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  چکیده
هـاي کامـل    هرز مزارع سیب زمینی دو منطقه جیرفت و کرج، آزمایشی به صورت طرح بلوك هاي علفها در کنترل  کش به منظور ارزیابی اثر علف

متالین سه لیتر در  گرم در هکتار، پندي 750بوزین  ي، مترد از پاراکوات سه لیتر در هکتارتیمارهاي آزمایش عبارت بودن. تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید
سـولفورون   گرم بعالوه ریم 750بوزین  ، متريگرم در هکتار 35درصد سیتوگیت، سولفوسولفورون  5/2هکتار به همراه  گرم در 60سولفورون  ، ریمهکتار

گرم بعالوه سولفوسولفورون  750بوزین  متالین سه لیتر در هکتار، متري گرم بعالوه پندي 750بوزین  درصد سیتوگیت، متري 5/2گرم در هکتار بعالوه  60
متالین سه لیتر در  درصد سیتوگیت، پاراکوات سه لیتر بعالوه پندي 5/2گرم در هکتار بعالوه  60سولفورون  ، پاراکوات سه لیتر بعالوه ریمگرم در هکتار 35

کش  فهاي کاربرد عل نتایج آزمایش تیماريبر اساس . گرم در هکتار، شاهد وجین در طول فصل رشد 35هکتار، پاراکوات سه لیتر بعالوه سولفوسولفورون 
زمینی کاربرد  هرز و افزایش عملکرد غده سیب هاي براي کنترل علفکش  علفترین تیمار  مطلوب. هرز شدند هاي سبب کاهش تراکم و وزن خشک علف

یرك را خروس خوابیده، پیچک و پن هرز تاج هاي این تیمار توانست وزن خشک علف. سولفورون در جیرفت و کرج بود هاي پاراکوات بعالوه ریم کش علف
درصد در  100و  100، 98خروس ریشه قرمز، تاتوره و دیوکنف نیز به ترتیب  هرز تاج هاي درصد در جیرفت، و وزن خشک علف 56و  35، 69به ترتیب 

یرفت و کرج درصد به ترتیب در ج 36و  31زمینی  سولفورون عملکرد سیب پاراکوات بعالوه ریمهاي  کش علفتیمار همچنین با کاربرد . کرج کاهش دهد
 . افزایش یافت

  
 کش خروس، علف پنیرك، پیچک، تاتوره، تاج: هاي کلیدي واژه

  
  ٤٥  ٣ ٢ ١ مقدمه

اي است که نقش مهمی در تغذیـه   زمینی از محصوالت غده سیب
 هـزار  186در ایـران  زمینی   سیبزیر کشت سطح  .جهان داردبشر در 

هـزار هکتـار و در    14هکتار، که از آن مجموع در جیرفت و کهنـوج  
یکـی از مهمتـرین عوامـل    ). 4(باشـد   هکتار می 1734تهران و کرج 

وجود تنـوع  ). 45(باشند  هرزمی هاي محدود کننده تولید این گیاه علف
ــور     ــبب حض ــاه س ــن گی ــت ای ــتردش کش ــراکنش و گس ــی، پ اقلیم

تر  ها را مشکل شده که کنترل آنهرز متنوع در این محصول  هاي علف
هرز  هاي هاي کنترل علف ترین روش یکی از متداول). 19(کرده است 

زمینـی دنیـا و ایـران کنتـرل شـیمیایی و اسـتفاده از        در مزارع سـیب 
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زمینی  هایی که در محصول سیب کش از علف). 39(ها است  کش علف
) 35 و 32، 25، 21، 20، 14( بــوزین تــوان متــري رود مــی بکــار مــی
، پروسولفوکارپ ) 28 و 21، 20(متالین  ، پندي)32 و 25، 14(پاراکوات 

بـا  . اشاره نمود) 30 و 22، 21(سولفورون  ، سولفوسولفورون و ریم)21(
زمینی کشورمان  هایی که در مزارع سیب کش این وجود، مهمترین علف

دال ، این مطلب )21(باشد  بوزین و پاراکوات می شود متري استفاده می
هاي مورد استفاده براي این محصول  کش محدود بودن تعداد علف بر

بـا  . تواند با مشکالتی همراه شـود  در کشورمان است، که در آینده می
هـا در مـزارع    کـش  این حال، مطالعات متعددي جهـت کـاربرد علـف   

زمینی انجام شده است، در همین راستا مشاهده شد، بـا کـاربرد    سیب
در هکتـار،  ثره ؤمـ گـرم مـاده    210بوزین بـه مقـدار    کش متري علف
درصـد   93تـا   100 6تـره  قرمز و سـلمه  خروس ریشه هرز تاج هاي علف

در ثره ؤمـ گـرم مـاده    560همچنین کاربرد ). 31 و 30(کنترل شدند 
 96تـره را   قرمز و سـلمه  خروس ریشه بوزین قادر است تاج هکتار متري

                                                        
6- Chenopodium album 

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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اظهار ) 3(العات آل ابراهیم و همکاران در مط). 16(درصد کنترل کند 
متالین و تریفلورالین کارایی بسـیار   فلورالین، پندي شده که کاربرد اتال

در مطالعه دیگري اشـاره  . خروس دارند مطلوبی در کنترل سلمه و تاج
فلورالین بـه   در هکتار اتالثره ؤمکیلو گرم ماده  05/1شده که کاربرد 

 018/0بـوزین بـا    هکتـار متـري   ثره درؤکیلوگرم ماده م 28/0همراه 
هرز  هاي سولفورون سبب کنترل علف در هکتار ریمثره ؤمگرم ماده کیلو
). 9(درصـد گردیـد    98تـا   1تره و ارزنک خروس ریشه قرمز، سلمه تاج

کش پاراکوات،  ثیر کاربرد علفأدهند که ت ها نیز نشان می سایر گزارش
در کنتـرل  ) 30( سـولفورون  ریـم و ) 7(، تریفلورالین )41( بوزین متري
در . آمیز اسـت  تره موفقیت خروس ریشه قرمز و سلمه هرز تاج هاي علف

 5تا  3نیز اظهار شده که کاربرد ) 37(گزارش شیرمحمدي و همکاران 
توانـد وزن خشـک    متـالین مـی   لیتر در هکتار از ماده تجـارتی پنـدي  

درصد کـاهش   92و  93و ارزنک را به ترتیب  2هرز سوروف هاي علف
را  3دهد، همچنین کاربرد سه لیتر پاراکوات در هکتار، توانسـت قیـاق  

 750ي دیگري اذعان شد کـه کـاربرد    در مطالعه. بخوبی کنترل کند
هـرز   هـاي  قـادر اسـت علـف   بوزین  متريماده تجارتی گرم در هکتار 

 39، 35، 10، 5(6تره ، سلمه5خوابیده  خروس تاج، 4قرمز ریشه   خروس تاج
ــه ،)10 و 5(7پیچـــک، )44 و 39 ــک، )10(8تلخـ ــه ،9ازمـ  ،10خارلتـ
سـایر  . را بطور مطلوبی کنترل کنـد ) 5(12وحشی  تربچه و 11گندم گل

کـاربرد  تـره بـه خـوبی بـا      سـلمه تحقیقات نیز حاکی از آن است که 
سـولفورون   ریـم و همچنـین  ) 22(شـود   سولفوسولفورون کنتـرل مـی  

را به ) 42 و 30، 2(تره، ارزنک  قرمز، سلمه ریشه  خروس تاج، 13سوروف
 280در هکتار بـا سولفورون  ریمگرم  35کاربرد . کند خوبی کنترل می

، 14هـرز ارزن وحشـی   هـاي  بوزین در هکتار قادر است علف گرم متري
تواند قیاق را  سولفورون می ریم ).1(را کنترل نماید 16و داتوره15آمبروزیا

از سوي . کنترل کند) 42(درصد  98وحشی را  ارزنو ، )15(درصد  95
 هـا سـبب   کش با علفمـواد افزودنـی دیگر مشخص شده که کاربرد 

در همـین راسـتا   ). 13(گـردد   مـیهرز  هاي کنترل علفکارایی بهبود 
                                                        
1- Setaria viridis (L.) P.Beauv 
2- Echinochloa crus-galli 
3- Sorghum halepense 
4- Amaranthus retroflexus 
5- A. blitoides 
6- Chenopodium album 
7- Convolvulus arvensis 
8- Acroptilon repense 
9- Cardaria draba 
10- Cirsium arvense 
11- Centaurea picris 
12- Raphanus sp. 
13- Echinochloa crus-galli 
14- Setaria faberi 
15- Ambrosia artemisiifolia 
16- Datura stramonium 

نشـان دادنـد کـه کـاربرد سـیتوگیت بـا       ) 23(زاده و همکاران  مهدي
کاریی کنترل فاالریس ) لتوتا(سولفوسولفورون + سولفورون متیل مت

هـاي   کش هدف از این تحقیق بررسی کارایی علف. دهد را افزایش می
سولفورون و سولفوسـولفورون   ریممتالین،  بوزین، پندي پاراکوات، متري

زمینی جهـت   هرز سیب هاي به تنهایی و مخلوط با هم درکنترل علف
ه کرج ها در دو منطق کش یابی به ترکیب مطلوب و مناسب علف دست

 .و جیرفت بود
  

  ها مواد و روش
تـا   1388هـاي   این پژوهش به مدت دو سال زراعی در طی سال

هرز مزارع  هاي ها در کنترل علف کش به منظور ارزیابی اثر علف 1389
 ).1جـدول  (انجـام گرفـت   زمینی در دو منطقه جیرفت و کـرج   سیب

هاي کامل تصادفی با چهار تکرار انجام  آزمایش به صورت طرح بلوك
) SL% 20پاراکوات (گراماکسون تیمارهاي آزمایش عبارت بود از . شد

هـرز،   هـاي  سه لیتر در هکتار بعد از کشت و پس از سبز شـدن علـف  
) WP% 70 بوزین متري(زمینی، سنکور  سبز شدن سیب% 15حداکثر تا 

هـرز و   هـاي  ن علفگرم در هکتار بعد از کشت و قبل از سبز شد 750
سه لیتـر در هکتـار بـه    ) EC% 33 متالین پندي(زمینی، استومپ  سیب

) DF% 25 سـولفورون  ریم(تیتوس هرز،  هاي رویشی علف صورت پیش
ــه همــراه  60 ــار ب ــه صــورت  5/2گــرم در هکت درصــد ســیتوگیت ب

گرم در هکتار به  DF (35% 75سولفوسولفورون (رویشی، آپیروس  پس
) + رویشـی  پیش(گرم در هکتار  750بوزین  متريرویشی،  صورت پس

بـوزین   متـري رویشی،  گرم در هکتار به صورت پس 60سولفورون  ریم
، متالین سـه لیتـر در هکتـار    پندي)+ رویشی پیش(گرم در هکتار  750

 35سولفوسـولفورون  + ) رویشی پیش(گرم در هکتار  750بوزین  متري
ات سـه لیتـر در هکتـار    پـاراکو رویشـی،   گرم در هکتار به صورت پس

درصد  5/2گرم در هکتار به همراه  60سولفورون  ریم) + رویشی پس(
پاراکوات سـه لیتـر در هکتـار    رویشی، تیمار  سیتوگیت به صورت پس

رویشـی   متالین سه لیتر در هکتار بصـورت پـیش   پندي+ )رویشی پس(
+   )رویشـی  پـس (پـاراکوات سـه لیتـر در هکتـار     ، تیمار هرز هاي علف

رویشی، شاهد وجین  گرم در هکتار به صورت پس 35لفوسولفورون سو
هـاي ترکیبـی   شایان ذکر است کـه در تیمار . بود در طول فصل رشد

کشـت در  . زمینـی انجـام شـد    بعد از خاکـدهی سـیب  کش دوم  علف
متـر بـا    سـانتی  75×  25متر با آرایش کشت  8×4هایی به ابعاد  کرت

ي چهار خـط کشـت بـود کـه     هر کرت آزمایش دارا. دست انجام شد
عملیـات تهیـه بسـتر    . توسط یک خط نکاشت از یکدیگر جـدا شـدند  

کشت شامل شخم نیمه عمیق، دوبار دیسک و تهیه فارو بود کـه در  
. جیرفت و کرج به ترتیب در اواخر تابستان و اوایـل بهـار انجـام شـد    

 150مصرف کود فسفات آمونیـوم  . آبیاري بصورت غرقابی انجام شد
کود . کیلوگرم در هکتار استفاده شد 120م در هکتار و کود اوره کیلوگر
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زمینـی   کیلوگرم اوره قبل از کاشت سیب 60فسفات آمونیوم به همراه 
کیلـوگرم بعـد از    60به خاك اضافه شد و بقیه کـود اوره بـه میـزان    

خاکدهی بصورت نواري در نیمه اول آذر ماه و نیمه دوم تیر مـاه بـه   
 .کرج مورد استفاده قرار گرفت ترتیب در جیرفت و

  
 برخی مشخصات مربوط به محل آزمایش - 1 جدول

Table 1- Characteristics related to the experiment location  
 تاریخ برداشت

Harvest times  
 تاریخ کاشت

Sowing times  PH رقم 
Variety  

 بافت خاك
Soil texture  

  )متر(ارتفاع از دریا
The height of the sea 

 نام منطقه
Region  

  جیرفت 628  لوم شنی  سانته  7.4  88/7/10 88/11/15
89/11/20  89/7/15    Santeh  sandy loam   Jiroft  
  کرج 1235  لومی  ساتینا  7.76  88/3/17  88/8/10
89/8/10  89/3/17    Satina  loamy   Karaj  

 
شـاهد بـا    هرز موجود در کـرت   هاي در طول دوره رشد کلیه علف

هاي زراعی در تیمارهـا بطـور    کلیه مراقبت. وجین دستی حذف گردید
دار  با سمپاش پشتی النـس در زمان مقرر  سمپاشی. یکسان انجام شد

ابت دو بار و اي با فشار ث مجهز به نازل شره ١فشار ثابت مدل ماتابی
جهـت افـزایش دقـت    . لیتر آب در هکتـار انجـام گرفـت    350حجم 

هر کرت به دو نیمه تقسـیم، نیمـه اول بـه    (آزمایش از شاهد متناظر 
در هفتـه پـنجم   . اسـتفاده شـد  ) عنوان شاهد و نیمه دوم بعنوان تیمار

متر مربع در هـر نیمـه شـاهد و     5/0هرز در مساحت  هاي تراکم علف
ي آزمایشی به تفکیک گونه شمارش، و بعد از برداشت و ها تیمار کرت

سـاعت خشـک و    48درجـه بمـدت    75انتقال به آزمایشگاه در آون 
جهـت تعیـین عملکـرد و درصـد تغییـرات عملکـرد غـده        . توزین شد

زمینی بعد از حذف اثر حاشیه، از مساحت سه متـر مربـع در هـر     سیب
تعیـین  . تـوزین شـد   نیمه شاهد و تیمار هر کرت آزمایشی برداشت و

بـر اسـاس تـراکم و وزن خشـک بـا      ) ٢WCE(هرز  علف درصد مهار
WCE(استفاده از معادله یک  = × که توسط سومانی  )100

کارایی کنتـرل   WCE، در معادله یک )36(ارائه شده محاسبه گردید 
به ترتیب بیانگر وزن  Bو  Aهرز،  هاي درصد کاهش وزن خشک علف

هرز شمارش شده در کادر قسمت سمپاشـی نشـده و    هاي خشک علف
در زمـان  تعیـین درصـد افـزایش وزن غـده     . باشند سمپاشی شده می

Y	%( برداشت با استفاده از معادلـه دو  = 100 کـه توسـط   ) ×
در معادله دو . پیشنهاد شده محاسبه گردید) 33(باغستانی و همکاران 

% Yi د افزایش عملکرد غده، درصYf  وYw     بـه ترتیـب عملکـرد در
قبـل از انجـام   . باشـد  سمپاشی شده و سمپاشی نشده مـی نیمه کرت 

مقایسه میانگین  ها انجام شد، تجزیه واریانس، آزمون نرمال بودن داده
درصد  5سطح در  ٤و آزمون گروهی 3دار با آزمون حداقل تفاوت معنی

سایر عملیات آمـاري بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      . درصد صورت گرفت
                                                        
1- MATABI 
2- Weed Control Efficacy 
3- LSD (Least Significant Difference) 
4- Orthogonal 

Excel 2007  وSAS9.1 الزم به ذکر است که در این . انجام گرفت
پژوهش، تمام صفات مورد بررسی در نیم کرت سمپاشی شده نسـبت  
به نیم کرت سمپاشی نشده با هم مقایسه شده است، و در بیشتر موارد 

 .نگین دوساله انجام گرفته استگزارش بر اساس میا
 
  نتایج

هرز غالب هر دو محل آزمـایش در جـدول دو    هاي فهرست علف
هرز  شود سه گونه علف طور که مالحظه می همان. مشخص شده است

و تاتوره در منطقه کرج، و سه گونـه   ، دیو کنفقرمز ریشه  خروس تاج
 .باشد میخوابیده، پیچک و پنیرك گونه غالب در جیرفت   خروس تاج

هاي بدست آمده از درصد کاهش تراکم  نتایج تجزیه واریانس داده
، )در کـرج (قرمـز، دیوکنـف و تـاتوره     ریشه  خروس و وزن خشک تاج

نشان داد که ) در جیرفت(پیچک و پنیرك  6و سبز 5خوابیده  خروس تاج
داري بر صفات مذکور  که تیمارهاي کاربردي در این آزمایش اثر معنی

در همین راستا، نتـایج حاصـل از درصـد کـاهش تعـداد و وزن      . دارد
  کـش  خروس در جیرفت بیـانگر آن اسـت کـه علـف     خشک انواع تاج

کش بود، این  لفترین تیمار ع سولفورون مطلوب همراه ریم پاراکوات به 
درصـد   69و  70هـرز را   تیمار توانست تعداد و وزن خشک این علـف 

درصد کـاهش تعـداد و وزن    40و  45متالین با  کاهش دهد، اما پندي
در مجموع مشـاهده شـد کـه کـاربرد     . خشک کمترین کارایی داشت

ســولفورون،  هــاي ریـم  کـش  کـش پــاراکوات بـا یکــی از علـف    علـف 
تواند کارایی بهتـري داشـته باشـد     متالین می سولفوسولفورون یا پندي

  کش از سوي دیگر، مشاهده شد که کارایی تیمارهاي علف). 3جدول (
کـه   تر است، به طوري قرمز در کرج مطلوب خروس ریشه در کنترل تاج

توانسـتند تعـداد و وزن خشـک ایـن      هـا  کش تیمارهاي مخلوط علف
  .)4جدول (درصد کنترل نمایند  100هرز را  علف

  
                                                        
5- Amaranthus blitoides 
6- Amatanthus viridis 
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 هرز غالب محل آزمایش هاي فهرست علف -2 جدول 

Table 2- List of dominant weeds of the experiment location 
  )Jiroft(جیرفت   )Karaj(کرج 

 تیره
Family 

 نام علمی
Scientific names 

 سال دوم
Second 

year 

 سال اول
First year 

 سال دوم
Second 

year 

 سال اول
First year 

- -  +  +  Amaranthaceae Amaranthus blitoides S. Watson.  
- -  +  + Amaranthaceae Amaranths viridis L. 
+ +   -  - Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L.  
-  -  +  +  Convolvulaceae Convolvulus arvensis L.  
+ + - - Solanaceae Datura stramonium L. 
+  +  -  -  Malvaceae  Hibiscus trionum L.  
-  -  +  +  Malvaceae Malva neglecta Wallr. 

 
هرز، مربوط به  رسد اختالف در کارایی کنترل این علف به نظر می

از نظر مقایسه . خروس در مناطق مختلف باشد گونه هاي مختلف تاج
یـا  (گروهی نیـز در کـرج مشـاهده شـد کـه بـین کـاربرد پـاراکوات         

در کاربرد تنهـا و مخلـوط آن، درکـاهش تعـداد و وزن     ) بوزین متري
  دار وجود ندارد، همچنین نتیجه مشـابه  خروس تفاوت معنی خشک تاج

این مطلب بیانگر آن اسـت کـه کـارایی ایـن     . در جیرفت بدست آمد
در کاربرد انفـرادي و مخلـوط آنهـا    خروس  ها در کنترل تاج کش علف

بنابراین در شرایطی که مزرعه فقـط آلـوده بـه    . باشد نسبتاً مشابه می
هـاي   کـش  توان با مصرف یکی از علـف  خروس باشد می هرز تاج علف

در همین . بوزین به تنهایی به کنترل مطلوبی رسید پاراکوات یا متري

هـاي   کش کاربرد علفراستا نیز نتایج تحقیقات دیگران نشان داد که 
بـوزین   خـروس خوابیـده، متـري    هرز تاج متالین علف پاراکوات و پندي

تـره و پیچـک را    سولفورون سـلمه  قرمز، ریم خروس ریشه هرز تاج علف
در گزارشـات دیگـري نیـر    ). 38(کنند  بطور بسیار مطلوبی کنترل می

، )41 و 3(بوزین  ، متري)41(کش پاراکوات  کید شد که کاربرد علفأت
خـروس   هرز تـاج  تواند علف می) 30(سولفورون  و ریم) 3(متالین  پندي
در مطالعات دیگري نیز . آمیزي کنترل کند قرمز را بطور موفقیت ریشه

بـوزین یـا    فلورالین بعـالوه متـري   مشاهده شد که کاربرد مخلوط اتال
و ) 43(درصد  98قرمز  ریشه خروس هرز تاج تواند علف سولفورون می ریم
 ).9(کنترل نمود  93آن را ) به تنهایی(سولفورون  ریم

  
 خروس در جیرفت  تعداد و وزن خشک تاج درصد کاهشکش روي  اثر تیمارهاي علف - 3جدول 

Table 3- Affects of herbicide treatments on weed density and dry matter percent of pigweed in Jiroft 
 تیمار Densityتعداد     Dry matterوزن خشک   

Treatment 
  

 میانگین
Mean  

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

میانگین  
Mean 

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

57 d-e  58 b-d  55c-e 60 cd  59 cd 61 ab 1- paraquat (paraq.) 
55 ef  56 b-d  53 de 59 cd  57 d-e 61 ab 2- metribuzin (metri.) 
40 g  41 e  39 e 45 f  43 f 48 c 3- pendimethalin (pendi.) 
54 f  54 cd  53 de 53 de  41 d-f 56 a-c 4- rimsulfuron(rims.) 
51 f  52 d  49 e 50 ef  47 ef 53 bc  5- sulfosulfuron  (sulfo.) 

65 ab  63 ab  67 a 68 ab  69 ab 66 a 6- metri.+ rims. 
58 c-e  58 b-d  58 b-c 60 cd  59 cd 61 ab 7- metri.+ pendi. 
63 bc  61 a-c  65 ab 61 b-d  61 b-d 60 a 8- metri.+ sulfos. 
69 a  68 a  70 a 70 a  73 a 67 a 9- paraq.+ rims. 

62 b-d  60 a-c  63 a-c  64 a-c  65 a-c  64 ab 10- paraq.+ pendi. 
63 bc  61 a-c  65 ab  65 a-c  66 a-c 64 ab 11- paraq.+ sulfo. 
0 h  0 f  0 g 0 g  0 g 0 c 12- control  

5.58 7.46 8.59 7.97 10.73 12.2 LSD (α = 0.05) 
 دار ندارند اختالف آماري معنیدر هر ستون، تیمارهایی که حداقل در یک حروف مشترکند 

Means within each column followed by same letter are not significantly different 
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  خروس کرج تعداد و وزن خشک تاج درصد کاهشکش روي  اثر تیمارهاي علف - 4جدول 
Table 4- Effects of herbicide treatments on weed density and dry matter percent of pigweed in Karaj 

  تیمار Densityتعداد     Dry matterوزن خشک   
Treatment 

  
 میانگین
Mean  

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

میانگین  
Mean 

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

98 a  100 a  96 a  95 a 100 a  98 ab 1- paraquat (paraq.) 
99 a  100 a  99 a  91 a 100 a  83 bc 2- metribuzin (metri.) 
78 b  75 d  81 b  74 b 87 ab  60 d 3- pendimethalin (pendi.) 
96 a  93 b  100 a  96 a 91 a  100 a 4- rimsulfuron(rims.) 
79 b  85 c  74 c  74 b 75 b  72 cd 5- sulfosulfuron  (sulfo.) 
100 a  100 a  100 a  100 a 100 a  100 a 6- metri.+ rims. 
100 a  100 a  100 a  100 a 100 a  100 a 7- metri.+ pendi. 
100 a  100 a  100 a  100 a 100 a  100 a 8- metri.+ sulfos. 
100 a  100 a  100 a  100a 100 a  100 a 9- paraq.+ rims. 
100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  10- paraq.+ pendi. 
100 a  99 ab  100 a  98 a  97 a  100 a 11- paraq.+ sulfo. 
0 c  0 e  0 d  0 c  0 c  0 e 12- control  

3.85 5.78 5.31 10.53 13.6 16.55 LSD (α = 0.05) 
 ندارنددار  در هر ستون، تیمارهایی که حداقل در یک حروف مشترکند اختالف آماري معنی

Means within each column followed by same letter are not significantly different 
  

با مشاهده نتایج درصد کاهش تعـداد و وزن خشـک پیچـک در    
بـوزین در مخلـوط بـا     شـود کـه کـارایی متـري     جیرفت، مالحظه می

متـالین، یـا سینوسـولفورون     پنـدي سـولفورون، یـا    هاي ریم کش علف
. باشـد  هـاي مـذکور مـی    کش تر از پاراکوات در ترکیب با علف مطلوب

ترین تیمار بود، این  سولفورون مطلوب بوزین به همراه ریم کاربرد متري
درصد کاهش  35هرز را  تیمار قادر است تعداد و وزن خشک این علف

بوزین به  سولفورون و متري دهد و با تیمارهاي مخلوط پاراکوات با ریم
در ) از نظر کاهش وزن خشک(متالین  همراه سولفوسولفورون یا پندي

ین و پاراکوات متال در مقابل، کاربرد پندي. یک گروه آماري قرار بگیرد
). 5جدول (از کمترین کاهش وزن خشک برخوردار شدند ) به تنهایی(

همچنین کاهش تعداد و وزن خشک پیچک از نظر مقایسـه گروهـی   
یـا  (نیز مشـخص شـد، کـه بـین کـاربرد تنهـا و ترکیـب پـاراکوات         

دار وجـود   هاي استفاده شده، اخـتالف معنـی   کش با علف) بوزین متري
بوزین در  یانگر این است که کاربرد پاراکوات و مترياین نتایج ب. دارد

هـرز را بهبـود    هـاي مـذکور، کنتـرل ایـن علـف      کـش  ترکیب با علف
گـزارش  ) 38(در همین ارتباط شیر محمـدي و همکـاران   . بخشد می

سـولفورون   بـوزین و ریـم   هـاي پـاراکوات، متـري    کش که علف کردند
 و نسب گزارش سیدي در. تواند پیچک را بطور مطلوبی کنترل کند می

 خشـک  بوزین قادر است وزن نیز اظهار شد که متري) 34(همکاران 
نیز بیان ) 11(ابرلین و همکاران . طور مطلوبی کاهش دهد پیچک را به

سایر گزارشـات  . ثر استؤسولفورون در کنترل پیچک م کردند که ریم
 سولفورون بوزین و ریم کش متري نیز بیانگر این مطلب است که علف

 ).27 و 12(کارایی بسیار مطلوبی در کنترل پیچک دارند 

  

  تعداد و وزن خشک پیچک جیرفت  درصد کاهشکش روي  اثر تیمارهاي علف - 5جدول 
Table 5- Effects of herbicide treatments on weed density and dry matter percent of bindweed in Jiroft 

 تیمار Densityتعداد    Dry matterوزن خشک   
Treatment 

  
 میانگین
Mean  

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

میانگین  
Mean 

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

16 g  13 f  18 f  15 f  13 d 18 e  1- paraquat (paraq.) 
27 cd  26 a-e  28 b-d  27 b-d  27 a-c 28 b-d  2- metribuzin (metri.) 
19 fg  18 ef  20 ef  21 ef  20 cd 22 de  3- pendimethalin (pendi.) 
23 d-f  21 c-f  25 c-e  24 de  23 bc 26 b-d  4- rimsulfuron(rims.) 
21 e-g  19 d-f  23 d-f  22 de  22 c 23 c-e  5- sulfosulfuron  (sulfo.) 
35 a  34 a  36 a  36 a  32 a 39 a  6- metri.+ rims. 

31 a-c  30 a-c  32 ab  30 a-c  31 ab 30 bc  7- metri.+ pendi. 
34 ab  32 ab  36 a-c  31 ab  32 ab 31 b  8- metri.+ sulfos. 
29 bc  28 a-d  30 b-e  26 b-e  25 a-c  28 cd  9- paraq.+ rims. 
26 c-e  24 b-e  28 b-d  25 d-f  23 bc  27 b-d  10- paraq.+ pendi. 
27 cd  25 a-e  29 b-d  26 b-e  25 a-c  28 b-d  11- paraq.+ sulfo. 
0 h  0 g  0 g  0 g  0 e  0 f 12- control  

5.66 9.41 6.67 5.67 9.02 7.22 LSD (α = 0.05) 
 دار ندارند در هر ستون، تیمارهایی که حداقل در یک حروف مشترکند اختالف آماري معنی

Means within each column followed by same letter are not significantly different 



  373      ...زمینی هرز سیب  هاي ها در کنترل علف کش ارزیابی برخی علف

 

کـش در کنتـرل تعـداد و وزن خشـک      ترین تیمـار علـف   مطلوب
سولفورون بود، این  بوزین به همراه ریم کش متري پنیرك، کاربرد علف

 56و  61هرز را به ترتیب  تیمار توانست تراکم و وزن خشک این علف
بوزین بعالوه سولفوسـولفورون در   کاهش دهد، و با تیمار متريدرصد 

کش  در مقابل علف. قرار بگیرد) از نظر وزن خشک(یک گروه آماري 
هرز از خود بروز داد و  کارایی در کنترل این علف  متالین کمترین پندي

از سوي دیگر، نتـایج  ). 6جدول (درصد کاهش داد  32وزن خشک را 
از کاهش تعداد و وزن خشک پنیرك حاکی از مقایسه گروهی حاصل 

بین کاربرد ) بوزین یا متري(پاراکوات   کش آن است که در کاربرد علف
ید آن ؤاین نتیجه م. دار وجود دارد انفرادي و مخلوط آن اختالف معنی

تواند کارایی کنتـرل ایـن    ها می کش است که کاربرد مخلوط این علف

اظهـار  ) 8(راستا، بهـارات و کـاچرو   در همین . هرز را بهبود دهد علف
تواند پنیرك را بـه نحـوه    می بوزین کش متري نمودند که کاربرد علف

در مطالعه دیگري نیز بیان شد که کاربرد آترازین  .مطلوبی کنترل کند
برگ  هرز پهن هاي بخشی در کنترل علف متالین کارایی رضایت و پندي

انجـام شـد    )24(مهمتی  اي که توسط در مطالعههمچنین . )36(دارد 
 1650به ترتیب (متالین بعالوه پرومترین  مشخص شد که کاربرد پندي

) گـرم در هکتـار   150(بـوزین   و متـري ) گـرم در هکتـار   150بعالوه 
درصد کنترل  80و  89زمینی را به ترتیب  هرز سیب هاي تواند علف می

ـ     . کنند وب سایر تحقیقات دیگر نیز بیـان کننـده کـارایی بسـیار مطل
هـرز   هـاي  سولفورون در کنترل علف بوزین و ریم هاي متري کش علف

 ).28 و 12(زمینی است  پهن برگ سیب
  

 تعداد و وزن خشک پنیرك در جیرفت درصد کاهشکش بر  اثر تیمارهاي علف - 6جدول 
Table 6- Effects of herbicide treatments on weed density and dry matter percent of malva in Jiroft 

 تیمار Densityتعداد    Dry matterوزن خشک  
Treatment 

  
 میانگین
Mean  

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

میانگین  
Mean 

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

40 ef  42 de  38 ef  42 de  43 cd  41 c 1- paraquat (paraq.) 
43 e-g  44 de  42 d-e  46 c-e  48 b-d  43 bc 2- metribuzin (metri.) 
32 h  34 f  31 f  41 e  40 d  42 c 3- pendimethalin (pendi.) 

47 c-d  45 c-e  50 a-d  50 b-d  50 cd  51 a-c 4- rimsulfuron(rims.) 
38 g  39 ef  38 ef  45 c-e  45 c-d  46 a-c 5- sulfosulfuron  (sulfo.) 
56 a  60 a  52 ab  61 a  69 a  54 a-c 6- metri.+ rims. 

49 b-d  49 b-d  50 a-d  51 bc  49 b-d  52 a-c 7- metri.+ pendi. 
52 a-c  53 ab  52 a-c  55 ab  52 cd  58 a 8- metri.+ sulfos. 
49 b-d  52 c  47 b-e  55 ab  54 b  57 ab 9- paraq.+ rims. 
45 d-f  47 b-d  43 c-e  51 bc  47 b-d  54 a-c  10- paraq.+ pendi. 
47 ab  52 a-c  56 a  56 ab  52 bc  59 a  11- paraq.+ sulfo. 

0 i  0 g  0 g  0 f  0 e  0 d 12- control  
5.82 7.48 9.18 8.24 9.39 13.92 LSD (α = 0.05) 

 دار ندارند در هر ستون، تیمارهایی که حداقل در یک حروف مشترکند اختالف آماري معنی
Means within each column followed by same letter are not significantly different 

 

بیشترین کاهش تراکم تـاتوره، از کـاربرد مخلـوط پـاراکوات بـا      
درصد کاهش داد، و  81متالین بدست آمد این تیمار تراکم آن را  پندي

سـولفورون و   هاي پاراکوات بعالوه ریـم  کش علفهاي مخلوط  با تیمار
سولفورون در یک گروه آماري قرار گرفتند اما  بوزین بعالوه ریم متري

تـرین   هرز ضعیف درصد کاهش تعداد این علف 50سولفوسولفورون با 
همچنین در ارتباط با کاهش وزن خشـک  . ثیر در کنترل آن داشتأت

ـ  تاتوره نیز مشاهده شد که مخلوط علف هـاي پـاراکوات بعـالوه     شک
این . درصد کاهش دهد 98سولفورون قادر است وزن خشک آن را  ریم

ــدي  ــاراکوات بعــالوه پن ــوط پ ــا تیمارهــاي مخل ــار ب ــا  تیم ــالین ی مت
ــف   ــل عل ــرار دارد و در مقاب ــروه ق ــک گ ــش  سینوســولفورون در ی ک

درصدي وزن خشک، کمترین  58با کاهش ) به تنهایی(متالین  پندي
همچنین نتایج مقایسه ). 7جدول (هرز داشت  رل این علفدر کنتثیر أت

یـا  (گروهی حاکی از آن بود که در کاربرد انفرادي و ترکیب پاراکوات 
داري از نظر درصـد کـاهش تعـداد و وزن     اختالف معنی) بوزین متري

هـاي مزبـور در    کـش  بنابراین کارایی علـف . خشک تاتوره وجود ندارد
پـس در  . هـا اسـت   به با کاربرد مخلـوط آن کاربرد انفرادي تقریباً مشا

تـوان بـا    هرز داتوره باشـد مـی   شرایطی که مزرعه فقط آلوده به علف
بـوزین بـه کـارایی     هاي پاراکوات یـا متـري   کش مصرف یکی از علف

گـزارش نمودنـد    )1(در همین راستا، آکلی و همکاران . مطلوبی رسید
، 1کبیـر  روبـاهی  بـوزین دم  سـولفورن بـه همـراه متـري     که کاربرد ریم

سایر محققین . کند را بطور رضایتمندي کنترل می 3و داتوره 2آمبروزیا
سـولفورون در   بوزین و ریم کش متري دیگر نیز اذعان داشتند که علف

 و 12، 8(بسیار مطلوبی دارنـد  ثیر أتزمینی  هرز سیب هاي کنترل علف
30.( 

  
                                                        
1- Setaria faberi 
2- Ambrosia artemisiifolia 
3- Datura stramonium 
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 تعداد و وزن خشک تاتوره درصد کاهشکش بر  اثر تیمار هاي علف - 7جدول 

Table 7- Effects of herbicide treatments on weed density and dry matter percent of datura in Karaj 
 تیمار Densityتعداد   Dry matterوزن خشک 

Treatment 
 

 میانگین
Mean  

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

میانگین  
Mean 

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

73 de  75 b  70 c-e  59 cd  60 c  59 a-c  1- paraquat (paraq.) 
71 e  73 b  69 c-e  56 c-e  54 cd  58 a-c  2- metribuzin (metri.) 
58 f  61 c  56 e  54 de  56 c  52 c  3- pendimethalin (pendi.) 

75 c-d  68 bc  82 a-c  58 cde  53 cd  64 a-c  4- rimsulfuron(rims.) 
71 f  76 b  66 de  51 f  45 d  56 bc  5- sulfosulfuron  (sulfo.) 

83 bc  79 b  87 ab  63 c  57 c  68 ab  6- metri.+ rims. 
78 c-d  76 b  81 bc  75 ab  81 b  65 a  7- metri.+ pendi. 
81 c-d  75 b  88 ab  72 c  83 b  60 a-c  8- metri.+ sulfos. 
98 a  100 a  97 a  75 ab  82 b  69 ab  9- paraq.+ rims. 
90 ab  100 a  79 b-d  82 a  100 a  64 a-c  10- paraq.+ pendi. 
90 ab  93 a  87 ab  73 b  82 b  63 a-c  11- paraq.+ sulfo. 
0 g  0 d  0 f  0 f  0 e  0 d 12- control  

9.05 11.39 15.50 7.51 9.02 12.36 LSD (α = 0.05) 
 دار ندارند در هر ستون، تیمارهایی که حداقل در یک حروف مشترکند اختالف آماري معنی

Means within each column followed by same letter are not significantly different 
 

 تعداد و وزن خشک دیوکنف در کرج درصد کاهشکش روي  اثر تیمارهاي علف - 8جدول 
Table 8- Effects of herbicide treatments on weed density and dry matter percent of bladder hibiscus in Karaj 

 تیمار Densityتعداد   Dry matterوزن خشک  
Treatment 

 
 میانگین
Mean  

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

میانگین  
Mean 

 سال دوم
Second year  

 سال اول
First year  

84 bc  80 c-d  89 a  58 d  75 bc  42 e  1- paraquat (paraq.) 
98 a  100 a  97 a  79 c  100 a  58 d  2- metribuzin (metri.) 
67 d  77 cd  56 b  58 d  50 d  66 c  3- pendimethalin (pendi.) 
82 c  67 cd  96 a  54 d  62 cd  45 e  4- rimsulfuron(rims.) 
98 a  100 a  96 a  72 c  100 a  45 e  5- sulfosulfuron  (sulfo.) 
100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  6- metri.+ rims. 
100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  7- metri.+ pendi. 
100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  8- metri.+ sulfos. 
100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  100 a  9- paraq.+ rims. 
92 ab  90 a-c  95 a  89 b  87 ab  91 b  10- paraq.+ pendi. 
95 a  91 ab  100 a  94 ab  88 ab  100 a  11- paraq.+ sulfo. 
0 e  0 e  0 c  0 e  0 e  0 f 12- control 

9.53 13.50 13.94 8 14.18 8.05 LSD (α = 0.05) 
 دار ندارند در هر ستون، تیمارهایی که حداقل در یک حروف مشترکند اختالف آماري معنی

Means within each column followed by same letter are not significantly different 
 

از کاربرد تیمارهاي مخلوط دیوکنف بیشترین درصد کاهش تعداد 
متالین یا سولفوسولفورون یا  هاي پندي کش بوزین با یکی از علف متري

متالین بدست آمد، این  سولفورون و مخلوط پاراکوات بعالوه پندي ریم
در . درصد کـاهش دهنـد   100هرز را  تیمارها توانستند تراکم این علف

بـه  (متـالین   نـدي سـولفورون، پـاراکوات و پ   هاي ریم کش مقابل علف
هرز داشتند و تراکم دیوکنف  در کنترل این علفثیر أتکمترین ) تنهایی

همچنین در ارتباط بـا  . درصد کاهش دادند 58و  58، 54را به ترتیب 
کاهش وزن خشک دیوکنف مشاهده شد که کلیه تیمارهاي آزمـایش  

سولفورون قادرند وزن خشـک ایـن    متالین و ریم بجز پاراکوات، پندي
از سوي دیگر، ). 8جدول (درصد کاهش دهند،  92هرز را بیش از  فعل

نتایج مقایسه گروهی نیز نشان داد که بین کاربرد انفرادي و مخلـوط  

کش پاراکوات از نظر درصد کاهش وزن خشک دیوکنف اختالف  علف
دار  بـوزین معنـی   اما این اختالف در مـورد متـري  . دار وجود دارد معنی
شرایطی که غالـب مزرعـه فقـط دیوکنـف باشـد      بنابراین در . نیست

بوزین به تنهـایی یـا پـاراکوات بـه همـراه یکـی از        توان از متري می
متـالین اسـتفاده    سولفورون، سینوسولفورون و پندي هاي ریم کش علف
بوزین  اي نشان داد که کاربرد متري مطالعهدر همین راستا، نتایج . نمود

انـد   بعـالوه پرومتـرین توانسـته   متـالین   و مخلوط پنـدي ) به تنهایی(
درصـد کنتـرل کننـد     89و  80زمینی را به ترتیب  هرز سیب هاي علف

هـاي آتـرازین،    کش هاي دیگر مشاهده شد که علف در آزمایش. )24(
کـارایی  ) 27 و 12(سـولفورون   بوزین و ریـم  ، متري)36(متالین  پندي

 . دارندزمینی  سیببرگ  هرز پهن هاي بسیار مطلوبی در کنترل علف
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  تغییرات آن در جیرفت درصد کش بر عملکرد غده و  اثر تیمارهاي علف - 9جدول 

Table 9- Effects of herbicide treatments on percentage changes and tuber yield in Jiroft 
  )  تن در هکتار(عملکرد غده 

Tuber yield (ton/ha)  
 عملکرد غده  درصد تغییرات

Percentage changes of tuber yield 
 تیمار

Treatment 
 میانگین 

Mean  
 سال دوم

Second year  
 سال اول

First year  
میانگین  

Mean 
 سال دوم

Second year  
 سال اول

First year  
36 de  38 c  35 cd  122 gh  123 fg  120 fg  1- paraquat (paraq.) 
41 cd  42 a-c  39 b-d  130 e  132 c-e  128 c-f  2- metribuzin (metri.) 
32 e  34 c  30 d  120 h  122 g  119 g  3- pendimethalin (pendi.) 
41 cd  42 a-c  40 b-d  129 ef  131 de  127 d-f  4- rimsulfuron(rims.) 
38 de  39 bc  36 cd  125 fg  128 ef  121 fg  5- sulfosulfuron  (sulfo.) 
48 ab  49 a  48 ab  140 ab  141 ab  139 ab  6- metri.+ rims. 
43 b-d  43 a-c  43 a-c  135 cd  137 b-d  133 b-d  7- metri.+ pendi. 
46 a-c  48 ab  44 a-c  136 bc  138 bc  134 bc  8- metri.+ sulfos. 
41 cd  42 a-c  40 b-d  131 de  133 c-e  129 c-e  9- paraq.+ rims. 
38 de  36 bc  36 cd  127 ef  131 e  123 e-g  10- paraq.+ pendi. 
38 de  39 bc  37 cd  128 ef  129 e  126 d-f  11- paraq.+ sulfo. 
51 a  50 a  51 a  144 a  145 a  143 a  12- control  
6.93 8.91 10.95 4.57 5.98 7.16 LSD (α = 0.05) 

 دار ندارند معنی در هر ستون، تیمارهایی که حداقل در یک حروف مشترکند اختالف آماري
Means within each column followed by same letter are not significantly different 

 
هاي حاصل از عملکرد و درصد تغییرات  نتایج تجزیه واریانس داده

زمینی در جیرفت و کرج نشـان داد کـه تیمارهـاي     عملکرد غده سیب
با مالحظه نتـایج  . داري بر این صفات دارند آزمایش اثر معنیمختلف 

عملکرد و درصد تغییرات عملکرد در جیرفت مشاهده شـد کـه تیمـار    
تن عملکرد در هکتار و  48سولفورون با  بوزین بعالوه ریم کاربرد متري

درصد افزایش عملکرد نسبت به نیمه شاهد، برترین تیمار آزمایش  40
بـوزین بعـالوه    وه بر شاهد وجین با تیمـار متـري  این تیمار عال. است

کـش   در مقابـل، علـف  . سینوسولفورون در یک گروه آماري قرار دارد
درصد افزایش عملکـرد   20تن عملکرد در هکتار و  32متالین با  پندي

در کرج ). 9جدول (نسبت به نیمه شاهد، کمترین عملکرد غده داشت 
سولفورون و  راکوات بعالوه ریمنیز مشاهده شد که دو تیمار مخلوط پا

درصـد   36تن عملکرد در هکتار و  25متالین با  پاراکوات بعالوه پندي
در مقابـل  . ترین تیمارها در این منطقـه بـود   افزایش عملکرد، مطلوب

تن عملکرد  18و  17متالین با  هاي سولفوسولفورون و پندي کش علف
برخـودار بودنـد   درصـد افـزایش از کمتـرین عملکـرد      16در هکتار و 

کرج  زمینی در دو منطقه جیرفت و اختالف عملکرد سیب). 10جدول (
کاشت و مدیریت عملیات  ناشی از تنوع عوامل اقلیمی، تاریختواند  می

زمینـی در   با توجه به این که طول دوره رشد سیب ).33(باشد زراعی 
ل گیرد، در این فص منطقه جیرفت در پاییز و اوایل زمستان صورت می

ال بـراي   باشد، و شـرایط آیـده   ها خنک می سال، روزها آفتابی و شب
زمینی وجود دارد در چنـین شـرایطی    تجمع ماده خشک در غده سیب

تنفس نوري تا حدي زیادي کاهش یافته و تجمع ماده خشک در غده 
رسد که دوره رشد گیـاه در   همچنین به نظر می). 17(یابد  افزایش می

تفاق افتاده است، در این شرایط تنفس نـوري  کرج در فصل گرمتري ا

از سـوي  ). 17(گردد  افزایش یافته و منجر به کاهش عملکرد غده می
دیگر، نتایج مقایسه گروهی درصد تغییرات عملکرد غده در جیرفت نیز 

هـا   کـش  حاکی از آن است که بین کاربرد انفـرادي و مخلـوط علـف   
ایـن  . دار نیسـت  دار است، اما این اختالف در کرج معنی اختالف معنی

هاي مذکور  کش ید این مطلب است که کاربرد جداگانه علفؤنتیجه م
نیـز در کـرج قابــل توصـیه اســت، امـا در جیرفــت کـاربرد مخلــوط      

هـاي   در همـین راسـتا گـزارش   . رسد نظر می تر به ها مطلوب کش علف
 و 14،19(پاراکوات هاي  شک متعددي نشان داده است که کاربرد علف

 و 20(متـالین   ، پندي)35 و 34، 29، 20، 19، 14( بوزین متري، )20
زمینـی   غده سـیب افزایش عملکرد سبب ) 22(و سولفوسولفورون ) 29
نیـز اظهـار شـد کـه     ) 26(در گزارش میسوویچ و همکاران . گردد می

 پنـدیمتالین عملکـرد غـده را بطـور     بـوزین بـا    کاربرد مخلوط متـري 
 .دهد داري افزایش می معنی

توان نتیجه گرفت که کاربرد  هاي این آزمایش می با توجه به یافته
هـا کنتـرل مـؤثري در کـاهش تـراکم و وزن خشـک        کش این علف

همچنین در بیشـتر مـوارد کـاربرد مخلـوط     . هرز مزبور دارد هاي علف
هرز را به نحوه مطلوبی افـزایش   هاي ها کارایی کنترل علف کش علف
متالین  سولفورون و پندي کش ریم رسد که دو علف به نظر می. دهد می

بــوزین و پــاراکوات در  هــاي پـر مصــرف متـري   کـش  در کنـار علــف 
شـاید  . ها باشند کش هاي مناسبی در تناوب علف زمینی جایگزین سیب

هـرز منـاطق    هـاي  ها در کنترل علـف  کش علت اختالف کارایی علف
هـا   هاي مختلف آن و هوایی و اکوتیپمختلف را بتوان در شرایط آب 

  .جستجو کرد
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  کش بر عملکرد غده و درصد تغییرات عملکرد در کرج  اثر تیمارهاي علف - 10جدول 

Table 10- Effects of herbicide treatments on percentage changes and tuber yield in Karaj 
  )  تن در هکتار(عملکرد غده 

Tuber yield (ton/ha)  
 عملکرد غده  درصد تغییرات

Percentage changes of tuber yield 
 تیمار

Treatment 
 میانگین 

Mean  
 سال دوم

Second year  
 سال اول

First year  
میانگین  

Mean 
 سال دوم

Second year  
 سال اول

First year  
20 c-f  19 bc  22 cd  125 b-d  125 ab  125 b  1- paraquat (paraq.) 
21 b-e  20 bc  23 b-d  131 b-d  133 ab  130 b  2- metribuzin (metri.) 
18 ef  17 bc  20 d  117 d  117 b  116 b  3- pendimethalin (pendi.) 
20 c-f  18 bc  22 cd  119 b-d  120 b  117 b  4- rimsulfuron(rims.) 
17 f  14 c  20 d  117 cd  118 b  116 b  5- sulfosulfuron  (sulfo.) 

22 b-d  21 a-c  24 b-d  132 b-d  136 ab  129 b  6- metri.+ rims. 
19 d-f  19 bc  20 cd  119 b-d  120 b  118 b  7- metri.+ pendi. 
23 bc  22 ab  25 bc  135 b-d  137 ab  132 b  8- metri.+ sulfos. 
25 ab  23 ab  27 ab  136 b  152 a  121 b  9- paraq.+ rims. 
25 ab  23 ab  27 ab  136 bc  145 ab  126 b  10- paraq.+ pendi. 
22 b-e  21 ab  23 b-d  132 b-d  142 ab  123 b  11- paraq.+ sulfo. 
28 a  27 a  29 a  158 a  155 a  160 a  12- control  
3.76 6.1 4.63 19.25 31.06 23.96 LSD (α = 0.05) 

 دار ندارند در یک حروف مشترکند اختالف آماري معنیدر هر ستون، تیمارهایی که حداقل 
Means within each column followed by same letter are not significantly different 
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