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چکیده
هرز سلمه تـره، آزمایشـی بـه    کش در کنترل علفکش متریبوزین بر کارایی این علفثیر خصوصیات خاك و سابقه مصرف علفأبه منظور بررسی ت

عامل . انجام شد1391هاي کامل تصادفی و در سه تکرار در گلخانه موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در سال صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك
سال و بدون سابقه مصرف، اصفهان دو سال و مشـهد سـه سـال    15رف، جیرفت با سال و بدون سابقه مص15همدان با (اول نوع خاك در شش سطح 

) گرم در هکتار ماده مـوثره 1500و 1000، 700، 300، 100شامل مقادیر صفر، (کش متریبوزین در شش سطح و عامل دوم غلظت علف) سابقه مصرف
هفتـه بعـد برداشـت    4ها کشـت و  سپس بذرهاي سلمه تره در گلدان. تیمار شدندکش متریبوزین ها با مقادیر مورد نظر علفقبل از کاشت گلدان. بودند
هاي مختلف افزایش نتایج نشان داد در خاك. پاسخ رسم گردید-گیري شد و نمودارهاي غلظتوزن خشک و طول اندام ریشه و اندام هوایی اندازه. شدند

یش میزان رس و ماده آلی و همچنین افزایش سابقه مصـرف، از شـدت تـاثیر بقایـاي     تر سلمه تره گردید ولی افزاکش سبب کنترل مطلوبمقادیر علف
سـال سـابقه مصـرف    15هاي جیرفت بدون سابقه مصرف و همدان با ترین خسارت به سلمه تره به ترتیب در خاكمتریبوزین کاست و باالترین و پایین

ها از این کش و استفاده آنهاي سازگار با این علفن به دلیل حضور باالي میکروارگانیسمهاي با سابقه مصرف باالي متربیوزیبنابراین در خاك. دیده شد
هـرز  گردد، در این شـرایط جهـت کنتـرل علـف    هرز سلمه تره به شدت کاسته میکش در کنترل علفکش به عنوان منبع تغذیه از کارایی این علفعلف

.ستفاده شودکش متریبوزین امذکور باید از مقادیر باالتر علف

پاسخ و وزن خشک-منحنی غلظترس، غلظت هاي مختلف علف کش،: کلیديواژه هاي

1مقدمه

Solanum(سیب زمینـی   nigrum (    یکـی از محصـوالت غـذایی
مهم براي انسان در دنیـا اسـت کـه منبعـی سرشـار از کربوهیـدرات،       

تـرین  آید و مهمهاي ضروري انسان به حساب میپروتئین و اسیدآمینه
ــاه غــده ــد  گی Triticum(گنــدم اي اســت کــه بعــد از غالتــی مانن

aestivum(  بـرنج ،)Oryza sativa(  جـو ،)Hordeum vulgare ( و
Zea(ذرت  mays ( مقام پنجم را از نظر اهمیت به خود اختصاص داده

به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشـد شناسـایی و مبـارزه بـا     -5و 3، 1
و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم ، عضو هیأت علمیعلف هاي هرز

و تحقیقات تهران 
)Email:m.diyanat@srbiau.ac.ir:نویسنده مسئول-*(
عضو هیئت علمی و دانشیار موسسه تحقیقـات گیاهپزشـکی کشـور،    -4و 2

ولنجک، تهران

تـوان بـه   زمینی را میترین مناطق کشت و تولید سیبعمده). 9(است 
15هـاي همـدان بـا    مناطق سردسیر مثل استان: شرح زیر تقسیم کرد

زمینی در ایـران  محصول سیب% 80قه مصرف و خراسان که سال ساب
گرمسـیر مثـل اصـفهان و    منـاطق نیمـه  . شوددر این مناطق تولید می

زمینی را در از تولید سالیانه سیب% 15مناطق گرمسیر مثل جیرفت که 
تولیـد هـم مربـوط بـه منـاطق گرمسـیري       % 5کنند و ایران تولید می

ــد   ــار میباش ــاب و چابه ــد  ). 1(همچــون مین ــدیریت تولی ــه م در برنام
هاي هرز از اهمیت ویژه برخوردار اسـت، زیـرا   زمینی کنترل علفسیب

یابد کـه برداشـت   بدون انجام آن میزان محصول به قدري کاهش می
ــود     ــد ب ــادي نخواه ــرفه اقتص ــه ص ــرون ب ــلمه).7(آن مق ــره س ت

)Chenopodium album (هـرز جهـان   هـاي ترین علـف یکی از سمج
هرز به جهت داشتن مشخصاتی چون سرعت رشد باال، ین علفا. است

زنی بذر آن تحـت  رقابت مؤثر براي مواد غذایی، تولید بذر زیاد و جوانه
دار عملکرد گیاهان سبب کاهش معنیدامنه وسیعی از شرایط محیطی

)علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان نشریه
134-142.ص،1395بهار، 1شماره ، 30جلد 
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40تره موجـب کـاهش عملکـرد در بـیش از     سلمه).4(شود زراعی می
ر بین گیاهان زراعی مهم، باالترین میزان گردد و دمحصول زراعی می

Beta(خسارت آن در محصـوالتی نظیـر ذرت، چغندرقنـد     vulgare( ،
Glycine(سویا  max (زمینی گزارش شده است و سیب)5.(

زمینــی کــش مــورد اســتفاده در زراعــت ســیبتــرین علــفرایــج
ــري ــوزین مت amino-6-tert-4(ب butyl-3-methylthio-1,2,4-

triazin-5-one (کش با داشتن مانـدگاري در خـاك و   این علف.است
بـرگ  هرز پهنهايهاي هرز باعث کنترل علفجذب توسط ریشه علف

ترین عوامل محیطی کـه  اصلی).9(شودها میبرگو تعدادي از باریک
و نـور  گذارنـد، دمـا، رطوبـت   هـا تـأثیر مـی   کـش مانده علفروي باقی

یابد و ها با افزایش دما و رطوبت، افزایش میکشتجزیه علف. باشدمی
دلیل آن افزایش فعالیت میکروبی و برخی از فعل و انفعاالت شیمیایی 

ذرات رس و مواد آلـی موجـود   ). 8(مانند هیدرولیز در این شرایط است 
ها در خـاك  کشهاي پیوند منجر به جذب علفدر خاك با ایجاد محل

دهـد و زمـانی کـه ایـن دو عامـل در      شده و عملکرد آن را کاهش می
گونـه  هـر . کند، مقدار جذب نیز تغییر پیدا خواهد کردها تغییر میخاك

. گـردد افزایش در میزان مواد آلـی باعـث افـزایش میـزان جـذب مـی      
هـاي فیزیکـی، شـیمیایی و    هـاي جـذب شـده بـراي فعالیـت     مولکول

هستند و تا وقتی کـه بـه محلـول خـاك     بیولوژیکی غیرقابل دسترسی 
رس موجود ). 3و 2(ها شرکت کنند توانند در این واکنشبرنگردد، نمی

کش در خاك مؤثر است و سـریعا باعـث   در خاك نیز روي جذب علف
افـزایش  ). 18(گـردد  کش و کاهش قدرت کنتـرل آن مـی  جذب علف

لیـت  بـوزین باعـث افـزایش فعا   کـش متـري  هاي استفاده از علفسال
سـوزي  هاي تجزیه کننده و در نتیجه باعث کاهش گیاهمیکروارگانیسم

).16و 13، 11(گردد می
کش زیـاد نیسـت   زمینی تنوع علفه در محصول سیبکآنجایی زا

کـش بـا فرموالسـیون    هاي اخیر روند ساخت علـف و از طرفی در سال
کشی دیگـر بـه جـاي    جایگزین کردن علف) 19(جدید کند شده است 

ــ ــرل  ريمت ــر کنت ــترین اث ــه داراي بیش ــوزین ک ــر روي  ب ــدگی ب کنن
از اینرو انجـام  . زمینی است شاید بعید به نظر برسدهرز سیبهايعلف

بـوزین بـر روي   کش متـري سوزي علفتحقیقات در زمینه بررسی گیاه
هایی با خصوصیات و سوابق مصـرف متفـاوت، بـه    سلمه تره در خاك

کش و دستیابی بـه اسـتفادة بهینـه از    فمنظور آگاهی از کارایی این عل
.کش در مزارع سیب زمینی کشور امري ضروري استاین علف

هامواد و روش
بـا خصوصـیات فیزیکـی و    (جهت بررسی اثر دو عامل نوع خـاك  

با نـام  (کش متریبوزین و مقادیر علف) کش متفاوتسابقه مصرف علف
آزمایشـی بـه صـورت    هـرز سـلمه تـره    بر کنترل علف) تجاري سنکور

هاي کامالً تصـادفی بـا سـه تکـرار در     فاکتوریل و در قالب طرح بلوك
عامـل  . انجام شـد 1391موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در سال 

هاي جیرفـت بـدون سـابقه    اول نوع خاك در شش سطح شامل خاك
مصرف متریبوزین، همدان بدون سابقه مصرف متریبوزین، اصفهان بـا  

مصرف متریبوزین، مشهد با سـه سـال سـابقه مصـرف     دو سال سابقه
سال سابقه مصرف متریبـوزین و جیرفـت بـا    15متریبوزین، همدان با 

کـش  علـف سال سابقه مصـرف متریبـوزین و عامـل دوم غلظـت    15
1000، 700، 300، 100متریبوزین در شش سطح شامل مقادیر صفر، 

و 100، 70، 10،0،30بـه ترتیـب   (گرم ماده موثره در هکتـار 1500و 
هـاي مـورد   خصوصیات خاك. بودند) درصد غلظت توصیه شده% 150

.آورده شده است1آزمایش در جدول شماره 

بوزین کش متريها و سابقه استفاده از علفخصوصیات خاك-1جدول 
Table 1- Soil characteristics and utilization history of metribuzin

درصد سیلت
Silt %

درصد شن
Sand %

درصد رس
Clay %

درصد مواد آلی
Organic matter %

pH
سابقۀ مصرف متري بوزین

utilization history

نام خاك
Soli name

2045350.557.7-
همدان

Hemedan

2248320.557.715 years
همدان

Hamedan

1843380.587.62 years
اصفهان

Esfahan

2243350.507.83 years
مشهد

Mashhad

138250.127.6-
جیرفت
Jiroft

138070.107.515 years
جیرفت
Jiroft
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متـر  سـانتی 20هایی با قطـر  هاي تهیه شده در گلداننمونه خاك
هاي ذکر شده علف کـش متریبـوزین   ها با غلظتریخته شدند و خاك

جهت سمپاشی از دستگاه شبیه ساز سمپاش اتوماتیـک بـا   . تیمار شدند
بالفاصـله پـس از   . بـار اسـتفاده گردیـد   2و فشار 8002نازل بادبزنی 

کـش بـا الیـه سـطحی     کش به منظور بهبود کارایی، علفاعمال علف
25تـا  23ها به درون گلخانه با دمـاي  سپس گلدان. خاك مخلوط شد

10در هـر گلـدان   .منتقل شدند% 60درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 
گیاه در هـر گلـدان   2بذر سلمه تره کشت شد که پس از سبز شدن به 

پاش مورد آبیـاري قـرار گرفتنـد تـا     ها به صورت مهگلدان. تنک شدند
چهـار هفتـه پـس از    . آبیاري همراه با حـداقل آبشـویی صـورت گیـرد    

زندة باقی مانده در هر گلدان برداشت شـدند و پـس از   کاشت، گیاهان
صفات طول اندام هوایی . ها ریشه ها نیز جدا شدندشستن خاك گلدان

ساعت قرار گرفتن در معرض دمـاي  72و ریشه اندازه گیري و پس از 
آمـده  دسـت نتایج به. گراد وزن خشک آنها محاسبه شددرجه سانتی70

SASافـزار  با استفاده از نرم (ver.9.)     تجزیـه واریـانس انجـام شـد و
اي دانکـن در  ها با استفاده از آزمـون چنـد دامنـه   مقایسه میانگین داده

نمودارها نیز بـا اسـتفاده از   . مورد مقایسه قرار گرفت% 5سطح احتمال 
هـاي  به منظور به دسـت آوردن منحنـی  . ترسیم شدندExcelافزار نرم

بوزین، از معادله کش متريزي علفسوگیاهپاسخ در ارتباط با-غلظت
نسـبت بـه داده هـاي مـورد نظـر      ) 1معادلـه  (چهار پارامتره لجستیک 
SigmaPlotافـزار  ها توسـط نـرم  استفاده شد که این داده (Ver.11)

.)17و 15(پردازش گردیدند
y= c + ((d - c) / 1 + exp {b [log (x) - log (e)]} )1(

د نظر بوته بـه صـورت درصـد از شـاهد     میزان صفت مور: yکه در آن
ترین حد واکنش پایین: cکش، غلظت علف: xکش، تیمار نشده با علف

یـا  ED50مقـدار  : eشیب خط و : bباالترین حد واکنش بوته، : dتوده، 
(GR50)درصـد کـاهش در شـاخص    50کش که باعث غلظتی از علف

.باشندشود، میمورد مطالعه نسبت به شاهد می

و بحثنتایج 
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریـانس اثـر نـوع خـاك و غلظـت      

بر کلیه صفات سلمه تره در سـطح یـک   کش و اثرات متقابل آنهاعلف
).P<0.01(دار بود درصد معنی

کـش سـبب   ها افزایش غلظـت علـف  در تمامی خاك: طول ریشه
هـا بـاالترین   کـه در تمـامی خـاك   کاهش طول ریشه گردید به طوري

تـرین آن نیـز در   کـش و پـایین  ریشه در تیمار عدم مصرف علفطول 
بوزین مشاهده شد کیلوگرم در هکتار متري5/1و 1تیمارهاي مصرف 

هـایی بـا سـابقه مختلـف مصـرف      ولی شـدت ایـن کـاهش در خـاك    
بر اساس نتایج در چهار نـوع خـاك   ). 2جدول (کش، متفاوت بود علف

سـال  15و همـدان بـا   همدان بدون سابقه مصرف، اصـفهان، مشـهد  
بـوزین بـا افـزایش سـابقه     کـش متـري  سابقه مصرف اثرگذاري علـف 

کـه بـاالترین و پـایین تـرین     مصرف رابطه عکس داشـت بـه طـوري   
کش مذکور در خاك همدان بـدون سـابقه مصـرف و    سوزي علفگیاه

در تمـامی سـطوحی کـه    . سال سابقه مصرف دیـده شـد  15همدان با 
ت، طول ریشه سلمه تره در خاك جیرفـت  بوزین مصرف شده اسمتري

15داري پـایین تـر از جیرفـت بـا     بدون سابقه مصرف به صورت معنی
و ) 12(اسـالیوان و همکـاران   ).1شکل (سال سابقه مصرف بوده است

گزارش نمودند که با افزایش محتواي ماده آلی در خاك ) 10(اونوفري 
توسـط خـاك   کـش  کش به دلیـل افـزایش جـذب علـف    آبشویی علف

کش پتانسیل باالتري در گیاهسوزي دارد ولـی  کاهش می یابد و علف
کـش، بـه دلیـل سـازگاري     هاي با سابقه مصرف باالي علـف در خاك

کـش و تجزیـه آن، هـر عـاملی کـه سـبب       ها به علـف میکروارگانیسم
ها گردد از جمله افـزایش میـزان مـاده    افزایش جمعیت میکروارگانیسم

یش تجزیــه و بــه دنبــال آن کــاهش کــارایی آلــی خــاك، ســبب افــزا
.گرددکش و اثر گیاهسوزي آن میعلف

سـال  15هـاي همـدان بـا    د که خـاك انیز نشان دGR50بررسی 
سـال سـابقه   15، جیرفـت بـا   )هکتـار کیلوگرم در3/9(سابقه مصرف 

، )هکتـار کیلـوگرم در 69/0(، مشـهد  )هکتارکیلوگرم در9/1(مصرف 
31/0(، همدان بدون سابقه مصرف )هکتاردرکیلوگرم49/0(اصفهان 

) هکتـار کیلوگرم در23/0(و جیرفت بدون مصرف ) هکتارکیلوگرم در
).3جدول (را در اختیار داشتند GR50هاي اول تا ششم ترتیب رتبهبه

هـاي مـورد آزمـایش بـا     در تمامی خاك): ساقه(طول اندام هوایی
. یی سلمه تره کاهش یافـت بوزین طول اندام هواافزایش غلظت متري
کش در خاك جیرفت بـدون  ها باالترین تاثیر علفدر بین تمامی خاك

سال سـابقه مصـرف   15ترین تاثیر در همدان با سابقه مصرف و پایین
هایی با سـابقه مصـرف یکسـان    مقایسه خاك).2جدول (مشاهده شد 

نشان داد که تغییر خصوصیات خاك شامل افزایش ماده آلـی و درصـد  
بـوزین  کـش متـري  سوزي علفرس خاك منجر به کاهش تاثیر و گیاه

بوزین بـر طـول   بر این اساس تاثیر منفی افزایش غلظت متري. گردید
اندام هوایی در خاك همدان بدون سابقه مصرف با ماده آلـی و درصـد   

دار پایین تر از خاك جیرفـت بـدون سـابقه    رس بیشتر به صورت معنی
ان بـدون سـابقه مصـرف افـزایش غلظـت      در خاك همـد . مصرف بود

کیلوگرم مـاده مـوثره در   5/1و 1، 7/0، 3/0، 1/0به 0بوزین از متري
درصد از طول اندام هـوایی را  100و 97، 74، 47، 30هکتار به ترتیب 

کاهش داد که این کاهش در مقایسه با خـاك جیرفـت بـدون سـابقه     
بیـان  ) 6(کـارن  .درصـد بـود  36و 35، 31، 26، 19مصرف به ترتیب 

کرد که در خاك هایی که داراي رس و مواد آلی بیشتري هستند براي 
بررسـی  . خسارت به گیاهان حساس به علف کش بیشتري نیـاز اسـت  

سال سابقه مصـرف  15د که خاك همدان با انیز نشان دGR50میزان 



137...بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره

و جیرفت بـدون  ) هکتارکیلوگرم درGR50)3/4داراي باالترین میزان 
کیلـوگرم در GR50)11/0سابقه مصـرف داراي پـایین تـرین میـزان     

).2و شکل 4جدول(بود) هکتار
هاي مورد آزمـایش بـا افـزایش    در تمامی خاك:وزن خشک ریشه

بـوزین وزن خشـک ریشـه سـلمه تـره کـاهش یافـت و        غلظت متري
-پـایین کـش و باالترین وزن خشک ریشه در تیمار عدم مصرف علف

بـوزین  کیلوگرم در هکتار متري5/1ترین آن نیز در تیمارهاي مصرف 
بوزین بر وزن خشک ریشه سلمه تـره در  اثرگذاري متري. مشاهده شد

سال سابقه مصرف که ماده آلـی و درصـد رس آن   15خاك جیرفت با 
صـورت  سـال سـابقه مصـرف بـود، بـه     15پایین تر از خاك همدان با 

سال سابقه مصرف کـاهش  15در خاك جیرفت با . وددار باالتر بمعنی
، 1/0هـاي  در غلظـت ) شاهد(وزن خشک ریشه نسبت به عدم مصرف 

، 36، 25، 9کیلوگرم ماده موثره در هکتار به ترتیب 5/1و 7/01، 3/0
15که در مورد خاك همـدان بـا   درصد کاهش یافت در حالی55و 45

درصـد  33و 30، 24، 17، 3سال سابقه مصرف این کاهش به ترتیب 
.بود

بوزین مصرفیگیري شده سلمه تره، تحت تاثیر متقابل نوع خاك و مقادیر متريمقایسه میانگین صفات اندازه-2جدول
Table 2- Interaction effect of soil type and utilization history on mean comparison of lamb’s quarters traits

نوع خاك
Soil type

کشغلظت علف
کیلوگرم ماده موثره (

)ردر هکتا
Herbicide dose (Kا

a.i/ha)

طول ریشه
)مترسانتی(

Root length
(cm)

طول ساقه
)مترسانتی(

Shoot length
(cm)

وزن خشک ریشه یک 
)گرم(گیاه

Root dry weight (g)

وزن خشک ساقه یک 
)گرم(گیاه

Shoot dry weight
(g)

همدان بدون سابقه مصرف
Hamadan without utilization

history

0 8.6 a 6.3 a 8.37 ab 8.38 a
0.1 5.4 c 4.4 cdef 5.51 defgh 6.80 abcdef
0.3 3.6 ghi 3.3 ghij 3.82 hijkl 5.48 efghij
0.7 1.7 nop 1.7 klm 2.13 klmno 3.66 jkl
1.0 1.5 qr 0.2 p 0.95 no 0.87 no
1.5 0 r 0  p 0 o 0 o

سال سابقه مصرف15همدان با 
Hamadan with 15 years

utilization history

0 5.3 cd 4.9 bcde 7.80 abc 8.55 a
0.1 4.8 cdef 4.5  cdef 7.42 abcd 8.47 a
0.3 4.0 fgh 3.9 fghi 7.10 abcde 7.91 abc
0.7 2.7 jkl 3.3 ghij 6.78 abcdef 7.12 abcde
1.0 2.5 klm 3.0 ij 6.14 bcdefg 7.10 cdefgh
1.5 1.8 mnop 2.6 jkl 6.05 cdefg 5.19 fghij

سال سابقه مصرف2اصفهان با 
Esfahan with 2 years

utilization history

0 6.6 b 5.5 b 8.47 a 9.68 a
0.1 4.5 def 4.1 defg 6.46 abcdef 8.37 abcde
0.3 3.3  hijk 3.3 ghij 4.68 fghij 6.81 defghi
0.7 1.9 mn 1.8 klm 3.60 hijklm 4.81 ijk
1.0 1.2 nop 1.2 mno 2.64 jklmn 2.72 lmn
1.5 0.3 qr 0.5 nop 1.59 lmno 1.18 no

سال سابقه مصرف3مشهد با 
Mashhad with 3 years

utilization history

0 4.9 cde 5.1 bc 8.18 abc 9.65 a
0.1 3.5 ghij 3.8 fghi 6.65 abcdef 9.41 abcde
0.3 2.5 klm 3.2 hij 5.16 efghi 7.18 bcdef
0.7 1.6 nop 1.7 klm 3.50 hijklm 5.04 hijk
1.0 1.0 pq 1.4 mn 2.96 ijklmn 3.5 klm
1.5 1.1 opq 0.4 op 2.00 lmno 2.14 mn

سابقه مصرفجیرفت بدون 
Jiroft without utilization

history

0 5.2 cd 5.0 bcd 6.91 abcde 7.95 abcdef
0.1 3.1 ijk 2.6 jk 3.60 hijklm 5.22 ghijk
0.3 1.8 mno 2.1 klm 2.55 jklmno 4.85 ijk
0.7 0.3 qr 0.7 nop 1.05 no 2.08 mn
1.0 0 r 0 p 0 o 0 o
1.5 0 r 0 p 0 o 0 o

سال سابقه مصرف15جیرفت با 
Jiroft with15 years
utilization history

0 5.2 cd 4.4 cdef 7.80 abc 9.22 ab
0.1 4.3 efg 4.0 efgh 7.22 abcde 8.91 abcd
0.3 3.4 hij 3.4 ghij 6.68 abcdef 8.0 abcde
0.7 2.0 lmn 2.1 klm 5.51 defgh 5.6 ghijk
1.0 1.4 nop 1.9 klm 4.23 ghijk 4.64 jkl
1.5 1.1 opq 1.6 lm 3.40 hijklm 4.22 jkl

ندارند% 5اعداد داراي حروف مشترك اختالف معنی داري با آزمون دانکن در سطح
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)
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هاي مختلفبوزین در خاكکش متريپاسخ طول ریشه سلمه تره در واکنش به علف-منحنی غلظت- 1شکل 
Figure 1- Dose- Response curve of root length of lamb’squarters in response to metribuzin in different soils

بوزینکش متريهاي طول ریشه سلمه تره تیمار شده با علفوابع لجستیک به دادهپارامترهاي برآورد شده از برازش ت-3جدول 
Table 3-The parameterswere estimatedby fittinglogisticfunctionsto root length data of lamb’squarters treated with

metribuzin
ضریب تبیین

Explanation confident
GR50

aشیب منحنی
Slope curve

حداکثر گیاهسوزي
Highest damage

حداقل گیاهسوزي
Lowest damage

نوع خاك
Soil type

0.990.2260.831000
همدان بدون سابقه مصرف

Hamadan without utilization history

0.980.1911.099.410
جیرفت بدون مصرف

Jiroft without utilization history

0.990.2560.7691.430
مشهد

Mashhad

0.990.2890.5893.210
اصفهان

Esfahan

1.000.8790.7951.310
سال سابقه مصرف15همدان با 

Hamadan with 15 years utilization history

1.000.5621.1173.210
سال سابقه مصرف15جیرفت با 

Jiroft with15 years utilization history
هکتاردرکشعلفموثرهمادهگرم1000شدهتوصیهغلظت. دادکاهشدرصد50میزانبهراهرزعلفمطالعهموردصفتکهکشعلفازغلظتیGR50شاخص

GR50:The concentration ofherbicide thatreducedweed by 50%. Recommended dose was 1000 gram active ingredient of herbicide
per hectare

سال سابقه 15دلیل باالتر بودن درصد کاهش در خاك جیرفت با 
سـال سـابقه مصـرف، کمتـر بـودن      15مصرف نسبت به همـدان بـا   

رس موجـود در خـاك نیـز   . محتواي مواد آلی و رس در جیرفت اسـت 
-کش در خاك مؤثر است و سریعا باعث جـذب علـف  روي جذب علف

خـتالف معنـی داري   ا). 18(گـردد  کش و کاهش قدرت کنترل آن می
هـاي اصـفهان و مشـهد    بین وزن خشک ریشه سلمه تـره بـین خـاك   

هـاي همـدان بـدون سـابقه مصـرف و      قیاس بین خاك. مشاهده نشد
ـ    زان وزن خشـک  اصفهان نیز نشان داد درتمامی سـطوح، اخـتالف می

تره در خاك همدان بدون سابقه مصرف نسبت به اصـفهان  ریشه سلمه
هاي مشـهد و همـدان   همچنین اختالف بین خاك. معنادار نبوده است

کردنـد و در هـیچ   بدون سابقه مصرف نیز چنین رونـدي را دنبـال مـی   
).1جدول (سطحی معنی دار نبوده است 
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هاي مختلفبوزین در خاكکش متريغلظت پاسخ طول ساقه سلمه تره در واکنش به علفمنحنی- 2کلش
Figure 2- Dose- Response curve of shoot length of lamb’squarters in response to metribuzin in different soils

بوزینکش متريهاي طول ساقه سلمه تره تیمار شده با علفپارامترهاي برآورد شده از برازش توابع لجستیک به داده-4جدول 
Table 4-The parameterswere estimatedby fittinglogisticfunctionsto shoot length data of lamb’squarters treated

with metribuzin
ضریب تبیین

Explanation coeffient
GR50

aشیب منحنی
Slope curve

حداکثر گیاهسوزي
Highest damage

حداقل گیاهسوزي
Lowest damage

نوع خاك
Soil type

0.980.310.6991000
همدان بدون سابقه مصرف

Hamadan without utilization history

1.00.230.3991000
جیرفت بدون مصرف

Jiroft without utilization history

0.990.69044285.570
مشهد

Mashhad

0.990.620.49189.170
اصفهان

Esfahan

1.020340.65123.560
سال سابقه مصرف15همدان با 

Hamadan with 15 years utilization history

0.990910.52352.990
سال سابقه مصرف15جیرفت با 

Jiroft with15 years utilization history
هکتاردرکشعلفموثرهمادهگرم1000شدهتوصیهغلظت. دادکاهشدرصد50میزانبهراهرزعلفمطالعهموردصفتکهکشعلفازغلظتیGR50شاخص

a. GR50:The concentration of herbicide that reduced weed by 50%. Recommended dose was 1000 gram active ingredient of
herbicide per hectare

سـال  15هاي همـدان بـا   د که خاكادنشان GR50بررسی میزان 
سـال سـابقه   15، جیرفـت بـا   )هکتارکیلوگرم در56/9(سابقه مصرف 

، )هکتارکیلوگرم در62/0(، اصفهان )هکتارکیلوگرم در66/1(مصرف 
30/0(، همدان بدون سـابقه مصـرف   )هکتارکیلوگرم در54/0(مشهد 

کیلـوگرم در 17/0(مصـرف  سابقهو جیرفت بدون) هکتارکیلوگرم در

را در کنتـرل  GR50هـاي اول تـا ششـم میـزان     به ترتیب رتبه) هکتار
هـاي مـورد آزمـایش در اختیـار داشـتند      تره در بـین خـاك  ریشه سلمه

).5ول جد(
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هاي مختلفدر خاكبوزینکش متريعلفپاسخ وزن خشک ریشه سلمه تره در واکنش به-غلظتمنحنی– 3کل ش
Figure 3- Dose- Response curve of root dry weight of lamb’squarters in response to metribuzin in different soils

بوزینکش متريهاي وزن خشک ریشه سلمه تره تیمار شده با علفپارامترهاي برآورد شده از برازش توابع لجستیک به داده-5جدول 
Table 5-The parameters were estimated by fitting logistic functions to root dry weight data of lamb’squarters

treated with metribuzin
ضریب تبیین

Explanation coeffient
GR50

aشیب منحنی
Slope curve

حداکثر گیاهسوزي
Highest damage

حداقل گیاهسوزي
Lowest damage

نوع خاك
Soil type

1.00.3051.1199.210
همدان بدون سابقه مصرف

Hamadan without utilization history

0.990.1741.231000
جیرفت بدون مصرف

Jiroft without utilization history

1.00.5410.8771.540
مشهد

Mashhad

0.980.6230.9967.450
اصفهان

Esfahan

1.09.560.49190980
سال سابقه مصرف15همدان با 

Hamadan with 15 years utilization history

1.01.660.6644.760
سال سابقه مصرف15جیرفت با 

Jiroft with15 years utilization history
هکتاردرکشعلفموثرهمادهگرم1000شدهتوصیهغلظت. دادکاهشدرصد50میزانبهراهرز¬علفمطالعهموردصفتکهکشعلفازغلظتیGR50اخصش

a. The concentration of herbicide that reduced weed by 50%. Recommended dose was 1000 gram active ingredient of
herbicide per hectare.

هـاي مـورد آزمـایش بـا     در تمامی خاك: وزن خشک اندام هوایی
اندام هوایی سلمه تره کـاهش  بوزین وزن خشکافزایش غلظت متري

هـاي  تره در غلظـت میزان کاهش وزن خشک اندام هوایی سلمه. یافت
کیلوگرم ماده موثره 5/1و 0/1، 7/0، 3/0، 1/0بوزین کش متريعلف

، در خاك همدان بدون سـابقه  )شاهد(در هکتار نسبت به عدم مصرف 
هان درصـد، در خـاك اصـف   100و 88، 76، 41، 29مصرف به ترتیب 

درصــد، در خــاك 85و 71، 55، 39، 19بــه ترتیــب ) دو ســال ســابقه(
15و در خاك همدان بـا  84و 71، 55، 39، 17) سال سابقه3(مشهد 

بـر  . درصـد بـود  36و 31، 25، 11، 6سال سابقه مصـرف بـه ترتیـب    
بـوزین،  اساس جدول مقایسه میانگین، در تمامی سطوح کاربرد متـري 

سـال سـابقه   15لمه تره در خاك همدان با وزن خشک اندام هوایی س
مصرف نسبت به سه خاك اصـفهان، مشـهد و همـدان بـدون سـابقه      
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هاي اصفهان اختالف بین خاك. مصرف به صورت معنی دار باالتر بود
هـاي  و مشهد در هیچ سطحی معنـی دار نبـود و اخـتالف بـین خـاك     

همدان بدون سابقه مصـرف و اصـفهان نیـز در هـیچ یـک از سـطوح       
15همـدان بـا   خاك). 4و شکل 1جدول (کش معنی دار نگردیدعلف

سال سابقه مصرف و جیرفت بدون سابقه مصرف به ترتیب باالترین و 
، را به خود )هکتارکیلوگرم در19/0و GR50)87/0پایین ترین میزان 

وزن % 50این بدان معنـی اسـت کـه بـراي کـاهش      . اختصاص دادند

ه میزان علف کش بیشتري نیـاز اسـت   خشک ریشه در خاك همدان ب
گــزارش کردنــد کــه در خــانوادة ) 14(رحمــان و متیــوس )6جــدول (

بصورت مستقیم در ارتباط با مادة آلی خاك بود GR50تریازین غلظت
هـا  کشهاي یکسان گیاهسوزي حاصل از این علفو در تمامی غلظت

هایی با ماده آلـی  هایی با حداقل ماده آلی بسیار باالتر از خاكدر خاك
.باال است

هاي مختلفبوزین در خاكکش متريپاسخ وزن خشک اندام هوایی سلمه تره در واکنش به علف-غلظتمنحنی- 4شکل
Figure 4- Dose- Response curve of shoot dry weight of lamb’squarters in response to metribuzinin different soils.

نبوزیکش متريهاي وزن خشک اندام هوایی سلمه تره تیمار شده با علفپارامترهاي برآورد شده از برازش توابع لجستیک به داده-6جدول 
Table 6-The parameters were estimated by fitting logistic functions to shoot dry weight of lamb’squarters treated

with metribuzin
ضریب تبیین

Explanation coeffient
GR50

aشیب منحنی
Slope curve

حداکثر گیاهسوزي
Highest damage

حداقل گیاهسوزي
Lowest damage

نوع خاك
Soil type

0.980.5281.1599.560
سابقه مصرفهمدان بدون

Hamadan without utilization history

0.990.3041.311000
جیرفت بدون مصرف

Jiroft without utilization history

1.000.6470.6681.440
مشهد

Mashhad

0.980.7230.1076.340
اصفهان

Esfahan

0.993.090.3136.900
سال سابقه مصرف15همدان با 

Hamadan with 15 years utilization history

0.991.340.8441.600
سال سابقه مصرف15جیرفت با 

Jiroft with15 years utilization history
هکتاردرکشعلفموثرهمادهگرم1000شدهتوصیهغلظت. داددرصدکاهش50میزانبهراهرزعلفمطالعهموردصفتکهکشعلفازغلظتیGR50شاخص

a. GR50:The concentration of herbicide that reduced weed by 50%. Recommended dose was 1000 gram active ingredient of
herbicide per hectare
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هاي با سابقه به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که در خاك
هـاي  تربیوزین به دلیل حضور بـاالي میکروارگانیسـم  مصرف باالي م

کـش بـه عنـوان    ها از ایـن علـف  کش و استفاده آنسازگار با این علف
هرز سـلمه تـره بـه    کش در کنترل علفمنبع تغذیه از کارایی این علف

هـرز مـذکور   گردد و در این شرایط جهت کنترل علفشدت کاسته می
همچنـین در  . یبـوزین اسـتفاده شـود   کش مترباید از مقادیر باالتر علف

ها میزان رس و ماده آلی باالتر است نیـز کـارایی   هایی که در آنخاك
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