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 .1دانشجوی دکتری علوم علفهایهرز ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل  -ایران
 .2دانشیار علوم علفهایهرز ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل – ایران (نویسنده
مسئول مکاتبات *)
 .3دانشیار گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله94/10/05 :

تاریخ وصول مقاله94/08/10 :

چكيده
به منظور بررسی دزهای کاه

یافته عل ک

اگزادیارژیل (تاپ استار ،به صورت پسرویشی بر عملکیرد قابیل فیروش سییبزمینیی

آزمایشی مزرعهای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلو های کامیل تصیادفی بیا  3تکیرار و بیا اسیتفاد از رقیم آگرییا در ایسیتگا
تحقیقات کشاورزی و مناب طبیعی آالروق واق در شهر اردبیل در سال  1392اججا شد .آزمای
در  7سطح (صفر به عنوان شاهد با عل

شامل دزهای عل ک

هرز  0/6 0/4 0/2 0/1 0/05و  0/8لیتر ماد مؤثر در هکتار ،و زمان مصیر

اگزادیارژییل
علی کی

اگزادیارژیل در  3سطح (مرحله سبز شدن استولونزایی و حجیم شدن غد سیبزمینی ،به همرا شاهد وجین کامیل مییباشید .جتیای،
آزمای

جشان داد کاربرد اگزادیارژیل به میزان  0/8لیتر ماد مؤثر در هکتار باعث کاه

زیست تود عل هیایهیرز بیه مییزان 66/16

درصد جسبت به شاهد با عل هرز شد که با دز  0/6لیتر ماد مؤثر در هکتار تفیاوت معنییداری جداشیت .از بیین زمیانهیای مصیر
اگزادیارژیل مرحله سبز شدن سیبزمینی باالترین درصد کاه

زیست تود عل های هرز را ایجاد کرد .جتای ،جشیان داد کیه کیاربرد

اگزادیارژیل به میزان  0/8لیتر ماد مؤثر در هکتار باعث افزای

درصد غد های متوسط و عملکرد کل غد به ترتییب  81/21و 51/59

درصد و باعث کاه

 45/60درصدی غد های ریز جسبت به شاهد با عل هرز گردید .لذا باالترین درصد غد های درشت و عملکیرد

قابل فروش در دز  0/8لیتر ماد مؤثر در هکتار اگزادیارژیل در مرحله سبز شدن سیبزمینی حاصل شد.
كلیدواژهها :استولونزایی حجیم شدن غد دز  -پاسخ زیستتود عل های هرز کنترل شیمیایی
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 .1مقدمه

متریبوزین در کنترل ارزن و تاجریزی سیا موفقتیر بیود

مدیریت شیمیایی عل های هرز روشی ضروری است کیه

اسییت [ .]6کییاربرد  0/5و  0/75کیلییوگر مییاد مییؤثر در

کارایی آن در کنترل عل های هرز به اثبات رسیید اسیت

هکتار اگزادیارژیل تواجست عل های هرز سییبزمینیی را

[ .]13استفاد از عل ک ها با وجود کنترل مناسب عل -

به ترتیب  82/4و  95/5درصد کنترل کند و عملکرد سیب-

های هرز با خطراتی همرا است .کنتیرل شییمیایی علی -

زمینی را بیه ترتییب  19و  47درصید افیزای

دهید [.]23

های هرز در طوالجی مدت با توسعه سری بیوتیپهای مقاو

کاربرد اگزادیارژیل به میزان  0/3کیلیوگر میاد میؤثر در

علی ی هیییای هیییرز [ 5و  ]11افیییزای
زیست محیطی عد وجود عل ک

جگراجییییهیییای

هکتار برابر کاربرد استاجدارد متیریبیوزین بیه مییزان ییک

اجتخابی مناسب بیرای

در کنتیرل

کیلوگر ماد مؤثر در هکتار بود .این عل ک

بسیاری از عل های هرز [ ]19و هزینههیای بیاالی تولیید

تاجریزی سیا و ارزن کارا بود .این عل ک

باعث شد است که امیروز جییاز بیه توسیعه راهکارهیایی

متریبوزین در مقادیر  0/35-0/40کیلوگر میاد میؤثر در

جدید و ایمنتر برای تولید محصیوالت کشیاورزی بیشیتر

هکتار برای سیبزمینی توصیه شد است [ .]6الز به ذکیر

آشکار شود [ .]18یکی از این راهکارهیا کیاه

مصیر

است در آزمایشاتی که عل ک

عل ک ها و استفاد بهینه از آجها است .برای بهینیهسیازی
مصر

در تناوب بیا

اگزادیارژیل بیرای کنتیرل

عل های هرز سیب زمینی استفاد گردید کاه

عل ک ها می توان به راهکارهایی چون تعیین دز

رشد و یا

عملکرد سیبزمینی گزارش جشد است.

مصرفی با کارایی باال و زمان کاربرد مناسیب بیرای کنتیرل

کاربرد اگزادیارژیل به مییزان  0/1لیتیر میاد میؤثر در

عل های هرز اشار کرد .عل کی هیا حتیی بیا دزهیای

ریشیه قرمیز 8را بیه ترتییب

کاه

هکتار سلمه تر  7و تاجخرو

یافته در کنترل عل هایهرز مؤثرجد [ 21 9و .]24
اگزادیارژیل عل کشی است اجتخابی و برگ مصر

 70/17و  65/92درصد کنترل کرد و در دز  0/6لیتیر میاد

از

مییؤثر در هکتییار کنتییرل کامییل ایجییاد جمییود .همچنییین

خاجواد اکسیدازولها و بازدارجد سینتز پروتوپورفیرینیوژن

متریبوزین کنترل میؤثرتری

اکسیداز است [ .]2 17این عل ک

اگزادیارژیل بعد از عل ک

در ابتدا بیرای کنتیرل

در سلمهتر و تاجخرو

عل هایهیرز در بیرج 1،و جیشیکر 2معرفیی گردیید [.]10
استفاد از عل ک

ریشیه قرمیز داشیت و پتاجسییل

باالیی برای کاربرد در سیبزمینی داشت [.]2

اگزدایارژیل در مزرعه سیبزمینیی بیه

جییز بیرای مبیارز شییمیایی

زمان استفاد از عل کی

طور جدی گیزارش جشید اسیت و کیاربرد آن در جزییر

مناسب با عل های هرز امری پراهمیت و ضیروری تلقیی

در شرق ماداگاسکار در کنترل عل هایهیرزی

میشود و از دو دیدگا میتواجد تیأثیرگیذار باشید .دییدگا

موریتیو

از جملییه Amatanthus viridis Ageratum conyzoides

مرغ خوشه سرخ 3شبدر ترشک 4ارزن 5و تاجریزی سییا

اول :در اثییر کییاربرد علی کی

6

در زمییان مناسییب کنتییرل

مطلوب عل های هرز حاصل خواهد شد و شدت رقابیت

موفقیتآمیز بود .طبق گزارشات در ایین منطقیه جسیبت بیه

عل هرز را با گیا زراعی کیاه

مییدهید .دییدگا دو :

مربوط به حساسیت گیا زراعی به عل ک هیا مییباشید

1. Oryza sativa L.
2. Saccharum Officinarum L.
3. Elusine indica L.
4. Oxalis corniculata L.
5. Panicum subalbidum
6. Solanum nigrum L.

زیرا گیا زراعی در یک مرحله خا

میتواجد عل ک

را

7. Chenopodium album L.
8. Amaranthus retroflexus L.
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به حالت غیرسمی تبیدیل و از اینیرو بیه صیورت اجتخیابی
عمل جماید .]16[ .مصر
باعث ایجاد تن
را کاه

شدن سیبزمینی استولونزایی و حجیم شدن غد  ،اججیا

عل ک هیا در زمیان جامناسیب

شد .همچنین یک تیمار وجین کامل (بدون عل

در گیا میشود و تحمل آن به عل کی

در طول فصل به عنوان شاهد در جظر گرفته شید .در آجیالیز

میدهد .بنابراین اسیتفاد بیه موقی علی کی

عالو بر کنترل مناسب عل

هرز 1،در

داد های مربوط به عل های هرز از داد هیای مربیوط بیه

هرز و عد خسارت بیه گییا

تیمار وجیین کامیل صیر جظیر شید زییرا در طیول دور

هزینه و آلیودگی محییط

به دلیل وجین کامل عل های هرز در کیرتهیای

زراعی باعث جلوگیری از اتال

آزمای

مربوط به آن عل

زیست میشود [.]15

هرزی وجود جداشت [ .]22همچنین در

حاضیر بررسیی مییزان کنتیرل

آجالیز داد های مربوط به عملکرد وجین کامل علی هیای-

عل های هرز سیبزمینی و تأثیر بر عملکرد قابیل فیروش

هرز به عنوان شاهد درجظر گرفته شد .در طول فصل رشید

اگزادیارژییل بیا

کرتهای مربوط به وجین کامل (کنترل کامیل علی هیای

هد

از اججا پهوه

آن توسط دزهای کاه

یافته علی کی

آن در مزارع سیبزمینیی میی-

تعیین زمان مناسب مصر

هرز ،مرتباا وجین شدجد.
عل ک

باشد.

اگزادیارژیل توسیط سیمپیاش پشیتی میدل

 Interبا جازل بادبزجی  8001بهکار برد شد .سرعت و فشار
مواد و روشها
آزمای

سمپاشی در تما تیمارها تقریباا ثابت و میزان پاش

در محیل ایسیتگا تحقیقیات کشیاورزی و منیاب

بیرای

 250لیتر آب در هکتار کالیبر شدجد .سه هفته پیس از هیر

طبیعی آالروق واق در شهر اردبیل (با ارتفاع  1350متیر از

مرحله سمپاشیی جموجیهبیرداری علی هیای هیرز توسیط

سطح درییا و طیول جغرافییایی  48درجیه و  20دقیقیه و

واحدهای جموجهبیرداری (کیوادرات  0/50×0/75مترمربی ،

عرض جغرافیایی  38درجه و  15دقیقه ،در سیال زراعیی

اججا شد و جموجههای برداشت شد بعد از شناسایی داخل

بیه صیورت فاکتورییل در قالیب

آون با دمای  75درجه ساجتی گراد به مدت  48ساعت قیرار

طرح پایه بلو های کامل تصادفی با  3تکرار در زمینی بیه

داد شدجد پس از خشک شدن کامل جموجیههیا محتوییات

مساحت  650مترمرب اجرا شد .در هیر کیرت سیه ردیی

داخل هر پاکت توزین شد و زیست تود آجها ثبت گردید.

 1392اججا شد .آزمای

سیبزمینی رقم آگریا (جیمه زودر
باال رج

دارای عملکرد خیلیی

به منظور تعیین عملکرد کل غد سیبزمینی و اجیزای

مغز زرد تیر درصد ماد خشک باال و خاصییت

آن بعد از اتمیا دور رشید و رسییدگی کامیل غید هیای

منطقه به فاصله

مییاجی از وسیط

اجبارداری و بازارپسندی خوب ،طبق عر

سیبزمینی محصول بوتههای یک ردیی

و فاصله ردی های کاشیت

هر کرت به طور دستی و به طور کامل برداشت شد .غید -

 75ساجتیمتر به طور دستی و در عمیق  10سیاجتیمتیر در

های برداشتی درون پاکتهیای مقیوایی ریختیه شید و بیه

اول خرداد  1392کشت گردیدجد.

آزمایشگا منتقل گردید .در آزمایشگا پس از تمییز کیردن

بوته  25ساجتیمتر روی ردی

فاکتورها شامل دزهای عل ک

اگزادیارژیل در هفیت

گل و مواد زائد غد ها جسبت بیه شیمارش و تیوزین آجهیا

سطح صفر به عنوان شاهد با علی هیرز 0/2 0/1 0/05

اقدا شد و به هکتار تعمیم داد شد .برای تعییین عملکیرد

 0/6 0/4و  0/8لیتییر مییاد مییؤثر در هکتییار و زمییانهییای

قابل فروش عملکرد کل هر بوتیه بیه سیه قسیمت شیامل

مصر

عل ک

براسا

مراحل رشدی سیبزمینی (سبز

1. Weed free
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غد های به قطر کوچکتر از  35میلیمتر (غید هیای رییز،

نتایج و بحث

غد های به قطر بین  35-55میلیمتر (غد های متوسیط ،و

زیست توده کل علفهای هرز

غد های بزرگتر از  55میلیمتر (غد های درشت ،تقسییم و

گوجههای عل

گرو دو و سو به عنوان عملکرد قابل فروش اجداز گیری

تلخییه ( ،L. Acroptilon repensتییاجخییرو

و میزان آن در سطح  1هکتار محاسبه گردید [.]3

خوابیییییید (blitoides

کارایی عل ک

( 1،HE%براسا

تاجخیرو

فرمول تغییر یافتیه

هرز مشاهد شد در طیول مطالعیه شیامل
Amaranthus

روجیید یییا
،S.Watson.

ریشیه قرمیز (،Amaranthus retroflexus L.

آبوت که معموالا برای ارزیابی حشر ک ها و قارچک هیا

سلمهتیر ( ،Chenopodium album L.کنگیر وحشیی ییا

مورد استفاد قرار میگیرد محاسیبه گردیید [ .]14کیارایی

خارلتیه ) ،Cirsium arvensis L. Scopپیچیک صیحرایی

زیست تود کل عل هیای-

( ،Convolvulus arvensis L.گاوزبیان بیدل ییا ایتالییایی

اگزادیارژیل است که از معادلیه (،1

( ،L. Echium italicumو شیییرینبیییان ( Glycyrrhiza

عل ک

معادل درصد کاه

هرز در دزهای مختل

 ،glabara L.بود.

محاسبه گردید:

جتای ،تجزیه واریاجس داد های مربوط به درصد کیاه

HE (%) = (X – Y)/ X × 100

(،1

در این معادله  HEکارایی عل ک

زیست تود کل عل های هرز جشان داد که دزهای مختل

 Xزیسیت تیود

عل ی هییایهییرز در کییرتهییای شییاهد و  Yزیسییتتییود

عل ک

عل های هرز در کرتهای تیمار شد میباشد.

درصد بر کاه

(،2

)

= 𝑦(

زیست تود کل عل های

هرز داشت ولی اثرات متقابل آجها معنییدار جشید .مقایسیه
میاجگین داد های مربوط بیه درصید کیاه

در تییاب سیییگموییدی سییه پییارامتر [ a ]20حییداکثر
درصد کاه

اگزادیارژییل تیأثیر معنییداری در

سطح احتمال  5درصد بر کاه

رگرسیون استفاد شد .تاب مورد استفاد عبارت بودجد از:
𝑎

زیست تود کل عل هیای هیرز داشیت.

همچنین زمیان مصیر

برای مقایسه بین روجد دز -پاسخ عل هایهرز از آجالیز
) −( 𝑥− x0
𝑏
𝑒1+

اگزادیارژیل تأثیر معنیداری در سطح احتمیال 1

زیسیت تیود

زیست تود عل های هرز  bشییب خیط و

عل های هرز جشان داد که کاربرد اگزادیارژییل بیه مییزان

زیسیت تیود

زیست تود کل

( X0 (= ED50دز عل ک

الز برای کاه

 0/2لیتر ماد مؤثر در هکتار باعث کاه

عل هایهرز به مییزان  50درصید میی باشید .بیرای رسیم

عل های هرز به میزان  26/36درصد در مقایسه بیا شیاهد

اشییکال و محاسییبه معییادالت رگرسیییون بییه ترتیییب از

با عل

هرز شد و در دز  0/8لیتر ماد مؤثر در هکتار این

جیر افزارهیای  2013 EXCELو  Sigmaplot 11و جهیت

میزان به  66/16درصد رسید (جدول .،1
واکیین

تجزیه داد هیا و مقایسیه اورتوگوجیال عملکیرد تیمارهیای

دز  -پاسییخ عل ی ک ی

اگزادیارژیییل از تییاب

علفکشی با شاهد وجین کامل بیه ترتییب از جیر افزارهیای

سیگموئیدی سه پارامتر تبعییت جمیود ED50 .اگزادیارژییل

آمییاری ( SASجسییخه  ،9/1و  MSTATCاسییتفاد گردییید.

برای زیست تود کل عل های هرز  0/245لیتر ماد مؤثر

مقایسه میاجگینها بیا اسیتفاد از آزمیون داجکین در سیطح

در هکتار و ضریب تبیین آن  0/98بیود اسیت (شیکل ،1

احتمال  5درصد اججا شد.

(شکل .،4

2 . Herbicide Efficacy
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بررسی عملکرد قابل فروش غده سیبزمینی در شرایط كاربرد علفكش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیبزمینی

جدول  . 1مقایسه میانگین تغییرات درصد كاهش زیست توده كل علفهای هرز در دزهای مختلف اگزادیارژیل
دز

زیست تود کل عل های هرز

(،Lit a.i/ha

(،%

0

0e± 0

0/05

10/46d± 2/46

0/1

18/63 ± 4/58

0/2

26/36c ± 4/31

0/4

50/81 ± 3/65

0/6

61/29a± 3/03

0/8

66/16a ± 3/22

†

c

b

† میاجگینهای دارای حداقل یک حر

مشتر

آزمون داجکن اختال

براسا

معنیداری در سطح احتمال پن ،درصد جدارجد .مقادیر بعد

از  ±جشاجگر خطای استاجدارد میباشند.

اگزادیارژیییل از تییاب

زیست تود کل عل های هیرز  0/245لیتیر میاد میؤثر در

واکیین

دز  -پاسییخ علیی کیی

سیگموئیدی سه پارامتر تبعیت جمود ED50 .اگزادیارژیل برای

هکتار و ضریب تبیین آن  0/98بود است (شکل( ،1شکل.،4
100

60

20

0
0. 9

0. 8

0. 7

0. 6

0. 4

0. 5

0. 3

0. 2

0. 1

()%

40

زیست توده کل علفهای هرز

80

0. 0

دزهای اگزادیارژیل ()Lit a.i/ ha

شکل  .1روند پاسخ درصد كاهش زیستتوده كل علفهای هرز در دزهای مختلف علفكش اگزادیارژیل
شاخصهای میلهای نشانگر خطای استاندارد میباشند.
جدول  . 2برآورد پارامترهای بهدست آمده از تابع سیگموئیدی برای علفكش اگزادیارژیل
حداکثر زیستتود کل
تیمار

عل هایهرز

شیب خط
(،b

(،a
زیستتود کل عل هایهرز
† شاخ.

ED50

غلظتی از عل ک

0/114 ± 0/021

65/16 ± 3/167

است که زیست تود عل های هرز را به میزان  50درصد کاه

میباشند.
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(ED50) x0

†

0/245 ± 0/30

ضریب تبیین
( ، R2
0/98

داد .مقادیر بعد از  ±جشیاجگر خطیای اسیتاجدارد

الهام صمدی كلخوران و همکاران

زیست تود عل هایهیرز را مییتیوان بیه اثیر

سمپاشی به ترتیب  82 82 77 77 73و  86درصید و در

کاه

بازدارجدگی رشد عل هایهرز توسط اگزادیارژییل جسیبت

 8هفته بعد از سمپاشی بیه ترتییب  83 80 80 73 74و

داد که با افزای

دز مصرفی عل کی

افیزای

 84درصد کیاه

میییابید.

همچنییین اییین بازدارجییدگی جسییبت بییه بازدارجیید هییای

دهید [ .]6در بیین زمیانهیای مصیر
رشدی سیبزمینی کیاربرد

اگزادیارژیل در مراحل مختل

اگزادیارژیل در مرحله سیبز شیدن سییبزمینیی

پروتوپورفیرینوژن دیگر جظیر اگزادیازون بیشتر اسیت [.]12

عل ک

کاربرد اگزادیارژییل در دزهیای 0/40 0/35 0/30 0/25

تواجست باالترین درصید ( 38/15درصید ،کیاه

 0/45و  0/50کیلییوگر مییاد مییؤثر در هکتییار تواجسییت

تود کل عل های هرز را ایجاد کند که تفاوت معنیی داری

زیست تود عل هایهرز سیبزمینی را پن ،هفتیه بعید از

با مرحله استولونزایی جشان جداد (شکل .،2
50

a

a

زیسیت

b

30

10

()%

20

زیست توده علف های هرز

40

0
حجیم شدن غده

مرحله سبز شدن سیب زمینی

استولون زایی

زمان مصرف اگزادیارژیل

شکل  . 2تأثیر زمان مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیبزمینی بر درصد كاهش زیستتوده علفهای هرز
میانگینهایی كه حداقل در یک حرف مشتركند ،براساس آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح احتمال  5درصد می-
باشند .شاخصهای میلهای نشانگر خطای استاندارد میباشند.

اگزادیارژیل

درصد غدههای ریز ،متوسط و درشت
جتای ،مقایسات میاجگین جشان داد که تیمار وجین کامیل در

تأثیر کمتری بر زیست تود کل عل های هرز داشته است.

مقایسه با کاربرد عل ک

اگزادیارژیل تأثیر معنیداری در

بنییابراین زمییان مناسییب بییرای کنتییرل عل ی هییای هییرز

سطح احتمال یک درصد بر درصد غد های ریز متوسط و

سیییبزمینییی توسییط اگزادیارژیییل مرحلییه سییبز شییدن

درشت داشت .وجین کامل در مقایسه با کاربرد عل کی

در مرحله حجیم شدن غد سیبزمینی به علت افزای
زیست تود عل های هرز پهنبرگ عل ک

اگزادیارژیل تواجست میزان غد های ریز را بهطور مییاجگین

سیییبزمینییی میییباشیید .همچنییین دز مییوثر بییرای کنتییرل

 37/36درصد کاه

عل های هرز سیبزمینی متأثر از میزان رشید علی هیای

و میزان غد های متوسط و درشت را

به طور میاجگین  37/27و  93/35درصید افیزای

هرز میباشد.

تیمار وجین کامل بهعلت کاه
درصد غد های ریز کاه
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دهید .در

اثرات منفی عل هایهرز

یافته است (شکل .،3

بررسی عملکرد قابل فروش غده سیبزمینی در شرایط كاربرد علفكش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیبزمینی

شکل  . 3تأثیر تیمار وجین كامل در مقایسه با كاربرد علفكش بر درصد غدههای ریز ،متوسط و درشت
شاخصهای میلهای نشانگر خطای استاندارد میباشند.

جتای ،تجزیه وارییاجس جشیان داد کیه دزهیای مختلی
اگزادیارژیل و زمان مصر

هکتار جسبت به شاهد با عل
ریز را  45/60درصد کاه

آن تیأثیر معنییداری در سیطح

هرز تواجست میزان غد های
دهد .همچنین مقایسه میاجگین

احتمال یک درصد بر درصد غد های ریز و متوسط داشت.

داد های مربوط به درصد غد های متوسیط (بیا قطیر بیین

باالترین میزان غد های ریز (غد های با قطر کوچکتر از 35

 ،35-55جشان داد که باالترین میزان غد های متوسط در دز

میلیمتر ،در تیمار شاهد با عل هرز و پایینترین آن در دز

 0/8لیتر ماد مؤثر در هکتار میباشید کیه بیا دز  0/6لیتیر

 0/8لیتر ماد مؤثر در هکتار بود .میزان غید هیای رییز در

ماد مؤثر در هکتار در یک گیرو آمیاری قیرار داشیت و

تیمییار بییا دز  0/05لیتییر مییاد مییؤثر در هکتییار تفییاوت

پایین ترین آن در تیمار شاهد با عل هیرز و دز  0/05لیتیر

معنیداری با تیمار شاهد با عل هرز جداشیت (جیدول .،3

ماد مؤثر در هکتار میباشد (جدول .،3

اگزادیارژیل با دز  0/8لیتر ماد میؤثر در

کاربرد عل ک

جدول  . 3مقایسه میانگین درصد غدههای ریز ،درصد غدههای متوسط و عملکرد كل غده در دزهای مختلف اگزادیارژیل
دز

غد های ریز

(،Lit a.i/ha

†

غد های متوسط

†

عملکرد کل غد

†

(،%

(،%

(،ton/ ha

91/92e± 0/82

8/79e± 0/94

9/04e± 0/27

0/05

89/49e ± 0/77

10/51e± 0/77

9/49e± 0/29

0/1

82/37 ± 1/96

17/63 ± 1/96

11/20 ± 0/25

0/2

71/11c± 1/92

28/33c ± 1/96

13/06c± 0/51

0/4

69/19c ± 4/10

34/64b± 2/30

13/89c ± 0/31

0/6

55/95 ± 1/79

44/04 ± 1/79

16/70 ± 0/61

0/8

50/01a ± 2/03

46/77a ± 1/31

18/67a ± 0/72

( 0شاهد با عل

هرز،

† میاجگینهای دارای حداقل یک حر

d

d

b

مشتر

براسا

a

آزمون داجکن اختال

b

معنیداری در سطح احتمال  5درصد جدارجد.

مقادیر بعد از  ±جشاجگر خطای استاجدارد میباشند.
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d

الهام صمدی كلخوران و همکاران

در بییین زمییانهییای مصییر
مختل

بود اما باالترین میزان غد های با قطر بین  35-55میلیمتر

اگزادیارژیییل در مراحییل

در مرحله سبز شدن سیبزمینی و پایینترین آن در مرحلیه

رشدی سیبزمینی مرحلیه حجییم شیدن غید و

حجیم شدن غد و استولونزایی میباشد (شکل .،4

استولونزایی باالترین میزان غد های با قطر کوچکتر از 35
میلیمتر را ایجاد کرد و پایین ترین آن در مرحله سبز شیدن

b

درصد غده های متوسط

b

درصد غده های ریز

()%

10

غده های ریز و متوسط

a

b

b

a

100

1
حجیم شدن غده

استولون زایی
زمان مصرف اگزادیارژیل

مرحله سبز شدن سیب زمینی

شکل  . 4تأثیر زمان مصرف علفكش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی بر تعداد غدههای ریز و متوسط
ستونهای با رنگ مشابه كه حداقل در یک حرف مشتركند ،براساس آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح احتمال 5
درصد میباشند .شاخصهای میلهای نشانگر خطای استاندارد میباشند.

دزهای مختل

اگزادیارژیل زمان مصر

متقابل بین دز و زمان مصر

به تیمارهایی که عل ک

آن و اثیرات

اگزادیارژیل تأثیر معنیی داری

میاجگین  34/71درصد عملکرد کل را افزای

در سطح احتمال یک درصد بر درصید غید هیای درشیت
ایجاد کرد .اثرات متقابل بیین دزهیای مختلی
اگزادیارژیل و زمان مصر

استفاد شد است تواجست به طور
دهد (شکل .،5

جتای ،حاصل از جدول تجزیه واریاجس داد های مربوط
به این صفت جشان داد کیه دزهیای مختلی

علی کی

زمان مصر

آن جشان داد که باالترین مییزان

غید هییای درشییت در دز  0/8لیتییر مییاد مییؤثر در هکتییار

اگزادیاژییل و

آن تیأثیر معنییداری در سیطح احتمیال ییک

درصد بر عملکرد کل غد داشت ولی اثرات متقابیل آجهیا

مرحلهی سبز شدن سیبزمینی میباشد و دز  0/8لیتر میاد

معنیدار جشد .در بین دزهای مختل

مؤثر در هکتار اگزادیارژییل در مرحلیه اسیتولونزاییی در

عملکرد کل در دز  0/8لیتیر و پیایینتیرین آن در دز 0/05

رتبه بعدی قیرار دارد .درصید غید هیای درشیت در بقییه

لیتر ماد مؤثر در هکتار به دست آمد که عملکرد کیل غید

تیمارهای مورد آزمای

صفر میباشد (جدول .،4

در دز  0/05لیتر ماد مؤثر در هکتار با تیمار شاهد با عل
هرز اختال

عملكرد کل غده

معنیداری جداشت (جیدول  .،3دز 0/6 0/8

 0/1 0/2 0/4و  0/05لیتر ماد مؤثر در هکتار جسیبت بیه

جتای ،جشان داد که تیمار وجیین کامیل در مقایسیه بیا کیاربرد
عل ک

اگزادیارژیل بیاالترین

عد کنترل به ترتیب باعث افزای

اگزادیارژیل تأثیر معنیداری در سطح احتمال ییک

34/92 45/87 51/59

 19/29 30/79و  4/75درصدی عملکرد کل گردید.

درصد بر عملکرد کل غد داشت .تیمار وجین کامیل جسیبت
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بررسی عملکرد قابل فروش غده سیبزمینی در شرایط كاربرد علفكش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیبزمینی

جدول  .4مقایسه میانگین اثرات متقابل دزهای اگزادیارژیل و زمان مصرف آن بر درصد غدههای درشت
غد های درشت
(،%

تیمارها
زمان مصر
دز

†

سبز شدن سیبزمینی

اگزادیارژیل

عل ک
استولونزایی

†

حجیم شدن غد

()Lit a.i/ ha
0

0 ±0

0 ±0

0 ±0

0/05

0c ± 0

0 ±0

0 ±0

0/1

0c ± 0

0c ± 0

0c ± 0

0/2

0 ±0

0 ±0

0 ±0

0/4

0c ± 0

0c ± 0

0c ± 0

0/6

0c ± 0

0c ± 0

0c ± 0

0/8

7/53 0/08 ±

2/12 1/06 ±

0 ±0

c

c

† میاجگینهای دارای حداقل یک حر

مشتر

c

c

a

براسا

c

c

c

c

b

آزمون داجکن اختال

†

c

معنیداری در سطح احتمال پن ،درصد جدارجد .مقادیر

بعد از  ±جشاجگر خطای استاجدارد میباشند.

((ton/ ha

علفکش

میانگین عملکرد کل غده

24
21
18
15
12
9
6
3
0
وجین کامل

شکل  . 5تأثیر وجین كامل در مقایسه با تیمارهای كاربرد علفكش بر میانگین عملکرد كل غده سیبزمینی
شاخصهای میلهای نشانگر خطای استاندارد میباشند.

عملکرد غید آن را کیاه

وزن خشک علی هیای هیرز مناسیب تیرین شیاخ.

داد [ 4 1و  .]8عملکیرد کیل

جهت تعیین تلفات عملکیرد سییبزمینیی اسیت .حضیور

سیبزمینی هنگا کاربرد اگزادیارژیل به میزان 0/30 0/25

عل های هیرز در مزرعیه بیا تیراکم  25اجیدا هیوایی در

 0/45 0/40 0/35و  0/50کیلوگر ماد میؤثر در هکتیار

مترمربی کیه معیادل  20گییر زیسیتتیود علی هییرز در

بییهترتیییب  22/3 22/2 20/7 23/5 23/9 21/6و 22/7

مترمرب بود عملکرد غد سیبزمینی را  10درصد کیاه

تن در هکتار بود [ .]6میزان عملکیرد سییبزمینیی هنگیا
کاربرد پی

داد [ .]7حضییور علی هییایهییرز در مزرعییه سیییبزمینییی
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رویشی اگزادیارژیل به مییزان  0/5 0/4و 0/6

الهام صمدی كلخوران و همکاران

لیتر ماد مؤثر در هکتار بیه ترتییب  32/30 27/6و 35/3

شدن و پایینترین آن در مرحله حجیم شدن غد بود که با

تن در هکتار بود و هنگا کاربرد پس رویشی اگزادیارژییل

مرحله استولونزایی تفاوت معنیداری ایجاد جکرد .کیاربرد

به میزانهای ذکر شد بیه ترتییب  35/93 33/17و 36/85

اگزادیارژیل در مرحله سبز شیدن سییبزمینیی جسیبت بیه
مرحله حجیم شدن غید باعیث افیزای

تن در هکتار بود [.]1
باالترین عملکرد کل غد سیبزمینیی در مرحلیه سیبز

 12/86درصیدی

عملکرد کل غد شد (شکل .،6

شکل  . 6تأثیر زمان مصرف علفكش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیبزمینی بر عملکرد كل غده
میانگینهایی كه حداقل در یک حرف مشتركند ،براساس آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح احتمال  5درصد می-
باشند .شاخصهای میلهای نشانگر خطای استاندارد میباشند.

جشان داد که تیمار وجین کامل در مقایسه با کاربرد علی -

عملكرد قابل فروش
تیمییار وجییین کامییل در مقایسییه بییا کییاربرد علیی کیی

ک

اگزادیارژیل تأثیر معنیداری در سطح احتمال ییک درصید

 61/40درصد افزای

تواجست عملکرد قابیل فیروش را بیه طیور مییاجگین
دهد (شکل .،7

بر عملکرد قابل فروش داشیت .جتیای ،مقایسیات مییاجگین

شکل  . 7تأثیر وجین كامل در مقایسه با كاربرد علفكش اگزادیارژیل بر عملکرد قابل فروش سیبزمینی
شاخصهای میلهای نشانگر خطای استاندارد میباشند.
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تجزیههای آماری جشان داد که کاربرد دزهیای مختلی
اگزادیارژیل زمان مصر

در هکتار مرحله سبز شدن سییبزمینیی و کمتیرین آن در
تیمار شاهد با علی

آن و اثیرات متقابیل آجهیا تیأثیر

هیرز در مرحلیه حجییم شیدن غید

معنیداری در سطح احتمال یک درصد بیر عملکیرد قابیل

میباشد (جدول  .،5کاربرد اگزادیارژیل به مییزان  0/6لیتیر

فروش سیبزمینی ایجاد کرد .جدول مقایسه میاجگین اثرات

ماد مؤثر در هکتیار اگزادیارژییل در مرحلیه سیبز شیدن

آن در

سیبزمینی با کاربرد آن به میزان  0/8لیتیر میاد میؤثر در

متقابل دزهای عل ک
مراحل مختل

اگزادیارژیل و زمان مصر

هکتار در مراحل استولونزایی و حجیم شدن غد اخیتال

رشدی سیبزمینی جشیان داد کیه بیشیترین

معنیداری جداشت و در یک گرو آماری قرار داشت.

عملکرد قابل فروش سیبزمینی در دز  0/8لیتر ماد میؤثر

جدول  .5اثرات متقابل دزهای مختلف علفكش اگزادیارژیل و زمان مصرف آن
در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد قابل فروش سیبزمینی
عملکرد قابل فروش
()ton/ha
زمان مصر عل ک

تیمارها
دز

†

سبز شدن سیبزمینی

اگزادیارژیل

استولونزایی

†

حجیم شدن غد

†

()Lit a.i/ ha
0

0/88 j ± 0/16

0/71 j ± 0/09

0/59 j ± 0/05

0/05

1/27j ± 0/21

1/00 j ± 0/19

0/91 j ± 0/16

0/1

2/67 ± 0/04

2/00 ± 0/30

1/05 ± 0/07

0/2

4/60ef ± 0/39

3/70fgh ± 0/17

2/98ghi ± 0/24

0/4

5/77de ± 0/66

4/10fg ± 0/38

2/98ghi ± 1/27

0/6

8/53 ± 0/23

7/09 ± 0/51

6/42 ± 0/50

0/8

11/54a ± 0/77

8/57b ± 0/23

7/97bc ± 0/22

ij

hi

b

† میاجگینهای دارای حداقل یک حر

مشتر

براسا

cd

آزمون داجکن اختال

j

d

معنیداری در سطح احتمال  5درصد جدارجد.

مقادیر بعد از  ±جشاجگر خطای استاجدارد میباشند.
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