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  دهيكچ

 در گلخانـه    ۱۳۹۰در بهار سـال      آزمايشي تيفوسيگل شك علف يياراك بر آب يسخت درجه و كخا تروژنين يمحتوا يرتأث بررسي منظور به

. شـد  انجـام  تكـرار  ۳ در تصادفي كامالً آماري طرح قالب در و فاكتوريل صورت  مشهد به  ي دانشگاه فردوس  يشاورزكده  ك دانش يقاتيتحق

ـ  مقـادير  ،)كخـا  لـوگرم كي در گرميليم ۳۰۰  و ۲۰۰ ،۹۰ ،۵۰ ،۱۸ (سطح پنج در كخا تروژنين يمحتو شامل مارهايت ـ  علـف  اربردك  شك

 يسـخت  درجـه  و ))تـار كه در تريل ۵(شده   توصيه اربردك مقدار درصد ۲۰۰ و ۱۷۵ ،۱۵۰ ،۱۲۵ ،۱۰۰ ،۷۵ صفر، (سطح هفت در تيفوسيگل

 ۱۰تـا  ۸ مرحلـه  در پاشي سم گياهان شدن سبز از پس . بودند )ميلسك ربناتك ام يپ يپ ۱۲۰۰ و ۶۰۰ ،۳۰۰ ،۱۰۰، صفر (سطح پنج در آب

 كـش،  علف كاربرد مقدار دادند نشان نتايج. شد گيرياندازه خشك آنها  وزن و بقا درصد پاشش از  روز بعد  ۳۰ و شد انجام سلمه تره  برگي

در  تيفوسـ يگل كـاربرد  مقـدار  افزايش با. داشتند سلمه تره بقاي و رشد در) P<0.01 (داري معني تأثير آب سختي  وكتروژن خاي نيمحتوا

 ش و كنتـرل   يافزا ت را يفوسي گل ED50مقدار   آب سختي افزايش .)P<0.01(يافت كاهش داريمعني طورهب سلمه تره  بقاي و آب خالص رشد  

 تيفوسـ ي گلED50 )تـار كه در همـؤثر گرم ماده  ۴۵/۳۴۲۴ (بيشترين و) تاركه در همؤثرگرم ماده  ۱۷/۱۴۵۳ (كمترين. داد را كاهش سلمه تره 

 كتروژن خـا  يش ن يافزا .شد حاصل آب كلسيم كربنات ميليون در قسمت ۱۲۰۰ ت در صفر و   يفوسياربرد گل كدر   رتيبتبه ست توده ي ز يبرا

 تـروژن ين يش محتـوا  يست توده بـا افـزا     ي ز يت برا يفوسي گل ED50ه مقدار   كيطورهد ب ينترل سلمه تره را بهبود بخش     كت در   يفوسي گل يياراك

   .افتياهش ك) تاركه در همؤثرگرم ماده  (۵۸/۱۶۱۲ به ۰۳/۳۲۱۷ از كلوگرم خاكيگرم در يلي م۳۰۰ به ۱۸ز ا كخا
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۲۸  

  مقدمه

نتـرل  كقـات   ي عمـده توجـه تحق     هـا   كش  علفر  ي اخ يهادر دهه 

قـات  يتحق). ۲۰( هرز را به خود اختـصاص داده انـد           يها علف

اهش كـ  بـا هـدف      هـا   كش  علف يياراك در رابطه با بهبود      ياديز

). ۱۰،  ۳( آنها انجام شده اسـت       يطياهش اثرات مح  كا  يها  نهيهز

گيـاهي   ، متأثر از عوامل مختلف ها كش  علف يياراك يلكر  طوهب

 بــه مربــوط عوامــل ،)گيــاهي مورفولــوژي و فيزيولــوژي(

ن ي در ب  ).۲۷و۱۱(است   محيطي ها و بخصوص عوامل    كش علف

 يزيـ خ، حاصـل  ها  كش  علف يياراكگذار بر   تأثير يطيعوامل مح 

ـ  و را  ترين  مهمه به عنوان    كت آب   يفكي و   كخا ن حامـل   يتـر جي

  و ۸( باشـند  ي عوامل م  ترين  مهم باشد، از    ي م ها  كش  علفلب  اغ

 آب  كـي تريك، شفافيت و هـدايت ال     ياسيديته، درجه سخت  . )۲۷

ه در  ك روند   ييفيت آن به شمار م    كننده  ك عوامل تعيين    ترينمهم

 سـاير   ي آن رو  تـأثير  آب بـا توجـه بـه         ين آنها، نقـش سـخت     يب

  ).۲۷(ت  برخوردار اسيور از اهميت بيشترك مذيشاخص ها

 ماننـد  يتـ ي چنـد ظرف   يون ها ياتك يآب سخت به آب حاو    

، ۱۸،  ۶( شـود    ي و آهـن گفتـه مـ       يم، رو يم، سـد  يزيم، من يلسك

 مولكـول  بـا  كـه  دارنـد  را توانـايي   آنها ايـن يه همگك) ۲۱و۱۹

 و كـارايي  از و كننـد  برقرار پيوند منفي بار داراي هاي كش علف

 جـانبي  هاي هزينه افزايش و كرده آنها جلوگيري انتقال و جذب

 را آنهـا  كاربرد به كاربران اعتماد  ها، كاهش  كش آفت اين كاربرد

 يج مطالعـات رو   ينتـا ). ۲۶ و ۲۲،  ۲۱(دنبال داشته باشـند      به نيز

ش در آب   كـ ه كاربرد ايـن علـف       كت نشان داده است     يفوسيگل

سختي كه محتوي كربنات كلسيم بااليي هـستند كـاهش شـديد            

، ۱۷، ۱۶( آن را بــه دنبــال داشــت كــارايي و غيــر فعــال شــدن

ه بــا هــدف كــ يشيــدر آزما) ۱(اران كــنــا و هميآبوز). ۲۴و۲۲

نتـرل  كت در   يفوسـ ي گل يياراكـ  بر   ي رو يستي اثر آنتاگون  يبررس

ت بـا   يفوسيب گل كيه تر كردند  كارسالم انجام دادند، گزارش     ياو

ـ ج اياسـاس نتـا   اهش داد، بـر ك آن را يياراك يرو ش ين آزمـا ي

نتــرل ك درصــد ۷۸، يت در عــدم حــضور رويفوســياربرد گلكــ

ـ حـال ا  . ارسالم را به دنبال داشـت     ياو اربرد آن بـا آب     كـ ه  كـ ني

ت را در   يفوسـ ي گل يياراكـ ،  يون رو يلي قسمت در م   ۵۰۰ يحاو

ه بـه   كـ  يدر مطالعه ا  . اهش داد ك درصد   ۴۸ارسالم به   ينترل او ك

ت و منگنـز انجـام شـد،     يفوسين گل ينش ب ك بر هم  يمنظور بررس 

ت به مقـدار    يفوسياربرد گل كنترل سلمه تره در     كه  كد  مشاهده ش 

ه بـه   كـ  يتار همراه با منگنز نسبت به زمـان       كلوگرم در ه  كي ۶/۰

  ).۲(افت ياهش ك درصد ۶۲ درصد به ۹۳ار رفت از ك بييتنها

 قـسمت در  ۳۵۰گزارش شـده اسـت كـه غلظـت      چنين هم

ــي   ــاهش معن ــب ك ــسيم موج ــات كل ــون كربن ــارايي ميلي دار ك

ر كنترل علف هاي هرز باريك برگ و پهن بـرگ           گاليفوسيت د 

ه افـزايش   كـ گر، گزارش شده اسـت      ي د يشيدر آزما . شده است 

 قسمت در ميليون منجـر بـه غيـر          ۷۰۰غلظت كربنات كلسيم تا     

برد فعال شـدن آن شـد و بـراي رفـع آن نيـاز بـه افـزايش كـار             

هـا بـا    كـش كاربرد علـف  . )۷( بود گاليفوسيت به ميزان دو برابر    

 بهبـود   يهـا گر روش يز از د  ي ن ك خا يزيحاصلخ  سطح توجه به 

 علف نشكوا ن ارتباط شناختي است و در ا    ها  كش  علف يياراك

 تيريمد يها روش اصالح يبرا كخا يزيحاصلخ به هرز يها

  هـرز يعلف هـا  تيريمد يها برنامه ياجزا ترين مهمودها از ك

ا ي همزمان   ها  كش  علفاربرد  كه  كن است   ي، اعتقاد بر ا   )۴(است  

 يياراكـ  توانـد در بـاال بـردن         يتـروژن مـ   يود ن كـ  اربردكبعد از   

ـ ا) ۱۴ و ۸،  ۵(باشـد    مؤثراهش مصرف آنها    ك و   ها  كش  علف ن ي

 تأثيرتروژن با   يه ن كن مهم باشد    يتواند نشات گرفته از ا    ي م مسأله

ـ       كركول، طول   يكوتكب  كيبر تر   يوليكـ وتك ي و مقـدار مـوم اپ

ش كـ  و انتقـال علـف       ي، نفوذ، جذب برگـ    ينگهدارها، بر   برگ

تـروژن باعـث    يش ن يگر،  افـزا   ي د ياز سو ). ۱۳( گذارد   ي م تأثير

ـ  در آزما  ).۱۳(شود  ياه م يش در گ  كبهبود انتقال علف     ه كـ  يشي

 يم گاوپنبـه رو   كتروژن و ترا  ين ن ينش ب ك برهم يبه منظور بررس  

ه كـ ت انجام شد، مـشاهده شـد        يفوسينات و گل  يفوسي گل يياراك

لـوگرم در   كي ۱۵۰(تـروژن   ي ن ي بـاال  ه در سـطح   كـ  ييگاوپنبه ها 

تــار ك گــرم در ه۹۰۰اربرد كــردنــد در مقــدار كرشــد ) تــاركه

اهـان  يه گ ك ينترل شدند، در حال   ك درصد   ۸۰ش از   يت ب يفوسيگل

بـا  ) تاركلوگرم در ه  كيصفر  (تروژن  ين ن ييرده در سطح پا   كرشد  

 درصـد   ۵۰متـر از    ك(نترل نـشدند    ك يدند ول يه خسارت د  كنيا

ه به منظـور  ك يشي، در آزما)۱۵(اران كال و هم  يتيم). ۲۵) (نترلك



    ...كش ارزيابي تأثير كيفيت آب و محتواي نيتروژن خاك بر كارايي علف 

۲۹  

 هـرز   يهـا  علـف  يت رو يفوسي گل يياراكاهش  ك اساس   يبررس

ان يـ  انجـام دادنـد، ب     كتـروژن خـا   ين ن ييرده در سطح پـا    كرشد  

 يت در سطح بـاال    يفوسيتار گل ك گرم در ه   ۸۴اربرد  كه  كداشتند  

ه كـ يرد در صورتكنترل كسلمه تره را    )  موالر يلي م ۱۵(تروژن  ين

)  مـوالر  يلي م ۵/۱(تروژن  ين ن ييرده در سطح پا   كاهان رشد   يبه گ 

  . وارد نشديخسارت

 آب سختي اصلي عوامل از كلسيم كربنات كهاين به توجه با

ــب در ــاط اغل ــشور نق ــماســت و  ك ــين ه ــروژن ي نچن ــت ه از ك

 ي محـسوب مـ    يشاورزكـ  يهـا  نهاده ترينمهمن و   ياربردتركپر

ن يا دارند،   ها  كش  علفر كارايي   بات ب كيه اين تر  ك يتأثيرشود و   

 ي و سـخت   كتـروژن خـا   ي ن ي اثر محتوا  يپژوهش با هدف بررس   

نترل علف هرز سـلمه  كت در  يفوسيش گل ك علف   يياراكآب بر   

  .تره انجام شد

  

  ها مواد و روش

 و درجه كتروژن خاي ني اثر محتويابيش به منظور ارزين آزما يا

ل علف هرز   نتركت در يفوسيش گل ك علف   يياراك آب بر    يسخت

ده ك دانـش  يقـات ي در گلخانـه تحق    ۱۳۹۰سلمه تره در بهار سـال       

ش بـه   يآزمـا .  مـشهد انجـام شـد      ي دانـشگاه فردوسـ    يشاورزك

 بـا سـه     ي تـصادف  امالًكـ  يتوريل در قالب طرح آمار    كصورت فا 

: ش عبـارت بودنـد از  ي در آزمـا يعوامل مورد بررسـ   . رار بود كت

 ۳۰۰ و   ۲۰۰،  ۹۰،  ۵۰،  ۱۸( در پنج سطح     كتروژن خا ي ن يمحتو

ش كــاربرد علــف كــ، مقــادير )كلــوگرم خــاكي گــرم در يلــيم

در هفـت سـطح     )  درصـد  SL ۴۱(ت  يفوسين گل يل آم يزوپروپيا

اربرد كـ  درصد مقدار    ۲۰۰ و   ۱۷۵،  ۱۵۰،  ۱۲۵،  ۱۰۰،  ۷۵صفر،  (

 آب  يو درجـه سـخت    )) شكتارعلف  كتر در ه  ي ل ۵(توصيه شده   

ـ  ي پ ۱۲۰۰ و   ۶۰۰،  ۳۰۰،  ۱۰۰ ، ۰(در پنج سطح     ربنـات  ك  ام ي پ

د يستن خـواب بـذر سـلمه تـره از اسـ           كـ به منظـور ش   ). ميلسك

قه اسـتفاده شـد     ي دق يكبه مدت   )  درصد ۹۸(ظ  ي غل يكسولفور

ظ، بـه منظـور     ي غلـ  يكدسـولفور يمار بذرها با اس   يپس از ت  ). ۶(

 رشــد ينــواختيك بــه درصــد ســبز شــدن بــاال و يابيــدســت 

ه بـا   كـ  يشتكـ  يهايني علف هرز، بذرها ابتدا در س      يها اهچهيگ

 بـه  ياريـ شت شـدند و آب كـ ت و مـاس پرشـده بودنـد     ي پ كخا

 هفته بعد از سـبز شـدن گياهـان،          يك. صورت روزانه انجام شد   

اه يـ شت، دو گكـ  يني شدند و در هر خانـه از سـ  كها تن اهچهيگ

 ۱۰ به قطر    ييهاها، گلدان اهچهي انتقال گ  يبرا.  گذاشته شد  يباق

 قـسمت   يكرس،   قسمت   يكه به نسبت    ك كي متر با خا   يسانت

 ي برگ، آماده شده بود پر شدند و بـرا         ك قسمت خا  يكشن و   

).  ۱ جـدول ( انجام شد    كش خا ي نيتروژن، آزما  ياعمال تيمارها 

، كلـوگرم خـا   كيتروژن هر   ي ن يش، محتوا يج آزما يبا توجه با نتا   

ـ ه ا كـ  بـود    كيلوگرم خـا  كتروژن خالص در    ي گرم ن  يلي م ۱۸ ن ي

مار را به   يمانده هر ت  يرده و باق  كسر  ك يودكمار  يمقدار را از هر ت    

ر مورد نظر در دو مرحله      يبا مقاد )  درصد ۴۵(ود اوره   كصورت  

 و در زمان    ك مرحله به صورت سر    يكاهچه و   يقبل از انتقال گ   

 ۵۰مـار   ي اعمـال ت   ي مثـال بـرا    يبرا.  داده شد  ك دوم به خا   كتن

تـروژن در   يگـرم ن   يلي م ۱۸ كلوگرم خا كين در   ژتروي گرم ن  يليم

ـ  كه از آزمون خا   ك را   ك خا لوگرمكي  ۵۰دسـت آمـده بـود از       ه ب

 ۷۱ه برابـر بـا      كـ  مانـد    يگرم بـاق  يلي م ۳۲سر شد و    كگرم  يليم

  .ار برده شدكهود اوره است در دو زمان بكگرم يليم

اهچه ها انجام   ي هرز، انتقال گ   يها علف يدر مرحله دو برگ   

ـ  در ا  ياريـ آب. اه انتقـال داده شـد     يـ  گ ۶شد و به هر گلدان        ني

اهچـه  يپس از انتقـال گ    . صورت روزانه انجام شد   هز ب يمرحله ن 

اهچه ها، به منظـور  ي گيها به گلدان ها و در مرحله چهار برگ     

 يهـا م سه بوته سلمه تره در هر گلـدان، بوتـه          كدن به ترا  يرس

. دياه رسيم آنها در هر گلدان به سه گك شدند و تراك تنياضاف

ود كـ ،  كش خـا  يج آزمـا  ياهان و با توجه به نتا     ي گ كپس از تن  

در  .هـا داده شـد    مار بـه گلـدان    ير هر ت  ي با توجه به مقاد    كسر

 مـورد   يهـا ي تهيه آب با درجه سخت     ي و برا  يمرحله سم پاش  

م در آب مقطر اسـتفاده شـد و         يلسكربنات  كردن  كنظر از حل    

م در آب   يلسكربنات  كر  ي آب مقاد  يبا توجه به هر سطح سخت     

 هـرز و بـه      يها علف ي برگ ۱۰ تا   ۸در مرحله   . مقطر حل شد  

.  انجام شد  يپاشش، سم كر علف   ي مقاد يمارهايمنظور اعمال ت  

 ي هـا  يش، در آب بـا درجـه سـخت        كـ ر مورد نظر علـف    يمقاد

    بــا اســتفاده از ســمپاش ريلــيپاشــي محلــولمختلــف حــل و
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۳۰  

  شي مورد استفاده در آزمايها خاک گلدانييايمي و شيکيزيات فيخصوص. ۱جدول

  PH EC (%)يکربن آل )ppm(م يپتاس )ppm(فسفر  (%)وژن ترين  بافت خاک
(dsm) 

 ۱۶/۸ ۸۲/۶ ۹۷/۰ ۵۵/۱۲۵ ۱۷/۱۲ ۰۰۱۸/۰  يلتيلوم س

  

  .  جت انجام شدي پالس با نازل تياز نوع ماتاب

 گياهان مـورد مطالعـه      ي درصد بقا  ي روز پس از سمپاش    ۳۰

هـا پـس از      انجام و بوته   يبردارسپس نمونه .  شدند ياندازه گير 

 سـاعت   ۴۸ آنهـا پـس از       كوزن خش ن  يي تع يف بر شدن برا   ك

 يگـراد بـا تـرازو     ي درجـه سـانت    ۶۰ ي با دما  يقرار دادن در آون   

 يهـا پـس از ثبـت داده      .ديجيتال با دقت صـدم تـوزين شـدند        

 MSTAT-C و   SASافزار    آنها از نرم   يه آمار ي تجز يآزمايش برا 

درصد و بر  ۵ها در سطح احتمال نيانگيسه  مياستفاده شد و مقا   

تجزيه رگرسيون  . ن انجام شدند  ك دان يااساس آزمون چند دامنه   

 و از برازش زيست Rهاي حاصل نيز با استفاده از نرم افزار   داده

 پارامتري استفاده شـد     ۴ يك گياهان به معادله لجست    يتوده و بقا  

 درصد بازدارنـدگي    ۵۰كش براي   هاي علف و غلظت ) ۱معادله  (

ـ   هاي هرز محا  رشد علف  كـار  هسبه و در تحليل نتايج آزمـايش ب

  ). ۲۳(برده شدند

]۱      [   
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پاسخ رشد گياه، ( حد پاييني منحني  c شيب منحنيbدر اين معادله 

 غلظتـي از    e) كـش بيـشترين مقـدار اسـت       زماني كه كاربرد علف   

 حـد   dشـود و     درصد بازدارندگي رشد مي    ۵۰كش كه باعث    علف

ش، زماني كه مقدار    ك پاسخ رشد گياه به غلظت علف     (ن منحني   پايي

در مـواردي كـه در      ). كنـد كش به سمت صفر ميل مي     كاربرد علف 

را حـذف و     دار نـشد آن    از نظر آماري معنـي     cمعادله فوق پارامتر    

 رسم .ها استفاده شد براي برازش دادهيك لجستيمعادله سه پارامتر

  . انجام شدExcelافزار  مها نيز با استفاده از نرلكش

  

  بحثنتايج و 

 تـروژن ي ن ي، محتـوا  گليفوسـيت اربرد  كج نشان داد كه مقدار      ينتا

) P<0.01 (يداري معنـ  تـأثير م آب   يلسكربنات  ك و غلظت    كخا

  ). ۲جدول(نترل علف هرزسلمه تره داشتند كبر 

 شكـ  علـف  اربردكـ  مقـدار  شيافزا حاصل، جينتا اساس بر

ـ  و ز  يبقـا  در) P<0.01 (يدارياهش معن كمنجر به     ست تـوده  ي

 ت به مقـدار   ياربرد گليفوس ك). الف۱لكش(شد    سلمه تره  كخش

 سلمه  كست توده خش  يت بقا و ز   يفوسيگل تاركه در تريل  ۷۵/۳

ـ     شيافـزا  و اهش دادكـ  درصـد  ۸/۳۸ و ۳۳/۲۹ب يـ ترتهتره را ب

ور ك را در صـفات مـذ      تيگليفوسـ  ي منفـ  تأثير آن، اربردكمقدار  

 شكـ  علـف  اربردكـ  مقـدار  نيباالتر در هك يطور هب. افزايش داد 

 سـلمه تـره، بـه       كست توده خـش   يبقا و ز   ،)تاركه در تريل ۱۰(

اهش نــشان دادنــد كــ درصــد ۷۹/۹۰ درصــد و ۳۳/۹۳ب يــترت

 )الف۱لكش(

ه بـا   كـ ردنـد   كگزارش  ) ۲(اران  ك و هم  يلين ارتباط، با  يدر ا 

 نترل سلمه تـره بطـور     كت درصد   يفوسياربرد گل كش مقدار   يافزا

ش يبر اساس گزارش نامبرده، با افـزا      . افتيش  ي افزا ي دار يمعن

 ۴/۱تــار بــه كلــوگرم در هكي ۶/۰ت از يفوســياربرد گلكــمقـدار  

 درصـد   ۸۰ درصد به    ۶۲نترل سلمه تره از     كتار،  كلوگرم در ه  كي

ـ در آزما ) ۱۲(تـل   ك. افتيش  يافزا  يه بـه منظـور بررسـ      كـ  يشي

ول سلمه يكوتكب كي بر رشد و ترتيفوسيگلافته ياهش  كر  يمقاد

اربرد كــش مقــدار يه بــا افــزاكــرد كــتــره انجــام داد، گــزارش 

 تلفـات وزن    تـار، كلـوگرم در ه   كي ۳۶/۰ به   ۰۹/۰ت از   يفوسيگل

 ۸۵ و ۵۰ب تـا  يـ  سـلمه تـره بـه ترت      يها و وزن تر برگ    كخش

  .افتيش يدرصد افزا

م آب و   يلـس كربنـات   كش، غلظـت    يج آزمـا  يبا توجه به نتـا    

بـر بقـا و     ) P<0.01 (يداري معنـ  تأثير زي ن كتروژن خا ي ن يمحتو

 شيبـا افـزا   ). ۲جـدول (سـلمه تـره داشـتند        كتوده خش ستيز

  ا و ـه بق كان داد   ـج نش ينتا). ب۱لكش(افت  يش  ي افزا يداريمعن
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 سلمه تره)  درصد نسبت به شاهد(توده خشک مربوط به درصد بقا و زيست منابع تغيير، درجه آزادي و ميانگين مربعات. ۲جدول

  )MS(ن مربعات يانگيم  يدرجه آزاد  راتييابع تغمن

  ست تودهيز  بقا    

  ۶۷/۶۹۴۰۵**  ۷/۸۲۰۲۸**  ۶  تيفوسيمقدار کاربرد گل

  ۱۴/۱۳۸۴۸** ۵۱/۱۱۴۰۰**  ۴  تروژن خاکي نيمحتو

  ۰۰/۲۷۳۰۵** ۱۵/۲۳۱۵۷**  ۴  م آبيغلظت کربنات کلس

  ۸۱/۵۹۴**  ۰۵/۶۰۰**  ۲۴  تروژن خاکي ني محتو× تيفوسيمقدار کاربرد گل

  ۴۵/۹۶۶**  ۹۷/۱۴۳۶**  ۲۴  م آبي غلظت کربنات کلس× تيفوسيمقدار کاربرد گل

  ns۷۴/۵۸ ns۸۵/۱۸۱  ۱۶  م آبي غلظت کربنات کلس× تروژن خاکي نيمحتو

  ns۱۱/۱۲۹  **۴۲/۲۰۴  ۹۶  آب ميغلظت کربنات کلس×تروژن خاکي ني محتو× تيفوسيمقدار کاربرد گل

 ۳۹/۱۱۶  ۶۸/۱۸۰  ۳۴۸  خطا

  ۵۶/۲۳  ۸۲/۲۲  -  راتييب تغيضر

  يدار درصد و عدم معني۱داري در سطح به ترتيب معني: ns و **

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  ت در کنترل سلمه ترهيفوسي گلييبر کارا) ب(م آب يو غلظت کربنات کلس) الف(ت يفوسي اثرات ساده کاربرد گل.۱شکل 

  

م بـه   يلـس كربنـات   كتوده سلمه تره در آب خالص فاقـد         ستيز

ش غلظت كربنـات    يه با افزا  ك درصد بود    ۹/۲۹ و   ۳۱/۲۷ب  يترت

 ۶۹/ ۵۸ و ۹/۶۱ب بـه  يون به ترتيلي قسمت در م۱۲۰۰كلسيم تا  

تروژن ي ن يش محتوا يگر، با افزا  ي د ياز سو . افتنديش  يدرصد افزا 

ر مختلـف   ياربرد مقـاد  كـ ست توده سلمه تره در      ي، بقا و ز   كخا

ج نـشان داد    ينتـا ). ۲لكشـ (افتند  ي يدار ياهش معن كت  يفوسيگل

 ۱۸مـار   يست توده سلمه تره نسبت بـه شـاهد، در ت          يه بقا و ز   ك

 ۶۹/۶۲ و   ۱۴/۵۷ب  يـ  به ترت  كلوگرم خا كيتروژن در   يگرم ن يليم

 ۳۰۰ (كتـروژن خـا   ي ن ين محتوا يه نسبت به باالتر   كدرصد بود   

   يداريبـا اخـتالف معنـ     ) كلـوگرم خـا   كيتروژن در   يگرم ن يليم

 ب الف
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  تيفوسيست توده سلمه تره در اثر کاربرد گليدرصد بقا و ز نيتروژن خاک بر ي ساده محتوآثار .۲شکل

  

  ).۲لكش(افتند ياهش ك درصد ۳۳/ ۳۱ و ۴۲/۳۱ب به يترت به

ت سلمه تـره در     ي رسد با توجه به افزايش حساس      يبه نظر م  

 و افزايش جذب و انتقال در گياه در         ك خا ير نيتروژن باال  يمقاد

ت يبرد گليفوسـ  اركـ  ي منف تأثير،  ك خا ي باال يشرايط حاصلخيز 

ه كـ  ،)۸ و۵(افتـه باشـد   يدر اين شرايط بر سـلمه تـره افـزايش          

، در )۱۵(اران كـ ال و هم  يتـ يم. اسـت ش  ين آزما يج ا يمطابق با نتا  

اهش كـ  يكيولـوژ يزي اسـاس ف   يه بـه منظـور بررسـ      ك يشيآزما

رده در سـطوح    كـ  هرز رشـد     يها علف يت رو يفوسي گل يياراك

 ۸۴اربرد  كـ ه  كـ ه گرفتنـد    جي انجام دادند، نت   كتروژن خا ين ن ييپا

ــرم در ه ــار گلكگ ــيت ــاال يفوس ــطح ب ــروژن ي نيت در س  ۱۵(ت

اهان رشـد   يه به گ  كيرد در صورت  كنترل  كگاوپنبه را   ) موالر يليم

 وارد ي خـسارت  ) مـوالر يلي م۵/۱(تروژن ين نييافته در سطح پاي

  .  نشد

 اثرات متقابل غلظت كربنات كلسيم آب و مقـدار          يدر بررس 

ه كـ نترل سلمه تره، مشاهده شـد       كت بر رشد و     يفوسياربرد گل ك

ش كـ  علـف    يياراكـ بـر   ) P≤0.01 (يداري معن تأثير آب   يسخت

ش يو بـا افـزا    ) ۲جدول  (نترل سلمه تره داشت     كت در   يفوسيگل

. افـت ياهش  كـ نترل سلمه تره،      كت در   يفوسي گل يگذارتأثيرآن  

اربرد كـ از به   يش غلظت كربنات كلسيم آب، ن     يه با افزا  كطوريهب

ش يج آزمـا  يبا توجه به نتا   ). ۳جدول(ت بود   يفوسي از گل  يشتريب

در  قـسمت  ۱۲۰۰ و ۶۰۰ تـا  كلـسيم  كربنـات  غلظـت  افزايش با

 ست تودهيز تلفات تيفوسيگل هكتار در ليتر ۵ در كاربرد ميليون

 بـه  نـسبت  كـه  بـود  درصد ۳۵/۱۵ و ۳۷/۳۲ ترتيب به سلمه تره

ز يآن ن بقاي و يافت كاهش درصد ۷۳/۷۶ و ۹۳/۵۰ شاهد بترتيب

ــه ۸۹/۲۸ از  ــزايش  درصــد،۷۵ و ۶۴ ب ). ۳جــدول(يافــت  اف

 ۱۲۰۰ و ۶۰۰(كلـسيم    كربنـات ي بـاال يها  در غلظتچنين هم

 يت، بـرا يفوسيگل هكتار در ليتر ۵ در كاربرد) در ميليون قسمت

م، يلسكربنات  كست توده شاهد بدون     يحصول به بقا و تلفات ز     

ت يفوسـ ياربرد گل كـ مقدار   در   ي درصد ۲۰۰ تا   ۱۷۵ش  يبه  افزا  

  ). ۳جدول(از بود ين

 حاصـل از بـرازش      ED50 پارامتر و رگرسيون ج تجزيه ينتا

 كـه  داد ز نشان ين يك لجست ي پارامتر ۴ و   ۳ها به معادالت     داده

 پـارامتر  افـزايش  بـه  منجـر  آب كربنات كلسيم  غلظت افزايش

اسـت   شـده  تـره  نتـرل سـلمه   ك يت بـرا  يفوسـ يگل در مذكور

 ۱۲۰۰م از صفر بـه      يلسكربنات  كش غلظت   يافزابا  ). ۴جدول(

 ۴۵/۳۴۲۴ به  ۱۷/۱۴۵۳ت از   يفوسي گل ED50ون،  يليقسمت در م  

 چنين  هم). ۴جدول(افت  يش  يافزا) تاركه در ه  مؤثرگرم ماده   (

 سـلمه تـره     يمربوط به درصد بقـا     يهاور در داده  كپارامتر مذ 

 كربنات كلسيم  غلظت افزايش ش آن، همزمان با   ينشان از افزا  

ت يفوسـ ي گل ED50ه مقـدار    ك يطورهب). ۵جدول  (داشت   آب

در غلظـت صـفر     ) تـار كه در ه  مـؤثر گرم مـاده     (۲۴/۱۳۵۵از  

در ) تـار كه در ه  مـؤثر گرم ماده    (۴۵/۳۴۲۴م به   يلسكربنات  ك

ش يم افــزايلــسكربنــات كون يــلي قــسمت در م۱۲۰۰غلظــت 

   نتــايج نــشان از اهميــت كربنــات كلــسيم آب درايــن. افــتي
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   مختلف كربنات كلسيم آب و مقدار کاربرديها ثير غلظتتأ متقابل آثارايسه ميانگين مربوط به  مق.۳جدول 

  ت بر درصد بقا و زيست توده سلمه ترهيفوسيگل

  م آبيغلظت کربنات کلس

  )ونيليقسمت در م(

  تيفوسيمقدار کاربرد گل

  )تر در هکتاريل(

   سلمه ترهيبقا

  )درصد(

  ست توده سلمه ترهيز

  )ه شاهددرصد نسبت ب(

۰  ۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

  ۷۵/۳  ۷۸/۳۷  ef ۵۰/۴۱  i-k 

  ۵  ۸۹/۲۸  fg ۰۲/۳۴  k-m 

  ۲۵/۶  ۵۵/۱۵  hi ۰۴/۲۲  no 

  ۵/۷  ۶۷/۶  ij ۹۶/۸  qr 

  ۷۵/۸  ۲۲/۲  j ۷۸/۲  rs 

  ۱۰  ۰۰/۰  j ۰۰/۰  s 

۱۰۰  ۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

  ۷۵/۳  ۴۴/۴۴  e ۵۰/۴۷  g-i 

  ۵  ۳۳/۳۳  fg ۴۴/۳۸  j-l 

  ۲۵/۶  ۶۷/۲۶  fg ۵۰/۲۹  mn 

  ۵/۷  ۵۵/۱۵  hi ۹۰/۱۹  op 

  ۷۵/۸  ۴۴/۴  j ۰۵/۶  q-s 

  ۱۰  ۰۰/۰  j ۰۰/۰  s 

۳۰۰  ۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

  ۷۵/۳  ۱۱/۷۱  bc ۱۳/۵۳  fg 

  ۵  ۶۷/۴۶  e ۱۱/۵۰  gh 

  ۲۵/۶  ۷۸/۳۷  ef ۱۳/۴۰  i-l 

  ۵/۷  ۲۲/۲۲  gh ۶۸/۲۷  m-o 

  ۷۵/۸  ۸۹/۸  ij ۲۶/۱۲  pq 

  ۱۰  ۲۲/۲  j ۶۹/۲  rs 

۶۰۰  ۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

  ۷۵/۳  ۰۰/۱۰۰  a ۷۳/۷۲  cd 

  ۵  ۴۵/۶۴  cd ۶۳/۶۷  de 

  ۲۵/۶  ۷۸/۵۷  d ۰۶/۵۹  f 

  ۵/۷  ۳۳/۳۳  fg ۰۵/۳۹  i-l 

  ۷۵/۸  ۴۴/۲۴  gh ۸۲/۲۸  mn 

  ۱۰  ۸۹/۸  ij ۵۷/۱۱  q 

۱۲۰۰  ۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

  ۷۵/۳  ۰۰/۱۰۰  a ۱۵/۹۱  b 

  ۵  ۵۶/۷۵  b ۶۵/۸۴  b 

  ۲۵/۶  ۰۰/۶۰  d ۱۴/۷۶  c 

  ۵/۷  ۴۴/۴۴  e ۴۲/۶۰  ef 

  ۷۵/۸  ۱۱/۳۱  fg ۹۱/۴۲  h-j 

  ۱۰  ۲۲/۲۲  gh ۸۲/۳۱  lm 

  .باشندي نميداري تفاوت معنيدارا% ۵ آزمون دانکن در سطح يک حرف مشترک بر مبناي حداقل ي دارايهانيانگيدر هر ستون، م 
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۳۴  

يکي لجستيمتر برآورد شده حاصل از برازش زيست توده سلمه تره به معادله سه پاراي پارامترها.۴جدول   

  آبغلظت كربنات كلسيم

)قسمت در ميليون(  
 b c d ED50 معادله

يکي پارامتره لجست۳ ۰  )۶۰/۰ (۷۵/۲  - )۷۷/۶ (۶۱/۹۹  )۹۱/۱۵۷ (۱۷/۱۴۵۳  

يکي پارامتره لجست۳ ۱۰۰  )۵۰/۰ (۵۱/۲  - )۷۸/۶ (۴۳/۹۹  )۴۹/۱۶۷ (۳۹/۱۶۰۱  

يکي پارامتره لجست۳ ۳۰۰  )۴۶/۰ (۴۱/۲  - )۸۹/۶ (۶۷/۹۸  )۸۳/۱۸۷ (۶۱/۱۸۹۱  

يکي پارامتره لجست۳ ۶۰۰  )۷۱/۰ (۱۱/۳  - )۲۶/۷ (۶۰/۹۶  )۶۶/۲۱۴ (۸۶/۲۶۷۹  

يکي پارامتره لجست۳ ۱۲۰۰  )۳۰/۱ (۹۶/۳  - )۸۳/۵ (۶۳/۹۷  )۱۵/۱۷۷ (۴۵/۳۴۲۴  

  .باشندي ماستاندارد خطاياعداد داخل پرانتز    

  

  به معادله سه پارامتري لجستيکي پارامترهاي برآورد شده حاصل از برازش بقا سلمه تره.۵جدول 

   آبغلظت كربنات كلسيم

  )قسمت در ميليون(
 b c d ED50 معادله

يکي پارامتره لجست۳ ۰  )۵۹/۰ (۸۸/۲  - )۶۱/۵ (۷۸/۹۹  )۸۴/۱۳۳ (۲۴/۱۳۵۵  

يکي پارامتره لجست۳ ۱۰۰  )۴۵/۰ (۵۴/۲  - )۶۲/۵ (۶۳/۹۹  )۱۶/۱۳۸ (۳۲/۱۴۹۴  

يکي پارامتره لجست۳ ۳۰۰  )۴۸/۰ (۴۴/۳  - )۶۰/۵ (۳۰/۹۹  )۴۶/۱۱۶ (۲۴/۲۰۴۶  

يکي پارامتره لجست۳ ۶۰۰  )۵۵/۰ (۱۵/۴  - )۰۲/۵ (۵۳/۱۰۲  )۳۵/۱۱۲ (۴۳/۲۵۹۲  

يکي پارامتره لجست۳ ۱۲۰۰  )۵۲/۰ (۶۹/۳  - )۹۲/۴ (۹۸/۱۰۲  )۵۵/۱۲۷ (۶۸/۲۸۴۱  

  .باشندي ماستاندارد خطاياعداد داخل پرانتز 

  

 اعتقـاد بـر ايـن       .ت دارند يفوسيش گل ك اثر علف    يياراكاهش  ك

 ردنكـ م آب، از طريـق غيـر فعـال          يلـس كربنات  كاست افزايش   

 و افـزايش هزينـه      يارايكـ اهش  كش باعث   ك علف يهاولكمول

 يه به منظور بررسـ    ك يشيدر آزما ). ۲۷(شود  ياربرد آن م  ك يها

ــر غلظــت  ــاث ــاوني ــسك يه ــم و منيل ــ يم رويزي ــه يياراك  س

  آمونيـوم يين، د ايزوپروالمي هاكنم(ت يفوسيون گليفرموالس

ه از آب بـا  كـ  يانجام گرفـت، مـشاهده شـد، هنگـام       )و پتاسيم 

ش اسـتفاده شـد،     كـ  مختلف به عنوان حامـل علـف         يهايسخت

ش افـزايش يافـت، بـر اسـاس گـزارش           كاز علف يمقدار مورد ن  

ت يفوسـ يون گلياربرد هـر سـه فرموالسـ     ك ير باال يور،  مقاد  كمذ

 ۴۲/۰(ن آن   يير پـا  ينـسبت بـه مقـاد     ) تاركلوگرم در ه  كي ۸۴/۰(

 Brachiariaنتــرل علــف هــرز  كدر ) تــاركلــوگرم در هكي

platyphylla L.ــ  يون هــاي فرموالســيياراكــثرتر بودنــد و ؤ م

در  قـسمت  ۲۵۰شتر از يـ م بيلسكون يه غلظت ك يور، زمانكمذ

ان يـ ب) ۲(اران كـ  و هميليبـا ). ۱۶. (افـت ياهش كـ بود،  ميليون

 ۶/۰ت بـه مقـدار      يفوسيه گل ك ينترل سلمه تره زمان   كه  كداشتند  

 يار رفت نسبت بـه زمـان      كتار همراه با منگنز به      كلوگرم در ه  كي

 .افتياهش ك درصد ۶۲ درصد به ۹۳ار رفت  ازك بييه به تنهاك
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۳۵  

ت ياربرد گليفوسـ  ك و مقدار    ك نيتروژن خا  ياثرات متقابل محتو  

ــأثير ــت ــتند  ) P<0.01 (يداري معن ــره داش ــلمه ت ــر صــفات س ب

منجـر   كتروژن خا ي ن يج حاصل، محتوا  يبر اساس نتا  ) ۲جدول(

ت در  يفوسـ يش گل ك علف يياراك )P<0.01( دار   يش معن يبه افزا 

ت در  يفوسي گل يگذارتأثيرش آن،   ينترل سلمه تره شد و با افزا      ك

 و  )۶جـدول (افت  يش  ي افزا يدارينترل سلمه تره، به طور معن     ك

  از يمتركاربرد مقدار   كاز به   ي ن كتروژن خا ي ن يش محتوا يبا افزا 

ست توده بـا    ي درصد تلفات ز   ۰۸/۲۶ مثال   يبرا. ت بود يفوسيگل

گـرم  يلـ ي  م  ۱۸مـار   يت در ت  يفوسـ يتـار گل  كتـر در ه   ي ل ۵اربرد  ك

ـ  حاصل شد حال ا    كلوگرم خا كيتروژن در   ين ش يه بـا افـزا    كـ ني

لـوگرم  كيتـروژن در  ي گرم نيلي  م ۳۰۰ تا   كتروژن خا ي ن يمحتوا

ست توده يفات ز درصد تل۶۶/۵۹ور كاربرد مذك، در مقدار   كخا

 ۱۱/۳۱ درصـد بـه      ۸۹/۶۸ آن از    يو بقـا  ) ۵جـدول   (شـد   ديده  

 ).۶جدول(افت ياهش كدرصد 

. انـد  ارائـه داده   يج مـشابه  ين ارتباط نتـا   ير مطالعات در ا   يسا

 اساس  يه به منظور بررس   ك يشي، در آزما  )۱۵(اران  كال و هم  يتيم

رده در  كـ  هـرز رشـد      يها علف يت رو يفوسي گل يياراكاهش  ك

اربرد كـ ه كـ ان داشـتند  ي انجام دادند، ب   كتروژن خا ين ن ييسطح پا 

 ۱۵(تـروژن   ي ن يت در سـطح بـاال     يفوسـ يتـار گل  ك گرم در ه   ۸۴

ه بـه   كـ  يرد در صـورت   كـ به سلمه تره خسارت وارد      ) موالر يليم

)  مـوالر  يلـ ي م ۵/۱(تـروژن   ين ن ييرده در سطح پـا    كاهان رشد   يگ

گر ي د يشيادر آزم  .ت، وارد نشد  يفوسياربرد گل ك در اثر    يخسارت

 يـك برلي و ج  كتـروژن خـا   ي اثر تنش آب، ن    يه به منظور بررس   ك

 يفـوپ رو  يت و فلوآز  يفوسـ يش گل كـ  علـف    يياراكـ د بـر    ياس

 يها زمـان  والفيه  كج نشان دادند    ي انجام شد، نتا   يوالف وحش ي

عـب  كتـروژن در متـر م     ي مول ن  يك(تروژن  ين ن ييه در سطح پا   ك

 ي سـطح بـاال    ه در كـ  يرده بودند نسبت بـه زمـان      كرشد  ) كخا

رده كـ رشـد   ) كعـب خـا   كتروژن در متـر م    يمول ن ۱۰ (تروژن  ين

ــبودنــد مقاومــت ب ــه يشتري ت و يفوســي گليهــا كــش علــف ب

ت يتروژن، سم يش سطح ن  يه با افزا  كيطورهفوپ داشتند، ب  يفلوآز

ـ ل ا يـ ه دل كـ افـت   يش  يوالف افزا ي ي برا ها  كش  علف ن امـر بـه     ي

  ). ۹( شد ش به محل عمل نسبت دادهكش انتقال علفيافزا

اهش كاز   ز نشان يست توده ن  ي ز يها رگرسيون داده  ج تجزيه ينتا

ED50  داشـتند   كتـروژن خـا   ي ن يفوست با افـزايش محتـوا     ي گل 

 يلي م ۳۰۰ به   ۱۸ از   كتروژن خا ي ن يش محتوا يبا افزا ). ۷جدول(

 بـه   ۰۳/۳۲۱۷ از   ED50شـاخص    ، مقـدار  كلوگرم خا كيگرم در   

افـت  ياهش  ك) تاركر ه ت د يفوسيه گل مؤثرگرم ماده    (۵۸/۱۶۱۲

 ي داده هـا   يور بـرا  كگـر، شـاخص مـذ     ي د ياز سـو  ). ۷جدول(

 كتـروژن خـا  ي ن يمحتـوا ش  يز بـا افـزا    ي سلمه تره ن   يدرصد بقا 

  ED50ج حاصــل، يبــر اســاس نتــا. افــتي اهشكــ ED50مقــدار 

 يمحتـوا ش  يبـا افـزا    سـلمه تـره،      ي درصد بقا  يت برا يفوسيگل

لـوگرم  كيژن در   تـرو ي گـرم ن   يلـ ي م ۳۰۰ به   ۱۸از   كتروژن خا ين

 )تـار كه در ه  مـؤثر  مـاده    گـرم  (۸۴/۱۶۴۷ به   ۵۲/۲۷۶۶ از   كخا

  ). ۸جدول (افت ياهش ك

 يه به منظور بررسـ    ك يشي آزما در) ۸(اران  كارت و هم  كاتك

 انجام  ها  كش  علف هرز به    يهاتروژن و پاسخ علف   يود ن كمقدار  

نتـرل گاوپنبـه    ك يت برا يفوسيگل ED50ه  كردند  كدادند، گزارش   

 ي ميلـ  ۷/۰ (كتروژن خا ين ن ييتار در سطح پا   كگرم در ه   ۴۳۱از  

 يت در ســطح بــااليفوســيتــار گلك گــرم در ه۲۴۱بــه ) مــوالر

  .افتيش يافزا)  موالري ميل۷/۷(تروژن ين

ربنات كتروژن، غلظت   ياربرد ن ك مقدارگانه،  اثرات متقابل سه  

) P<0.01 (يداريت  اثر معن   يفوسياربرد گل كم آب و مقدار     يلسك

ـ . سلمه تره داشـت    در شده ديتوده تول ست  يبر ز   در سـطح    يول

 سـلمه تـره     ي بـر درصـد بقـا      يداري پنج درصد اثر معنـ     يآمار

 يش محتـوا  يه افـزا  كـ ج نـشان دادنـد      ينتـا ). ۲جـدول (نداشت  

 يياراكـ م آب را بـر      يلـس كربنـات   ك ي منفـ  تـأثير  كتروژن خا ين

ه  بـا    يكـ اهش داد، بطور  كـ نتـرل سـلمه تـره را        كت در   يفوسيگل

 گـرم در    يلـ ي م ۳۰۰ بـه    ۱۸ از   كتـروژن خـا   ي ن يحتواش م يافزا

 ۱۲۰۰(م يلــسكربنــات كن غلظــت ي در بــاالتركلــوگرم خــاكي

تر ي ل ۱۰(ت  يفوسياربرد گل كن مقدار   يشتريو ب ) ونيليقسمت در م  

 به ۴۶ سلمه تره از كست توده خشي، درصد تلفات ز)تاركدر ه

تـروژن بـر    ي مثبـت ن   تـأثير ه نـشان از     كافت  يش  ي درصد افزا  ۸۶

 م دارديلــسكربنــات كت در حــضور يفوســي گليياراكــش يفــزاا

  ).اندها نشان داده نشده داده(
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۳۶  

  تيفوسيتروژن خاک و مقدار کاربرد گلي نير محتويثتأ متقابل آثار مقايسه ميانگين مربوط به .۶جدول 

  بر درصد بقا و زيست توده سلمه تره

   نيتروژن خاک يمحتو

لوگرم ي گرم در کيليم(

  )خاک

  ت يفوسياربرد گلمقدار ک

  )تر در هکتاريل(

   سلمه ترهيبقا

  )درصد(

  ست توده سلمه ترهيز

  )درصد نسبت به شاهد(

۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

۷۵/۳  ۴۵/۸۴  b ۲۳/۷۹  b 

۵  ۸۹/۶۸  cd ۹۲/۷۳  bc 

۲۵/۶  ۷۸/۵۷  ef ۹۰/۶۷  cd 

۵/۷  ۴۴/۴۴  gh ۵۸/۵۶  ef 

۷۵/۸  ۱۱/۳۱  ij ۳۱/۴۱  hi 

۱۸  

۱۰  ۳۳/۱۳  m-o ۹۲/۱۹  l-n 

۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

۷۵/۳  ۷۸/۷۷  bc ۴۳/۶۴  de 

۵  ۰۰/۶۰  d-f ۸۴/۵۹  d-f 

۲۵/۶  ۳۳/۵۳  e-g ۸۹/۵۴  fg 

۵/۷  ۳۳/۳۳  ij ۵۳/۴۰  hi 

۷۵/۸  ۷۸/۱۷  l-n ۶۷/۲۲  k-m 

۵۰  

۱۰  ۸۹/۸  no ۴۵/۱۲  n-p 

۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

۷۵/۳  ۳۳/۷۳  c ۹۱/۵۹  d-f 

۵  ۱۱/۵۱  fg ۴۵/۵۵  gh 

۲۵/۶  ۷۸/۳۷  hi ۱۴/۴۰  hi 

۵/۷  ۴۴/۲۴  j-l ۳۵/۲۹  jk 

۷۵/۸  ۱۱/۱۱  m-o ۰۰/۱۶  m-o 

۹۰  

۱۰  ۶۷/۶  o ۴۰/۸  o-q 

۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

۷۵/۳  ۲۲/۶۲  de ۹۹/۵۴  fg 

۵  ۷۸/۳۷  hi ۳۰/۴۵  h 

۲۵/۶  ۸۹/۲۸  i-k ۹۹/۳۵  ij 

۵/۷  ۳۳/۱۳  m-o ۵۱/۱۹  mn 

۷۵/۸  ۶۷/۶  o ۱۸/۸  o-q 

۲۰۰  

۱۰  ۲۲/۲  o ۶۰/۲  q 

۰  ۰۰/۱۰۰  a ۰۰/۱۰۰  a 

۷۵/۳  ۵۵/۵۵  ef ۴۵/۴۷  gh 

۵  ۱۱/۳۱  ij ۳۴/۴۰  hi 

۲۵/۶  ۰۰/۲۰   k-m ۹۵/۲۷  j-l 

۵/۷  ۶۷/۶  o ۰۶/۱۰  o-q 

۷۵/۸  ۴۴/۴  o ۶۶/۴  pq 

۳۰۰  

۱۰  ۲۲/۲  o ۷۰/۲  q 

  .باشندي نميداريعن تفاوت ميدارا% ۵ آزمون دانکن در سطح يک حرف مشترک بر مبناي حداقل ي دارايهانيانگيدر هر ستون، م



    ...كش ارزيابي تأثير كيفيت آب و محتواي نيتروژن خاك بر كارايي علف 

۳۷  

  يکي لجستي برآورد شده حاصل از برازش زيست توده خشک سلمه تره به معادله سه پارامتري پارامترها.۷جدول 

  تروژن خاکي  نيمحتو

  )لوگرم خاکي گرم در کيليم(
  b  c d ED50  معادله

  ۰۳/۳۲۱۷) ۹۵/۲۵۶(  ۱۴/۹۴) ۳۱/۸(  -  ۳۷/۳) ۲/۱(*  يکي پارامتره لجست۳  ۱۸

  ۶۹/۲۴۱۵) ۶۴/۲۴۶(  ۶۳/۹۷) ۷۰/۷(  -  ۴۲/۲) ۵۵/۰(  يکيامتره لجست پار۳  ۵۰

  ۰۴/۲۰۶۵) ۴۷/۲۰۳(  ۶۶/۹۸) ۴۸/۷(  -  ۵۳/۲) ۵۲/۰(  يکي پارامتره لجست۳  ۹۰

  ۸۹/۱۸۲۰) ۳۵/۱۷۶(  ۹۹/۹۸) ۴۳/۷(  -  ۷۳/۲) ۵۴/۰(  يکي پارامتره لجست۳  ۲۰۰

  ۵۸/۱۶۲۱) ۵۷/۱۶۷(  ۳۴/۹۹) ۳۸/۷(  -  ۷۸/۲) ۵۹/۰(  يکي پارامتره لجست۳  ۳۰۰

  . باشندي ماستاندارد خطاياعداد داخل پرانتز 

  

   سلمه تره به معادله سه پارامتري لجستيکييپارامترهاي برآورد شده حاصل از برازش بقا. ۸جدول 

  تروژن خاکي نيمحتو

  )لوگرم خاکي گرم در کيليم(
  b  c  d ED50  معادله

  ۵۲/۲۷۶۶) ۹۲/۱۱۵(  ۲۱/۹۸) ۱۳/۴(  -  ۳۷/۳) ۴۲/۰(*  يکي پارامتره لجست۳  ۱۸

  ۷۳/۲۴۵۱) ۱۱/۱۰۸(  ۸۶/۹۷) ۲۶/۴(  -  ۴۰/۳) ۴/۰(  يکي پارامتره لجست۳  ۵۰

  ۵۹/۲۱۱۹) ۹۷/۸۹(  ۴۶/۹۹) ۱۷/۴(  -  ۳۸/۳) ۳۶/۰(  يکي پارامتره لجست۳  ۹۰

  ۷۰/۱۸۰۳) ۰۴/۸۰(  ۷۲/۹۹) ۱۹/۴(  -  ۳۸/۳) ۳۷/۰(  يکي پارامتره لجست۳  ۲۰۰

  ۸۴/۱۶۴۷) ۰۱/۷۳(  ۸۶/۹۹) ۱۹/۴(  -  ۶۴/۳) ۴۵/۰(  يکي پارامتره لجست۳  ۳۰۰

  . باشندي ماستاندارد خطاياعداد داخل پرانتز 

  

ـ ج حاصـل از ا    ي نتـا  يلـ ك به طور    توجـه بـه سـطح       ن مطالعـه  ي

اربرد علف  ك يياراكش  يت آب در افزا   يفكي و   ك خا يزيحاصلخ

ج حاصل  يبا توجه به نتا   . داندي م مؤثرت را مهم و     يفوسيش گل ك

ش كـ اربرد علـف  كـ  ين بنـد  رسد زمـا  ي به نظر م   ين بررس ياز ا 

نترل علف هرز سلمه تـره بـا توجـه بـه زمـان              كت در   يفوسيگل

.  آن دارد  يياراكش  ي در افزا  يتروژنه نقش مهم  ي ن يودهاكاربرد  ك

ه از  كـ  يين مهـم، بخـصوص در آبهـا       يگر توجه به ا   ي د ياز سو 

 يستند، مـ  يـ  برخوردار ن  ها  كش  علفاربرد  ك ي برا يت مناسب يفكي

اربرد كـ  سـخت در     يهـا  آب ياهكـ هـم   اهش اثرات   كتواند در   

شتر هم  ي ب يهاشين حال انجام آزما   يبا ا .  باشد مؤثر ها  كش  علف

ـ  در ا  يا و مزرعـه   ياط گلخانه يدر شرا   ين ارتبـاط پيـشنهاد مـ      ي

  .شود
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