش محصول رو  سطح خا  پاشیه و با خا  اخ
 45داد. ممدن است بعه از رویش محصول و تا رسیهن بوته به ارتفاا 

 (. 42هرز استفاده کرد )متر  نیز از آن برا  کنترل ب ر علفسانتی
ها  هرز، استفاده از کولتیواتور ها  مدانیدی کنترل علفاز روش

ها  هکرز  تنهایی کنترل قابل قبولی از علفاست، اما این روش نیز به
اسکتفاده از کولتیواتکور در غیکاب کنتکرل شکیمیایی،       کنکه. م نمکی فراه
هکا  مرطکوب،   کنه، و عهم کارایی آن در خکا  تنهایی کفایت نمیبه

هکا   هکا و بکرگ  ها  خشک، آسکیب بکه ریشکه   ایجاد کلوخه در خا 
(. در 5هکا  آن اسکت )  محکهودیت  محصول و فشردگی خا  از دیگر

ها  هکرز را  درصه از علف 42تا 62توانه بهترین حالت، کولتیواتور می
ها  هرز و بانک ب ر کم باشه کنترل و زمانی مؤثر است که فشار علف

(1  .) 

زمینی در ایران و نیز لزوم ککاهش  با توجه به اهمیت زراعت سیب
  هکا نظکام در بکوم   هکا کشعلفها  شیمیایی خصوصاً مصرف نهاده

ککاهش مصکرف    فباهکه   تلفیقکی  هکا برنامکه کشاورز ، اسکتفاده از  
هکا  هکرز کشکور      مکهیریت علکف  هکا برنامکه ها در صکهر  کشعلف

ارزیابی اثکر ککاربرد تلفیقکی     باههفشود، ل ا این پژوهش یممحسوب 
هکا  هکرز و   تیمارها  مدانیدی و شیمیایی بر خصوصیات فلور علکف 

 زمینی انجام شه.عملدرد سیب
 

 هامواد و روش

ها و کولتیواسیون کشبرخی علفارزیابی اثر نحوه کاربرد  منظوربه
زمینی، آزمایشکی در  ها  هرز و عملدرد سیببر خصوصیات فلور علف

در محل مزرعه تحقیقکاتی دانشکدهه کشکاورز  دانشکگاه      4931سال 
کیلومتر  جنوب شرقی مشهه بکا عکر     42فردوسی مشهه واقع در 

و درجه  53دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  45درجه و  96جغرافیایی 
متکر از سکطح دریکا و در زمینکی بکه       345دقیقه شکرقی و ارتفکاا    24

مربع به اجرا در آمه. مشاصات خا  مزرعه مکورد   متر 4254مساحت 
 ارایه شهه است. 4آزمایش نیز در جهول 

 کامکل  هکا  فاکتوریکل در قالکب طکرح بلکو      صکورت بهآزمایش 
مهیریت  -4 ها عبارت بودنه:تصادفی در چهار تدرار استفاده شه. عامل

رویشککی ککش پکیش  شکیمیایی در شکش سکطح شکامل: کککاربرد علکف     
سراسکر ،   صکورت بهبیوزین رویشی متر کش پسپنهیمتالین + علف

رویشکی  ککش پکس  رویشی پنکهیمتالین + علکف  کش پیشکاربرد علف
متکر(، ککاربرد   سکانتی  55نوار  )عر  پاشش  صورتبهبیوزین متر 
کش تنهایی، کاربرد علفراسر  بهرویشی پنهیمتالین سکش پیشعلف
تنهکایی، ککاربرد   صکورت سراسکر  بکه   بیکوزین بکه  رویشی متکر  پس
تنهکایی و عکهم   صورت نوار  بهبیوزین بهرویشی متر کش پسعلف

ردیفکی( در دو  کنترل مدکانیدی )کولتیواتکور بکین    -2کش کاربرد علف
ولتیواتکور،  بکار ک سطح شامل بهون کاربرد کولتیواتور و استفاده از یکک 

 بود.

 
 خصوصیات مختلف خاک محل انجام آزمایش -1جدول 

Table 1- Different characteristics of soil in experimental field  
 Soil 

texture 

 بافت خاک

pH 

 اسیدیته
O.M. (%) 

 ماده آلی )درصد(
N (%) 

 نیتروژن )درصد(
P (ppm) 

 ام(پیفسفر )پی
K (ppm) 

 ام(پیپتاسیم )پی

EC (µs/m) 
 هدایت الکتریکی

  )میکرو زیمنس بر متر( 
Silty- loam 7.64 0.53 0.06 35 212 856 

 
 55ها  آزمایشی با چهکار ردیکف کاشکت بکه فواصکل      ابعاد کرت 
ها نیز یک ردیف نداشت متر بود. همچنین بین کرت 1×  9متر، سانتی

ککش  لکف متر( در نظکر گرفتکه شکه. در ایکن آزمکایش از ع     سانتی 55)

لیتر در  5/9به میزان  EC 99%)استومپ( با فرموالسیون  4پنهیمتالین

                                                           
1- Pendimethalin 
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 4بیکوزین ککش متکر   رویشی و از علفکش پیشعنوان علفهدتار، به
کیلوگرم از ماده تجار  در هدتار،  55/2به میزان  WP 52%)سندور( 

 رویشی استفاده شه.کش پسعنوان علفبه
زمایش خا ، مقهار  کود قبل از کاشت و بعه از مشاص شهن آ

کیلوگرم کود نیتروژن در هدتکار، و مقکهار     52( بر اساس %15اوره )
 52نیتکروژن( بکر اسکاس     %44فسکفر و   %15نیز کود سوپر فسکفات ) 

پکاش در زمکین محکل    دست صورتبهکیلوگرم کود فسفاته در هدتار، 
یاز نموردعنوان کود پایه، توزیع شه. مابقی کود نیتروژن اجرا  طرح به

هکا   سر  در اختیکار گیکاه قکرار گرفکت. کاشکت غکهه       صورتبهنیز 
 دستی انجام شکه. رقکم مکورد    صورتبه خردادماهزمینی در اوایل سیب

رس بکا عملدکرد   یکان ماستفاده در این پژوهش از نکوا آگریکا، رقمکی    
ککش  ها  ب ر  پکس از دکهعفونی بکا قکار     متوسط به باال بود. غهه

 45در هککزار، در عمککق   5/4بککا غلظککت  )راکسککیل(  2تبوکونککازول
ر از هکم در رو  پشکته،   متک سکانتی  25متر  خا  و به فاصکله  سانتی

آبیککار  بعککه از کاشککت و بعککه از اعمککال تیمارهککا    کشککت شککهنه. 
ها  پالستیدی مسکتقر در ابتکها  هکر    رویشی، با استفاده از لولهپیش

  روز انجام گردیه. 42هر  بافاصلهنشتی و  صورتبهردیف و 
دار شارژ  بکا امدکان تنظکیم    در این طرح از سمپاش پشتی النس

بکا   4222کیلوپاسدال(، مجهز به نازل بکادبزنی بکا شکماره     252فشار )
لیتر در هدتار بعکه   222متر و با حجم پاشش سانتی 55عر  پاشش 

ککش  پاشی علکف از کالیبراسیون در زمان توصیه شهه استفاده شه. سم
هکا و قبکل از آبیکار  اول    عکه از کاشکت غکهه   بار در اول فصکل، ب یک
کش پنهیمتالین انجام شه و رویشی و با استفاده از علفپیش صورتبه

زمینی به مرحلکه سکه تکا چهکار     ها  سیببار دیگر بعه از این که بوته
ککش  برگی رسیهه بودنه، توسط همان سمپاش و بکا اسکتفاده از علکف   

  و نوار  )رو  ردیکف(،  رویشی سراسرپس صورتبهبیوزین و متر 
هکا نیکز، پکس از    صورت گرفت. عملیات کولتیواتور زدن در بین ردیکف 

هکا  هکرز و   ها و زمانی که علکف روز از رویش غهه 22گ شت حهود 
زمینی در مراحل اولیه رشه رویشی بودنه بکا اسکتفاده از   ها  سیببوته

 5 -6غکاز  و بکا عمکق ککار     هکا  پنجکه  کولتیواتور مجهکز بکه تیغکه   
هکرز نیکز   ها  شکاهه عکار  از علکف   متر ، انجام شه. در کرتسانتی

وجکین دسکتی در طکی فصکل رویکش       صورتبهها  هرز کنترل علف
 انجام شه.
 15و  92، 45ها  طی فصل در سه مرحله به ترتیب بردار نمونه

هککا روز پککس از اعمککال آخککرین تیمارهککا و از دو پشککته وسککطی کککرت
متر انجام گرفت. 55/2در  95/2ر  به ابعاد تصادفی و با کاد صورتبه
هکا   ها  علفتاریبی بوده و همه گونه صورتبهها  بردارنمونهاین 

بر شهه و پس از ثبت تکراکم بکه تفدیکک    ، کفموردنظرهرز در سطح 

                                                           
1- Metribuzin 
2- Tebuchonazol 

درجککه  52سککاعت در آون  52یککر  بککه مککهت قرارگگونککه و پککس از 
ز ترازو  دیجیتالی با دقت ها نیز با استفاده اتوده آنگراد، زیستسانتی
یک هفته قبکل از برداشکت،    گرم، توزین شه. در انتها  فصل، 224/2

ها  هکرز بکه عمکل آمکه. بکرا       بردار  دیگر  از علفنیز یک نمونه
ا  از زمینی، با حک ف اثکر حاشکیه   ها  سیبتعیین میزان عملدرد غهه
 در. زمینکی انجکام شکه   مربع، کار برداشت سیب سطحی معادل دو متر

افزارهکا  آمکار    ها  آزمایش به کمک نرموتحلیل دادهیهتجزیت نها
انجکام و   Excel 2007و  Minitab 16 و SAS 9.1 جملکه  ماتلف از

هکا  جهاول و نمودارها  مربوطه، رسم گردیهنه. مقایسات میانگین داده
 درصه انجام شه. 5در سطح احتمال  LSDنیز بر اساس آزمون 

 

 نتایج و بحث

 های هرزعلففلور 

هکا  ماتلکف   هکا  هکرز متعکهد  از گونکه    در این آزمایش علف
خانواده گیاهی بودنکه   44گونه از  45گیاهی، مشاههه شهنه که شامل 

، هکرز، اویارسکالم زرد، پیچکک و شکیرتیغی    ها  علفاز بین این گونه
سکاله،  ها  یکساله بودنه. بیشتر گونهها نیز یکچنهساله و سایر گونه

گ بهاره بودنه و فقط چنه گونه شامل: اویارسالم زرد، سوروف، برپهن
 (. 2برگ بودنه )جهول انگشتی از نوا باریکدم روباهی سبز و علف

زمینکی در ابتکها  فصکل رشکه شکامل      ها  هرز غالب سیبعلف
خروس ریشه قرمز، تکاتوره، تکو ،   پیچک، اویارسالم زرد، سوروف، تا 
هکا   در اواسکط فصکل نیکز گونکه     (.9خرفه و قکوز  بودنکه )جکهول    

ها  هرز اوایل فصل ادکافه گردیکه. امکا در انتهکا      ریز  به علفتا 
هرز خرفه در اثر تیمارها  کنترلی و عهم رقابکت بکا سکایر    فصل علف

ها ح ف، و قکوز  نیکز از تکراکم خیلکی پکایینی برخکوردار بکود.        گونه
هکرز غالکب   ها، علکف انگشتی و دم روباهی سبز در برخی از کرتعلف

تره، علکف  ها  سلمهها مشاههه نشهنه. گونهبودنه، ولی در سایر کرت
تیغی به طور پراکنهه و محهود در بعضی روباهی زرد و شیربنه، دمهفت

ها وجود داشتنه، و گونه خارخسک نیکز فقکط در حاشکیه چنکه     از کرت
 کرت مشاههه شه.

 

 های هرز تراکم کل علف

این آزمایش، اثکر ککاربرد کولتیواتکور در    بر اساس نتایج حاصل از 
دار شه، امکا  بردار  در سطح یک درصه کامالً معنیتمام مراحل نمونه

روز پکس از   45ککش فقکط در   اثر استفاده از تیمارها  ماتلکف علکف  
بکردار ،  دار شکه و در سکایر مراحکل نمونکه    اعمال آخرین تیمار، معنی

ابکل ککاربرد کولتیواتکور و    دار  را نشکان نکهاد. اثکر متق   اختالف معنکی 
  بکردار نمونکه ا  از کش نیکز در هکیم مرحلکه   تیمارها  ماتلف علف

 (.1دار نشه )جهول یمعن
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 های هرز زمین محل انجام آزمایشفهرست و برخی خصوصیات علف -2جدول 

Table 2- List and some characteristics of weeds in experimental field  

 نام فارسی

Farsi name 
 نام انگلیسی

English name 

 نام علمی

Scientific name 
 خانواده

Family 
 چرخه زندگی

Life cycle 
 Yellow nutsedage Cyperus esculentus L. Cypraceae perennial اویارسالم زرد

 Green pigweed Amaranthus viridis L. Amaranthaceae annual سبزخروستا 

 Redroot pigweed Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae annual مزریشه فرخروستا 

 Jimson weed Datura stramonium L. Solanaceae annual تاتوره

 Black nightshade Solanum nigrum L. Solanaceae annual ریز  سیاهتا 

 Common cock Xanthium stramarium L. Astraceae annual تو 

 Crab grass Digitaria sanguinalis L. Poaceae annual نگشتیعلف ا

 Field binweed Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae perennial پیچک

 Common lambsquarter Chenopodium album L. Chenopodiaceae annual ترهسلمه

 Barnyard grass Echinochloa crus-galli L. Poaceae annual سوروف

 Perennial sowthistle Sonchus arvensis L. Astraceae perennial تیغیشیر

 Puncturevine Tribulus terrestris L. Zygophylaceae annual خسکخار

 Common purslane Portulaca oleracea L. Portulacaceae annual خرفه

 Yellow foxtail Setaria glauca L. Poaceae annual زردروباهیدم

 Green  foxtail Setaria viridis L. Poaceae annual سبزروباهیدم

 Venice mallow Hibiscus trionum L. Malvaceae annual وحشی )قوز (کنف

 Knot weed Polygonum aviculare L. Polygonaceae annual بنهعلف هفت

 

زمینی در محل انجام آزمایش در تیمار عدم کنترل در مراحل های هرز غالب مزرعه سیبی مختلف علفهامربع( گونه تراکم )بوته در متر -3جدول 

 برداریمختلف نمونه
) of dominance weed species of potato in experimental field at weedy check treatment at different 2-Density (Plant.m -Table 3

sampling stages 

Species 
 گونه

Time of sampling (days after treatment) 
 ی )روز پس از تیمار(بردارنمونهزمان 

15 30 45 90 
Cyperus esculentus 160 100 60 25.8 
Echinochloa crus-galli 60 4 6 3.5 
Amaranthus retroflexus 80 80 85 30.5 
Solanum nigrum 0 1 2 2.0 
Datura strumonium 12 4 60 7.0 
Xanthium strumarium 0 9 4 3.0 
Convolvulus arvensis 15 4 4 2.0 
Portulaca oleracea 

 
40 20 12 0.0 

 

هکا   مقایسات میانگین اثر کاربرد کولتیواتور بر تراکم ککل علکف  
بار کولتیواتور نسبت به حالت عهم کاربرد هرز نشان داد که کاربرد یک

هکا  هکرز در مراحکل ماتلکف     کل علکف  دار  بر تراکمآن، اثر معنی
بکار اسکتفاده از   (. به این صورت که یکک 1بردار  داشت )جهول نمونه

ها  هرز را در طول فصل رویکش،  کولتیواتور توانست تراکم کل علف
درصکه ککاهش دهکه     52نسبت به حالت عکهم ککاربرد آن، در حکهود    

 (.5)جهول 
هکا   کل علکف  شود، تراکممشاههه می 5طور که در جهول همان

کولتیواتور نسبت بکه حالکت عکهم ککاربرد آن در      بارهرز در کاربرد یک

بردار  کاهش داشته است. در هر دو شکرایط عکهم   تمام مراحل نمونه
بار کاربرد کولتیواتور نیز از ابتها  فصل رویش کاربرد کولتیواتور و یک

حالکت  ها  هکرز  روز پس از اعمال آخرین تیمار تراکم کل علف 92تا 
بوتکه در   5/454که بیشترین تراکم کل ) طوربهافزایشی داشته است، 

روز پس از اعمال آخکرین تیمکار و بکهون اسکتفاده از      92در مربع(  متر
کولتیواتور مشاههه شه، ولی از این مرحله به بعه رونکه نزولکی را طکی    

 4/95ها  هکرز ) نموده و در انتها  فصل نیز کمترین تراکم کل علف
 کولتیواتور دیهه شه.بارمربع( در کاربرد یک در متر بوته
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های هرز و عملکرد غده و توده کل علفکش بر تراکم و زیستنتایج آنالیز واریانس )میانگین مربعات( اثر کاربرد کولتیواتور و علف -4جدول 

 توده سیب زمینیزیست
Table 4- Analysis of variance (Mean squares) of the effect of cultivator and herbicide on total weed density, total weed 

biomass, tuber yield and biomass yield of potato 

عملکرد 

 زیست توده
Biomass 

yield 

 عملکرد غده

Tuber yield 

 ی )روز پس از تیمار(بردارنمونهزمان 

Time of sampling (Days after treatment) 
درجه 

 آزادی
df 

 منابع تغییر

Source of 

variation 

90 45 30 15 
زیست توده 

 کل
Total 

biomass 

تراکم 

 کل

Total 

density 

زیست توده 

 کل
Total  

biomass 

تراکم 

 کل

Total 

density 

زیست توده 

 کل
Total 

biomass 

تراکم 

 کل

Total 

density 

زیست توده 

 کل
Total 

biomass 

تراکم 

 کل

Total 

density 

2418.42* 1439548.1** 67800.8* 0.418** 22945.0** 0.100 

ns 9605.6 ns 0.133 

ns 44215.9 ** 0.088ns 3 
 بلو 

Block 

1641.30 ns 139405.89 ns 44669.6 ns 1.150** 19411.7 ns 1.190** 1985.4 ns 1.748** 5778.7 ns 2.121** 1 
 کولتیواتور

Cultivator 

17741.00** 8310113.62** 758183.2** 0.129 

ns 1005486.0** 0.038 

ns 612993.8** 0.038** 202758.8** 0.264** 5 
 علف کش

Herbicide 

1078.70 ns 393604.87 ns 18051.9 ns 0.048 

ns 58767.3** 0.047 

ns 18912.9 ns 0.065 

ns 10729.8 ns 0.063 

ns 5 

علف  ×کولتیواتور 
 کش

Cultivator × 

Herbicide 

556.60 177427.72 17916.1 0.059 5123.5 0.058 7743.3 0.055 5831.1 0.070 33 
 خطا

Error 

11.82 16.16 23.7 14.02 14.28 12.29 24.5 11.69 35.4 13.44  
دریب تغییرات 

 )درصه(
C.V.(%) 

nsدرصه 5و  4دار در سطح دار، معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی. 
ns,* and ** represents not significant, significant at 5 and 1 % probability, respectively. 

 
رسه در ابتها  فصل رویش به دلیل فراهم بودن منابع، به نظر می

  گیکاهی، سکعی در   تر بکوده و هکر گونکه   رقابت برا  اشغال فضا کم
ا  به بعکه و بکا   افزایش جمعیت خود و افزایش تراکم دارد اما از مرحله

هکا  ماتلکف گیکاهی    تر شهه؛ گونکه هن منابع، رقابت شهیهش محهود
ها  رویش یافته هوایی و زیرزمینی خود را کننه حجم باشسعی می

گسترش دهنه تا بتواننه در گرفتن آب، منابع غ ایی و نور از سایر رقبا 

دهکه ککه در   ها نیز نشان مکی پیشی بگیرنه. نتیجه تحقیقات و بررسی
هکا  هکرز را   درصه علف 62-42تواننه تور میبهترین شرایط، کولتیوا

هکا   توانه مؤثر باشه که فشار علفکنترل کننه و کولتیواتور زمانی می
تنهکایی و  همچنین انجام کولتیواتور بکه  . (5هرز و بانک ب ر کم باشه )
هکا  هکرز شکهه    درصه  کنترل علف 32در پنج نوبت، سبب کاهش 

 (.9) است
 

 برداریزمینی در مراحل مختلف نمونهمربع( سیب )بوته در متر های هرزن اثر کاربرد کولتیواتور بر تراکم کل علفمقایسات میانگی -5جدول 
) of potato at different sampling stages2-Mean comparison of the cultivator effect on total weed density (plant. m -Table 5 

Cultivator 
 کولتیواتور

Time of sampling (Days after treatment) 
 ی )روز پس از تیمار(بردارنمونهزمان 

15 30 45 90  

No cultivator 
 بهون کولتیواتور

a151.3 a158.5 a128.8 a75.8 

One cultivator 
 بار کولتیواتوریک

b57.5 b66.0 b61.6 b37.1 

 .باشنهیمدار یمعندرصه فاقه اختالف  5در سطح  LSDآزمون ها  با حهاقل یک حرف مشتر  بر اساس یانگینمدر هر ستون 
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to LSD (p≤0.05).  

 

نتایج حاصل از آزمایش همچنکین نشکان داد ککه اثکر تیمارهکا       
روز پکس از اعمکال    45در ها  هرز، فقط کش بر تراکم کل علفعلف

دار نبود بردار  معنیدار شهه و در سایر مراحل نمونهآخرین تیمار معنی
ها  هرز تحمکل  که علفینا(. در ابتها  فصل رشه به دلیل 1)جهول 

کش ها دارنه، بیشتر تحت تأثیر کاربرد علفکشکمتر  نسبت به علف
گ شت زمان و رویکش  شان کاهش پیها کرد، اما با و تراکم گرفته قرار

ها  هرز حاصل از فرار از کاربرد کولتیواتکور و  ها  جهیه علفگیاهچه
ها  هرز افکزایش یافکت. همچنکین در ابتکها      کش، تراکم علفعلف
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کش روز پس از اعمال آخرین تیمار( استفاده از علف 45فصل رویش )
سکاله  ها  یکک برگهرز به دلیل غالب بودن پهنها  علفرو  گونه
بیکوزین  رویشی متکر  کش پسخروس و خرفه که به علفهماننه تا 

 45ها  هرز گردیکه. در  حساس هستنه، باعث کاهش تراکم کل علف
هکا  هکرز   روز پس از اعمال آخرین تیمار، بیشترین تراکم ککل علکف  

مربکع   بوتکه در متکر   429بیوزین نوار  با مربوط به تیمار کاربرد متر 

لحکا    دار  را ازکش( اختالف معنی)بهون علفبود که با تیمار شاهه 
مربکع( بکه    بوتکه در متکر   5/59آمار  نشان نهاد و کمترین تراکم نیز )

بیوزین نوار  تعلکق داشکت   کش پنهیمتالین + متر تیمار کاربرد علف
ها  هرز را در مقایسه با شکاهه  درصه تراکم کل علف 64که توانست 
 (.4کش کاهش دهه )شدل بهون علف

 

 
 روز پس از اعمال آخرین تیمار 15زمینی در های هرز سیبکش بر تراکم کل علفاثر تیمارهای مختلف علف -1شکل 

 باشنه.دار میدرصه فاقه اختالف معنی 5در سطح  LSDها  با حهاقل یک حرف مشتر  بر اساس آزمون ستون
Figure 1- Effect of different herbicide treatments on total weed density at 15 days after last treatment 

Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to LSD, (p≤0.05).Pend = Pendimethalin, 

Metri = Metribuzin, Broad = Broadcast and Band = Band application 
  

رویشککی رویشککی پنککهیمتالین و پککسز تیمارهککا  پککیشاسککتفاده ا
ی ککاربرد  کلک  طکور بکه بیوزین نتایج متفاوتی به همراه داشت، اما متر 

هکا   هکا )گونکه  کش سبب کاهش تراکم برخکی گونکه  تیمارها  علف
هکا   هکا  دیگکر )گونکه   ساله( و افکزایش تکراکم گونکه   برگ یکپهن

( در محصکول  41)چنهساله( گردیه. در تحقیقکی ککه توسکط موسکو      
( انجام گرفت، نشان داده شه که تکراکم  .Cicer arietinum Lناود )
 5/2رویشی پنهیمتالین به میزان ساله در تیمار پیشها  هرز یکعلف

درصه نسبت به شاهه کاهش یافت.  44لیتر در هدتار از ماده تجار ، 
هکا  هکرز در   ( نیز عنوان کردنه ککه تکراکم علکف   4آئین و ممنوعی )

لیتکر در هدتکار از مکاده تجکار  در      5/1کاربرد پنهیمتالین بکه میکزان   
(، نسکبت بکه سکایر تیمارهکا، شکامل      .Allium cepa Lمحصول پیاز )

( 49ها  هرز بود. همچنین مکراد  و همدکاران )  کمترین تراکم علف
کاشت و به میزان پیش صورتبهکه کاربرد پنهیمتالین  انهداشتهاظهار 

از ماده تجار ، بیشترین رانهمان را در کاهش تکراکم   لیتر در هدتار 9
 زمینی داشته است.ها  هرز سیبعلف

 

 های هرزتوده کل علفزیست

تکوده ککل   بر اساس نتایج حاصله، اثر کاربرد کولتیواتور بر زیسکت 

دار نشه ولکی اثکر   بردار ، معنینمونه ها  هرز در مراحل ماتلفعلف
هکا  هکرز، در   توده کل علکف کش بر زیستاستفاده از تیمارها  علف

دار گردیه و سطح یک درصه در تمام مراحل ماتلف فصل رشه، معنی
روز پکس از اعمکال    15اثر متقابل تیمارها نیز فقکط در یکک مرحلکه )   

هکا   (. چون بیشترین تراکم علف1شه )جهول  دارآخرین تیمار( معنی
هکرز ازلحکا    این علفهرز به گونه اویارسالم زرد تعلق داشته است و 

هکا  هکرز در موقعیکت    ها  هوایی نسبت به سایر علکف رویش باش
هرز تکأثیر زیکاد    تر  قرار دارد، بنابراین تراکم باال  این علفدعیف

بار کولتیواتور نیز یجه کاربرد یکدرنتتوده کل نهاشته است و بر زیست
کش بکر  لفتوده کل مؤثر نبوده است. اما تیمارها  ماتلف عبر زیست
دار  در سکطح یکک درصکه    ها  هرز تأثیر معنیتوده کل علفزیست

ها  هرز نیز نشکان داد  توده کل علفداشت. مقایسات میانگین زیست
هکا   توده ککل علکف  بردار ، کمترین زیستکه در تمام مراحل نمونه

بیوزین سراسر  و نکوار   هرز به تیمارها  کاربرد پنهیمتالین + متر 
تکوده نیکز در تیمکار ککاربرد پنکهیمتالین      و بیشترین زیست تعلق داشت

(. تغییکرات  6کش )شاهه( مشاههه شه )جکهول  تنهایی و بهون علفبه
هکا  هکرز بکا اسکتفاده از تیمارهکا  ماتلکف       تکوده ککل علکف   زیست
دار بکود.  معنکی  بکردار ، ککامالً  ککش در مراحکل ماتلکف نمونکه    علف
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 گکرم بکر متکر    59ها  هرز )توده کل علفکه کمترین زیست طوربه
روز پس از اعمال آخکرین تیمکار و در ککاربرد پنکهیمتالین +      45مربع( 
تکوده ککل نیکز    بیوزین نوار  مشاههه گردیه و بیشکترین زیسکت  متر 

روز پس از اعمکال آخکرین تیمکار و در     15مربع(  گرم بر متر 1/4219)
 تنهایی بود. کش پنهیمتالین بهکاربرد علف

 
زمینی در مراحل مربع( سیب های هرز )گرم در مترتوده کل علفکش بر زیستمقایسات میانگین اثر استفاده از تیمارهای مختلف علف -6جدول 

 برداریمختلف نمونه
Table 6- Means comparison of the different herbicide treatments effect on total weed biomass (g. m-2) of potato at different 

sampling stages 

 تیمار
Treatment 

 ی )روز پس از تیمار(بردارنمونهزمان 
Time of sampling (Days after treatment) 

15 30 45 90 
Pend + metri broad* پنهیمتالین + کاربرد سراسر  متر  بیوزین c86.0 d112.5 e155.0 c250.2 

Pend + metri band* وار  متر  بیوزینپنهیمتالین + کاربرد ن c53.0 d103.5 e146.5 c212.6 

Pend alone تنهاییکاربرد پنهیمتالین به b254.0 b512.8 a1043.4 a933.9 

Metri broad صورت سراسر تنهایی بهکاربرد متر  بیوزین به b192.5 c325.0 d387.3 b519.4 

Metri band صورت نوار تنهایی بهکاربرد متر  بیوزین به b.2206 c264.7 c497.6 b571.7 

Weedy check شاهه آلوده به علف هرز a500.9 a831.6 b776.5 a900.1 

 .باشنهیمدار یمعندرصه فاقه اختالف  5در سطح  LSDها  با حهاقل یک حرف مشتر  بر اساس آزمون یانگینمدر هر ستون 
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to LSD (p≤0.05) *Pend = Pendimethalin, 

metri broad = Metribuzin broadcast, metri band = Metribuzin banded. 
 

تکوان گفکت   کش میبا توجه به مقایسات میانگین تیمارها  علف
رویشکی پنکهیمتالین و   هکا  پکیش  ککش که اسکتفاده ترکیبکی از علکف   

ها  هکرز را موجکب   بیوزین، کنترل بیشتر  از علفویشی متر رپس
رویشی تنها و همچنکین  گردیهه است. اما در استفاده از تیمارها  پیش

هکا  هکرز حاصکل نشکه،     تنهایی، کنترل مؤثر  از علفرویشی بهپس
تنهایی نسبت به ککاربرد  بیوزین بهرویشی متر که کاربرد پس هرچنه

ها  هرز، مکؤثرتر  توده کل علفدر کاهش زیست تنهاییپنهیمتالین به
بیکوزین نیکز   رویشکی متکر   بوده است. در بین کاربرد تیمارهکا  پکس  

استفاده از تیمار سراسر  نتیجه بهتر  را به همراه داشکته اسکت ککه    
یجکه پوشکش   درنتاحتماالً به دلیل پوشش سطح بیشکتر  از ککرت و   

راشکه محصکل و    (.6ها  هکرز بکوده اسکت )جکهول     بیشتر  از علف
گکرم از مکاده    4222( در تحقیقی نشان دادنه که کاربرد 46همداران )
تکوده ککل   بیوزین در هدتکار، کمتکرین زیسکت   کش متر تجار  علف

ها  هرز را بکه خکود اختصکاا داده اسکت. در تحقیکق مک کور،       علف
 تیمکار  فصکل در  تمکام  آلکوده  شاهه از بعه هرز ها علف توده زیست

 در نکوار   کشعلف تیمار. بود تیمارها سایر از بیش هاتن کولتیواسیون

 بکهون  سراسکر   کشو علف تلفیقی مهیریت تیمارها  و بعه ، رتبه

 ها  هرز را ایجاد کردنه.کمترین زیست توده علف دارمعنی اختالف

تکوده  کش بر زیسکت اثر متقابل کاربرد کولتیواتور و تیمارها  علف
از اعمال آخرین تیمار در سطح یک روز پس  15ها  هرز در کل علف

که در تیمار ککاربرد پنکهیمتالین    طوربه( 1دار شه )جهول درصه معنی
بار کولتیواتور، کمتکرین  بیوزین سراسر  و نوار  همراه با یک+ متر 
 گکرم بکر متکر    495و  491ها  هرز بکه ترتیکب )  توده کل علفزیست

و بکهون کولتیواتکور نیکز،    مربع( بود و تیمکار ککاربرد پنکهیمتالین تنهکا     
مربکع(   گرم بر متکر  55/4246ها  هرز )توده کل علفبیشترین زیست
هکا  نیتروآنیلینها  گروه د کشکه علفییازآنجا(. 2 را داشت )شدل
ریکز  و تکو  تأثیرگک ار    برگی ماننه تا ها  هرز پهنکمتر رو  علف
تحت تکأثیر   برگ ماننه سوروف را بیشترها  هرز باریکهستنه و علف

ها  هکرز متعلکق   توده کل علفدهنه، بنابراین بیشترین زیستقرار می
تنهکایی  باشه که کاربرد پنکهیمتالین بکه  برگ میها  هرز پهنبه علف

هکا و تحقیقکات دیگکر    ها نهاشکته اسکت. بررسکی   تأثیر  بر کنترل آن
ککش و کولتیواتکور   دهه که کاربرد تلفیقی علکف محققین نیز نشان می

هکا  هکرز داشکته اسکت. ککاهش      ات ماتلفی را بکر کنتکرل علکف   اثر
بکار  رویشی پنهیمتالین و یکک ها  هرز در کاربرد پیشتوده علفزیست

زمینی که با افزایش ها  هرز در سیبتوده علفکولتیواتور رو  زیست
ها  هرز نیکز بیشکتر شکهه    توده علفدفعات کولتیواتور، کاهش زیست

( گکزارش کردنکه ککه ککاربرد نکوار       2نگ )(. باتیار  و آژ45است )
ها  هرز توده علفبیوزین و کولتیواتور، کمترین زیستکش متر علف
ا  هرز را در پی داشته است. در مطالعکه ( و بیشترین کنترل علف95%)

کش و کولتیواتکور، از آلکودگی مکزارا    دیگر عنوان شه که کاربرد علف
(. 44درصکه، کاسکت )   33تا  12ها  هرز به میزانزمینی به علفسیب

تره را تکا  کش، توانست سلمهها  هرز با کولتیواتور و علفکنترل علف
(. 4) درصکه کنتکرل کنکه    422تکا    36خکروس را از  درصه و تا  422

 32نکوار  باعکث کنتکرل     صکورت بکه ککش  کاربرد کولتیواتور و علکف 
 (.9ها  هرز گردیه )درصه  یا بیشتر علف

 



 3389 زمستان، 4 شماره، 33 ، جلداورزي(نشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كش     444

 

 
 روز پس از اعمال آخرین تیمار 45 های هرز درتوده کل علفکش بر زیستقابل کاربرد کولتیواتور و تیمارهای مختلف علفاثر مت -2 شکل

 باشنه.دار میدرصه فاقه اختالف معنی 5در سطح  LSDها  با حهاقل یک حرف مشتر  بر اساس آزمون ستون 
Figure 2- Interaction effect of cultivator and different herbicide treatments on total weed biomass at 45 days after last 

treatment 
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to LSD, (p≤0.05) 

 

 زمینیعملکرد سیب

اثر استفاده از از این آزمایش نشان داد که فقط  آمههدستبهنتایج 
کککش در سککطح یککک درصککه بککر عملدککرد تیمارهککا  ماتلککف علککف

دار شه و اثر کاربرد کولتیواتور و اثکر متقابکل ککاربرد    زمینی معنیسیب
زمینی کش، بر عملدرد سیببارکولتیواتور و تیمارها  ماتلف علفیک
 (.1دار نشه )جهول معنی

 
 زمینی کش بر عملکرد سیبای مختلف علفمقایسات میانگین اثر کاربرد تیماره -7جدول 

Table 7- Mean Comparison of the different herbicide treatments effect on potato yield  
 زمینییبسعملکرد 

Potato Yield تیمار 
Treatments 

 
 مربع( توده )گرم در متریستز

Biomass (g.m-2) 

 غده )تن در هکتار(
)1-Tuber (ton.ha 

a2.7026 a41.15 Pend + metri broad* پنهیمتالین + کاربرد سراسر  متر  بیوزین 

a249.90 b36.16 Pend + metri band* پنهیمتالین + کاربرد نوار  متر  بیوزین 
c161.30 d18.75 Pend alone تنهاییکاربرد پنهیمتالین به 
b199.80 c24.08 Metri broad صورت سراسر به تنهاییکاربرد متر  بیوزین به 

c172.50 d19.71 Metri band صورت نوار تنهایی بهکاربرد متر  بیوزین به 
c150.90 d16.48 Weedy check شاهه آلوده به علف هرز 
a263.81 a45.56 Weed free  شاهه عار  از علف هرز 

 .باشنهیمدار یمعندرصه فاقه اختالف  5در سطح  LSDها  با حهاقل یک حرف مشتر  بر اساس آزمون یانگینمدر هر ستون 
    Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to LSD (p≤0.05). 

 
ککش بکر   مقایسات میانگین اثر استفاده از تیمارها  ماتلف علکف 

هککا  زمینککی نشککان داد کککه بیشککترین عملدککرد غککههعملدککرد سککیب
تکن در هدتکار( در تیمکار ککاربرد پنکهیمتالین +       45/14زمینکی ) سیب

است که نسبت بکه شکاهه )وجکین     آمههدستبهبیوزین سراسر  متر 
هکا نیکز در   دار  نهاشت، و کمترین عملدرد غکهه کامل( اختالف معنی

تن در هدتار( حاصل شه ککه در   14/46کش )تیمار بهون کاربرد علف
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درصه کاهش عملدرد را نشان داد، ککه بکا    61هود مقایسه با شاهه، ح
رویشکی  ککش پکیش  بیکوزین نکوار  و علکف   تیمارها  ککاربرد متکر   

دار  ازلحکا  آمکار  نهاشکتنه. ککاربرد     پنهیمتالین تنها، اختالف معنی
بیکوزین در ککاربرد   رویشکی بعکالوه متکر    پکیش  صورتبهپنهیمتالین 

زمینی، بر عملدرد سیب ترکیبی، کارایی مؤثرتر  صورتبهرویشی پس
هکا داشکته اسکت. در بکین ایکن دو      ککش نسبت به کاربرد تنها  علکف 

بیوزین عملدرد بهتر  نسبت به رویشی متر کش نیز کاربرد پسعلف
رویشککی کککاربرد پنککهیمتالین داشککته اسککت. در بککین تیمارهککا  پککس 

 صکورت بکه بیکوزین  رویشکی متکر   تیمکار پکس   ککاربرد بیکوزین،  متر 
ملدرد بیشتر  نسبت به تیمار نوار  داشته است. )جکهول  سراسر ، ع

5 .) 

 
 

 
 

 
  (b)زمینی توده سیبهای هرز و زیستتوده علفرابطه بین زیست (a)زمینی های هرز و عملکرد غده سیبتوده علفرابطه بین زیست -3شکل 

Figure 3- Relationship between weed biomass and tuber yield (a) relationship between weeds biomass and crop biomass (b)  
 

دهکه ککه اسکتفاده از    نتایج مطالعات محققین دیگر نیز نشان مکی 
شود، کشی استفاده نمیکش نسبت به حالتی که از هیم نوا علفعلف

ها کشباعث افزایش عملدرد شهه است. همچنین کاربرد ترکیبی علف
هکا  هکرز و   ککش بکرا  کنتکرل علکف    علکف  و یا استفاده از چنه نوا
زمینی، مؤثرتر از کاربرد تنها  هرکهام ها  سیبافزایش عملدرد غهه

 (.5هاست )کشاز علف
توده کل زمینی و زیستبر اساس نتایج آزمایش بین عملدرد سیب

دار  وجود داشکت، بکه ایکن    ها  هرز رابطه خطی معدوس معنیعلف
هکا  هکرز، از عملدکرد    ککل علکف   تکوده صورت که با افزایش زیسکت 

دهه، بر این نشان می 9  که شدل طورهمانزمینی کاسته شه. سیب
تکوده ککل   زمینی در شرایطی که زیسکت اساس بیشترین عملدرد سیب

ها  هرز به سمت صفر میل کنه )شکرایط عکار  از علکف هکرز(     علف
توده باکش هکوایی   مربع و بیشترین عملدرد زیست گرم در متر 5655
 (. a, b  9مربع برآورد شه )شدل گرم در متر 963زمینی نیز یبس

(a) 

(b) 
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ها  هرز توده کل علفهمچنین بر این اساس هر کیلوگرم زیست
مربکع   گرم عملدکرد غکهه در متکر    2144مربع منجر به کاهش  در متر

گکرم   422زمینی را نیز به میزان توده باش هوایی سیبشهه و زیست
 .مربع کاهش خواهه داد در متر
 

 گیرینتیجه
کلی بر اساس نتایج این پژوهش در شرایط مشکهه ککاربرد    طوربه
زمینکی رقکم   ها  هرز سیبتوانه در کنترل علفبار کولتیواتور نمییک

هکا  کنتکرل   آگریا مؤثر باشه و نیاز به تدرار و یا تلفیق با سکایر روش 
هکا  هکرز   ها  هرز دارد. در این شرایط فقط تکراکم ککل علکف   علف
صورت موقت کاهش خواهه یافت و این ککاهش تکراکم در شکرایط    به

عنکوان  کش و یا عهم استفاده مجهد از کولیتواتکور بکه  عهم کاربرد علف
  هکا مکو  توانه در ادامه منجر بکه رویکش   یماقهام مهیریتی تدمیلی، 

مانهه یباقها  هرز توده علفها  هرز و نیز افزایش زیستجهیه علف
هکا  هکرز ککه    تکوده ککل علکف     بکر زیسکت  رگ اراثیجه درنتشهه و 
ها  هرز است، به حکهاقل برسکه.   ین شاخص فشار رقابتی علفترمهم

کش نیز تأثیر خیلی زیکاد  بکر   همچنین استفاده تنها از یک نوا علف
ها  هرز و افزایش عملدرد نهاشته و کاربرد دو و یکا چنکه   کنترل علف
هکا   انه در کاهش علکف توکش با محل اثرها  ماتلف، مینوا علف

زمینی خیلی مؤثر باشه. در کاربرد تنهکا از  هرز و افزایش عملدرد سیب
تنهایی نسکبت بکه پنکهیمتالین    بیوزین بهکش نیز، متر یک نوا علف

تنهایی، عملدرد بهتر  داشته است. سرانجام ایندکه ککاربرد نکوار     به
یی اقتصاد  جوصرفهی در تلفیق با کولتیواتور، دمن موردبررسسموم 

 حکائز در میزان مصرف سم، از بعه سالمت بوم نظام زراعی نیز بسکیار  
اهمیت خواهه بود که به همین دلیل اهمیت این نوا مهیریت تلفیقکی  

 را دوچنهان خواهه کرد.
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Introduction: The presence of weeds seriously reduces potato yield by particularly where crop competition 

is reduced because of poor growing conditions or disease or in cultivars where development rate is slow. Weeds 

can also have a serious effect on harvesting the crop, entangling equipment and slowing operations. They can 

also encourage some pests and diseases such as slugs, free living nematodes, wireworm and Rhizoctonia. The 

potato crop, once the haulm meets in the rows, is usually effective in reducing late weed emergence through 

shading. However, weeds emerging before row closure can grow above the crop canopy. Noxious weeds such as 

field bindweed and knotgrass can grow through the crop, and tall weeds, such as fat-hen, sow thistles, and 

grasses, can grow above the crop, shading and competing strongly for resources. Weed control needs to start 

whilst the weeds are accessible to treatment, that is, pre-emergence of the crop to before the crop shades 

emerged weeds. The treatment needs to be able to maintain weed control for up to 6-8 weeks after crop 

emergence to allow the crop canopy to close and shade further weed emergence. In less vigorous and less 

competitive varieties, canopy closure may take longer, or remain incomplete. In conventional farming systems, 

treatments are based on herbicide treatment. This may be before weeds and crop emergence with a residual soil-

acting herbicide which gives a number of weeks of control, depending on dose, soil type and weather conditions. 

Some residual herbicides have some foliar as well as root activity and can be used as the weeds and crop emerge. 

Mixtures with a contact herbicide are often used at this timing. This timing, slightly later than purely pre-

emergence of the crop, allows the residual effect of soil-acting herbicides to persist for longer into the season. 

This is particularly useful for slow growing varieties or in slow growing conditions. The objective of this study 

was to evaluate the effect of integrated weed management, using chemical and mechanical methods, on weed 

density and biomass of potato C.V. Agria.   

Material and Methods: To evaluate the effect of cultivator and herbicide application on yield and weed 

community of potato, an experiment was conducted using factorial arrangement based on randomized complete 

block design with four replications at the Research Field of Ferdowsi University of Mashhad in 2015. Factors 

included cultivator at two levels (no and once cultivator) and herbicide application at six levels (pre-planting 

application of pendimethalin+broadcast application of metribuzine as post-emergence, pre-planting application 

of pendimethalin+band application of metribuzine as post-emergence, pre-planting application of pendimethalin 

alone, broadcast application of metribuzine as post-emergence alone, band application of metribuzine post-

emergence  alone, and no herbicide treatment). In addition to these treatments, a weed free treatment as a control 

considered in each block. Weed flora, total weed density and total weed biomass recorded at 15, 30, 45 and 90 

days after treatment using a 0.35×0.75 m-2 quadrates. At the harvest time, tuber yield and potato biomass 

recorded in 2 m2 area. Data analysis; including ANOVA and mean differences at the 5 %significant level was 

done using SAS 9.1 and figures created using Excel 2007. 

Results and Discussion: The results showed that cultivator just had significant effect on total weed density 

and had no significant effect on total weed biomass and potato yield. Application of pendimethalin+metribuzine 

using broadcast or band application method reduced total weeds density and total weed biomass and increased 

tuber yield, and biomass of potato. The lowest weed biomass (250.2 and 212.2 g.m-2) and highest tuber yield 

observed in application pendimethalin+metribuzine broadcast and band application  method, 41.158 and 36.168 

ton.ha-1 ,respectively and highest weed biomass (900.1 and 933.9 g.m-2) and lowest tuber's yield observed in no 

herbicides and pendimethalin alone, 16.482 and 18.752 ton.ha-1 , respectively.  

Conclusion: It was concluded that one cultivator alone not only could not help to weed control program, but 
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also excite weed emergence. Then repeating the cultivator operation or application of pre-planting or post-

emergence herbicide is necessary to achieve a good weed control in potato. In addition, integration band 

application of post emergence metribuzine and cultivation between rows reduced significantly herbicide 

application in potato. 
 
Keywords: Band application, Biomass, Pre–emergence, Pre-planting 


