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  دهيكچ

كش شواليه در خاك، آزمايشي     فرنگي به بقاياي علف    گوجه لوبيا، عدس، كلزا، چغندرقند و      به منظور بررسي حساسيت گياهان زراعي نخود،        

عوامل مورد بررسـي شـامل گياهـان زراعـي          .  در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد        ۱۳۸۹در شرايط كنترل شده در سال       

 ۰۴۷/۰ و   ۰۳۱/۰،  ۰۱۵/۰،  ۰۰۷۹/۰،  ۰۰۳۷/۰،  ۰۰۱۵/۰صـفر،   ( سـطح    ۷كش شـواليه در خـاك در         سطح و غلظت بقاياي علف     ۶مذکور در   

يـك هفتـه پـس از سـبز         . صورت فاكتوريل بر پايه طرح كامالً تصادفي با سه تكرار اجرا شد            آزمايش به . بودند) گرم در كيلوگرم خاك   ميلي

يـين   روز پـس از سـبز شـدن تع   ۳۰توده اندام هوايي و ريـشه آنهـا   زيست گيري شد و درصد بقا، شدن گياهان، درصد سبز شدن آنها اندازه    

كش كـاهش   در حضور پسماند علف   %) ۱در سطح   (داري  طور معني  نتايج نشان داد که صفات مذکور در همه گياهان مورد بررسي به           . گرديد

لوبيـا كمتـرين تلفـات      . توده توليدي اندام هوايي و ريشه كـاهش يافـت         يافتند و با افزايش بقاياي شواليه در خاك ميزان سبز شدن، زيست           

و ريـشه  %) ۳۸/۹۶(فرنگي بيشترين تلفات زيـست تـوده انـدام هـوايي      را داشت و گوجه   %) ۷۸/۶۶(و ريشه   %) ۴۴(م هوايي   توده اندا زيست

گـرم   ميلي۳×۱۰-۴(فرنگي ترين و گوجهمتحمل) گرم در كيلوگرم خاك ميلي۹۱/۷×۱۰-۳(نخود  ، ED50براساس شاخص . را داشت %) ۴۶/۸۹(

صـورت   كش شواليه در خاك شناخته شدند و ساير گياهان بررسي شده بين ايـن دو بـه                بقاياي علف ترين گياه به    حساس) در كيلوگرم خاك  

کـش  طورکلي، نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که پسماند علف به.  نخود قرار گرفتند<لوبيا <  عدس< كلزا < چغندرقند<فرنگيگوجه
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  مقدمه

گندم و جو از نظر سطح زير كشت رتبه اول در بين محصوالت             

از آنجا كه در گندم عمليات . اندزراعي را به خود اختصاص داده 

هـاي مكـانيكي مبـارزه بـا        وجين معمـول نبـوده و سـاير روش        

هاي هرز نيز كارايي الزم را ندارند، لذا کنتـرل شـيميايي و              علف

هـاي هـرز   ترين روش مبارزه با علف ها مهم کشتفاده از علف  اس

تـرين   هـا از مهـم    در اين ارتبـاط، سـولفونيل اوره      . باشدگندم مي 

هـاي  هايي هستند كه در مزارع گندم ايران عليه علـف         كشعلف

هـاي  هـا از بازدارنـده    کـش اين گروه از علف   . هرز کاربرد دارند  

رويشي در مراحـل    ورت پس ص باشند كه به  استوالكتات سنتاز مي  

کــه  رغــم ايــنعلــي). ۱۷(رونــد کــار مــياوليــه رشــد گنــدم بــه

رويـشي هـستند، امـا فعاليـت        هاي مذکور اغلب پـس     کش علف

رو، از از ايــن. اي نــسبتاً زيــادي دارنــدخــاکي و جــذب ريــشه

تواننـد  ها اين است کـه مـي      کشترين خصوصيات اين علف    مهم

مانـده و بـا      ت فعـال بـاقي    صـور  براي مدت طوالني در خاك به     

هاي هـرزي را كـه در       جذب شدن از طريق سيستم ريشه، علف      

هر چند اين   ). ۲ و   ۱(شوند كنترل كنند    طول فصل رشد سبز مي    

هاي هـرز بـسيار مفيـد اسـت و          ويژگي در برنامه مديريت علف    

ها بقاي آنها در خاك و كنترل       كشيكي از اهداف استفاه از علف     

بـا  ). ۹(باشد   هرز در طي فصل رشد مي      هايطوالني مدت علف  

هـا  كـش وجود اين، براساس مطالعات انجـام شـده، ايـن علـف           

كه از ماندگاري خوبي در خاك برخوردارند، پتانسيل         دليل اين  به

وارد آوردن خسارت بـر رشـد و کـاهش عملکـرد محـصوالت              

  ).۱۳ و ۱۰(موجود در تناوب را نيز دارند 

در ) ۱۲(مونتانيا و همکـاران      -در آزمايشي كه توسط سانتين    

شرايط كشت هيدروپونيك و به منظور ارزيابي حساسيت هفـت          

ن انجام شـد، گياهـان مـورد        وگياه زراعي به بقاياي سينوسولفور    

صـورت   ن بـه  وبررسي از نظر حساسيت به بقاياي سينوسـولفور       

بنـدي    كتـان طبقـه    < ذرت < پيـاز  < ماشـك  <فرنگـي  گوجه <جو

ــسيار كــم  براســاس گــزارش نامب. شــدند ــان، در غلظــت ب ردگ

تلفـات مـاده    ) گرم در ليتر   ميلي ۰۲/۰ و   ۰۰۱/۰(ن  وسينوسولفور

 ۹،  ۷۴،  ۴۳ترتيـب    فرنگي، جو، ماشك و پياز به     خشك در گوجه  

هـاي خـانواده    كـش آنها اظهار کردند كه علف    .  درصد بود  ۸۸و  

هاي بسيار كم هـم قـادر بـه خـسارت           سولفونيل اوره در غلظت   

در كانادا، هفت سال پس     . اعي حساس هستند  زدن به گياهان زر   

 گـرم در هكتـار، كاشـت        ۴۰ميـزان    ن به واز كاربرد كلروسولفور  

  ).۱۰(عدس با مشكل مواجه شد 

ن بـه ميـزان     ودر آزمايشي ديگر، پس از كاربرد كلروسولفور      

كـش در خـاك    گرم در هكتار در گندم زمستانه، بقاياي علف ۳۵

 روز پس از    ۱۸۰ و   ۸۰رت در   به گياهاني چون لوبيا، يونجه و ذ      

كـه چغندرقنـد و كلـزا        كش آسيب رساند، در حالي    كاربرد علف 

). ۵( روز پـس از كـاربرد آسـيب ديدنـد            ۱۴۰ و   ۲۷۵ترتيـب    به

ن در مونتانـا،    وكـش كلروسـولفور   بقاياي حاصل از كاربرد علف    

سـال بعـد از كـاربرد و        تـوده چغندرقنـد و لوبيـا را يـك         زيست

). ۳( سـال پـس از كـاربرد كـاهش داد            توده عدس را سه   زيست

اي کـه بـه منظـور       در مطالعـه  ) ۱( پرادوس و همكاران     -آلونسو

سـال پـس از     ن، يـك  وكـش سولفوسـولفور   بررسي بقاياي علف  

كـش  كاربرد آن انجام دادند، مشاهده کردنـد کـه بقايـاي علـف            

داري بر آفتابگردان شد ولي بـر جـو   مذکور سبب خسارت معني  

اي ديگر که به منظور بررسـي       در مطالعه . شتو ماش تأثيري ندا   

کار رفتـه در كـشت گنـدم بـر           ن به وكش سولفوسولفور اثر علف 

 شـد کـه بقايـاي       ديدهگياهان تناوبي ذرت و سويا انجام گرفت        

كش تأثير نـامطلوبي بـر ذرت و سـويا نداشـت، ولـي              اين علف 

 درصـد   ۱۷ و   ۵۸ترتيـب    عمكرد دانه سورگوم و آفتـابگردان بـه       

  ).۸(افت كاهش ي

) ۱۱(براساس نتايج حاصل از مطالعات پور آذر و همكـاران           

هاي شواليه، آپيروس،   كشکه به منظور بررسي تأثير بقاياي علف      

کـار رفتـه در      تاپيك، توتـال و آتالنتـيس بـه       + بروماسيد  مگاتن،  

كشت گندم بـر محـصوالت تنـاوبي مـاش و ذرت انجـام شـد،                

 ۶۸ و  ۵۶اتن و دزهـاي     هاي مگ كشمشاهده شد که بقاياي علف    

 ۲۱ و   ۲۴،  ۳۷ترتيـب بـا      گرم در هكتار آپيروس مصرف شده به      

 درصـد كـاهش   ۱۷ و ۱۰، ۳۶درصد كـاهش محـصول مـاش و     

 .محصول ذرت بيشترين اثـر منفـي را بـر ايـن گياهـان داشـتند               

هـاي  كـش يكي از علف  ) شواليه(يدوسولفورون  + مزوسولفورون
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رع گندم ايران در مرحلـه  خانواده سولفونيل اوره است كه در مزا   

 گـرم در    ۴۰۰ تـا    ۳۰۰هاي هرز و بـه مقـدار         برگي علف  ۳ تا   ۲

از بـين مطالعـات انجـام شـده در          ). ۱۷(شـود   هكتار استفاده مي  

کـش بـر    کش، تأثير بقاياي احتمالي اين علف     ارتباط با اين علف   

رو ايـن   از ايـن  . ساير محصوالت تناوبي كمتر مطالعه شده است      

زايي بقاياي اين ور بررسي تأثير و پتانسيل خسارتمطالعه به منظ

 ماننـد (كش بر برخي محصوالت زراعي در تناوب با گندم          علف

در شـرايط   ) فرنگيلوبيا، عدس، كلزا، چغندرقند و گوجه       نخود،  

  .کنترل شده انجام شد

  

  ها مواد و روش

 در گلخانـه تحقيقـاتي دانـشکده        ١٣٨٩آزمايش در پـاييز سـال       

صورت فاكتوريل در قالـب   گاه فردوسي مشهد به کشاورزي دانش 

ميـانگين دمـاي    . طرح كامالً تصادفي و در سه تكرار انجام شـد         

 درجـه سلـسيوس و      ١٨ و   ٢٥ترتيـب    روزانه و شبانه گلخانه بـه     

عوامل مورد بررسي در ايـن آزمـايش        .  ساعت بود  ١٢طول روز   

ــت  ــامل غلظ ــف  ش ــاي مختل ــفه ــولفورون عل ــش مزوس + ک

، ۰۰۷۹/۰، ۰۰۳۷/۰، ۰۰۱۵/۰صــفر، (خــاك يدوســولفورون در 

، كــه )گــرم بــر كيلــوگرم خــاك ميلــي۰۴۷/۰ و ۰۳۱/۰، ۰۱۵/۰

 درصــد مقــدار ٣٠ و٢٠، ١٥، ١٠، ٥، ١ترتيــب شــامل صـفر،   بـه 

ــرم در ۴۰۰(يدوســولفورون + مزوســولفورونتوصــيه شــده   گ

رقـم  (نخـود   [و گياهان زراعـي در هفـت سـطح          هستند   )هکتار

ILC482(  ،    لوبيا) رقـم  (، كلزا   )توده رباط (، عدس   )شانرقم درخ

 ])رقـم فـالت   (فرنگـي   و گوجه ) رقم دورتي (، چغندرقند   )اکاپي

گياهان مذکور معمـوالً از گياهـان تنـاوبي پـس از گنـدم              . بودند

يدوسـولفورون در آنهـا     + مزوسـولفورون کـش   هستند که علـف   

 شـن،   ١:١:١ براي اين منظـور، خـاكي بـه نـسبت            .رودكار مي  به

هاي مورد نظـر    برگ تهيه شد و در گلخانه غلظت      خاك و خاك    

يدوسولفورون براي اختالط بـا خـاک، پـس از          + مزوسولفورون

+ مزوســولفورونگـرم در ليتـر    ميلــي١٠٠٠تهيـه محلـول مـادر    

بـه  . دست آمـد   ه در آب مقطر، از رقيق كردن آن ب        يدوسولفورون

كـش بـا خـاك، ابتـدا يـك      منظور اختالط كامل و همگن علـف  

كـش تهيـه شـد و حجـم         خاك براي هر غلظت علـف     كيلوگرم  

 بــراي يدوســولفورون+ مزوســولفورونمحاســبه شــده محلــول 

. غلظت مورد نظر با استفاده از بورت مدرج به خاک اضافه شـد            

هـاي مـورد نظـر،      براي كاهش خطاي احتمالي در تهيـه غلظـت        

کش طـوري انجـام شـد كـه         هاي علف محاسبات و تهيه محلول   

ليتر از محلول آبي     ميلي ٥٠ور مساوي تقريباً    ط براي هر غلظت به   

بالفاصله پس از تبخير کامـل آب از سـطح          . به خاک اضافه شود   

. طور كامل بـا خـاک مخلـوط شـد     کش بهمانده علف خاک، باقي 

سپس نمونه خاک مخلوط شده با بخش ديگر خاک مربـوط بـه             

کش کـامالً مخلـوط شـد و پـس از انتقـال بـه               هر غلظت علف  

متر، بذر گياهان زراعـي، بـسته بـه          سانتي ١٥ي به قطر    هايگلدان

 مهرماه در عمق مناسب     ١٥ عدد در    ٢٠ تا   ١٠نوع گياه، به تعداد     

طـور   ها به كش، گلدان براي ممانعت از آبشويي علف    . كشت شد 

يكنواخت در حدي آبياري شدند كه فاضالب خروجـي نداشـته         

 ٣ تـا    ٢ه  يك هفته پس از سبز شدن گياهـان و در مرحلـ           . باشند

برگي، درصد سبز شدن آنها در هر گياه محاسبه و گياهان تنـك             

سي روز پـس    . و تراكم آنها به پنج بوته در هر گلدان تنظيم شد          

، ١از سبز شدن، بعد از تعيين درصـد بقـا بـا اسـتفاده از معادلـه          

شـويي  گياهان مورد نظر در هر گلدان را برداشته و پس از خاك           

طـور   تقل شدند و به منظور خشکاندن بـه       ريشه، به آزمايشگاه من   

 سـاعت   ٤٨مـدت     درجه سلسيوس بـه    ٦٠مجزا در آون با دماي      

سپس وزن خشك اندام هوايي و ريشه بـا تـرازوي           . قرار گرفتند 

  ).٦(دقيق تعيين شد 

  ءدرصد بقا = ]) روز پس از سبز شدن۳۰تعداد گياهان / (          

  )ه پس از سبز شدن و تنکتعداد گياهان اولي (×۱۰۰[             

]۱[  

هاي الزم، تجزيه واريانس آنها با اسـتفاده از         پس از حصول داده   

هـا از    انجام و براي مقايسه ميـانگين       MSTATCافزار آماري   نرم

تجزيـه  . اسـتفاده شـد   % ٥اي دانكـن در سـطح       آزمون چند دامنه  

 و از   Rافـزار   هاي حاصل نيـز بـا اسـتفاده از نـرم          رگرسيون داده 

توده اندام هوايي گياهان بـه معادلـه سـيگموئيدي          ازش زيست بر

  کـش  هاي علـف  و غلظت ) ٢معادله  (چهار پارامتري استفاده شد     
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زني، درصد بقا و وزن خشك اندام هوايي و ريشه گياهان زراعي در صورت وجود بقاياي ميانگين مربعات مربوط به درصد جوانه. ۱جدول 

  نويدوسولفور+نومزوسولفور

  )درصد(بقا   درصد سبز شدن  وزن خشك ريشه  وزن خشك اندام هوايي  درجه آزادي  ع تغييرمناب

  ۷۸۳/۱۵۹۰۲ **  ۵۱۴/۵۸۴۷ **  ۸۷۷/۳۰۳۲ **  ۲۴۳/۵۷۴۹**  ۵  گياه

 ۶۳۸/۷۱۰۷ ** ۲۸۵/۵۰۲۰ ** ۵۸/۱۷۴۲۲**  ۲۳۴/۱۵۷۷۰**  ۶  كشپسماند علف

 ۸۰۱/۲۳۵۹ ** ۱۹۷/۷۹ ** ۵۲۹/۳۷۵ **  ۷۹۲/۸۳۷**  ۳۰  كش پسماند علف×گياه

 ۳۸۶/۶۶۱ ۷۹۲/۸۸ ۹۶۵/۱۶۴  ۲۸۰/۴۰۵  ۸۴  خطا

  ۶۸/۱۶  ۱۰/۱۵  ۲۶/۱۹  ۳۴/۱۳  -  (%)ضريب تغييرات 

  %۱دار در سطح معني: **

  

 درصـد بازدارنـدگي رشـد گياهـان زراعـي           ٥٠ و   ٣٠،  ١٠براي  

)ED10 ،ED30 و ED50 (  ــايش ــايج آزم ــل نت ــبه و در تحلي محاس
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تـوده گيـاه   پاسخ زيست(  حد پايين منحنيc شيب منحني، bكه 

 غلظتـي از    e،  )کـش حـداکثر اسـت     مانـده علـف   زماني که باقي  

 حـد   dشـود و    بازدارنـدگي رشـد مـي     % ۵۰کش که باعث     علف

کش در خاک بـه سـمت       مانده علف که باقي  زماني(باالي منحني   

ر د. سـت ا غلظت علـف کـش در خـاک          xو  ) کندصفر ميل مي  

 ،دار نشد  از نظر آماري معني    cپارامتر  مواردي که در معادله فوق      

آن را حذف و معادله سه پارامتري سـيگموئيدي بـراي بـرازش             

  ).١٢ و ٦( هاي حاصل مورد استفاده قرار گرفت داده

  

  ج و بحثينتا

رشـد  (هاي مورد مطالعه گياهان     نتايج نشان داد که همه شاخص     

ــشه، ســاقه، درصــد ســبز  ــاري ــه)  شــدن و بق ــيب دار طــور معن

)٠٠١/٠<P ( کــش مزوســولفورونتحـت تــأثير بقايــاي علــف +

 و بـا افـزايش بقايـاي        )۱جـدول   (يدوسولفورون قـرار گرفتنـد      

ــهعلــف   داري کــاهش يافتنــد طــور معنــيکــش ايــن صــفات ب

از سوي ديگر، گياهان مـورد مطالعـه در پاسـخ بـه             . )۲جدول  (

ســولفورون در خــاک يدو+ کــش مزوســولفورونبقايــاي علــف

 و ۲ و ۱جـداول  (با هم داشـتند  ) P> ٠٠١/٠(دار  اختالف معني 

 براساس نتايج آزمايش، پاسخ گياهـان مـورد         ).۲ و   ۱هاي  شکل

يدوسولفوران در خاک   +مطالعه به تغييرات غلظت مزوسولفوران    

کرد که با ساير مطالعات انجام شده       از رابطه لجستيک تبعيت مي    

با توجـه بـه رونـد تغييـرات         ). ۱۲(ت دارد   در اين ارتباط مطابق   

توده گياهان، در بين حبوبات مطالعه شده در اين آزمايش          زيست

تـرين گياهـان بـه       تـرين و عـدس حـساس      لوبيا و نخود متحمل   

). ١شكل  (بودند  يدوسولفوران  + مزوسولفورانکش  بقاياي علف 

تــوده انــدام هــوايي در کــه متوســط تلفــات زيــست طــوري بــه

و در لوبيـا    %) ١٢/٥٦(کـش در عـدس      ختلف علف هاي م  غلظت

تلفـات  % ٤٩/٤٨و نخـود بـا   ) ٢ و جـدول  ١شـکل  (بود  %) ٤٤(

توده اندام هوايي پس از عدس از نظر حساسيت در رتبـه            زيست

رسد با توجـه     به نظر مي   راساس نتايج حاصل  ب. دوم قرار گرفت  

ــف     ــاي عل ــه بقاي ــات ب ــنش حبوب ــتالف در واک ــه اخ ــش ب ک

توان از ايـن مهـم در تـدوين         مين،  وسولفوريدو+نومزوسولفور

کـش مـذکور   برنامه تناوب زراعي و در مـديريت بقايـاي علـف       

ساير مطالعـات انجـام شـده در ايـن زمينـه بيـانگر          . استفاده کرد 

هـاالوي  . باشندها مي كشحساس بودن حبوبات به بقاياي علف     

در مقايسه دو گياه عدس و نخـود بـراي تعيـين            ) ۵(و همکاران   

ن متيـل و ترايـا      وسـولفور ن، مـت  وياي احتمالي کلروسولفور  بقا

کـش  ن در خاک دريافتند که عـدس بـه بقايـاي علـف            وسولفور

  تري براي تعيـين  تر و نسبت به نخود گياه مناسب    مذکور حساس 



   …كش  بررسي حساسيت برخي حبوبات و گياهان زراعي به پسماند علف

۱۲۵  

كش شواليه  ي مختلف علفها مقايسه ميانگين وزن خشك اندام هوايي و ريشه، درصد سبز شدن و درصد بقاي گياهان زراعي در غلظت. ٢جدول 

  در خاک

  گياه کشغلظت علف )گرم(وزن خشک ساقه  )گرم (وزن خشک ريشه  )درصد(سبز شدن  )درصد(بقا 

۱۰۰a ۱۰۰ a ۱۰۰ a ۱۰۰a ۰ لوبيا 
۱۰۰a ۶۱/۸۱ b-e ۵۵۰/۵۵  b ۵۲۰/۹۱ a ۰۰۱۵/۰ 
۱۰۰a ۴۲/۷۱ d-h ۳۴۰/۳۹  c ۶۰۰/۶۶ b ۰۰۳۷/۰ 
۱۰۰a ۴۲/۷۱  d-h ۶۹۰/۳۱  cd ۰۷۰/۶۱  bc ۰۰۷۹/۰ 
۱۰۰a ۶۶/۶۶  d-j ۳۲۲/۲۷  c-f ۲۴۰/۵۲  b-e ۰۱۵/۰ 
۱۰۰a ۱۴/۵۷  h-k ۶۰۰/۳۰  c-d ۴۸۰/۴۰  d-g ۰۳۱/۰ 
۶۶/۶۶ a ۷۱/۴۲  kl ۷۵۰/۱۴  e-j ۰۴۰/۲۴  g-k ۰۴۷/۰ 

 

۱۰۰a ۲۳/۹۵ ab ۱۰۰b ۱۰۰ a ۰ نخود 
۱۰۰a ۴۷/۹۰  a-c ۷۳/۶۰  c-d ۴۷۵/۹۴  a ۰۰۱۵/۰ 
۸۸/۸۸  a ۴۷/۹۰  a-c ۸۴/۵۱  c-d ۶۷۲/۵۷  b-d ۰۰۳۷/۰ 
۸۸/۸۸  a ۱۸/۷۶  c-g ۳۸/۴۹  c-e ۶۹۶/۵۴  b-e ۰۰۷۹/۰ 
۶۶/۶۶ a ۶۶/۶۶  d-j ۶۸/۶۱  c-g ۱۴۵/۴۷  c-f ۰۱۵/۰ 
۶۶/۶۶ a ۶۶/۶۶  d-j ۴۹/۴۰  c-h ۶۷۵/۱۳  f-i ۰۳۱/۰ 
۵۵/۵۵  a ۳۷/۵۲  i-k ۷۷/۲۱  f-j ۷۵۶/۲۳  h-l ۰۴۷/۰ 

 

۱۰۰a ۴۷/۹۰  a-c ۱۰۰ d-i ۱۰۰e-h ۰ عدس 

۱۰۰a ۹۴/۸۰  b-e ۳۰/۵۲  f-j ۷۶/۶۱  h-l ۰۰۱۵/۰ 
۱۰۰a ۷۵/۶۶  d-j ۴۶/۴۸  g-j ۹۴/۵۲  h-m ۰۰۳۷/۰ 
۱۰۰a ۷۵/۶۶  d-j ۳۰/۴۲  h-j ۱۱/۴۴  i-m ۰۰۷۹/۰ 
۱۰۰a ۰۸/۶۲  f-j ۳۸/۳۵  ij ۷۲/۳۸  i-m ۰۱۵/۰ 
۱۰۰a ۰۸/۶۲  f-j ۲۳/۲۹  j ۳۸/۷۲ i-m ۰۳۱/۰ 
۷۷/۷۷  a ۵۶/۵۲  i-k ۰۷/۱۳  j ۹۶/۲۶  i-m ۰۴۷/۰ 

 

۱۰۰ a ۶۶/۹۱  a-c ۱۰۰e-j ۱۰۰g-j ۰ چغندرقند 
۱۰۰a ۳۳/۸۳  c-f ۰۵/۲۴  j ۳۰/۶۵  i-m ۰۰۱۵/۰ 
۷۷/۷۷  a ۱۶/۷۹  e-j ۷۲/۱۷  j ۱۷/۴۲  j-m ۰۰۳۷/۰ 
۶۶/۶۶  a ۸۳/۷۰  e-j ۹۲/۱۳  j ۲۹/۳۱  j-m ۰۰۷۹/۰ 
۶۶/۶۶  a ۱۶/۵۴  h-k ۶۲/۱۲  j ۱۷/۲۵  k-m ۰۱۵/۰ 
۶۶/۶۶ a ۰۰/۵۰  kl ۷۹/۳  j ۶۴/۱۵ l-m ۰۳۱/۰ 
۰۰/۰  b ۰۰/۵۰  kl ۰۰/۰  j ۰۰/۰  m ۰۴۷/۰ 

 

۱۰۰ a ۳۳/۸۸  a-d ۱۰۰j ۱۰۰ j-m ۰ كلزا 
۱۰۰ a ۶۶/۷۶  c-f ۰۰/۷۵ j ۱۰۰ j-m ۰۰۱۵/۰ 
۱۰۰ a ۳۳/۶۳  e-j ۰۰/۶۰  j ۱۸/۸۵  j-m ۰۰۳۷/۰ 
۱۰۰ a ۳۳/۶۳  e-j ۰۰/۱۵  j ۷۷/۷۷  j-m ۰۰۷۹/۰ 
۰ b ۳۳/۵۳  h-k ۰۰/۰  j ۷۴/۴۰ m ۰۱۵/۰ 
۰ b ۰۰/۴۰  kl ۰۰/۰  j ۰۰/۰  m ۰۳۱/۰ 
۰ b ۰۰/۴۰  kl ۰۰/۰  j ۰۰/۰  m ۰۴۷/۰ 

 

۱۰۰a ۷۷/۵۵  g-k ۱۰۰ j ۱۰۰ i-m ۰ فرنگيگوجه 

۶۶/۶۶  a ۳۳/۵۵  h-k ۴۵/۴۵  j ۹۷/۲۲  m ۰۰۱۵/۰ 
۰ b ۹۹/۳۹  kl ۱۸/۱۸  j ۲۷/۲۰  m ۰۰۳۷/۰ 
۰ b ۳۳/۳۳  l ۰۰/۰  j ۰۰/۰  m ۰۰۷۹/۰ 
۰ b ۷۷/۱۷  m ۰۰/۰  j ۰۰/۰  m ۰۱۵/۰ 
۰ b ۸۸/۸  mn ۰۰/۰  j ۰۰/۰  m ۰۳۱/۰ 
۰ b ۰ n ۰۰/۰  j ۰۰/۰  m ۰۴۷/۰ 
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 اوسـتن و    .هاي فوق در خـاک اسـت      کشپسماند احتمالي علف  

تـري بـه    نيز عدس را نسبت به نخـود گيـاه حـساس          ) ١٠(واكر  

در . انــدهــاي ســولفونيل اوره معرفــي كــردهكــشبقايــاي علــف

اي ديگر که به منظور ارزيـابي تـأثير بقايـاي آتـرازين بـر          مطالعه

ترتيـب   ام شـد، نخـود و عـدس بـه         گياهان زارعي مختلف انجـ    

کـش  تـرين حبوبـات بـه بقايـاي علـف         ترين و حـساس   متحمل

آترازين بودند و لوبيا تحمل بيشتري نسبت بـه عـدس و نخـود              

  ).٦(داشت 

با توجه به نتايج آزمايش، در بين ساير گياهان مورد بررسـي            

ــز ــيني ــسماند علــف  اخــتالف معن ــه پ کــش داري در تحمــل ب

 بـه   ينگـاه .  شـد  ديـده  در خاک    نولفوريدوسو+ نومزوسولفور

توده توليد شده اندام هوايي گياهان مذکور،      روند تغييرات زيست  

کــــش هــــاي مختلــــف علــــفدر پاســــخ بــــه غلظــــت

فرنگـي  گوجـه  دهد کـه  ي، نشان م  نويدوسولفور+نومزوسولفور

کـش  ترين گياهان بـه بقايـاي علـف       ترين و کلزا متحمل   حساس

که متوسـط تلفـات      طوري به.  بودند يدوسولفوران+مزوسولفوران

 و  ٨/٩٦ترتيب   فرنگي و کلزا به   توده اندام هوايي در گوجه    زيست

 ٠٠٣٧/٠فرنگي در غلظـت     از طرفي، در گوجه   .  درصد بود  ٣/٤٩

تـوده انـدام    کش شواليه، زيست  گرم در کيلوگرم خاک علف    ميلي

هـاي  له در کلزا در غلظـت     أکه اين مس   حال اين . هوايي صفر شد  

گــرم در کيلــوگرم  ميلــي٠١٥/٠(ز شــواليه در خــاک زيــادتري ا

از سوي ديگر، در بـين      . )۲ و جدول    ۲شکل  ( اتفاق افتاد ) خاک

تـوده انـدام    گياهان مذکور، چغندرقند با متوسط تلفـات زيـست        

ايـن نتـايج ضـمن       .تر بـود  نسبت به کلزا حساس   %) ٧٠(هوايي  

 بـه   فرنگي و چغندرقند  پذيري شديد گوجه   که نشان از آسيب    اين

در خاک دارنـد،    ن  ويدوسولفور+نومزوسولفورکش  بقاياي علف 

داللت بر تنوع ژنتيکي تحمل گياهان زراعي مختلف دارند و اين    

تواند در اعمال برنامه تناوب زراعي مطلـوب، پـس از           له مي أمس

  .در گندم مفيد باشديدوسولفوران +مزوسولفورانکاربرد 

ايش نيز نشان داد    روند تغييرات رشد ريشه گياهان مورد آزم      

 يدوسـولفوران، +مزوسـولفوران کـش   که با افزايش بقاياي علـف     

رشد ريشه آنها نيز مانند اندام هوايي تحت تـأثير قـرار گرفتـه و       

براسـاس نتـايج   ). ٢ و ١جداول (داري کاهش يافت    طور معني  به

توان گياهان مورد مطالعه را براسـاس تحمـل رشـد           آزمايش، مي 

ــه ــا ب ــشه آنه ــاصــورت ل ري ــزا> وبي ــد–نخــود> کل > چغندرقن

، ٧٨/٦٦ترتيب داراي    بندي کرد که به    عدس طبقه > فرنگي گوجه

 درصــد تلفــات رشــد ٢١/٩٥ و ٣٩/٨٩، ٩٧/٨٧، ٣٨/٨٥، ١٦/٧٣

طـور    در بـين حبوبـات، عـدس بـه         بر اين اسـاس،   . ريشه بودند 

ترين گياه و لوبيـا      حساس ،تلفات رشد ريشه  % ٢١/٩٥متوسط با   

ترين حبوبات بـه   تلفات رشد ريشه متحمل   %٧٨/٦٦با متوسط با    

ــف ــسماند عل ــد پ ــواليه بودن ــان،  . کــش ش ــاير گياه ــين س در ب

تـرين گيـاه    تلفات رشد ريـشه حـساس     % ١٦/٨٩فرنگي با    گوجه

 ٠٠٧٩/٠کـه بـا از بـين رفـتن گياهـان از غلظـت              طـوري  به. بود

گرم در کيلوگرم شواليه رشد ريشه آن متوقف شد و کلزا با             ميلي

تـوده ريـشه از تحمـل بيـشتري         تلفات زيـست  % ١٦/٧٣متوسط  

از ). ٢جدول  (فرنگي برخوردار بود    نسبت به چغندرقند و گوجه    

آنجا که ريشه در مقايسه با اندام هـوايي در تمـاس مـستقيم بـا                

رود که نسبت به انـدام هـوايي     کش است، انتظار مي   بقاياي علف 

له بـا   أايـن مـس   . گياهان به بقاياي علف کش آسيب پذيرتر باشد       

هـاي سـولفونيل اوره و از       کشتوجه به فعاليت زياد خاکي علف     

هاي مذکور عالوه بر نحوه عمل اصلي آنها        کشآنجايي که علف  

کننده رشد و تقـسيم      ، ممانعت )بازدارندگان سنتز اسيدهاي امينه   (

هاي انتهايي ريشه هستند    سلولي در مناطق رشد از جمله مريستم      

   .اهميت بيشتري دارد

هاي گياهان مختلف به بقايـاي      العمل اندام اين حال، عکس  با  

طورکلي بـا توجـه بـه        کش ممکن است متفاوت باشد و به      علف

که جداسازي اندام زيرزميني گياه نسبت به اندام هوايي آنهـا            اين

کاري دشوار و همراه با خطـاي احتمـالي اسـت و در آزمـايش               

کان خطا و اتالف رغم دقت زياد در اين ارتباط امحاضر نيز علي

تـوده ريـشه در مرحلـه شستـشوي آن وجـود دارد، لـذا               زيست

توده اندام هوايي جهت ارزيابي حساسيت گياهان       مقايسه زيست 

. تـر اسـت   مورد مطالعه از دقت بيشتري برخوردار بوده و منطقي        

شـود،  که در اغلب مطالعاتي که در اين زمينه انجام مـي           طوري به

  گيـرد   بيشتر مـالک ارزيـابي قـرار مـي         رشد اندام هوايي گياهان   
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  )۱۰ -۳× گرم در کيلوگرم خاکميلي(يدوسولفوران +غلظت مزوسولفوران

  کش شواليه در خاكهاي مختلف پسماند علفبه غلظت) ÷(و لوبيا ) ∆(، عدس )◊( پاسخ ماده خشك نخود .۱شکل 

  

ــه    ). ١٦ و ١٤( ــوط ب ــق مرب ــات دقي ــود، در مطالع ــن وج ــا اي ب

ويـژه در    هـا، رشـد ريـشه، بـه       كشمانده علف جي باقي سن زيست

ها به  گياهان حساس، شاخص مهمي در ارزيابي حساسيت گونه       

باشـد و در ايـن ارتبـاط بـسته بـه نـوع              ها مـي  كشبقاياي علف 

  کش و گياه زراعـي، نتـايج مختلفـي گـزارش شـده اسـت                علف

از در ارزيابي اسـتفاده     ،  )۱۵(ويکاري و همکاران    ). ٧ و   ٦ ٥،  ٤(

ن متيـل،   وسـولفور کش مـت  سنجي در تعيين بقاياي علف    زيست

حساسيت رشد ريشه عدس را شاخص مطلوبي در تعيين بقاياي    

نامبردگان گـزارش کردنـد     . اندکش مذكور دانسته  احتمالي علف 

ن متيل با استفاده    وسولفورکه با وجود عدم تشخيص بقاياي مت      

سـنجي ريـشه     آزمـايش زيـست     هاي آنـاليز دسـتگاهي،    از روش 

حـال  . ن بودوسولفورعدس معيار مناسبي براي تعيين بقاياي مت  

اي که به منظور بررسي     در مطالعه ) ١٦(که ويباوا و همكاران      اين

ــاي ســميت علــف  ــاراكوات، گاليفوســيت و  كــشاثره ــاي پ ه

گليفوزينيت آمونيوم بر گياهان زراعي ذرت و كدو انجام دادنـد،           

هـاي مـذكور در مقـادير       شكـ گزارش كردند كـه بقايـاي علـف       

ويژه طول   مختلف كاربرد تأثيري بر رشد و بقاي گياهان فوق، به         

نيز در  ) ١٤(ژميگيلسكي و همكاران    . و وزن ريشه آنها، نداشتند    

سنجي خـردل در تعيـين بقايـاي احتمـالي           ارزيابي روش زيست  

كش فلوكاربازون، ضمن اشاره بـه حـساسيت زيـاد ريـشه            علف

ر قابل تشخيص فلوکاربازون، بـا اسـتفاده از         خردل به بقاياي غي   

هاي تشخيص کروماتوگرافي، گزارش كردند كه اين روش        روش

كش مذكور بهتـر    نسبت به روش شيميايي در تعيين بقاياي علف       

كه براساس ارزيابي نامبردگان، اين روش بيش از         طوري به. است

ـ انتايج قابل قبولي را در تعيين بقاياي فلوكاربازون ار    % ٨٨ . ه دادي

نتايج اين آزمايش نيز ضمن اشـاره بـه حـساسيت رشـد ريـشه               

دهـد کـه در بـين گياهـان مطالعـه           گياهان مورد مطالعه نشان مي    

تـر اسـت و   شده، رشد ريشه کلزا نـسبت بـه سـاقه آن حـساس        

سـنجي مربـوط بـه      هاي زيـست  احتماالً گياه مناسبي در آزمايش    

احتماالً در تناوب بـا     لذا  . کش تريبنورون متيل باشد   بقاياي علف 

انـد خـسارت    کـش بـوده   مزارع گندمي که تحت تيمار اين علف      

خواهد ديد و قرار دادن آن نسبت به ساير گياهان در تنـاوب بـا               

سـنجي  هـاي زيـست   گندم نياز به احتياط بيشتر و انجام آزمايش       

  .قبل از کاشت دارد

براساس نتايج حاصل، واکنش گياهان مورد بررسي به بقاياي         

 متفاوت  يکش شواليه در پارامترهاي درصد سبز شدن و بقا        لفع

 همه گياهان تحـت تـأثير       درصد سبز شدن در   بر اين اساس،    . بود

  حـال  . ن قـرار گرفـت    ويدوسولفور+نوحضور بقاياي مزوسولفور  
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  )۱۰ -۳× لوگرم خاکيگرم در کيليم(ن ودوسولفوري+نوغلظت مزوسولفور

  ه در خاكيکش شوال هاي مختلف پسماند علفبه غلظت) + (يفرنگ و گوجه) ∆(، کلزا )◊(ندپاسخ ماده خشك چغندر ق .۲شکل 

  

  يکي پارامتري لگاريتمي لجست پارامترهاي برآورد شده توسط مدل سه.۳جدول 

   استاندارديخطا: *

  
که بسته به نوع گياه زراعي، پاسخ بقاي گياهـان بـه پـسماند              اين

که با وجود عدم تـأثير پـسماند         طوري به. کش متفاوت بود  علف

ن بر بقـاي گياهـان زراعـي لوبيـا،          ويدوسولفور+ نومزوسولفور

نگي را تحـت    فرنخود و عدس اما بقاي چغدرقند، کلزا و گوجه        

بر اين اسـاس، بـه   . داري کاهش دادطور معني تأثير قرار داد و به   

رسد براي جبران کاهش تراکم گياهان زراعـي حـساس          نظر مي 

ن نيـاز بـه     ويدوسـولفور +نوکـش مزوسـولفور   به بقاياي علـف   

  .هاي بيشتر باشدکشت آنها در تراکم

هـاي  سـنجي، اسـتفاده از شـاخص      هـاي زيـست   در آزمايش 

ED10  ، ED30  خصوص   ه و بED50) کـش بـراي    هاي علف غلظت

تـرين   از مهـم  )  درصد بازدارنـدگي رشـد گياهـان       ٥٠ و   ٣٠،  ١٠

هـا و   كشهاي ارزيابي حساسيت گياهان به بقاياي علف      شاخص

براسـاس نتـايج    ). ١٢ و   ٥(باشد  بندي آنها بر اين اساس مي      طبقه

ـ    ED50حاصل از اين آزمايش و برآورد پارامتر         رازش  حاصل از ب

  سطح احتمال  b D  ED10 ED30  ED50  گياه

 >۰۰۰۷/۰p  ۹۱/۷×۱۰-۳)۱۷/۰×۱۰-۳(  ۷۴/۲×۱۰-۳)۰۷/۰×۱۰-۳(  ۸۹/۳×۱۰-۴) ۰۲/۰×۱۰-۳(  ۵/۱۰۲) ۳۶/۵(  ۷۲/۰) ۱/۰(*  نخود

 >۰۴/۰p  ۶/۳×۱۰-۳)۱۶/۰×۱۰-۲(  ۴۲/۹×۱۰-۶)۰۳/۰×۱۰-۳(  ۴۲/۹×۱۰-۶)۰۰/۰(  ۱۰۰) ۷۱/۵(  ۳۶/۰) ۰۸/۰(  عدس

 >۰۰۰۴/۰p  ۲۷/۱×۱۰-۲)۲۵/۰×۱۰-۳(  ۵۸/۴/×۱۰-۳)۱۳/۰×۱۰-۳(  ۹۹/۰×۱۰-۴)۰۴/۰×۱۰-۳(  ۱۰۱) ۲۱/۵(  ۸۲/۰) ۱۳/۰(  لوبيا

 >۰۲۸/۰p  ۲۱/۰×۱۰-۲)۰۴/۰×۱۰-۳(  ۰۷/۰×۱۰-۲)۰۴/۰×۱۰-۳(  ۰۱/۰×۱۰-۲)۰۰۷/۰×۱۰-۳(  ۸۶/۹۹) ۱/۵(  ۸۱/۰) ۱۱/۰(  چغندرقند

 >۰۲۸/۰p  ۷۴/۰×۱۰-۲)۱۸/۰×۱۰-۳(  ۷۱/۰×۱۰-۲)۰۷/۰×۱۰-۳(  ۶۷/۰×۱۰-۲)۰۷/۰×۱۰-۳(  ۰۶/۹۵) ۹۵/۲(  ۶۵/۲۳) ۱/۹۳(  كلزا

 >۰۰۱/۰p  ۰۳/۰×۱۰-۲)۰۱/۰×۱۰-۳(  ۰۱/۰×۱۰-۲)۰۱/۰×۱۰-۳(  ۰۰۴/۰×۱۰-۲)۰۰/۰(  ۹۵/۹۹) ۱/۵(  ۰۷/۱) ۳۳/۰(  فرنگيگوجه
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تـوده انـدام هـوايي گياهـان مـورد مطالعـه بـه              هاي زيـست  داده

 پارامتري سيگموييدي، حساسيت آنها به بقايـاي        ٤ و   ٣معادالت  

ترتيـب   تـوان بـه    را مي  نويدوسولفور+ نومزوسولفورکش  علف

  :)٣جدول (بندي کرد  صورت زير طبقه به

  فرنگيگوجه. <چغندرقند < کلزا < عدس < لوبيا < نخود 

ارتباط با حساسيت گياهـان مختلـف بـه بقايـاي سـولفونيل             در  

در مـزارع تحـت     . هاي مختلفي منتشر شده است    ها گزارش  اوره

ن، ون متيـل و تريـا سـولفور       وسـولفور كـش مـت   تيمار با علـف   

زمينـي و   سـيب   گزارش شده است كه كلزا، ذرت، عدس، نخود،         

يتي كه جو و آفتابگردان حساس     در حالي . چغندرقند آسيب ديدند  

چنـين بـا كـاربرد       هـم . كش مذكور نشان ندادنـد    به بقاياي علف  

ن، محـصوالت تنـاوبي از جملـه        ون و ترياسـولفور   وسولفور مت

زميني و چغندرقند به بقاياي آنها  سيب  نخود،    عدس،    كلزا، ذرت،   

حساسيت نشان دادند، اما جـو، كتـان و گنـدم نـسبت بـه آنهـا                 

اي که به منظور بررسـي      در آزمايشي مزرعه  ). ١٢(متحمل بودند   

کـش سـولفونيل اوره بـر کلـزا انجـام شـده              تأثير باقيمانده علف  

ن در خـاک    وکـش سولفوسـولفور   گزارش شده که بقاياي علـف     

منجر به خسارت و کاهش عملکرد کلزا در تناوب با گندم شـد             

 گرم ماده مؤثره    ۵۲ به   ۴۲کش از   و با افزايش مقدار کاربرد علف     

 درصـد   ۵/۱۷ درصد بـه     ۵/۱۳کرد کلزا از    در هکتار، تلفات عمل   

  ).۱۱(افزايش يافت 

  

  گيري نتيجه

رسد بـا وجـود کـاربرد       با توجه به نتايج اين آزمايش به نظر مي        

 و با توجـه     نويدوسولفور+نومزوسولفورکش  بسيار اندک علف  

هـاي  به ماندگاري نسبتاً زياد آن در خاک، بقايـاي آن در تنـاوب            

 را  فرنگـي  كلزا، چغندرقنـد و گوجـه      لوبيا، عدس،   نخود،  زراعي  

لذا ايجاد فاصله زمـاني مناسـب بـراي         . کنددچار محدوديت مي  

از سوي ديگر، از آنجـا کـه        . کشت گياهان مذکور ضرورت دارد    

هـا متـأثر از عوامـل       کـش ماندگاري و زيست مانـدگاري علـف      

هاي بيـشتر در ايـن ارتبـاط،        ، انجام آزمايش  )١٣(متعددي است   

هـاي  اي و نيـز انجـام آزمـايش       رايط واقعي مزرعـه   ويژه در ش   به

سنجي و آناليز دستگاهي پس از برداشت محصوالتي کـه          زيست

اند و قبل از کاشـت محـصوالت بعـدي،          کش تيمار شده  با علف 

   .شودپيشنهاد مي
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