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چكيده

به منظور بررسي کارايي علفکش متريبوزين (سنکور  75دبليوپي ( )) 1WPدر کنترل گونههاي مختلف علف های هرز و اثرات آن
بر روي ارقام گندم زمس�تانه ،آزمايش�ي مزرعهاي در سال  1385در منطقه ورامين به اجرا درآمد .آزمايش در قالب طرح بلوکهاي
کامل تصادفي ( 2)RCBDبا چهار تکرار اجرا شد و ساختار تيمارها فاکتوريل بود .فاكتورهاي آزمايش شامل رقم گندم در سه سطح
(شيراز ،پيشتاز و الين  ،)M-79-6مقادير مختلف علفكش متريبوزين در چهار سطح ( 0/75 ،0/5 ،0و  1كيلوگرم در هكتار از ماده
تجاري اين علفكش به صورت پودر وتابل  75درصد ( ))WP %75و زمان كاربرد علفكش در دو س�طح (پيشرويش و پسرويش)
بودن�د که همراه با ش�اهد بدون وجي�ن مورد ارزيابي و مقايس�ه قرار گرفتند .در اين آزمايش زيس�تتوده و درص�د کاهش تراکم
علفهايهرز ،عملکرد (دانه و بيولوژيک) در  30روز بعد از كش�ت در تيمارهاي با سمپاش�ي پيشرويش و  30روز بعد از سمپاش�ي
در تيمارهاي با سمپاش�ي پسرويش محاس�به شد .نتايج نش�ان داد که دز  0/5کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی بیشترین
کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز و کمترین اثر منفی و گیاه سوزی را بر روی ارقام گندم مورد آزمایش داشت .اما به دلیل
سوختگی ،ارقام گندم و مقادير مختلف علفکش متريبوزين در اين آزمايش از نظر عملکرد نهايي در هر دو زمان کاربرد علفکش
متريبوزين هيچ اختالفي را با يکديگر نشان ندادند.
كلمات كليدي :پيشتاز ،شيراز ،الین  ،M-79-6سوختگي برگ ،عملکرد دانه ،عملكرد بیولوژیک
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بررسی کارایی مقدار ...
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Investigation of dose and time application of Metribuzin on wheat (Triticum aestivum) cultivars yield and weeds
control in Varamin
By: Reza Mohtasebi, Msc in Islamic Azad University, Science and Research Branch (Corresponding Author; Tel:
+989125644668) Mohammad Ali Baghestani, and Eskandar Zand, Associate Professors of Iranian Research Institute
of Plant Protection. Mohammad Sarhadi Msc in Islamic Azad University Science and Research Branch.
In order to survey the efficiency of metribuzin herbicide (sencor %75 wp) in weed control and its influence on wheat
cultivars, a field study was conducted in Varamin region. Experiment was carried out in randomized complete block
design (RCBD) with 4 replication as factorial arrangement. The experimental factors consist of: wheat cultivar in 3
levels (Shiraz, Pishtaz and M-79-6 line), different amount of metribuzin herbicide in 4 levels (0, 0.5, 0.75 and 1 kg/ha
as commercial substance in form of 75 percent wettable powders (wp %75) and time application of herbicide in 2 levels
(Pre-emergence and Post-emergence), together with weed infested treatment were compared and evaluated. For results
explanation wheat yield (grain & biological), weeds dry matter and their number was measured before and 30 days
after herbicide treatment. Results showed that 0.5 Kg/ha dose in pre-emergence time had the most suitable influence
on reducing weeds control and least phytotoxicity on wheat cultivars. But due to high phytotoxicity, wheat cultivars
and different amount of metribuzin in two time application were not showed any significant difference in wheat yield
in weed infested treatments and non treatments.
Key words: Pishtaz, Shiraz, M-79-6 line, Phytotoxicity, Grain yield, Biological yield

مقدمه

گن��دم مهمترين محصول غله در دنيا اس��ت و بع��د از ذرت از لحاظ
تولي��د در دنيا مقام دوم را دارد ( Young .)13و  )1994( Oggعنوان
کردند که افزايش محصول گندم مانند ساير فرآوردههاي كشاورزي عالوه
بر افزايش س��طح زير كشت به مقدار عملكرد محصول در واحد سطح نيز
مربوط ميباش��د .باال بردن عملكرد محصول در واحد س��طح تابع عوامل
خاصي اس��ت كه يكي از اين عوامل ،مديريت صحيح علفهايهرز جهت
كاهش خس��ارت آنها ميباش��د ،زيرا علفهرز از جمله عواملي اس��ت که
مسئول کاهش عملکرد گندم ميباشد Schreiber .و همکاران ()1992
گزارش کردند که در حال حاضر ،کش��ورهاي پيش��رفته توانستهاند زيان
علفهايهرز را به  5درصد کاهش دهند ،در حالي که در کش��ورهاي در
حال توس��عه ميزان خس��ارت آنها بيش از  25درصد برآورد ش��ده است.
روشهاي مبارزه با علفهايهرز از وجين دس��تي ش��روع شده و در حال
حاضر از طريق مبارزه ش��يميايي به اوج خود رس��يده اس��ت ( .)5معرفي
و توس��عه علفکشهاي جديد ابزار مناس��بي براي مديريت علفهايهرز
در اختي��ار کش��اورزان قرار داده اس��ت .اين امر منجر ب��ه کنترل موثر و
کارآمد علفهايهرز در مقياس��ي ش��ده است که امروزه علفکشها رکن
اصلي کش��اورزي نوين محس��وب ميش��وند ( .)4علفکش متريبوزين با
نام تجاري س��نکور از گروه بازدارندههاي فتوسيس��تم  IIفرآيند فتوسنتز
ميباش��د و در گ��روه  )5( C1و در خانواده ش��يميايي تريازينونها قرار
دارد ( .)21اي��ن علفک��ش داراي نيمه عمر 30تا 60روز در خاک اس��ت
و بقاي��اي زيادي در خاک ن��دارد .اين علفکش داراي خاصيت باد بردگي
ميباش��د و به گياهان حساس آسيب ميرساند و اگر وارد آبها و مناطق
مرطوب ش��ود ،آلودگي ايجاد ميکند( .)12 ،11ب��ه عقيده  Bedmarو
هم��کاران ( )2004متريبوزين تاثير خوبي بر روي علفهايهرز پهنبرگ

(پژوهشوسازندگی)

و باريکبرگ داشته و به صورت قبل از کاشت ،پيشرويشي و پسرويشي
قابل کاربرد اس��ت و از طريق ريش��ه و اندامهاي هوايي قابل جذب است.
 )2002( Dasگ��زارش نم��ود که با توجه به دز ،حجم سمپاش��ي و زمان
کاربرد معمول علفکش متريبوزين در مزارع گندم ،اين علفکش کنترل
خوبي را در مقايس��ه ب��ا علفکشه��اي ايزوپروترون ،سولفوس��ولفرون،
کلوديناف��وپ پروپارژيل و فنوکس��اپروپ اتيل بر روي خونيواش معمولي
( ،)Phalaris minor Retz.يوالف وحش��ي بهاره ()Avena fatua L.
و يوالف وحش��ي زمس��تانه ( )Avena ludoviciana Durieuو عده
زيادي از علفهايهرز پهنب��رگ دارد )1985( Rydrych .عنوان کرد
که در زمان استفاده از علفکش متريبوزين چنانچه مواد آلي خاک کمتر
از  1درصد باش��د گندم آسيب خواهد ديد )2000( Bridges .تاخير در
مصرف متريبوزين تا پايان پنجهدهي گندم ،سبب كاهش ميزان خسارت
به محصول و عملكرد آن خواهد ش��د ،ولي احتم��ال پايين آمدن كارايي
آن در كنترل علفهايهرز بيش��تر خواهد ب��ود Runyan( .و همکاران،
1982؛  Schroederو همکاران1985 ،؛ 1986 ،Anderson؛ Shaw
و 1991 ،Wesly؛  )2000 ،Bridgesتحمل ارقام گندم به اين علفکش
متفاوت اس��ت )2000( Bridges .اظهار کرد هر چند متريبوزين قادر به
کنترل طيف وس��يعي از علفهايهرز ميباش��د ولي براي بدست آوردن
تحمل محصول به اين علفکش ،افزايش عملکرد دانه ارقام حساس گندم
و کنترل مناس��ب علفهايهرز ،مديريت صحيح که ش��امل انتخاب رقم
مناس��ب محصول و زمان کاربرد صحيح علفکش اس��ت ،اجتناب ناپذير
ميباش��د .به اعتقاد فربدني��ا ( )1384انتخاب رقم گي��اه زراعی میتواند
نقش اساس��ی در مديري��ت جوامع علفهایهرز ايفا کن��د ،بهبود قابليت
رقابتی گياهان زراعی میتواند سبب کاهش وابستگی به علفکشها برای
مديريت علفهایهرز باش��د .استفاده از گياهان زراعی با توان رقابتی باال
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در برابر علفهایهرز ،آس��انترين راهکار در مديريت اين گياهان توس��ط
کشاورزان میباشد.

مواد و روشها

اين تحقيق ،طي سال زراعي  1384-85در مزرعه تحقيقاتي موسسه
گياهپزش��کي کش��ور ،بخش تحقيقات علفهايهرز ،واقع در شهرس��تان
ورامي��ن به اجرا درآمد .اين منطقه بر اس��اس طبقهبندي دومارتن داراي
آب و هواي نيمهخش��ک ميباشد .منطقه ورامين در 70کيلومتري جنوب
شرقي تهران با طول جغرافيايي  51درجه 39 ،دقيقه ،صفر ثانيه و عرض
جغرافياي��ي  35درجه 19 ،دقيقه 30 ،ثانيه و ارتفاع  +915متر از س��طح
متوس��ط آب خليج فارس واقع شده است .زمان مطلوب کاشت گندم در
اي��ن منطقه  15آبانماه ميباش��د( .)2آزماي��ش در قالب طرح بلوکهاي
کامل تصادفي ( )RCBDبا چهار تکرار و به صورت فاکتوريل اجرا ش��د.
فاكتورهاي آزمايش شامل رقم گندم در سه سطح (شيراز ،پيشتاز و الين
 ،)M-79-6مقادير مختلف علفكش متريبوزين در چهار سطح (،0/5 ،0
 0/75و  1كيلوگرم در هكتار از ماده تجارتي اين علفكش به صورت پودر
وتاب��ل  75درص��د) و زمان كاربرد علفكش در دو س��طح (پيشرويش و
پسرويش) بودند که س��طح پس رویش درمرحله  3تا  4برگي گندم بود.
بافت خاک مزرعه آزمايشي لومي و  pH=7/57بود .عمليات آماده سازي
زمين شامل ش��خم برگردان در پاييز به وسيله گاوآهن برگرداندار انجام
ش��د و با زدن دو ديس��ک عمود بر هم و استفاده از ماله ،عمليات تسطيح
زمي��ن صورت گرفت .پس از تس��طيح و با در نظر گرفت��ن ميزان عناصر
غذايي زمين ،کود مورد نياز پايه که ش��امل 300 :کيلوگرم در هکتار اوره
( 150کيلوگرم در هکتار در هنگام کاش��ت و  150کيلوگرم در هکتار به
صورت س��رک در اواخر پنجهزني و شروع ساقه رفتن) 300 ،کيلوگرم در
هکتار سوپر فسفات و  100کيلوگرم در هکتار پتاس بود ،براي تمام ارقام
به طور يکسان پخش شد .به منظور انجام آزمايش در منطقه ورامين پس
از تهيه زمين مبادرت به آلودگي مصنوعي با علفهايهرز رايج در منطقه
صورت گرفت .سپس با تسطيح و زدن فاروئر ،زمين آماده کشت شد .پس
از اعمال تيمارهاي پيشکاش��ت مبادرت به کشت گرديد .عمليات کاشت
در ورامي��ن در تاري��خ  15آبانماه  1384انجام ش��د .هر كرت آزمايش از
لحاظ طولي به دو قسمت  5و  3متري تقسيم شد .قسمت بااليي هر كرت
سمپاش��ي نشده و به عنوان ش��اهد آن كرت در نظر گرفتهشد و قسمت
پايين آن اعمال تيمار گرديد .هر کرت آزمايش��ي مش��تمل بر  4پشته به
فاصله  60سانتيمتر (فاصله دو فارو از یکدیگر) بود .بر روي هر پشته نيز
دو رديف گندم کشت شد .دو پشته کناري به عنوان حاشيه در نظر گرفته
ش��د .طول هر يك از كرتها  8متر ،ك��ه  5متر آن متعلق به كرت تيمار
شده و  3متر آن متعلق به شاهد آلوده به علفهرز بود .بدينترتيب ابعاد
كل��ي هر يك از كرتها  3×8متر بود .فاصله کرتها از يکديگر  0/5متر و
فاصله بين بلوكها نيز  2متر در نظر گرفته ش��د .در طي مرحله داش��ت،
آبياري به طور منظم و بصورت ش��ياري بر اساس عرف منطقه انجام شد.
پس از اطمينان از حصول رسيدگي فيزيولوژيکي در گندم آبياري ديگري
انجام نش��د .کود شيميايي اوره مورد نياز بر اساس نياز ارقام گندم شيراز،
پيشتاز و الين  M-79-6و محتواي عناصر شيميايي خاک به ميزان 150
کيلوگرم در هکتار به صورت سرک در اواخر پنجهزني و شروع ساقه رفتن
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داده ش��د .سمپاشي با استفاده از س��مپاش موتوري پشتي MATABI
(الگانس  18پالس) س��اخت ش��رکت اس��پانيايي  Tgoizperمجهز به
دسته و نازل ش��رهاي که خروجياش در فشار  2/8بار برابر  0/73ليتر بر
دقيقه بود جهت کاربرد علفکش استفاده شد و سمپاش بر اساس ميزان
 350ليتر آب در هكتار كاليبره شد.
در ابت��دا قب��ل از سمپاش��ي کادرهاي چوب��ي به ابع��اد  1×1متر در
قس��متهاي سمپاش��ي ش��ده به عنوان کادر ثابت قرار داده ش��د (ضمناً
نمايانگر علفهايهرز آن كرت نيز بود) .سپس در اين کادر در  30روز بعد
از كش��ت در تيمارهاي با سمپاشي پيشرويش و  30روز بعد از سمپاشي
در تيمارهاي با سمپاش��ي پسرويش ،تعداد علفهايهرز به تفكيك گونه
ش��مارش شدند .الزم به ذكر است كه اگر در حد فاصل زمان سمپاشي و
زمان شمارش اوليه يا ثانويه علفهرز تازهاي سبز شد در محاسبات منظور
نش��د و حذف ش��د .تمام نمونهبرداريها از روي دو پشته وسط هر کرت
صورت گرفت .نمونهبرداري اول در کادرهای  30×60س��انتيمتر مربع در
تاريخ  1384/12/18انجام گرفت که به فاصله هر  15روز يک بار تکرار شد.
در انتهاي فصل رشد و پس از حذف حاشيهها گندم موجود در کادرهای
ثابت  1×1در قسمت سمپاش��ي شده و سمپاشي نشده از سطح برداشت
ش��ده و پس از خرمنکوبي عملکرد دانه و کاه و کلش آنها در واحد سطح
محاس��به ش��د .به منظور ارزيابي فاکتورهاي آزمايش بر روي زيستتوده
علفهايه��رز در  30روز پس از سمپاش��ي ،نمونهب��رداري در کادرهاي
تصادفي  30×60س��انتيمتر از دو رديف وس��ط کرتهاي سمپاشي شده،
ص��ورت گرفت .پ��س از انتقال علفهايهرز به آزمايش��گاه ،علفهايهرز
داخ��ل پاکتهايي کاغذي در آون قرار داده ش��د و پس از  48س��اعت با
اس��تفاده از ترازوهاي دقيق ديجيتالي توزينگرديد .کادر در قس��متی از
ک��رت که معرف علفهايهرز آن کرت بود ،قرار داده ش��د .درصد كاهش
تراكم علفهايهرز در آزمايش��ات خاك كاربرد (کرتهايي که علفکش
در زمان پيشرويش��ي مصرف ش��ده بود) در  30روز پس از سمپاشي ،در
کادرهاي تصادفي  30×60س��انتيمتر مربع انجام ش��د .نمونهبرداريها از
دو رديف وس��ط هر کرت که شامل کرتهاي شاهد آلوده به علفهايهرز
و کرتهاي سمپاش��ي ش��ده بود ،صورت گرفت .همچنين درصد كاهش
تراكم علفهايهرز در آزمايشات پسرويشي (کرتهايي که علفکش در
زمان پسرويش��ي مصرف ش��ده بود) در قبل از سمپاش��ي و  30روز پس
از سمپاش��ي در کوادراتهاي ثابت  1×1مترمربع ش��مارش ش��د .سپس
علفهايهرزي که در کادرهاي تصادفي  30×60سانتيمتر برداشت شده
بود ،به آزمايشگاه منتقل شده و به تفکيک گونه جداگرديد.
معادله  :)3( 1محاسبه درصد كاهش تراكم علفهايهرز در آزمايشات
خاك كاربرد
Nospray − spray
)

Nospray

(% Density = 100

 :Density%درص��د كاهش تراكم علفهايهرز در آزمايش��ات خاك
كاربرد
 :Nosprayتعداد علفهايهرز در کرت شاهد آلوده به علفهرز
 :sprayتعداد علفهايهرز در کرت سمپاشي شده
معادله  :)3( 2محاسبه درصد كاهش تراكم علفهايهرز در آزمايشات
beforespray − afterspray
پسرويشي
)

beforespray

(% Density = 100
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 :Density%درص��د كاه��ش تراك��م علفهايه��رز در آزمايش��ات
پسرويشي
 :beforesprayتع��داد علفهايهرز قبل از سمپاش��ي در کوادرات
ثابت
 :afersprayتعداد علفهايهرز بعد از سمپاشي در کوادرات ثابت
دادهه��اي حاصل از اين آزماي��ش پس از تجزيه واريانس بر اس��اس
آزمون دانکن مقايسه ميانگين شدند .قبل از انجام تجزيه واريانس بر روي
دادهه��ا ،جهت تعيين يکنواختی دادهه��ا از آزمون باقيمانده و در صورت
لزوم از تبديل دادهها استفاده گرديد .براي آناليز از نرمافزار  SASاستفاده
شد .مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح
معنيدار  5درصد و توسط همين نرم افزار انجام شد.

نتايج و بحث

فلور علفهايهرز موجود در آزمايش خاکشير تلخ (Sisymbrium.
 ،)irrio Lخاکشير شيرين ( ،)Descurainia sophia L.کيسه کشيش
"
( ،)Capsella bursa-pastoris L.گندمک (،)Stellaria media L.
خارلته ( ،)Cirsium arvense L.پيچک صحرايي (Convolvulus.
 ،)arvensis Lخردل آبيفام ( ،)Chorispora tenella pall.درشتوک
"
( ،)Malcolmia Africana L.خ��ردل وحش��ي (،)Sinapis arvensis L.
ش��اهتره ( ،)Fumaria vailantii Loiselماش��ک گلخوش��هاي
( ،)Vicia villosa Rothبيت��يراخ (Galium tricornutum
 ،)Dandyيوالف وحشيزمستانه (،)Avena ludoviciana Durieu
جوموشک ( )Hordeum murinum Boissو جودره (Hordeum
 )spontaneum Kochبودن��د ک��ه ش��امل علفهايه��رز پهنبرگ و
باريکبرگ ميباشد.
درص�د کاهش تراک�م علفهايهرز :نتايج مقايس��ه ميانگين درصد
کاهش تراکم در  30روز پس از سمپاش��ي نشان داد که کاربرد علفکش
بصورت پيشرويش��ي نس��بت به تيمار پسرويش��ي باعث کاهش بيشتر
تراک��م علفهايهرز ش��د (ج��دول .)1اين موضوع را مي ت��وان به وجود
متريبوزين در اليه هاي س��طحي خاک در زماني که علفهايهرز رشد و
توس��عه زيادي ندارند نسبت داد و همان طوري که مشخص است کارايي
علفکش در زمان گياهچهاي علفهرز بيش��تر اس��ت .دلي��ل ديگر براي
کارايي بهتر کاربرد پيش رويش��ي متريبوين نسبت به کارايي پس رويشي
آن را نيز مي توان به پايين بودن ماده آلي خاک در منطقه مورد آزمايش
نس��بت داد که در ح��دود ( )%0/481ب��ود )1985( Rydrych .گزارش
نمود که اگر ميزان ماده آلي خاک کمتر از  1درصد باشد گندم در کاربرد
متريبوزين آس��يب ميبينند .زيرا در زماني که ماده آلي خاک کم اس��ت،
جذب سطحي علف کش توسط کلوييدهاي خاک نيز کم است و در نتيجه
مق��دار زيادي از متريبوزين به صورت فع��ال در محلول خاک باقي مانده
و موجب وارد آمدن خس��ارت به دانه رس��تها ميشود ( .)7به طور کلي
دز  0کيلوگ��رم در هکتار علفکش در هر دو زم��ان ،اختالف معنيداري
با ديگر دزهاي به کار رفته در آزمايش نش��ان داد و دزهاي  0/75 ،0/5و
 1کيلوگ��رم در هکتار علفکش در ي��ک گروه آماري قرار گرفتند و باعث
کاهش چش��مگير علفهايهرز شدند .اين امر نش��ان دهنده عدم تفاوت
در ب��ه کارگيري دزهاي مختل��ف در کاهش درصد تراک��م علفهايهرز
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ميباش��د .نتاي��ج حاص��ل بيانگر اثر بخش��ي مناس��ب دز کاه��ش يافته
( 0/5کيلوگرم در هکتار) متريبوزين نسبت به دزهاي  0/75و  1کيلوگرم
در هکتار متريبوزين در کاهش تراکم و کنترل علفهايهرز ميباش��د ،و
از آن جايي که اگر متريبوزين وارد آبها و مناطق مرطوب شود ،آلودگي
ايجاد ميکند ( ،)12 ،11با اين کار ميزان ماده شيميايي کمتري به محيط
زيس��ت وارد ميش��ود .پس ميتوان اين دز را ب��راي کنترل علفهايهرز
توصي��ه نم��ود Khan .و همکاران ( )2003آزمايش��ي ب��ا علفکشهاي
متفاوت به صورت پيشرويش��ي و پسرويش��ي بر روي لوبيا زراعي انجام
دادند و بيان کردند که کاربرد متريبوزين به صورت پسرويشي با دز 500
گ��رم در هکتار از م��اده تجارتي به صورت پودر وتابل  70درصد نس��بت
به علفکشهاي اگزاديازون ،پروپاگزافوپ و ايزوپروترون ،توانست حداقل
تراکم علفهايهرز (ش��امل سلمهتره ،ماش��ک گلخوشهاي و فوماريا) در
مترمربع را ايجاد کند.
زيس��تتوده علفهايه��رز :نتاي��ج مقايس��ه ميانگي��ن زيس��تتوده
علفهايهرز در  30روز پس از سمپاش��ي نشان داد که کاربرد علفکش
در زمان پيشرويش��ي نس��بت به زمان پسرويش��ي باعث کاهش بيشتر
زيس��تتوده علفهايهرز شد (جدول  .)1اين امر را میتوان به حساسيت
باالي بذور علفهايهرز به علفکش متريبوزين در زماني که علفهايهرز
رشد و توسعه زيادي ندارند نسبت داد .و دليل ديگر کمي مواد آلي موجود
در خاک مورد آزمايش اس��ت که وجود علفکش در زمان پيشرويش��ي
در خاک باعث عدم جذب متريبوزين توس��ط کلوييدهاي خاک وافزايش
متريبوزين در محلول خاک مي شود که باعث اثرات منفي بيشتر بر روي
علفهايهرز اس��ت .ب��ه طور کلي دز  0کيلوگ��رم در هکتار علفکش در
هر دو زمان ،اختالف معن��يداري با ديگر دزهاي به کار رفته در آزمايش
نش��ان داد .در زمان پيشرويش��ي دزهاي  0/5و  0/75کيلوگرم در هکتار
علفک��ش در يک گ��روه آماري ق��رار گرفتند و باعث کاهش چش��مگير
زيس��تتوده علفهايه��رز ش��دند و دز  1کيلوگ��رم در هکتار علفکش
در همي��ن زمان توانس��ت  94درصد زيس��تتوده علفهايهرز را کاهش
ده��د .در زمان پسرويش ني��ز دزهاي  0/5 ،0و  0/75کيلوگرم در هکتار
علفکش در يک گروه آماري قرار گرفتند و باعث کاهش چش��مگير اين
صفت شدند (جدول  .)1نتايج داده هاي مقايسه ميانگين جدول  1نشان
داد که دز  0/5کيلوگرم در هکتار متريبوزين به علت آلودگي کمتر محيط
زيس��ت و پايين آوردن هزينه مصرف علفکش و ايجاد سوختگي کمتر بر
روي گندم ،نسبت به ساير دزها مناسبتر است .در نهايت ميتوان نتيجه
گرفت که تفاوتي در کاربرد علفکش در زمان پيشرويشي و پسرويشي
در کاهش زيس��ت توده علفهايهرز ديده نميشود که اين خود نشان از
انعطاف پذيري کاربرد اين علف کش در اين صفت در هر دو زمان است.
عملکرد نهايي (بيولوژيک و دانه) در کاربرد پيشرويشي و پسرویشی متريبوزين

همانطوري که در جدول  2مشاهده ميشود عملکرد بيولوژيک و دانه
هر سه رقم گندم در اين آزمايش هيچ اختالفي را از لحاظ آماري نداشتند.
يعن��ي در نهايت ميتوان گفت که ارق��ام از نظر رقابتي در صفت عملکرد
بيولوژي��ک و دانه برابرند .ولي همانطور که در مورد تراکم و زيس��تتوده
علفهايه��رز عنوان ش��د ،توانايي اي��ن ارقام در رقابت ب��ا علفهايهرز
متفاوت است (جدول .)1
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متريبوزي��ن در مه��ار علفهایهرز گندم کارايی مناس��بی داش��ته اما به
دليل ايجاد س��وختگی ب��ر روی گندم ،عملکرد نهاي��ی محصول با حالت
عدم کاربرد علفکش (ش��اهد) تفاوت معنیداری را نش��ان نداده اس��ت.
(بحرينينژاد  )1376متريبوزين را به ميزان  300گرم ماده موثر در هکتار
به همراه علفکشهاي يو  46کمبي فلوئيد  ،6بروموکس��نيل ،ديکلوفوپ
متيل و ترالکوکس��يديم بر روي محصول گندم آزمايش کرد .نتايج حاکي
از آن بود که بيش��ترين خسارت ظاهري به گندم نسبت به علفکشهاي
ديگر توس��ط متريبيوزين وارد ش��د .با توجه به تاثي��ر مواد آلی خاک بر
کارايی اين علفکش و فقر مواد آلی در خاکهای ايران ،به نظر می رسد
اس��تفاده از علفکش متريبوزين جهت مديريت علفهایهرز مزارع گندم
کشور جای مطالعه بیشتری دارد.

عملکرد بيولوژيک و دانه

نتایج مقایس��ه میانگین عملکرد بیولوژیک ،عملک��رد دانه با توجه به
جدول  3نش��ان داد که بين هيچ کدام از دزهاي به کار رفته در آزمايش
در هر دو زمان مصرف متريبوزين اختالف آماري ديده نشد .که دليل اين
ام��ر را ميت��وان چنين عنوان کرد که علیرقم کنترل مناس��ب علفکش
متريبوزين در کاهش تراکم و زيس��ت توده علف هاي هرز در هر دو زمان
پيشرويش��ي و پسرويشي ،اين علفکش باعث س��وختگي بر روي ارقام
گندم در اين آزمايش ش��ده اس��ت ،تا آنجايي که به کارگيري علف کش
در دزهاي مختلف با عدم به کارگيري آن ،دز صفر (شاهد) ،هيچ اختالف
آماري را نشان نداد.
نتاي��ج اي��ن آزمايش نش��ان داد که اگرچ��ه به کارگي��ری علفکش

جدول -1نتايج مقايسه ميانگين زيستتوده علفهايهرز و درصد کاهش تراکم علفهايهرز در مترمربع در  30روز پس از سمپاشِ ي
در حضور مقادير مختلف علفکش متريبوزين در آزمايشات پيشرويشي و پسرويشي

دز علفکش ()kg/ha

کاهش تراکم ()%

زيستتوده ()g/m2

پيشرويشي

پسرويشي

پيشرويشي

پسرويشي

0

0/00b

5/62b

5/03a

5/52a

0/5

72/01a

59/10a

1/09b

1/31b

0/75

74/31a

60/16a

0/96b

1/53b

1

84/68a

62/25a

0/06c

1/23b

در هر ستون ميانگينهايي که حداقل در يک حرف مشترک هستند تفاوت معنيداري با يکديگر ندارند (دانکن )α =0/05

جدول  -2نتايج مقايسه ميانگينهاي عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در حضور ارقام گندم در آزمايشات پيشرويشي و پسرويشي

ارقام گندم

عملکرد ب ِيولوژِيک ()t/ha

عملکرد دانه()t/ha

پيشرويشي

پسرويشي

پيشرويشي

پسرويشي

شِ يراز

18/69a

16/59a

5/57a

5/55a

پ ِيشتاز

17/56a

17/10a

5/77a

5/23a

6-79-M

17/86a

19/99a

5/10a

6/52a

در هر ستون ميانگينهايي که حداقل در يک حرف مشترک هستند تفاوت معنيداري با يکديگر ندارند (دانکن )α =0/05
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)t/ha( عملکرد ب ِيولوژِيک

دز علفکش
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5/41a
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18/22a

18/02a

0

5/75a

5/97a

17/47a

18/47a

0/5

5/33a

6/38a

18/32a

19/95a

0/75

5/41a

5/15a
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15/11a
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