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 چکیده

 آسیب، محصول تولید های سیستم درها  کش علف کاربرد محیطی جانبیتأثیرات  ترین مهم از یکی

 جدید یها کش علف از اولتیما .است تناوب درشده   کشت گیاهان مثل هدف، غیر گیاهان به احتمالی

های هرز مزارع ذرت در ایران تازگی برای کنترل علف است که به اوره سولفونیلۀ خانوادشدۀ  ثبت

 بیش حتی را خود پایداری ،خاك در خاص شرایط در تواند می   کش علف این بقایای. شود استفاده می

 آزمایش خاك، در   کش این علف بقایایگیری  منظور اندازه به کند. حفظ زراعی فصل یک از

در  .گرفت انجام مغان و فسا کرج،منطقۀ  سه درهای کامل تصادفی  سنجی در قالب طرح بلوك زیست

 کلزا، ماش، عدس، لوبیا، جو، )گندم، گیاهیۀ گون هشت حساسیتای گلخانه ابتدا، در آزمایش

ا ب عدس شد.در قالب یک طرح کامالً تصادفی ارزیابی  اولتیما   کش علف به خیار( و چغندرقند

 در عدس ین،ابنابر شد. تعیین   کش این علف به گیاه ینتر ، حساسریشه طول بازدارندگی حداکثر

 شد. استفاده ذرت مختلف مزارع خاك در  کش این علف هایغلظت تعیین برایسنجی  زیست آزمایش

شده  توصیهدوز  در که، نشان داد رگرسیونی معادالت توسطشده  محاسبه  کش ۀ علفماند قیبا مقادیر

دوز  درصد 01کاهش  برای الزم زماندارد.  پایداری بردرکا از بعد روز 01 تا  کش علف بقایای

 و کرج، فسامناطق  در مقدار این که طوری بهبود،  دیگرمنطقۀ  دو از کمتر فسامنطقۀ  در  کش علف

عنوان کشت دوم و برای  در مناطقی که ذرت به ین،ابنابر بود.روز  33و  21، 14ترتیب  به انمغ

شود،  استفاده می  کش از این علف آنهای هرز شود و برای مبارزه با علف می کشتای  مصارف علوفه

 بعدی گیاهان بر  کش علف این بقایای از ناشی خسارت کاهش در مطلوب زمانیۀ فاصل اعمال

  .رسد نظر می ری بهضرو
 

 ، سولفونیل اوره، عدس. کش اتالف علف کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 کنترل بر اول درجۀ در هرز های علف کنترلراهبردهای 

، گذشته هایدهه از. است شده متمرکز شیمیایی

 طرز به شده سنتز شیمیایی های فراورده از استفاده

 از ها،کشتآف از استفاده .است یافته افزایش چشمگیری

 به مند و عالقه یافته توسعه کشورهایهای جوامع  نگرانی

موجود  زراعی گیاهانخطر آسیب به است.  زیست محیط

 و ،زیاد پایداریبا  یها  کش ناشی از علف تناوب در
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 گیاهان مجاور گیاهان یا محصوالتتأثیرپذیری 

، سمپاشی طی در  کش علف رانشواسطۀ  شده به تیمار

 یها گونه در سمیت خطر احتمال مورد در نگرانیسبب 

 (.Pestemer & Zwerger, 1999)غیر هدف است 

گروه سنتاز استوالکتات سنتز ةبازدارند یها  کش علف

 پایداری آنها بقایای که هستند ها  کش علف از مهمی های

ها، دامنۀ   کش علف از گروه این دارند. خاک در بیشتری

 و برگ پهن زراعی گیاهان در را هرز هایعلف از وسیعی

 زراعی، گیاهانزیاد  تحمل .کنند می کنترل برگ باریک

 و کم مصرف مقدار در هرز هایعلف مناسب کنترل

 این پذیرش افزایش علت ،پستانداران برای کم سمیت

 (.Moyer & Hamman, 2001)ست ها کش علف از گروه

 ونسبت شدید  به گیاهی فعالیتها،   کش علف از گروه این

 این هستند. دارا را برگ و ریشه طریق از جذب ییتوانا

 در تری طوالنی مدت برایند قادرها   کش علف از گروه

 سیستم طریق از جذب با و بمانند باقی فعال خاک

 سبز رشد فصل طول در که را هرزی هایعلف ریشه،

 از استفاده اهداف از یکی واقع، در .کنند کنترلشوند  می

 کنترل خاک، در مانده باقی ایدار یها  کش علف

 است. رشد فصل طی در هرز های علف مدت طوالنی

 آن به که زمانی مدت برای فقط  کش علف فعالیت اگرچه

 ها  کش علف از گروه این فعالیتاست،  مفید است نیاز

 گیاهان برای را مشکالتی دتوان می تر طوالنی مدت برای

  آورد وجود هب بعدی های تناوب در زراعی

(Brown, 1990; Vencil, 2002.) 

 در خاص شرایط در ها  کش علف از گروه این بقایای

 زراعی فصل یک از بیش حتی را خود پایداری خاک

 در زراعی گیاهان دیدگی سبب آسیب و کند می حفظ

 & Brown, 1990; Moyer)خواهد شد  بعدی های تناوب

Esau, 1996.) که است شده ثابت شرایط، برخی در 

 خاک در ها  کش علف این بقایای کم هایغلظت حتی

 برای .کند وارد زراعی گیاهان برء سو تأثیرات دتوان می

 خاک کیلوگرم در میکروگرم 00/0 تا 01/0 غلظت مثال،

 حساس گیاهان رشد تواند می کلروسولفورون  کش علف از

 در را یونجه یا عدس فرنگی، نخود لوبیا، جمله از

  (.Brown, 1990) دهد شکاه زراعی های تناوب

از طریق اوره  ی سولفونیلها  کش علف بقایایتعیین 

 تجزیۀ،  کاربردکم غلظت  دلیل بهروشهای تجزیه ای 

با  ها، حالل بعضی درها  کش این علف ثباتی حرارتی و بی

( اگر چه Shalaby et al., 1992) هائی مواجه استچالش

 پیدا عهتوسدر اینخصوص  روشد چن اخیر های سال در

 با HPLC از استفاده، روش ترین  است. اصلی کرده

 Lian et)است  MS با مجهز یا UV به مجهز هایسیستم

al., 1996). روش LC/MS روشی مؤثر عنوان شده  نیز

 درHPLC روش .(Marek & Koskinen, 1996)است 

 گیاهان به که سطوحی درها  کش علف این بقایای تعیین

 کافیة انداز به برساند یبآس تناوب درشده  کشت

 و ناپایدار دمای دلیل هب این، بر عالوه ندارد. حساسیت

 روش ،اوره سولفونیلهای   کش علف کم بسیار بخار ارشف

 با سنجی زیست نیست. مناسب (GC) گازی کروماتوگرافی

 روش ترین حساس است، معمولی و ساده روشی اینکه

 در اوره ولفونیلس های کش علف بقایای سازی کمّی و تعیین

 برای ابزاری معمول طور به روش این است. آب و خاک

 است اوره سولفونیل های کش علف سرنوشت و رفتار مطالعۀ

 (.Castro et al., 2002) دارند کمی یمصرفغلظت  که

توان  می شیمیایی، استخراج روش از استفاده با

 زمان طول در را خاک در  کش علف غلظت اتتغییر

 استخراج یها روش .کرد محاسبه را عمر یمهن و تعیین

 درها   کش علف مقدار تعیین برای اغلب شیمیایی مواد

  کش علف هم و گیاهان دسترس در  کش علف هم خاک،

 & Hamaker) دنشو می استفاده ،دسترسدور از 

Goring, 1976.) دسترس در  کش علف تفکیک که ازآنجا 

 هیچ شیمیایی راجاستخ ،نیست ممکن دسترس دور از  و

 Eberle) دهدمی نشان را گیاه ةبالقو واکنش از ای نشانه

& Gerber, 1976). 

 استخراج روش برای جایگزین یکعنوان  به

 عنوان به گیاهان از محققان از برخی شیمیایی،

 روش مثال، برای) خاک در سموم ةزند های شاخص

 ,Wang & Freemark) کنندمی استفاده (سنجی زیست

 به گیاه پاسخ میزان سنجی، زیست روش (.1995

 Ferris) است خاص یمکان در خاک  کش علف ةماند باقی

& Haigh, 1992).  عدم یا خسارت دتوان می روشاین 

 زمانی حتی را تناوب در حساس محصول یک خسارت

 رعایت مجدد کشت برای شده توصیه زمانی فواصل که

 .Jettner et al., 1999)) کند تعیین، باشد شده

کش  علف غلظت غیرمستقیم گیری اندازه، سنجی زیست
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کش در  گیری مستقیمی از علفخاک است، ولی اندازه

(. Eberle & Gerber, 1976آورد )دسترس گیاه را فراهم می

 خاک در ها  کش علف این گروه از مدتپایداری طوالنی

ها  لگوم از برخی و کلزا جمله از حساسی بر گیاهان تواند می

 آلی و مواد رس مقدار جمله از کند. عواملی وارد صدمه

 هایسیستم و جمعیت میکروبی اسیدیته، خاک، در موجود

 تأثیر خاک در ها  کش علف جذب و تجزیۀ بر تواند می شخم

 (.Brown, 1990; Onofri, 1996باشد ) داشته

 کهسولوفورون )اولتیما(  نیکوسولفورون+ریم  کش علف

درصد ریم  1/90کوسولفورون و نی درصد 1/90حاوی 

شدة خانوادة  های جدید ثبت کش از علف است،سولفورون 

هم از  هم از طریق ریشه واست که در ایران  اوره سولفونیل

گرم در هکتار  101 مقدارو به شود  می  طریق برگ جذب

 رود. اینکار می هرز در ذرت به های  برای کنترل علف

بر روی  و ستا سیستمیک ودومنظوره  کش علف

  دارد هانسبت به پهن برگ یی بهترایها کاربرگ باریک

(Baghestani et al., 2007). 

 گروه این تجزیۀ و رونشینی دقیق طور به که مطالعاتی

 تأثیرات و بررسی کشور هایخاک در را ها  کش علف از

 مختلف های تناوب در حساس گیاهان بر را آنها بقایای

 یها کش علف بقایای .است دکان بسیار کند مطالعه

 کلزا، چغندرقند، مثل گیاهانی برای تواند می اوره سولفونیل

 & Noy) باشد سمی گندم و سویا آفتابگردان، پنبه،

Hollaway, 2001). بین در خاک درکش  علف پایداری 

عنوان  به .است متفاوت هوایی و آب مختلف مناطق و ها خاک

 تا 10 از تریکلوپیرکش  فعل عمر نیمه که شده گزارش مثال

مطالعه  اینرو  ازاین (.Cox, 2000)است  متفاوت روز 100

 جو، گندم، گیاهان بین ازترین گیاه  حساس تعیین هدف با

 ترین )حساس خیار و چغندرقند کلزا، ماش، عدس، لوبیا،

 تعیین و (سولفورون ریمنیکوسولفورون+ کش علف به گیاه

منطقۀ  سه در  کش علف این عمر نیمهمقدار بقایا و 

 صورت گرفت. کشور وهوایی آب

 

 ها روش و مواد
 ای مزرعههای  آزمایش

 فسا( )شهرستان فارس کرج،منطقۀ  سه در حاضر تحقیق

 خصوصیات .گرفت انجام مغان( )شهرستان اردبیل و

 است. شده آورده 1 جدول در هاخاک فیزیکوشیمیایی

 شده مطالعه هایشیمیایی خاک-. خصوصیات فیزیکی1جدول 

 خصوصیات
 خاک

 مغان فسا کرج

 90 4/60 44 رس )%(

 90 60 64 سیلت )%(

 60 6/11 42 شن )%(

 رسی-لومی رسی-لومی لوم بافت

 4/0 36/0 21/0 کربن آلی )%(
pH 1/2 6/2 1/2 

 هدایت الکتریکی

 زیمنس بر متر()دسی

32/1 41/4 6/9 

 01/0 03/0 021/0 نیتروژن )%(

 1/13 2 0/4 (ppmفسفر )

 140 466 440 (ppmپتاسیم )

 
سه  مناسب تاریخ در کراس سینگل 704 رقم ذرت

 (خرداد 1خرداد و مغان  6خرداد، فسا،  10کرج )منطقه 

 کامل های بلوک طرح قالب در آزمایش شد. کشت

 متر 10) کرت 3 شامل آزمایش مزارع شد. اجرا تصادفی

 انتخاب ای گونه به ها کرت و بودند عرض( متر 6 و طول

 نشود. مجاور کرت وارد کرت یک بازه کهشدند 

  WG) درصد01)سولوفورون  ریمنیکوسولفورون+کش  علف

 101)شده  هتوصیدوز  در ماتابی سمپاش از استفاده با

ۀ مرحل در هکتار( در گرم 910) برابر دو و هکتار( در گرم

 شاهد های کرت با همراه تکرار سه در برگی شش تاچهار 

  .ستفاده شدا

 
  سازی ذخیره و برداری نمونه

 عمق از و تیمار هر از تصادفیصورت  به خاکی هاینمونه

 در اوگر از استفاده با خاک( )سطح متری سانتی 10تا  0

 بعد روز 141 و 30 ،40 ،90 ،11 ،0 ،9 ،1 زمانی فواصل

 خاک هاینمونه شدند. آوریجمعکش  علف کاربرد از

 مخلوط هم با کامالً ،الک از بورع از بعد و شده خشک

 تاکه  شد تهیه گرمی 100 فرعی هاینمونه وند شد

 درجۀ -40 دمای در سنجی زیست آزمایش زمان

 (. Paul et al., 2009) گرفتند قرار گراد سانتی

 
 سنجی زیست آزمایش انتخاب گیاه محک برای

،  کش ترین گیاه به علف منظور انتخاب حساس به

 از نداشتند،  کش علف مصرفۀ سابق که یخاک های نمونه
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 از پس هانمونه شدند. آوری جمعشده  مطالعه مناطق

 شدند. نگهداری اتاق دمای در الک از عبور

گروه زراعت  تحقیقاتی ۀگلخان دردر این آزمایش که 

 و منابع طبیعی کشاورزی پردیس و اصالح نباتات

 وبیا،ل جو، )گندم، گیاه هشت، شد اجرا تهران دانشگاه

 .شدند ارزیابی خیار( و چغندرقند کلزا، ماش، عدس،

 بودند متر سانتی 10 ارتفاع و قطر دارای که هایی گلدان

 میکروگرم 6/34 غلظت باشده  تیمار خاک گرم 100 با

 پرسولوفورون  ریمنیکوسولفورون+ کش علف کیلوگرم بر

 قرار نشده تیمار شاهد همراه به تکرارچهار  در و شدند

-جوانه دیشپتری در قبل از کهها  گونه این بذور د.فتنرگ

 هر و شد کشت نظر مورد هایگلدان در، بودند شده دار

 از جلوگیریمنظور  به بود. بذرپنج  شامل گلدان

 انجام تحتانیصورت  به هاآبیاری ، کش علف شویو شست

-41 و 10-40 دمای و طبیعی نور تحت گیاهان .گرفت

 این .شدند نگهداری روز / شبگراد  درجۀ سانتی 40

 روز 11 .شد اجرا تصادفی کامالً طرحصورت  به آزمایش

 .شد گیری اندازه گیاهانۀ ساق و ریشه طول، کشت از بعد

 

 آنالیز وسنجی  زیست توسط استاندارد نمودارة تهی

 مزرعه هاینمونه

 هر از خاکی هاینمونه استاندارد، نحنیمۀ تهی برای

 نیکوسولفورون+ کش علف تلفمخ هایغلظت با منطقه

 6/34 و 2/04 ،1/62 ،9/46 ،0/3 ،2/6) سولوفورون ریم

 تکرار چهار در و شدند تیمار کیلوگرم( بر میکروگرم

 محک گیاه دار جوانه بذور گرفتند. قرار شاهد همراه به

 هر آبیاری و شد کشت گلدان هر در )عدس( شده انتخاب

 بعد روز 11 گرفت. انجام تحتانی صورت به باریک روز سه

 و شده خارج ریشه از دقت به گیاهان همۀ کشت، از

 ریشه طول وشدند  شسته آب با خاک حذفمنظور  به

 درصد شد. گیریاندازه گیاه حساس پارامتر ناعنو به

 غلظت هر برای شاهد به نسبت ریشه رشد بازدارندگی

 غلظت برای استاندارد منحنی یک و شده گیریاندازه

 و شد رسم ریشه گیدبازدارن درصد مقابل درکش  علف

 هاینمونه آمد. دست هب منحنی این رگرسیونۀ معادل

 بودند شده وریآ جمع مختلف فواصل در که مزرعه خاک

 محک گیاه دارجوانه بذور وند شد پر هاگلدان در

 روز، 11 از بعد .گرفتند قرار هاگلدان این در شده انتخاب

 محاسبه گیدبازدارن درصد و وگیری  اندازه ریشه طول

 از آمده دست هب استانداردۀ معادل با هاداده اینشد؛ سپس 

  کش علف بقایای و یافت برازش قبلی آزمایش

 تعیین مزرعه شرایط درسولوفورون  ریمنیکوسولفورون+

  شد.

 DT50 تعیین برای پارامتره سه سیگموئیدیۀ معادل

  کش علف ( کش علف درصد 10 اتالف برای الزم )زمان

 و فسا کرج،ۀ منطق سه درسولوفورون  ریمنیکوسولفورون+

 ,.Hernandez-Sevillano et al) شد استفاده مغان

2001). 
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 الزم زمان X0؛  کش علف اتالف حداکثر a آن در که

 در منحنی شیب b و  کش؛ علف درصد 10 اتالف برای

 زمانی فواصل در  کش علف اتالف .است X0 اطراف

 خاک وارد ابتدا در که یکش علف مقدار روی از مختلف

 خاک در بردارینمونه زمان در که مقداری به نسبت شد

 شد. محاسبه داشت وجود

 

 بحث و نتایج
 سنجی زیست برای محک گیاه انتخاب

 به تحمل نظر از زیادی تنوعشده،  مطالعه گیاهان بین در

 وجودسولوفورون  ریمنیکوسولفورون+ کش علف بقایای

 عنوان به ریشه طول بازدارندگی، مطالعه این در .داشت

 نیکوسولفورون+ کش علف بقایای به پارامتر ینتر حساس

 نبیشتری عدس گیاه و شد انتخابسولوفورون  ریم

 غلظت در که طوری به؛ داد نشان بقایا به رایت حساس

 101)سولوفورون  ریمنیکوسولفورون+  کش شدة علف توصیه

 بازدارندگیدرصد  02 و 06 ، 20ترتیب  به (،هکتار بر گرم

 شد. مشاهده مغان و فسا کرج، مناطق خاک در ریشه طول

 بقایای بهشده  مطالعه گیاهان تحمل ترتیب نتایج، براساس

 کرجمنطقۀ  درسولوفورون  ریم نیکوسولفورون+ کش علف

＜جو＜خیار＜ماش＜چغندرقند＜کلزا＜عدس صورت به

＜صورت عدس و در مناطق فسا و مغان به گندم،＜لوبیا

 بود جو＜گندم＜لوبیا＜ماش＜خیار＜چغندرقند＜کلزا

 بقایای به عدس و نخود حساسیت (.9تا  1 های)شکل

 و متیل سولفوران مت کلروسولفوران، یها کش علف
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 شد ارزیابی Halloway et al. (2006) توسط ترایاسولفوران

 بقایای به دونخ به نسبت عدسکه  داد نشان نتایج و

 تریمناسب گیاه و است رت حساس مذکور یها کش علف

 در مذکور های کش علف احتمالی بقایای تعیین برای

 .رود شمار می به سنجی زیست های آزمایش

 مختلف توسط زارعی گیاهان بر بقایای آترازین تأثیر

Eizadi Darbandi (2008) داد نتایج نشان آزمایش شد که 

 تر حساس آترازین بقایای به لوبیا و نخود به عدس نسبت

 عدس و نخود نامبرده، گزارش طوری که براساس به است،

 بقایای به حبوبات ترین و حساس ترین متحمل ترتیب به

نیز  Paul et al. (2009) .شدند معرفی آترازین کش علف

های گیاهی ماش، خردل،  گزارش کردند که از بین گونه

ترین  عدس، حساس سورگوم و عدس، کاهش طول ریشۀ

 سنجی شناخته شد. پارامتر در آزمایش زیست

 

 
 ( بر طول ریشۀ گیاهان مختلف اولتیماسولوفورون ) نیکوسولفورون+ریم  کش شدة علف . اثر دوز توصیه1شکل 

 سنجی در خاک منطقۀ کرج در آزمایش زیست
 

 
 ( بر طول ریشۀ گیاهان مختلف اولتیماسولوفورون ) نیکوسولفورون+ریم  کش شدة علف . اثر دوز توصیه4شکل 

 سنجی در خاک منطقۀ فسا در آزمایش زیست
 

 
 ( بر طول ریشۀ گیاهان مختلف اولتیماسولوفورون ) نیکوسولفورون+ریم  کش شدة علف . اثر دوز توصیه9شکل 

 سنجی در خاک منطقۀ مغان در آزمایش زیست
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 درسولوفورون  ریمنیکوسولفورون+  کش علف پایداری

 سنجی زیست روش توسط ذرتة مزرع هایخاک

 نیکوسولفورون+  کش ماندة علف مقادیر باقی

سولوفورون برای فواصل زمانی مختلف با استفاده از  ریم

های آمده از منحنی دست معادالت رگرسیونی به

  کش ( محاسبه شد. بقایای علف4کالیبراسیون )جدول

 40شده تا  سولوفورون در دوز توصیه نیکوسولفورون+ریم

 30پایداری داشت، با اینکه در   کش روز بعد از کابرد علف

  کش ماندة علف مقداری باقی  کش روز بعد از تیمار علف

در منطقۀ مغان تعیین شد، این مقدار کمتر از حدی بود 

شده برای منطقۀ  که توسط منحنی کالیبراسیون تهیه

 (.  9مغان شناسایی شود )جدول 

 
 رگرسیونی استاندارد برای تعیین غلظت . معادالت4جدول 

در خاک سه  سولوفورون )اولتیما( نیکوسولفورون+ریم  کش علف

 منطقۀ کرج، فسا و مغان

 مکان
 معادالت 

 استاندارد

ضریب تبیین 

(R2) 

=Y کرج 4234/0 x+ 434/14  33/0 

=Y فسا 0024/0 x+ 9196/0  32/0 

=Y مغان 0149/0 x+ 604/11  33/0 

 
 شده  ( در دوز توصیهاولتیماسولوفورون )  نیکوسولفورون+ریم  کش ماندة علف نش طول ریشۀ عدس به باقی. واک9جدول 

 سنجی گرم در هکتار( در سه منطقۀ کرج، مغان و فسا توسط روش زیست 101)

درصد بازدارندگی  متر( )سانتی انحراف از استاندارد( ±طول ریشه )*  

 ریشه

 مانده قی میانگین با

 رم بر کیلوگرم خاک()میکروگ

درصد اتالف در 

 شده تیمار شاهد منطقه روز برداریروزهای نمونه

01/19 کرج  ± 16/0  49/4 ± 40/0  21/20 40/39 21/4 

61/19 فسا 1 ± 92/0  39/4 ± 11/0  40/02 03/31 14/1 

61/14 مغان  ± 44/0  11/4 ± 44/0  09/24 64/36 00/4 

44/19 کرج  ± 24/0  20/4 ± 64/0  10/03 00/31 30/6 

00/19 فسا 9 ± 42/0  11/9 ± 21/0  19/00 01/23 31/4 

94/14 مغان  ± 10/1  41/4 ± 10/0  06/21 06/39 10/9 

10/19 کرج  ± 36/0  34/9 ± 23/0  02/01 10/03 16/10 

14/19 فسا 0 ± 23/0  40/1 ± 06/1  06/12 12/41 93/94 

41/14 مغان  ± 64/0  60/9 ± 03/0  14/09 39/20 04/14 

6/16 کرج  ± 01/1  60/4 ± 06/1  11/11 31/14 39/60 

9/16 فسا 11 ± 96/1  09/2 ± 14/0  29/69 39/64 94/11 

21/19 مغان  ± 14/1  30/1 ± 42/0  60/10 24/12 31/92 

11/14 کرج  ± 01/1  11/0 ± 20/0  26/93 14/96 10/46 

20/14 فسا 90 ± 12/0  49/10 ± 02/0  90/10 39/14 12/24 

1/14 مغان  ± 09/0  01/4 ± 34/0  41/66 91/60 11/12 

21/14 کرج  ± 11/0  19/10 ± 41/0  14/41 04/0 00/34 

11/14 فسا 40 ± 13/0  31/10 ± 01/0  03/14 31/9 36/31 

61/14 مغان  ± 91/0  61/3 ± 44/0  03/46 10/14 61/20 

60/19 کرج  ± 91/0  60/19 ± 64/0  0 BDL 100 

40/19 فسا 30 ± 42/0  40/19 ± 10/0  0 BDL 100 

90/14 مغان  ± 14/0  40/14 ± 13/0  20/0 BDL 100 

40/19 کرج  ± 90/0  40/19 ± 12/0  0 BDL 100 

0/19 فسا 141 ± 42/0  0/19 ± 14/0  0 BDL 100 

41/19 مغان  ± 94/0  41/19 ± 91/0  0 BDL 100 

 )کمتر از حد تشخیص( BDLبوته،  40متوسط طول ریشۀ چهار تکرار برای  *
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 ،شد بیشتر  کش علف الفاتمقدار  زمان گذشت با

منطقۀ  سه در  کش لفع اتالف اول روز در که طوری هب

 درصد 00/4 و 14/1 ،21/4ترتیب  به فسا و مغان کرج،

 نیکوسولفورون+  کش علف بقایای میانگین شد. گزارش

 در  کش علف کاربرد از پس روز 40 درسولوفورون  ریم

 30/9 و 10/14 ،04/0 ترتیب به فسا و مغان کرج،

 (.9)جدولدست آمد  به خاک کیلوگرم بر میکروگرم

 مختلف فواصل در  کش ة علفماند باقیمقدار  کلی طور هب

 و کرج از بیشتر مغانمنطقۀ  در بردارینمونه هایزمان

 و روز 30 در بود. فسامنطقۀ  از بیشتر کرجمنطقۀ  در

 نشد. مشاهده  کش علف بقایای، کاربرد از بعد روز 141

منطقۀ  در  کش علف پایداریشود  دیده می که گونه همان

 (.9 )جدول بود بیشتر فسا و کرج مناطق هب نسبت مغان

خاک است  خصوصیات ترین مقدار مواد آلی خاک از مهم

 مواد دهد. اثر می قرار تأثیر تحت را ها  کش علف که تجزیۀ

 یکی باشد: جهت دو از تواند زیستی می های واکنش بر آلی

 افزایش انرژی، سبب منبع یک عنوان به آلی مادة اینکه

و  تعداد افزایش با و شود می هاگانیسمفعالیت میکروار

 را سرعت ها  کش علف تجزیۀ زیستی فرایندهای آنها، فعالیت

 تجزیۀ ها  کش علف رونشینی دیگر، طرف از و بخشدمی

. در (Ramezani, 2010)اندازد  می تأخیر به را آنها آنزیمی

منطقۀ مغان با توجه به مقدار مواد آلی و رس کمتر پایداری 

بیشتر است، ولی با توجه به مقدار مواد آلی بیشتر   کش علف

بیشتر و پایداری آن کمتر   کش در منطقۀ فسا، تجزیۀ علف

 های حرارت از عامل (. همچنین، درجۀ1است )جدول 

در  ها  کش علف جذب و تجزیه شدت تعیین در مهم بسیار

تواند  است که درجۀ حرارت بیشتر در منطقۀ فسا می خاک

در این منطقه باشد   کش تر علف یۀ سریععاملی در تجز

)متوسط درجۀ حرارت در سه منطقۀ کرج، فسا و مغان 

گراد بود(. همچنین، درجۀ سانتی 10و  13، 11ترتیب  به

گذار بر رفتار خاک از عوامل مهم تأثیر pHمیزان 

هاست اورهها و سولفونیلهای خانوادة تریازین  کش علف

(Brown, 1990; Kookana et al., 1998 در این مطالعه .)

های سه منطقه مشابه است، اثر خاک pHبا توجه به اینکه 

pH ناچیز است.  کش بر کارایی علف 

  کش شدة علف توصیهحد  برابر دو غلظت در

 فسا کرج، مناطق در بقایا ،سولوفورون ریمنیکوسولفورون+

 نشان پایداری  کش علف کاربرداز  بعد روز 30 تا مغان و

 منحنی توسط که بود حدی از کمتر بقایا چند هر؛ داد

 تیمار، از بعد روز 40 در شود. داده تشخیص کالیبراسیون

 ،94/14ترتیب  به مغان و فسا کرج،  کش علف ماندگاری

 (.6)جدول  بود کیلوگرم بر میکروگرم 91/41 و 20/14

 اتالف درصد از آمده دست بههای  هداد برازش منحنی

 مدل توسطسولوفورون  ریمفورون+نیکوسول  کش علف

 در  کش علف اتالف که داد نشان سیگوئیدی پارامتری سه

 اتفاق کمتری زمان در و بیشتر سرعتبا  فسامنطقۀ 

 )زمان x0 مدل، پارامترهای براساس (.6 )شکل افتدمی

 فسامنطقۀ  در ( کش علف درصد 10 اتالف برای الزم

 در مقدار این که طوری بهاست؛  دیگرمنطقۀ  دو از کمتر

ترتیب  به مغان و کرج مناطق با مقایسه در فسامنطقۀ 

 (.1)جدول  بود کمتر درصد 2/14 و 0/96

جزء علف کش  اوره سولفونیل گروه یها  کش علف

 هایخاک بیشتر در که هستند اسید ضعیف های

 اینجذب  رو،ازاین .وجود دارند آنیون صورت به کشاورزی

 این جذب . است ضعیف خاک تذرا رویبر  ها  کش علف

 علت به خاک،ۀ اسیدیت افزایش با ها  کش علف از گروه

 محلول در ها  کش علف این آنیونی فرم غلظت افزایش

 این تجزیۀ که شده گزارش .یابدمی کاهش خاک،

 دارای و خشک سرد، ی،یقلیا های خاک در ها  کش علف

 ,.Rice et al) گیرد می صورت کندی به کم آلی ةماد

2002.)  

 گروه یها  کش علف مصرف افزایشی روند به توجه با

 ییوهوا آب شرایط همچنین و کشور، در اوره سولفونیل

 در مهم عاملی که کشور مناطق اکثر در بارندگی )کمبود

 نتیجه در و ها  کش علف از گروه این پایداری افزایش

 هایتناوب در حساس گیاهان بر آنها بقایایتأثیر  تشدید

 از گروه این بقایای سوء آثار بررسی است(، اعیزر

 کشت تناوب در که زراعی گیاهان روی بر ها  کش علف

 به ضروری کشور هوایی و آب مختلف مناطق در شوندمی

 از مهم بسیار جنبۀ این وسیلهبدین تا رسدمی نظر

 هرز هایعلف پایدار مدیریت درها   کش کاربرد علف

باید  گسترده تحقیقات در ین،ابنابر شود. گرفته درنظر

 سوء تأثیرات و اوره سولفونیل یها  کش علف پایداری حد

 و تناوب در زراعی گیاهان بر ها  کش علف این بقایای

 گیاهان بر تأثیرات این کاهشمنظور  به ریزیبرنامه

 .بررسی شود هدفرغی
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 شده  سولوفورون )اولتیما( در دوبرابر دوز توصیه لفورون+ریمنیکوسو  کش ماندة علف . واکنش طول ریشۀ عدس به باقی6جدول 

 سنجی گرم در هکتار( در سه منطقۀ کرج، مغان و فسا توسط روش زیست 910)

درصد بازدارندگی  متر( انحراف از استاندارد( )سانتی ±طول ریشه ) *  

 ریشه

 مانده  میانگین باقی

 )میکروگرم بر کیلوگرم خاک(

درصد 

 شده تیمار شاهد نطقهم روز اتالف

01/19 کرج  ± 16/0  00/4 ± 99/0  24/26 63/33 60/62 

61/19 فسا 1 ± 92/0  64/4 ± 92/0  00/24 30/31 49/10 

61/14 مغان  ± 44/0  10/1 ± 03/0  96/20 30/100 40/60 

44/19 کرج  ± 24/0  94/4 ± 12/0  32/24 01/34 24/63 

00/19 فسا 9 ± 42/0  0/4 ± 69/0  93/20 31/39 90/11 

94/14 نمغا  ± 10/1  30/1 ± 40/0  30/29 04/30 42/63 

10/19 کرج  ± 36/0  31/4 ± 69/0  44/02 34/23 90/19 

14/19 فسا 0 ± 23/0  20/9 ± 46/0  96/01 42/24 99/10 

41/14 مغان  ± 64/0  61/4 ± 10/0  24/00 60/31 14/14 

6/16 کرج  ± 01/1  40/6 ± 04/0  19/40 96/06 66/41 

9/16 فسا 11 ± 96/1  14/4 ± 43/1  90/16 64/40 46/42 

21/19 مغان  ± 14/1  11/6 ± 04/1  09/00 40/04 40/40 

11/14 کرج  ± 01/1  61/4 ± 01/0  40/62 20/64 00/01 

20/14 فسا 90 ± 12/0  41/3 ± 13/0  11/42 02/44 10/24 

1/14 مغان  ± 09/0  00/4 ± 24/0  61/10 01/63 14/06 

21/14 کرج  ± 11/0  91/3 ± 21/1  16/40 94/14 19/31 

11/14 فسا 40 ± 13/0  90/10 ± 90/0  99/10 20/14 94/39 

61/14 مغان  ± 91/0  40/2 ± 99/0  19/99 91/41 30/20 

60/19 کرج  ± 91/0  91/19 ± 64/0  34/0 BDL 100 

40/19 فسا 30 ± 42/0  42/19 ± 40/0  0 BDL 100 

90/14 مغان  ± 14/0  00/14 ± 49/0  64/4 BDL 100 

40/19 کرج  ± 90/0  40/19 ± 14/0  09/0 BDL 100 

0/19 فسا 141 ± 42/0  0/19 ± 40/0  0 BDL 100 

41/19 مغان  ± 94/0  9/19 ± 91/0  0 BDL 100 
 )کمتر از حد تشخیص( BDLبوته،  40متوسط طول ریشۀ چهار تکرار برای  *
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گرم در هکتار( در سه منطقۀ کرج،  101شده ) سولوفورون )اولتیما( در دوز توصیه نیکوسولفورون+ریم  کش . الگوی اتالف علف6شکل 

 دهد(.سینی توسط معادله را نشان میشده و خطوط روند پیش سنجی )نقاط مقادیر مشاهده فسا توسط روش زیستمغان و 
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  DT50برای تعیین   f = a/(1+exp(-(x-x0)/b))پارامتری سیگموئیدی  . مدل سه1جدول 

 ( سولوفورون )اولتیما نیکوسولفورون+ریم  کش ( علف کش درصد علف 10)زمان الزم برای اتالف 

 سنجی گرم در هکتار( در سه منطقۀ کرج، مغان و فسا توسط روش زیست 101شده ) در دوز توصیه

  مناطق 
 پارامترهای مدل

 کرج فسا مغان

04/101 01/30 03/30 a 

09/16 42/4 93/3 b 

14/99 91/16 36/41 X0 

34/0 32/0 32/0 R2 

<0001/0 <0001/0 <0001/0 P value 

 

 کلی گیرینتیجه

 نیکوسولفورون+  کش علف بقایای تحقیق این در

 سولفونیل گروه یها  کش علف از )اولتیما(،سولوفورون  ریم

 روش توسط ،شود می استفاده ذرت مزارع در که اوره

 تعیین درطور معمول،  به شد. ارزیابیسنجی  زیست

 ,HPLC) آزمایشگاهی های روش ازها   کش ة علفماند باقی

GC) مواد زیادۀ هزین به توجه با اماد، شو می استفاده 

زیاد  قیمت و خاک از بقایا استخراجبرای  آزمایشگاهی

تواند جایگزین  سنجی می ها، روش زیستآنالیز نمونه

مناسبی برای این موضوع باشد. در مطالعۀ حاضر در بین 

 شده، بازدارندگی طول ریشۀ گیاه گیاهان مختلف ارزیابی

 

های خاک  اس برای آنالیز نمونهعنوان پارامتر حس عدس به

مزارع مختلف انتخاب شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن 

سولوفورون  نیکوسولفورون+ریم   کش بود که بقایای علف

 از بعد روز 40 تا مغان و فسا )اولتیما( در مناطق کرج،

 ین،ابنابر باشد. داشته پایداری دتوان می   کش علف کاربرد

عنوان کشت دوم کاربرد دارد و  در مناطقی که ذرت به

شود، در صورت  ای استفاده می برای مصارف علوفه

های هرز برای مبارزه با علف  کش استفاده از این علف

 کاهش در مطلوب زمانی ۀفاصل اعمالمزارع ذرت، 

 بعدی گیاهان بر   کش علف این بقایای از ناشی خسارت

  .رسدنظر می ضروری به
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