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اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علفکش متریبوزین مورد استفاده در مزارع سیب زمینی بر
کارایی این علفکش جهت کنترل علف هرز تاجخروس وحشی ()Amaranthus retroflexus L.
Study of the Soil Characteristics and Utilization History of Metribuzin Used in Potato
)Fields on its Efficiency to Control of Redroot Pigweed (Amaranth retroflexus L.
سید

اسماعیل مفیدی ،1مرجان دیانت *2و محمدکاظم رمضانی3

چکیده
متریبوزین یکی از رایجترین علفکشهای مورد استفاده در زراعت سیبزمینی است .بهمنظور بررسی تأثیر خصوصیات خاک و
سابقه مصرف علفکش متریبوزین بر کارایی این علفکش در کنترل علف هرز تاجخروس وحشی ،آزمایشی بهصورت فاکتور لی و
در قالب طرح بلوکهای کام تصادفی در سه تکرار در گلخانه مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در سال  1391انجام شد .عا لم
اول نوع خاک در شش سطح (همدان با  15سال و بدون سابقه مصرف ،جیرفت با  15سال و بدون سابقه م صلرف ،ا صلفهان دو سلال
سابقه مصرف و مشهد سه سال سابقه مصرف) و عام دوم غلظت علفکش متریبوزین در شش سلطح ( صلفر 1000 ،700 ،300 ،100 ،و
 1500گرم در هکتار (به ترتیب  100 ،70 ،30 ،10،0و  %150درصد غلظت توصیه شلده)) بلود .ق بل از کا شلت تلاجخروس وح شلی،
گلدانها با مقادیر مورد نظر علفکش متریبوزین تیمار شد و  4هفته بعد از کاشت ،برداشت انجام شد و صفات طول ری شله و ا نلدام
هوایی و وزن خشک آنها اندازهگیری و منحنیهای غلظت-پاسخ رسم گردید .بلاتترین و پلایین تلرین خ سلارت بله تلاجخروس
وحشی به ترتیب در خاکهای جیرفت بدون سابقه مصرف و همدان با  15سال سابقه مصرف دیده شد .در خاک جیرفت با  15سال
سابقهی مصرف ،کاهش وزن خشک اندام هوایی در غلظتهای  1 ،0/7 ،0/3 ،0/1و  1/5کیلوگرم متریبوزین در هکتار نسبت به عدم
مصرف آن ،به ترتیب  46 ،45 ،29 ،15و  56درصد بود ،درحالیکه در خاک همدان با  15سلال سلابقه م صلرف ،کلاهش وزن ا نلدام
هوایی در غلظتهای مذکور متریبوزین نسبت به عدم مصرف علفکش به ترتیب  31 ،25 ،11 ،6و  36درصد بود .نتایج نشان داد که
در خاکهای مختلف افزایش غلظت علفکش سبب کنترل مطلوبتر تاجخروس وحشی گردید ولی ا فلزایش م یلزان رس و ملاده
آلی و همچنین افزایش سابقه مصرف ،از شدت تأثیر بقایای متریبوزین کاست.
کلمات کلیدی :سیبزمینی ،متریبوزین ،منحنی غلظت-پاسخ ،وزن خشک.
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اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علفکش متریبوزین مورد استفاده در مزارع سیب زمینی بر ...
مقدمه

به خاکهایی که بهصورت آیش رها میشوند ،بیشتر است .افزایش

سیبزمینی ( )Solanum nigrum L.یکی از محصوالت م هممم

سابقه مصرف ع لممفکش سممبب ممی گممردد تمما میکروارگانی سممم هممای

کشور است که بیش از صد و پنجاه هزار هکتار از مزارع کشور زیر

موجود در خاک بهمرور به این علفکش سازگار و از آن بممهعنوان

کشت این محصول میباشد ( .)Mousavi, 2011با توجه به اینکه

منبع تغذیه استفاده کنند فعالیت آنها زیادتر گردیده و به همین دلیل

این محصول بهصورت ردیفی ک شممت ممی شممود ف ضممای کممافی بممرای

موجب تنزل کیفیت و کاهش کممارایی ا یممن ع لممفکش خوا هممد شممد

هجوم علف های هرز ،مخصوصاً در اوایل ف صممل ر شممد فممراهم بمموده،

( .)Zablotowicz, 2007از طممرف دی گممر رات رس و ممواد آ لممی

علفهای هرز بهطورجدی عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار میدهند

مو جممود در خمماک بمما ای جمماد م حممل هممای پیو نممد من جممر بممه جممذ

( .)Eghbali, 2004در برنامه ممدیریت تول یممد سممیبزمی نممی کن تممرل

علفکش همما در خمماک شممده و عمل کممرد آن را کمماهش ممید هممد و

علف های هرز از اهمیت ویژه برخوردار است ،زیرا بممدون ان جممام آن

زمانی که این دو پارامتر در خاکها تغییر میکند ،مقدار جذ ن یممز

م یممزان مح صممول به قممدری کمماهش ممییا بممد کممه بردا شممت آن

تغییر پیدا خواهد کرد .هرگونه ا فممزایش در م یممزان ممواد آ لممی با عممث

مقرونبه صممرفه اقت صممادی نخوا هممد بممود (.)Habibi et al., 2004

ا فممزایش م یممزان جممذ

شممده بممرای

تاجخروس سومین علف هرز غالب دولپهای در سم ج ج هممان ا سممت

فعالیتهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی غیرقابل دسترسی ه سممتند

) .(Ronald, 2000; Ronald and Smith, 2000تمموان بمماالی

و تا وقتیکه به محلول خاک برنگردد ،نمیتوانند در این واکنش همما

رقابتی در گونههای مختلف تاجخروس کممه بمما ب هممرهم نممدی از م سممیر

شممرکت کن نممد ( .)Clay, 1993رس مو جممود در خمماک ن یممز روی

ممی گممردد .مول کممول هممای جذ

فتو سممنتزی  C4ویژ گممی هممای ر قممابتی خا صممی را بممه خممود اخت صمما

جذ علفکش در خاک مؤثر است و سریعاً باعث جممذ ع لممف-

دادهاند ،موجب گردیده است تا ارزیابی تأثیر تداخل منفی گونههای

کش و کاهش قدرت کنترل آن میگردد ( Walker and Welch,

مختلف آن بر روی عمل کممرد گیا هممان زرا عممی تاب سممتانه ممورد تو جممه

 .)1989افزایش سالهای ا سممتفاده از ع لممف کممش متری بمموزین با عممث

محققین علم علفهای هرز واقع شود ;(Dieleman et al., 1995

افزایش فعالیت میکروارگانیسمهای تجزیهکن نممده و در نتی جممه با عممث

).Fisk et al., 2002

کمماهش گیاه سمموزی ممی گممردد ;(Ostrofsky et al., 1997

ی کممی از را یم تممرین ع لممفکش هممای ممورد ا سممتفاده در زرا عممت
سممیبزمی نممی متری بموزین (butyl-3-

).Pussemier et al., 1997; Shaner and Henry, 2007

4-amino-6-tert

کاهش ماندگاری کل متریبوزین به دلیل معدنی شدن عمو ماً کم تممر

 )methylthio-1,2,4-triazin-5-oneاست (.)Mousavi, 2011

از  ٪10متریبوزین مصرفی است ( Ladlie et al., 1976; Locke

مصرف علفکش متریبوزین باعث بیشترین میزان کاهش تعداد بوته

.)et al., 1994; Mallawatantri et al., 1996

و وزن خ شممک ع لممف هممای هممرز تمماجخروس ( Amarnthus

ازآنجاییکه در محصول سیبزمینی تنوع علفکش زیاد نیست

 ،)retroflexus L.خردل وحشی ( ،)Sinapis arvensis L.خرفه

و از طرفی در سالهای اخیر روند ساخت علفکش با فرموال سممیون

( ،)Portulaca oleracea L.خارخسک ( Tribulus terrestris

جد یممد ک نممد شممده ا سممت ( )Zand et al., 2009جممایگزین کممردن

 )L.و پنیرک ( )Malva sylvestris L.و همچنین بی شممترین م یممزان

ع لممفک شممی دی گممر بممهجای متری بمموزین کممه دارای بی شممترین ا ثممر

افزایش عملکرد سیبزمینی شممده ا سممت ( ;Tawari et al., 1983

کنترلکنندگی روی علفهای هرز سیبزمینی است شمماید بع یممد بممه

 .)Jaiswal, 1994اصلیترین عوامل محی ممی کممه روی بمماقیما نممده

نظر برسد .ازا مینرو ان جممام تحقی قممات در زمی نممه برر سممی گ یمماه سمموزی

علفکشها تأثیر میگذارند ،دما ،رطوبت و نممور ممیبا شممد .تجز یممه

علفکش متری بمموزین روی تمماجخروس وح شممی در خمماک هممایی بمما

علفکشها با افزایش دما و رطو بممت ،ا فممزایش ممییا بممد و دل یممل آن

خصوصیات و سوابق مصرف متفاوت ،بممهمنظور آ گمماهی از کممارایی

افزایش فعالیت میکروبی و بر خممی از فعلوانف عمماالت مشیمیایی مان نممد

این علفکش و دستیابی به استفاده بهینه از این علفکش در مزارع

ه یممدرولیز در ا یممن شممرای ا سممت ).(Hager and Nordby, 2007

سیبزمینی کشور امری ضروری به نظر میرسد.

سرعت تجزیه در خاکهایی که در آنها گیاه کشت میشود نسبت
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مواد و روشها

سمپاشی ،اندام هوایی گیاهان زنده باقیمانده در هر گلدان بردا شممت

جهت بررسی اثر دو عامل نوع خاک (با خصوصیات فیزی کممی و

و پس از شستن خاک گلدانها ریشه نیز جدا و صممفات طممول ا نممدام

سابقه مصرف علفکش متفاوت) و مقادیر علفکش متریبوزین (با

هوای ی و ریشه ،وزن تممر ا نممدام همموایی و ری شممه و وزن خ شممک ا نممدام

نممام ت جمماری سممنکور) بممر کن تممرل ع لممف هممرز تمماجخروس آزمای شممی

هوایی و ریشه محاسبه شد .نتای بهدستآمده با استفاده از نممرما فممزار

بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه

) Sas (ver.9.تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از

تکرار در مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در سال  1391ان جممام

آزمون اند دامنهای دانکن در س ج احتمال  %5ممورد مقای سممه قممرار

پذیرفت .عامل اول نمموع خمماک در شممش سم ج شممامل خمماک هممای

گرفت .نمودارها نیز با ا سممتفاده از نممرما فممزار () Excel 2007تر سممیم

جیرفت بدون سابقه مصرف متریبوزین ،همدان بدون سابقه م صممرف

شد .بهمنظور به دست آوردن منحنیهای غلظت -پاسخ در ارتباط با

متریبوزین ،اصفهان با دو سال سابقه مصرف متریبوزین ،مشهد با سممه

گیاهسوزی علفکش متریبوزین ،از معادله اهار پارامتره لج سممتیک

سال سابقه م صممرف متری بمموزین ،ه مممدان بمما  15سممال سممابقه م صممرف

(معادله  )1نسبت به دادههای مورد نظر استفاده شممد کممه ا یممن داده همما

متریبوزین و جیرفت با  15سال سابقه مصرف متریبوزین و عامل دوم

تو سم

نممرما فممزار ) SigmaPlot (Ver.11پممردازش گردید نممد

مقادیر علفکش متریبوزین در شش س ج شامل مقادیر صفر،100 ،

( Streibig, 1988; Sasanfar et al., 2009; Seefeldt et al.,

 1000 ،700 ،300و  1500گرم در هکتار (به ترت یممب ،70 ،30 ،10،0

.)1999

 100و  %150درصد غلظت توصیهشده) بودند .خصوصیات خمماک-

معادله :1

های مورد آزمایش در جدول شماره  1آورده شده است.

}])y= c + ((d - c) / 1 + exp {b [log (x) - log (e
که در آن  :yمیزان صفت مورد ن ظممر بو تممه به صممورت در صممد از

جهت بهبود کارایی ،علفکش بمما ع مممق دو سممانتیمتری فو قممانی

شاهد تیمار نشده با علفکش :x ،غلظت علف کممش :c ،پممایین تممرین

خاک مخلوط شد .سپس گلدانها به درون گلخانه با دمای  23تا 25

حد واکنش توده :d ،باالترین حد واکنش بوته :b ،شممیب خم و :e

درجه سانتیگراد منتقل شممدند و پممس از کا شممت بممذور تمماجخروس

مقدار  ED50یا ) (GR50غلظتی از علفکش که باعث  50درصد

وحشی درون گلدانها ،خاکها بهصورت مه پاش آبیاری شممدند تمما

کاهش در شاخص مورد م العه نسبت به شاهد می شممود ،ممیبا شممند.

آبیاری همراه با حداقل آبشویی صورت گ یممرد .ا هممار هف تممه پممس از

جدول  -1خصوصیات خاکها و سابقه استفاده از علفکش متریبوزین
درصد سیلت

درصد شن

Silt%

Sand%

Table1- Soil characteristics and utilization history of metribuzin.
سابقه مصرف متری بوزین
درصد مواد آلی
درصد رس
pH
Utilization history
Organic matter%
Clay%

20

45

35

0.55

7.7

-

22

48

32

0.55

7.7

15 years

18

43

38

0.58

7.6

2 years

22

43

35

0.50

7.8

3 years

13

82

5

0.12

7.6

-

13

80

7

0.10

7.5

15 years

3

نوع خاک
Soli type
همدان
Hemedan
همدان
Hamedan
اصفهان
Esfahan
مشهد
Mashhad
جیرفت
Jiroft
جیرفت
Jiroft
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بر اساس نتای تجزیه واریانس اثر نوع خمماک و غل ظممت ع لممف-

نتایج و بحث

کممش و ا ثممر متقا بممل آن همما بممر کل یممه صممفات ا نممدازهگیری

شده در تاجخروس وحشی در س ج احتمال یک درصد مع نممی-

بررسی میزان  GR501نیز نشان داد که خاکهای ه مممدان بمما 15

دار بود (.)P≤0.01

سال سابقه مصرف ( 5/3کی لمموگرم در هک تممار) ،جیر فممت بمما  15سممال

طول ریشه

سابقه مصرف ( 1/6کیلوگرم در هکتار) ،مشهد ( 0/48کی لمموگرم در
هکتار) ،اصفهان ( 0/41کی لمموگرم در هک تممار) ،ه مممدان بممدون سممابقه

در تمامی خاکها افزایش غلظت علفکش سبب کاهش طممول

مصرف ( 0/32کیلوگرم در هکتار) و جیرفت بممدون م صممرف (0/24

ریشه گردید ،بهطوریکه در تمامی خمماک همما بمماالترین طممول ری شممه

کیلوگرم در هکتار) به ترتیب رتبههای اول تا ششم میزان  GR50را

علف هرز در تیمار عدم مصرف علفکش و پممایین تممرین آن ن یممز در

در اختیار داشتند (شکل  1و جدول .)3

تیمارهای مصرف  1و  1/5کی لمموگرم در هک تممار متری بمموزین م شمماهده
شد ولی شدت این کاهش در خاکها با سممابقهی مخت لممف م صممرف

طول اندام هوایی

علفکش ،متفاوت بود (جدول  .)3مقای سممه دو نمموع خمماک ه مممدان

افزایش غلظت متریبوزین سبب کمماهش طممول ا نممدام همموایی یمما

بدون سابقه مصرف و جیرفت بدون سابقه مصرف نشان داد که تأثیر

بهعبارتدیگر افزایش کنترل تاجخروس وحشی در ت مممامی خمماک-

منفی افزایش غلظت متریبوزین بر طول ریشه در خاک همدان بدون

های مورد م ال عممه گرد یممد .بمماالترین کن تممرل طممول ا نممدام همموایی در

سابقه مصرف که دارای ماده آلی و در صممد رس بی شممتری ممیبا شممد،

تمامی س وح مصرف متریبوزین در خاک جیرفت بدون م صممرف و

بهصورت مع نممیدار پممایین تممر از خمماک جیر فممت ممیبا شممد .در ممورد

پایینترین آن در خاک همدان بمما  15سممال سممابقه م صممرف م شمماهده

خاکهای جیرفت با  15سممال سممابقه م صممرف و ه مممدان بمما  15سممال

گرد یممد ( جممدول  2و شممکل  .)2بمماالترین م یممزان  GR50در خمماک

سابقه مصرف نیز نشان داد که اثرگذاری ع لممف کممش متری بمموزین بممر

همدان با  15سال سابقه مصرف  3/6کی لمموگرم در هک تممار و جیر فممت

کلیه صفات تاجخروس وحشی در خاک جیرفت با  15سممال سممابقه

بدون سممابقه م صممرف  0/28کی لمموگرم در هک تممار بممرای کن تممرل ا نممدام

مصرف بهصورت معنیدار باالتر از خاک همدان بمما  15سممال سممابقه

هوایی تمماجخروس وح شممی بممه د سممت آ ممد ( جممدول  .)4بمما ا فممزایش

مصرف بود .بمما تو جممه بممه یک سممان بممودن سممابقه م صممرف ع لممف کممش

محتوای ماده آلی در خاک ،آبشویی ع لممف کممش بممه دل یممل ا فممزایش

متریبوزین در دو خاک همدان با یک سال سابقه مصرف و جیر فممت

جذ علفکش توس خاک کاهش مییابد و علفکش پتان سممیل

با یک سال سابقه مصرف و همچنین در دو خاک جیرفت با  15سال

باالتری در گیاهسوزی دارد ولی در خاکهای بمما سممابقهی م صممرف

سابقه مصرف و همدان با  15سال سابقه مصرف ،تأثیرگذاری بمماالتر

باالی علفکش ،به دلیل سازگاری میکروارگانیسمها به علف کممش

متریبوزین در دو نوع خمماک جیر فممت بمما  15سممال سممابقه م صممرف و

و تجزیه آن ،هر عاملی که سبب افزایش جمعیت میکروارگانیسم همما

جیرفت بدون سابقه مصرف به ترتیب نسبت به خاک ه مممدان بمما 15

گردد از جمله افزایش میزان ماده آلی خاک ،سبب افزایش تجزیه و

سال سابقه مصرف و همدان بدون سابقه مصرف را میتوان به پممایین

به دنبال آن کاهش کارایی علفکش و اثر گیاهسوزی آن میگردد

بممودن مماده آ لممی و در صممد رس در دو نمموع خمماک اول ن سممبت داد

( Ferrell et al., 2005; O’Sullivan et al., 1998; Onofri

(جدول  2و شممکل  .)1در خاک هممایی کممه دارای رس و ممواد آ لممی

.)1996

بیشتری هستند برای خسارت به گیاهان حساس ،علف کممش بی شممتری
نیاز است ( .)Curran, 2001ا نممواع رس شممامل مو نممتموریلون یممت،
کائولینیت و ایلیت قادر به جذ علفکش همما در خمماک و کمماهش
کارایی آنها هستند (.)Bairwa et al., 2018
 -1غلظتی از علفکش که صفت مورد م العه علف هرز را به میزان  50درصد
کاهش دهد.
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 مقایسه میانگین اثر متقابل نوع خاک و غلظت علفکش بر صفات اندازهگیری شده تاجخروس وحشی-2 جدول
Table 2- Interaction effect of soil type and herbicide concentration on mean comparison of redroot pigweed traits
غلظت علفکش
طول ریشه
وزن خشک ریشه یک
وزن خشک اندام هوایی
طول اندام هوایی
نوع خاک
)(کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار
)(سانتیمتر
)گیاه (گرم
)یک گیاه (گرم
)(سانتیمتر
Soil type
اHerbicide dose (Kg
Root length
Root dry weight
Shoot dry weight
Shoot length (cm)
(cm)
(g/p)
(g/p)
a.i/ha)
0
12.2 cd
11.0 bc
27.25 ab
127.3 abc
0.1
9.6 hi
8.1 efg
20.69 defg
91.0 ghij
همدان بدون سابقه مصرف
0.3
6.5 m
5.1 j
14.41 gh
75.8 ijkl
Hamedan without
0.7
3.1 o
02.6 l
10.09 jk
31.2 mn
utilization history
1.0
0.3 qr
0.3 mn
30.09 mno
15.0 nop
1.5
0r
0n
0o
0p
0
12.1 cd
11.9 ab
24.54 bcd
119.4 abcd
 سال سابقه15 همدان با
0.1
11.7 cde
11.4 abc
23.78 bcde
111.7 cdef
مصرف
0.3
10.0 ghi
10.4 c
20.40 efg
106.3 defg
Hamedan with 15
years utilization
history
 سال سابقه2 اصفهان با
مصرف
Esfahan with 2
years utilization
history
 سال سابقه3 مشهد با
مصرف
Mashhad with 3
years utilization
history
جیرفت بدون سابقه
مصرف
Jiroft without
utilization history
 سال سابقه15 جیرفت با
مصرف
Jiroft with15 years
utilization history

0.7
1.0
1.5
0
0.1
0.3
0.7
1.0
1.5
0
0.1
0.3
0.7
1.0
1.5
0
0.1
0.3
0.7
1.0
1.5
0
0.1
0.3
0.7
1.0
1.5

9.6 i

9.4 d

8.4 j
7.4 jklm
13.3 b
11.0 efg
7.8 jk
4.9 n
3.6 o
1.1 pq
11.3 def
8.2 jk
4.6 n
1.8 p
0r
0r
13.7 a
11.9 cde
9.6 hi
8.1 jk
7.1 klm
6.7 lm
12.7 bc
10.5 fgh
7.5 jkl
4.0 no
3.2 o
1.2 pq
. درصد ندارند5 ج احتمال

18.68 gh

8.4 ef
17.19 gh
81.8 hij
7.5 fgh
14.64 hi
76.4 ijkl
11.0 bc
23.23 bcdef
134.0 a
09.0 ed
19.42 fg
111.4 cdef
7.1 ghi
16.96 gh
81.5 hij
4.6 jk
10.18 jk
59.8 l
2.4 l
7.64 kl
38.5 m
0.9 mn
2.77 mno
10.5 op
10.5 c
29.28 a
93.3 fghi
6.9 hi
21.01 cdefg
62.1 kl
4.1 k
12.51 ij
35.6 m
1.2 m
4.99 lmn
8.6 op
0n
0o
0p
n0
0o
0p
12.2 a
27.15 ab
134.0 a
10.4 c
24.60 bcd
114.3 bcde
9.0 ed
20.47 efg
95. 8 efgh
7.5 fgh
17.28 gh
74.2 ijkl
6.3 i
14.96 hi
72.6 jkl
5.3 j
12.19 ij
59.5 l
10.4 c
25.05 bc
130.5 ab
8.7 ed
19.96 efg
106.0 defg
6.6 hi
18.55 gh
79.6 hijk
3.8 k
9.55 jk
58.2 l
2.7 l
6.46 klm
37.6 m
1.0 mn
17.51 no
20.0 mno
اعداد دارای حروف مشترک اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در س

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns based on Duncans’Test (P≤0.05)
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89.1 ghij

... اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علفکش متریبوزین مورد استفاده در مزارع سیب زمینی بر

Herbicide dose (g/ha)
 پاسخ طول ریشه تاجخروس وحشی در واکنش به مقادیر علفکش متریبوزین در خاکهای مختلف- منحنی غلظت-1 شکل
Figure 1- Dose- Response curve of root length of redroot pigweed in response to metribuzin in different soils.
 پارامترهای برآورد شده از برازش توابع لجستیک به دادههای طول ریشه تاجخروس وحشی تیمار شده با علفکش متریبوزین-3 جدول
Table 3- The parameters were estimated by fitting logistic functions to root length data of redroot pigweed treated with
metribuzin
نوع خاک
حداقل خسارت
حداکثر خسارت
شیب منحنی
ضریب تبیین
GR50 a
Soil type
Lowest damage
Highest damage
Slope curve
R2 adjusted
همدان بدون سابقه مصرف
0
100
0.79
0.322
100
Hamedan without
utilization history
جیرفت بدون مصرف
0
100
0.94
0.240
100
Jiroft without utilization
history
مشهد
0
50.08
0.51
1.631
99
Mashhad
اصفهان
0
89.64
0.74
0.484
99
Esfahan
 سال سابقه مصرف15 همدان با
0
90.12
0.80
0.417
99
Hamedan with 15 years
utilization history
 سال سابقه مصرف15 جیرفت با
0
39.12
0.44
5.321
99
Jiroft with15 years
utilization history
. گرم ماده مؤثره علفکش در هکتار1000  غلظت توصیهشده. درصد کاهش داد50  غلظتی از علفکش که صفت مورد م العه علف هرز را به میزانGR50 شاخص
The concentration of herbicide that reduced weed by 50%. Recommended dose was 1000 gram active ingredient of
herbicide per hectare.
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)Herbicide dose (kg/ha
شکل  -2منحنی غلظت  -پاسخ طول اندام هوایی تاجخروس وحشی در واکنش به علفکش متریبوزین در خاکهای مختلف
Figure 2- Dose- Response curve of shoot length of redroot pigweed in response to metribuzin in different soils
جدول  -4پارامترهای برآورد شده از برازش توابع لجستیک به دادههای طول اندام هوایی تاجخروس وحشی تیمار شده با علفکش متریبوزین
Table 4- The parameters were estimated by fitting logistic functions to shoot length data of redroot pigweed treated with
metribuzin
نوع خاک
حداقل خسارت
حداکثر خسارت
شیب منحنی
ضریب تبیین
GR50 a
Soil type
Lowest damage
Highest damage
Slope curve
R2 adjusted
همدان بدون سابقه مصرف
0
100
0.70
0.391
0.99
Hamedan without
utilization history
جیرفت بدون مصرف
0
100
0.98
0.280
0.99
Jiroft without utilization
history
مشهد
0
98.34
0.90
0.575
100
Mashhad
اصفهان
0
86.33
0.91
0.531
100
Esfahan
همدان با  15سال سابقه مصرف
0
31.45
0.52
3.601
0.99
Hamedan with 15 years
utilization history
جیرفت با  15سال سابقه مصرف
0
48.09
0.85
1.458
0.99
Jiroft with15 years
utilization history
شاخص  GR50غلظتی از علفکش که صفت مورد م العه علف هرز را به میزان  50درصد کاهش داد .غلظت توصیهشده  1000گرم ماده مؤثره علفکش در هکتار.
a.
The concentration of herbicide that reduced weed by 50%. Recommended dose was 1000 gram active ingredient of
herbicide per hectare.

وزن خشک ریشه

(جدول  .)2بر اساس ن تممای در ا هممار نمموع خمماک کممه خصو صممیات

افزایش غل ظممت متری بمموزین سممبب ا فممزایش کن تممرل وزن خ شممک

مشابه داشتند یعنی خاکهای همدان بدون سابقه مصرف ،ا صممفهان،

ریشه تاجخروس وح شممی در ت مممامی خمماک هممای ممورد م ال عممه شممد
7

اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علفکش متریبوزین مورد استفاده در مزارع سیب زمینی بر ...
مشهد و همدان با  15سال سابقه م صممرف بمما ا فممزایش سممابقه م صممرف

نسبت به سه خاک اصفهان ،م شممهد و ه مممدان بممدون سممابقه م صممرف

متریبوزین ،از میزان گیاه سمموزی ع لممف کممش متری بمموزین در کمماهش

بهصورت معنیدار باالتر بممود .ا خممتالف بممین خمماک هممای ا صممفهان و

وزن خ شممک ری شممه کا سممته شممد بهطوری کممه کمماهش ا یممن صمفت

مشهد در هیچیک از س وح متریبوزین معنیدار نبود .ا خممتالف بممین

تاجخروس وحشی در غلظتهای ع لممف کممش متری بمموزین ،0/3 ،0/1

خاکهای همدان بدون سابقه مصرف و اصفهان نیز در هیچ میک از

 1/0 ،0/7و  1/5کیلوگرم در هکتار نسبت به عدم مصرف ،در خاک

س وح علفکش مذکور معنیدار نگردید .اختالف بین خاک هممای

همدان بدون سابقه مصرف به ترتیب  89 ،63 ،36 ،24و  100درصد،

مشهد و همدان بدون سابقه مصرف تن همما در غل ظممت  1کی لمموگرم در

در خاک اصفهان به ترتیب  74 ،62 ،26 ،20و  93درصد ،در خاک

هکتار معنیدار بود (شکل  3و جدول  .)5میزان  GR50در خمماک-

مشهد  67 ،56 ،27 ،16و  88درصد و در خاک ه مممدان بمما  15سممال

های همدان با  15سال سابقه مصرف  5/92کی لمموگرم در هک تممار ،در

سممابقه م صممرف بممه ترت یممب  30 ،24 ،17 ،3و  40در صممد بممود .ن تممای

جیرفت با  15سال سابقه مصرف  1/36کیلوگرم در هکتار ،در مشهد

جممدول مقای سممه م یممانگین ن شممان داد کممه در ت مممامی سم وح کمماربرد

 0/67کی لمموگرم در هک تممار ،ا صممفهان  0/55کی لمموگرم در هک تممار ،در

متریبوزین بممهجز در غل ظممت  0/3کی لمموگرم در هک تممار ،وزن خ شممک

همدان بدون سابقه مصرف  0/44کیلوگرم در هک تممار و در جیر فممت

ریشه تاجخروس وحشی در خاک همدان با  15سال سممابقه م صممرف

بدون سابقه مصرف  0/33کیلوگرم در هکتار بود (جدول .)5

)Herbicide dose (kg/ha
شکل  -3منحنی غلظت  -پاسخ وزن خشک ریشه تاجخروس وحشی در واکنش به مقادیر علفکش متریبوزین در خاکهای مختلف
Figure 3- Dose- Response curve of root dry weight of redroot pigweed in response to metribuzin in different
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جدول -5پارامترهای برآورد شده از برازش توابع لجستیک به دادههای وزن خشک ریشه تاجخروس وحشی در زیستسنجی گیاه کامل تیمار شده با علفکش متریبوزین
Table 5- The parameters were estimated by fitting logistic functions to root dry weight data of redroot pigweed treated with
metribuzin
نوع خاک
حداقل خسارت
حداکثر خسارت
شیب منحنی
ضریب تبیین
GR50 a
Soil type
Lowest damage
Highest damage
Slope curve
R2 adjusted
همدان بدون سابقه مصرف
0
100
0.73
0.443
0.99
Hamedan without
utilization history
جیرفت بدون مصرف
0
100
1.05
0.335
0.99
Jiroft without utilization
history
مشهد
0
84.06
0.79
0.679
1.00
Mashhad
اصفهان
0
93.71
0.91
0.559
0.98
Esfahan
همدان با  15سال سابقه مصرف
0
31.5
0.69
5.920
1.00
Hamedan with 15 years
utilization history
جیرفت با  15سال سابقه مصرف
0
44.09
0.63
1. 360
0.99
Jiroft with15 years
utilization history
شاخص  GR50غلظتی از علفکش که صفت مورد م العه علفهرز را به میزان  50درصد کاهش داد .غلظت توصیه شده  1000گرم ماده مؤثره علفکش در هکتار.
a.
The concentration of herbicide that reduced weed by 50%. Recommende dose was 1000 gram active ingredient of
herbicide per hectare.

افت کیفی میکروبی در زمینه کاهش ماندگاری علفکش نقش

وزن خ شممک ا نممدام همموایی در غل ظممت هممای  1 ،0/7 ،0/3 ،0/1و 1/5

زیادی دارد ،ارا که میکرو های خاک م صممرف پممس از ممدتی از

کیلوگرم متریبوزین در هکتار نسبت به عدم مصرف آن ،بممه ترت یممب

ع لممف کممش بممهعنوان من بممع ا نممرژی و نی تممروژن ا سممتفاده ممیکن نممد و

 46 ،45 ،29 ،15و  56درصد بود ،این در حالی است کممه در خمماک

بهاینترتیب میزان علفکش در خاک را کاهش میدهند ( Bollag

ه مممدان بمما  15سممال سممابقه م صممرف ،کمماهش وزن ا نممدام همموایی در

 .)and Liu, 1990عالوه بر این میتوان باالتر بودن م یممزان GR50

غلظتهای مذکور متریبوزین نسبت به عدم م صممرف ع لممف کممش بممه

در خاک همدان با  15سال سابقه مصرف نسبت به خاک جیرفت بمما

ترتیب  31 ،25 ،11 ،6و  36درصد بود (شکل  .)4در برر سممی م یممزان

 15سال سابقه مصرف را به میزان رس باالتر در خاک همدان نسبت

 GR50نیز مشخص شد کممه خمماک هممای ه مممدان بمما  15سممال سممابقه

داد .در تائید این نتای  )2004( Eliason et al.گزارش کردند که

مصرف ( 4/7کیلوگرم در هکتار) ،جیرفت با  15سال سابقه م صممرف

سمممیت و پا یممداری فلوکار بممازن سممدیم 1ت حممت تممأثیر مماده آ لممی و

( 1/2کی لمموگرم در هک تممار) ،م شممهد ( 0/53کی لمموگرم در هک تممار)،
اصفهان ( 0/61کیلوگرم در هک تممار) ،ه مممدان بممدون سممابقه م صممرف

ویژگیهای خاک مثل درصد رس قرار میگیرد.

( 0/33کیلوگرم در هکتار) و جیرفت بدون مصر|ف ( 0/19کیلوگرم

وزن خشک اندام هوایی

در هکتار) به ترتیب رتبههای اول تا ششم میزان  GR50را در کنترل

افزایش غلظت متریبوزین سبب افزایش کنترل وزن خشک اندام

وزن خشک اندام هوایی تاجخروس وحشی در بین خاکهای مورد

هوایی تاجخروس وحشی در تمامی خمماک هممای ممورد م ال عممه شممد

آزمایش در اخت یممار دا شممتند ( جممدول  )6در خممانواده تر یممازین م یممزان

(جدول  .)3در خاک جیرفت با  15سممال سممابقهی م صممرف ،کمماهش

 GR50بهصورت م سممتقیم در ارت بمماط بمما مماد آ لممی خمماک بممود و در
تمامی غلظتهای یکسان گیاهسوزی حاصل از این علفکش همما در
خاکهایی با حداقل ماده آلی بسیار باالتر از خاکهایی با ماده آلی

1- flucarbazone-sodium
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باال است ( )2011( Das .)Rahman and Matthews, 1970نیز

علف هرز تاجخروس وحشی بهشدت کا سممته شممده ا سممت و در ا یممن

عنوان کممرد کممه ا ثممرات متقا بممل ع لممف کممش بمما ویژگی هممای خمماک،

شرای جهت کنترل علف هرز مذکور باید از م قممادیر بمماالتر ع لممف-

تعیینکننده میزان سمیت و پایداری علفکش در خاک است.

کش استفاده شود .همچنین در خاکهایی که در آنها میزان رس و

بهطور کل نتای این آز ممایش ن شممان داد کممه در خماک هممای بمما

ماده آلی باالتر است نیز کارایی متریبوزین کم است و جهت کنترل

سممابقه م صممرف بمماالی مترب یمموزین بممه دل یممل ح ضممور بمماالی

تاجخروس وحشی باید از میزان باالتری از علفکش استفاده کرد.

میکروارگانیسمهای سازگار با این علفکش و استفاده آنها از ا یممن
علفکش بهعنوان منبع تغذیه از کارایی ا یممن ع لممف کممش در کن تممرل

شکل  -4منحنی غلظت -پاسخ وزن خشک اندام هوایی تاجخروس وحشی در واکنش به مقادیر علفکش متریبوزین در خاکهای مختلف
Figure 4- Dose- Response curve of shoot dry weight of redroot pigweed in response to metribuzin in different soils.
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 پارامترهای برآورد شده از برازش توابع لجستیک به دادههای وزن خشک اندام هوایی تاجخروس وحشی در زیستسنجی گیاه کامل تیمار شده با علفکش-6 جدول
متریبوزین
Table 6- The parameters were estimated by fitting logistic functions to shoot dry weight of redroot pigweed treated with
metribuzin
حداقل خسارت
حداکثر خسارت
شیب منحنی
ضریب تبیین
نوع خاک
GR50 a
R2 adjusted
Soil type
Lowest damage
Highest damage
Slope curve
همدان بدون سابقه مصرف
Hamedan without
utilization history
جیرفت بدون مصرف
Jiroft without utilization
history
مشهد
Mashhad
اصفهان
Esfahan
 سال سابقه مصرف15 همدان با
Hamedan with 15 years
utilization history
 سال سابقه مصرف15 جیرفت با

0

100

0.61

0.339

0.99

0

100

1.22

0.198

0.99

0

84.33

0.61

0.533

1.00

0

79.05

1.09

0.616

100

0

29.91

0.66

4.575

1.00

44.90
0.82
1.234
0.99
0
Jiroft with15 years
utilization history
. گرم ماده مؤثره علفکش در هکتار1000  غلظت توصیهشده. درصد کاهش داد50  غلظتی از علفکش که صفت مورد م العه علف هرز را به میزانGR50  شاخص.a

a. The concentration of of herbicide that reduced weed by 50%. Recommended dose was 1000 gram active ingredient of
herbicide per hectare.
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Study of the Soil Characteristics and Utilization History of Metribuzin Used in
Potato Fields on its Efficiency to Control of Redroot Pigweed (Amaranth retroflexus
L.)
S. E. Mofidi1, M. Diyanat*2 and M. K. Ramezani3
Abstract
Metribuzin is one of the most common herbicides used in potato cultivation. This experiment was
conducted to study the effect of soil characteristics and utilization history of metribuzin on its
efficiency to redroot pigweed control as factorial on the base of randomized complete blocks design
with three replications at Institute of Plant Protection in 2012. First factor was soil type in six levels
(Hamedan with 15 years and without utilization history, Jiroft with 15 years and without utilization
history, Isfahan with 2 years utilization history and Mashhad with 3 years utilization history) and
second factor was different concentrations of metribuzin (0, 100, 300, 700, 1000 and 1500 g ai ha-1).
Before cultivating redroot pigweed seed, the pots with mentioned soils were treated with metribuzin
and harvesting was done four weeks after cultivating. Then, length and dry weight of shoot and root
were measured and dose-response curves were drawn. The highest and lowest damage to redroot
pigweed was observed in soils of Jiroft without utilization history and Hamedan with 15 years
utilization history, respectively. In Jiroft soil with 15 years utilization history, shoot dry weight
reductions were 15, 29, 45, 46 and 56 percent at concentrations of 0.1, 0.3, 0.7, 1 and 1.5 kg ai ha -1 of
metribuzin, while in Hamedan soil with 15 years utilization history shoot dry weight reductions in the
mentioned concentrations of metribuzin were 6, 11, 25, 31 and 36 percent, respectively. Results
showed in different soils, increasing the concentration of herbicide resulted in a more favorable control
of redroot, but increasing the amount of clay and organic matter, as well as increasing the history of
consumption, affected the severity of the effects of metribuzin residues.
Keywords: Dose-response curve, Dry weight, Metribuzin, Potato.
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