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  هاي سی) بر کنترل علفتیپی(اي EPTCکش تأثیر دُز و زمان مصرف علف
 ).Solanum tuberosum L(زمینی هرز و عملکرد غده سیب
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  گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، دانشجوي دکتري1
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  چکیده
کش ثري دارند و تأثیر استفاده از علفؤهرز در کاهش عملکرد گیاهان زراعی نقش مهايکه علفبا توجه به این هدف و سابقه:

یار هـرز شـود، بسـهايکشی که بتواند باعث کنترل مناسب علفدر افزایش محصوالت کشاورزي ثابت شده است. انتخاب علف
زمینی محدود بوده و از لحاظ تنوع محل عمل نیز مشابه هاي مورد استفاده در زراعت سیبکشباشد. چون علفحائز اهمیت می

هرز را هايکشی که بتواند علفباشد. بنابراین استفاده از علفهرز مقاوم در این زراعت دور از ذهن نمیهايهستند، ایجاد علف
رسد. همچنـین در ایـن تحقیـق زمینی قرار گیرد، ضروري به نظر میها در مزارع سیبکشا سایر علفکنترل کرده و در تناوب ب

  شود. ترین دز مصرفی تعیین میکش و همچنین مناسبزمینی جهت کاربرد این علفبهترین مرحله رشدي سیب
  

در  1392اي در سـال آزمایشی مزرعـه ،)سیتیپیاي( EPTCکش علف مصرف زمان و دز اثر بررسی منظور به :هامواد و روش
هاي کامل آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك. ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آالروق اردبیل انجام شد

ختلـف فـاکتور اول، دزهـاي م. انجام شـد) آگریا( زمینی مرسوم منطقهتصادفی با سه تکرار، دو فاکتور و با استفاده از رقم سیب
گرم ماده مؤثره در هکتار و فاکتور دوم، زمان  6000و  5000، 4000، 2000، 1000، 500در شش سطح شامل EPTCکش علف

. سه هفته بعد از سمپاشی در زمینی انجام شدزایی سیبدر سه مرحله پیش کاشت، سبزشدن و استولون EPTCکشمصرف علف
و  SAS 9.1ها از نرم افزار هرز ارزیابی شد. براي تجزیه دادههايخشک علف زمینی، تراکم و وزنهر یک از مراحل رشدي سیب

در  دار تفاوت معنی لها نیز با استفاده از آزمون حداقمقایسه میانگیناستفاده شد.  Sigma Plot11ها از نرم افزاربراي رسم گراف
  سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت.

  

زمینی،  ي پیش کاشت سیبگرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 6000میزان  به EPTCد کاربرد هاي آماري نشان دایهتجز: ها یافته
 هـايبر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین درصد کاهش زیست توده علف .هرز شدهايدرصدي تراکم کل علف 84باعث کاهش

زمینـی بدسـت آمـد. در بـین تیمارهـاي سیب ي پیش کاشتو مرحله EPTCگرم ماده مؤثره در هکتار  6000هرز نیز در تیمار 
گرم ماده مؤثره در هکتار در مراحل پیش کاشـت و سـبز شـدن  4000و  5000هاي به میزان EPTCکشی، کاربرد مختلف علف

 EPTCکش زمینی با کاربرد علفهاي بعدي قرار داشت. بیشترین متوسط وزن غده و عملکرد کل غده سیبزمینی در رتبهسیب
در مرحله پیش کاشت  EPTCکش گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله پیش کاشت بدست آمد. استفاده از علف 6000ن به میزا

  درصد افزایش داد. 04/35نسبت به سبز شدن عملکرد را تا 
                                                             

 m_ ebrahim@uma.ac.irمسئول مکاتبه: *
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کـاربرد هرز  هـاي تـوده کـل علفترین تیمارها از نظر کاهش تراکم و زیسـتبا توجه به نتایج بدست آمده، مطلوبگیري: نتیجه
باشد. با کـاربرد ایـن تیمارهـا، میزمینی پیش کاشت سیب گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 6000به میزان  EPTCکش علف

  زمینی افزایش یافت.  متوسط وزن غده و عملکرد کل غده سیب
  

 هرز هايهاي هرز، زیست توده علفارادیکان، پیش کاشت، تراکم علف: کلیدي هايواژه
  

  دمهمق
چهـارمین  ).Solanum tuberosum L(زمینی سیب

محصول زراعی مهم از نظر تأمین غذاي انسان در دنیا 
زمینی در ایران از نظر میزان تولید سیب .)18(  باشد می

و در میان کشورهاي  12 میان کشورهاي جهان در رتبه
آسیایی پس از کشور چین و هند در رتبـه سـوم قـرار 

 ترین عوامـلهرز جزء مهمهايلفشک ع بی). 7( دارد
). زیـرا بـراي 13( هستند کاهنده محصوالت کشاوزي

، نور و مواد غذایی بـا گیاهـان زراعـی دستیابی به آب
ــت کــرده و باعــث کــاهش محصــوالت زراعــی   رقاب

هـرز هاياشی از علفن که خسارتطوري به ،شوند می
 ). 23رسد (درصد می 80-70گاهی به 

زمینی در ایران شامل هرز سیبهايمهمترین علف
، خاکشــیر 3سـس زراعـی ،2تـره، سـلمه1خـروس تـاج

، 7، گل جالیز6غوزك-، کنف وحشی5، ناخنک4معمولی
، 11ریـزي، تـاج10، خـردل وحشـی9، خرفـه8هفت بند
، 15، چسبک و گاورس14، چچم13، جوموشی12سوروف

و 19 ، پنیـرك18، مـرغ17، اویارسـالم16پیچک صـحرایی
 ).24(را نام برد  20قیاق

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

هـرز در هـايهاي کنتـرل علـفز مهمترین روشا
هـا کـشسیب زمینـی در دنیـا و ایـران کـاربرد علـف

هـرز هـايباشد. از این رو، مدیریت شیمیایی علف می
هرز بـه هايروشی است که کارایی آن در کنترل علف

ــت  ــیده اس ــات رس ــف ).12و  10(اثب ــشعل ــاي ک ه
پنـدي ترفالن، سولفورون،بوزین، ریمپاراکوات، متري

هاي کش از جمله علف متالین، ارادیکان، اگزاردیارژیل
صورت قبل از کاشت، قبـل از رویـش و هکه ب ،هستند

زمینی  هرز سیبهايیا بعد از رویش براي کنترل علف
ــیزســیبزراعــت در  در منــاطق مختلــف جهــان  مین

يمتـر کشتاکنون تنها دو علف ).1( شونداستفاده می
توصـیه در ایـران زمینی اي سیببوزین و پاراکوات بر

شده است که از لحاظ تعداد و تنوع محل عمل بسـیار 
کش توصیه شده بـراي دو علف باشد و هرمحدود می

بـوزین (متـري محل عمـل فتوسیسـتمی ،این محصول
و پاراکوات بازدارنده فتوسیستم  2بازدارنده فتوسیستم 

ه ژبویهرز تابستانه هايکه در کنترل علف باشدمی )1(
. )1( ثیرگـذار نیسـتندأچندان ت ترهخروس و سلمهتاج

نام تجاري اپتـام و  با )سی تی پی اي( EPTCکش علف
. خـانواده باشـد میها تیوکارباماتخانواده ارادیکان از 
در بیوسـنتز اسـیدهاي  کـه از آنزیمـی هـاتیوکاربامات

ها و چرب که باعث طویل شدن آنها براي ساخت موم
از  عالوه بـر ایـن .کنندجلوگیري می شود،سوبرین می

 ).15( کنندمی ممانعتنیز طویل شدن و تقسیم سلولی 
 EPTCرویشـی کاربرد پـیشنتایج نشان داده است که 

                                                                                   
17- Cyperus spp. 
18- Cynodon dactylon L. (Pers).  
19- Malva spp. 
20-  Sorghum halepens L. (Pers). 
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لیتـر در هکتـار  5و  5/4، 4، 5/3، 3، 2هـاي به میزان
، 32، 19تره به میـزان باعث کاهش زیست توده سلمه

ن کـاربرد پـس درصد شد. همچنـی 86و  74، 65، 60
هاي ذکر شده باعـث کـاهش به میزان EPTCرویشی 

ــوده  94و  83، 72، 70، 40، 22 ــت ت ــدي زیس درص
رویشـی رویشی و پـس کاربرد پیش ).2(تره شد سلمه

EPTC  و  81لیتر در هکتار باعـث کـاهش  5به میزان
در  گردیــد وخــروس ریشـه قرمـز  درصـدي تـاج 90

تریفلورالین و هاي کشآزمایشی سه ساله مخلوط علف
EPTC متالین و  و پنديEPTC و هر کدام از مخلوط-

 100خروس خوابیـده را بوزین، تاجها به همراه متري
درصد کنترل کـرد. تریفلـورالین در ایـن آزمـایش در 

درصد از جاروهـا  95تا  EPTCاختالط با متوالکلر یا 
بـوزین بـه را کنترل نمـود. ولـی اضـافه کـردن متـري

درصد رسـاند.  100کنترل را به  EPTCو تریفلورالین 
 75تـا  EPTCمتالین به تنهـایی یـا در تلفیـق بـا پندي

-شور را کنترل کرد. اضـافه کـردن متـريدرصد علف

درصد  95شور را به متالین کنترل علفبوزین به پندي
  ).4(رساند 

با توجه بـه مطالـب فـوق، بررسـی تـأثیر کـاربرد 
ــف ــش عل ــف EPTCک ـــرل عل ــادر کنتـ ــرز يه ه

باشد. از طـرف دیگـر، زمـان  زمینی ضروري می سیب
کش براي مبارزه شیمیایی مناسـب بـا استفاده از علف

شـود. هرز امري مهم و ضـروري تلقـی مـیهايعلف
توانـد از هرز مـیهاي زمان کاربرد مناسب کنترل علف

توانـد بـه دو دیدگاه تأثیرگذار باشد. دیـدگاه اول مـی
کـش هـرز توسـط علـفهايعنوان کنترل موفق علف

مربوط گردد که در زمان مناسب، کنترل مطلـوب نیـز 
هرز را با گیاه حاصل خواهد شد و شدت رقابت علف

ــی ــاهش م ــی ک ــه زراع ــوط ب ــدگاه دوم مرب ــد. دی ده
باشد، چرا که ها میکشحساسیت گیاه زراعی به علف

این احتمال وجــود دارد که میــزان حساسـیت گیـاه 
بـر اسـاس مراحـل فنولوژیـک  کـشزراعی به علـف

متفاوت باشد. چرا کـه گیـاه زراعـی در یـک مرحلـه 
کش را به حالت غیر سمی تبدیل تواند علفخاص می

ــد. در  ــه صــورت انتخــابی عمــل نمای ــن رو ب و از ای
شرایطی که عوامل محیطی مانند رطوبت مهیـا نباشـد 

کش توسط گیاه زراعی ممکن است میزان تجزیه علف
ز این رو بر گیاه زراعی تاثیر منفی داشته کمتر باشد و ا

ها بر کشترین دلیل ایجاد اثرات منفی علفباشد. مهم
گیـاه زراعـی، وقـوع تغییـرات در فیـــزیولوژي گیــاه 

طـور عمـده در مراحـل تغییـر فـاز زراعی است که به
طـور کلـی گیاهـان دهد. بـهرویشی به زایشی رخ می

ها حساسیت کشزراعی در این مراحل نسبت به علف
تواند منجر به کاهش عملکـرد آن  بیشتري یافته که می

هـا در زمـان نامناسـب کـش). مصرف علف16گردد (
شـود و تحمـل آن بـه باعث ایجاد تنش در گیـاه مـی

دهد. بنابراین، استفاده به موقـع  کش را کاهش میعلف
هـرز و عـدم کش، عالوه بر کنترل مناسب علـفعلف

باعـث جلـوگیري از اتـالف  خسارت به گیاه زراعـی،
  ). 14شود (هزینه و آلودگی محیط زیست می

هـرز بـه هـايبا توجه به خسارت هر سـاله علـف
زمینی که سبب افت کمـی و کیفـی آن محصول سیب

شود، لزوم مبارزه اصولی با این عامل محدود کننده می
عملکرد، بسیار داراي اهمیت است. لذا ضـرورت دارد 

  هـايدر کنتـــرل علـف EPTCکـش که تأثیـر علـف
زمینی؛ هــرز و بر عملکـرد و اجــزاي عملکرد سیب

همچنین تعیین زمان مناسـب مصـرف آنهـا در مـزارع 
  زمینی مورد بررسی قرار گیرد.سیب

  
  هامواد و روش
در ایستگاه  1392-93این پژوهش در سال زراعی 

 -جـاده اردبیـل 12تحقیقاتی آالروق، واقع در کیلومتر 
 48ی طـول جغرافیـایمختصات جغرافیـایی با ال خلخ

 15و درجه  38و عرض جغرافیایی  دقیقه 20و درجه 
متر از سطح دریـا و اقلـیم نیمـه  1350ارتفاع دقیقه با 
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متـر در میلی 1/296خشک و سرد با متوسط بارندگی 
سال گذشته و متوسـط حـداقل و حـداکثر دمـاي  30

و گـراد تیدرجـه سـان 8/39و  -8/33ترتیـب  مطلق به
و  3ترتیـب  متوسط حداقل و حداکثر دماي ساالنه بـه

سـازي بسـتر . عملیات آماده)3( تواقع شده اس 1/15
بـا اسـتفاده از  1391شامل شخم عمیق پاییزه در سال 

 متر و عملیـاتسانتی 30دار در عمق گاوآهن برگردان
 هـا در اولـین فرصـتزنی و تهیه جوي و پشتهدیسک

 1392دن شـرایط محیطـی در بهـار بعد از مساعد شـ
هدایت و  76/7 1انجام شد. خاك مزرعه داراي اسیدیته

بـود. آزمـایش  3دسی زیمنس بر متر 04/2  2الکتریکی
متر اجـرا شـد. هـر  25/2و  5/3هاي به ابعاد در کرت

 75کرت آزمایش داراي سه خـط کاشـت بـه فاصـله 
ــود فاصــله بوتــه روي خــط کشــت ســانتی  25متــر ب
ر در نظر گرفته شد. هر خـط کاشـت توسـط مت سانتی

یک خط نکاشت از یکدیگر جـدا شـده بودنـد. رقـم 
نیمـه زودرس، انتخابی آگریا بـا خصوصـیات زراعـی 

تن در هکتار، رنگ مغـز زرد  35داراي عملکرد باالي 
تیره، درصد ماده خشک بـاال و خاصـیت انبـارداري و 

ا دسـت باشد. عملیات کاشت ببازار پسندي خوب می
  انجام شد.  1392متر در اول خرداد سانتی 10ر عمق د

ــه ــایش ب ــب طــرح آزم ــل در قال صــورت فاکتوری
هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار در زمینـی بـه  بلوك
هاي آزمایشـی تیمارمتر مربع اجرا شد.  650ت مساح

(ارادیکـان، امولسـیون  EPTCکش   شامل کاربرد علف
و  5000، 4000، 2000، 1000، 500مقــادیر در  %)82

، 21/1، 609/0گرم ماده مؤثره در هکتار معادل  6000
ــاده 31/7و  09/6، 87/4، 43/2 ــار از م ــر در هکت  لیت

ي رشدي پیش کاشت، سبزشدن در سه مرحله تجاري
کنترل  شاهد بدون زمینی همراه بازایی سیبو استولون

هـرز در طـول هايهرز و شاهد کنترل علفهايعلف
                                                             

1- pH 
2- EC 
3- Deci siemens/m 

جهت کنترل  هرز) بود.دون علففصل زراعی (شاهد ب
بـه مقـدار  5کش کونفیـدوربا  حشره 4سوسک کلرادو

میلی لیتر در هکتار علیه الرو سن اول و دوم این  250
پاشی شـد. زمینی سمزایی سیبآفت و مرحله استولون

اعمال تیمارهاي سمپاشی در زمان مقرر با اسـتفاده از 
اي بـا ل شـرهبا ناز 6دار مدل اینترپاش پشتی النسسم

لیتـر آب در هکتـار  250فشار ثابت دو بـار و حجـم 
  انجام شد.
توسـط واحـدهاي هـرز هـايبـرداري علـفنمونه

در سه متر مربع)  50/0×75/0برداري (کادر ثابت  نمونه
هـاي پـس از و نمونـههفته بعد از سمپاشی انجام شد 

برداشت و انتقال به آزمایشگاه به تفکیک گونه شمرده 
 75هـا ثبـت گردیـد سـپس در دمـاي اکم آنشد و تر

ساعت خشـک و سـپس  48مدت  گراد به درجه سانتی
گرم توزین گردید. جهت تعیین عملکرد  01/0با دقت 

زمینــی بعــد از حــذف اثــر و اجــزاي عملکــرد ســیب
هـاي یـک ی باندازه نیم متر، محصـول بوتـهیها حاشیه

ردیف میانی از وسط هر کرت برداشت و پس از پاك 
ها توزین شـد و سـپس بـه گل و مواد زائد غده کردن

منظور تعیین متوسط وزن تک  هکتار تعمیم داده شد. به
غده، شش بوته بصورت تصادفی از هر کرت انتخـاب 

  و توزین گردید. 
بر اسـاس فرمـول تغییـر یافتـه  7کشکارایی علف

در ایـن  ).11(آبـوت (معادلـه یـک) محاسـبه گردیـد 
 ، تراکم و زیست توده Xش؛ک، کارایی علفHEمعادله 
، تـراکم و Yهـاي شـاهد و هـرز در کـرتهـايعلف

هـاي تیمارشـده هرز در کـرت هايزیست توده علف
-پاسـخ علـف-براي نشان دادن روند میـزان باشد.می

هرز از آنالیز رگرسیون اسـتفاده شـد. تـابع مـورد هاي
باشد. استفاده، سیگموئیدي سه پارامتره (معادله دو) می

                                                             
1- Leptinotarsa decemlineata 
2- Confidour 
3- Inter 
4- Herbicide Efficacy 
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 aمترهاي موجود در تابع سـیگموییدي عبارتنـد از پارا
شـیب  bهـرز، هايحداکثر تراکم و زیست توده علف

کش الزم براي کـاهش میزان علف  ED50(X0(خط و 
درصد  50هرز به میزان هايتراکم و زیست توده علف

و  Sigma Plot 11افزار براي رسم گراف از نرم). 19(
، استفاده شـد. SAS 9.1ار ها از نرم افزبراي تجزیه داده
ها نیـز بـا اسـتفاده از آزمـون حـداقل مقایسه میانگین

دار در سطح احتمال پنج درصـد صـورت  تفاوت معنی
ــه  ــوط ب ــفات مرب ــردن ص ــال ک ــراي نرم ــت. ب گرف

  هرز از تبدیل جذري استفاده شد.  هاي علف
1(  
  تابع سیگموییدي سه پارامتره )2

 

  

  حثتایج و بن
  هـاي علـف  کل و زیست توده درصد کاهش تراکم

هرز مشاهده شده در طـول هاي علفغالب گونه: هرز
ــاجمطالعــه  ــز خــروس ریشــهت  Amaranthus( قرم

retroflexus( تــرهســلمهو )Chenopodium album( 
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، مقادیر مختلف بودند. 

ت کـش و اثـرا، زمان مصرف علـفEPTCکش علف
ــان مصــرف ــادیر در زم ــل مق ــی متقاب ــأثیر معن داري ت

)01/0≤P(  بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک کـل
کـش ). کـاربرد علـف1هرز داشتند (جدول هايعلف

EPTC  گرم  6000و  5000، 4000در مقادیر مختلف
ي پـیش کاشـت بـه ماده مـؤثره در هکتـار در مرحلـه

ل درصدي تراکم ک 84و  56، 50ترتیب باعث کاهش 
ي هرز شد. کاربرد مقادیر ذکر شده در مرحلههايعلف

 17/52، 33/31ترتیب کاهش  زمینی بهسبز شدن سیب
کـه کـاربرد درصدي را ایجاد کرد. در حـالی 00/55و 

زایی در مقادیر مختلف ي استولونکش در مرحلهعلف
EPTC هرز  هايکاهش صفر درصدي تراکم کل علف

کش پاسخ علف -ند دزرو). 2را در پی داشت (جدول 
EPTC زمینـی در مراحل پیش کاشت، سبز شدن سیب

زایی از تابع سیگموئیدي سه پارامتره تبعیت و استولون
بـراي  EPTCکش که مقدار الزم علفنمود. به طوري

هرز در مراحـل  هايدرصد تراکم کل علف 50کاهش 
ترتیـب بـه  زمینـی بـهپیش کاشت و سبز شـدن سـیب

گرم مـاده مـؤثره در  84/3840و  44/3674هاي میزان
  ).3و جدول  1باشد (شکل هکتار می

  

زمینی بر و زمان مصرف آن در مراحل مختلف رشدي سیب EPTCکش تجزیه واریانس تأثیر مقادیر  مختلف کاربرد علف -1 جدول
 .هرزهايتوده کل علف درصد کاهش تراکم و زیست

Table 1. Analysis of variance herbicide doses and application time of EPTC at different growth stages of potato effect 
on reduction percentage of total weed density and biomass. 

درجه  MS میانگین مربعات
 آزادي
df 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درصد کاهش تراکم کل درصد کاهش وزن خشک کل
Reduction percentage of 

total  weed biomass 
Reduction percentage of  

total weed density 
0.022ns 0.026ns 2 تکرار  

Replication 

  کشعلف دز 6 **1.865 **1.593
Herbicide dose 

  زمان کاربرد 2 **12.646 **10.533
Application time 

0.434** 0.507ns 12 زمان کاربرد*  کشدز علف 
Herbicide dose * Application time 

  اخط 40 0.072 0.063
Error 

 (%) .C.V                      )%( ضریب تغییرات - 15.73 15.36
ns،**درصد 5 و 1 دار در سطح احتمالدار و معنیبه ترتیب غیرمعنی*و.  

ns, Not-significant,  * and** Significant at the5% and 1% probability levels, respectively 
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بر اساس نتـایج بدسـت آمـده بـا افـزایش مقـدار 
درصـد کـاهش زیسـت تـوده کـل  EPTCکش علف
هرز در دو زمان مصرف پیش کاشت و سـبز  هايعلف

  زمینی نسبت به شاهد بـدون کنتـرل علـفشدن سیب
که در مراحل پیش کاشت طوري هرز افزایش یافت. به
زمینـی، بیشـترین درصـد کـاهش و سبز شـدن سـیب

بـه  EPTCهـرز از کـاربرد  هايیست توده کل علفز
گرم ماده مؤثره در هکتار حاصل شد. بـا  6000مقدار 

هـرز هـايکاربرد تیمار مـذکور، زیسـت تـوده علـف
درصـد در مراحـل پـیش  44و  68ترتیب به میـزان  به

زمینی کاهش یافت. همچنین کاشت و سبز شدن سیب
اده مؤثره در گرم م 4000به مقدار  EPTCتیمار کاربرد 

گـرم  6000ي پیش کاشت بـا تیمـار هکتار در مرحله
ــه ــار در مرحل ــؤثره در هکت ــاده م ــدن م ــبز ش ي س

). 2داري نداشـت (جـدول زمینی تفـاوت معنـی سیب
هـرز در مقـادیر مختلـف هـايزیست توده کل علـف

در مراحل پیش کاشت  و سبز شدن  EPTCکش علف

تره تبعیـت پـارامزمینی از تابع سیگموییدي سـه  سیب
 EPTCکـش که مقدار علـفطوري ). به2نمود (شکل 

ــاهش  ــراي ک ــل  50الزم ب ــوده ک ــت ت ــد زیس درص
گـرم  51/3839و  43/3784ترتیب  هـرز بـههاي علف

ماده مؤثره در هکتار در مراحل پـیش کاشـت و سـبز 
). تأخیر در 4و جدول  2زمینی بود (شکل  شدن سیب

ش دز نیـاز بـه افـزای EPTCکـش زمان مصرف علف
) 2003کش را داشته است. نـایس و همکـاران (علف

ــرل  ــاربرد مناســب کنت ــان ک ــه زم ــد ک ــزارش کردن گ
هـرز هايتواند به کنترل موفق علفهرز می هاي علف

کش مربوط گردد کـه در زمـان مناسـب، توسط علف
کنترل مطلوب نیز حاصل خواهد شد و شدت رقابـت 

. )16( دهـد هرز را با گیـاه زراعـی کـاهش مـی علف
گزارش کردنـد  )1993همچنین موسلی و هاتزویس (

ها در زمان نامناسب باعث ایجاد کش که مصرف علف
کـش را شـود و تحمـل آن بـه علـفتنش در گیاه می

  دهد. کاهش می
  

  هرزيهاهاي مختلف مصرف آن بر  درصد تراکم و زیست توده کل علفو زمان EPTCکش اثرات متقابل مقادیر مختلف علف -2جدول 
Table 2. Interaction effect of EPTC doses and application time on weed density and biomass  

(درصد کاهش از شاهد) هرزهايزیست توده کل علف  
Total weed biomass (%) 

  هرزهايتراکم کل علف
 (درصد کاهش از شاهد)

Total weed density (%) 
 

 تیمارها
Treatments 

0 g (0) 0 g (0) 
 پیش کاشت
Pre-Plant 

هرزشاهد با علف  0 g (0) 0 g (0) 
 سبز شدن

Potato emergence 
0 g (0) 0 g (0) 

اییاستولون ز  
Stoloning 

14.67 efg (3.52) 18.33 efg (4.40) 
 پیش کاشت
Pre-Plant 

ماده مؤثره در هکتار گرم 500  
500 g a.i/ ha 

4.00 fg (3.30) 5.00 fg (3.88) 
 سبز شدن

Potato emergence 

0 g (0) 0 g (0) استولون زایی 
Stoloning 

24.00 def (2.30) 30.00 def (2.88) 
 پیش کاشت
Pre-Plant 

ماده مؤثره در هکتار گرم 100  
1000 g a.i/ ha 

14.40efg (5.78) 18.00 efg (7.23) سبز شدن 
Potato emergence 

0 g (0) 0 g (0) 
 استولونزایی
Stoloning 
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29.33bcde (5.81) 36.67 bcde (7.26) پیش کاشت 
Pre-Plant 

ماده مؤثره در هکتارگرم  2000  
2000 g a.i/ ha 

17.07efg (7.59) 21.33 efg (9.49) سبز شدن 
Potato emergence 

0 g (0) 0 g (0) استولونزایی 
Stoloning 

46.00b (7.02) 57.50 b (8.77) پیش کاشت 
Pre-Plant 

ماده مؤثره در هکتار گرم 4000  
4000 g a.i/ ha 

25.07cde (13.62) 31.33 cde (17.03) سبز شدن 
Potato emergence 

0 g (0) 0 g (0) استولونزایی 
Stoloning 

45.33bc (17.52) 56.67 bc (21.90) 
 پیش کاشت
Pre-Plant 

ماده مؤثره در هکتار لیتر 5000  
5000 g a.i/ ha 

41.73bcd (17.15) 52.17 bcd (21.44) سبز شدن 
Potato emergence 

0 g (0) 0 g (0) استولونزایی 
Stoloning 

68.00a (5.03) 84.67 a (5.96) پیش کاشت 
Pre-Plant 

ماده مؤثره در هکتارگرم  6000  
6000 g a.i/ ha 

44.00 bcd (7.21) 55.00 bcd (9.01) سبز شدن 
Potato emergence 

0 g (0) 0 g (0) استولونزایی 
Stoloning 

20.79 25.95  LSD (α<0.05) 
داخل پرانتز مقادیر  .باشنددرصد می 5دار آماري در سطح احتمال فاقد تفاوت معنی LSDهایی که حداقل در یک حرف مشترکند، بر اساس آزمون میانگین

  باشند.نشانگر خطاي استاندارد 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. 

 
  کشف علفهاي مختلف مصردر زمان EPTCکش هاي هرز در مقادیر مختلف علفپاسخ درصد کاهش تراکم کل علف - دزروند  - 1شکل 

Figure 1.The dose- response of reduction percentage of total weed density at different doses of EPTC and different 
application time of herbicide. 
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  .کشفهاي مختلف مصرف علدر زمان EPTCکش دست آمده از تابع سیگموییدي براي علفبرآورد پارامترهاي به -3جدول 
Table 3. Estimated sigmoiid parameters for EPTC and different application time of herbicide 

R2 ED50(x0) b a 
EPTC ف زمان مصر   

EPTC application time 

0.90 3674.44 (2943.55) 2019.99 (1223.79) 103.01 (61.60) 
 پیش کاشت
Pre- Plant 

0.93 3840.84 (1760.74) 1666.91 (721.45) 71.38 (29.60) 
زمینیسیب سبزشدن   

Potato emergence 

1 0 1 0 
زاییاستولون  

Stoloning 
  درصد کاهش داد. مقادیر داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد است 50هاي هرز را به میزان کش است که تراکم علفغلظتی از علف ED50شاخص 

ED50 index is the herbicide dose that reduced weed density 50%. The values in parentheses are standard errors 
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هـاي مختلـف   در زمـان  EPTCکـش  هاي هرز در مقادیر مختلف علفپاسخ درصد کاهش زیست توده کل علف -دزروند  -2شکل 
  .کشمصرف علف

Figure 2. The dose- response of reduction percentage of total weed biomass at different doses of EPTC and different 
application time of herbicide. 

  
  .کشهاي مختلف مصرف علفدر زمان EPTC کشبرآورد پارامترهاي بدست آمده از تابع سیگموییدي براي علف -4جدول 

Table 4. Estimated sigmoiid parameters for EPTC and different application time of herbicide. 

R2 ED50(x0) b a 
EPTC ف زمان مصر   

EPTC application time 

0.90 3784.43 (3125.50) 2019.99 (1223.79) 84.37 (53.44) 
 پیش کاشت
Pre- Plant 

0.93 3839.51 (1759.47) 1666.74 (721.18) 57.09 (23.65) 
زمینی سیب نسبزشد  

Potato emergence 

1 0 1 0 
 استولون زایی
Stoloning 

  درصد کاهش داد. مقادیر داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد است 50هرز را به میزان هايکش است که زیست توده علفعلفغلظتی از  ED50شاخص 
ED50 index is the herbicide dose that reduced weed biomass 50%. The values in parentheses are standard errors 
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با توجه به نتایج تجزیه واریـانس  :متوسط وزن غده
و زمـان  EPTCکش )، مقادیر مختلف علف5(جدول 
داري بر متوسـط وزن غـده و معنی تأثیرEPTC کاربرد 

عملکرد کل غده در سطح احتمال یک درصد داشـت. 
کـش باعـث علـف تیمار وجین کامل نسبت به کاربرد

درصدي متوسط وزن غده شد (شـکل  61/28افزایش 
غده و عملکرد کل غـده در  وزن بیشترین متوسط). 3

گرم ماده مـؤثره در هکتـار حاصـل شـد  6000تیمار 
ــدول  ــان6(ج ــین زم ــرف  ). در ب ــف مص ــاي مختل ه

کش، مرحله پیش کاشـت نسـبت بـه دو مرحلـه  علف
متوسـط وزن  زایی، باعث افزایشسبز شدن و استولون

 EPTCکش غده و عملکرد کل غده شد. کاربرد علف
و  55/13ترتیـب باعـث افـزایش  مذکور بـه در مرحله

بـه ). 4ها شد (شـکل درصد متوسط وزن غده 64/25
رسد دلیل برتري این تیمـار مربـوط بـه عـدم نظر می

هرز باشد در هايزمینی و علفوجود رقابت بین سیب

ز آب، نـور و مـواد غـذایی این شرایط گیـاه زراعـی ا
خواهـد بیشتري برخوردار است و رشـد گیـاه بهبـود 

رسد در چنـین شـرایطی بـا  یافت. بنابراین به نظر می
مقدار مواد غذایی تولیـد شـده در  ،بهبود فتوسنتز گیاه

هـا گیاه زراعی افزایش یافته و با انتقـال آنهـا بـه غـده
 ها و عملکـرد گیـاه گردیـده سبب افـزایش وزن غـده

است. کاهش عملکرد گیاهان زراعی به دلیـل رقابـت 
هاي متعـدد هرز با گیاهان زراعی در گزارشهايعلف

به اثبات رسـیده اسـت. در همـین ارتبـاط، جایسـوال 
زمینـی هرز مزارع سیبهاينشان داد که علف )1992(

ها باعـث کـاهش کمیـت و از طریق کاهش وزن غده
ت انجام شـده در ). مطالعا9( زمینی شدند کیفیت سیب

هرز عملکرد هايآمریکا نشان داد که عدم کنترل علف
دهـد درصد کاهش مـی 70تا  40غده سیب زمینی را 

  ). 20و  6، 5(

  
  هاي آماري تأثیر فاکتورهاي مورد مطالعه بر روي  متوسط وزن غده و عملکرد کل غدهتجزیه -5جدول 

Table 5. Statistical analysis of studied factors effect on Average tuber weight, and total tuber yield 
 میانگین مربعات

MS 
درجه 
 آزادي
df 

تغییر منابع  
S.O.V متوسط وزن غده عملکرد کل 

Total tuber yield Mean tuber weight 

3.9519ns 12.0357ns 2 
  تکرار

Replication 

356.1665** 8131.8589** 1 
  وجین کامل شاهد

Weed free 

44.2628** 120.6150** 6 
  کشدزعلف

Herbicide dose 

116.3928** 329.2976** 2 
  زمان کاربرد

Application time 

12.6067ns 44.9078ns 12 
زمان کاربرد*  کشدز علف  

Herbicide dose * Application time 

6.3643 23.3973 42 
  خطا

Error 

28.45 14.30 - 
  (%)ضریب تغییرات
C.V. (%) 

ns،**درصد 5 و 1 دار در سطح احتمالدار و معنیبه ترتیب غیر معنی*و.  
ns, Not-significant,  * and** Significant at the5% and 1% probability levels, respectively 
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  بر متوسط وزن غده و عملکرد کل غده  EPTCکش تأثیر مقادیر مختلف علف -6جدول 
Table 6. The effect of different doses of EPTC on mean of tuber weight and total tuber yield  

 عملکرد کل غده (تن در هکتار)
Total tuber yield (ton/ha) 

 متوسط وزن غده (گرم)
Mean tuber weight (g) 

 دز (گرم ماده مؤثره در هکتار)
Dose (g a.i/ha) 

6.57c (0.49) 31.00c (1.16) 0 
6.85 c (0.96) 31.22 c (1.90) 500 
8.05 c (0.55) 32.00 c (1.25) 1000 
8.74 c (1.39) 33.66 c (2.22) 2000 
8.97 bc (0.90) 34.38 bc (1.13) 4000 
11.33 ab (1.15) 38.55 ab (2.09) 5000 
12.55 a (1.87) 40.33 a (3.63) 6000 

2.44 4.69 LSD (α=0.05) 
داخل پرانتز مقادیر  .باشنددرصد می 5دار آماري در سطح احتمال فاقد تفاوت معنی LSDیک حرف مشترکند، بر اساس آزمون  هایی که حداقل درمیانگین

  باشند.نشانگر خطاي استاندارد 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. 
 

 
  وزن غدهکش در مقایسه با تیمار وجین کامل بر میانگین تأثیر کاربرد علف -3شکل 

Figure 3. The effect of weed free comparing herbicide application on mean tuber weight 

  
  زمینی بر متوسط وزن غدهف رشدي سیبهاي مختلف مصرف در مراحل مختلتأثیر زمان –4شکل 

Figure 4. The effect of application time of EPTC at different growth stages on mean of tuber weight 
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ن ها نشادادهجدول تجزیه واریانس : غدهعملکرد کل 
و  EPTCکـش دهد که تأثیر مقادیر مختلف علـف می

کـل غـده، بـا  کش آن بـر عملکـردزمان کاربرد علف
). بیشـترین 5 شد (جدول داراحتمال یک درصد معنی

گرم ماده مـؤثره در  6000مقدار عملکرد کل در تیمار 
هکتار به دست آمد که نسبت بـه تیمـار عـدم کنتـرل 

 5درصد افزایش داشت. با توجـه بـه جـدول  01/91
شود کـه تیمـار شـاهد (وجـین کامـل) در مشاهده می
ح احتمال یک درصـد معنـی در سط EPTCاستفاده از 

دار است، میانگین عملکرد کل در تیمار (وجین کامل) 
کـش نسبت به میانگین عملکرد کل با استفاده از علف

EPTC 28/11  تـونکز و 5 شد (شـکلتن در هکتار .(
 EPTCگزارش کردند کـه اخـتالط  )2004(همکاران 

لیتـر  9/0متـالین لیتر ماده موثره در هکتار با پندي 4/3
 ر هکتار باعث افزایش عملکرد به مقدار مطلوبی شدد
کـش، هاي مختلف مصـرف علـف . در بین زمان)22(

پـیش کاشـت بـاالترین  کـش در مرحلـهکاربرد علف
کش در عملکرد کل غده را ایجاد کرد. استفاده از علف

مرحله پیش کاشت نسبت به سبز شدن عملکرد را تـا 
و همکـاران  ). الو6درصد افزایش داد (شـکل  04/35

ــه )1995( ــد کــه جوان ــی در بررســی خــود دریافتن زن
 68زمینـی عملکـرد آن را تـا هرز قبـل از سـیب علف

 25زمینی عملکـرد را زنی پس از سیبو جوانه درصد
 دهد. کاهش می درصد

هرز یکی از عواملی است کـه اهمیـت تراکم علف
زیادي در رقابت بین گیاهـان داشـته و در بسـیاري از 

ي پیشگویی کاهش عملکرد نیز مـورد اسـتفاده هامدل
کـش آید کـاربرد علـفبه نظر می ).17(گیرد قرار می
EPTC  در مرحله پیش کاشت باعث کاهش تـراکم و

هرز شده و گیاه زراعی فرصت  هايماده خشک علف
کافی براي گسترش کانوپی و افزایش سـطح بـرگ را 

شایسـته پیدا کرده و از نور و از عناصر غذایی به نحو 
استفاده نموده است؛ این امر منجر بـه کـاهش شـدت 

اسـت زمینی شده هرز موجود با سیبهايرقابت علف
و گیاه در وضعیت رشد و نمو بهتري قرار گرفته و در 

اسـت. از اهـداف  نهایت محصول بیشتري تولید کرده
اصلی در مـدیریت زراعـی بـه خصـوص در شـرایط 

حداکثر بهره برداري از هرز، رقابت گیاه زراعی و علف
انرژي خورشیدي توسط گیاه زراعی  بوده تا عملکـرد 

  ).12و  8(یابد آن افزایش 

  
  کش در مقایسه با تیمار وجین کامل بر میانگین عملکرد کلتأثیر کاربرد علف -5شکل 

Figure 5. The effect of weed free comparing herbicide application on average total tuber yield 
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  زمینیزمینی بر عملکرد کل غده سیبدر مراحل مختلف رشدي سیب EPTCهاي مختلف مصرف تأثیر زمان -6شکل 
Figure 6. The effect of EPTC application time at different growth stages on total tuber yield 

  
  گیري کلی یجهنت

وان نتیجـه تـبا توجه به نتایج تحقیـق حاضـر مـی
گـرم مـاده  6000میـزان  بـهEPTC گرفت که کاربرد 

مؤثره در هکتار در مرحله پیش کاشت باالترین درصد 
هـرز را حاصـل هايکاهش تراکم و وزن خشک علف

کرد. همچنین باالترین متوسـط وزن غـده و عملکـرد 
گرم ماده مؤثره در هکتـار  6000کل غده نیز در تیمار 

زمینی ایجاد شد. با توجه  در مرحله پیش کاشت سیب

گرم ماده مـؤثره در  5000و  4000به اینکه، تیمارهاي 
گرم ماده مؤثره  6000با تیمار  EPTCکش هکتار علف

زمینـی از نظـر ي سبز شدن سـیبدر هکتار در مرحله
هـرز در هـايدرصد کاهش تراکم وزیست توده علـف

ه توان نتیجـبنابراین مییک کالس آماري قرار داشتند. 
 در مرحلـه EPTCکـش گرفت که بجاي کاربرد علف

تـوان از دز زمینی و بـا دز بـاالتر مـیسبز شدن سیب
  پیش کاشت استفاده نمود. کمتري در مرحله
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