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با دزّای  (Amaranthus blitoides S. Watson)ّرز تاج خرٍس خَابیذُ کٌترل علف

 Solanum)زهیٌی کص اگسادیارشیل در هراحل هختلف رضذی سیبکاّص یافتِ علف

tuberosum L.) 
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 خالغِ

ثػَرت دس ( EC %30بح استبر توص اگسادیبرشیل )ثِ هٌظَر ثررسی تبثیر دزّبی وبّص یبفتِ ػلف

ای در ایستگبُ تحمیمبت وطبٍرزی ٍ هٌبثغ ّرز تبج خرٍس خَاثیذُ، آزهبیطی هسرػِدر وٌترل ػلفرٍیطی 

ّبی دبسخ، ثػَرت فبوتَریل در لبلت طرح ثلَن -اًدبم ضذ. آزهبیص دز ،1392سبل طجیؼی آالرٍق اردثیل در 

وص دزّبی وبّص یبفتِ ػلف ،وبهل تػبدفی ثب سِ تىرار ٍ ثب استفبدُ از رلن آگریب اًدبم ضذ. فبوتَر اٍل

 ،ر ٍ فبوتَر دٍملیتر هبدُ هَثرُ در ّىتب 8/0ٍ  6/0،  4/0،  2/0،  1/0،  05/0اگسادیبرشیل در ّفت سطح، غفر، 

اًدبم  زهیٌیسیت ضذى غذُزایی ٍ حدین، استَلَىاگسادیبرشیل در سِ هرحلِ سجس ضذىوص زهبى هػرف ػلف

خرٍس خَاثیذُ داری ثر زیست تَدُ تبجّبی آهبری ًطبى داد اػوبل دزّبی هختلف تبثیر هؼٌیضذ. ًتبیح تدسیِ

لیتر هبدُ هَثرُ در ّىتبر  8/0خرٍس خَاثیذُ، در دز بج. ًتبیح ًطبى داد وِ ووتریي زیست تَدُ تایدبد ورد

خرٍس خَاثیذُ را وبّص دّذ. درغذ زیست تَدُ تبج 88/84ّرز تَاًست حبغل ضذ وِ ًسجت ثِ ضبّذ ثب ػلف

زهیٌی، ًسجت ثِ هرحلِ حدین ضذى زیست تَدُ ّبی هػرف اگسادیبرشیل هرحلِ سجس ضذى سیتدر ثیي زهبى

 درغذ وبّص داد. 16/27خرٍس خَاثیذُ را تبج

 

 زهیٌیدبسخ، سیت -خرٍس خَاثیذُ، دزاگسادیبرشیل، تبج: کلوات کلیذی

 

 

  هقذهِ

ّبی زراػی، هىبًیىی، ضَد وِ ػجبرتٌذ از: رٍشّبی ّرز استفبدُ هیّبی هختلفی ثرای وٌترل رضذ ٍ ًوَ ػلفرٍش

ّبی ّرز ثِ ضرٍری وِ وبرایی آى در وٌترل ػلفّبی ّرز رٍضی است . هذیریت ضیویبیی ػلف]1[ضیویبیی ٍ ثیَلَشیه 

ّبی زیست هحیطی ٍ ػذم ، افسایص ًگراًی]3[ّبی ّرز ّبی همبٍم ػلفٍلی ثب تَسؼِ سریغ ثیَتیخ ]6[اثجبت رسیذُ است 

ثرای ّبی ثبالی ٍاثستِ ثِ تَلیذ هذرى اهرٍزُ ًیبز ٍ ّسیٌِ ]10[ّبی ّرز وص اًتخبثی ثرای ثسیبری از ػلفٍخَد ػلف

یىی از ایي راّىبرّب،  ]8[تر ثرای تَلیذ هحػَالت وطبٍرزی ثیطتر آضىبر ضذُ است تَسؼِ راّىبرّبیی خذیذ ٍ ایوي

ّب راّىبرّبی اسبسی چَى تْیِ وصسبزی هػرف ػلفثرای ثْیٌِ ّب ٍ استفبدُ ثْیٌِ از آًْب است.وصوبّص هػرف ػلف

وطی از خبًَادُ اگسادیبرشیل ػلف ّبی ّرز هَرد تَخِ لرار گرفتِ است.وبراتریي دز ٍ زهبى وبرثرد هٌبست وٌترل ػلف

ّبی ّرز وص در اثتذا ثرای وٌترل ػلف. ایي ػلف]7ٍ  2[ّب ٍ ثبزدارًذُ سٌتس درٍتَدَرفیریٌَشى اوسیذاز است اوسیذازٍل

سارش ضذُ است وِ وبرثرد اًدبم ضذ گ ]4[در تحمیمی وِ تَسط ثبرة ٍ ّوىبراى  .]5[در ثرًح ٍ ًیطىر هؼرفی گردیذ 
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ثَزیي ثِ هیساى یه ویلَگرم هبدُ هَثرُ ویلَگرم هبدُ هَثرُ در ّىتبر ثراثر وبرثرد استبًذارد هتری 3/0اگسادیبرشیل ثِ هیساى 

وبرا  (Panicum aubalbidum)ای ارزى ٍ گًَِ (Solanum nigrum)ریسی سیبُ وص در وٌترل تبجدر ّىتبر ثَد. ایي ػلف

زهیٌی تَغیِ ویلَگرم هبدُ هَثرُ در ّىتبر ثرای سیت 35/0-4/0ّبی ثَزیي در هیساىوص در تٌبٍة ثب هتریػلفثَد. ایي 

ّبی ّبی ّرز، ثخػَظ ػلفر وٌترل ػلفدوص اگسادیبرشیل ضذُ است. ثب تَخِ ثِ هطبلت فَق، ثررسی تبثیر هػرف ػلف

وص ثرای هجبرزُ ضیویبیی هٌبست ف دیگر زهبى استفبدُ از ػلفثبضذ. از طرزهیٌی ضرٍری هیّرز تبثستبًِ در هسارع سیت

 ضَد. ّبی ّرز اهری هْن ٍ ضرٍری تلمی هیثب ػلف

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

خلخبل اًدبم -خبدُ اردثیل 10در هحل ایستگبُ تحمیمبتی آالرٍق اردثیل، ٍالغ در ویلَهتر  1392آزهبیص در سبل زراػی 

سبزی ثستر ضخن ّبی ّرز داًطگبُ هحمك اردثیلی اًدبم گردیذ. خْت آهبدُآزهبیطگبُ ػلفّبی الزم در گیریضذ ٍ اًذازُ

زًی هتر اًدبم ضذ. ػولیبت ضخن ثبًَیِ ضبهل دیسهسبًتی 30دار ثِ ػوك ثب گبٍآّي ثرگرداى 1391ػویك دبییسُ در سبل 

ّبی اًدبم ضذ ٍ فبغلِ ثیي ردیف 1392ثْبر ثؼذ از هسبػذ ضذى ضرایط هحیطی در  ّب در اٍلیي فرغتٍ تْیِ خَی ٍ دطتِ

دسی زیوٌس ثر هتر ثَد. آزهبیص ثِ  PH 76/7  ٍEC 04/2هتری در ًظر گرفتِ ضذ. خبن هسرػِ دارای سبًتی 75وبضت  

هتر هرثغ اخرا  650ّبی وبهل تػبدفی ثب سِ تىرار در زهیٌی ثِ هسبحت تمریجی غَرت فبوتَریل در لبلت طرح دبیِ ثلَن

-هتر رٍی ردیف ٍ فبغلِ ردیفسبًتی 25زهیٌی رلن آگریب طجك ػرف هٌطمِ ثِ فبغلِ ثَتِ ّر ورت سِ ردیف سیت ضذ. در

وطت گردیذًذ. تیوبرّبی هَرد  1392هتر در اٍل خرداد سبًتی 10هتر، ثِ طَر دستی ٍ در ػوك سبًتی 75ّبی وبضت 

، 05/0وص اگسادیبرشیل در ّفت سطح غفر )ػذم وٌترل(، هطبلؼِ ػجبرت ثَدًذ از: فبوتَر اٍل، دزّبی وبّص یبفتِ ػلف

وص در هراحل هختلف رضذی ّبی هػرف ػلفلیتر هبدُ هَثرُ در ّىتبر ٍ فبوتَر دٍم، زهبى 8/0ٍ  6/0، 4/0، 2/0، 1/0

وص زهیٌی اًدبم ضذ. ػلفزایی ٍ حدین ضذى غذُ سیتزهیٌی ثَدًذ وِ در سِ هرحلِ سجسضذى، استَلَىسیت

دبضی در توبم تیوبرّب ثىبر ثردُ ضذ. سرػت ٍ فطبر سن 8001ثب ًبزل ثبدثسًی  Interدبش دطتی هذل رشیل تَسط سناگسادیب

ثرداری دبضی، ًوًَِلیتر آة در ّىتبر وبلیجرُ ضذًذ. سِ ّفتِ ثؼذ از ّر هرحلِ سن 250تمریجبً ثبثت ٍ هیساى دبضص ثرای 

ّبی ثرداضت ضذُ ثِ تفىیه هتر هرثغ( اًدبم ضذ ٍ ًوًَِ 50/0×75/0ادرات ثرداری )وَّبی ّرز تَسط ٍاحذّبی ًوًَِػلف

ّبی ثرداضت ضذُ ثِ طَر وبهل از هسرػِ ثِ آزهبیطگبُ هٌتمل ضذًذ ٍ ثرداری لرار گرفتٌذ. ًوًَِّبی ًوًَِدرٍى دبوت

 48سبًتی گراد ثِ هذت  75ّبی هخػَظ ریختِ ضذ ٍ داخل آٍى ثب دهبی خرٍس خَاثیذُ، در دبوتّبی َّایی تبجاًذام

ّب، هحتَیبت داخل ّر دبوت خذاگبًِ ثب ترازٍی دیدیتبلی ثب دلت سبػت لرار دادُ ضذًذ دس از خطه ضذى وبهل ًوًَِ

غَرت گرفت ٍ   SAS 9.1ّب ثب استفبدُ از ًرم افسارّب ثجت گردیذ. تدسیِ آهبری دادُگرم تَزیي ضذُ ٍ ٍزى خطه آى 01/0

 ّبی ّرز از آًبلیس رگرسیَى استفبدُ ضذ. تبثغ هَرد استفبدُ ػجبرت ثَدًذ از: دبسخ ػلف -ثیي رًٍذ دزّوچٌیي ثرای همبیسِ 

1  ُتبثغ لدستیه سِ دبراهتر( ) 

 :]10[بثغ لدستیه ثِ ضرح زیر است تدبراهترّبی هَخَد در 

:a خرٍس خَاثیذُ؛ حذاوثر زیست تَدُ تبجb ٍ ضیت خط (ED50)X0 ثِ  زیست تَدُوبّص وص الزم ثرای دز ػلف

ّب رسن ضذًذ. ّوچٌیي همبیسِ هیبًگیي SigmaPlot ٍ 2013 Excel 11 درغذ. ًوَدارّب ثب استفبدُ از ًرم افسار 50هیساى 

 ًیس ثب استفبدُ از آزهَى داًىي در سطح احتوبل دٌح درغذ استفبدُ ضذ.

 

 ًتایج ٍ بحث  

داری ثِ ترتیت وص اگسادیبرشیل ٍ زهبى هػرف آى تبثیر هؼٌیًطبى داد وِ دزّبی هختلف ػلفّبی آهبری ًتبیح تدسیِ دادُ

خرٍس خَاثیذُ در  خرٍس خَاثیذُ داضت. ووتریي ٍزى خطه تبجدر سطح احتوبل یه ٍ دٌح درغذ ثر ٍزى خطه تبج
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لیتر هبدُ هَثرُ در  4/0ٍ  6/0دزّبی  گرم در هتر هرثغ حبغل ضذ وِ ثب 28/3لیتر هبدُ هَثرُ در ّىتبر ثب همذار  8/0دز 

گرم در  69/21ثب همذار  ّرزضبّذ ثب ػلفخرٍس خَاثیذُ در تیوبر خطه تبجداری ًذاضت. ثبالتریي ٍزىّىتبر تفبٍت هؼٌی

 88/84خرٍس خَاثیذُ را لیتر هبدُ هَثرُ در ّىتبر ًسجت ثِ ضبّذ تَاًست ٍزى خطه تبج  8/0هتر هرثغ حبغل ضذ. دز 

تَخِ ثِ وص اگسادیبرشیل از تبثغ لدستیه سِ دبراهترُ تجؼیت ًوَد. ثب دبسخ ػلف -دبسخ دز (. 1وبّص دّذ )خذٍل درغذ 

ٍ ضریت  100/0خرٍس خَاثیذُ ثراثر اگسادیبرشیل ثرای زیست تَدُ تبج ED50ضَد وِ هطبّذُ هی 2ٍ خذٍل  1ضىل 

ضذى در هرحلِ سجسضذى ٍ ثبالتریي آى در هرحلِ حدین خرٍس خَاثیذُاست. ووتریي زیست تَدُ تبج 99/0تجییي آى 

ٍ  16/27زایی ثِ ترتیت حبغل ضذ. زیست تَدُ تبج خرٍس خَاثیذُ در هرحلِ سجسضذى ًسجت ثِ حدین ضذى ٍ استَلَى

 (.2دّذ )ضىل درغذ وبّص را ًطبى هی 36/24
 اگسادیارشیلکص خرٍس خَابیذُ در دزّای هختلف علفهیاًگیي زیست تَدُ تاج -1جذٍل 

 
 

 

 

 

داخل  مبدیردار ًذارًذ. هدرغذ اختالف هؼٌی 5ّبی دارای حذالل یه حرف هطترن، ثر اسبس آزهَى داًىي در سطح احتوبل هیبًگیي

 دراًتس ًطبًگر خطبی استبًذارد است.
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 کص اگسادیارشیلخرٍس خَابیذُ در دزّای هختلف علفرًٍذ پاسخ زیست تَدُ تاج -1ضکل 

 

 کص اگسادیارشیلبرآٍرد پاراهترّای بذست آهذُ از تابع لجستیک برای علف  -1جذٍل 

درغذ وبّص داد. همبدیر داخل دراًتس ًطبًگر خطبی  50ّبی ّرز را ثِ هیساى ػلف زیست تَدُوص است وِ غلظتی از ػلف ED50ضبخع 

 استبًذارد است.

 )گرم در هتر هرثغ( خَاثیذُتبج خرٍس  زیست تَدُ دز )لیتر هبدُ هَثرُ در ّىتبر(

69/21 ّرز()ضبّذ ثب ػلف غفر e (65/2)  

05/0 13/14 d (20/1)  

1/0 23/10 c (31/1)  

2/0 28/8 bc (56/1)  

4/0 55/5 ab (62/0)  

6/0 59/4 ab (45/0)  

8/0 28/3 a (37/0)  

ED50(x0) R (bضیت خط ) (a)خرٍس خَاثیذُ تبج حذاوثر زیست تَدُ  تیوبر
2 

 99/0 100/0 (008/0) 784/0( 046/0) 714/21( 450/0) خرٍس خَاثیذُزیست تَدُ تبج

Oxadiargyl dose (lit a.i/ha) 
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 خرٍس خَابیذُتَدُ تاج زهیٌی بر زیستتاثیر زهاى هصرف اگسادیارشیل در هراحل هختلف رضذی سیب  -2ضکل 

 

 گیریًتیجِ

زهیٌی لیتر هبدُ هَثرُ در ّىتبر اگسادیبرشیل ٍ در هرحلِ سجس ضذى سیت 8/0تَاى ًتیدِ گرفت وِ وبرثرد دز در ول هی

 طَر هَثر وٌترل وٌذ.خرٍس خَاثیذُ را ثِتَاًست تبج
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