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 چكيده

طرح  رشد گياه كلزا آزمايشي گلخانه ای بصورت فاكتوريل در قالببه منظور تعيين تاثير بقايای علف كش متری بيوزين بر 

، 10/1، 1سطح ) 0تکرار اجرا شد. تيمارهای آزمايشي شامل كاربرد غلظت های مختلف علف كش در  1كامال تصادفي در 

ياه و اندام های هوايي گ ميلي گرم در كيلوگرم ماده موثره( بود كه تاثير آن بر زيست توده ريشه 0و  0/1، 1/1، 1/1، 0/1، 11/1

ميلي گرم در كيلوگرم، زيست  0تا  10/1كلزا مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با افزايش مقدار بقايای متری بيوزين از 

(. اين كاهش در زيست توده ريشه شديدتر از اندام های هوايي بوده p<0/01توده گياه كلزا بطور معني داری كاهش يافت )

( بوده است. با توجه به حساسيت باالی كلزا 010/1( كمتر از اندام های هوايي )1110/1بدست آمده برای ريشه ) 50EDکه بطوري

به بقايای متری بيوزين، توجه در ارائه يك برنامه تناوب زراعي هدفمند در مزارعي كه سابقه كاربرد متری بيوزين دارند، جهت 

 كشت آن امری بسيار ضروری مي باشد.

 .50EDزيست سنجي،  متری بيوزين، بقايا،  واژه های كليدی:

 

Evaluation the Canola (Brassica napus) sensitivity to metribuzin simulated residue in 

soil using Bioassay experiment 
Mehdizadeh. M1*. E. Izadi Darbandi2. M.T. Naseri2 and Rastgoo. M2 and H. Sabet-Zangeneh3 

1, 3- Ph.D student in Weed Science, Mohaghegh Ardabili University. 2- Assistant Professor in 

weed science, College of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 
A pot experiment was carried out to evaluate the effect of metribuzin simulated concentrations residue in soil 

on Canola growth using a completely randomized design (CRD) with factorial arrangement with 3 replicates. 

Experimental treatments consisted of metribuzin simulated concentrations residual in soil (0, 0.01, 0.05, 0.1, 

0.2, 0.4, 0.8 and 1 mg a.i kg-1 soil). Results showed that canola growth significantly affected by metribuzin 

concentrations from 0.01 to 1 mg.kg-1 (p<0.01). This reduction in root dry matter was severe than shoot dry 

matter so that root ED50 (0.0609) was lower than shoot's (0.101). Because of Canola high sensitivity to 

metribuzin residue, it is important to have suitable crop rotation programs in fields with metribuzin application 

in their histories. 

, Metribuzin, Residue.50Bioassay, ED Keywords: 

 مقدمه

علف كش های تريازيني از مهمترين علف كش ها به شمار مي روند كه به علت فعاليت زياد و پايداری بااليي كه در خاک 

)ماكودا و  دارند از پتانسيل بااليي در آلودگي محيط خاک و ايجاد خسارت و محدوديت در تناوب های زرعي برخوردارند

زين از گروه علف كش های تريازين های نامتقارن بوده كه برای كنترل علف های بيو (. در اين ارتباط متری1110همکاران، 

هرز پهن برگ و باريك برگ در مزارع سيب زميني، گوجه فرنگي و سويا بصورت پيش رويشي يا پيش كاشتي توصيه شده 

 تناوبي همچون كلزا اثرات(. پايداری نسبتا باالی اين علف كش در خاک مي تواند روی محصوالت حساس 1111است )تاملين، 
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مشاهده كردند كه بقايای  (1100پيوستگان و فرحبخش )در اين ارتباط  (.1101همکاران،  پسماني و سميت داشته باشد )رانفت و

 كلزا و چغندر شده اندهای آترازين+آالكلر و فوماسولفورون منجر به تلفات معني داری در زيست توده گياهان  كش علف

. بنابراين تعيين ميزان باقيمانده علف كش ها در خاک قبل از كاشت محصول بعدی مي تواند در (1100)پيوستگان و فرح بخش، 

 HPLCمديريت تناوب زراعي و كاهش خسارت وارد شده به گياهان زراعي نقش موثری داشته باشد. در اين ارتباط استفاده از 

ت سنجي با استفاده از گياهان حساس مهمترين روش های معمول در تعيين نيمه عمر و ميزان باقيمانده علف و آزمون های زيس

ين اكش ها هستند. از آنجايي كه در مطالعات انجام شده از گياه كلزا به عنوان گياه محکي در اين ارتباط استفاده مي شود 

از روش فاده با است علف كش متری بيوزين در خاکشبيه سازی شده  هایميزان حساسيت آن به غلظت آزمايش به منظور بررسي

 .انجام شدسنجي زيست

 مواد و روش ها

در گلخانه تحقيقاتي دانشکده كشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد بصورت فاكتوريل و در قالب طرح  0101آزمايش در سال 

، 1/1، 0/1، 11/1، 10/1ای مختلف متری بيوزين در خاک )تکرار اجرا شد. تيمارهای آزمايش شامل غلظت ه 1كامال تصادفي با 

ميلي گرم در كيلو گرم( بودند كه تاثير آنها روی زيست توده ريشه و اندام های هوايي گياه كلزا مورد ارزيابي قرار  0و  0/1، 1/1

ام متری بيوزين  پي پي 0111در  شن، خاک و خاک برگ، محلول ما 0:0:0گرفت. برای اين منظور پس از تهيه خاكي به نسبت 

از حل كردن آن در آب تهيه و بقيه غلظت ها از رقيق كردن محلول مادر تهيه شدند. سپس با استفاده از پيپت سرنگي مقدار 

بيوزين برای اختالط با خاک، برداشت شده و بر روی سطح خاک گلدان ها ريخته شد و پس از تبخير  محاسبه شده محلول متری

عدد بذر گياه كلزا )رقم هايوال(  01كامل با اليه فوقاني خاک گلدان مخلوط شده و پس از انتقال گلدان ها،  حالل )آب( بطور

در عمق مناسبي در گلدان ها كاشته شد. در طي آزمايش گلدانها بطور يکنواخت و در حدی كه فاضالب خروجي نداشته باشند، 

روز،  برداشت و پس از  11بوته در هر گلدان تنك شدند و گياهان پس از  1آبياری شدند. يك هفته پس از سبز شدن گياهان به 

ساعت حرارت داده شدند. سپس وزن خشك اندام  10درجه سانتيگراد بمدت  11خشکاندن آنها بطور مجزا در آوني با دمای 

داده های حاصل برای تعيين  تجزيه رگرسيون های هوايي و ريشه با استفاده از ترازوی ديجيتالي با دقت يك هزارم توزين شد.

و از برازش آنها به معادالت  Rدرصد زيست توده ريشه و اندام های هوايي با استفاده از نرم افزار  11دز موثر برای كاهش 

 پارامتری زيست توده توليد شده گياه كلزا انجام و در تحليل نتايج بکار گرفته شد. اين معادله به شرح زير است: 1و  1لجستيکي 

,𝑓(𝑥                                                                      : معادله (𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒)) = 𝑐 +
𝑑−𝑐

1+exp{𝑏(log(𝑥)−log(𝑒))}
  

 11: غلظتي از علف كش كه سبب كاهش e: شيب منحني )پاسخ وقتي كه ميزان علف كش حداكثر است(، bدر اين معادله 

: حد باالی منحني )پاسخ وقتي كه ميزان علف كش صفر است( مي باشند. با استفاده از اين dقدار پاسخ مي شود و درصدی در م

 متری بيوزين در گياه كلزا محاسبه و در تحليل نتايج آزمايش بکار گرفته شد.  10EDو  50ED ،90 EDمعادله مقادير 

 

 نتايج و بحث

برای تعيين  50EDو بويژه   10ED ،90EDعلف كش ها در خاک از پارامترهای در مطالعات مربوط به زيست سنجي بقايای 

برای زيست  50EDميزان حساسيت گياهان به بقايای علف كش ها در خاک استفاده مي شود. بر اساس نتايج آزمايش، پارامتر 

ف نشان دهنده حساسيت بيشتر ريشه ( بود كه اين اختال010/1( كمتر از زيست توده اندام های هوايي )1110/1توده ريشه كلزا )

(.  با توجه به بازدارندگي متری بيوزين بر فتوسنتز و 0و شکل  0باشد )جدول  كلزا نسبت به بقايای اين علف كش در خاک مي
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يار سميلي گرم در كيلوگرم اثرات بازدارنده بر رشد گياه كلزا ب 1/1گياهان در غلظت های باالتر از  IIبويژه در محل فتوسيستم 

سط گياهان كش تريکلوپير تو سنجي بقايای علف شديد بوده و در واقع خارج از دامنه تحمل اين گياه مي باشد. در مطالعه زيست

(.  1101مکاران، اند )رانفت و ه شلغم، تربچه، كلزا و هويج، به حساسيت بسيار باالی كلزا به بقايای علف كش مذكور اشاره كرده

ل ارتباط مستقيم ريشه با بقايای علف كش، حساسيت باالتر ريشه نسبت به بخش های هوايي منطقي باشد. به نظر مي رسد كه بدلي

با اين وجود و با توجه به نحوه عمل متری بيوزين اين احتمال هم ممکن است ضعيف باشد ولي احتمال اينکه متابوليت های 

( در 0101يشه شده باشند هم وجود دارد. ايزدی و همکاران )حاصل از متری بيوزين در خاک منجر به بروز سميت بيشتر در ر

ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقايای علف كش مزوسولفورون+يدوسولفورون )توتال( در خاک دريافتند كه بر اساس 

 11 گياه كلزا حساس ترين گياه به بقايای اين علف كش در خاک بوده است بطوريکه دز موثر برای كاهش  50EDشاخص 

 (.0101ميلي گرم در كيلوگرم توتال بوده است )ايزدی و همکاران،  11100/1درصدی زيست توده گياه كلزا در غلظت 

 . پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش وزن خشك ريشه و اندام های هوايي كلزا به معادله سه پارامتری لجستيکي1جدول 

 B C D 10ED 50ED 90ED صفات 

دام های زيست توده ان

 هوايي
(1111/1)100/0 _ (01/1)111/00 (1011/1 )100/1 (1110/1 )010/1 (001/1)111/1 

 101/1(010/1) 1110/1(1111/1) 1100/1(1110/1) 011/01(10/1) _ 011/0(1111/1) زيست توده ريشه

 
 ن در خاک( كلزا به غلظت های مختلف متری بيوزي∆( و بخش هوايي )⋄. پاسخ ماده خشك ريشه )0شکل 

بطور كلي نتايج حاصل از آزمايش زيست سنجي نشان داد كه گياه كلزا حساسيت بااليي به بقايای متری بيوزين در خاک دارد 

 كه اين امر مي تواند در ارايه يك برنامه تناوب زراعي هدفمند در مزارعي كه كاربرد متری بيوزين متداول است، مفيد واقع شود.
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