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  چکیده

شود، مـورد توجـه قـرار     می کاربرد خرد شده آنها که منجر به کاهش میزان مصرف و راهکارهاي مختلفی مانندها  کش امروزه کاهش استفاده از علف
در  یدوسـولفورون متیـل  +مزوسـولفورون متیـل  آزمایش گلخانه اي در دو نوبت جهت مقایسه کارایی مصرف یکباره و خرد شده علف کـش  . گرفته است

مختلـف مـورد اسـتفاده در هـر     هـاي   انجام و تاثیر فاصله زمانی بین دو کاربرد علف کش در رهیافت خرد شـده و نسـبت   یوالف وحشیعلف هرز  کنترل
ر ، کـارایی آن د شان داد که با تاخیر در کاربرد علف کشنتایج ن. انجام شدمدل اختالط  و ED90مقایسه  هاي  با روشها  تجزیه داده. کاربرد، بررسی شد

تقریبـا در   75:25مختلف کـاربرد، نسـبت   هاي  در میان نسبت. هر دو روش یکباره و خرد شده کاهش یافت ولی این کاهش در کاربرد یکباره شدیدتر بود
ز سـم  تنها نسبت هـم کـاهی بـود کـه ا     50:50نسبت  مدل اختالطولی با توجه به . شتدایوالف وحشی، تمام مراحل کاربرد، کارایی بیشتري در کنترل 

در  75:25و  50:50واکـنش افزایشـی در هـر دو نسـبت     . ثبـت شـد  ) برگـی  2روز بعد از مرحله  14و  7( یوالف وحشیپاشی در مراحل رشدي دیرهنگام 
+ ون متیـل با توجه به نتایج آزمایش، کارایی کاربرد خرد شده علف کش مزوسـولفور . رخ داد) برگی 2روز بعد از مرحله  3سم پاشی، (مراحل ابتدایی رشد 

  .یدوسولفورون متیل، بیشتر از کاربرد یکباره آن بود
  

  مدل اختالط ،پاسخ، دزهاي کاهش یافته، مدل افزایشی-کارایی علف کش، دز ،ایزوبول :کلیديهاي  واژه
 

   5 4 3 2  1 مقدمه
مهمترین محصول زراعی در ایران   )Triticum aestivum( گندم

و باریـک برگـانی   ) 1(باشـد   می میلیون هکتار 5/6با سطح زیر کشت 
هرز هاي  جزء علف ).Avena ludoviciana L( مانند یوالف وحشی 

با آب و هواي مدیترانـه   مهم با انتشار وسیع در مزارع گندم در مناطقی
ــه دلیــل نیازهــاي رشــدي یکســان و شــباهت   مــی اي باشــند کــه ب

). 5(شـوند   مـی  مورفولوژیک، باعث کـاهش شـدیدي در عملکـرد آن   
 بـه طـور گسـترده اي بـراي کنتـرل آنهـا بکـار       ها  ابراین علف کشبن

هاي  از آفت کش درصد EPA6 )2004( 40بر اساس گزارش . روند می
ختصاص داده اند اما به اخود به ها  علف کش رامصرف شده در جهان 

زیست و از سوي دیگر سودمندي بیشتر ناشی  محیط آلوده شدن دلیل
                                                             

 و استادان گروه زراعت و اصالح نباتات، يدکتر دانشجوي به ترتیب -5و  3، 2، 1
  دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزي

  )  Email: zeinab.avarseji@gmail.com      :نویسنده مسئول -(*
  پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضويستادیار ا -4

 
 
 
 

6- Environmental protection agency 

استفاده از دزهـاي کـاهش یافتـه    ها  علف کش خرید از کاهش هزینه
در حـال پـذیرش    به طور گسترده اي از سوي کشاورزانها  آفت کش
  ). 10( می باشد

هـرز  هاي  مختلفی جهت کنترل علفهاي  در ایران نیز علف کش
مزوسـولفورون  (به تازگی علف کش آتالنتـیس  . شود می گندم استفاده

هرز گندم زمستانه و هاي  براي کنترل علف) یدوسولفورون متیل+متیل
هرزي که به خانواده فوپ مقاوم هسـتند،  هاي  همین طور کنترل علف

ممانعـت کننـدگان    از خـانواده  علف کـش آتالنتـیس  . ثبت شده است
) روغن قابل انتشار(دي  -با فرموالسیون اٌ) ALS(استوالکتات سینتاز 

توسط هیئت نظارت بر ثبت سموم کشور براي کنتـرل   1388در سال 
هـرز باریـک بـرگ و پهـن بـرگ گنـدم بـه جـز جـودره و          هاي  علف

آتالنتیس علف . جوموشی، به صورت پس رویشی به ثبت رسیده است
کشی سیستمیک و دو منظوره است که در آوندهاي چـوبی و آبکـش   

ایـن علـف   ). علف کـش آتالنتـیس   برچسب(کند  می گیاه هرز حرکت
رشد و توانـایی  کش در مراحل رشدي پیشرفته علف هرز یوالف، فقط 

کند اما نمی تواند تعداد آنهـا را بـه    می رقابت آن را با گیاه زراعی مهار
  ).18( طور معنی داري کاهش دهد
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توانـد انجـام    مـی  در سه مرحلهها  بهینه سازي مصرف علف کش
پیشگیري کننده غیر شیمیایی جهـت کـاهش تـراکم    هاي  روش :شود

نیاز براي کنترل علـف هـرز   هرز، ارزیابی مزرعه جهت هاي  اولیه علف
 پس از استقرار گیاه زراعی و در نهایت این که چه میـزان علـف کـش   

تحـت تـاثیر   ها  کارایی علف کشاز سوي دیگر ). 7( باید استفاده شود
هرز و گیـاه زراعـی،   هاي  متعددي از جمله مراحل رشدي علف عوامل

ر می گیرد قرا نیز شرایط اقلیمی و قدرت رقابتی گیاه زراعی، نوع خاك
)6.(   

هرز، استفاده هاي  یکی از روشهاي افزایش طول دوره کنترل علف
یا مقدار توصیه شده و  آن درکه . باشد می از رهیافت دزهاي خرد شده

ی از آن بخشـ شود کـه   می کاهش یافته علف کش به گونه اي تقسیم
 حله بعدي اسـتفاده دیگر در مر رشد گیاه زراعی و بخش در یک مرحله

بکار رفته معادل میزان علف کش توصـیه  ود و در نهایت مجموع ش می
 ،شرایط محیطی .شده و یا هر مقدار کاهش یافته مورد نظر خواهد بود

باشـد، بـه عنـوان     موثر می تواند در گسترش کاربرد دزهاي خرد شده
مثال شرایط محیطی مناسب براي جوانه زنی یـوالف، باعـث کنتـرل    

پـس  هـاي   ام بـا دز یکبـاره علـف کـش    ضعیف آن در کاربرد زودهنگ
در این شـرایط اسـتفاده از دزهـاي خـرد     . دوام می گردد رویشی و کم

شده و کاهش یافته می تواند راه حل کارآمدي در کنترل آلودگی علف 
مشـابه  هاي  در پژوهش ).2(کنترل باشد هاي  هزینهایش هرز بدون افز
کـاربرد دز   ،ویارسالمبراي کنترل موثرتر ا) 4(و دل ) 16(دیگر استولر 

آنها فاصله مصـرف  . را توصیه کردند )Bentazone( خرد شده بنتازون
  .روز پس از اولین کاربرد بیان نمودند 10تا  7مرحله دوم علف کش را 

 مورد استفاده جهت مقایسـه ایـن دو نـوع کـاربرد    هاي  یکی از راه
از این . باشد می 1استفاده از مدل اختالط ،کشعلف  یکباره و خرد شده

مدل معموال جهت تعیین اثـرات افزایشـی و کاهشـی مخلـوط علـف      
بـراي اخـتالط    2شود که شامل دو مـدل افزایشـی   می استفادهها  کش

بـراي علـف    3مـدل مضـاعف  علف کش هایی با محـل اثـر مشـابه و    
 مـدل افزایشـی فـرض   ). 17(باشـد   می هایی با محل اثر متفاوت، کش
تواننـد باتوجـه بـه     می یک مخلوطدر ها  کند که دزهاي علف کش می

شـان، جـایگزین یکـدیگر     آنها و بدون تغییر در کارایی 4پتانسیل نسبی
کاربرد  ED90در این آزمایش مدل افزایشی اشاره دارد که ). 17(شوند 

خرد شده علف کش، در بین تیمارهاي یکباره متناظر با آن کاربرد خرد 
آزمـایش بررسـی کـارایی     هدف از اجراي این). 10(گیرد  می شده قرار

دزهاي یکبـاره و خـرد شـده و امکـان کـاهش مصـرف علـف کـش         
  .یدوسولفورون متیل با تغییر نحوه کاربرد آن بود+مزوسولفورون متیل

  
                                                             
1- Joint Action Model(JAM) 
2- Additive Dose Model(ADM) 
3- Multiplicative Survival Model (MSM) 
4- Relative potency 

  ها مواد و روش
  مواد گیاهی و خواب شکنی

بذرهاي یوالف وحشی که از محوطه پـردیس دانشـگاه فردوسـی    
ی و سبز شـدن یکنواخـت،   مشهد جمع آوري شده بود، جهت جوانه زن

به این منظور بعد از پوست کنی بـذرهاي یـوالف   . خواب شکنی شدند
درجه سانتی  5در دماي مرطوب وحشی و پس از یک هفته سرمادهی 

الزم . درجه سانتی گراد قرار گرفتنـد  25روز در دماي  3گراد، به مدت 
یم توسط نیترات پتاسـ ها  به ذکر است که در طی این دوره پتري دیش

پس از خارج شـدن نـوك ریشـه    . شدند می مرطوب) گرم در لیتر 2/0(
چه، بذور یوالف وحشی به سینی کشت حـاوي پیـت مـاس منتقـل و     

هم اندازه و یکنواخت انتخاب و بـه گلـدان   هاي  پس از یک هفته بوته
   .انتقال داده شدند

  

  کاربرد علف کش در تیمار ها
 یدوسولفورون متیل +10)گرم در لیتر(کارایی مزوسولفورون متیل 

 لیتر در هکتار 5/1با میزان مصرف  )دي-آتالنتیس اُ( 2 )گرم در لیتر(
آزمایشی بر پایه طرح کـامال تصـادفی بـا سـه تکـرار در گلخانـه       طی 

 1389در سـال   مشهد تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی
و خرد علف کش به دو صورت کاربرد یکباره . مورد بررسی قرار گرفت

 , G4, G3, G2 تیمار کاربرد یکباره در چهار مرحله . اعمال شد شده
G1  در تیمارهـاي  ). 1جدول (علف هرز یوالف وحشی به کار برده شد

مرحله ( G1دز علف کش آتالنتیس در زمان  درصد 75یا  50خردشده 
 G2هاي  در زمان) درصد 25یا  50(و بقیه آن ) برگی یوالف وحشی 2
 .)2جدول ( ندبه کار برده شد G4یا  G3یا  

ــین  ــراي تعی ــوثره ) 5/3، 5/5، 8، 12، 18(دز  ED90  ،5ب ــاده م م
یدوسولفورون متیل به همراه تیمار شـاهد بـدون   +مزوسولفورون متیل

تیمار کاربرد علـف   10علف کش، اعمال شد به گونه اي که در هر دز 
مپاشـی  روز پس از پایان هـر س  20. لحاظ گردید) 2و  1جداول (کش 

   .این آزمایش دو بار تکرار شد. هرز اندازه گیري شدهاي  وزن تر علف
  

  تجزیه داده ها
مقایسـه   -1، روش مورد استفاده قرار گرفـت  2ها  براي آنالیز داده

ED90  از مـدل   اسـتفاده  -2مختلـف و  شده در تیمارهـاي   تعیینهاي
توسط نـرم  پاسخ ، -دزهاي  و رسم نمودارها  تجزیه داده .)17(اختالط 

  .انجام گردید) R 2.13.1 )14افزار 
  

هـاي دز یکبـاره و دز    ED90مقایسـه  پاسـخ جهـت    -مدل دز
  شدهخرد

، مدل رگرسـیون غیـر خطـی    Cو  Dشباهت پارامترهاي با فرض 
، بـه طـور همزمـان بـه     )15( )1معادلـه  (پارامتره  4 لگاریتم لجستیک

 .شد تیمار علف کش، برازش داده 10هاي وزن تر هر  داده



  209    ...مزوسولفورونه علف کش یکبار مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و

  
یوالف وحشیدر علف هرز  یدوسولفورون متیل +کاربرد یکباره مزوسولفورون متیل تیمارهاي -1جدول

 G1 G2 G3 G4 
 G1روز بعد از G1 14روز بعد از  G1   7 روز بعد از 3 برگی 2 زمان کاربرد علف کش

 
یوالف وحشیعلف هرز  در یدوسولفورون متیل +مزوسولفورون متیل کاربرد خرد شده تیمارهاي  -2جدول

 G1+G2 G1+G2 G1+G3 G1+G3 G1+G4 G1+G4 

 )50+50(% )25+75(% )50+50(%  )25+75(% )50+50(% )25+75(% 

 زمان کاربرد

 کش علف 

    G1در%  50
 G2در  %  50و 

   G1در % 75
 G2در  %  25و 

    G1در %  50
 G3در %  50و 

     G1در %  75
  G3 در %  25و 

    G1در %  50
 G4در  %  50و 

   G1در %  75
 G4در %  25و  

  
)1                       (  

  : از است عبارتاین تابع  اجزاي
U = خشـک  وزن یـا  تـر  وزن  ،z =  کـش  علـف  مقـدار  ، d وc = 

و حد پائین ) بدون علف کش(پاسخ در حد باال -منحنی دزهاي  مجانب
 درصـد  50 موجب که کش فعل از مقداري = e،  )علف کش رحداکث(

  .  eمحدوده در خط شیب = b ،شود می وزن کاهش
توسـط آزمـون فقـدان    هـا   فرض برازش منحنی دز پاسخ به داده 

، که باقیمانده مجموع مربعـات تجزیـه واریـانس و رگرسـیون     1برازش
 .کند، ارزیابی شد می غیرخطی را با هم مقایسه

ED50 هـر  بـا  توانـد  می EDx    در ایـن   .وددیگـري جـایگزین شـ
در  .شـد و پارامترهاي مربـوط بـه آن محاسـبه    د برآور ED90آزمایش 

پـارامتره مـورد    3پارامتره به  4ضمن، فرضیه کاهش مدل رگرسیونی 
و یا ایـن کـه   شد با حد پائین منحنی صفر چنانچه. ارزیابی قرار گرفت

لگـاریتم  پـارامتره   3از معادله اختالف معنی داري با صفر نداشته باشد 
  .گردد می استفادهجستیک ل

  
 مدل اختالط

کنـد کـه اثـرات     می ها، مدل افزایشی فرض کش در اختالط علف
 90مخلوط دو علف کش در سطح خاصی از پاسـخ بـه عنـوان مثـال     

تواند توسط پتانسیل نسبی مصرف جداگانه  می کنترل علف هرز، درصد
امـا بـا بسـط فـرض مـدل      . هر کدام از این دو علف کش، بیان شـود 

توان بیان کرد کـه   می افزایشی به کاربرد خردشده و یکباره علف کش
به این معنا کـه مقـادیر   . آیا دزهاي خرد شده اثر افزایشی دارند یا خیر

علف کش مصرف شده در یک زمان خاص قابلیت جایگزینی با همان 
به ترتیب دزهـایی از   ZG2و  ZG1اگر ). 10(مقدار را در زمان دیگر دارد 

وزن تر یا  درصد 90اشند که به عنوان مثال باعث کاهش علف کش ب

                                                             
1- Lack of Fit Test 

و  ZG1شـوند آنگـاه    G2و  G1، در زمانهاي )ED90(خشک علف هرز 
ZG2 باشند که بتوانند همـان پاسـخ    می دزهایی از تیمارهاي خرد شده

معادله پتانسیل نسبی که میزان تبـادل بـین   . بیولوژیک را تولید نمایند
دهـد، بـه    مـی  ر کاربرد یکبـاره را نشـان  زمانهاي استفاده علف کش د

  .است 2صورت معادله 
)2         (                                                  

و تعریف ایزوبول افزایشی توسط مدل افزایشی در هر سطحی از پاسخ 
  .شود می توصیف 3 توسط معادله

)3            (                                    
  ED90(پیش بینی شده در کاربرد خرد شده علف کش   ED90هاي  دز

 4توانـد توسـط معادلـه     مـی  ، توسط مـدل افزایشـی  )خرد شده کاربرد
  .محاسبه شود

)4(           
ED90  کاهش وزن خشـک یـا    درصد 90دزي از علف کش که باعث

 استفاده G1نسبتی از علف کش که در زمان  α، شود می تر علف هرز
  .باشد می پتانسیل نسبی Rشود و  می

کـاربرد  هـاي   ED90ایزوبولوگرام مدل افزایشی با ترسیم مقـادیر   
 و اتصال آنها توسط یک خط راست حاصـل  yو xیکباره بر محورهاي 

 2پیش بینـی شـده   ED90این خط بیانگر ایزوبولوگرام مقادیر . شود می
 در ایـن شـکل ترسـیم    3مشـاهده شـده   ED90سپس مقادیر . شدبا می
نقـاط بـاالي   . شود می مقایسه شود و با خط ایزوبول مدل افزایشی می

دهد که فعالیت دزهاي خـرد شـده کمتـر از میـزان      می این خط نشان
در حالی کـه  ) هم کاهی(باشد  می پیش بینی شده توسط مدل افزایشی

                                                             
2- Predicted ED90 
3- Observed ED90 
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بیشتر دزهاي خرد شده از میزان پـیش  نقاط پائین آن نمایانگر فعالیت 
براي ایـن کـه تمـام    ). هم افزایی(باشد  می بینی شده توسط این مدل

 yو  xتیمارهاي مختلف در یک شکل قرار بگیرد مقادیر  ED90مقادیر 
کـاربرد سـاده در    ED90به گونه اي استاندارد شدند که همواره مقادیر 

 .باشد 1برابر ) G1, G2, G3, G4(هر کدام از مراحل رشدي 
  
   نتایج

  توصیف مدل
 3پارامتره بـه   4فرض کاهش مدل رگرسیونی لگاریتم لجستیک  

ــد   ــایش اول رد ش ــارامتره در آزم ــدل  .)p > 05/0(پ ــابراین از م  4بن
پارامتره استفاده گردید اما در تکرار دوم همین آزمایش با توجه بـه رد  

. ش داده شـد پـارامتره بـراز   3مـدل  ) p < 05/0(نشدن ایـن فرضـیه   
آورده شـده   4و  3خالصه تجزیه رگرسـیون دو آزمـایش، در جـداول    

شود، تخمـین تمـامی    می همانطور که در این دو جدول مشاهده. است
احتمـال نشـان    مقـادیر . معنی دار است) d, c, b, e(پارامترهاي مدل 

داده شده در این دو جدول جهت آزمون فـرض صـفر اسـت کـه آیـا      
به عبارت دیگـر معنـی   . رها مساوي صفر است یا خیرمقادیر این پارامت

توسـط  هـا   داري این پارامترها بیانگر این است که آنها در برازش داده
پارامتره نقش مهمی دارند و نمـی تـوان    4و  3مدل لگاریتم لجستیک 

هـاي   پاسخ، تبعیت داده-دزهاي  منحنی. هیچ یک از آنها را حذف کرد
 4و  3از توابـع لگـاریتم لجسـتیک     وزن تر علف هرز یوالف وحشـی، 

شـکل  (دهـد   می مشابه را نشان) c(و حد پائین ) d(پارامتره با حد باال 
ــرازش هــاي  بــراي رســم منحنــی). 2 ــول شــرط الزم امکــان ب ایزوب

باشـد، در   مـی  پاسخ با مقادیر حد باال و پائین یکسـان -دزهاي  منحنی
توان  می ت و فقطغیر این صورت رسم نمودار ایزوبول امکان پذیر نیس

  . پاسخ بسنده کرد -دزهاي  به نتایج برازش چندگانه منحنی
 

  در کاربرد یکباره و خرد شده ED90مقایسه مقادیر 
به غیر  ،تیمارهاي کاربرد یکباره علف کش ED90 اول،در آزمایش 

در کاربرد خرد . افزایش یافت ی،پاشسم زمان با تاخیر در G3از مرحله 
بهترین کارایی علف  75:25، نسبت G1+G2مرحله  شده نیز به غیر از
روزه در کـاربرد علـف کـش آتالنتـیس،      14تاخیر  .کشی را نشان داد

را بـه صـورت قابـل تـوجهی افـزایش داد       G4در مرحله   ED90مقدار
 75:25کاربرد خرد شده این علف کش با نسبت ). 2آزمایش  5جدول (

ی را نسـبت بـه   فعالیـت علـف کشـ    G4و  G3, G2در هر سه مرحله 
مراحـل ابتـدایی    فقط در 50:50کاربرد یکباره آن افزایش داد و نسبت 

نسـبت بـه کـاربرد یکبـاره     ) G1+G2(رشد علف هرز یوالف وحشـی  
ED90  همان طـور کـه مالحظـه   ). 2آزمایش  5جدول (کمتري داشت 

شود در هر دو نحوه کاربرد یکباره و خرد شده با تاخیر در سمپاشی  می
روز پس از مرحله دو برگـی، کـارایی علـف کـش      14و  7، 3به مدت 

در کـاربرد   علف کشکاهش فعالیت  افزایش یافت ولی ED90کمتر و 
مقـادیر متفـاوت   ). 2آزمـایش   5جدول (یکباره بیشتر از خرد شده بود 

ED90     در دو تکرار علف کش آتالنتیس و علف هـرز یـوالف وحشـی
دو زمان مختلـف سـال و    بیانگر آن است که دو آزمایش در) 5جدول (

 .در نتیجه با شرایط متفاوت رشدي گیاه مورد آزمایش انجام شده است
 G4شود کاربرد یکباره در مرحله  می مشاهده 5همانطور که در جدول 

در  50:50در هر دو آزمایش و همین طور کاربرد خردشـده بـا نسـبت    
و  5/24، 4/19در تکرار دوم آزمایش بـه ترتیـب بـه     G1+G4 مرحله

گرم ماده موثره در هکتار، براي کاهش وزن تر یـوالف وحشـی    5/19
درصد نیازمند بودند در حالیکه میزان توصـیه شـده ایـن     90به میزان 

ها  باشد، ولی در بقیه روش می گرم ماده موثره در هکتار 18علف کش 
 گرم ماده مـوثره در هکتـار   18کاربرد این میزان کمتر از هاي  و نسبت

  .باشد می
  

  مدل افزایشی
 دو آزمـایش هـر  مربـوط بـه    1نتایج نشـان داده شـده در شـکل    

درصد تیمارهاي خرد شده واکنش هـم افزایـی و    نود و هفت. باشد می
 75:25هاي  با نسبت  G1+G2در تیمار خرد شده. افزایشی نشان دادند

مربـع نزدیـک بـه خـط      دو(حالـت افزایشـی مشـاهده شـد      50:50 و
در  50:50هـاي   حالت هم کـاهی در نسـبت  ). 1در شکل  یزوبولوگراما

همـانطور کـه در    .)1شـکل  (ثبـت شـد    G1+G4و  G1+G3مرحله 
مصـرف دیـر هنگـام     50:50هـاي   هم مشخص است نسبت 5جدول 

با توجه به رونـد کلـی   . کارایی کمتري داشتند) G4و  G3(علف کش 
ن پاشـش  رود که بـا تـاخیر در زمـا    می انتظار) 5جدول ( ED90مقادیر 

در تمـام   کاربرد خرد شده تقریبا کارایی. کارایی علف کش کاهش یابد
 در رسـد کـه تـاخیر    می به نظر. بود از یکباره ، بیشترمراحل سم پاشی

علف کـش در  تاثیر شدید تري در کاهش کارایی  ،یکباره روش پاشش
  .دارد خرد شدهمقایسه با روش 

  

  بحث
ر زمان سم پاشی علف کش نتایج آزمایش نشان داد که با تاخیر د

کارایی آن کاهش یافت اما کاربرد خـرد شـده علـف کـش بـا نسـبت       
 در نـه تنهـا جبـران بلکـه     اغلب موارد توانست این تاخیر را در 75:25

بر اساس نتـایج ایـن آزمـایش،     .مجموع میزان مصرف را کاهش دهد
هـا   هرز توسط مقادیر کاهش یافته علف کشهاي  راهکار کنترل علف

مکـی و   باشد همانطورکـه  هاي علف هرز می مند شناخت حساسیتنیاز
. این موضوع را تائید کردنـد ) 7(و کودسک و استریبیگ ) 11(لروکس 

، توسط کاربرد یکبـاره علـف   یوالف وحشیدر مرحله دو برگی، کنترل 
کش به خوبی انجام گرفت و با تاخیر در پاشـش، دزهـاي خـرد شـده     

امسدال و مسـرمیس  دادند که با نتایج رکارایی خود را در کنترل نشان 
  . مشابهت دارد )8(ك هارت و هوات و ال) 13(
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  )g ha-1(مقدار علف کش  

 )الف(
 

  )g ha-1(ف کش مقدار عل  
  )ب(

 
   G1.1  )ب(  2و آزمایش ) الف(در آزمایش ا  یدوسولفورون متیل+مزوسولفورون متیل پاسخ یوالف وحشی به مقادیر مختلف علف کش -دزهاي  منحنی -2شکل  

٢.G2   ٣. G3  ۴.G4   ۵.   G1+2(75%) ۶.    G1+2(50%)٧ .G1+3(75%)    ٨. G1+3(50%)   ٩. G1+4(75%)   ١٠. G1+2(50%)  ) محورx  لگاریتمی ،
  )مقیاس بندي شده است
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براي ز افزایشی مدل دایزوبولوگرام  - 1شکل 
کاربرد خرد شده مزوسولفورون 

 90در سطح کارایی  یدوسولفورون متیل+متیل
به گونه اي استاندارد  yو  xمحورهاي  .درصد

دزهایی که به صورت  ED90شده اند که همواره 
                                                        دز خرد شده. باشد 1ساده بکار رفته اند برابر 

G1+G2 

ED90  نسبی در مرحلهG1 
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 اول تکرار(به همراه خطاهاي استاندارد   یکسان cو  dپارامتره با مقادیر  4مترهاي مدل لگاریتم لجستیک اشده پار برآوردمقادیر  - 3جدول 

  )آزمایش
  کاربرد خرد شده   کاربرد یکباره  
  G1 G2 G3 G4   G1+G2 G1+G2 G1+G3 G1+G3 G1+G4 G1+G4 
            )50+50%( )25+75%( )50+50%(  )25+75%( )50+50%( )25+75%( 
b 5/2  3  7/3  1/2    3  2/2  2/2  5/3  7/2  8/2  
  45/0  4/0  6/0  3/0  3/0  48/0    26/0  6/0  4/0  45/0  استانداردخطاي 

  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0 احتمال
e  8/4  5/7  8/4  9/6    2/5  6/4  5/5  4/4  3/5  5/4  

  2/0  3/0  2/0  3/0  3/0  2/0    27/0  13/0  25/0  17/0 استاندارداي خط
  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  احتمال

براي هر ده تیمار که به طور همزمان  صفرو احتمال  07/0با خطاي استاندارد  9/4مساوي  dو مقدار پارامتر  02/0،  احتمال 1/0با خطاي استاندارد  2/0برابر  cمقدار پارامتر 
  .بود 09/0برازش  فقداناحتمال .  مورد برازش قرار گرفتند cو   dپارامتره  با فرض شباهت پارامترهاي  4نی لگاریتم لجستیک توسط منح

G1  برگی،  2کاربرد علف کش در مرحلهG2  برگی،  2روز بعد از مرحله  3کاربرد علف کشG3  برگی،  2روز بعد از مرحله  7کاربرد علف کشG4  روز  14کاربرد علف کش
) %50+50 ( ،G2در مرحله %  G1 25در مرحله%  G1+G2 75 )%25+75 (،  G2در مرحله %  G1 50در مرحله%  G1+G2 50) 50+50% (برگی،  2بعد از مرحله 

G1+G3 50  %در مرحلهG1 50  % در مرحلهG3  ،) %25+75( G1+G3 75  %در مرحلهG1 25  % در مرحلهG3 ،) %50+50 (G1+G4 50  %لهدر مرحG1 50  % در
  G4در مرحله %  G1 25در مرحله%  G4  ،) %25+75( G1+G4 75مرحله 
 

  )تکرار دوم آزمایش(به همراه خطاهاي استاندارد   یکسان dپارامتره با مقادیر  3مقادیر برآورد شده پارامترهاي مدل لگاریتم لجستیک  - 4جدول 
  کاربرد خرد شده   کاربرد یکباره  
  G1 G2 G3 G4 G1+G2 G1+G2 G1+G3 G1+G3 G1+G4 G1+G4 
            )50+50%( )25+75%( )50+50%(  )25+75%( )50+50%( )25+75%( 
b 2/2  6  3/2  2/2    7/2  5/5  2  3/3  4/1  3/2  
  6/0  4/0  86/0  4/0  8/1  6/0    4/0  52/0  9/1  5/0  استانداردخطاي 

  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  احتمال
e  3/4  4/8  7/4  8/8    1/5  9/3  9/5  8/4  9/3  4  
  4/0  7/0  3/0  5/0  2/0  4/0    8/0  4/0  4/0  4/0 استانداردخطاي 

  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  احتمال
پارامتره با فرض شباهت  3براي هر ده تیمار که به طور همزمان توسط منحنی لگاریتم لجستیک صفر و احتمال  1/0ا خطاي استاندارد ب 02/5مساوي  dپارامتر  ارامترمقدار پ
  .بود 4/0برازش  فقداناحتمال . مورد برازش قرار گرفتند cو   dهاي پارامتر
G1  برگی،  2کاربرد علف کش در مرحلهG2  برگی،  2روز بعد از مرحله  3کاربرد علف کشG3  برگی،  2روز بعد از مرحله  7کاربرد علف کشG4  روز  14کاربرد علف کش

) %50+50 ( ،G2در مرحله %  G1 25در مرحله%  G1+G2 75 )%25+75 (،  G2در مرحله %  G1 50رحلهدر م%  G1+G2 50) 50+50% (برگی،  2بعد از مرحله 
G1+G3 50  %در مرحلهG1 50  % در مرحلهG3  ،) %25+75( G1+G3 75  %در مرحلهG1 25  % در مرحلهG3 ،) %50+50 (G1+G4 50  %در مرحلهG1 50  % در

  G4در مرحله %  G1 25هدر مرحل%  G4  ،) %25+75( G1+G4 75مرحله 
  

دند کـه مصـرف خـرد    کر گزارشمزرعه اي  ياهطی آزمایشآنها 
یـوالف  باعث افزایش کارایی کنتـرل علـف هـرز     ،شده علف کش ها

  .و در نتیجه کاهش مصرف علف کش شد وحشی
برگـی   2(درصد علف کش در مرحلـه اول سـم پاشـی     75کاربرد 

مراحل بعـدي نسـبت   و سپس مصرف باقیمانده آن در ) یوالف وحشی
رسد  می علف کش کارایی بیشتري نشان داد، به نظر 50:50به کاربرد 

علف کش توانایی بهتري در فرونشانی علف هرز  درصد 75که پاشش 

مزوسـولفورون  میـزان علـف کـش     درصد 50نسبت به  یوالف وحشی
 یـوالف وحشـی  برگـی   2سدیم در مرحلـه   یدوسولفورون متیل+متیل

دنبال آن مصـرف بخـش دوم علـف کـش توانسـته      داشته است، و به 
شـاید  . کنترل علف هرز، موفق تر عمل کنددر است، در مراحل بعدي 
علـف کـش در    درصـد  50نسبت به  درصد 75بتوان گفت که مصرف 

ده که موفق بـه توقـف   غلظت آن به حدي از سمیت رسانکاربرد اول، 
  . رشد علف هرز شده است
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  یوالف وحشیي مختلف در تیمارها یدوسولفورون متیل+مزوسولفورون متیل شده محاسبه ED90یر مقاد - 5جدول 
  کاربرد خرد شده   کاربرد یکباره  
  G1 G2 G3 G4   G1+G2 G1+G2 G1+G3 G1+G3 G1+G4 G1+G4 
            )50+50%( )25+75%( )50+50%(  )25+75%( )50+50%( )25+75%( 

  یدوسولفورون+مزوسولفورون
 )1آزمایش (

5/11  8/15  8/8  4/19    6/10  5/12  7/14  2/8  8/11  9/9  
  6/1  3/1  7/0  6/2  5/3  1/1    8/2  6/0  2  9/1  استانداردخطاي 

  یدوسولفورون+مزوسولفورون
 )2آزمایش (

9/11  1/12  5/12  5/24    5/11  7/5  8/17  3/9  5/19  3/10  
  2  7/9  98/0  9/18  6/0  2/1    2/4  4/9  6/0  6/2  استانداردخطاي 

G1 برگی،  2ر مرحله کاربرد علف کش دG2  برگی،  2روز بعد از مرحله  3کاربرد علف کشG3  برگی،  2روز بعد از مرحله  7کاربرد علف کشG4  روز  14کاربرد علف کش
) %50+50 ( ،G2در مرحله %  G1 25در مرحله%  G1+G2 75 )%25+75 (،  G2در مرحله %  G1 50در مرحله%  G1+G2 50) 50+50% (برگی،  2بعد از مرحله 

G1+G3 50  %در مرحلهG1 50  % در مرحلهG3  ،) %25+75( G1+G3 75  %در مرحلهG1 25  % در مرحلهG3 ،) %50+50 (G1+G4 50  %در مرحلهG1 50  % در
  G4در مرحله %  G1 25در مرحله%  G4  ،) %25+75( G1+G4 75مرحله 
  

ـ  می ه زمانیهرزي که در آن بازهاي  علفکباره، در کاربرد ی د روین
هرز به طور همزمان سـبز  هاي  اما از آنجایی که علف .شوند می کنترل

نمی شوند، مخصوصا در مزرعه گندم و در فاصله زمانی آغاز تـا پایـان   
خالی اسـت، سـرد    رشد کند، و مزرعه پنجه زنی که گیاه زراعی داراي

بودن هوا شرایط مناسبی را جهت شکستن خـواب و جوانـه زنـی بـذر     
کند بنـابراین بـا    می ستانه موجود در بانک بذر فراهمهرز زمهاي  علف

 هرز شـروع بـه رشـد   هاي  گرم شدن هوا و پایان پنجه زنی گندم علف
طلبد در  می ی مصرف دوباره علف کش راگاهکنند که این موضوع  می

هم میزان علف کش مصرفی و هم هزینه خرید ایـن سـموم را    نتیجه
زمان بندي درست در کاربرد خـرد   توان با می دهد، بنابراین می افزایش

هرز را از مرحله هاي  شده علف کش، با میزان کمتري علف کش علف
آغاز تا پایان پنجه زنی گندم مدیریت کرد و از آن پس رشـد رویشـی   

کنند، در  می هرز که پس از آن رشدهاي  گندم، خود با خفه کردن علف
نیـز   )8(هـوات  ك هـارت و  ال همانطور که. شود می رل آنها موفقکنت

کاربرد دز خرد شـده فنوکسـاپروپ و فلوکاربـازون باعـث     نشان دادند، 
   .زراعی شد رشد کنترل یوالف در تمام طول فصل

رسد در رهیافت خرد شده، کاربرد بخشی از علف کـش   می به نظر
 ، توقفی در رشـد علـف هـرز ایجـاد    یوالف وحشیدر مرحله دو برگی 

 توانـد  مـی  انده آن در مراحل بعدي رشـد، کند، بنابراین کاربرد باقیم می
از آنجایی که کندي رشد علف هـرز  . کارایی علف کش را بهبود بخشد

یدوسـولفورون متیـل،   +از خصوصیات علف کشی مزوسولفورون متیـل 
علف موجب کندي رشد بیان شده است دز خردشده و کاهش یافته آن 

توانـد در   مـی  عـی و متعاقبا گیاه زرا شدهگیاه زراعی  در مقایسه باهرز 
همـانطور کـه برخـی از محققـین گـزارش      . رقابت موفق تر عمل کند

استفاده از دزهاي کاهش یافته و خردشده علف کش ایمازامتابنز  کردند
درصدي آن را به  96کنترل  ،برگی یوالف 1-2 رشدي متیل در مرحله

این کنترل زودهنگام از رقابت علف هـرز بـا    و) 12( دنبال داشته است
این در حـالی   ).9( کرده استاه زراعی در آغاز فصل رشد جلوگیري گی

گزارش کردند که کاربرد خردشـده  ) 10(سن و کودسک اماتیاست که 
 هـرز دارد هاي  نسبت به کاربرد یکباره، کارایی کمتري در کنترل علف

آنها دو دلیل براي توجیه این مطلب بیان کردند اول این که در نوبـت  
کش مورد نظر، علف هرز در مرحلـه رشـدي توسـعه    دوم کاربرد علف 

یافته تري قرار دارد و دوم کاهش جذب و انتقال علف کش بـه محـل   
هدف، در نوبت دوم کاربرد، به دلیل رشد کاهش یافتـه علـف هـرز در    
نتیجه تاثیر کاربرد علف کش در نوبت اول، که متعاقبا سـطوح شـاخ و   

اما آنچه . کند می ش را کمانتقال علف ک برگی مورد نیاز جهت جذب و
 دکسـتر و لـوك   ;)2( برادفـورد ( نتیجه این آزمایش و تحقیقات مشابه

دهد، بیانگر فرونشانی علـف هـرز    می نشان )4( و دل) 16(استولر  ;)3(
مرحلـه   در نوبت اول کاربرد علف کش و کمک به کنترل بهتـر آن در 

رف ماده و در پایان اگرچه میزان مصباشد  می بعدي پاشش علف کش
 یدوسولفورون متیل+مزوسولفورون متیلموثره توصیه شده علف کش 

باشد اما نتایج این آزمایش نشـان داد کـه    می در هکتار گرم 18سدیم 
کنترل مناسب علف هرز یوالف وحشی به غیر از کاربرد یکبـاره  براي 

نیاز به استفاده از میزان توصیه شده نبـود و بـا    هیچ گاه G4در مرحله 
اده از مقادیر کمتر از دز توصیه شده کنترل مطلوب یوالف وحشی استف

  . اتفاق افتاد
  

  نتیجه گیري 
هـاي   شود که امکان کاهش مصرف سایر علف کـش  می پیشنهاد

  .مهم گندم نیز توسط رهیافت خرد شده مورد بررسی قرار گیرد
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