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 چکیذه

 Chenopodium)تزُ  سلوِکص گالیفَسیت خْت کٌتزل  ثِ هٌظَر ثزرسی اثز ضَری آة هخشى سوپبش ثز کبرایی ػلف

album L. )تحقیقبتی داًطکذُ  گلخبًِکبهل تصبدفی ثب سِ تکزار در  ّبی آسهبیطی ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت عزح ثلَک

اًدبم ضذ. تیوبرّبی آسهبیص ضبهل ضَری آة هخشى سوپبش در چْبر سغح  1392در سبل  کطبٍرسی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ

 250ٍ  200، 150، 100،  75، 50، 0کص گالیفَسیت در ّفت سغح  هَالر ٍ دسّبی هختلف ػلف هیلی 150ٍ  100، 50، 0

گیزی ضذ. ثز  ٍسى تز ٍ ٍسى خطک چْبر ّفتِ ثؼذ اس سوپبضی اًذاسُارتفبع ثَتِ، ، ءثَد. صفبت درصذ ثقب ُهَثز هبدُدرصذ هقذار 

گزم در ّکتبر هبدُ هَثزُ ثَد کِ ثِ ػٌَاى دس  42/410درصذ ثقبء،  90پبسخ، دس السم ثزای کبّص  -اسبس ًتبیح آسهبیص دس

 داری ثِ عَر ثسیبر هؼٌی تزُ سلوِکِ ثب افشایص ضَری آة هخشى سوپبش، درصذ ثقبء  ًتبیح ًطبى دادهَثز اًتخبة ضذ. 

(01/0≥P )داری تبثیز هؼٌیسوپبش  هخشى یبفت در حبلی کِ ضَری آة افشایص (05/0≥P)  داضت ٍ تبثیز  ٍسى تزارتفبع ٍ ثز

توبهی ثزای  (P≤01/0) داری هؼٌی. ثیي دسّبی هختلف گالیفَسیت اختالف ثسیبر داری ثز کبّص ٍسى خطک ًذاضت هؼٌی

 .   دار ًجَد هذکَر هؼٌیرٍی صفبت گالیفَسیت  غلظتٍ هخشى سوپبش ٍلی اثز هتقبثل ضَری آة صفبت ٍخَد داضت 

  .ٍ کیفیت آة تزُ ، سلوِثز، راًذآح، سیست تَدُدس هؤ کلیذی: های واشه
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Abstract 

In order to study the glyphosate efficacy in control of Lambsquarter (Chenopodium album L.) under salinity of 

water conditions, an experiment was conducted as a factorial experiment based on randomized complete block 

design with three replications at Research Greenhouse in Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad. Treatments included tank water salinity (0, 50, 100 and 150 mM) and glyphosate concentration (0, 50, 

75, 100, 150, 200 and 250 percentage of effective dose). Traits of percentage of survival, plant height, fresh 

weight and dry matter were measured four weeks after spraying. In the dos-response experiment, the estimated 

ED90 was 410.42 g a.i. ha
-1 

that selected as effective dose for the second experiment. The results showed that by 

increasing salinity level of tank water, survival was very significantly (p≤ 0.01) increased; whereas tank water 

salinity had significantly (p≤ 0.05) effect on plant height and fresh weight and had not significantly effect on dry 

matter. Between different doses of glyphosate, there were very significant differences (p≤ 0.01) for all traits, but 
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the interaction between water salinity of tank and concentrations of glyphosate was not significant on measured 

traits.   

Keywords: Effective dose, Roundup, Biomass, Lambsquarter, Water quality.    

 

 

 مقذمه

در ایي داضتِ است تزیي راّکبرّبی هذیزیت سراػی ثَدُ ٍ ثیطتزیي ّشیٌِ تَلیذ را ًیش در ثز ّبی ّزس ّوَارُ اس هْن کٌتزل ػلف

رغن ثزخی هطکالت  ّب ثَدُ کِ ػلی کص اًسبى در خْت یبفتي رٍضی سزیغ ٍ هقزٍى ثِ صزفِ، هؼزفی ػلفراستب ًتیدِ تالش 

سْن  ّب کص ػلف اخیز ّبی دِّ در .ضًَذ ّبی سراػی هحسَة هی ًظبم ّبی ثَم تزیي ًْبدُ ّب، اهزٍسُ اس هْن آى سیست هحیغی

 ثْجَد ثب راثغِ در تحقیقبت سیبدی اًذ.ُ  داد اختصبظ َدثِ خ را ّبی ّزس قبثل تَخْی اس تحقیقبت در خصَظ کٌتزل ػلف

ّبی ّزس،  در کٌتزل ضیویبیی ػلفاست.  ضذُ اًدبم ّب آى هحیغی اثزات کبّص یب ّب ّذف کبّص ّشیٌِ ثب ّب کص ػلف کبرایی

خولِ ػَاهل گیبّی، ػَاهل ّب است کِ هتأثز اس ػَاهل هختلفی اس  ّب اس هْوتزیي ػَاهل تؼییي کٌٌذُ کبرثزد آى کص کبرایی ػلف

اًَاع اهالح هَخَد در آة اس خولِ  (.1388)قزثبًی ٍ ّوکبراى،  ّبست کص هحیغی در سهبى پبضص ٍ ػَاهل هزثَط ثِ ػلف

ثبر هٌفی پیًَذ  ّبی دارای کص هَلکَل ػلف ثب کِ دارًذ را تَاًبیی ّبی چٌذ ظزفیتی هبًٌذ سذین، کلسین ٍ هٌیشین ایي کبتیَى

 ثب تَاًٌذ هی سوپبش هخشى در هَخَد اهالح ّب ٍ ى  یَ ثبالی سغَحرا کبّص دٌّذ.  آًْب اًتقبل ٍ ٍ خذة کبرایی ٍ ثزقزار کٌٌذ

تزیي ٍ  هْن ثِ ػٌَاى آة دٌّذ. اس آًدبکِ کبّص هَاقغ اکثز در ّزس را ّبی کٌتزل ػلف ّب، کص ػلف سیستی فؼبلیت تأثیز ثز

تَاًذ در کبرایی ثْتز ٍ  هی هصزفی در هخشى سوپبش،کیفیت آة  ثِ تَخِ است هغزح ّب کص کبرثزد ػلف در تزیي حبهل فزاٍاى

، در گالیفَسیت کص ػلف ة ثز کبراییثب تَخِ ثِ اّویت کیفیت آ .(1991)ًبلَاخب ٍ هبتیسیبک،  کص هؤثز ثبضذ تز ػلف هغلَة

 .ضذ هغبلؼِ تزُ سلوِکص گالیفَسیت در کٌتزل ثزرسی حبضز اثز سغَح هختلف ضَری آة ثز کبرایی ػلف
 

 مواد و روضها

 Chenopodium album)تزُ  سلوِکص گالیفَسیت در کٌتزل  ثِ هٌظَر ثزرسی اثز ضَری آة هخشى سوپبش ثز کبرایی ػلف

L. ) ثِ اٍل  در آسهبیصاًدبم ضذ.  1392دٍ آسهبیص در گلخبًِ تحقیقبتی داًطکذُ کطبٍرسی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ در سبل

، آسهبیطی پبسخ -ّبی دسثب استفبدُ اس هٌحٌی در ضزایظ گلخبًِ تزُ سلوِکص گالیفَسیت در کٌتزل دس هَثز ػلفتؼییي هٌظَر 

، 5/102، 0کص گالیفَسیت در ّفت سغح کبهل تصبدفی ثب چْبر تکزار اًدبم ضذ. در ایي آسهبیص اس ػلفثلَک ثِ صَرت عزح 

هَثزُ استفبدُ ضذ. در آسهبیص دٍم ثِ هٌظَر ثزرسی اثز ضَری آة ثز گزم در ّکتبر هبدُ  3280ٍ  1640، 820، 410، 205

در قبلت عزح ثلَک کبهل تصبدفی ثب سِ تکزار اًدبم ضذ. تیوبرّبی آسهبیطی ثِ صَرت فبکتَریل  کبرایی گالیفَسیت، آسهبیطی

گالیفَسیت در ص ک هَالر ٍ دسّبی هختلف ػلف هیلی 150ٍ  100، 50، 0ضبهل ضَری آة هخشى سوپبش در چْبر سغح 

 درصذ هقذار دس هَثز )حبصل اس ًتبیح آسهبیص اٍل( ثَد. 250ٍ  200، 150، 100 ،75، 50، 0ّفت سغح 

ثِ  هبسِ هتز حبٍی خبک سراػی، خبک ثزگ ٍ سبًتی 14هتز ٍ ارتفبع  سبًتی 15ّبیی ثِ قغز در داخل گلذاى تزُ سلوِثذٍر 

ثَتِ ثبقی  5ّب تٌک ضذًذ ٍ در ّز گلذاى  ِ هزحلِ دٍ ثزگی حقیقی گلذاىکطت ضذًذ. ثؼذ اس رسیذى گیبّبى ث 2:1:1ًسجت 

ّبی کلزیذ سذین، سَلفبت  هقبدیز هَرد ًظز خْت اػوبل تٌص ضَری ثب افشٍدى هقبدیز هٌبسجی اس تزکیت ًوک گذاضتِ ضذ.

اهالح ٍ ًسجت هَخَد در آة )ثز اسبس ًَع  ثِ آة ضیز تْیِ ضذًذ 6:2:1:1هٌیشین، کلزیذ هٌیشین ٍ کلزیذ کلسین ثِ ًسجت 

( 8002ثزگی ثب استفبدُ اس سوپبش هتحزک ریلی هذل هبتبثی ثب ًبسل ثبدثشًی یکٌَاخت ) 4-6سوپبضی در هزحلِ  .دریبی خشر(

ٍ  درصذ ثقبءلیتز ثَد. چْبر ّفتِ ثؼذ اس سوپبضی،  290ثب ػزض پبضص یک هتز اًدبم ضذ کِ حدن هحلَل هصزفی در ّکتبر 

درخِ سبًتیگزاد  68ّب در دهبی  ّبی ّز گلذاى ثزداضت ٍ ٍسى تز ٍ خطک )ثؼذ اس گذاضتي ًوًَِ ثَتِ یبدداضت ٍ سپس ارتفبع

کص ثب رٍش رگزسیَى غیزخغی ٍ ّبی ّزس ثِ دسّبی ػلفگیزی ضذ. در ًْبیت پبسخ درصذ ثقبء ػلف سبػت( اًذاسُ 48ثِ هذت 
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هحبسجِ ضذ.  تزُ سلوِدرصذ کبّص ثقبی  90ٍ  50کص گالیفَسیت ثزای  السم ػلفآًبلیش ضذ ٍ غلظت  Rافشار ثب استفبدُ اس ًزم

چٌیي اثز هتقبثل ثیي کص ٍ ّن ثِ سغَح هختلف ضَری آة هخشى سوپبش، غلظت ػلف تزُ سلوِثِ هٌظَر ثزرسی پبسخ 

ای ستفبدُ اس آسهَى چٌذ داهٌِّب ثب اکص، تدشیِ ٍاریبًس دٍ عزفِ اًدبم ضذ. در ًْبیت هقبیسِ هیبًگیيضَری آة ٍ غلظت ػلف

   اًدبم ضذ.   SASافشار  داًکي ٍ در سغح احتوبل پٌح درصذ ثب استفبدُ اس ًزم

 

 نتایج و بحث

 ٍ 65/304 درصذ ثقبء ثِ تزتیت 90ٍ  50کص گالیفَسیت ثزای کبّص  پبسخ، غلظت السم ػلف -ثز اسبس ًتبیح آسهبیص دس

 90َثزُ ثَد کِ غلظت السم ثزای کبّصلیتز در ّکتبر هبدُ تدبری( هبدُ ه 977/0ٍ  725/0گزم در ّکتبر )ثِ تزتیت  42/410

ٍسى تز ارتفبع،  ،درصذ ثقبءبسخ پ ثِ ػٌَاى دس هَثز ثزای آسهبیص دٍم اًتخبة ضذ. گزم هبدُ هَثزُ در ّکتبر( 410) درصذی ثقبء

 ED50 درصذ ثقبء ثیطتزیي(، ّز چٌذ 1)ضکل کص گالیفَسیت دارای الگَی هطبثِ ّن ثَد  ثِ غلظت ػلفٍ ٍسى خطک گیبُ 

ٍED90  3هذل لدستیک  .کص گالیفَسیت داضت را داضت کِ ًطبى دٌّذُ ایي است کِ ایي صفت حسبسیت کوتزی ثِ ػلف 

R>9/0)استفبدُ ضذُ پبراهتزُ 
 صفبت هَرد ثزرسی ارائِ ًوَد.کص گالیفَسیت ٍ  راثغِ ثیي غلظت ػلف ( ثزآٍرد هٌبسجی اس2

  

 
 (.Chenopodium album L)تره  و وزن خطک سلمه کص گالیفوسیت بر درصذ بقاء  اثر دزهای مختلف علف :1ضکل 

  

 افشایص( P≤01/0) داری ثِ عَر ثسیبر هؼٌی تزُ سلوًِتبیح ًطبى داد کِ ثب افشایص ضَری آة هخشى سوپبش، درصذ ثقبء 

داری ثز کبّص  داضت ٍ تبثیز هؼٌی ٍسى تزارتفبع ٍ ثز  (P≤05/0) داری تبثیز هؼٌیسوپبش  هخشى یبفت در حبلی کِ ضَری آة

توبهی صفبت ثزای  (P≤01/0) داری (. ثیي دسّبی هختلف گالیفَسیت اختالف ثسیبر هؼٌی1 خطک ًذاضت )خذٍلٍسى 

داری  گیزی ضذُ ثِ عَر ثسیبر هؼٌی کص گالیفَسیت، توبهی صفبت اًذاسُ گیزی ضذُ ٍخَد داضت ٍ ثب افشایص دس ػلف اًذاسُ

دار ًجَد  گیزی ضذُ هؼٌی رٍی صفبت اًذاسُگالیفَسیت کص  ٍ دس ػلفهخشى سوپبش ٍلی اثز هتقبثل ضَری آة کبّص یبفت 

 (.   1)خذٍل 
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 (.Chenopodium album L)تره  سلمهبر بقاء، وزن تر و وزن خطک ضوری آب نتایج تجسیه واریانس اثر   :1جذول

 هٌبثغ 

 تغییز

 درخِ

آسادی   

 هیبًگیي هزثؼبت              

 ٍسى خطک    ٍسى تز  ارتفبع درصذ ثقبء

 4/0** 17/0* 17/66* 68/702** 2  ثلَک

 ns09/0 44/0* 98/3* 19/320** 3  ضَری آة

 02/0** 14/0** 12/20** 69/475** 6 کص دس ػلف

 ns17/257 ns09/6 ns25/0 ns05/0 18 کص دس ػلف ×ضَری آة

 4/0 7/19 69/7 16/284 54 خغب
 دارػذم هؼٌی: nsغح احتوبل یک ٍ پٌح درصذ ٍ ر سدار دثِ تزتیت هؼٌی** ٍ *: 

 

هخشى  آة ضَری یصاافش ثبرا کبّص دادُ است ٍ  تزُ سلوِ، کٌتزل هخشى سوپبش ًتبیح آسهبیص ًطبى داد کِ ضَری آة

 کٌتزل درصذ آة غیز ضَر ثبػث افشایص کبرثزد فت.یب افشایص تزُ سلوِ کٌتزل ثزای یفَسیتگال کص ػلفدس هصزفی ، سوپبش

کِ  در حبلی. ضذ تزُ سلوِگزم در ّکتبر هبدُ هَثزُ هَخت کٌتزل کبهل  450کبرثزد  کِ ثِ ًحَی ضذ کص ػلف هصزف کبّص ٍ

دٍ ثزاثز تب کص را  ثبیستی هقذار هصزف ػلف تزُ سلوِهَالر، ثزای کٌتزل کبهل  هیلی 50ثب افشایص غلظت اهالح هَخَد در آة ثِ 

َخت کٌتزل صذ کص ًیش ه ثزاثزی ػلف 5/2، افشایص هَالر هیلی 100ثِ  ٍ ثب افشایص غلظت اهالح آة سوپبش افشایص داد

 ،، ارتفبع ثَتِحبصل اس تدشیِ رگزسیَى ٍ ثزآٍرد پبراهتزّبی حبصل اس ثزاسش هذل ثِ درصذ ثقبءًتبیح  تزُ ًطذ. درصذی سلوِ

هؤثز ثَدُ  تزُ سلوِکٌتزل کص گالیفَسیت خْت  ثز کبرایی ػلف آة هخشى سوپبشًطبى داد کِ ضَری خطک ٍسى ٍسى تز ٍ 

افشایص ثزاثز  5/2ثیص اس  تزُ سلوِ کٌتزل ثزای یفَسیتگال کص ػلف، دس هصزفی آة هخشى سوپبشضَری  یصاافش ثبٍ  است

(. ًتبیح ثزآٍرد پبراهتزّبی حبصل اس ثزاسش 2)خذٍل  ثزاثز کبّص یبفتِ است 5/2یبفتِ است ٍ ثِ ػجبرتی کبرایی گالیفَسیت تب 

 درصذ ثقبء ثَد. خطک هطبثٍِسى ٍسى تز ٍ  ارتفبع،هذل ثِ صفبت 

 

 (.Chenopodium album L) تره  سلمهپارامترهای حاصل از برازش معادله سه پارامتره لجستیک به درصذ بقاء  :2 جذول 

    آب مخسن سمپاشدر سطوح مختلف ضوری 

 ضَری 

 هَالر( )هیلی

 حذ ثبال 

(a) 

 ضیت 

(b) 

 دس هَثز 

(ED50) 

 سغح احتوبل 

(p) 

 ضزیت تجییي 

(R
2) 

0 (22/2)51/102 (76/0)91/6 (98/4)3/308 0001/0> 91/0 

50 (47/3)16/102 (38/0)55/3 (42/17)42/431 0001/0> 99/0 

100 (22/7)7/99 (72/0)95/2 (57/58)42/579 0016/0  96/0 

150 (54/1)87/99 (22/0)74/2 (22/19)01/854 0001/0> 9/0 
.ثبضٌذ خغبی استبًذارد هی ،د داخل پزاًتشاػذا :*  

 

اثز هٌفی اهالح هَخَد در آة هخشى سوپبش ثز خذة ٍ اًتقبل ٍ در ًتیدِ  تبئیذ ضوي هغبلؼِ ایي اس حبصل ًتبیح کلی عَر ثِ

 کِ عَری ثِگالیفَسیت را خبعز ًطبى کزد.  کص ػلف کبرثزدسهبى  در آة کیفیت ثِ تَخِ لشٍمکص گالیفَسیت،  کبرایی ػلف
 ٍ سالهت کبرثزد، هقذار کبّص ثبضذ ثزهؤ کص گالیفَسیت ػلف اس استفبدُ کبرایی افشایص در تَاًذ هی کِ ایي ضوي آى ثِ تَخِ

 سذین هٌیشین، کلسین،هختلف اس خولِ  اهالح اس ثبالیی سغَح حبٍی ضَر آة .داضت خَاّذ پی در ًیش را هحیغی سیست اهٌیت
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ّب هذیزیت ضیویبیی ػلفْبی ّزس ٍ ػلفکص  

   ّبی ّزس ایزاى ضطویي ّوبیص ػلَم ػلف

 1394ضْزیَر  12الی  10ثیزخٌذ، 

 
 

 هٌفی ثبر ی ثبهَلکَل کص گالیفَسیت کِ ػلف ثب کِ دارًذ را تَاًبیی ایي ٍ ّستٌذ هثجت ثبر دارای اکثزاً ّب یَى ایي است کِ

)هَلز ٍ  را کبّص دٌّذ  آى اًتقبل ٍ خذة ٍ کبرایی ، کص ّبی ػلف فؼبل کزدى هلکَل عزیق غیز اس ٍ کٌٌذ ثزقزار پیًَذ است

 .(2006ّوکبراى، 
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