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چکیده
بهمنظور بررسی آمیخته دو علفکش ریمسولفورون (تیتوس) و متریبوزین (سنکور) بر کنترل علفهای هرز ،عملکرد سیب-
زمینی ( ،)Solanum tuberosum L.آزمایشی مزرعهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار
و با استفاده از رقم آگریا در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی ،در سال  1395انجام شد .تیمارها شامل علفکشهای
ریمسولفورن با مقادیر  37/5 ،25 ،12/5 ،0و  50گرم ماده مؤثره در هکتار و متریبوزین با مقادیر  459/75 ،306/50 ،153/25 ،0و
 613گرم مادهی مؤثره در هکتار برای  5نسبت آمیخته دوبهدو (بهصورت  153/25 :37/5 ،306/50 :25 ،459/75 :12/5 ،613 :0و
 )0 :50و فاکتور دوم زمانهای مختلف کاربرد علفکشها شامل (پیشکاشت و سبز شدن غده سیبزمینی) بودند .بر اساس نتایج
این تحقیق ،کاربرد آمیخته علفکشهای ریمسولفورون  +متریبوزین ،باعث بهبود کارایی آنها در کنترل علفهای هرز از
طریق کاهش تراکم علفهای هرز شد .نتـایج عملکرد تک بوته و عملکرد کل سیبزمینی نشان داد کـه تیمـار کاربرد 306/50
گرم متریبوزین  25 +گرم ریمسولفورون در زمان سبز شدن بهترتیب با  10/53و  61/83درصد افزایش عملکرد تک بوته و
عملکرد کل ،نسبت به شاهد ،برترین تیمار آزمایش بود.
کلمات کلیدی :سنکور ،سیبزمینی رقم آگریا ،علفکش تیتوس ،کاتاالز
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استوالکتات سینتا ( )ALSدر علفهای هرز مقاوم شده به علف-

مقدمه
در کشت سیبزمینی علفکشهای متریبوزین ،ریم-

کش میباشد (.)Hutchinson et al., 2004

سولفورون ،ترایفلورالین ،پندیمتالین ،ایپیتیسی و اکسادیارجیل

بیشترین درصد کاهش تعداد دیوکنف از کاربرد تیمارهای

از جمله علفکشهایی هستند که بهصورت قبل از کاشت ،قبل از

مخلوط متریبوزین با یکی از علفکشهای پندیمتالین یا

رویش یا بعد از رویش برای کنترل علفهای هرز در مناطق

سولفوسولفورون یا ریم سولفورون و مخلوط پاراکوات بعالوه

مختلف جهان استفاده میشوند ()Alebrahim et al., 2013

پندیمتالین به دست آمد ،این تیمارها توانستند تراکم این علف هرز

ترکیب علفکشها برای کنترل طیف وسیعی از علفهای هرز با

را  100درصد کاهش دهند ( .)Mamnoie et al., 2016نتایج

حساسیتهای متفاوت ،برای به تأخیر انداختن گسترش بیوتیپهای

مطالعهای نشان داد که کاربرد متریبوزین (بهتنهایی) و مخلوط

مقاوم علفهای هرز و کاهش هزینههای کاربرد اثرات جانبی

پندیمتالین بهعالوه پرومترین توانستهاند علفهای هرز سیبزمینی

علفکشها امروزه بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد ( Steribig

را به ترتیب  80و  89درصد کنترل کنند

(.)Mehmeti, 2004

.)et al., 1998

گیاهان به تمامی تنشهای زنده و غیرزنده محیط پاسخ میدهند،

تحقیقی در زمینه بررسی آمیخته علفکشهای متریبیوزین،

تنشها شامل فعالیت فلزات سنگین ،کمآبی ،شوری زیاد ،خراش،

ریمسولفورون ،فلوفناست و پروسولفوکارب و پندیمتالین نشان

تغییرات نوری و دمایی و عوامل بیماریزا و آفات است .تنشهای

داد که بیشترین افزایش عملکرد غده سیبزمینی رقم آگریا در

غیرزنده منجر به تولید هورمونهایی نظیر آبسزیک اسید،

ترکیب علفکشهای متریبوزین +فلوفناست و متریبوزین+

جاسمونیک اسید ،سالسیلیک اسید ،براسینواستروئید و اتیلن می-

پروسولفوکارب ،متریبوزین +پندیمتالین بوده و کمترین عملکرد

شوند و در ادامه رادیکالهای آزاد در گیاه تولید میشود که سبب

غده نیز در کاربرد علفکشهای متریبوزین و پندیمتالین بدون

تولید آنزیم کیناز میشود ،این آنزیم نیز باعث رونویسی

آمیختن با دیگر علفکشها بوده است ( Thomas et al.,

فاکتورهای پاسخ به تنش در گیاهان میشود ( Bajguz and

 .)2014طبق آزمایشی تیمار کاربرد متریبوزین همراه ریم-

 .)Shamsul, 2009طبق گزارشی در علف هرز تاتاری

سولفورون با  48تن عملکرد در هکتار و  40درصد افزایش عملکرد

( )Silybum marianum L.با تیمار فرسوده کردن ،فعالیت آنزیم

نسبت به نیمه شاهد ،برترین تیمار آزمایشی بوده است که عالوه بر

کاتاالز کاهش مییابد ،اما با تیمار کردن بذور با پتاسیم نیترات سه

شاهد وجین با تیمار متریبوزین بعالوه سینوسولفورون در یک

درصد بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز ثبت شد ( Parmoon

گروه آماری قرار گرفته است (.)Mamnoie et al., 2016

.)et al., 2014

همچنین کاربرد مخلوط متریبوزین با پندیمتالین عملکرد غده را

امروزه به دلیل محدود بودن تعداد علفکشها و ثبت آنها

بهطور معنیداری افزایش میدهد (.)Misovic et al., 1996

در زراعت سیبزمینی عالوه بر محدودیت امکان جایگزینی سموم

در گزارشی بیان شد که کاربرد ریمسولفورون به همراه متری-

و کاهش احتمال بروز مقاومت در بین علفهای هرز ،سهم

 ،)Setariaآمبروزیا

قابلتوجهی از رسیدن به اهداف کاهش خسارت آن در تلفیق با

( Datura

سایر شیوههای کنترلی خواهد بود .برای این منظور آزمایش حاضر

 )stramoniumرا بهطور رضایتمندی کنترل میکند ( Ackely

با هدف بررسی تأثیر آمیخته علفکشهای ریمسولفورون و

 .)et al., 1996سایر محققین نیز اذعان داشتند که علفکش

متریبوزین در کاهش تراکم علفهای هرز مزرعه سیبزمینی و

متریبوزین و ریمسولفورون در کنترل علفهای هرز سیبزمینی

تغییرات یا افزایش احتمالی عملکرد سیبزمینی بود .همچنین برای

تأثیر بسیار مطلوبی دارند ( ;Bharat and Kachroo, 2007

آزمایش گیاه تحت شرایط تنش ،پس از سمپاشی در مرحله

.)Renner and Powell, 1998; Eberlien et al., 1994

سبزشدن ،آنزیم کاتاالز استخراج و تأثیر فاکتورهای آزمایش مورد

ترکیب علفکشهای متریبوزین با ریمسولفورون مزایای زیادی

بررسی قرار گرفت.

بوزین دمروباهی کبیر
(artemisiifolia

(faberi

)Ambrosia

و

داتوره

در مقایسه با کاربرد ریمسولفورون بدون آمیختن با متریبوزین
دارد ،از جمله مهمترین آن افزایش دامنه کنترل بازدارندههای
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مواد و روشها

انجام شد و نمونهها بهمنظور محاسبه درصد کاهش تراکم شمارش

این آزمایش در سال  1395بهمنظور ارزیابی اثر آمیخته علف-

شدند .برای تعیین عملکرد سیبزمینی و اجزای آن ،بعد از

کشهای ریمسولفورون با متریبوزین بر درصد کاهش تراکم

رسیدگی کامل غدههای سیبزمینی ،محصول بوتههای دو ردیف

علفهای هرز و عملکرد غده سیبزمینی رقم آگریا و سنجش

میانی ( 6/75مترمربع) از هر کرت بهطور کامل برداشت و شمارش

فعالیت آنزیم کاتاالز در مزرعه تحقیقاتی بابالن دانشگاه محقق

گردید و توزین آنها با ترازوی دیجیتالی به ظرفیت  2000گرم و

اردبیلی اجرا گردید .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح

با دقت  0/01گرم انجام شد .بهمنظور محاسبه راندمان کنترل

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد .فاکتورهای

علفهای هرز ،رابطه سومانی ( )Somanni, 1992مورد استفاده

آزمایش شامل فاکتور اول نسبتهای آمیخته علفکشها شامل:

قرار گرفت:

( 75 ،50 ،25 ،0و  100درصد)؛ فاکتور دوم ،زمانهای مصرف این

رابطه :1

علفکشها شامل مراحل پیش از کاشت و سبز شدن سیبزمینی
بود .سمپاشی مرحله پیش از کاشت ،سه روز قبل از کاشت و

A-B
×100
A

=WCE

در این رابطه WCE ،کارایی کنترل علفهای هرز (درصد

سمپاشی مرحله سبز شدن نیز زمانی که  80درصد سیبزمینی

کاهش تراکم علف هرز) A ،تراکم علفهای هرز در کرت شاهد

مزرعه سبز شده بود و تقریباً مصادف با سه چهار برگی اغلب سیب-

بدون کنترل و  Bتراکم علفهای هرز در کرتهای تیمار شده،

زمینی مزرعه انجام شد .طبق بررسی منابع بهعملآمده مناسبترین

بودند.

دز توصیه شده برای علفکش ریمسولفورون  50گرم ماده مؤثره

بهمنظور سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز ،نمونهگیری از اندام

در هکتار ( )Khatami kalkhoran et al., 2015و برای علف-

هوایی سیبزمینی در بازههای زمانی بالفاصله پس از سمپاشی،6 ،

کش متریبوزین  613گرم ماده مؤثره در هکتار ( Alebrahim

 72 ،48 ،24 ،12و  96ساعت پس از سمپاشی در مرحله سبزشدن

 )et al., 2011بود .در این آزمایش نسبتهای ،75:25 ،100:0

سیبزمینی انجام شد .در هر مرحله نمونهها داخل فویل آلومنیومی

 25:75 ،50:50و  0:100دز توصیه شده هر یک از علفکشها

پیچانده و داخل فالسک یخ قرار داده و به آزمایشگاه منتقل شدند.

آمیخته شدند.

بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتاالز ( )CATبا بررسی کاهش مقدار

جهـت افـزایش دقـت آزمایش از شاهد متناظر (هر کرت به

پراکسید هیدروژن در طول موج  240نانومتر انجام شد .مخلوط

دو نیمه تقسـیم ،نیمـه اول بهعنوان شاهد و نیمه دوم بهعنوان تیمار)

واکنش شامل بافر فسفات  50میلی موالر ( )pH 7و پراکسید

اسـتفاده شـد و یک کرت هم بهعنوان وجین کامل (بدون علف

هیدروژن  15میلی موالر بود .واکنش با افزودن  100میکرولیتر

هرز) در نظر گرفته شد .عملیات کاشت غدههای سیبزمینی در

عصارهی آنزیمی در حجم نهایی  3میلیلیتر آغاز گردید .تغییرات

اواخر فروردینماه  1395و بهصورت دستی در عمق  20سانتیمتری

جذب در  240نانومتر به مدت  3دقیقه ثبت شد .سپس فعالیت آنزیم

انجام گرفت .فاصله کرتها در هر بلوک نیم متر و فاصله بلوکها

بهصورت تغییرات جذب در دقیقه به ازای سنجش وزن تر بیان

از یکدیگر  1/5متر بود .عملیات آبیاری هر  10روز یکبار

گردید ( .)Dazy et al., 2008در سنجش میزان فعالیت آنزیم

بهصورت جوی و پشتهای انجام شد .طول و عرض هر کرت به

کاتاالز مدل  4پارامتر لجستیک (رابطه  )2به تمامی دادهها برازش

ترتیب  3/5و  3متر بود بهطوریکه فاصله ردیفهای کاشت 75

داده شد و مقدار علفکش الزم برای  50،10و  90درصد کاهش

سانتیمتر و فاصله بین بوتههای سیبزمینی بر روی ردیف 25

فعالیت آنزیمی محاسبه و در تحلیل نتایج آزمایش به کار گرفته

سانتیمتر در نظر گرفته شد.

شدند.

تیمار علفکشها با سمپاش پشتی مدل  Interبا نازل بادبزنی

رابطه :2

 8001انجام شد .سرعت و فشار سمپاشی در تمام تیمارها تقریباً
ثابت و میزان پاشش برای  250لیتر آب در هکتار کالیبره شد .سه
هفته بعد از هر مرحلهی سمپاشی ،نمونهبرداری علفهای هرز
توسط واحدهای نمونهبرداری (کوادرات  0/50×0/75مترمربع)
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در این رابطه Uij ،بیانگر فعالیت آنزیمی و درصد jام که

ریمسولفورون و  50درصد متریبیوزین  50 +درصد ریم-

موجب پاسخ در دز jام علف کش ( )zijمیشود D .و  Cحد باال

سولفورون و صفر درصد متریبیوزین  100 +درصد ریمسولفورون

و پایین فعالیت آنزیمی در مقادیر صفر و بینهایت فرموالسیون،

در همان مرحله ،از نظر آماری اختالف معنیداری ندارند؛ اما

( ED50 (iمقدار فرموالسیون ،i ،الزم برای  50درصد کاهش فعالیت

ازآنجاییکه هدف تحقیق کاهش احتمال بروز مقاومت در علف

آنزیمی به ترتیب بین حدود باال و پایین  Dو  bi ،Cمتناسب با شیب

هرز و کاهش دفعات سمپاشی میباشد ،بنابراین ،بهترین ترکیب

 ED50میباشد ( Kudsk and

برای این علف هرز آمیخته  50درصد متریبیوزین  50 +درصد

 .)Mathiassen, 2007در تجزیه آماری از آنالیز واریانس در

ریمسولفورون میباشد ،زیرا در این تیمار دو علفکش با نحوه

قالب طرح آماری آزمایش فاکتوریل با تیمار شاهد ،برای مقایسه

عمل مختلف و در غلظتی پایینتر از غلظت توصیه شده ،بکار رفته-

بین اثر دزهای مختلف استفاده شد .همچنین مقایسه میانگینها نیز

اند (جدول  .)1ترکیب متریبیوزین به مقدار  140یا  280گرم در

با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال یک درصد انجام شد.

هکتار با ریمسولفورون به میزان قابل مالحظهای باعث کنترل علف

جهت تجزیه دادهها و مقایسات از نرمافزار )SPSS ،SAS (9/1

هرز سلمهتره میشود ( .)Hutchinson et al., 2004بر اساس

) (23و  MSTATCو همچنین برای رسم شکلها از نرمافزار

نتایج مقایسه میانگین بیشترین درصد کاهش تراکم علف هرز

 EXCELو  Rاستفاده گردید.

آمارانتوس در نسبتهای  100درصد متریبیوزین  +صفر درصد

منحنی در محدوده

((i

ریمسولفورون 75 ،درصد متریبیوزین  25 +ریمسولفورون و صفر

نتایج و بحث

درصد متریبیوزین  100 +درصد ریمسولفورون در مرحله پیش

گونههای علف هرز مشاهده شده در مطالعه ،شامل آمارانتوس

کاشت و همچنین ،آمیخته صفر درصد متریبیوزین  100 +درصد

ریشهقرمز ( ،)Amaranthus retroflexus L.سلمهتره

ریمسولفورون در مرحله سبز شدن بود که همه نسبتهای آمیخته

( ،)Chenopodium album L.سیرسیوم کانادایی ( Cirsium

ذکر شده از نظر آماری تفاوت معنیداری با هم نداشته و تراکم

 )arvensis (L.) Scop.پیچکصحرایی ( Convolvulus

 )arvensis L.و کاهویوحشی

آمارانتوس ریشهقرمز را  95تا  100درصد کاهش دادند (جدول .)1

( )Lactuca seriola L.بود.

در این بین ،بهترین آمیخته  75درصد متریبیوزین  25 +درصد

دراینبین علفهای هرز سلمهتره ،آمارانتوس ریشهقرمز و پیچک

ریمسولفورون میباشد ،چراکه از نظر آماری در مؤثرترین گروه

صحرایی علفهای هرز غالب مزرعه بودند.

قرار داشته و احتمال بروز مقاومت و آلودگی محیطزیست بهواسطه
ورود حجم و غلظت کمتری از مواد شیمیایی به محیط ،کمتر می-

درصد کاهش تراکم علفهای هرز غالب
تجزیه واریانس اثرات اصلی نشان داد که نسبت آمیخته علف-

گردد .برای علف هرز پیچکصحرایی نیز نتایج مقایسات میانگین

کش ،زمان مصرف و همچنین اثرات متقابل نسبت آمیخته در زمان

نشان داد در بین تیمارهای مورد بررسی بهترین تیمار ،آمیخته 50

مصرف بر درصد کاهش تراکم سلمهتره در سطح یک درصد

درصد متریبیوزین  50 +درصد ریم سولفورون بود که در مرحله

معنیدار شد .برای علف هرز آمارانتوس ریشهقرمز نیز نتایج نشان

سبز شدن تراکم پیچکصحرایی را  54/33درصد کاهش داد

داد نسبت آمیخته علفکشها ،زمان مصرف و همچنین اثرات

(جدول  .)1همچنین صفر درصد متریبیوزین  100 +درصد ریم-

متقابل نسبت آمیخته در زمان مصرف بر درصد کاهش تراکم در

سولفورون در مرحله سبز شدن و پیش کاشت به ترتیب  44/66و

سطح یک درصد بسیار معنیدار شد .همچنین در بین تمامی

 50درصد تراکم پیچکصحرایی را کاهش دادند و جزء بهترین

تیمارهای مورد مطالعه برای پیچکصحرایی ،اثر اصلی نسبت

تیمارهای آزمایش بودند (جدول  .)1در گزارشی اظهار شد که

آمیخته و اثرات متقابل نسبت آمیخته در زمان مصرف در سطح

ریمسولفورون در کنترل پیچک مؤثر است Eberlein et al.,

یک درصد معنیدار شد اما اثر اصلی زمان مصرف معنیدار نشد.

 .)2000گزارشها ( Nalewaja et al., 1995; Eberlein et

با توجه به نتایج ،حداکثر کاهش تراکم سلمهتره در تیمار 100

 )al., 1994نیز بیانگر این مطلب است که علفکش متریبیوزین

درصد متریبیوزین  +صفر درصد ریمسولفورون در مرحله پیش

و ریمسولفورون در کنترل پیچک کارایی بسیار مطلوبی دارند.

کاشت به دست آمد که با  75درصد متریبیوزین  25 +درصد

()Wallace and Bellinder, 1990

همچنین واالس و بلیندر
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دریافتند که کاربرد متریبیوزین به میزان  75درصد غلظت توصیه

عملکرد غده نیز در کاربرد علفکشهای متریبیوزین و پندی-

شده میتواند باعث کنترل  43درصدی بوتههای آمارانتوس ریشه-

متالین بدون آمیختن با دیگر علفکشها بوده است .همچنین ،در

قرمز در سیبزمینی گردد.

گزارشی اظهار شد که کاربرد مخلوط متریبیوزین با پندیمتالین

در گزارش ( )Tonks et al., 2000و ( Alebrahim et al.,

عملکرد غده را بهطور معنیداری افزایش میدهد ( Misovic et

 )2011متریبیوزین و در گزارش ( Renner and Powell,

.)al., 1996

 )1998ریمسولفورون میتواند علف هرز آمارانتوس ریشهقرمز را

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز ) (CATدر مرحله سبزشدن

بهطور موفقیتآمیزی کنترل کند .ترکیب اتالفلورالین بعالوه

سیبزمینی

متریبیوزین یا ریمسولفورون میتواند علف هرز آمارانتوس ریشه-

بهطورکلی تجمع آنزیم کاتاالز در داخل سلول در پی افزایش
هیدروژن پراکسید ناشی از تنش در گیاهان افزایش مییابد

قرمز را  98درصد کنترل کند (.)Yazdani, 2005

( .)Bray, 1995در تحقیقی مشخص شد که میزان فعالیت آنزیم

درصد افزایش متوسط وزن غده ،عملکرد تک بوته و

کاتاالز تحت تأثیر تنشهای غیرزنده مثل علفکش قرار میگیرد

عملکرد کل سیبزمینی

و کاتاالز آنزیمی است که پراکسیدهیدروژن را برای تشکیل آب

نتایج نشان داد اثرات اصلی نسبت آمیخته علفکشها و زمان

مصرف میکند ( .)Michalowicz and Duda, 2009طبق

مصرف بر درصد افزایش متوسط وزن غده ،عملکرد تک بوته و

گزارشی علفکش پاراکوات در دزهای پایین در سیبزمینی

عملکرد کل سیبزمینی معنیدار گردید .همچنین ،اثرات متقابل

آنزیم کاتاالز را وادار به فعالیت میکند ،در حالیکه در دزهای

نسبت آمیخته در زمان مصرف نیز تأثیر معنیداری در سطح یک

باال این علفکش اثر بازدارندگی بر فعالیت آنزیم کاتاالز در

درصد بر درصد افزایش متوسط وزن غده ،عملکرد تک بوته و

سیبزمینی دارد .همچنین آنها در گزارش خود اذعان داشتند

عملکرد کل سیبزمینی داشت.

علفکشهای دیکامبا و توفوردی در سیبزمینی موجب تحریک

نتایج مقایسات میانگین نشان داد که تیمار  50درصد متری-

آنزیم

بیوزین  50 +درصد ریمسولفورون در مرحله پیش کاشت با 26/76

کاتاالز

به

فعالیت

میشود.

همچنین

فعالیت

سوپراکسیددیسموتاز ( )SODدر سیبزمینی نیز بهوسیله علف-

درصد افزایش متوسط وزن غده بهترین تیمار آزمایشی بود .در

کش پاراکوات شدیداً تحریک میشود درحالیکه علفکشهای

مورد صفت درصد افزایش عملکرد تک بوته و درصد افزایش

دیکامبا و توفوردی فقط در دزهای باال این آنزیم را تحت تأثیر

عملکرد کل سیبزمینی نیز ،در بین تمامی تیمارهای مورد بررسی

قرار میدهند ( .)Peixoto et al., 2008بر اساس نتایج گزارشی

نسبت آمیخته  50درصد متریبیوزین  50 +درصد ریمسولفورون

کاربرد علفکش امسیپیآ در سیبزمینی ،موجب تحریک

به ترتیب با  10/53درصد و  61/89درصد افزایش نسبت به شاهد

فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون ردوکتاز و گلوتاتیون ترانسفراز می-

بهترین تیمار آزمایشی بود (جدول  .)2بر اساس نتایج یک تحقیق

شود ،درحالیکه این علفکش نمیتواند فعالیت آنزیمهای

افزایش عملکرد قابل مالحظهای در عملکرد غده سیبزمینی رقم

کاتاالز و سوپراکسیددیسموتاز را تحت تأثیر قرار دهد ،در این

آگریا و بامبا زمانی که از مخلوط ریمسولفورون با متریبیوزین

گزارش آمده است علفکش امسیپیآ در غلظتهای باالی 120

استفاده شده است در مقایسه با استفاده از علفکش متریبیوزین

میکروموالر اثر بازدارندگی بر فعالیت همه آنزیمهای ذکرشده

به تنهایی و بدون آمیختن با دیگر علفکشها حاصل شده است

دارد ( .)Peixoto et al., 2008علفکش آترازین موجب

( .)Thomas et al., 2014همچنین آنها در تحقیق خود اذعان

افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز در گیاه آرابیدوپسیس

داشتند که بررسی ترکیب علفکشهای متریبیوزین ،ریم-

( )Arabidopsis thalianaمیشود (.)Ivanov et al., 2005

سولفورون ،فلوفناست و پروسولفوکارب و پندیمتالین نشان داد

نتایج مقایسه میانگین تحقیق نشان داد ،علفکش متریبوزین و

که بیشترین افزایش عملکرد غده سیبزمینی رقم آگریا در ترکیب

ریمسولفورون موجب تحریک فعالیت آنزیم کاتاالز

علفکشهای متریبیوزین +فلوفناست و متریبیوزین+

()CAT

بالفاصله پس از سمپاشی میشود .این فعالیت در بازههای زمانی

پروسولفوکارب ،متریبیوزین +پندیمتالین بوده و کمترین

بالفاصله پس از سمپاشی 6 ،ساعت 12 ،ساعت 24 ،ساعت48 ،
35

... تأثیر آمیخته علفکشهای ریمسولفورون و متریبوزین در کنترل
درصد ریمسولفورون فعالیت کاتاالز با شیب تقریباً تندی روند

 ساعت پس از سمپاشی در همه نسبتهای آمیخته72 ،ساعت

.)1 افزایشی دارد درحالیکه در سایر تیمارها ثابت ماند (شکل

 اما پس از،علفکشها با سرعت یکنواختی روند افزایشی داشته
- ساعت فعالیت آنزیم کاتاالز در نسبتهای صفر درصد متری72
50 +  درصد متریبوزین50  درصد ریمسولفورون و100 + بوزین

 مقایسه میانگین اثرات متقابل آمیخته علفکش در مراحل کاربرد پیش کاشت و سبز شدن سیبزمینی بر درصد کاهش تراکم علفهای هرز نسبت به-1 جدول
شاهد
Table 1- Mean comparison of intraction effects of herbicide mixture percentage to preplant and potato emergence
stages on reduction percentage of weed density in comparison to weedy
تراکم علفهرز در مقایسه با شاهد
تیمار
زمان مصرف
نسبت آمیخته علفکش

سلمهتره
آمارانتوس
پیچکصحرایی
Time of
application
Herbicide mixture percentage
Common Lambsquarter Redroot Pigweed Field Bindweed
100% Met + 0% Rim
Preplant
100 a
100 a
42 bc
ab
a
75% Met + 25% Rim
Preplant
99.33
99.33
24.66 ed
ab
d
50% Met + 50% Rim
Preplant
99.33
57.66
28.66 d
ab
c
25% Met +75% Rim
Preplant
99.33
75
26.44 ed
ab
a
0% Met + 100% Rim
Preplant
98
95.33
50 ab
d
b
100% Met + 0% Rim
Emergence
77.22
85.66
39.33 c
ab
b
75% Met + 25% Rim
Emergence
98.33
82
24.66 ed
50% Met + 50% Rim
Emergence
52.92 c
60.88 d
54.33 a
25% Met + 75% Rim
Emergence
90 bc
83.33 b
16.66 e
c
a
0% Met + 100% Rim
Emergence
87.66
95
44.66 a-c
. میباشدRim=rimsulfuron  وMet=metribuzin  همچنین.میانگینهایی با حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری باهم ندارند
There is no difference between the numbers with same letters. Also Met=metribuzin and Rim=rimsulfuron are.
 اثرات متقابل آمیخته علفکشهای متریبیوزین و ریمسولفورون در مراحل کاربرد پیش کاشت و سبز شدن بر درصد افزایش عملکرد و اجزای عملکرد- 2 جدول
سیبزمینی
Table 2- Intraction effects of herbicide mixture of Metribuzin and Rimsulfuron in preplant and post emergence stages on
increasing percentage of yield and yield components of potato
تیمار
عملکرد کل غده
(gr) متوسط وزن غده
(gr)عملکرد تک بوته
زمان مصرف
نسبت آمیخته علفکش
(ton.ha-1)
Mean of tuber weight
Yield of per plant
Time of
Total
tuber yeild
Herbicide mixture percentage
application
100% Met + 0% Rim
Preplant
9.99fg
6.93d
35.32d
g
b-d
75% Met + 25% Rim
Preplant
8.30
8.07
42.97b-d
a
cd
50% Met + 50% Rim
Preplant
26.76
7.10
36.27cd
e -g
cd
25% Met +75% Rim
Preplant
11.26
7.75
40.78b-d
cd
b
0% Met + 100% Rim
Preplant
13.67
9.00
49.61b
100% Met + 0% Rim
Emergencing
21.53b
7.80b-d
41.09b-d
75% Met + 25% Rim
Emergencing
12.96ef
9.09b
50.38b
e
a
50% Met + 50% Rim
Emergencing
18.04
10.53
61.89a
e -g
b
25% Met + 75% Rim
Emergencing
10.48
9.08
50.15b
cd
bc
0% Met + 100% Rim
Emergencing
15.67
8.41
45.34bc
. میباشدRim=rimsulfuron  وMet=metribuzin  همچنین.میانگینهایی با حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری باهم ندارند
There is no difference between the numbers with same letters. Also Met=metribuzin and Rim=rimsulfuron are.
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شکل  -1بررسی روند فعالیت آنزیم کاتاالز در پاسخ به تنش سمپاشی در بازههای زمانی (همزمان با سمپاشی تا  96ساعت پس از سمپاشی)
Figure 1- review process of Catalase enzyme in response to stress of spraying in time period of (simultaneous with
)spraying till 96 hours after spraying

در این آزمایش افزایش آنزیم کاتاالز در نتیجه افزایش

نتیجهگیری کلی

رادیکالهای آزاد در سیبزمینی به دلیل القای تنش جزئی بوده

امروزه محدودیت در تنوع علفکش در زراعت سیبزمینی و

است ،زیرا آنزیم کاتاالز از دیواره سلولی گیاه در برابر صدمات

استفاده مکرر از آنها که باعث بروز مشکالت متعدد از جمله بروز

ناشی از رادیکالهای آزاد محافظت میکند ( Romero-puertas

مقاومت و آلودگی محیطزیست میگردد ،لذا وجود علفکشی

 )et al., 2005و ( .)Shimizu and Kobayashi, 1984چون

سازگار با محصول سیبزمینی و یا استفاده از آمیخته علفکشها

هرگونه تنشی که موجب تولید رادیکالهای آزاد بخصوص

ضروری به نظر میرسد .با توجه به نتایج آزمایش حاضر مخلوط

هیدروژن پراکسید در گیاهان شود سبب آسیب به غشای پالسمایی
و دیواره سلولی گیاهان میشود

دو علفکش ریمسولفورون به میزان  25گرم ماده مؤثره در هکتار

(.)Bienert et al., 2006

با متریبیوزین به میزان  306/50گرم ماده مؤثره در هکتار در

بدینصورت که در این آزمایش آنزیم کاتاالز با تجزیه

زراعت سیبزمینی نتیجه مطلوبی در کنترل علفهای هرز داشت.

رادیکالهای آزاد تولیدشده اثرات سوء علفکش را در سیب-

ازآنجاییکه در این آزمایش اثر اختالط علفکشها در سیب-

زمینی کاهش داده است؛ بنابراین پیشبینی پارامترهای غلظت 90

زمینی بهوسیله سنجش فعالیت آنزیم آنتیاکسیدانی کاتاالز مورد

نسبت به  50بیانگر این است که هرچه قدر غلظت علفکش برای

بررسی قرار گرفت ،نتایج نشان داد با وجود افزایش فعالیت آنزیم،

افزایش  90درصد فعالیت آنزیم در سیبزمینی افزایش پیدا می-

این افزایش بر عملکرد گیاه سیبزمینی تأثیر منفی نداشت و سبب

کند ،فعالیت آنزیم کاتاالز نیز افزایش پیدا میکند که ممکن است

بروز اثرات سوء در سیبزمینی نشد.

در دزهای باال این افزایش تأثیرات سوئی بر سیبزمینی داشته باشد
اما در دزهای مورد استفاده در این تحقیق این تأثیر سوء مشاهده
نشد (جدول .)3
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تأثیر آمیخته علفکشهای ریمسولفورون و متریبوزین در کنترل ...
جدول  -3پارامترهای تخمین زده معادله آمیخته علفکش متریبیوزین  +ریمسولفورون
Table3- Estimated regression parameters of herbicide mixture applied of Metribuzin + Rimsulfuron
EA10
EA50
EA90
Herbicide mixture percentage
b
غلظت الزم برای افزایش غلظت الزم برای افزایش
غلظت الزم برای افزایش
درصد آمیخته علفکش
شیبخط
 50درصد فعالیت آنزیمی  10درصد فعالیت آنزیمی
 90درصد فعالیت آنزیمی
48.59 ±5.91
5.24 ±1.05
85.52 ±4.94
5.44 ±1.42
4.59 ±3.19

762.30 ±10.44
1195.62 ±1.90
-0.798 ±0.10
21.67 ±7.03
87.86 ±7.04
-1.570 ±0.39
498.56 ±15.51
2906.31 ±9.36
-1.246 ±0.20
21.65 ±7.37
86.10 ±6.59
-1.591 ±0.54
38.49 ±6.66
16.32 ±8.12
-1.034 ±0.52
 R2= 0.88اعداد بعد از  ±بیانگر خطای استاندارد میباشد.

0% Metribuzin + 100% rimsulfuron
25% Metribuzin + 75% rimsulfuron
50% Metribuzin + 50% rimsulfuron
75% Metribuzin + 25% rimsulfuron
100% Metribuzin + 0% rimsulfuron

Numbers after ± are approximate standard errors.
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The Effect of Rimsulfuron and Metribuzin Mixture on Weed Control and
Antioxidant Enzyme of Potato
S. Hanifezadeh Erdi1, M. T. Alebrahim*2, R. Fakhari3
Abstract
In order to evaluate mixture of rimsulfuron (Titus) and metribuzin (Sencor) herbicides on weed
control, yield of potato (Solanum tuberosum L.) a factorial experiment conducted on the base of
Randomized Complete Block Design in 3 replications and use of Agria cultivar of potato in Research
Field of Mohaghegh Ardabili University at 2016. The treatments consist of rimsulfuron herbicide in
0, 12.5, 25, 37.5 and 50 gr ai/ha and metribuzin in 0, 153.25, 306.50, 459.75 and 613 gr ai/ha for 5
herbicide mixture percentage (as: 0:613, 12.5:459.75, 25:306.50, 37.5:153.25 and 50:0) and the
second factor was different time of application of this herbicides include (pre-plant and potato
emergence). In order to results of experiment, use of rimsulfuron + metribuzin herbicide mixture
improved the efficacy of each one of herbicides in weed control by means of lowering weed density.
The results of stem yield and total yield of potato tuber showed that use of 306.50 gr ai/ha metribuzin
+ 25 gr ai/ha rimsulfuron in emergence stage induced 10.53% and 61.83% yield of stem and total
yield in comparison to weedy.
Keywords: Catalase, Potato Agria Cultivar, Sencor, Titus Herbicide.
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