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  چکیده

گیرند، دو آزمایش  می هاي سولفونیل اوره قابل استفاده در گندم، بر روي محصوالتی که در تناوب با گندم قرار علفکشبقایاي  به منظور مطالعه اثر
ی در زراعت گندم مصرف و بالفاصله پس از برداشت علفکشتیمار  10در آزمایش اول، سال اول . در اهواز اجرا شد1386و  1385هاي  دو ساله طی سال

+ مزوسـولفورون + یدوسـولفورون ( هـاي شـوالیه   علفکـش ی بکار رفته در سال اول عبارت بودنـد از  علفکشتیمارهاي . آن ذرت کشت شد گندم به جاي
گرم در  20به مقدار  )کلروسولفورون(گرم در هکتار، مگاتن  68و  56، 42، 28به مقدار ) سولفوسولفورون( آپیروس گرم در هکتار، 400به مقدار ) پایر مفن

) سـولفورون  مت+ سولفوسولفورون( لیتر در هکتار، علفکش توتال 8/0+5/1به مقدار  )کلودینافوپ پروپارژیل+ برومایسید ام آ(تاپیک +، برومایسیدهکتار
کتار  و تیمار لیتر در ه 5/1به مقدار ) پایر مفن+ مزوسولفورون+ یدوسولفورون( لیتر مواد افزودنی همراه، آتالنتیس میلی1250به همراه  گرم در هکتار45

ها  در این آزمایش. آزمایش دوم نیز مشابه آزمایش اول بود، با این تفاوت که پس از برداشت گندم، گیاه زراعی ماش کشت گردید. علفکشبدون مصرف 
بر اسـاس نتـایج   . رفتعملکرد دانه و بیولوژیک و همچنین شاخص برداشت محصوالتی که در تناوب با گندم قرار گرفتند مورد تجزیه و تحلیل قرار گ

گرم در هکتار آپیروس  68و 56هاي مگاتن و دزهاي  علفکشبقایاي  ، زراعی ماش و ذرت در تناوب با گندم قرار گرفت بدست آمده، هنگامی که گیاهان 
ر منفی را بر ایـن  درصد کاهش محصول ذرت بیشترین اث 17و  10، 36درصد کاهش محصول ماش و  21و  24، 37مصرف شده در گندم به ترتیب با 

 اوره را بیشتر مورد توجه قرار داد و در ایـن  هاي سولفونیل علفکشرسد که باید واکنش گیاهان نسبت به بقایاي  می به طور کلی  به نظر. گیاهان داشتند
 . نمود يخصوص در آینده تحقیقات بیشتر 

  
 هرز  ، علفغالت ،دوام علفکشکش، آفت :کلیدي هاي واژه

  
    5  4  3 2  1 مقدمه

یـی   هـا  علفکش (ALS) 6سنتاز استوالکتاتهاي بازدارنده  علفکش
برگ را  برگ و باریک هرز پهن هاي که علفهستند با خاصیت انتخابی 

 در ایـران   ها علفکش ایناز مهم  خانوادهدو  .دهند قرار می تأثیرتحت 
ـ  وردآبر اسـاس بـر   .ها ها و ایمیدازولینون اوره عبارتند از سولفونیل اي ه

ها در دنیا، دو  علفکشمیلیارد دالري  30انجام شده از مجموع فروش 
 Pang et( هاي سولفونیل اوره است علفکشمیلیارد دالر آن مربوط به 

al., 2003(.   گـرم   1000اي از یک تـا   در دامنه ي مذکورها علفکش
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6- Inhibitors of acetolactate synthase  

گرم در هکتار  100تا  5در هکتار مصرف شده و بیشتر آنها به میزان 
سـبب   ALSهـاي   اسـتفاده از بازدارنـده   هر چند کـه . روند میبه کار 

بـه میـزان    ،مصرفی در محصوالت زراعـی  علفکشکاهش مقدار کل 
در خـاك  ها  علفکش، ولی این میلیون کیلوگرم شده است 30بیش از 

پایداري آنها در خاك متغیر است، به طوري که ممکـن   بوده و فعال 
 ,Zand & Baghestani( دنهاي تناوبی را محـدود سـاز   است گزینه

2002; Mousavi et al., 2005.(  
هاي هرز مزارع  علف کنترلعلف کش براي  24در ایران تاکنون 

هایی مانند گرانستار  علفکشگندم به ثبت رسیده است که از این تعداد 
، آسرت )تربوترین+ تریاسولفورون( ، لوگران اکسترا )تریبنورون متیل(
+ یدوســولفورون(شــوالیه  ،)سولفوســولفورون( ، آپیــروس)ایمازاتــاپیر(

حـاوي  ) سـولفورون  مـت + سولفوسـولفورون (و توتال ) مزوسولفورون
  . هستند ALSترکیبات بازدارنده 
ها در خاك بسته به شـرایط   ها و ایمیدازولینون اوره دوام سولفونیل

  کشاورزي بوم شناسی نشریه
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هر چه . کند حرارت فرق می ، رطوبت و درجهpH خاك مانند مواد آلی،
درخـاك بیشـتر    علفکـش سـطحی   خاك بیشتر باشد جـذب مواد آلی 

در خـاك، وجـود     هـا  علفکـش جا که براي تجزیه ایـن   از آن. شود می
هاي گرم و مرطـوب   ها ضروري است، بنابراین در خاك میکروارگانیزم

ها  اوره خاك، بین سولفونیل pHپاسخ به . یابد عمل تجزیه افزایش می
کمتـر باشـد، پایـداري     pHچـه   هـر . کند ها فرق می و ایمیدازولینون

در صـورتی کـه پایـداري    . یابـد  ها در خاك کاهش مـی  اوره سولفونیل
 Mousavi et( دیاب افزایش می pHها در خاك با کاهش  ایمیدازولینون
al., 2005( .    وباال بودن اسیدیته خاك، پایین بـودن درجـه حـرارت 

و پایین پذیري خاك، غرقاب بودن زمین  رطوبت خاك، کم بودن نفوذ
کـه باعـث افـزایش     بودن مقدار مواد آلی را از جمله عـواملی هسـتند  

شــوند  هــاي ســولفونیل اوره در خــاك مــی علفکــشســمیت بقایــاي 
)Friesen & Wall, 1991( . در خاك فعالنـد و    ها علفکشچون این

، ذرت، یونجــه، هــاي زراعــی ماننــد کلــزا، آفتــابگردان برخــی گونــه
ـ  عـدس  زمینی، سیب د حساسـیت زیـادي بـه آنهـا دارنـد،      و چغندرقن
 Mousavi et( در خاك نگران کننده است  ها علفکشمانده این  باقی

al., 2005; Rahman, 1989; Gunther et al., 1993; Moyer, 
1995.(  

Kelley & Peeper (2003)    هاي  علفکشبه منظور ارزیابی اثر
و سویا که مصرف شده در گندم بر روي گیاهان ذرت  رونسولفوسولفو

در تناوب با گندم کشت شده بودند، آزمایشی انجام دادنـد و بـه ایـن    
سولفوسولفورون هیچ گونه اثر سوئی  علفکشنتیجه رسیدند که بقایاي 

اي که اسیدیته خاك آن باالتر  بر ذرت و سویا نداشت، ولی در منطقه
وم عملکرد دانه سورگ ،)گرم در هکتار 140و  70(   بود، در دزهاي باال

ایـن محققـان     .درصد کاهش یافـت  17و  58و آفتابگردان به ترتیب 
 علفکـش اي کـه   براین عقیده اند که هنگامی که قرار است در مزرعه

سولفوسولفورون مصرف شده است،  بجز گندم گیاه دیگري در تناوب 
ــاي   ــراي بررســی خطــر بقای ــد ب ــرد بای ــرار گی ــایش  علفکــشق آزم

مشـاهده کردنـد     Shin et al. (1998).  سنجی صورت گیـرد  زیست
گرم در  72و  36، 18زهاي دسولفوسولفورون در  علفکشهنگامی که 

هکتار در گندم بکار رفت، گیاهانی مانند نخود فرنگی، جو و کلزا کـه  
در تناوب کشت شده بودنـد   علفکشماه پس از مصرف این  16و  12

ی، اسیدیته  و به مقدار بارندگ هالبته در این آزمایش بست. آسیب دیدند
 Peterson & Arnold. کرد ماده آلی خاك، میزان خسارت فرق می

اي و آفتـابگردان را بـه    واکنش ذرت، کتـان، سـورگوم دانـه    (1985)
ن مـورد آزمـایش قـرار    وسولفوسولفور علفکشماهه  24و  12بقایاي 

تـرین دز،   نتایج آزمایش نشان داد کلیه گیاهان حتی در پـایین . دادند
. خسارت دیدند علفکشماه پس از کاربرد  12در ) در هکتار گرم  17(

در این آزمایش ذرت و سورگوم حساسیت زیـادي داشـتند در حالیکـه    
پیامدهاي ناشی از بقایاي  Moyer (1995). حساسیت کتان کمتر بود

سولفونیل اوره بکار رفته در گندم شـامل کلروسـولفورون،    علفکش 5

بر  را تریاسولفورون و تریبنورون متیلمت سولفورون، تیفن سولفورون، 
با گندم مورد مطالعه قرار داد و وي محصوالت قرار گرفته در تناوب ر

گـرم در   22تریاسـولفورون در مقـدار    علفکشبه این نتیجه رسید که 
روي یونجـه، کلـزا،    اثر سـوء  ،هکتار پس از گذشت یکسال از مصرف

وي معتقد . ند داشتزمینی و چغندر ق ذرت، عدس، نخود فرنگی، سیب
اوره باید راهنماي تناوبی  هاي خانواده سولفونیل علفکشاست که براي 

  .مخصوص هر منطقه تهیه نمود
ب و هـوا و  آ ،با توجه به مطالب فوق از آنجا کـه شـرایط خـاك   

کند، بنابراین  همچنین تناوب زراعی در مناطق مختلف ایران فرق می
ان زراعی کـه در تنـاوب گنـدم    گیاه ،هاي مختلف الزم است در اقلیم

هـاي   علفکـش هاي هـرز از   قرار دارند و در گندم براي مبارزه با علف
 .مورد مطالعه قرار گیرند ،شود سولفونیل اوره استفاده می

  
  ها  مواد و روش

ایــن مطالعــه بــه صــورت دو آزمــایش جداگانــه در قالــب طــرح 
به صورت  ولآزمایش ا .تکرار اجرا شد 4کامل تصادفی، با هاي  بلوك

ی علفکشتیمار  10 شاملسال اول این آزمایش  .انجام گردیددو ساله 
  :بودبه شرح زیر 

به مقـدار  ) مزوسولفورون+ یدوسولفورون(هاي شوالیه  علفکش -١
به مقدار ) رونسولفوسولفو(آپیروس  -5و  4، 3، 2در هکتار،  گرم 400
-6در هـزار،   2گرم در هکتار  به همراه سیتوگیت  68و  56، 42، 28

 + برومایسـید -7گرم در هکتـار،   20به مقدار ) کلروسولفورون(مگاتن 
 سولفوسولفورون(توتال  -8لیتر در هکتار،  8/0+ 5/1تاپیک به مقدار 

لیتـر مـواد    میلـی 1250گرم در هکتار به همراه  45)  سولفورون مت+ 
+  مزوســولفورون+  یدوســولفورون(آتالنتــیس  -9، افزودنــی همــراه

 علفکـش شـاهد بـدون   -10لیتـر در هکتـار و    5/1به مقدار ) ایرپ مفن
  ).  وجین دستی(

هاي هرز  براي این منظور زمینی که سابقه آلودگی کافی به علف
مقـدار  . کشـت شـد   چمرانانتخاب و  رقم گندم  شترایج منطقه را دا

کود بر اساس آزمایش خاك و سایر عملیات کاشت، داشت و برداشت 
 3عرض هر کرت آزمایشی گندم حداقل . جام شدطبق عرف منطقه ان

بین هر کرت نیز یک ردیف . متر در نظر گرفته شد 10متر و طول آن 
ها به صورت جداگانه آبیاري  و بـراي هـر    نکاشت منظور شد و بلوك

هر کرت به دو قسمت . بلوك نیز فاضالب جداگانه در نظر گرفته شد
و در نیمـه   نشدمصرف  یعلفکشتقسیم شد، در نیمه باالیی آن هیچ 

در تیمار شاهد نیز همانند سایر . ی اعمال گردیدعلفکشپایین آن تیمار 
و نیمه باال دسـت  ) وجین دستی(تیمارها نیمه پایین اعمال تیمار شد 

  .نخورده باقی ماند
در سال دوم این آزمایش پس از برداشت گندم و دقیقا در محـل  

در این . )1جدول ( کشت شددر تناوب با گندم  آزمایش سال اول ذرت
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هاي آزمایشی نیز به نحوي عالمت گذاري شد که  آزمایش ابعاد کرت
شـود،   هایی که گندم آنها برداشت مـی  محصول تناوبی دقیقا در کرت

قرار گیرند و از طرف دیگر نیمه سمپاشی شده و سمپاشی نشـده هـر   
هـاي   محصول تناوبی بر اساس توصیه. کرت نیز قابل تشخیص باشد
کوددهی شد و پس از انتخاب رقم رایج  موسسه تحقیقات خاك و آب

. منطقه، عملیات کاشت، داشت و برداشت طبق عرف منطقه انجام شد
اعم از نیمه (ها  در محصوالت تناوبی کلیه کرتموجود هاي هرز  علف

اي کـه   اي از کرت که در کشت گنـدم سمپاشـی شـده بـود و نیمـه     
کنتـرل  منطقـه  هـر  عـرف  میایی روش شـی طبق ) سمپاشی نشده بود

در ضمن قسمت هایی از هر کرت که در کشت گندم سمپاشی . گردید
شده بود و قسمت هایی که سمپاشی نشده بود توسط طنـاب از هـم   

  . تا نمونه گیریهاي الزم در آنها صورت گیرد شدندجدا 
با ایـن   بود،این آزمایش دقیقا شبیه آزمایش اول :  آزمایش دوم 

با گندم کشت  گیاه زراعی ماش در تناوب ر سال دوم آن تفاوت که د
   .)1جدول ( شد

هـا    علفکـش از آنجا که محصول گندم فقط براي تیمـار نمـودن   
لذا اطالعاتی در خصوص عملکرد آن در ایـن گـزارش     ،گردیدکشت 

ثبت نشد و فقط به ثبت عملکرد محصوالتی که در تناوب قرار گرفتند 
هر کرت، عملکرد  گی،حصول نیز هنگام رسیدبراي هر م. اکتفا گردید

یکی براي قسمت سمپاشی شـده و  (مساحت یک متر مربع  ازحداقل 
  .برداشت شد) مت سمپاشی نشدهیکی براي قس

هـا   آنالیز شد و میانگین   SASبدست آمده با نرم افزار هاي  داده
در برخـی مـوارد نیـز بـراي تبـدیل      . مقایسه گردیدند LSDبا آزمون 

 .استفاده شد یلگاریتم روش ا ازه داده
  

  نتایج و بحث
 گیاه زراعی ذرت

بین تیمارهـا از نظـر   ) 2جدول (با توجه به نتایج تجزیه واریانس 
 5عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال 

  .داشتدرصد اختالف معنی داري وجود 
فتـه در  بکـار ر  علفکـش هـاي مختلـف    مقایسه میانگین اثر تیمار

هـاي   علفکـش زراعت گندم بر عملکرد ذرت حـاکی از آن اسـت کـه    
آتالنتیس، شـوالیه، توتـال و مخلـوط برومایسـید و تاپیـک اخـتالف       

اخـتالف بـین   ). 3جدول (داري با شاهد سمپاشی نشده نداشتند  معنی
گرم در هکتـار    68و  56، 42، 28هاي  هاي مگاتن و دز علفکش  تیمار

ها به ترتیب  ن سمپاشی معنی دار بود و این تیمارآپیروس با شاهد بدو
ذرت را نسـبت بـه    دانه درصد عملکرد 17و  10،11، 9، 36توانستند 

بـه  ها  تمام علف کش).  3جدول (نیمه سمپاشی نشده کاهش دهند  
غیر از تیمار آتالنتیس و مخلـوط برومایسـید و تاپیـک بـر عملکـرد      

، بـه  )3جـدول  (د داشـتند  بیولوژیک ذرت اختالف معنی داري با شاه
و  56، 68مگاتن و آپیروس در دزهاي هاي  طوري که تیمار علف کش

درصـد،   20و  21، 32، 43گرم در هکتار بـه ترتیـب بـا کـاهش      42
 ). 3جدول (بیشترین اثر منفی را بر عملکرد بیولوژیک ذرت داشتند 

کـش بـر شـاخص    علفمقایسه میانگین اثـر تیمارهـاي مختلـف    
شـان داد کـه اکثـر تیمارهـا افـزایش معنـی داري در       برداشت ذرت ن

 بنـابراین ) 3جـدول  (شاخص برداشت در مقایسـه بـا شـاهد داشـتند     
توان نتیجه گرفت که عملکرد بیولوژیک بیشـتر از عملکـرد دانـه     می

  .کاهش یافته استها  علف کش تأثیرتحت 

  
 مربوط به محصوالت تناوبیهاي  مشخصات مربوط به منطقه مورد استفاده در آزمایش و ویژگی -1جدول

Table 1- Characteristics of the location and rotational crops 

 نام منطقه
location  

  بافت خاك
Soil texture 

 (%)ماده آلی خاك 
OM (%)  pH 

 محصول تناوبی اول
First rotational crop  

 محصول تناوبی دوم
Second rotational crop  

 (cultivar)رقم  (cultivar)رقم

 اهواز
Ahvaz 

 لومی -رسی -سیلتی
Silt-clay-loam 

0.5  8.1  
 )گوهر(ماش 

Mung bean 
(gohar)  

 )704سینگل کراس  (ذرت 
Maize (single cross 704) 

  
 صفات مورد مطالعه گیاه ذرت در تیمارهاي مختلف علف کش ها) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -  2جدول

Table2- Results of the Analysis of variance (Mean Squares) for some traits in corn 
  منابع تغییرات

S.O.V. 
  درجه آزادي

df 
 عملکرد دانه
Grain yield 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 اشتدشاخص بر
HI 

Treatment 9 2218235* 22510019* 54.3*  
Block 3 110638ns 309085ns 2.52ns 
Error 27 85245 225031 7.84 

  عدم معنی داري: ns      درصد 5معنی داري در سطح احتمال : *
*: Significant at P = 0.05      ns: non-significant 
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 هاي بکار رفته در زراعت گندم بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت علفکشاثر  - 3جدول 

Table3- Effect of various herbicides applied to wheat on grain yield, biological yield and harvest index of the following maize 
 تیمار

Treatment 
 دز علفکش

Dose 
 عملکرد دانه
Grain yield  

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield  

شاخص 
 برداشت

HI  

درصد کاهش 
 عملکرد دانه
Grain yield 

reduction(%)  

درصد کاهش 
 لکرد بیولوژیکعم

Biological yield 
reduction(%)  

Chevalier 400 cc/ha 6537(6822)*bcd 14500(16125)c 45.59bcd 4.14ab 10.07b 
Apyros1 28gr/ha 6387(7000)cde 13400(15850)d 47.67b 8.73bc 15.4c 
Apyros2 42gr/ha 6225(6885)def 13575(16950)d 46bc 9.57c 19.87cd 
Apyros3 56gr/ha 6090(6792)ef 12475(15875)e 48.8ab6 10.24c 21.25d 
Apyros4 68gr/ha 5937(7150)f 11350(16637)f 52.43a 16.83d 31.74e 
Megaton 20gr/ha 4462(7002)g 9850(17425)g 45.33bcd 36.36e 43.42f 

Bromicid±Topik 1.5+0.8li/ha 7037(6990)a 16175(16725)ab 43.53cde 0a 3.27a 
Total 45gr/ha 6812(7015)ab 15950(17025)b 42.72cde 2.86a 6.3ab 

Atlantis 1.5li/ha 6675(6900)abc 16775(17375)a 39.8e 3.25a 3.44a 
 Control - 6950ab 16665a 41.76ed - - 

 باشد اعداد داخل پارانتز مربوط به نیمه سمپاشی نشده می*
*Numbers in the parenthesis are relevant to half non-spray 

  
 صفات مورد مطالعه گیاه ماش در تیمارهاي مختلف علف کش ها) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -  4جدول

Table4- Results of the Analysis of variance (Mean Squares) for some traits in mungbean 
  منابع تغیییرات

S.O.V. 
  درجه آزادي

df 
 عملکرد دانه

Grain yield 
 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 اشتدشاخص بر
HI 

Treatment 9 121288* 866066* 24.9*  
Block 3 18422ns 122699ns 13.98ns 
Error 27 9302 47641 7.55 

  عدم معنی داري: ns   درصد 5معنی داري در سطح احتمال : *
*: Significant at P = 0.05  &   ns: non-significant 

 
گـرم در هکتـار    28هـاي بـاالتر از    آنچه مسلم است در ایران دز

آپیروس  علفکشآپیروس به ثبت نرسیده است و باید مواظب بود که 
مگاتن نیز در  علفکشضمنا . دار توصیه شده مصرف شودبه همان مق

یـک  (ایران به ثبت نرسیده و در این آزمایش فقط بـه عنـوان شـاهد   
نکته قابل توجـه در ایـن   .  در نظر گرفته شد) با بقایاي زیاد علفکش

هاي سولفونیل اوره ثبت شده  علفکشآزمایش این است که از مجموع 
توتـال،  هـاي   به غیر از علف کـش ، و قابل استفاده براي زراعت گندم

معنی دار بر  تأثیرها  تاپیک و آتالنتیس، مابقی علف کش + برومایسید
 .Moyer et al). 3جدول ( )کاهش عملکرد ذرت( عملکرد ذرت داشت

سولفونیل اوره به کاره برده شـده  هاي  اثرات مضر علف کش (1995)
نیـز   Gunther et al. (1993). در سال قبل بر ذرت را بیان نمودنـد 

 .   نتایج مشابهی را بر روي ذرت گزارش دادند
  

  گیاه زراعی ماش
بین تیمارها در عملکرد ) 4جدول (بر اساس نتایج تجزیه واریانس 

دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ماش اختالف معنـی داري  
 . داشتدرصد وجود  5در سطح احتمال 

بکـار رفتـه در    علفکـش  هـاي مختلـف   مقایسه میانگین اثر تیمار

هاي  علفکشزراعت گندم بر عملکرد ماش حاکی از آن است که تیمار 
گـرم در   28آتالنتیس، مخلوط برومایسید و تاپیـک، آپیـروس بـا دز    

هکتار و شوالیه اختالف معنی داري با شاهد سمپاشی نشـده نداشـتند   
 هـاي  هاي توتال، مگـاتن و دز  علفکش  اختالف بین تیمار). 5جدول (

ها  و این تیمار) 5جدول (آپیروس با شاهد معنی دار بود  68و  56، 42
درصد عملکرد ماش را نسبت  21و  24، 17، 37، 9به ترتیب توانستند 

مقایسه میانگین بین ). 5جدول (به نیمه سمپاشی نشده کاهش دهند 
دهنده اثرات معنی دار اکثر  تیمارها از نظر عملکرد بیولوژیک نیز نشان

گرم در  56و  28آتالنتیس و دزهاي هاي  ها به غیر از علف کشتیمار
هـاي   و علـف کـش  ) 5جـدول  (هکتار آپیروس نسبت به شاهد بودند 

درصد  16و  29گرم در هکتار به ترتیب با  68مگاتن و آپیروس در دز 
کاهش عملکرد بیولوژیک نسبت به نیمه سمپاشـی نشـده، بیشـترین    

 ).5جدول (ژیک ماش داشتند اثرات منفی را بر عملکرد بیولو
گرم در  56از لحاظ شاخص برداشت نیز بین تیمارها به غیر از دز 
) 5جـدول  (هکتار آپیروس، اختالف معنی داري با شاهد مشاهده نشد 

  ،توان چنین استنباط کرد که تیمارهاي مختلف علف کش می از اینرو
ش دادند در عملکرد دانه و بیولوژیک ماش را تقریباً به یک نسبت کاه

صورتی که در ذرت همان طور که قبالً اشاره شـد، کـاهش عملکـرد    
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در مجموع . قرار گرفته بود تأثیربیولوژیک بیشتر از عملکرد دانه تحت 
هاي  علفکشهاي سولفونیل اوره ثبت شده در ایران،  از بین علف کش

سوء و معنـی دار بـر عملکـرد     مگاتون و آپیروس با دزهاي باال تأثیر
هـاي الزم را   خصوص کشاورزان باید احتیـاط  داشت، که در این ماش

   .بکار ببرند
شود که اگر قرار است  می از مجموع نتایج آزمایش چنین استنباط

هاي  علف کنترلبعد از زراعت گندم محصول ماش کشت شود، براي 
 هاي علفکشهاي سولفونیل اوره از  علفکشتوان از بین  می هرز گندم

گـرم در   28آتالنتـیس، آپیـروس بـا دز     ،ید و تاپیکمخلوط برومایس
در صورتی که قرار باشد بعـد از زراعـت   . استفاده نمود توتال هکتار و

هـاي   علفکـش گندم ذرت کشت شود، در آن صورت کـم بقایـاترین   
هاي هرز گندم عبارتنـد از مخلـوط    اوره براي مبارزه با علف سولفونیل

اگرچه مطالعات نشان داده اند . سو آتالنتی توتال ،بروماسید و تاپیک
با یکدیگر متفاوتنـد   رناك بودنمختلف از نظر خطهاي  کش که علف

ولی کوتاه بودن فاصله بین سمپاشی تا کشت محصـول تنـاوبی بـه    
اصلی آن بر فرایند  تأثیرکه (همراه شرایط اقلیمی حاکم در هر منطقه 

اسـیت  و همچنـین حس ) تجزیه و ناپدید شدن مـاده شـیمیایی اسـت   
مجموعه مهمترین عواملی هسـتند  محصول تناوبی به علف کش ها، 

را باعـث   آنکش یا آسیب پذیر بـودن   که خطر ساز بودن یک علف
  .شوند می

  
 

 هاي مختلف بکار رفته در زراعت گندم بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ماش علفکشاثر  - 5جدول 
Table 5- Effect of various herbicides applied to wheat on grain yield, biological yield and harvest index of mung bean. 
 تیمار

Treatment 
 دز علفکش

Dose 
 عملکرد دانه
Grain yield  

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield  

شاخص 
 برداشت

HI  

درصد کاهش عملکرد 
 دانه

Grain yield 
reduction(%)  

رد درصد کاهش عملک
 بیولوژیک

Biological yield 
reduction(%)  

Chevalier 400 cc/ha 1389(1557)*ab 4507(4867)b 30.76ab 10.85b 7.44bcd 
Apyros1 28gr/ha 1437(1587)ab 4950(5235)a 29.05b 9.47b 5.44bc 
Apyros2 42gr/ha 1222(1467)cd 4385(4880)b 28.03bc 16.62c 10.2d 
Apyros3 56gr/ha 1167(1537)d 4855(5362)a 24.11c 23.77d 9.44cd 
Apyros4 68gr/ha 1152(1460)d 4227(5057)b 27.37bc 21.18cd 16.46e 
Megaton 20gr/ha 949(1505)e 3500(4935)c 27.37bc 36.9e 29.12e 

Bromicid±Topik 1.5+0.8li/ha 1444(1450)ab 4315(4327)b 33.44a 0.8a 0.28a 
Total 45gr/ha 1310(1430)bc 4460(4667)b 29.5ab 8.63b 4.49ab 

Atlantis 1.5li/ha 1415(1567)ab 5040(5282)a 28.14b 9.62b 4.6ab 
 Control - 1508a 4957a 30.5ab - - 

 باشد می اعداد داخل پارانتز مربوط به نیمه سمپاشی نشده - *
*The numbers into parenthesis are relevant to half non-spray 
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Response of some crops grown in rotation with wheat to the residues of 
sulfonylurea herbicides in Khuzestan province 

 

R. Poorazar, E. Zand*, M. A. Baghestani, H. Mansoori and R. Deihimfard1 

 
Abstract  

Maize and mungbean rotational responses to sulfonylurea herbicides applied on wheat at the 
previous year were investigated in two separated experiments at Ahvaz in 2006 and 2007. In the first 
experiment, 10 treatments of herbicides applied to wheat at the year before planting, and after wheat 
harvesting, the maize crop was planted. Treatments consisted of Chevaliar (idosulfosulfuron + 
mesosulfuron) at 0.4L/ha, Apyrus (sulfosulfuron) at 28, 42, 56 and 68 g/ha, megaton (chlorsulfuron) at 
20 g/ha, bromicide + topic ("bromoxynil + MCPA"+ clodinafop-propargyl) at 1.5+0.8 L/ha, Total 
(sulfosulfuron +mesosulfuron) at 45 g/ha, atlantis (idosulfuron + mesosulfuron ) at 1.5 L/ha and non-
treated control. The second experiment was the same as the first one, but the rotational crop following 
wheat was mungbean. Grain yield, biological yield and harvest index of rotational crops were 
analyzed. According to the result, when mungbean and maize were planted in rotation with wheat, 
residues of megaton and apyrus at 56 and 68 g/ha, had the most negative impacts on their yields. So 
that yield reduction were 37%, 24% and 21% in mungbean and  36%, 10% and 17% in maize,  
respectively. Therefore, it is needed to pay more attention to the response of rotational crops following 
wheat to residues of sulfonylurea herbicides in soil. 
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