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چكيده
آزمايش علفكش تريبنورونمتيل، فرموالسيون هاي مختلف به گندم مزارع پهنبرگ هرز علفهاي دوز به واکنش بررسي منظور به
شد. انجام تهران ۱۳۸۳ در سال گلخانهاي در و آزمايش (اهواز) و خوزستان (گرگان) استانهاي گلستان ۱۳۸۲ در سال در مزرعه اي
و فرانسوي و چيني ايراني، تريبنورونمتيل سه فرموالسيون شامل: سه سطح در تريبنورونمتيل علف كش شامل آزمايش تيمارهاي
علف هاي خشك وزن و تعداد د رصد کنترل پاسخ بود. هكتار در تجارتي ماده گرم ۲۵ و ۲۰ ،۱۵ ،۱۰ شامل علف كشها اين مصرفي دوز
فرموالسيون تفاوت سه بين هکتار د ر گرم ۱۵ و ۱۰ کم د وزهاي د اد که در نشان نتايج شد. د اده برازش فرموالسيون سه دوز به هرز
(۲۵ گرم دوز د ر باالترين بـود. ناچيز برگ پهن هرز علفهاي خشـک وزن تراکم و کاهش درصد و واکنش وجود داشـت د ار معنـي
(Malva sylvestris L. var mauritiana (L.) Boiss) پنيرك واکنش به دوز نداشـتند. دار معني اختالف با هم علفکش سـه هکتار)، د ر
فرموالسـيون سـه هر به هکتار) در دوز مصرفي (۲۵ گرم باالترين در اسـتان خوزسـتان در (Cirsium arvense L.) Scop) خارلته و
سبب ايراني چيني و فرموالسيونهاي خوب و بسيار دوز سـبب کنترل اين در فرانسوي فرموالسـيون بود. متيل خوب تريبنورون
به خوزستان اسـتان در (Sinapis arvensis L) شـدند. واکنش خردلوحشـي (Medicago polymorpha L) خارد ار يونجه خوب کنترل
بسيار فرموالسيون سه هر به اسـتان گلستان د ر مطلوب و ديگر فرموالسيون دو و به فرانسوي، خوب فرموالسـيون دوز بيشـترين
خوب بسـيار گلخانهاي آزمايش در فرموالسـيون سـه هکتار به هر د ر د وز ۱۵ گرم از (Eruca sativa Mill) منداب واکنش بود. خوب
کنترل کليه منظور به فرانسوي و چيني تريبنورون متيل ايراني، فرموالسـيون سه شـده توصيه دوز داد که نشـان نتايج کل د ر بود.
مصرفي ميبايست دوز و نبوده مناسب است، گسترد ه آن هرز علفهاي طيف كه خوزستان مثل مناطقي در برگ هرز پهن علفهاي

توفوردي استفاده کرد. مانند جايگزين از علفکشهاي يا و داد افزايش هکتار در ۲۵ گرم به ميزان را

فرموالسيون تريبنورونمتيل، پهنبرگ، هرز علفهاي دوز، به واکنش كليد ي: كلمات

پهنبرگ هرز علفهاي از تعدادي دوز به واكنش
علفكش تريبنورونمتيل  مختلف فرموالسيونهاي به گندم مزارع
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Dose responses of some broadleaf weeds of wheat fields to different Tribenuron methyl formulations.
By: N. Nezamabadi, E. Zand, Weed Research Department, Plant Pest and Disease Research Institute, R. Pourazar, 
Khouzestan Agricultural Research Center, Naser Bagherani, Golestan Agricultural Research Center and Mohammad 
Ali Baghestanil.
In order to investigate the efficacy of three different formulations of Tribenuron methyl in wheat fields of Iran, field 
studies were conducted during 2003-2004 in Khouzestan, Golestan and greenhouse studies in Tehran provinces. 
Factors were Tribenuron methyl produced in Iran, China & France, each under four dosages (10, 15, 20 & 25 g/ha). 
Dose response curves of the percentages of reduction in dry weight and number of plant compared to the untreated 
control were fitted. The results indicated that all Tribenuron methyl formulations at the 10 & 15 g/ha dosages did not 
control broadleaf weeds excellently. There were no significant differences among Tribenuron methyl formulations 
at the highest dosage (25 g/ha). Dose response of high mallow (Malva sylvestris L. var mauritiana (L.) Boiss) and 
Canada thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.)  to the all Tribenuron methyl formulations were good at highest dosage 
in Khouzestan province. Formulation produced in France controlled bur medik (Medicago polymorpha L.) very good. 
Whereas Formulation produced in Iran and China controlled this weed acceptably. Response of wild mustard (Sinapis 
arvensis L.) to the highest dosage of Tribenuron methyl formulation produced in France and Iran were good and 
Tribenuron methyl formulation produced in China was acceptably in Khouzestan province. This weed controlled very 
good in Golestan province. Garden rocket (Eruca sativa Mill.) dose response was very good from 15 g/ha to 25 g/ha in 
greenhouse experiment. The results indicated that Tribenuron methyl produced in Iran, China & France did not control 
broadleaf weeds excellent at the recommended dosage (15 g/ha) so that the this herbicide must be applied at 25 g/ha or 
replaced with another broadleaf herbicide such as 2, 4-D.  
              
Keywords: Dose response, Broadleaf weed, Tribenuron methyl, Formulation 

... تعداد ي دوز به واکنش بررسي

مقدمه
اين ولي ــت، وجود داش د نيا د ر علفكش تنها ۱۵ ۱۹۵۰ ــال س در
ــيون، فرموالس ۶۰۰۰ حدود ۱۸۰ علفكش و به ۱۹۷۴ ــال س در تعد اد
ايران در .(۲) ــيد رس علفكش از۲۹۰ ــش بي به ــز ني ۲۰۰۰ ــال س و در
ــداد، ۱۶ تع اين از ــه ك ــت اس ــيد ه رس ثبت به ــش علف ك ۸۰ ــش از بي
از مجموع ــد . گندم مي باش هرز مزراع با علفهاي براي مبارزه علفكش
منظور به علفكش ۶ ايران، گندم مزارع براي ــده ش ثبت علفكشهاي
علفهاي كنترل ــراي ب برگ، ۷ علفكش باريك هرز علفهاي ــرل كنت
تريبنورونمتيل، (۴ ،۱) ــتند هس منظوره دو علفكش ۳ و پهنبرگ هرز
برگ پهن هرز علفهاي مبارزه با براي ــت كه اس علفكش هايي از جمله
ــيار بس دوزهاي با و (۳) مي گيرد قرار ــتفاده مورد اس ايران گندم مزارع
كنترل به قادر هكتار) د ر تجاري ماده گرم بيست تا پانزده (حد ود اندك
غالت د ر چندسالهها از برخي لپه ايهاي يكساله و دو از ــيعي د امنه وس
اواخر ــالت تا غ ــه برگي س ميتوان از مرحله را علف كش ــد. اين ميباش
ــوئي س اثر علفكش اين نمود . ــتفاده محصوالت اس زني در اين ــه پنج
ــريعًا س و ــته تريتيكاله نداش جو، چاودار و گندم دوروم، نان، روي گندم
اوره ها ــولفونيل س خانواده از که علفكش اين ــود. ميش تجزيه خاك در
لوسين والين، نظير آمينه ضروري سنتز اسيدهاي توقف سبب و ميباشد
سينتاز ــتوالكتات آنزيم اس فعاليت از طريق جلوگيري از ــين ايزولوس و

تجارتي گرانستار نام با ۱۳۶۹ ــال س از تريبنورونمتيل .(۲ ،۱) مي گردد
هكتار در ــرم گ ۱۵ - ۲۰ آن ــده ش توصيه مقدار ــده و ش ثبت ايران در
تجاري اكسپرس۱، نام سه با تريبنورونمتيل، علفكش ميباشد. تاكنون

.(۵) است شده معرفي ال۵۳۰۰۳ ديپيايكس - و گرانستار۲
واکنش و علفکش مصرف مقد ار بين رابطه دوز، به واکنش مطالعات
علفهاي هرز تحقيقات در کارآمد ي روش مطالعات اين ــد . ميباش گياه
دوزهاي به علف هرز واکنش برآورد امکان روش اين ميرود. ــمار به ش
ميكند. همچنين ممکن علفکش را مصرف شده طيف از و کمتر بيشتر

.(۷) ميدهد ارايه بيولوژيکي بهتر توجيه شده رسم منحنيهاي
فرموله به اقدام داخلي ــركتهاي كه ش ــالي است چند س ايران در
سال ۱۳۸۱ تا موجود گزارشات ــاس اس بر ميكنند. علفكشها کردن
ــده اند. ش فرموله ــي داخل ــات کارخانج ــط توس علفكش ــدود ۲۰ ح
(شامل تريبنورون متيل ــيون ــه فرموالس س ــات اين گزارش ــاس اس بر
مصرف ايران در ايراني) و چيني ــوي، فرانس شرکتهاي ــيون فرموالس
رسمي غير ــمي و رس برخي موارد گزارشهاي در كه از آنجا ــود. ميش
است، شد ه ارائه فرموالسيون ها اين از برخي كارايي بودن پايين دال بر
پهنبرگ هرز علف هاي دوز به واکنش ــي بررس هدف با تحقيق اين لذا
د ر تريبنورونمتيل ــش علف ك خارجي و داخلي ــيونهاي فرموالس به

شد. انجام كشور گندم مزارع
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روشها و مواد
آمد. در اجرا به و گلخانهاي آزمايشهاي مزرعهاي بهصورت تحقيق اين
و خوزستان (اهواز) و (گرگان) گلستان ــتانهاي اس در مزرعهاي آزمايشهاي

شد. انجام تهران در گلخانهاي آزمايش
كامل بلوكهاي ــرح ط در قالب اين آزمايشها ــهاي: مزرع آزمايشهاي
آزمايشي تيمارهاي شد. فاكتوريل اجرا ساختار تيماري و تكرار ۴ با تصادفي
متيل بنورون تري ــامل: ش سطح ــه تريبنورونمتيل در س ــامل علفكش ش
ــيونها فرموالس اين يك از هر مصرفي مقد ار ــوي و فرانس و چيني ــي، ايران
علفکش هاي ــي تجارت ــاده م از ــار هكت در ــرم گ ۲۵ و ۲۰ ،۱۵ ،۱۰ ــامل ش
تيمار ۱۴ هر بلوك و بدون وجين كامل، در ــاب شاهد با احتس بود، با مزبور
فاكتوريل قالب در ــاهد ش تيمارهاي كه ــت اس ذكر به (الزم ــت وجود داش
ــال س در پاييز ــده ش ياد آزمايش در مناطق انجام منظور به ــرار نگرفت). ق
پهن برگ هرز ــاي علفه به كافي آلودگي ــابقه س داراي كه ــي زمين ۱۳۸۲
كشت، و بستر زمين تهيه انجام عمليات پس از و انتخاب، منطقه بود، غالب
ــد. تراكم، فواصل گرفته ش نظر در مربع متر ــش ۳*۶ آزماي كرت هر ــاد ابع
منطقه هر عرف ــاس اس بر و د اشت كاشت ــاير عمليات و س ــت كش خطوط
توصيه هاي و خاك آزمايش ــاس اس نياز بر مورد كود ميزان و گرفت صورت
استفاده مورد رقم شد. زمين آزمايش اضافه به خاك و آب تحقيقات مؤسسه
در بود. چمران ــم رق ــتان خوزس در و تجن رقم گرگان منطقه در ــرح ط در
وجين ــاهد با ش كرتهاي در موجود هرز علفهاي كليه ــد دوره رش طول
علفکش از باريكبرگ هرز ــاي علف ه با مبارزه براي حذف گرديد. ــتي دس

شد. استفاده هکتار د ر ليتر ۰ /۷ ميزان به پروپارژيل کلود ينافوپ
مرحله در هرز علفهاي عمده (كه ــدم گن پنجهد هي مرحله ابتد اي در
از استفاده با ــي سمپاش ــد. ش اعمال آزمايش تيمارهاي بودند) برگي تا ۴ ۲
ميزان اساس بر و بار ۲/۵ تا فشار ۲ شرهاي، با نازل به مجهز پشتي سمپاش
دو به طولي نظر از آزمايش كرت هر ــد. ش هكتار كاليبره در آب ليتر ۳۰۰

شاهد عنوان و به نشده هر كرت سمپاشي بااليي قسمت شد. تقسيم قسمت
گرديد . اعمال مورد نظر آن تيمار قسمت پايين و شد گرفته نظر در كرت آن
در يک متر ابعاد يک به ثابت کادر يک کرت هر شده سمپاشي ــمت قس در
از عمليات روز پس ۳۰ ۱۵ و ــي، سمپاش از مرحله قبل ــه س د ر و نصب متر
بدين ترتيب ــد . ش شمارش کادر اين درون هرز تعداد علفهاي ــي سمپاش
جمعيت اوليه ــاس اس بر گونه ترتيب به هرز علفهاي تراكم كاهش ــد درص
سمپاشي زمان حد فاصل د ر است كه ذكر الزم به شد. محاسبه هر كرت در
در شده بودند تازه سبز هرزي كه يا ثانويه، علفهاي ــمارش اوليه زمان ش و
تيمارهاي تاثير ــي بررس منظور به شدند. حذف و نشد ه منظور ــبات محاس
۳۰ و ۱۵) نوبت دو در ــرز، ه علف هاي ــك خش وزن كاهش روي ــردي كارب
شده تيمار در قسمت ۰/۵*۰/۵ متر کادر ــي) دو سمپاش عمليات از پس روز
(جائيكه شد پرتاب كرت هر تيمار نشد ه در قسمت متر کادر ۰/۵* ۰/۵ دو و
هرز پهنبرگ کادرها علف هاي اين در و بود) كرت هرز آن نمايانگر علف هاي
۷۵ آون در آنها د ادن قرار از شده و پس قطع خاك سطح از جداگانه طور به
تيمار هر خشك درصد ماده ۷۲ ساعت، توزين و مدت به گراد سانتي درجه
در مزرعه، نمونهبرداري با همزمان شد. محاسبه كرت همان به شاهد نسبت
با گند م هرز و علفهاي روي بر رفته كار به ــارت علف كشهاي ميزان خس
نيز برداشت زمان در ۱) ارزيابي شد (۶). (جدول EWRC ــتاندارد اس روش
و نشده) شده سمپاشي (قسمت جداگانه طور به كرت از قسمت عملكرد هر
حضور ــي از ناش عملكرد افت ميزان و ــت برداش متر ــاحت ۲/ ۱*۱/۵ مس به

شد. محاسبه كرت هر در هرز علفهاي
گلخانههاي ــه مجموع ــهاي در گلخان ــش ــهاي: آزماي گلخان ــش آزماي
در گياهپزشكي تحقيقات موسسه هرز علفهاي تحقيقات بخش تحقيقاتي
يك هر به منداب دوز علفهرز به واکنش منظور بررسي به شد. اجرا تهران
تست ابتدا ــال ۱۳۸۳، س تابستان در تريبنورونمتيل ــيون هاي فرموالس از
۸۶ آنها نهايي ــي د رصد جوانهزن که صورت گرفت روي بذور ــر ب ــي جوانهزن

نمره
ارزيابي

علفهرز                   واكنش گند مواكنش

علفهرز کنترل گندمتوضيحدرصد به خسارت توضيحدرصد

علفهرز۱۱۰۰ كامل عملكرد گندم۰نابودي كاهش يا بدون خسارت

۲۹۹ - خوب۵/ ۹۶ بسيار ۱کنترل - عالئم خفيف مشابه۵/ ۲ يا و كم بسيار پريدگي رنگ يا و خسارت

۳۹۶/۵ - خوب۹۳ - ۳/۵کنترل بر گندم۷/۰ شديدتر ولي ناپايدار خسارت كمي

۴۹۳ - ۷/۰کنترل مطلوب۸۷/۵ - بر گندم۱۲/۵ پايد ارتر و خسارت متوسط

۵۸۷/۵ - بر گندم۲۰/۰ - ۱۲/۵کنترل كمي مطلوب۸۰/۰ پايد ار و خسارت متوسط

نامطلوب۷۰/۰ - ۶۸۰/۰ - ۲۰/۰کنترل بر گندم۳۰/۰ خسارت سنگين

ضعيف۵۰/۰ - ۷۷۰/۰ بر گندم۵۰/۰ - ۳۰/۰کنترل سنگين خسارت بسيار

ضعيف۱/۰ - ۸۵۰/۰ بسيار - ۵۰/۰کنترل كامل گندم۹۹/۰ نابودي حد خسارت در

گندم۱۰۰كامال بدون تاثير۹۰ كامل نابود ي

.(۶) مورد بررسي به علفكشهاي نسبت و گندم علفهاي هرز ارزيابي واكنش ۱- معيارهاي جدول
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۱۰۲ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۰۳

در ــتقيم مس طور به منداب بذور باال، زني جوانه درصد دليل د رصد بود. به
شب سانتيگراد دماي ۱۸درجه د ماي با گلخانه د ر ــتيكي گلدانهاي پالس
بود و بوته ۵ حاوي گلد ان هر شد. كشت روز دماي ــانتيگراد س درجه و ۲۶
مباد رت نازل متحرك سمپاشي اطاقک از استفاده با برگي تا ۴ ۲ مرحله در
پس روز ۲۱ و ۱۴ گرديد. ــهاي مزرع آزمايشهاي ــابه تيمارها مش اعمال به
EWRC از روش ــتفاده اس با هرز علفهاي گياهسوزي ميزان ــي سمپاش از

شد. اندازهگيري باقيمانده بوتههاي خشك ماده و نمرهدهي
هر براي SigmaPlot ــزار اف ــرم ن ــيله بوس دوز به ــاي واکنش منحنيه

شد. رسم لوجستيک۱۱ و ۲ معادالت لوگ از استفاد ه فرموالسيون و با
علفهاي تراکم کاهش درصد ــه معادل y= a/(۱+abs(x /ED۵۰)^b) - ۱

:(۷) مي باشند شرح زير به آن که اجزاء است پهنبرگ هرز
کنترل      شاهد بدون علفهرز نسبت به تراکم کاهش    y = د رصد

در هکتار) (گرم علف کش مصرف = مقد ار x  
a= حد  باال منهاي حد  پايين منحني           

مطلق قدر = abs
هرز علف تراکم کاهش درصد ۵۰ براي الزم ۵ED۵۰= دوز

ED۵۰ نقطه در خط شيب =b
علفهاي ــک خش وزن درصد ــه معاد ل y= a/(۱+abs(x/ GR۵۰)^=b)- ۲

ميباشند: زير به شرح که اجزاء آن است پهنبرگ هرز
کنترل   شاهد بد ون علفهرز نسبت به خشک وزن y = د رصد

x  = مقد ار مصرف علف کش (گرم د ر هکتار)        
مطلق قد ر = abs

منحني حد پايين منهاي باال حد = a
ــف هرز    ــک عل خش ــش وزن کاه ــد درص ــراي ۵۰ ب الزم =  د وز GR۵۰

                                               
 GR۵۰ خط در نقطه شيب = b

ــتند که سبب هس دوزهايي ترتيب به GR۵۰ و ED۵۰ ــت ذکر اس الزم به
مهمترين و ــوند ميش هرز علفهاي ــک وزنخش و کاهش تراکم د رصد ۵۰

ميروند (۶). شمار به دوز به واکنش منحني هاي بررسي در ضرايب

بحث نتايج و
بود ، متفاوت آزمايش ــق مناط در علفهرز گونههاي اينکه ــه ب توجه با
منطقه ــه نتايج هر نتيج در ــت. نداش وجود داد هها مرکب تجزيه امکان ــذا ل
فرموالسيونها بهتر د ليل تاثير به ــود. ميش بحث و ارايه جداگانه بهصورت
نسبت به مرحله اين در فرموالسيون ها مقايسه سمپاشي، پس از روز ۳۰ در
شد. د اد ه تشخيص مناسبتر آزمايشها کليه براي سمپاشي از پس روز ۱۵

خوزستان استان مزرعهاي آزمايش
ــامل ــتان ش خوزس ــتان اس آزمايش هرز موجود در علف هاي مهمترين
ــه خارلت ،(Malva sylvestris L. var mauritiana (L.) Boiss) ــرك پني
و (Sinapis arvensis L) ــي خردلوحش ،(Cirsium arvense (L.) Scop)
واکنش منحنيهاي بود. مقايسه (Medicago polymorpha L) يونجهخاردار
که درصد است اين مطلب بيانگر ــتان خوزس پهنبرگ هرز علفهاي به دوز
پس ۱۵روز چيني و ايراني فرموالسيونهاي وسيله به علفهاي هرز کنترل
فرانسوي فرموالسيون ولي سمپاشي بود. پس از روز ۳۰ از کمتر سمپاشي از

فرموالسيون، تفاوت اين سمپاشي با روز ۳۰ و بين ۱۵ و کرده تاثير سريعتر
بود. برخوردار روند يک از تقريبا و نداشت وجود چنداني

روي چيني و فرانسوي، ايراني ــيون فرموالس سه ED۵۰عددي ــه مقايس
مطلب اين کننده بيان سمپاشي از پس روز ۳۰ مرحله در پنيرک هرز علف
نياز به ترتيب به مزبور هرز علف تراکم از درصد ۵۰ کاهش جهت ــت که اس
ــد ميباش ــيونهاي مزبور فرموالس تجاري ماده از هکتار در گرم ۱۲ ۱۰و ،۹
تفاوت يکديگر با ــيون فرموالس ــه  GR۵۰ س عددي مقد ار نظر (جد ول۲). از
هکتار ــرم در گ ۲ حد ود تفاوت اين عدد ي مقدار و ــتند ــي داري نداش معن
مقدار کمترين فرانسوي براي فرموالسيون ــب مناس GR۵۰ به طوريکه بود.
و ايراني هکتار) د ر ــرم (۱۵گ چيني ــيونهاي فرموالس هکتار)، در (۱۴ گرم
د وز د ر پنيرک هرز تراکم علف ۲).  کاهش بود (جدول هکتار) د ر گرم ۱۶)
۷۸ با برابر فرانسوي فرموالسيون تجاري ماده هکتار د ر گرم ۱۵ توصيه شده
علفهرز پنيرک تراکم بدست آوردن اين مقدار کاهش جهت که درصد بود،
گرم در ۱۶ و ــيون چيني فرموالس تجاري ماده از هکتار گرم در ۱۹ به نياز
درصد کاهش همچنين (شکل۱-الف). ميباشد ايراني ــيون فرموالس هکتار
فرموالسيون شده) توصيه (د وز تجاري ماده هکتار در گرم ۱۵ خشک وزن
در گرم ۱۷ چيني و فرموالسيون تجاري ماده هکتار گرم در فرانسوي با ۱۶
مينمود برابري هرز علف روي اين فرموالسيون ايراني بر تجاري ماده هکتار

(شکل۲-الف).
سه به خارلته هرز علف داد که واکنش به دوز نشان ــي بررس نتايج اين
براي الزم علفکش دوز طوريکه به بود، متفاوت ــي بررس مورد ــيون فرموالس
فرانسوي، ايراني فرموالسيونهاي با هرز علف اين تراکم از درصد ۵۰ کاهش
علفکش بود، تجارتي ماد ه گرم از ۱۳ و ۱۳ ،۱۰ ــا برابر ب ترتيب به ــي چين و
ــاره اش هرز ــک علف خش وزن از درصد ۵۰ کاهش جهت الزم دوز همچنين
فرموالسيون هاي براي و تفاوت داشته مختلف نيز فرموالسيونهاي به شده
ماده از گرم ۱۲ و ۱۳ حدود ۱۵، با برابر به ترتيب چيني و ايراني فرانسوي،
هرز علف اين ED۵۰ و GR۵۰ مقايسه ۱-ب). ــکل (ش هکتار بود در تجاري
توقف و کاهش سبب احتماًال چيني فرموالسيون که است اين مطلب بيانگر
نتوانسته ولي ديگر شده است فرموالسيون د و به نسبت خارلته بيشتر رشد
رويش بعدي در مراحل هرز علف اين و احتماال شود آن تراکم کاهش سبب
به کشاورزان نارضايتي موجب امر همين و داده ادامه خود ــد رش به مجدد ا
توصيه دوز در خارلته هرز علف تراکم کاهش ــت. اس شد ه فرموالسيون اين
۸۱ درصد با برابر فرموالسيون فرانسوي تجاري ماده هکتار در گرم ۱۵ شده
به خارلته نياز علفهرز کاهش تراکم اين مقدار آورد ن بد ست که جهت بود ،
فرموالسيون و ــيون چيني فرموالس تجاري ماده از هکتار گرم در ۲۰ تقريبا
گرم ۱۵ خشک درصد کاهش وزن همچنين ــد (شکل ۱-ب). ايراني مي باش
گرم ۱۲ با فرانسوي فرموالسيون ــده) ش توصيه (دوز تجاري ماده هکتار د ر
ــيون فرموالس تجاري ماده هکتار در گرم ۱۳ و چيني تجاري ماده هکتار د ر

(شکل ۲-ب). مينمود برابري هرز علف اين بر روي ايراني
نظر از چيني و ــوي فرانس فرموالسيون دو که داد نشان ــي بررس نتايج
ــاوت معني داري تف يکديگر ــي با وحش خردل هرز علف روي ED۵۰ ــدار مق
اين عددي اختالف در حالي که هکتار)، در گرم ماده تجاري ۰/۵) نداشتند
.(۲ (جدول هکتار رسيد در گرم ۲ به ايراني فرموالسيون با فرموالسيون دو
هرز خردل وحشي علف فرموالسيون روي سه هر GR۵۰ مقدار آن بر عالوه
در ــي علف هرز خرد ل وحش تراکم کاهش بود . گرم در هکتار حد ۲ در نيز

... تعداد ي دوز به واکنش بررسي
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علف هرز
نوع

علفكش
تريبنورونمتيل

منحني R۲
د اده برازش

د رصد به شده
تراکم کاهش

علف هرز

ED۵۰
درصد ۵۰

تراکم کاهش
(گرم هرز علف

هکتار) در

ED۹۵
درصد ۹۵

تراکم کاهش
(گرم هرز علف

هکتار) در

 R۲منحني 
د اده برازش

به  درصد شده
کاهش وزن
علف خشک

هرز

GR۵۰
درصد ۵۰

کاهش وزن
علف خشک
در هرز(گرم

هکتار)

GR۹۵
درصد ۹۵

کاهش وزن
علف خشک
در (گرم هرز

هکتار)

ك
نير

پ
M

al
va

sy
lv

es
tr

is
L.

va
rm

au
rit

ia
na

۲۲۰/۹۳۱۶۲۲  ۰/۹۱۱۰ايراني
۰/۸۷۱۲۲۴۰/۹۹۱۵۲۴چيني

فرانسوي
۰/۹۲۹۲۵۰/۹۸۱۴۲۵

ته
ارل

خ
C

ir
si

um
ar

ve
ns

e
.(L

.)
Sc

op

۰/۹۶۱۳۲۴۰/۹۹۱۳۲۱ايراني

۰/۹۶۱۳۲۴۰/۹۹۱۲۲۰چيني

فرانسوي
۰/۹۹۱۰۲۲۰/۹۶۱۵۲۲

شي
وح

دل
خر

Si
na

pi
sa

rv
en

si
sL

۰/۹۷۱۰۲۷۰/۹۹۱۲۲۲ايراني
۰/۹۵۸۲۷۰/۹۹۱۰۲۳چيني

فرانسوي
۰/۹۹۸/۵۲۶۰/۹۹۱۱۲۲

دار
خار

جه
يون

M
ed

ic
ag

o
po

ly
m

or
ph

a
L۰/۹۵۱۰۲۴۰/۹۹۱۲/۵۲۴ايراني

۰/۹۹۱۱۲۳۰/۹۹۱۱۲۵چيني

فرانسوي
۰/۹۹۱۰۲۲۰/۹۸۱۱۲۵

گ ها
 بر

هن
لپ

۰/۹۷۱۱۲۴۰/۹۹۱۴۲۵ايرانيک

۰/۹۷۱۱۲۵۰/۹۹۱۲۲۴چيني
فرانسوي

۰/۹۹۹۲۴۰/۹۸۱۳۲۴

برابر فرانسوي فرموالسيون تجاري ماد ه هکتار د ر گرم ۱۵ ــد ه ش توصيه د وز
علفهرز تراکم کاهش مقدار اين آوردن ــت بد س که جهت بود ، درصد با ۸۰
ماده تجاري فرموالسيون چيني از هکتار د ر ۱۹ گرم نياز به ــي وحش خردل
همچنين ۱-ج). ــکل (ش ميباشد ايراني ــيون هکتار فرموالس د ر گرم ۱۷ و
توصيه شده) (د وز تجاري در هکتار ماد ه گرم ۱۵ خشک وزن درصد کاهش
در گرم ۱۷ و ماده تجاري چيني هکتار د ر ۱۴ گرم فرانسوي با فرموالسيون
مينمود برابري هرز علف روي اين فرموالسيون ايراني بر تجاري ماده هکتار

۲-ج). (شکل
فرانسوي ــيون فرموالس هکتار در گرم ۱۰ مقد ار با که داد ــان نش نتايج
کنترل را خاردار ــف هرز يونجه عل بوتههاي از صد ۵۰ در ــي مي توان ايران و

-۱ بود (شکل هکتار در گرم به ۱۱ چيني نياز فرموالسيون براي ولي نمود
فرموالسيونهاي به وسيله هرز علف اين ــک خش وزن کاهش درصد ۵۰ د).
در و ۱۲/۵ گرم ۱۱ ،۱۱ ــاي دوزه در ترتيب ايراني به و ــي ــوي، چين فرانس
در دوز خاردار علف هرز يونجه تراکم (جدول ۲). کاهش آمد ــت بدس هکتار
با برابر ــيون فرانسوي فرموالس تجاري ماده هکتار در گرم ــده ۱۵ ش توصيه
علفهرز تراکم کاهش ــد ار اين مق ــت آوردن بدس که جهت بود، د رصد ۸۰
ــيون چيني فرموالس تجاري ماده در هکتار از گرم ۱۶ به نياز خاردار يونجه
کاهش همچنين درصد ــد. ميباش ايراني ــيون فرموالس هکتار گرم در ۱۸ و
شده) فرموالسيون توصيه (دوز تجاري ماد ه هکتار د ر ۱۵ گرم ــک خش وزن
ماده هکتار در گرم ۱۶ و چيني تجاري ماده هکتار در گرم ۱۴ با ــوي فرانس

ايراني، متيل تريبنورون برگ به علفكش پهن و وزن خشک علفهاي هرز كاهش تراکم و ۹۵ درصد ۵۰ دوز به واکنش -۲ جدول

خوزستان. استان در از سمپاشي پس روز ۳۰ فرانسوي و چيني

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۱۰۴ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۱۰۵

ــکل (ش هرز برابري مينمود علف اين روي ــيون ايراني بر فرموالس ــاري تج
 ۲-د).

هرز، علفهاي کليه دوز ــه تجمعي واکنش ب اثرات ارزيابي ــه منظور ب
۳ شکل نتايج د ر جمع و هم با هرز علفهاي خشک کليه و وزن کل تراکم
دوزهاي در ۳ مشخص است شکل د ر که شده است. همانطور داده ــان نش
هکتار) ــرم در گ ۱۵) علفکش ــيون ــه فرموالس س ــده هر ش توصيه پايين
درصد تا۷۴ ۶۵ بين ــهاي دامن پهنبرگ علف هاي هرز کل تراکم ــش کاه
هرز علفهاي کل ــک خش وزن کاهش مقدار و ۳- الف) ــکل (ش ــت داش
۳- ب). مقايسه (شکل ــت درصد داش ۷۰ ۶۰ تا بين دامنهاي نيز پهنبرگ
بيانگر آن ــدول۱) (ج EWRC ــط توس ــده ش ارايه معياربندي نتايج با اين
هرز علفهاي بر ــا علفکشه تاثير ميزان نظر از ــت حال اين د ر که ــت اس
اين در نتايج، ــن اي به توجه گرفت که با ــرار ق ۷ و ۶ ــرگ در کالس پهنب
فرموالسيون ــه بين س بود. ضعيف و نامطلوب همه علفکشها کارايي د وز
ــي سمپاش از پس روز ــار) ۳۰ هکت د ر ــرم گ ۲۵ و ــاال (۲۰ ب ــاي در دوزه
ــت. نداش ــک وجود خش وزن و تراکم د رصد کاهش نظر از چنداني تفاوت
واکنش که ــود ميش نتيجه ــک خش وزن و تراکم کاهش د رصد مجموع از
باالترين دوز متيل در تريبنورون فرموالسيون ــه س هر خارلته به پنيرک و
حدود بود و خوب ــيار بس و خوب ترتيب به هکتار) در (۲۵ گرم ــي مصرف

بسيار کنترل سبب فرانسوي فرموالسيون ــدند. ش ۹۷ درصد کنترل و ۹۴
خوب کنترل سبب ايراني و چيني ــيون هاي فرموالس درصد) و ۹۷) خوب
به بيشترين دوز خردلوحشي ــدند. واکنش ش درصد) ۹۴) خاردار يونجه
به فرموالسيون و درصد) ۹۴ ايراني، خوب  (۹۶ و و فرموالسيون فرانسوي

درصد). ۹۳) بود مطلوب چيني
هرز  علفهاي تراکم کل درصد کاهش ۹۵ به ــتيابي د س براي موثر د وز
کاهش درصد ۹۵ و براي هکتار در گرم ۲۴ و (۲۵ ،۲۴) (ED۹۵) برگ پهن
و ۲۴ ۲۴ ،۲۵ (GR۹۵)به ترتيب برگ پهن علفهاي هرز کل ــک خش وزن
بود ايراني و چيني فرانسوي، براي فرموالسيونهاي ترتيب هکتار به در گرم
همچنين و تفکيک گونه به GR۹۵ و ED۹۵) ب) و شکل ۳-الف و ۲ (جدول
در کل، ــت). اس ــده ش ارايه د ر جدول ۲ پهن برگ هرز علفهاي ــراي کل ب
منظور به هکتار) گرم در ۱۵) ــيون فرموالس سه هر براي ــده ش توصيه دوز
مزارع پهنبرگ هرز طيف علفهاي ۹۵ درصد) ) خوب کنترل به ــتيابي دس
کنترل ميزان اين دستيابي به براي و نبوده خوزستان مناسب ــتان اس گندم
توصيه ــار هکت در گرم دوز ۲۵ ــه منطق د ر گندم پهنبرگ ــرز ه ــاي علفه

ميشود.
۱۰) مصرفي دوز کمترين در ــتان خوزس ــتان اس د ر گندم عملکرد افت
فرانسوي، ــيون فرموالس درصد براي ۵۵ و ۴۰ ،۴۹ ترتيب به هکتار) در گرم

خارلته، هرز پنيرک، علف هاي تراکم کاهش درصد دوز ۱- واکنش به شکل

خوزستان. استان در سمپاشي از پس روز ۳۰ (-) فرانسوي چيني (∆) و (*) ايراني به تريبنورون متيل يونجه وحشي و وحشي  خردل

... تعداد ي دوز به واکنش بررسي
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۱۰۴ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
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خارلته، پنيرک، علفهاي هرز درصد وزن خشک به دوز واکنش - ۲ شکل

خوزستان.  استان در از سمپاشي پس ۳۰ (-) و فرانسوي (∆) (*) چيني تريبنورونمتيل ايراني به وحشي يونجه وحشي و  خردل

به برگ پهن علفهاي هرز (ب) کل و وزن خشک تراکم (الف) د رصد کاهش -۳ شکل

خوزستان. استان در سمپاشي از ۳۰ روز پس ( -) فرانسوي (∆) و (*) چيني  تريبنورونمتيل ايراني
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يافت. افت کاهش عملکرد، دوز، درصد افت ــش افزاي با بود . و ايراني ــي چين
و ايراني ــيون فرموالس ــه هر س براي مصرفي باالترين دوز در گند م عملکرد
فرموالسيون تفاوت سه و بود شاهد به نسبت درصد ۲۰ ــوي، فرانس و چيني

۴-الف). (شکل نداشتند هم با چنداني

استان گلستان آزمايش مزرعه اي
مختلف فرموالسيون هاي تاثير تنها گلستان استان مزرعهاي آزمايش در
ساير تراکم زيرا گرفت، قرار ــي بررس مورد ــي خردل وحش علفهرز روي بر
تراکم ــش کاه بود. درصد اند ک ــيار پهنبرگ بس هرز علفهاي ــاي گونهه
سمپاشي پس از ۳۰ روز تريبنورونمتيل ــيله علفکش بوس ــي وحش خردل
تريبنورونمتيل ــيله بوس وحشي خرد ل تراکم کاهش درصد که داد ــان نش
معني تفاوت باالتر و هکتار د ر ــرم ۱۵ گ در دوز ايراني و چيني و ــوي فرانس
است. دوز شده تراکم بيشتر درصد کاهش دوز با افزايش ولي داري نداشته،
بسيار خوب و کنترل چيني فرموالسيون تريبنورونمتيل هکتار در گرم ۱۰

(شکل علفهرز گرديد اين کامل کنترل سبب فرموالسيونها و ساير دوزها
وجين شاهد به نسبت مصرفي د وز باالترين در عملکرد افت درصد ۵-الف).

(شکل ۴-ب). بود ۵ درصد دستي،
مزرعه با  ــت غالبي ــر منطقه اگ ــن اي آزمايش ــج ــه به نتاي توج ــا ب
مزرعه در هرز علف هاي ــاير س تراکم ــد و ــي باش خردلوحش علفهرز
ــه ــد ه س ش توصيه دوز حداقل از ميتوان ــند، نباش موجود يا و ــن پايي

کرد. استفاده فرموالسيون

گلخانهاي آزمايش
ــرم در گ ۱۵ دوز از تريبنورونمتيل ــش علفک ــيون هاي فرموالس ــه کلي
Eruca sativa منداب ــک خش وزن درصد کاهش شديد ــبب س باال به هکتار
منداب وزن خشك كاهش طوريكه به شد ند ، سمپاشي از ۳۰روز پس (Mill
چيني و فرموالسيون فرانسوي، ايراني هكتار) در گرم ۱۵) شده توصيه دوز در
هر هکتار) د ر گرم ۲۵) بيشترين دوز در و د رصد بود ۹۵ و ۹۴ ،۹۳ ترتيب به
وزن كاهش درصد سبب ۹۸ و ــتند نداش معنيداري تفاوت فرموالسيون ــه س

علفکش افت عملکرد گندم به دوز درصد ۴- واکنش به شکل

(ب). و گلستان (الف) د ر استان خوزستان و فرانسوي (-) (∆) چيني  (*) ايراني متيل  تريبنورون

خردلوحشي (ب) علفهرز خشک و وزن (الف) تراکم درصد کاهش به دوز واکنش -۵ شکل

گلستان. استان در از سمپاشي پس روز ۳۰ (-) فرانسوي و (∆) ايراني (*) چيني تريبنورونمتيل علفکش  به

... تعداد ي دوز به واکنش بررسي
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(شکل۶). هرز شد علف بسيار خوب اين و کنترل منداب خشك
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استفاده کرد. هكتار) در گرم ۱۵) سه فرموالسيون شده توصيه

پاورقيها
1- Express
2-Granstar 
3- DPX-L 5300 
4-Log Logistic
5-50% effective dose 
6-50% growth reduction
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دوزهاي به منداب علفهرز خشک وزن ۶- د رصد شکل

(*) ايراني تريبنورونمتيل علفکش  مختلف

آزمايش گلخانهاي در سمپاشي روز پس از ۳۰ (-) فرانسوي (∆) و  چيني

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

