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 چکیده

 

تره، و ارتفاع ساقه خروس، سلمهصورت پیش کاشت  و پس کاشت بر تراکم تاج به EPTCکش به منظور بررسی اثر علف

انجام شد. آزمایش به  1932ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آالروق اردبیل در سال زمینی، آزمایشی مزرعهسیب

زمینی ه تکرار، دو فاکتور و با استفاده از رقم سیبهای کامل تصادفی با سصورت فاکتوریل با تیمار شاهد در قالب طرح بلوک

لیتر ماده  6و  5، 4،  2، 1،  5/0در شش سطح شامل   EPTC کشمرسوم منطقه )آگریا( انجام شد. فاکتور اول، دزهای علف

(، انجام شد. زایی، سبز شدن و استولونکاشتدر سه مرحله )پیش EPTCکش موثره در هکتار و فاکتور دوم، زمان کاربرد علف

خروس  داری بر درصد کاهش تراکم تاجپاشی آن تاثیر معنیو زمان سم EPTCتجزیه آماری نشان داد، استفاده از دزهای علفکش 

لیتر ماده موثر در هکتار بود.  6تره در دز خروس و سلمهتره داشت. نتایج نشان داد، بیشترین درصد کاهش تراکم تاجو سلمه

نسبت به شاهد  EPTCمحاسبه شد. استفاده از  % 44/93خروس در مقایسه با تیمار عدم کنترل ش تراکم تاجبیشترین درصد کاه

بر ارتفاع ساقه  EPTCدرصد کاهش داد. نتایج آماری نشان داد، زمان کاربرد  31/40تره را بدون وجین بطور میانگین تراکم سلمه

شدن زمینی در مرحله پیش کاشت نسبت  به مرحله سبزرتفاع ساقه سیبدار شد . ادرصد معنی 1زمینی در سطح احتمال سیب

  درصد بیشتر بود. 43/14
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  . مقدمه1

 

کشت پس از باشد و از نظر سطح زیر می (Solanaceae)ساله از تیره گیاهی یک (.Solanum tuberosum L) زمینیسیب

هرز وجود زمینی فضای کافی برای هجوم علف با توجه به کشت ردیفی سیب. (5ی چهارم قرار دارد )، برنج و گندم در رتبهذرت

ترین عوامل کاهش دهنده محصوالت زراعی به شمار های زراعی و از مهمهای هرز به عنوان جزء جدایی ناپذیر بوم نظامدارد. علف

اقدامات مختلفی که برای  علیرغم(. 3ها باشد )تواند بیشتر از حشرات و بیماریها میورت عدم کنترل، خسارت آنروند و در صمی
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درصد خسارت به گیاهان زراعی  20تا  15شود، این تنش زیستی ساالنه های کشاورزی انجام میهرز اکوسیستم هایکنترل علف

-های  مدیریتی از جایگاه ویژههرز در بین سایر روش هاییایی برای مبارزه با علفروش شیم( 6)به گزارش هلمز  (.8)کند وارد می

های در ایران و بویژه در منطقه اردبیل، روش مرسوم در کنترل علف ست.اهای مدیریتی برای خود باز کرده ای در بین سایر روش

ین دستی و کولتیواتور است که در اوایل فصل رشد انجام های متری بیوزین و پاراکوات، وجکشزمینی، استفاده از علفهرز سیب

 EPTC (.1ها به خوبی کنترل نشده و عملکرد محصول را شدیداً کاهش می دهد )های هرز تابستانه با این روششود و علفمی

هستند که بر روی آنزیم کش های بازدارنده بیوسنتز چربی ها است. تیوکاربامات ها گروهی از علفسی( از تیوکارباماتتیپی)ای

گذارند. ممانعت از عمل آنزیم طویل کننده سبب که به شبکه آندوپالسمی متصل است، تاثیر می (Elongases)طویل کننده

شده و در نتیجه مانع از بیوسنتز سوبرین و موم کوتیکولی می  (VLCFAS)جلوگیری از سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بسیار بلند 

زمینی که از لحاظ تعداد و تنوع محل عمل  نیز مشابه های مورد مصرف در زراعت سیبکشجه به محدود بودن علف(. با تو3شود )

زمینی کشی جدید در زراعت سیبباشد، لذا معرفی علفهرز مقاوم در این زراعت دور از ذهن نمیهایهستند، احتمال ایجاد علف

زمینی را بطور موثرتر هرز مزارع سیبهایها که بتواند در مرحله داشت، علفشکدر ایران جهت قرار گرفتن درتناوب مصرف علف

 رسد. کنترل کند، ضروری به نظر می

 

  

 ها. مواد و روش2
 

های الزم در آزمایشگاه گیریدر محل ایستگاه تحقیقاتی آالروق اردبیل انجام شد و اندازه 1932آزمایش در سال زراعی 

دار با گاوآهن برگردان 1931سازی بستر، شخم عمیق پاییزه در سال جهت آماده. محقق اردبیلی انجام گردیدهای هرز دانشگاه علف

بعد از مساعد شدن   ها در اولین فرصتزنی و تهیه جوی و پشتهمتر انجام شد. عملیات شخم ثانویه شامل دیسکسانتی 90به عمق 

متری در نظر گرفته شد. در هر کرت سه ردیف سانتی 35های کاشت  ردیف انجام شد. فاصله بین 1932شرایط محیطی در بهار 

متر، به طور سانتی 35های کاشت متر روی ردیف و فاصله ردیفسانتی 25زمینی رقم آگریا طبق عرف منطقه به فاصله بوته سیب

متر بود.  25/2و  5/9ت به ترتیب کشت گردیدند. طول و عرض هر کر 1932متر در اواخر اردیبهشت سانتی 10دستی و در عمق 

لیتر ماده موثره  6و  5، 4، 2، 1، 5/0در شش سطح  EPTC کش تیمارهای مورد مطالعه عبارت بودند از: فاکتور اول، دزهای علف

 زمینی که در سه مرحله قبل از کاشت، سبزشدن،کش در مراحل مختلف رشدی سیبهای کاربرد علفدر هکتار و فاکتور دوم، زمان

های مربوط به شاهد )بدون علف هرز( مرتباً وجین شدند؛ همچنین با در طول فصل رشد کرت. زمینی انجام شدزایی سیباستولون

 Interپاش پشتی مدل توسط سم EPTCکش پاشی شد. علفمشاهده سوسک کلرادو، مزرعه با سم کونفیدور  علیه این آفت سم

لیتر آب  250پاشی در تمام تیمارها تقریباً ثابت و میزان پاشش برای د. سرعت و فشار سمبکار برده ش 8001با  یک نازل بادبزنی 

برداری )کوادرات هرز توسط واحدهای نمونههایبرداری علفپاشی، نمونهدر هکتار کالیبره شدند. سه هفته بعد از هر مرحله سم

های برداشت برداری قرار گرفتند. نمونههای نمونهیک درون پاکتهای برداشت شده به تفکمتر مربع( انجام شد و نمونه 50/0×35/0

بوته به صورت تصادفی برای هر کرت  6گیری ارتفاع بوته، اندازه برایشده به طور کامل از مزرعه به آزمایشگاه منتقل شدند، 

ی کامل بر حسب سانتی متر انتخاب گردید و سپس اندازه ساقه اصلی  آنها از سطح خاک تا نوک ساقه اصلی در زمان گلده

در تجزیه آماری از آنالیز واریانس در قالب طرح آماری  یادداشت شد و میانگین آنها  برای هر تیمار  و کرت مورد نظر لحاظ گردید.

پاسخ -آزمایش فاکتوریل با تیمار شاهد، برای مقایسه بین اثر دزهای مختلف استفاده شد و همچنین برای مقایسه بین روند دز

  2013های هرز از آنالیز رگرسیون استفاده شد. برای رسم گراف و محاسبه معادالت رگرسیونی به ترتیب از نرم افزار علف
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EXCEL 11و Sigmaplot ها و مقایسات اورتوگونال به ترتیب از نرم افزارهای و جهت تجزیه دادهSAS 9.1   وMSTATC  

 .درصد انجام شد 5ستفاده از آزمون دانکن در سطح احتمالها نیز با ااستفاده گردید. مقایسه میانگین

 

           

  . نتایج و بحث3
 

 خروسهرز تاج درصد کاهش تراکم  علف

دار شد. با درصد معنی 1خروس با احتمال بر کاهش درصد تراکم  تاج  EPTCکش تجزیه واریانس  نشان داد، اثر علف

 6به میزان  EPTCبود. کاربرد  %45حاصل شد که  برابر  6ین درصد کاهش تراکم در دز توجه بهمقایسه میانگین داده ها، بیشتر

برابر کاهش داد. با توجه به  29/6خروس را تا هکتار، تراکم تاج موثره در لیتر ماده 5/0در هکتار در مقایسه با دز  موثر لیتر ماده

-درصد بر درصد 1اری در سطح احتمال دزمینی تاثیر معنیبدر مراحل مختلف رشدی سی EPTCتجزیه واریانس، زمان کاربرد 

زایی خروس در مرحله پیش کاشت بود و در مرحله استولونخروس داشت، که بیشترین درصد کاهش تراکم تاجکاهش تراکم تاج

 89/44خروس را کاشت نسبت به مرحله سبز شدن تراکم تاجکش در مرحله پیشکاهش تراکمی حاصل نشد. استفاده از علفدرصد

موثر در کیلوگرم ماده  4/9به میزان  EPTCگزارش کردند، کاربرد تلفیقی   (12تونکز و همکاران ) (.1بیشتر کاهش داد )شکل  %

 EPTCگزارش نمودند که ( 5آرنولد و همکاران )خروس شد. درصد تاج 88هکتار با اتال فلورالین بصورت پیش رویشی باعث کنترل 

خروس از تابع در کاهش تراکم تاج EPTCدرصد کنترل نمود. پاسخ به دزهای مختلف  100ندیمتالین تاج خروس را در تلفیق با پ

در  است.34/0و ضریب تبیین آن  30/9خروس، برای درصد کاهش تراکم تاج 50EDپارامتره تبعیت نمود. که  9سیگموئیدی 

موثر با متریبوزین باعث کنترل  کیلوگرم ماده 4/9در دز  EPTCلفیقی گزارش کردند که کاربرد ت (12)آزمایشی تونکز و همکاران 

 خروس شد. درصد تاج 100
 

 ترهدرصد کاهش تراکم سلمه

 

درصد بر درصد کاهش تراکم  1داری در سطح احتمال تاثیر معنی EPTC های آماری نشان داد که دزهای مختلف نتایج داده 

مقایسه درصد کاهش داد  31/40تره را سبت به شاهد بدون وجین بطور میانگین تراکم سلمهن EPTCتره داشت . استفاده از سلمه

موثره در هکتار،  ماده لیتر 5/0موثره در هکتار در مقایسه با دز  ماده لیتر 6به میزان  EPTCکاربرد میانگین داده ها نشان داد، 

، متریبوزین و اتال  EPTC(  توانستند  با تلفیق 12ونکز و همکاران )برابر کاهش داد. در تحقیقی ت  33/5تره را تا تراکم سلمه

تره را کاشت نسبت به مرحله سبز شدن تراکم سلمهکش در مرحله پیشکنترل کنند. استفاده از علف %100تره را فلورالین، سلمه

  (. 2درصد  بیشتر کاهش داد )شکل  42/65
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 EPTCزمان کاربرد  

 خروسزمینی بر درصد کاهش تراکم تاجدر مراحل مختلف رشدی سیب EPTCمصرف تاثیر زمان  -1شکل

 
   EPTC زمان کاربرد

 ترهزمینی بر درصد کاهش تراکم سلمهدر مراحل مختلف رشدی سیب EPTCتاثیر زمان مصرف  -2شکل

 

 زمینیارتفاع ساقه سیب

 

ها نشان داد که دار شد. مقایسه میانگینصد معنیدر 1زمینی با سطح احتمال در مراحل رشدی سیب EPTCاستفاده از 

 %85/14و   %43/14زایی به ترتیب شدن و استولونبیشترین ارتفاع ساقه در مرحله  پیش کاشت است که نسبت به دو مرحله سبز

-اثر تداخل علفزمینی گویای آن است که در هرز بر ارتفاع سیبهای های انجام شده در خصوص تداخل علفبیشتر بود. مطالعه

ها نشان دادندکه با افزایش فشار رقابت، ارتفاع گیاه زراعی (. در بررسی آزمایش10یابد )زمینی کاهش میهرز ارتفاع سیبهای 

(.طبق نتایج آزمایشات آل ابراهیم و همکاران 4ها  همبستگی  وجود دارد )بین ارتفاع و قدرت رقابتی گونه(. 11)کاهش می یابد 

-زمینی میدرصد باعث افت ارتفاع سیب 5/4درصد و در کاربرد پس رویشی  2به صورت پیش رویشی حداکثر  EPTCد کاربر( 2)

 .شود
 
 

 گیرینتیجه. 4

در مرحله پیش کاشت نسبت به مرحله سبز شدن  EPTCکش بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش، استفاده از علف 

لیترماده موثر در هکتار نسبت به سایر دزها نتایج بهتری 6تره در دز خروس و سلمههرز تاجزایی در کاهش تراکم علف و استولون

 نشان داد.
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ABSTRACT 
In order to study the effect of EPTC at reduce concentrations on Lamsquarters (Chenopodium album L.) and 

Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) field experiment carried out at Agriculture and Natural Resources 

Research Station during 2013. Expriement was dose-response bioassay bassed on complete randomized design with 

three replications. The potato cultivar was agria . First factor was included seven dosege of EPTC (0-0.5-1-2-4-5 and 

6 L ai/ha). The second factor was EPTC application time that was done in three stages of potato growth (pre-plant, 

emergence, stoloning), also two treatment (weedy and weed free) was considered as control. Statistical analysis 

showed that using different dose of EPTC and  application times had a significant effect on reducing percentages of 

Lambsquarter, Redroot pigweed , density. Result showed that the most reduction percantage of Redroot pigweed 

density was at 6 lit a.i/ha which compared to weedy 37.44%. also the most  reduction percentage of Lambsquarter 

density was at 6 lit a.i/ha which compared to weedy 40.91%. Also statistical analysis showed that applying  time of 

EPTC spraying had a significant effect on stem height, and  the most stem height was at preplant stage that had 

increasment compared to emergence and stoloning stage 14.49%- 14.85% respectively. 

 

Keywords: Dose-response, EPTC, stem height, Weed density. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


