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 چکیده

های ای به صورت بلوکزمینی، آزمایشی مزرعههرز و عملکرد سیبهایمتالین بر کنترل علفتریفلورالین و پندیفلورالین، های اتالکشعلفبه منظور بررسی تأثیر 

-های اتالکشاجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف 1392کامل تصادفی با سه تکرار و با استفاده از رقم آگریا در ایستگاه تحقیقاتی آالروق اردبیل در سال 

، یک، 5/0، 25/0( در مقادیر )%33متالین )استومپ، امولسیون ، یک، دو و چهار لیتر در هکتار(، پندی5/0، 25/0، 125/0( در مقادیر )%33فلورالین )سوناالن، امولسیون 

-هایبرداری از علفو چهار لیتر در هکتار( بود. نمونه، یک، دو 5/0، 25/0، 125/0( در مقادیر )%48لیتر در هکتار( و تریفلورالین )ترفالن، امولسیون  دو، چهار و شش

متالین به میزان شش لیتر در هکتار روز پس از کاربرد پندی 20(، %4/97هرز )هایروز پس از سمپاشی انجام شد. بیشترین درصد کاهش تراکم کل علف 60و  20هرز، 

داشت  هرزهایعلفروز پس از سمپاشی، بیشترین تاثیر را بر کاهش تراکم کل  60کتار و در فاصله فلورالین به میزان چهار لیتر در همشاهده شد. پس از آن، اتال

-کشعلففلورالین به میزان چهار لیتر در هکتار مشاهده شد. کاربرد اتال کشعلفهرز، پس از کاربرد های(. همچنین بیشترین درصد کاهش زیست توده علف4/94%)

روز پس از سم پاشی  20هرز را در فاصله هایی علفمتالین و تریفلورالین در مقادیر چهار، شش و چهار لیتر در هکتار )به ترتیب(، زیست تودهندیفلورالین، پهای اتال

ر در هکتار بدست آمد که با متالین به میزان چهار لیتپندی کشعلفدرصد کاهش داد. بیشترین میانگین وزن غده و عملکرد کل غده از کاربرد  90به میزان بیش از 

 داری نداشت.فلورالین به ترتیب با مقادیر شش، دو و دو لیتر در هکتار اختالف معنیمتالین، تریفلورالین و اتالهای پندیکشعلفتیمارهای کاربرد 
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ABSTRACT  

To study the effect of Ethalfluralin, Trifluralin and Pendimethalin on weed control in potato fields and potato yield, a 

field expriment was carried out in the Ardabil Agriculture and Natural Resources Resarch Station in 2014. Dose- 

response experiment was performed in an Agria potato cultivar field in Randomized Complete Block Design with three 

replications. Experimental treatments were: Trifluralin and Etalfluralin at 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2 and 4 L/ha,  
Pendimethalin at 0.25, 0.5, 1, 2, 4 and 6 L / ha and two control treatment (weedy and weed free). Weed samplings 

carried out at 20 and 60 days after treatment. The maximum total weed density reduction was observed 20 days after 6 

lit/h Pendimethalin application. After that, 4 lit/h Etalfluralin was at 60 days after spraying, had the greatest effect on 

reducing the total weed density (94.4%). Ethalfluralin at 4 lit/ha dose led to the maximum reduction total weed biomass. 

The application of 4, 6 and 4 L /ha Ethalfluralin, Pendimethalin and Trifluralin respectively reduced the biomass of 

weeds over a period of 20 days after treatment by more than 90 percent. The maximum mean tuber weight and total tuber 

yield were achieved by 4 L /ha Pendimethalin that had not significant differences with 6, 2 and 4 L /ha Pendimethalin, 

Trifluralin and Ethalfluralin, respectivally. 

Key words: Chemical control, Dose- response, Ethalfluralin, Pendimethalin, Trifluralin. 
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 مقدمه

چهارمین محصول غذایی مهم بعد از برنج، گندم  1زمینیسیب

؛  Camire et al., 2009؛ Li, 1985و ذرت در جهان است )

Haas et al., 2009  ؛Chakraborty et al., 2010؛ 

 Van der et al., 2011 Linden .)زمینی سطح زیر کشت سیب

هزار هکتار است که سهم اردبیل از این میزان،  159در ایران 

مهمترین  (.Anonymous, 2016باشد )هزار هکتار می ۲۲

، سلمه۲خروسشامل تاج زمینی در ایران،هرز سیبهایعلف

، کنف 6ناخنک، 5، خاکشیر معمولی4، سس زراعی 3تره

، خردل 1۰، خرفه9، هفت بند8، گل جالیز7غوزک-وحشی

، 15، چچم14، جوموشی13، سوروف1۲ریزی، تاج11وحشی

، 19، مرغ18، اویارسالم17، پیچک صحرایی16چسبک و گاورس

. کاربرد  2017et al(Zand ,.باشد )می ۲1و قیاق ۲۰پنیرک

هرز در هایهای کنترل علفترین روشها، از مهمکشعلف

مدیریت باشد. از این رو، زمینی در دنیا و ایران میسیب

هرز روشی است که کارایی آن در کنترل هایشیمیایی علف

 هرز به اثبات رسیده است هایعلف

(Strek, 2005؛Kahramanoglu and Uygur, 2010 متری .)-

 ;Misovic et al., 1996; Kuzior et al., 1999بوزین )

                                                 
1 Solanum tuberosum L. 
2 Amaranthus spp. 
3 Chenopodium album L. 
4 Cuscuta campestris Yunck. 
5 Descurainia sophia L. 
6 Goldbachia laevigata DC. 
7 Hibscus trionum L. 
8 Orabanche aegyptica Pers 
9 Polygonum aviculare L. 
10 Portulaca oleracea L. 
11 Sinapis arvensis L. 
12 Solanum nigrum L. 
13 Echinoclea crus gali (L.) P. Beauv. 
14 Hordeum leporinum Link 
15 Lolium spp. 
16 Setaria spp. 
17 Convolvulus arvensis L.  
18 Cyperus spp. 
19 Cynodon dactylon L. (Pers). 
20 Malva spp. 
21 Sorghum halepens L. (Pers). 

Sarmadnia and Koocheki, 2001; Mehmeti, 2004 ،)

 ,Misovic et al., 1996; Gutteri and Eberlein) اتپاراکو

1997; Sarmadnia and Koocheki, 2001) پندی متالین ،

((Reddy et al., 1994; Kuzior et al., 1999;  

Mehmeti, 2004سولفورون و سولفوسولفورون ، ریم
(Rymaszewski et al., 1993; Kuzior et al., 1999; 

Mehdizadeh et al., 2013فلورالین و تریفلورالین (، اتال

(Alebrahim et al., 2010; Alebrahim et al., 2012) ،

 ،Kuzior et al., 1999)پروسولفوکارپ )

 EPTC (Guenthner et al., 1999) ، 

 ، اگزادیارژیل(Guenthner et al., 1999)متوالکلر 
 (Barb et al., 2002; Alebrahim et al., 2010;  

Alebrahim et al., 2012; Alebrahim et al., 2012; 
 Samadi Kalkhoran and Alebrahim, 2016, 

 Samadi Kalkhoran and Alebrahim, 2017) هایی کشعلف

روند. زمینی بکار میهستند که در سطح جهانی در مزارع سیب

بوزین )سنکور(، های متریکشعلفهر چند از این بین، تنها 

پاراکوات )گراماکسون( و پندی متالین )پرول( در ایران به ثبت 

 مطالعات حال، با این ،(Anonymous, 2016اند )رسیده

 انجام زمینیمزارع سیب در هاکشعلف کاربرد جهت متعددی

 کشعلفد که کاربرد ش مشاهده راستا همین در است. شده

تریفلورالین به میزان یک لیتر در هکتار توانست زیست توده 

 ۲5/75و  6۰خروس ریشه قرمز را به ترتیب تره و تاجسلمه

به  کشعلفکاربرد این  درصد کاهش دهد. با این وجود،

خروس ریشه قرمز را به میزان چهار لیتر در هکتا،ر تاج

-پندی(. Alebrahim et al., 2012صورت کامل کنترل کرد )

های استومپ بسیاری از کشیده برگمیبا نام عمو متالین

کند و در بسیاری از گیاهان هارا کنترل مییکساله و پهن برگ

و می(. شیAlebrahim et al., 2012شود )زراعی استفاده می

( گزارش کردند که کاربرد Shimi et al., 2008همکاران )

لیتر در هکتار در مزرعه توتون توانست  5متالین به میزان پندی

را  ۲۲برهریزی سیاه، هفت بند، گوشخروس، تاجتره، تاجسلمه

، 6۰۰درصد کنترل کند. کاربرد  95درصد و اویارسالم را  4۲

                                                 
22 Chrozophora tinctoria 
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متالین توانست گرم ماده مؤثره در هکتار پندی 16۰۰و  8۰۰

و تاج خروس  درصد 68 و 6۰، 51تره را به ترتیب سلمه

زمینی درصد در سیب 94و  79، 75ریشه قرمز را به ترتیب 

(. جورسیک و همکاران Alebrahim et al., 2012کنترل کند )

(Jursik et al., 2015 اظهار کردند که کاربرد )کشعلف 

گرم ماده مؤثره در هکتار در  4۰۰متالین به میزان پندی

درصد و  77بیش از  را خروس ریشه قرمزآفتابگردان، تاج

 درصد کنترل کرد. 95سلمه تره و سوروف را بیش از 

 بر اساس مطالعات ممنوعی و همکاران  

(Mamnoie et al., 2017کاربرد سه لیتر در هکتار پندی ،)-

در صد  19و  ۲1متالین ، تراکم و وزن خشک پیچک را 

، کشعلفبا کاربرد این  کاهش داد. بر اساس این مطالعه،

درصد  3۲هرز پنیرک، تاتوره و دیوکنف، بیش از هایعلف

 کنترل شدند. 

هرز هایعلفتواند با نام تجاری سوناالن می فلورالیناتال

ریشه قرمز را  خروستره و تاجسلمه روباهی،سوروف، دم

 ریزیو تاج 1وحشییوالف در کنترل کشعلفاین  .کندکنترل 

جایی از آن (. 2012et alAlebrahim ,.ت )هم مؤثر اس ۲سیاه

متالین در ریفلورالین و پندیت فلورالین بسیار سریعتر ازکه اتال

هرز هایکنترل علفپتانسیل خوبی برای  ،شودخاک تجزیه می

ریزی که های تاجگونه بویژه که ؛زمینی دارددر مزارع سیب

 کندشود را کنترل میبوزین کنترل نمیمتری توسط

 (Tonks et al., 2000)ای گزارش شده است که . در مطالعه

گرم ماده مؤثره در هکتار  115۰فلورالین به میزان کاربرد اتال

و  78تره و تاج خروس ریشه قرمز را به ترتیب توانست سلمه

 (. Tonks et al., 2000)درصد کنترل کند  8۲

ده سیب های ثبت شکشعلفبا توجه به محدود بودن تعداد 

زمینی در ایران در مقایسه با سایر کشورها و با در نظر گرفتن 

ها در مزارع کشورمان کشعلفاین که کاربرد متوالی این 

هرز در این هایتواند باعث افزایش ریسک مقاومت علفمی

                                                 
1 Avena fatua L. 
2 Solanum nigrum L. 

رسد که تحقیق جهت دستیابی به میمحصول شود، به نظر 

ضروری است.  های جدید در این محصول امریکشعلف

های کشعلفبنابراین این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر 

-هایمتالین در کنترل علففلورالین و پندیتریفلورالین، اتال

 زمینی و تأثیر بر عملکرد آن انجام شد.هرز سیب

 هامواد و روش

در ایستگاه تحقیقاتی  139۲-93این پژوهش در سال زراعی 

با خلخال،  -جاده اردبیل 1۲آالروق، واقع در کیلومتر 

و  دقیقه ۲۰و درجه  48 طول جغرافیاییمختصات جغرافیایی 

متر از  135۰ارتفاع دقیقه با  15و درجه  38عرض جغرافیایی 

 سطح دریا و اقلیم نیمه خشک و سرد با متوسط بارندگی

سال گذشته و متوسط حداقل و  3۰متر در میلی 1/۲96

گراد درجه سانتی 8/39و  -8/33 مطلق به ترتیبحداکثر دمای 

 1/15و متوسط حداقل و حداکثر دمای ساالنه به ترتیب سه و 

سازی بستر عملیات آماده Anynomuse, 2013).اجرا شد )

وآهن با استفاده از گا 1391شامل شخم عمیق پاییزه در سال 

-دیسک متر اجرا شد و عملیاتسانتی 3۰دار در عمق برگردان

بعد از مساعد  ها در اولین فرصتزنی و تهیه جوی و پشته

انجام شد. خاک مزرعه  139۲شدن شرایط محیطی در بهار 

دسی زیمنس  ۰4/۲ 4و هدایت الکتریکی 76/7 3دارای اسیدیته

متر  ۲5/۲و  5/3هایی به ابعاد بود. آزمایش در کرت 5بر متر

اجرا شد. هر کرت آزمایش دارای سه خط کاشت به فاصله 

-سانتی ۲5ها روی خط کشت متر بود و فاصله بوتهسانتی 75

متر در نظر گرفته شد. رقم آگریا با خصوصیات زراعی نیمه 

تن در هکتار، رنگ مغز زرد  35زودرس، دارای عملکرد باالی 

انبارداری و بازار  تیره، درصد ماده خشک باال و خاصیت

پسندی خوب برای این پژوهش انتخاب شد. عملیات کاشت 

 انجام شد.  139۲متر در اول خرداد سانتی 1۰با دست در عمق 

                                                 
3 pH 
4 EC 
5 Decisemens/m 
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های کامل تصادفی با سه تکرار آزمایش در قالب طرح بلوک

های متر مربع اجرا شد. تیمار 65۰در زمینی به مساحت

، 1۲5/۰فلورالین به میزان اتال کشعلفآزمایشی شامل کاربرد 

لیتر در هکتار از ماده تجارتی  چهارو  دو، یک، 5/۰، ۲5/۰

گرم ماده  13۲۰و  66۰، 33۰، 165، 5۰/8۲، ۲5/41معادل 

صورت پیش کشت و مخلوط با خاک، مؤثره در هکتار به

و  چهار، دو، یک، 5/۰، ۲5/۰متالین به میزان پندی کشعلف

، 33۰، 165، 5/8۲از ماده تجارتی معادل  لیتر در هکتار شش

صورت پیش گرم ماده مؤثره در هکتار به 198۰و  13۲۰، 66۰

 تریفلورالین به میزان کشعلفکشت و مخلوط با خاک و 

چهار لیتر در هکتار از ماده و  دو، یک، 5/۰، ۲5/۰، 1۲5/۰

گرم ماده  19۲۰و 96۰، 48۰، ۲4۰، 1۲۰، 6۰تجارتی معادل 

هکتار به صورت پیش کشت و مخلوط با خاک و مؤثره در 

هرز هایهرز و شاهد کنترل علفهایشاهد بدون کنترل علف

، سم 1در طول فصل زراعی بود. جهت کنترل سوسک کلرادو

لیتر در هکتار میلی ۲5۰به میزان  ۲کش کونفیدورپاشی با حشره

زایی علیه الرو سن اول و دوم این آفت و در مرحله استولون

شد. اعمال تیمارهای سمپاشی در زمان مقرر  زمینی انجامسیب

ای با نازل شره 3دار مدل اینترپاش پشتی النسبا استفاده از سم

لیتر آب در هکتار انجام شد.  ۲5۰با فشار ثابت دو بار و حجم 

الزم به ذکر است که بعد از اتمام سمپاشی با هر یک از 

شسته شد. خصوصیات ها، مخزن سمپاش به دقت کشعلف

 های مورد مطالعه در جدول یک نشان داده شده است.کشعلف

برداری هرز توسط واحدهای نمونههایبرداری علفنمونه

روز بعد از  6۰و  ۲۰متر مربع( در  5۰/۰×75/۰)کادر ثابت 

ها پس از برداشت و انتقال به سمپاشی انجام شد و نمونه

گراد به درجه سانتی 75دمای آزمایشگاه، به تفکیک گونه در 

گرم وزن  ۰1/۰ساعت خشک شدند و سپس با دقت  48مدت 

گیری شد. جهت تعیین عملکرد و درصد تغییرات ها اندازهآن

زمینی، بعد از حذف اثر حاشیه، محصول عملکرد غده سیب

                                                 
1 Leptinotarsa decemlineata 
2 Confidour 
3 Inter 

های یک ردیف میانی از وسط هر کرت برداشت شد و بوته

کشی شدند و ها وزن، غدهپس از پاک کردن گل و مواد زاید

سپس نتایج بدست آمده به هکتار تعمیم داده شد. به منظور 

تعیین متوسط وزن تک غده، شش بوته بصورت تصادفی از 

 ها ثبت شد. هر کرت انتخاب شد و وزن آن

بر اساس فرمول تغییر یافته آبوت )معادله  4کشعلفکارایی 

، HE. در این معادله (Lensik, 2003)یک( محاسبه گردید 

هرز در هایعلف ، تراکم و زیست تودهX؛ کشعلفکارایی 

هرز در های، تراکم و زیست توده علفYهای شاهد و کرت

 -باشد. برای نشان دادن روند میزانهای تیمارشده میکرت

توابع لجستیک سه  هرز، از آنالیز رگرسیون وهایپاسخ علف

پارامتره )معادله دو( و سیگموئیدی سه پارامتره )معادله سه( 

استفاده شد. پارامترهای موجود در تابع لجستیک و سیگموییدی 

 ،bهرز؛ هایحداکثر تراکم و زیست توده علف ،aعبارتند از 

الزم برای کاهش  کشعلفمیزان  ،0X(50ED)شیب خط و 

درصد  5۰هرز به میزان هایتراکم و زیست توده علف

(Seefldet et al., 1995 تعیین درصد افزایش وزن غده و .)

عملکرد کل با استفاده از معادله چهار که توسط باغستانی و 

پیشنهاد شده است  (Baghestani et al., 2013)همکاران 

 ، درصد افزایش عملکرد غده و% iYمحاسبه شد. در این معادله، 

fY  وwY  به ترتیب عملکرد در کرت تیمار شده و کرت شاهد

باشد. برای رسم نمودار از نرم افزار سیگما هرز میبا علف

استفاده   SAS 9.1افزار نرم از هاداده و برای تجزیه 115پالت 

ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت شد. مقایسه میانگین

 در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت. 6دارمعنی

HE (%) = (
X−Y

X
) × 100 (1            )                    

( =  
𝑎

1+(𝑥÷x0)𝑏   )    تابع لجستیک سه پارامتره( ۲)

(𝑦 =  
𝑎

1+𝑒
−( 𝑥− x0)

𝑏

)   متره( تابع سیگموییدی سه پارا3)

(4)                            100 × (
Yf

Yw
) YI (%) = 

                                                 
4 Herbicide Efficacy 
5 SigmaPlot 11 
6 LSD 
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ها، نحوه اثر، روش مصرف و فرموالسیون آنهای مورد استفادهكشعلففهرست  -1جدول   

Table 1- List of applied herbicides, their mode of actions, application methods and formulations 

Formulation Application method Mode of action Common Name (Commercial) 

EC 33 % Pre- plant Dinitroaniline inhibitor Etalfluralin (Sonalan) 

EC 33 % Pre- plant Dinitroaniline inhibitor Pendimethalin (Stomp) 

EC 48 % Pre- plant Dinitroaniline inhibitor Trifluralin (Treflan) 

 

 نتایج و بحث

هرز مشاهده شده در مزرعه در جدول دو هایفهرست علف

 آورده شده است.

های کشعلفتجزیه واریانس ، مقادیر مختلف  بر اساس نتایج

 داریمتالین تأثیر معنیفلورالین، تریفلورالین و پندیاتال
(۰1/۰≥ Pبر درصد کاهش تراکم و وزن خشک کل علف )-

(. 3روز بعد از سمپاشی داشتند )جدول  6۰و  ۲۰هرز در های

 به میزان شش لیتر در هکتار متالینهای پندیکشعلفکاربرد 

چهار لیتر در هکتار، ، میزان  فلورالین و تریفلورالین بهاتال و

روز  ۲۰هرز را درهایبیشترین درصد کاهش تراکم کل علف

که با کاربرد تیمارهای طوریبه دنبال داشت به پس از سمپاشی

و  97، 97هرز به ترتیب به میزان هایمذکور، تراکم کل علف

درصد کاهش یافت؛ همچنین، بیشترین درصد کاهش  91

از سمپاشی و از کاربرد  پسروز  6۰هرز، هایتراکم علف

به ترتیب به  متالین و تریفلورالین،فلورالین، پندیاتال کشعلف

میزان چهار، شش و چهار لیتر ماده مؤثره در هکتار بدست آمد 

 9۰و  91، 94هرز را به ترتیب هایکه توانستند تراکم علف

-ترین درصد کاهش تراکم کل علفدرصد کاهش دهند. کم

-های تریفلورالین، اتالکشعلفکاربرد  پس ازهرز، های

و  1۲5/۰، 1۲5/۰متالین به ترتیب به میزان فلورالین و پندی

 (.4لیتر در هکتار مشاهده شد را )جدول  ۲5/۰

 روزپس از سمپاشی 60و  20ها، هرز ، تراكم و وزن نسبی آنهایفهرست علف -2جدول 

Table 2- List of weeds, their relative densities and weights, 20 and 60 days after treatments 
 

 

 

 

 

 

Releative weight Releative density 

Family Scientific name Persian name 60 days after 

treatment 

20 days 

after 

treatment 

60 days 

after 

treatment 

20 days after 

treatment 

1.50 0.87 0.37 0.29 Asteraceae Acroptilon repens L. (D.C.) تلخه 

20.48 38.61 42.44 43.04 Amaranthaceae Amaranthus retroflexus تاج خروس ریشه قرمز 

0.28 0 0.15 0 Boraginaceae Borago officinalis L. گاوزبان بدل 

60.35 39.97 53.76 54.03 Chenopodiaceae Chenopodium album سلمه تره 

8.09 8.18 1.66 1.05 Asteraceae Cirsum arvense خارلته 

2.47 2.96 0.80 0.94 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L.  پیچک 

4.02 4.99 0.41 0.43 leguminosa Glycyrrhiza glabra L. شیرین بیان 

0.22 0.21 0.05 0.04 Asteraceae Lactuca seriola کاهوی خاردار 

2.53 3.64 0.37 0.006 Polygonacea Rumex spp. ترشک 

0.06 0.65 0.05 0.18 Asteraceae Tragopogon dubius شنگ 
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متالین، تیمار شش پندی کشعلفدر بین تیمارهای مختلف 

هرز هایلیتر در هکتار بیشترین درصد کاهش تراکم کل علف

مورد مطالعه داشت اما تاثیر آن با تیمار چهار لیتر  را دو مرحله

-(. کاربرد پندی4داری نداشت )جدول در هکتار تفاوت معنی

 91و  97متالین به میزان شش لیتر در هکتار، سبب کاهش 

روز  6۰و  ۲۰هرز، به ترتیب در هایدرصدی تراکم کل علف

 کشعلفپاسخ  -(. روند میزان4بعد از سمپاشی شد )جدول 

از تابع  روز بعد از سمپاشی 6۰و  ۲۰متالین در پندی

سیگموئیدی سه پارامتره تبعیت نمود. بر این اساس، مقدار 

درصد تراکم کل  5۰متالین الزم برای کاهش پندی کشعلف

لیتر  71/1روز پس از سمپاشی،  ۲۰هرز در فاصله هایعلف

 6۰ی لهکه مقدار آن در مرحدر هکتار محاسبه شد در حالی

و  1لیتر در هکتار بود )شکل  39/1روز بعد از اعمال تیمار، 

های متعددی نشان داده است که مصرف (. آزمایش5جدول 

هرز هایمتالین، سبب کاهش تراکم کل علفپندی کشعلف

 Shimi et al., 2008؛Mahmood et al., 2002 شده است )

 کاران(. آرنولد و هم Hussain et al., 2008؛

 (Arnold et al., 1997)  کشعلفگزارش دادند که کاربرد 

-هایمتالین به میزان یک لیتر در هکتار، تراکم کل علفپندی

درصد کاهش داد. بر  69زمینی را بیش از هرز مزارع سیب

تراکم کل  Karaminezhad, 2012)نژاد )اساس مطالعات کرمی

-کشعلفروز بعد از کاربرد  3۰زمینی، هرز سیبهایعلف

متالین، بوزین + پندیسولفورون، متریهای پاراکوات + ریم

متالین، پاراکوات، پارکوات + پاراکوات + پندی

بوزین + سولفورون، متریبوزین + ریمسولفوسولفورون، متری

، 87متالین به ترتیب بیوزین و پندیسولفوسولفورون، متری

درصد نسبت به شاهد  65و  68، 78، 78، 78 ،79، 84، 85

 و همکاران میکاهش یافت. نتایج تحقیقات شی

(Shimi et al., 2008 نشان داد که کاربرد )پندی کشعلف-

-هایتراکم علف به ترتیبلیتر در هکتار  متالین به میزان پنج

در مقایسه با شاهد و باریک برگ توتون را  برگهرز پهن

در  درصد کاهش داد. 94و  87به میزان  هرز،فآلوده به عل

( بعد Hussain et al., 2008یک تحقیق، حسین و همکاران )

متالین برای کنترل پندی کشعلفاز تیمار وجین دستی، از 

هرز پیاز استفاده کردند. نتایج این تحقیق حاکی از هایعلف

 درصد 15/44هرز، هایآن بود که حداقل زیست توده علف

هرز کاهش یافت. ممنوعی و همکاران نسبت به شاهد با علف

(Mamnoie et al., 2017)  به این نتیجه رسیدند که کاربرد

-متالین به میزان سه لیتر در هکتار، تراکم تاجپندی کشعلف

درصد در  43و  48خروس را در دو سال به ترتیب به میزان 

  درصد در کرج کاهش داد. 87و  6۰جیرفت و 

-اتال کشعلفبر اساس نتایج بدست آمده، با افزایش مقدار 

داری کاهش هرز بطور معنیهایفلورالین، تراکم کل علف

هرز از هاییافت. بیشترین درصد کاهش تراکم کل علف

 ۲۰فلورالین به میزان چهار لیتر در هکتار در مرحله کاربرد اتال

این تیمار، تراکم در  دست آمد.روز بعد از سمپاشی به 6۰و 

 6۰و  ۲۰درصد در فاصله  94و  97هرز به ترتیب به هایعلف

روز پس از سمپاشی کاهش یافت. همچنین اثر تیمار کاربرد 

 6۰ و ۲۰ فاصلهفلورالین به میزان چهار لیتر در هکتار در اتال

روز پس از سمپاشی با اثر تیمار کاربرد دو لیتر در هکتار آن 

داری نداشت پس از سمپاشی تفاوت معنی روز ۲۰ در فاصله

هرز در مقادیر مختلف های(. تراکم کل علف4)جدول 

روز پس از  6۰و  ۲۰ی فلورالین در مرحلهاتال کشعلف

 (۲سمپاشی، از تابع لجستیک سه پارامتره تبعیت نمود )شکل 

 5۰فلورالین الزم برای کاهش اتال کشعلفکه میزان به طوری

روز پس از  6۰و  ۲۰ در فاصله هرزهایتراکم کل علفدرصد 

 ۲لیتر در هکتار بود )شکل  6۲/۰و  5۰/۰سمپاشی، به ترتیب 

 (. 5و جدول 

تریفلورالین به میزان چهار لیتر در هکتار  کشعلفکاربرد 

روز پس از سمپاشی، تراکم کل  6۰و  ۲۰ توانست در فاصله

درصد کاهش دهد.  9۰و  91هرز را به ترتیب هایعلف

به مقادیر کاربرد  هرزهایعلفهمچنین پاسخ تراکم کل 

تریفلورالین از تابع لجستیک سه پارامتره تبعیت کرد  کشعلف

درصدی  5۰الزم برای کاهش  کشعلفکه مقدار به طوری
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روز پس از سمپاشی، به  6۰و  ۲۰ های در فاصلهتراکم کل علف

 (.5و جدول  3هکتار بود )شکل  لیتر در 85/۰و  64/۰ ترتیب

فلورالین، درصد کاهش زیست اتال کشعلفبا افزایش مقدار 

داری افزایش یافت. هرز به طور معنیهایتوده کل علف

هرز در دو هایبیشترین درصد کاهش زیست توده علف

روز پس از سمپاشی، از تیمار کاربرد چهار  6۰و  ۲۰مرحله 

این تیمار توانست زیست توده  لیتر در هکتار بدست آمد.

درصد  96روز بعد از سمپاشی،  ۲۰هرز را در فاصله هایعلف

متالین و پندی کشعلفکاهش دهد و با تیمارهای کاربرد 

تریفلورالین به ترتیب با مقادیر شش و چهار لیتر در هکتار در 

-که، زیست توده علفگیرد در حالی یک گروه آماری قرار

شش لیتر در  روز بعد از اعمال تیمار 6۰فاصله هرز در های

(. 4درصد کاهش یافت )جدول  89متالین، هکتار د پندی

-هرز به مقادیر مختلف اتالهایپاسخ زیست توده علف

که فلورالین از تابع لجستیک سه پارامتره تبعیت نمود به طوری

درصدی  5۰فلورالین الزم برای کاهش اتال کشعلفمقدار 

روز بعد از اعمال  ۲۰ هرز در فاصلههایتوده کل علف زیست

روز بعد از  6۰ اما در فاصله لیتر در هکتار بود 49/۰تیمار، 

لیتر در هکتار افزایش یافت  58/۰اعمال تیمار، این میزان به 

 (. 5و جدول  4)شکل 

ترین تیمار از نظر کاهش بر اساس نتایج بدست آمده مطلوب

هرز، کاربرد شش لیتر در هکتار هایزیست توده علف

بود. این تیمار توانست زیست توده  متالینپندی کشعلف

روز پس از سمپاشی، به  6۰و  ۲۰ هرز را در فاصلههایعلف

ترین کاهش درصد کاهش دهد. در مقابل، کم 89و  95ترتیب 

لیتر در هکتار این  ۲5/۰هرز از کاربرد هایزیست توده علف

(. پاسخ زیست توده کل 4ست آمد )جدول بد کشعلف

و  ۲۰ متالین در فاصلهپندی کشعلفهرز به میزان هایعلف

روز پس از سمپاشی، از تابع لجستیک سه پارامتره تبعیت  6۰

متالین الزم برای کاهش پندی کشعلفکه مقدار طورینمود به

 6۰و  ۲۰ هرز در فاصلههایدرصدی زیست توده علف 5۰

لیتر در هکتار  ۰۲/۲و  ۰9/1وز پس از سمپاشی، به ترتیب ر

 کشعلفترین تیمار (. مطلوب5و جدول  5بود )شکل 

ی مورد مطالعه از نظر کاهش زیست تریفلورالین در دو مرحله

 کشعلفهرز، تیمار چهار لیتر در هکتار این هایتوده علف

هرز در هایبود. این تیمار توانست مقدار زیست توده علف

درصد  8۲و  91ی مورد مطالعه را به ترتیب هر دو مرحله

کاهش دهد. در مقابل کمترین کارایی کنترل زیست توده 

لیتر در هکتار  ۲5/۰و  1۲5/۰ هرز از کاربرد مقادیرهایعلف

(. پاسخ زیست توده 4بدست آمد )جدول  کشعلفاز این 

لین در مراحل تریفلورا کشعلفهرز به مقدار هایکل علف

لجستیک سه پارامتره  روز پس از سمپاشی، از تابع 6۰و  ۲۰

تریفلورالین برای  کشعلفکه مقدار تبعیت نمود به طوری

 هرز در فاصلههایدرصدی زیست توده کل علف 5۰کاهش 

لیتر در  44/۰و  68/۰ پس از سمپاشی، به ترتیب روز 6۰و  ۲۰

های متعددی نشان ارش(. گز5و جدول  6هکتار بود )شکل 

متالین، کارایی مطلوبی در کاهش پندی کشعلفداده است که 

هرز دارد. در این ارتباط، گزارش هایزیست توده کل علف

متالین به میزان یک پندی کشعلف شده است که کاربرد

هرز را در هایکیلوگرم در هکتار توانست زیست توده علف

زمینی و در زمان ز کاشت سیبروز بعد ا 6۰و  3۰ فاصله

درصد  ۰6/3۲و  86/45، 9/41برداشت محصول، به ترتیب 

 Ritonهرز کاهش دهد )نسبت به شاهد آلوده به علف

Choudhury et al., 2012 در تحقیقی دیگر گزارش شده .)

کیلوگرم  7/1متالین به میزان پندی کشعلفاست که کاربرد 

را در دو واریته رد  هرزهایعلفدر هکتار، زیست توده کل 

درصد  44/4۲، 76/۲4زمینی به ترتیب سیب ۲و پنتیکارد 1نرلند

متالین + پندی کشعلفنسبت به شاهد کاهش داد. کاربرد 

یک بار کولتیواسیون در واریته رد نرلند و پنتیکارد، زیست 

و  95/65را نسبت به شاهد به ترتیب  هرزهایعلفتوده کل 

 . در مطالعه(Chettri et al., 2006)صد کاهش داد در 9۲/63

( گزارش Majd and Alebrahim, 2013مجد و آل ابراهیم )

تریفلورالین به میزان یک  کشعلفشده است که کاربرد 

                                                 
1 Red Norland 
2 Red Pontica 
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هرز را در هایکیلوگرم در هکتار توانست زیست توده کل علف

درصد کاهش دهد. نامبردگان نشان  ۰7/79مقایسه با شاهد 

-کاربرد تریفلورالین در مقایسه با شاهد آلوده به علف دادند که

زمینی تا را در اواخر دوره رشد سیب هرزهایعلفهرز، تراکم 

 ها را تا پنج برابر کاهش داد.سه برابر و وزن خشک آن

 روز پس از سمپاشی. 60و  20هرز، هایبر درصد كاهش تراكم و زیست توده كل علف كشعلفتجزیه واریانس تأثیر مقادیر كاربرد  -3جدول 

Table 3. Analysis of variance of herbicide doses effects on reduction percentage of total weed density and biomass, 20 and 60 days after 

treatments 

  Mean of Squares   
Source of variation DF Total weed density Total weed biomass 
  20 days after treatment 60 days after treatment 20 days after treatment 60 days after treatment 

Replication 2 47.67ns 13.91ns 11.65ns 188.72* 

Tratment 17 3255 ** 3003 ** 3213** 2795 ** 

Error 34 122.44 57.82 17.19 36.80 

C.V. - 21.49 15.78 8.01 13.33 
ns  درصد 5و  1دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی* ،  **و 

significant and Significant at the 1% probability levels, respectively-, and **: Notns 

 

 روز بعد از سمپاشی 60و  20هرز، هایمتالین و تریفلورالین بر تراكم و زیست توده كل علففلورالین، پندیاتال كشعلفتأثیر مقادیر مختلف  -4جدول 

 Table 4- The effect of different doses of Ethalfluralin, Pendimethalin and Trifluralin on reduction percentage of total weed density and 

biomass, 20 and 60 days after treatments  

مقادیر داخل پرانتز نشانگر خطای استاندارد  .باشندمی درصد 5احتمال  سطح در آماری دارمعنی تفاوت فاقد LSD آزمون اساس بر مشترکند، حرف یک در حداقل که هاییمیانگین

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

Total weed biomass (%) Total weed density (%) Dose (L /ha) 

60 days after treatment 20 days after treatment 60 days after treatment 20 days after treatment  

4.14j (3.38) 6.34ij(3.62) 10.01hi (3.34) 6.05h (3.51) 0.125 Ethalfluralin 

11.35j (5.72) 12.34i (0.74) 13.48 hi (1.58) 13.87gh (6.94) 0.25  

41.76gh (1.72) 46.14fg (4.17) 46.34fg (6.79) 49.10de (4.44) 0.50  

60.59de (4.60) 72.08cd (0.89) 64.47e (3.25) 74.28bc (1.42) 1  

68.59cd (3.98) 80.00b (0.72) 77.21cd (1.39) 81.17ab (0.52) 2  

87.25a (7.62) 96.71a (1.64) 94.39a (3.03) 97.12a (1.48) 4  
1.74j (0.88) 8.98ij (2.45) 7.41i (1.28) 8.33h (2.46) 0.25 pendimethalin 

34.93hi (1.61) 30.10h (2.18) 22.01 h (4.83) 28.08fg (0.54) 0.50  

52.52ef (1.79) 51.82f (3.14) 37.01g (6.65) 52.91de (0.53) 1  

59.76de (1.61) 67.08d (1.04) 58.16ef (3.41) 46.65de (23.34) 2  

74.86bc (2.99) 80.40b (1.65) 79.32bc (0.93) 80.79ab (1.27) 4  

89.15a (6.97) 95.75a (0.92) 91.88ab (3.07) 97.41a (0.67) 6  
3.01j (1.92) 4.38j (2.81) 6.15i (4.69) 5.64h (4.04) 0.125 Trifluralin 

6.16j (3.00) 13.03i (4.57) 8.17i (4.75) 12.86gh (5.31) 0.25  

27.53i (5.07) 39.64g (1.25) 37.78g (8.37) 41.47ef (3.48) 0.50  

48.50fg (2.14) 60.14e (3.14) 56.06ef (4.16) 62.32cd (1.84) 1  

64.43d (0.44) 74.78bc (1.33) 66.54de (4.94) 76.55bc (2.98) 2  

82.34ab (4.30) 91.12a (1.60) 90.43ab (1.61) 91.94ab (1.50) 4  
10.06 6.88 12.61 18.36 - LSD (α=0.05) 
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 روز بعد از سمپاشی 60و  20متالین، پندی كشعلفدر مقادیر مختلف  هرزهایعلفپاسخ درصد كاهش تراكم كل  -روند میزان -1شکل 

Figure 1-The dose- response of reduction percentage of total weed density at different doses of Pendimethalin, 20 and 60 days after 

treatments 

 

روز  60و  20فلورالین و تریفلورالین، متالین، اتالهای پندیكشعلفبرآورد پارامترهای بدست آمده از تابع لجستیک و سیگموئیدی برای  -5جدول 

 پس از سمپاشی

Table 5- Estimated logistic and sigmoiid parameters for Pendimethalin, Ethalfluralin and Trifluralin, 20 and 60 days after treatments 

 Total weed density (20 days)  

R2 ED50 b a Herbicide 
0.88 1.71 (0.67) a 1.02 (0.51)  94.53 (15.62) Pedimethalin 
0.98 0.50 (0.05) c -2.03 (0.36) 93.14 (4.90) Ethalfluralin 
0.99 0.64 (0.08) b  -1.60 (0.23) 93.87 (5.61) Trifluralin 

 Total weed biomass (20 days)  

0.98 1.09 (0.27) a -1.25 (0.26) 102.80 (11.22) Pedimethalin 
0.98 0.49 (0.06) c -2.06 (0.47) 91.56 (5.94) Ethalfluralin 
0.99 0.68 (0.09) b -1.55 (0.22) 94.05 (6.02) Trifluralin 

 Total weed density (60 days)  
R2 ED50 b A Herbicide 

0.96 1.39 (0.21) a 0.65 (0.16) 86.00 (6.00) Pedimethalin 
0.98 0.62 (0.11) b -1.47 (0.30) 96.90 (8.55) Ethalfluralin 
0.96 0.85 (0.27) b -1.37 (0.37) 96.85 (14.78) Trifluralin 

 Total weed biomass (60 days)  

0.98 2.02 (0.55) a  -1.50 (0.32) 94.57 (14.26) Pedimethalin 
0.98 0.58(0.10) b -1.71 (0.40) 85.05 (7.24) Ethalfluralin 
0.96 0.44 (0.14) b -1.34 (0.46) 88.75 (11.90) Trifluralin 

 باشد.دار در سطح پنج درصد میمشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف با حروف نمایش داده است. بر مبنای خطای استاندارد  50EDتفاوت بین هر دو داده 
The difference between of two ED50 data is based on the standard error with the letters. The columns with minimum common letter are not significantly different at 5% 

level  
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ترین ، مطلوب50EDبر اساس نتایج بدست آمده از مقادیر 

هرز هایکل علف از نظر کاهش تراکم و زیست توده کشعلف

-طوریمتالین بود بهفلورالین، تریفلورالین و پندیبه ترتیب، اتال

درصد  5۰توان به می کشعلفکه با کاربرد کمترین مقدار 

هرز رسید. مقدار الزم از هایکاهش تراکم و زیست توده علف

متالین برای فلورالین، تریفلورالین و پندیی اتالهاکشعلف

روز  ۲۰در فاصله هرزهایعلفدرصدی زیست توده  5۰کاهش 

لیتر در هکتار  ۰9/1، 68/۰، 49/۰پس از سمپاشی، ترتیب به 

درصدی زیست توده  5۰که برای کاهش بود. در حالی

روز پس از سمپاشی، به ترتیب به  6۰در فاصله هرزهایعلف

لورالین، های تریفکشعلفلیتر در هکتار از  ۰۲/۲، 58/۰، 44/۰

 متالین نیاز بود.فلورالین و پندیاتال

 

 

فلورالین،اتال كشعلفهرز در مقادیر مختلف هایپاسخ درصد كاهش تراكم كل علف -روند میزان -2شکل  سمپاشی روز پس از 60و  20   

Figure 2- The dose- response of reduction percentage of total weed density at different doses of Ethalfluralin, 20 and 60 days after treatments 
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روز بعد از سمپاشی 60و  20تریفلورالین،  كشعلفهرز در مقادیر مختلف هایپاسخ درصد كاهش تراكم كل علف -روند میزان -3شکل   

Figure 3- The dose- response of reduction percentage of total weed density at different doses of Trifluralin, 20 and 60 day after treatments 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

روز بعد از سمپاشی 60و  20فلورالین، اتال كشعلفهرز در مقادیر مختلف هایپاسخ درصد كاهش زیست توده كل علف -روند میزان -4شکل   
Figure 4- The dose- response of reduction percentage of total weed biomass at different doses of Ethalfluralin, 20 and 60 day aftar treatments 
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روز پس از سمپاشی 60و  20متالین، پندی كشعلفهرز در مقادیر مختلف هایپاسخ درصد كاهش زیست توده كل علف -روند میزان -5شکل   
Figure 5- The dose- response of reduction percentage of total weed biomass at different doses of Pendimethali,n 20 and 60 days after 

treatments 

 
روز پس از سمپاشی 60و  20تریفلورالین،  كشعلفهرز در مقادیر مختلف هایپاسخ درصد كاهش زیست توده كل علف -روند میزان -6شکل   

Figure 6- The dose- response of reduction percentage of total weed biomass at different doses of Trifluralin, 20 and 60 day after treatments 

ها نشان داد که کاربرد های واریانس دادهنتایج تجزیه

داری بر وزن تک غده، عملکرد کل غده ها، تأثیر معنیکشعلف

د تغییرات وزن تک غده و عملکرد کل غده داشت و درص

(۰1/۰≥Pبه )فلورالین، های اتالکشعلفکه با کاربرد طوری

متالین و تریفلورالین در مقایسه با عدم کاربرد آنها، وزن پندی

زمینی افزایش یافت. از این نظر، تک غده و عملکرد غده سیب
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کل غده بعد از ترین تیمار از نظر وزن غده و عملکرد مطلوب

پندی متالین به میزان چهار لیتر  کشعلفشاهد وجین، کاربرد 

در هکتار بود. در این تیمار، مقدار وزن تک غده و عملکرد کل 

تن در هکتار بود که نسبت به شاهد  39/۲4گرم و  83/1۰3غده 

هرز، بیش از دو برابر افزایش نشان داد. همچنین این با علف

متالین به میزان شش پندی کشعلفتیمار با تیمارهای کاربرد 

لیتر در  فلورالین به میزان دوتریفلورالین و اتال لیتر در هکتار و

(. عدم وجود 6هکتار در یک گروه آماری قرار داشت )جدول 

رز، دلیل برتری این تیمار ههایزمینی و علفرقابت بین سیب

در این شرایط، توان گیاه زراعی در جذب آب، مواد غذایی  بود.

یابد و گیاه زراعی از فضای بیشتری استفاده نور افزایش می و

شود. لذا به نظر کند؛ این عوامل سبب افزایش رشد گیاه میمی

د مقدار مواد غذایی تولی رسد با بهبود فتوسنتز گیاه زراعی،می

ها و ها، مقدار وزن غدهها به غدهشود و با انتقال آنشده بیشتر می

عملکرد گیاه افزایش یابد. کاهش عملکرد گیاهان زراعی به دلیل 

متعدد به  هایهرز با گیاهان زراعی، در گزارشهایرقابت علف

 (Jaiswal, 1992اثبات رسیده است. در همین ارتباط، جایسوال )
-با کاهش وزن غده زمینیهرز مزارع سیبهاینشان داد که علف

زمینی شدند. مطالعات ها، باعث کاهش کمیت و کیفیت سیب

هرز، هایانجام شده در آمریکا نشان داد که عدم کنترل علف

دهد درصد کاهش می 7۰تا  4۰عملکرد غده سیب زمینی را 

(Dallyn, 1971 ؛Cory and Joey, 1998 ؛Stall, 1999.) 

 

ت این صفاتمتالین و تریفلورالین بر متوسط وزن غده، عملکرد كل غده و درصد تغییرافلورالین، پندیاتال كشعلفتأثیر مقادیر مختلف  -6جدول   

Table 6- The effect of different doses of Ethalfluralin, Pendimethalin and Trifluralin on mean tuber weight, total tuber yield and percentage 

changes of these traits  

مقادیر داخل پرانتز نشانگر خطای استاندارد  .باشندمی درصد 5احتمال  سطح در آماری دارمعنی تفاوت فاقد LSD آزمون اساس بر مشترکند، حرف یک در حداقل که هاییمیانگین

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

Total tuber yield 

(ton/ha) 

Mean tuber weight (g) 
Total tuber yield (%) Mean tuber weight (%) Dose (L /ha) 

10.99 I (0.61) 47.39 jk (1.77) 102.90 j (6.29) 104.75 l (5.42) 0.125 Ethalfluralin 

14.30 gh (1.14) 59.57 ghij (5.64) 133.48 ghi (8.26) 131.36 ijk (11.87) 0.25  

16.78 fg (0.29) 71.40 efg (1.51) 157.77 fgh (12.04) 157.73 fgh (5.67) 0.50  

18.63 def (0.59) 80.12 de (7.06) 175.53 ef (16.07) 177.55 efg (19.33) 1  

22.01bc (1.62) 92.80 bcd (3.71) 207.68 cd (25.64) 205.25 bcd (12.17) 2  

20.59cd (1.61) 88.99 cd (6.04) 194.19de (24.25) 197.01cde (16.83) 4  
12.26 hi (1.45) 51.17 ijk (4.64) 113.82ij (10.13) 112.59 kl (8.14) 0.25 Pendimethalin 

14.14 gh (0.94) 58.13 hij (2.01) 132.52hi (10.94) 128.31ijkl (4.33) 0.50  

17.05 efg (0.18) 69.75 efgh (2.20) 160.04fg (9.58) 153.93ghi (4.37) 1  

19.93 cde (1.44) 81.53 de (5.41) 188.88 de (11.33) 180.45 def (14.84) 2  

24.39 b (1.36) 103.83 b (5.96) 237.17 ab (8.54) 228.76 b (8.58) 4  

23.80 b (0.75) 98.10 bc (5.41) 230.04 bc (2.97) 216.29 bc (9.64) 6  
12.18 hi (0.29) 53.08 ijk (2.12) 114.46 ij (7.85) 117.21 jkl (5.28) 0.125 Trifluralin 

14.58 gh (1.03) 59.64 ghij (4.78) 137.64 ghi (15.84) 131.51 ijk (9.45) 0.25  

15.45 g (0.54) 63.94 fghi (1.87) 144.81gh (8.70) 141.37hij (6.89) 0.50  

18.45 def (0.74) 74.90 ef (1.15) 173.51ef (15.24) 165.33fgh (1.99) 1  

22.28 bc (0.36) 92.93 bcd (1.88) 208.98 cd (11.71) 205.09 bcd (2.92) 2  

21.78 bc (0.24) 90.92 cd (4.32) 204.70 cd (14.32) 200.70 cde (7.99) 4  
27.92 a (0.90) 117.57 a (3.68) 261.06 a (6.93) 259.48 a (7.28) 0 Weed free 

2.66 11.53 26.20 26.87  LSD (α=0.05) 
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بر  کشعلفتحقیقات متعددی مبنی بر تأثیر مثبت کاربرد 

 عملکرد گیاهان زراعی وجود دارد 

(Tanji and Regher, 1988؛Kazeruni monfared, 2004  ؛

Norsworthy and Frederick, 2005  .) در همین راستا، محمود و

( نشان دادند که کاربرد Mahmood et al., 2000همکاران )

درصدی وزن متوسط  46متالین، باعث افزایش پندی کشعلف

سیر نسبت به شاهد آلوده شد. ریتون کوندوری و همکاران 

(Riton Choudhury et al., 2012 نیز گزارش کردند که )

متالین به مقدار یک لیتر در هکتار، پندی کشعلفکاربرد 

درصد نسبت به شاهد افزایش  ۰4/۲۲زمینی را عملکرد سیب

 کشعلفکه کاربرد  حاکی از این بود داد. نتایج تحقیقی دیگر

-کیلوگرم در هکتار، عملکرد سیب 5/1متالین به میزان پندی

شاهد افزایش داد  درصد نسبت به 99/3۲زمینی را 

(Channappagoudar et al., 2007 در گزارش حمیداله و .)

( اظهار شده است که Hamidullah and Asad, 2004اسد )

متالین توانست عملکرد کیلوگرم در هکتار پندی 5/1 کاربرد

درصد نسبت به شاهد افزایش دهد. بر  4/14زمینی را سیب

 (،Karaminezhad, 2012نژاد )های کرمیاساس یافته

درصد(، پاراکوات + پندی 8/36تی )های وجین دستیمار

 5/۲۲سولفورون )بوزین+ ریممتری درصد(، 1۲/۲4متالین )

-درصد(، پاراکوات+ ریم 37/۲۲بوزین )درصد(، متری

درصد(، پاراکوات+ سولفوسولفورون  75/۲1سولفورون )

درصد(،  5/19متالین )بوزین+ پندیدرصد(، متری 87/19)

-درصد(، ریم 37/17متالین )درصد(، پندی 1۲/19پاراکوات )

درصد(،  37/11وسولفورون )درصد(، سولف 75/13سولفورون )

زمینی نسبت به شاهد آلوده به باعث افزایش عملکرد سیب

شدند. در پژوهشی گزارش شده است که تیمارهای  هرزعلف

 75۰بیوزین به میزان متری کشعلفهرز و هایوجین علف

ترین مقدار عملکرد غده را به گرم در هکتار، به ترتیب بیش

با عملکرد بدست آمده پس از تیمار  دنبال داشتند. این میزان

متالین از نظر آماری تفاوت پندی کشعلفسه لیتر در هکتار 

 کشعلفداری نداشت؛ همچنین تیمار پنج لیتر در هکتار معنی

متالین، عملکرد کمتری نسبت به سایر تیمارها داشت پندی

(Shirmohammadi et al., 2009 در گزارش دیگری .)

 کشعلفکیلوگرم در هکتار  ۰5/1که کاربرد مشاهده شد 

 زمینی را نسبت به شاهدفلورالین، عملکرد کل سیباتال

 درصد افزایش داد  86/۲7، هرزهایعلفآلوده به  

(Tonks et al., 2000( چتری و همکاران .)Chettri et al., 

لیتر  75/۰متالین به میزان ( اظهار کردند که کاربرد پندی2006

درصد نسبت به  91/۲۰زمینی را ر هکتار، عملکرد کل سیبد

شاهد افزایش داد. گزارشات دیگری نیز مبنی بر افزایش 

متالین پندی کشعلفعملکرد سیب زمینی با استفاده از کاربرد 

(Nelson and Giles, 1989 ،Majd and Alebrahim, 2013 و )

 دارد. ( وجودMajd and Alebrahim, 2013تریفلورالین )

 گیری كلینتیجه

ترین تیمارها از نظر با توجه به نتایج بدست آمده، مطلوب

 کشعلفهرز، کاربرد هایتوده علفکاهش تراکم و زیست

فلورالین به مقدار شش و چهار لیتر در متالین و اتالپندی

هکتار بود. با کاربرد این تیمارها، وزن غده و عملکرد کل 

ها، نبوته در هکتار بیش از دو برابر افزایش یافت. پس از آ

به میزان دو لیتر در فلورالین تیمارهای تریفلورالین و اتال

رسد که استفاده از به نظر میهکتار در قرار داشتند. بنابراین، 

های کشعلففلورالین در کنار متالین و اتالپندی کشعلفدو 

زمینی کشورمان )متری پر مصرف کنونی در مزارع سیب

هرز هایتواند در مدیریت کنترل علفمیبیوزین و پاراکوات( 

 مورد استفاده قرار گیرد.
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