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پایداری علفکش متریبوزین در خاکهایی با ویژگیها و پیشینه مصرف متفاوت و تاثیر آن بر
یوالف زراعی)(Avena sativa L.
سيداسماعيل مفيدي ،1محمدكاظم رمضاني ،2مرجان ديانت

*3

تاريخ دريافت1394/11/04:
تاريخ پذيرش1395/02/21:

چکیده

جهت مطالعه اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علفکش متریبوزین بر پایداری این علفکش و اثر آن بر گیاهسوزی
یوالف زراعی ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و در موسسه
تحقیقات گیاهپزشکی کشور در سال  1391انجام گرفت .عامل اول نوع خاک در شش سطح (شامل همدان  15سال و
بدون سابقه مصرف ،جیرفت  15سال و بدون سابقه مصرف ،اصفهان دو سال و مشهد سه سال سابقه مصرف) بوده و
عامل دوم مقادیر علفکش متریبوزین (شامل مقادیر صفر 1 ،0/7 ،0/3 ،0/1 ،و  1/5کیلوگرم در هکتار) بود .سه ماه قبل از
کشت یوالف ،گلدانهای حاوی خاکهای مذکور با مقادیر مورد نظر علفکش متریبوزن تیمار شده و هر سه روز یکبار
آبیاری گردیدند .بعد از سه ماه بذور یوالف در گلدانها کشت و  4هفته بعد برداشت انجام شد .صفات طول ریشه و
ساقه و وزن تر ریشه و ساقه نسبت به شاهد (عدم مصرف علفکش) اندازهگیری و منحنیهای دز-پاسخ رسم گردید.
نتایج نشان داد در خاکهای مختلف افزایش مقادیر علفکش سبب گیاهسوزی باالتر در یوالف گردید ولی افزایش میزان
رس و ماده آلی و همچنین افزایش سابقه مصرف ،از شدت تاثیر بقایای متریبوزین کاست و باالترین و پایینترین میزان
گیاهسوزی یوالف به ترتیب در خاکهای جیرفت بدون سابقه مصرف و همدان با  15سال سابقه مصرف مشاهده گردید.

واژههای کلیدی :سیبزمینی ،گیاهسوزی ،منحنی دز-پاسخ.

 -1دانشآموخته كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
-2استاديار ،موسسه تحيقات گياهپزشكي كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،تهران ،ايران.
 -3استاديار ،واحد علوم تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
* نويسنده مسئولm.diyanat@srbiau.ac.ir :
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مقدمه

سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.یکی از محصوالت
غذایی مهم برای انسان در دنیا است که منبعی سرشار از
کربوهیدرات ،پروتئین و اسیدآمینههای ضروری انسان
بهحساب میآید و مهمترین گیاه غدهای است که بعد از
غالتی مانند گندم ( ،)Triticum aestivum L.برنج (Oryza
 ،)sativa L.جو ( )Hordeum vulgare L.و ذرت (Zea
 )mays L. ssp maysمقام پنجم را از نظر اهمیت به خود
اختصاص داده است (.)8
یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد سیبزمینی حضور
علفهای هرز میباشد که آب و مواد غذایی را از دسترس
این گیاه زراعی خارج میکند .نوريقنبالني نشان داد كه
عدم كنترل علفهاي هرز در دشت اردبيل ،عملكرد غده
سيبزميني را تا  53درصد كاهش داد ( .)11در ایران تا
به حال برای زراعت سیبزمینی علفکش انتخابی معرفی
نشده است .در حال حاضر رایجترین علفکش مورد
استفاده در زراعت سیبزمینی ،متریبوزین( 4با نام تجاری
سنکور) است ( )1نشان داده شده که علفکش متریبوزین
بیشترین کارایی ( )%90/1را در کنترل علفهای هرز
پهنبرگ و کشیدهبرگ سیبزمینی دارد (.)4
علفکشهای تریازین (آترازین و سیمازین) و تریازینون
(متریبوزین) بیشترین سطح استفاده را در میان تمامی
آفتکشها به خود اختصاص دادهاند ( .)13در عین حال
تحقیقات زیادی در مورد علفکش آترازین به دلیل تحرک
باالی این علفکش و آلودگی باالیی که در آبهای زیرزمینی
ایجاد میکند صورت گرفته است ( 5و  .)18تریازینها و
تریازینونها علفکشهایی با خاصیت بازی کم هستند که
در خاکهای اسیدی پروتونی میشوند و به این وسیله به
واسطۀ بارهای منفی کلوئیدها مورد جذب سطحی در خاک
قرار میگیرند و به این صورت اثر علفکش کاهش مییابد.
عدم پایداری علفکش علل متعددی از جمله فاکتورهای
مربوط به خاک شامل بافت خاک ،خصوصیات شیمیایی
خاک ،فعالیت میکروارگانیسمها در خاک و فاکتورهای
محیطی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی علفکشها
دارد ( .)5در تحقیق که روی گیاهسوزی متريبوزين
انجام شد ،عدم گیاهسوزی بهدلیل وجود مواد آلی خاک
گزارش شد ( .)6همچنین میزان پایداری علفکش با pH
خاک در ارتباط است ( 2و  .)16افزایش سابقه مصرف
علفکش سبب میگردد تا میکروارگانیسمهای موجود در
خاک به مرور به این علفکش سازگار و از آن بهعنوان منبع
تغذیه استفاده کنند فعالیت آنها زیادتر گردیده و به همین
triazin-5-one 4 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-
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دلیل موجب تنزل کیفیت و کاهش گیاهسوزی علفکش
متريبوزين خواهد شد (.)17
با توجه به بقای باالی این علفکش در خاک ،بررسی
گیاهسوزی علفکش متريبوزين بر روی علفهایهرز
و گیاهان زراعی تناوبی در خاکهایی با خصوصیات
و سوابق مصرف متفاوت از آن ،آگاهی از کارایی این
علفکش و دستیابی به استفادة بهینه از آن در مزارع سیب
زمینی کشور امری ضروری است .در استفاده از هرگونه
علفکش دانستن میزان پایداری آن در خاک ضروری
است .چون از طرفی اطالع از این موضوع تعیین میکند که
علفکش تا چه زمانی قابلیت کنترل علفهایهرز را دارد
و از طرف دیگر برای جلوگیری از گیاهسوزی احتمالی
روی محصوالت تناوبی دیگر نیز بسیار مهم میباشد.
گیاه یوالف زراعی بهعنوان بهترین گیاه شاخص در زمینة
پیشبینی خسارات وارده به گیاهان زراعی تناوبی ناشی
از استفاده از علفکشهای خانوادة تریازین در تناوبها
مورد استفاده قرار میگیرد ( .)15با انجام آزمایشات
زیستسنجی بر روی این گیاه میتوان از خسارات ناشی
از این علفکش روی سایرگیاهان زراعی تناوبی مطلع شد.
هدف از اجرای این آزمایش بررسی گیاهسوزی ایجاد شده
توسط مقادیر مختلف علفکش متریبوزین بر گیاه شاخص
یوالف زراعی بود.
مواد و روشها
جهت بررسی اثر بقایای علفکش متریبوزین بر گیاهسوزی
گیاه شاخص یوالف در خاکهای با خصوصیات و سابه
مصرف متفاوت متریبوزین ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل و
در قالب طرح بلوکهای کام ً
ال تصادفی با سه تکرار انجام
شد .عاملها شامل :نوع خاک در شش سطح شامل خاک
های جیرفت بدون سابقه مصرف(جیرفت ،)1-همدان بدون
سابقه مصرف ،اصفهان با دو سال سابقه مصرف ،مشهد با
سه سال سابقه مصرف ،همدان با  15سال سابقه مصرف
و جیرفت با  15سال سابقه مصرف متریبوزین (جدول )1
و مقادیر علفکش متریبوزین در شش سطح شامل مقادیر
صفر 1000 ،700 ،300 ،100 ،و  1500گرم در هکتار (به
ترتیب  100 ،70 ،30 ،10،0و  %150درصد دز توصیه شده
( 1کیلوگرم در هکتار)) بودند .نمونه خاکهای تهیه شده
در گلدانهایی با قطر  20سانتیمتر ریخته شدند و خاکها
با استفاده از دستگاه شبیهساز سم پاش اتوماتیک با فشار
 2بار سم پاشی گردید .بالفاصله پس از اعمال علفکش
به منظور بهبود کارایی ،علفکش با عمق دو سانتیمتری
فوقانی خاک مخلوط شد .سپس گلدانها به درون گلخانه
با دمای  23تا  25درجه منتقل و هر سه روز یکبار آبیاری

پایداری علفکش متریبوزین در خاکهایی با ویژگیها و پیشینه مصرف متفاوت و تاثیر آن بر یوالف

زراعی)(Avena sativa L.

21

گردیدند 10 .عدد بذر یوالف زراعی جوانهدار شده در هر که در خاکهایی که دارای رس و مواد آلی بیشتری هستند
گلدان کشت شد و در نهایت چهار هفته بعد ،ساقه گیاهان برای خسارت به گیاهان حساس به علفکش بیشتری نیاز
زندة باقی مانده در هر گلدان برداشت و پس از شستن است.
خاک گلدانها ریشه نیز جدا و صفات طول ساقه و ریشه،
وزن تر ساقه و ریشه اندازهگیری گردید .ریشهها و ساقه
به طور جداگانه در آون  150درجه به مدت  72ساعت
خشک شده و وزن خشک آنها محاسبه شد.
نتایج بهدستآمده با استفاده از نرمافزار )Sas (ver.9.
تجریه واریانس و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از
آزمون دانکن در سطح احتمال  %5صورت گرفت .به
منظور به دست آوردن منحنیهای دز -پاسخ در ارتباط
با گیاهسوزی علفکش متریبوزین ،از معادله چهار پارامتره
لجستیک ( )15نسبت به دادههای مورد نظر استفاده شد که
این دادهها توسط نرمافزار ) SigmaPlot (Ver.11پردازش
گردیدند.
معادله :1
}])y= c + ((d - c) / 1 + exp {b [log (x) - log (e

که در آن  :yمیزان صفت مورد نظر بوته بهصورت درصد
از شاهد تیمار نشده با علفکش :x ،غلظت علفکش:c ،
پایینترین حد واکنش توده :d ،باالترین حد واکنش بوته،
 :bشیب خط و  :eمقدار  ED50دزی از علفکش که باعث
 % 50کاهش در شاخص مورد مطالعه نسبت به شاهد
میشود ،میباشند.

شکل  .1منحنی دز-پاسخ طول ریشه یوالف در واکنش به مقادیر
علفکش متریبوزین در خاکها با سابقه مصرف و خصوصیات
مختلف.

ر اساس نتایج موجود در شکل  ،1افزایش دز متریبوزین
سبب کاهش طول ریشه یوالف در تمامی خاکهای مورد
مطالعه گردید .باالترین کنترل در تمامی سطوح مصرف
متریبوزین در خاک جیرفت بدون سابقه مصرف (3/3
سانتی متر) و پایینترین آن در خاک همدان با  15سال
سابقه مصرف ( 7/4سانتیمتر) مشاهده گردید (شکل )1
در همین زمینه کراز و همکاران ( )9گزارش کردند که
ناپدید شدن آترازین در شرایط مزرعهای و گلخانهای در
مزارع ذرت با سابقه مصرف این علفکش تقریب ًا دو برابر
خاکهای مزارعی بود که هیچگونه علفکشی در آنها
استفاده نشده بود .بررسی میزان  ED50نیز نشان میدهد
که خاکهای همدان با  15سال سابقه مصرف (56/53
کیلوگرم در هکتار) ،جیرفت با  15سال سابقه مصرف
( 34/32کیلوگرم در هکتار) ،مشهد ( 23/6کیلوگرم در
هکتار) ،اصفهان ( 21/47کیلوگرم در هکتار) ،همدان بدون
سابقه مصرف ( 9/34کیلوگرم در هکتار) و جیرفت بدون
سابقه مصرف ( 3/33کیلوگرم در هکتار) به ترتیب رتبههای

نتایج و بحث
طول ریشه .در تمامی خاکها افزایش دز علفکش
سبب کاهش طول ریشه گردید .ولی شدت این کاهش
در خاکهای مختلف متفاوت بود .مقایسه دو نوع خاک
همدان و جیرفت بدون سابقه مصرف نشان داد که تاثیر
منفی افزایش دز متریبوزین بر طول ریشه مربوط به تفاوت
خصوصیات این دو خاک است .به طوریکه این تأثیر در
خاک همدان بهصورت معنیدار پایین تر از خاک جیرفت
بود .بر اساس نتایج در تمامی سطوح دزهای متریبوزین
استفاده شده طول ریشه یوالف در خاک همدان با  15سال
سابقه مصرف بهصورت معنیدار باالتر از خاک جیرفت
با  15سال سابقه مصرف بود (جدول  .)2با توجه به
یکسان بودن سابقه مصرف علفکش متریبوزین در دو
خاک همدان و جیرفت بدون سابقه مصرف و همچنین
در دو خاک جیرفت و همدان با  15سال سابقه مصرف،
تفاوت طول ریشه در این خاکها را میتوان به اختالف اول تا ششم میزان  ED 50را در اختیار داشتند (جدول .)3
بین خصوصیات این دو خاک از جمله اختالف در میزان
طول ساقه (اندام هوایی) .در بین تمامی خاکها باالترین
ماده آلی و درصد رس خاک نسبت داد .کارن ( )5بیان کرد
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تاثیر علفکش در خاک جیرفت بدون مصرف و پایینترین
تاثیر در همدان با  15سال سابقه مصرف ثبت شد .بر
اساس جدول مقایسه میانگین ،در تمامی سطوح کاربرد
متریبوزین ،طول اندام هوایی یوالف در خاک همدان با
 15سال سابقه مصرف نسبت به سه خاک اصفهان ،مشهد
و همدان بدون سابقه مصرف بهصورت معنیدار باالتر بود.
اما اختالف بین خاکهای اصفهان و مشهد در هیچ یک از
سطوح دز علفکش و اختالف بین خاکهای همدان بدون
سابقه مصرف و اصفهان نیز بهغیر از دز  1/5کیلوگرم در
هکتار ،در هیچ یک از سطوح علفکش معنیدار نگردید.
همچنین اختالف بین خاکهای مشهد و همدان بدون سابقه
مصرف نیز تنها در دو دز  0/7و  1/5کیلوگرم متریبوزین
معنیدار بود (جدول .)1
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( 5/07کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد (جدول  .)4رحمان
و متیوز ( )13گزارش کردند که در خانوادة تریازین دز
 ED50بهصورت مستقیم در ارتباط با مادة آلی خاک بود
و در تمامی دزهای یکسان گیاهسوزی حاصل از این
علفکشها در خاکهایی با حداقل ماده آلی بسیار باالتر
از خاکهایی با ماده آلی باال است.
وزنتر ریشه .افزایش دز متریبوزین منجر به کاهش
معنیدار وزن تر ریشه در تمامی خاکهای مورد آزمون
گردید .بر اساس جدول مقایسه میانگین ،در تمامی سطوح
کاربرد متریبوزین ،وزن تر ریشه یوالف در خاک همدان
با  15سال سابقه مصرف نسبت به سه خاک اصفهان ،مشهد
و همدان بدون سابقه مصرف بهصورت معنیدار باالتر بود
ولی اختالف بین خاکهای اصفهان و مشهد در هیچ یک
از سطوح متریبوزین معنیدار نبود (جدول  .)1اونفری
( )11و اوسالیوان و همکاران ( )12گزارش نمودند که
با افزایش محتوای ماده آلی در خاک آبشویی علفکش
(به دلیل افزایش جذب علفکش توسط خاک کاهش می
یابد و علفکش پتانسیل باالتری در گیاهسوزی دارد ولی
در خاکهای با سابقه مصرف باالی علفکش ،به دلیل
سازگاری میکروارگانیسمها به علفکش و تجزیه آن ،هر
عاملی که سبب افزایش جمعیت میکروارگانیسمها گردد از
جمله افزایش میزان ماده آلی خاک ،سبب افزایش تجزیه
و به دنبال آن کاهش کارایی علفکش و اثر گیاهسوزی آن
میگردد.

شکل  .2منحنی دز-پاسخ طول ساقه یوالف در واکنش به مقادیر
علفکش متریبوزین در خاکها با سابقه مصرف و خصوصیات
مختلف.

بر اساس نتایج موجود در شکل  ،2افزایش دز متریبوزین
سبب کاهش طول ساقه در تمامی خاکهای مورد مطالعه
گردید .باالترین کنترل طول ساقه در تمامی سطوح
مصرف متریبوزین در خاک جیرفت بدون سابقه مصرف
و پایینترین آن در خاک همدان با  15سال سابقه مصرف
مشاهده گردید (شکل  .)1باالترین و پایینترین میزان شکل  .3منحنی دز-پاسخ وزن تر ریشه یوالف در واکنش به مقادیر
 ED50به ترتیب در خاک همدان 15سال سابقه مصرف علفکش متریبوزین در خاکها با سابقه مصرف و خصوصیات
( 45/12کیلوگرم در هکتار) ،جیرفت بدون سابقه مصرف
مختلف.
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جدول  .1خصوصیات خاکها و سوابق استفاده از علفکش متریبوزین در آنها
سابقة مصرف متری بوزین

pH

درصد مواد آلی

درصد رس

درصد شن

درصد سیلت

همدان بدون سابقه مصرف

-

7/7

0/55

35

45

20

همدان با  15سال سابقه مصرف

 15سال

7/7

0/55

32

48

22

اصفهان

 2سال

7/6

0/58

38

43

18

مشهد

 3سال

7/8

0/50

35

43

22

جیرفت بدون سابقه مصرف

-

7/6

0/12

5

82

13

جیرفت با 15سال سابق مصرف

 15سال

7/5

0/10

7

80

13

نام خاک

جدول  .2مقایسه میانگین اثر متقابل نوع خاک و مقادیر متریبوزین مصرفی بر صفات اندازهگیری شده یوالف زراعی.
نوع
خاک

دز علفکش
(کیلوگرم در هکتار)

میانگین
طول ریشه
(سانتی متر)

طول ساقه
(سانتی متر)

وزن تر ریشه
(گرم در متر مربع)

وزن تر ساقه
(گرم در متر مربع)

همدان بدون سابقه
مصرف

624 bc
55/7 defg
7/9 bc
6/9 abc
0
efgh
ijkl
fghi
fg
532
47/7
6/8
5/4
0/1
503 ghijk
43/6 lmn
6/4 ijk
4/8 jklmn
0/3
442 nopq
41/1 mn
5/9 kl
4/4 mnop
0/7
413 qr
39/5 no
5/9 kl
4/0 pqrs
1
398 r
38/8 no
5/4 m
3/9 qrs
1/5
672 a
64/9 a
8/5 a
7/4 a
0
a
ab
b
665
63/3
8/0
7/3 ab
0/1
614 bc
63/7 ab
7/9 bc
6/4 de
0/3
def
abcd
cd
563
59/8
7/5
6/0 e
0/7
569 de
57/0 cdef
7/3 def
5/5 fg
1
538 efg
55/7 defg
7/1 defg
5/4 fgh
1/5
621 bc
61/4 abc
8/2 ab
7/0 abc
0
def
defg
def
560
55/1
7/2
6/2 de
0/1
509 ghij
50/9 ghij
6 ghi/7
5/2 fghij
0/3
hijklm
ijkl
hij
490
48/1
6/6
4/5 lmno
0/7
474 jklmn
45/5 klm
6/2 jkl
4/4 nopq
1
465 klmnop
44/6 klm
6/0 kl
4/4 nopq
1/5
582 cd
59/5 bcde
7/9 bc
7/4 a
0
fgh
fghi
defg
525
52/5
7/1
6/2 de
0/1
480 ijklmn
47/4 ijkl
6/7 ghi
5/4 fghi
0/3
465 jklmno
46/5 jkl
6/1 jkl
5/0 ghijkl
0/7
mnopq
klm
kl
klmno
449
45/5
6/0
4/6
1
423 pqr
44/6 klm
6/0 kl
4/6 klmno
1/5
630 b
62/7 ab
7/8 bc
6/9 abc
0
589 bcd
61/4 abc
7/3 de
6/4 de
0/1
541efg
60/2 abcd
6/9 efgh
5/5 f
0/3
ghi
efg
jkl
519
54/4
6/2
5/1 ghijk
0/7
496 ghijk
53/5 fgh
6/2 jkl
4/8 jklmn
1
471 jklmn
50/93 ghij
6/0 kl
4/8 jklmn
1/5
570 de
49/0 hijk
7/1 defg
6/6 cd
0
lmnop
no
l
458
39/2
5/8
4/9 ijklm
0/1
426 pqro
35/6 op
5/4 m
4/3 opqr
0/3
s
p
mn
359
32/5
5/0
3/9 rs
0/7
337 s
31/5 p
4/7 n
3/6 st
1
327 s
31/2 p
4/6 n
3/3 t
1/5
در هر ستون تيمارهايي كه حداقل در يك حرف مشترك هستند از نظر آماري (روش دانکن) در سطح  5درصد اختالف معنيدار ندارند.

همدان با  15سال
سابقه مصرف
مشهد با سه سال
سابقه مصرف
اصفهان

جیرفت با  15سال
سابقه مصرف
جیرفت بدون
مصرف
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بر اساس نمودار دز-پاسخ ،در تمامی دزها باالترین
پایینترین کاهش وزن تر ریشه در اثر استفاده از متریبوزین
بهترتیب در خاکهای جیرفت بدون سابقه مصرف و همدان
با  15سال سابقه مصرف دیده شد (شکل  .)3افزایش دز
متریبوزین سبب افزایش کنترل وزن تر ریشه یوالف در
تمامی خاکهای مورد مطالعه شد .باالترین میزان  ED50نیز

در خاک همدان با  15سال سابقه مصرف ( 49/11کیلوگرم
در هکتار) دیده شد و خاکهای جیرفت با  15سال سابقه
مصرف ( 31/28کیلوگرم در هکتار) ،مشهد ( 23/1کیلوگرم
در هکتار) ،اصفهان ( 19/98کیلوگرم در هکتار) ،همدان
بدون سابقه مصرف ( 12/91کیلوگرم در هکتار) و جیرفت
بدون سابقه مصرف ( 3/47کیلوگرم در هکتار) رتبههای

جدول  .3پارامترهای برآورد شده از برازش توابع لجستیک به دادههای طول ریشه یوالف زراعی در زیستسنجی گیاه کامل تیمار شده
با علفکش متریبوزین
نوع خاک

حداقل گیاهسوزی
(سانتی متر)

حداکثر گیاهسوزی
(سانتی متر)

0

همدان بدون سابقه مصرف

0

مشهد

0

جیرفت بدون مصرف

اصفهان
همدان با  15سال سابقه مصرف

0
0

42/3

شیب منحنی
1/15

ED50 a

(درصد از کیلوگرم در هکتار)
9/34± 0/98

49/65

1/23

3/33± 0/68

37/07
26/81

1/09
0/74

21/47± 1/4
53/53±4/6

38/27

0/96

ضریب تبیین
0/98
1/..

0/99

23/60± 3/3

34/32± 4/5
0/84
31/66
0
جیرفت با  15سال سابقه مصرف
 .aشاخص  ED50غلظتی از علفکش که طول ریشه یوالف را به میزان  50درصد کاهش داد .دز توصیه شده  1000گرم علفکش در هکتار.

0/99
0/99
0/99

جدول  .4پارامترهای برآورد شده از پرازش توابع لجستیک به دادههای طول ساقه یوالف زراعی در زیست سنجی گیاه کامل تیمار
شده با علفکش متریبوزین
نوع خاک

حداقل گیاهسوزی
(سانتیمتر)

حداکثر گیاهسوزی
(سانتیمتر)

شیب منحنی

ED50 a

(درصد از کیلوگرم در هکتار)

ضریب تبیین

همدان بدون سابقه مصرف

0

31/76

1/05

9/32 ± 2/1

0/99

جیرفت بدون سابقه مصرف

0

37/66

1/13

5/07± 0/63

0/99

جیرفت با  15سال سابقه مصرف

0

22/22

0/84

مشهد

0

26/23

0/76

اصفهان

0

27/45

0/99

23/11 ± 2/4

18/32 ± 4/4

20/24 ± 2/3

1/00
0/99
1/00

0/98
45/11 ± 4/6
1/04
16/38
0
همدان با  15سال سابقه مصرف
 .aشاخص  ED50غلظتی از علفکش که صفت طول ساقه یوالف زراعی را به میزان  50درصد کاهش داد .دز توصیه شده  1000گرم علفکش در هکتار.

جدول  .5پارامترهای برآورد شده از برازش توابع لجستیک به دادههای وزن تر ریشة یوالف زراعی در زیست سنجی گیاه کامل تیمار
شده با علفکش متریبوزین
نوع خاک

حداقل گیاهسوزی
(سانتی متر)

حداکثر گیاهسوزی
(سانتی متر)

شیب منحنی

 ED50 aخطاء ±استاندارد
(درصد از کیلوگرم در هکتار)

ضریب تبیین

همدان بدون سابقه مصرف
جیرفت بدون سابقه مصرف
جیرفتبا 15سالسابقهمصرف
مشهد
اصفهان
همدان با 15سال سابقه مصرف

0
0
0
0
0
0

30/63
37/41
16/92
23/87
28/07
12/08

0/87
0/93
0/67
0/76
0/81
0/50

12/91± 1/2
3/47 ± 0/23
31/82± 1/6
23/11 ± 1/07
19/98 ±2/07
49/11 ± 2/8

0/99
1/00
0/99
0/98
0/99
1/00

 .aشاخص  ،ED50غلظتی از علفکش که وزن تر ریشه یوالف زراعی را به میزان  50درصد کاهش داد .دز توصیه شده  1000گرم علفکش در هکتار.
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بعدی میزان  ED50را در کنترل وزن تر ریشه یوالف به خود علفکش تاثیر آن را بهصورت معنیدار کاهش داد .بنابراین
در خاکهای دارای رس و ماده آلی پایین و سابقه پایین
اختصاص دادند (جدول .)5
مصرف متریبوزین در صورت استفاده از متریبوزین باید از
وزن تر ساقه .با افزایش دز متریبوزین وزن تر اندام هوایی گیاهانی در تناوب استفاده کرد که نسبت به این علفکش
در تمامی خاکهای مورد آزمون بهصورت معنیدار کاهش متحمل باشند.
یافت و باالترین وزن اندام هوایی در تیمار عدممصرف
علفکش و پایینترین آن نیز در تیمارهای مصرف 1/5
کیلوگرم در هکتار متریبوزین دیده شد ،با این حال
شدت تاثیر علفکش در انواع خاک مورد آزمون بسته به
سابقه مصرف علفکش و خصوصیات خاک متفاوت بود،
بهطورکه باالترین تاثیر متریبوزین در خاک جیرفت بدون
مصرف و پایینترین تاثیر آن در خاک همدان با  15سال
سابقه مصرف مشاهده شد (جدول  1و شکل .)4
در بررسی میزان  ED50نیز مشخص شد که خاکهای
همدان با  15سال سابقه مصرف ( 27/21کیلوگرم در
هکتار) ،جیرفت بدون سابقه مصرف ( 4/21کیلوگرم در
هکتار) به ترتیب باالترین و پایینترین میزان  ED50را در
کنترل وزن تر ساقه یوالف در بین خاک های مورد آزمایش شکل  .3منحنی دز-پاسخ وزن تر ریشه یوالف در واکنش به مقادیر
علفکش متریبوزین در خاکها با سابقه مصرف و خصوصیات مختلف.
به خود اختصاص دادند (جدول .)6
نتایج حاکی از تاثیر سابقه مصرف و خصوصیات خاک
بر گیاهسوزی علفکش متریبوزین در کاهش کلیه صفات
اندازهگیری شده است .با افزایش سابقه مصرف و افزایش
میزان رس و ماده آلی از میزان گیاه سوزی متریبوزین
کاسته شد که با نتایج سایر محققان منطبق بود ( .)7نتایج
این آزمایش نشانداد که افزایش سابقه مصرف علفکش
بهدلیل تاثیر بر فعالیت میکروارگانیسمهایی که از این ماده
بهعنوان ماده غذایی استفاده میکنند سبب کاهش بقای آن
میگردد .بوالگ و لیو ( )3گزارش کردند که افت کیفی
میکروبی در زمینه کاهش ماندگاری علفکش نقش زیادی
دارد ،چرا که میکروبهای خاک مصرف پس از مدتی از
علفکش بهعنوان منبع انرژی و نیتروژن استفاده میکنند و
شکل  .4منحنی دز-پاسخ وزن تر ساقه (اندام هوایی) یوالف در
به این ترتیب میزان علفکش در خاک را کاهش میدهند .واکنش به مقادیر علفکش متریبوزین در خاکها با سابقه مصرف
همچنین وجود ماده آلی و رس به دلیل جذب سطحی
و خصوصیات مختلف.
جدول  .6پارامترهای برآورد شده از برازش توابع لجستیک به دادههای وزن تر ساقه یوالف زراعی در زیست سنجی گیاه تیمار شده
با علفکش متریبوزین
نوع خاک

حداقل گیاهسوزی
(سانتی متر)

حداکثر گیاه سوزی
(سانتی متر)

شیب منحنی

 ED50aخطاء استاندارد±
(درصد از کیلوگرم در هکتار)

ضریب تبیین

0/99
7/32 ± 1/1
1/05
36/90
0
همدان بدون سابقه مصرف
1/00
4/21 ± 0/24
1/13
43/31
0
جیرفت بدون سابقه مصرف
1/00
12/34 ± 1/05
0/84
24/01
0
جیرفت با  15سال سابقه مصرف
0/99
9/91 ± 1/3
0/76
27/21
0
مشهد
1/00
8/88 ± 2/06
0/99
25/09
0
اصفهان
0/99
21/27 ± 1/6
1/04
19/31
0
همدان با  15سال سابقه مصرف
 .aشاخص  ،ED50غلظتی از علفکش که وزن تر ساقه یوالف زراعی را به میزان  50درصد کاهش داد .دز توصیه شده  1000گرم علفکش در هکتار.
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