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 چکیده

بر  پیش کاشت و پس از کاشت صورت سی( بهتیپی)ای EPTC کشعلف مصرف زمان و دز اثر بررسی منظور به

 آالروق طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات ایستگاه در ایمزرعه آزمایشی زمینی،سیب غده عملکرد راکم ودرصد ت کاهش

 سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در شاهد تیمار با فاکتوریل صورت به آزمایش. شد انجام 2932 سال در اردبیل

 در EPTC کشعلف دزهای اول، فاکتور. شد انجام( آگریا) قهمنط مرسوم زمینیسیب رقم از استفاده با و فاکتور دو تکرار،

 لیتر  6 و 5 ، 4 ، 2 ،2 ،5/0 شامل ،به صورت دزهای کاهش یافته تا دزهای افزایشی نسبت به دز توصیه شده سطح شش

 ییزااستولون شدن و پیش کاشت، سبز مرحله سه در EPTC کشعلف مصرف زمان دوم، فاکتور و هکتار در موثره ماده

درصد  کاهش باعث هکتار، در موثره ماده لیتر 6میزان به EPTC کاربرد داد نشان آماری هایتجزیه. شد انجام زمینیسیب

 بین از .شد( هرزعلف با) وجین بدون شاهد به نسبت % 22/93میزان بهتره( )تاج خروس و سلمه های هرزعلف تراکم کل

 در مرحله های هرزعلف تراکم کاهش درصد بیشترین زمینی،سیب دیرش مختلف مراحل درEPTC  کاربرد هایزمان

بیشترین عملکرد داری بر عملکرد کل داشت. تاثیر معنی EPTCزمان کاربرد  آماری تجزیه. طبق کاشت بدست آمدپیش

 04/95 کش در مرحله پیش کاشت نسبت به سبز شدن عملکرد را تادر مرحله پیش کاشت بدست آمد ، استفاده از علف

کاشت در کنترل کش پیشمی تواند به عنوان یک علف EPTCکشبا توجه به نتایج تحقیق حاضر علف درصد افزایش داد.

 زمینی در ایران موثر واقع شود.های هرز مزارع سیبعلف
 

  ترهسلمهپاسخ، -، دزعلف هرز ای پی تی سی، درصد کاهش تراکم: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه. 1 

 

-چهارمین محصول زراعی مهم از نظر تامین غذای انسان در دنیا می (.Solanum tuberosum L) زمینیسیب

و در میان کشورهای آسیایی پس از  22ی زمینی در میان کشورهای جهان در رتبهایران از نظر میزان تولید سیب(. 3)باشد

 کاهنده محصوالت کشاوزی ترین عواملمهم وهرز جز هایشک علفبی  (.5) داردکشور چین و هند در رتبه سوم قرار 

، نور و مواد غذایی با گیاهان زراعی رقابت کرده و باعث کاهش محصوالت زراعی  زیرا برای دستیابی به آب .(8) هستند

اظهار  (4) کالدیز و بلترانو (22)رسد درصد می 80الی  20های هرز گاهی به شوند به طوری که خسارت  ناشی از علفمی

درصد  68تا  28زمینی را از بسته به تراکم آن، زیست توده سیب  (Sourghom halopensi) هرز قیاقشتند که علفاد
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 99خروس در هر متر ردیف کاشت باعث کاهش وجود یک بوته تاج  (22)ونگسل و رنر . طبق تحقیق دهدکاهش می

های بازار پسند درصد کاهش عملکرد غده 40ث ردیف کاشت باع خروس در هر متربوته تاج 4درصدی عملکرد و حضور 

توصیه در ایران زمینی سیب کنترل علف هرزهای تا کنون تنها دو علفکش متریبوزین و پاراکوات برای .گرددزمینی میسیب

هردو علفکش توصیه شده برای این محصول  که ،باشدشده است که از لحاظ تعداد و تنوع محل عمل بسیار محدود می

همچنین این . دارند (2و پاراکوات بازدارنده فتوسیستم  2)متریبوزین بازدارنده فتوسیستم  ل فتوسیستمیمحل عم

توسط   EPTC .(2) چندان تاثیرگذار نیستند، ترهخروس و سلمهه تاجژهرز تابستانه بوی هایدر کنترل علف هاکشعلف

Stauffer  ا نام عمومی این علفکش ب .(2) کشف و تولید شد 2352در سالEPTC  و نام تجاری اپتام و ارادیکان از

-تیوکاربامات هاست که از آنزیمی در بیوسنتز اسیدهای چرب که باعث طویل شدن آنها برای ساخت موم ها و سوبرین می

کاهش  های هرز در ایجاد خسارت به این مزارع و پرهزینه بودن وجین وبا توجه به تاثیر علف کنند. لذاشود جلوگیری می

ها، جهت تعیین بهترین زمان مصرف و دز علفکش آزمایشی عواقب زیست محیطی ناشی از کاربرد زیاد و نامناسب علفکش

 طراحی و اجرا شد.
 

 

 هامواد و روش. 2 

 

)تراکم  الزم هایگیریاندازه و شد انجام اردبیل آالروق تحقیقاتی ایستگاه محل در 2932آزمایش در سال زراعی 

 محقق دانشگاه هرز هایعلف آزمایشگاه درزمینی جهت تعیین عملکرد( های سیبگیری وزن غدههرز و اندازه هایعلف

-سانتی 90 عمق به داربرگردان گاوآهن با 2932 سال در پاییزه عمیق شخم بستر، سازیآماده جهت. گرفت انجام اردبیلی

 شرایط شدن مساعد از بعد فرصت اولین در هاپشته و جوی تهیه و زنیدیسک شامل ثانویه شخم عملیات. شد انجام متر

 ردیف سه کرت هر در. شد گرفته نظر در متریسانتی 25  کاشت هایردیف بین فاصله و انجام 2932 بهار در محیطی

 تر،مسانتی 25 کاشت هایردیف فاصله و ردیف روی مترسانتی 25 بوته فاصله به منطقه عرف طبق آگریا رقم زمینیسیب

. بود متر 25/2 و 5/9 بترتیب کرت هر عرض و طول. شد کشت 2932 خرداد اول در مترسانتی 20 عمق در و دستی بطور

صورت دزهای کاهش یافته تا دز به شش در EPTC کشعلف دزهای اول، فاکتور: از بودند مطالعه عبارت مورد تیمارهای

 فاکتور و هکتار در موثره ماده لیتر 6و 5 ،4 ،2 ،2 ،5/0 که شامل ددزهای افزایشی نسبت به دز توصیه شده استفاده شدن

 حجیم و زاییاستولون سبزشدن، مرحله سه که در زمینیسیب رشدی مختلف مراحل در کشعلف مصرف هایزمان دوم،

های مربوط داده هرز( به ترتیب در آنالیزهرز( و وجین کامل)بدون علفدو تیمار بدون وجین)با علف شد؛ انجام  غده شدن

حالل مورد استفاده در زمینی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. های مربوط به عملکرد سیبهرز و آنالیز دادههایبه علف

 فشار و سرعت. شد برده بکار 8002 بادبزنی نازل با Inter مدل پشتی پاشسم توسط EPTCکش علفاین آزمایش بود. 

 مرحله هر از بعد هفته سه. شدند کالیبره هکتار در آب لیتر 250 برای پاشش میزان و ثابت یباًتقر تیمارها تمام در پاشیسم

 تجزیه در. شد انجام( مربع متر 50/0×25/0 کوادرات) بردارینمونه واحدهای توسط هرز هایعلف بردارینمونه پاشی،سم

 استفاده مختلف دزهای اثر بین مقایسه برای شاهد، تیمار با فاکتوریل آزمایش آماری طرح قالب در واریانس آنالیز از آماری

برای رسم نمودار و محاسبه  های هرز از آنالیز رگرسیون استفاده شد.پاسخ علف -همچنین برای مقایسه بین روند دز و شد

های سهها و مقایو جهت تجزیه داده .Excel،11  Sigmaplot 2013افزار ترتیب از نرمهای رگرسیونی بهمعادله

ها نیز با استفاده از آزمون استفاده گردید. مقایسه میانگین  MSTATCو SAS 9.1ترتیب از نرم افزارهای اورتوگونال به

 ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.چند دامنه
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 درصد کاهش تراکم کل

 Amaranthus) قرمز خروس ریشهتاج آزمایش دوره انجامهرز مشاهده شده در طول های علفغالب گونه

retroflexus) ترهسلمه و (Chenopodium album) درصد کاهش تراکم کل نتایج تجزیه واریانس نشان داد که . ندبود

با توجه به باشد. دار میدرصد معنی 2های مورد مطالعه در سطح احتمال در زمان EPTCدر استفاده از دزهای مختلف 

به میزان   EPTCکاربرد لیتر نسبت به سایر دزها در کاهش تراکم کل بهتر عمل نمود.  6دز  [2]انگین جدول مقایسه می

برابر تراکم کل را بیشتر کاهش داد. با   33/5هکتار در موثره ماده لیتر  5/0در هکتار در مقایسه با دز  موثرماده لیتر  6

 .  [2شکل]درصد تخمین زده شد  88/98میانگین درصد کاهش تراکم کل نسبت به شاهد عدم کنترل  EPTCکاربرد 

  [2]و جدول  [2]پارامتره تبعیت نمود. با توجه به شکل  9از تابع سیگموئیدی  EPTCکش پاسخ علف -واکنش دز

 34/0و ضریب تبیین آن  80/9برای درصد کاهش تراکم کل  50ED (effective dose 50%)شود که مشاهده می

، با کاربرد ارادیکان + آترازین از طریق سم آبیاری در یک سیستم بارانی جمعیت (2)طبق گزارش الیسنکو و همکاران  است.

 %25و پندیمتالین تا  EPTC با تلفیق (9) کاهش دادند. آرنولد و همکاران %30ساله را در ذرت بیش از هرز یکهایعلف

  کنترل کرد. را salsola kali) )شورعلف

 
 تراکم کل کاهش درصد بر سیتیپیای علفکش دزهای اثر میانگین مقایسه -1 جدول

 درصد کاهش تراکم کل
 

(موثردرهکتار ماده لیتر)  دز  

 
 (3.13)±7.77d 0.5 

16.00dc(±4.9) 1 
19.33dc(±6.63) 2 
29.61abc(±9.98) 4 
36.27ab(±12.68) 5 
46.55a(±12.78) 6 

احتمال  سطح در آماری دارمعنی تفاوت فاقد دانکن ایچند دامنه آزمون اساس بر مشترکند، حرف یک در حداقل که هاییمیانگین

 باشندداخل پرانتز نشانگر خطای استاندارد می مقادیر .باشندمی درصد 5

 

 EPTCلفکش کل برای ع تراکم کاهش درصد سیگموئیدی تابع از حاصل پارامترهای برآورد -2 جدول
                 

R2 (ED50) x0 b a 
 صفت

 

            0.94               3.80(±2.06)       1.89(±0.83)        58.88(±26.1)        

 
کل تراکم کاهش درصد  

 

50ED  ر داخل پرانتز نشانگرمقادی  .داد کاهش درصد 55 میزان به را مطالعه مورد صفت که است کشعلف از شاخص غلظتی 
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 علف هرز تراکم کاهش درصد میانگین بر کشعلف کاربرد عدم با مقایسه در کشعلف کاربرد تاثیر -1شکل
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 دزهای علفکش ای پی تی سی

   EPTC مختلف دزهای کل به تراکم کاهش درصد پاسخ روند - 2 شکل

 

   عملکرد کل

 

 .شد داردرصد معنی 2بر عملکرد، با احتمال   EPTCکه تاثیر زمان کاربرد علفکش  دادها نشان یه واریانس دادهتجز

درصد  02/32لیتر ماده موثره در هکتار بدست آمد که نسبت به تیمار عدم کنترل  6بیشترین مقدار عملکرد در تیمار با دز 

لیتر ماده  3/0لیتر ماده موثر با پندیمتالین   EPTC 4/9 ند که مخلوطگزارش کرد( 20) افزایش داشت. تونکز و همکاران

مرحله کش در مرحله پیش کاشت نسبت به استفاده از علفبه مقدار مطلوبی شد. سیب زمینی باعث افزایش عملکرد موثر 
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-د دریافتند که جوانهدر بررسی خو (6) الو و همکاراندرصد افزایش داد،  04/95را تا غده سیب زمینی سبز شدن عملکرد 

  دهد.کاهش می % 25زمینی عملکرد را زنی پس از سیبو جوانه %68زمینی عملکرد آن را تا هرز قبل از سیبزنی علف

 

 

 نتیجه گیری. 4

لیتر ماده موثر در هکتار  6با دز   EPTC کشعلف توان نتیجه گرفت که کاربردبا توجه به نتایج تحقیق حاضر می 

در   و باعث افزایش عملکرد کل غدهعلف هرز داشت درصد تراکم بهترین نتیجه را در کاهش ش کاشت در مرحله پی

 زمینی شدمحصول سیب
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ABSTRACT 
In order to study EPTC efficacy as a preplant and post emergence herbicide, on total weed density and 

total yield of potato,an exprimental design was conducted at Alaroog Ardabil research station in 2013. 

Expriement was dose-response bioassay bassed on complete randomized design with three replications. The 

potato cultivar was agria (common cultivar in Ardabil). First factor was included seven dosege of EPTC (0-

0.5-1-2-4-5 and 6 Lit a.i/ha). The second factor was EPTC application time that was done in three stages of 

potato growth (pre-plant, emergence, stoloning), and two treatment (weed y and weedfree) was considered as 

control. Statistical analysis showed that using dosege of EPTC and application time had a significant effect 

on reducing  percentages of total density(Amaranthus retroflexus + Chenopodium album). Result showed that 

the most reduction percantage of total density was at 6 lit ai/ha that compared to weedy 39.27%. Statistical 

analysis showed that using dosege of EPTC and time of EPTC spraying had a significant effect on total tuber 

yield. The most yield obtained at pre plant stage that had 35.04% increasment compared to emergence stage. 

 

Keywords: Chenopodium album ,Dose-response, EPTC,  Weed density. 


