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چکیده
به منظور بررسی تأثیر باقیماندهی چند علفکش سولفونیل اوره مورد استفاده در کشت گندم ( )Triticum aestivum L.بر پنبه ( Gossypium
 ،)hirsutum L.آزمایشی در دو بخش مزرعه و گلخانه در قالب طرح پایه بلوكهای کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تكرار در شهرستتا ستر

طی سال زراعی  1392-93اجرا شد .تیمارها شامل پنج علفکش سولفوسولفورو ( 26/6گرم در هكتارآپیروس  ،)%75مزوسولفورو +یدوسولفورو +مفن
پایر ( 1/5لیتر در هكتار آتالنتی  ،)%2/1تریاسولفورو +دایكمبا ( 165گرم در هكتار لینتور  ،)%70تریاسولفورو +تربوترین ( 250گرم در هكتار لتوگرا
اکسترا  )%64و متسولفورو +سولفوسولفورو ( 40گرم در هكتار توتال  )%80بودند که در مرحله رشد پنجبرگی گندم به میزا توصیهشده مصرف شدند.
یک تیمار شاهد بدو علفکش (وجین دستی علفهای هرز) نیز در نظر گرفته شد .آزمو زیستسنجی باقیمانده علفکش در گلخانه با تهیته نمونته
اك از تیمارهای مذکور بالفاصله پ از برداشت گندم و کشت گلدانی گیاها پنبه ،ذرت ،جو و کلزا اجرا شد .نتایج آزمایش مزرعتهای نشتا داد کته
بقایای علفکشهای توتال ،آپیروس و آتالنتی به علت وجود علفکشهای پایدار متسولفورو متیل ،سولفوسولفورو و مزوسولفورو در ترکیب ود،
باعث مسمومیت پنبه در ابتدای رویش به صورت توقف در رشد بوتهها و کاهش وز شک اندام هوایی شدند .ریشه پنبه در مزرعته فقتت ت تت تتأثیر
باقیمانده علفکش توتال قرار گرفت .عالیم ظاهری سارت از جانب هیچ تیماری در پنبه پایدار نبود ،به طوریکه توقف در رشد پنبه به مترور جبترا
شد و در نهایت تعداد غوزه و عملكرد م صول ت ت تأثیر معنی دار باقیمانده علفکشها قرار نگرفت .بر اساس نتایج آزمتایش گلخانتهای ،بتاقیمانتده
علفکشهای توتال ،آتالنتی و آپیروس وز شک اندام هوایی پنبه و علفکشهای توتال و آپیروس موجب کاهش معنیدار وز شک ریشه نسبت
به شاهد شدند .میزا مسمویت گیاها در آزمایش گلخانه برای کلزا بیشترین و برای ذرت کمترین مقدار بود .میزا اثر باقیمانده علفکشها بر اساس
میانگین صفات گیاها آزمو برای علفکش لینتور کمترین و برای علفکش توتال بیشترین بود.
واژههای کلیدی :جو ،زیستسنجی ،ذرت ،عالیم سارت چشمی ،کشت دوم ،کلزا

مقدمه
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پنبه ( )Gossypium hirsutum L.گیتاه مناستبی در تنتاو بتا
گنتدم ( )Triticum aestivum L.در منتاط کتم آ و گترم ماننتد
سر  ،مناط جنو راسا و بعضتی از منتاط پربتارا شتمالی
 1و  -3استادیار پژوهش و م ق بخش ت قیقات گیاهپزشتكی ،مرکتز ت قیقتات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی راستا روتوی ،ستازما ت قیقتات ،آمتوزش و
ترویج کشاورزی
)Email: mh.hadizadeh@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
 -2دانش آمو ته کارشناسی ارشد مدیریت علتفهتای هترز ،دانشتگاه آزاد استالمی
واحد گلبهار
 -4استادیار گروه زراعت ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
DOI: 10.22067/jpp.v33i1.70176

مانند گرگا است ( .)23در مناط کم آ  ،کشت دوم پنبه بالفاصتله
پ از برداشت گندم به ویژه در شرایت شتخم حفتاظتی امكتا پتذیر
است ،ولی ممكن است به باقی مانده علفکشهای ا تصاصی گنتدم
حساسیت نشا دهد .مسئله باقی مانده علفکشهتا نته تنهتا از نظتر
کشاورزی بلكه از ل تا ستالمت م تیت زیستت و جریتا آ هتای
زیرزمینی و سط ی نیز حایز اهمیت استت ،ولتی متأستفانه ت قیقتات
کافی در صوص اثر باقی مانده علفکشهای گندم بر پنبه در کشور
صورت نگرفته استت .تعتداد هفتت ترکیتب حتاوی علتفکتشهتای
سولفونیل اوره برای گندم در ایرا به ثبت رستیده استت کته شتامل
تریبنورو متیل (گرانستار) ،تربوترین+تریاسولفورو (لوگرا اکستترا)،
سولفوستتولفورو (آپیتتروس) ،سولفوسولفورو +متستتولفورو -متیتتل
(توتال) ،یدوسولفورو متیل+مزوسولفورو متیل +مفن پایر (شوالیه و
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آتالنتتتتتی ) ،یدوستتتتولفورو متیل+مزوستتتتولفورو متیتتتتل+
دیفلوفنیكا +مفن پایر (اتللو) و تریاسولفورو +دایكمبا (لنتور) میباشند
( .)22مهمترین ویژگیهای ترکیبات این انواده شامل مقدار مصترف
بسیار کم در واحتد ستط  ،فعالیتت زیستتی زیتاد ،طیتف علتفکشتی
گسترده ،کم طر برای پستاندارا و حشرات ،حساس بتود ذاتتی بته
تجزیه ،جذ وابسته به  pHذرات اك و آ شویی متوستت تتا زیتاد
آ ها است ( 4و  .)10ن وه عمل علفکشهای این انواده جلتوگیری
از عمل آنزیم استوالکتات سینتاز ( )ALSیعنتی آنتزیم کلیتدی مستیر
سنتز اسیدهای آمینه لوسین ،ایزولوسین و والتین استت ( .)3پایتداری
علفکش ها در مزرعه برای حفظ اثربخشتی آ هتا الزم استت ،ولتی
نباید آنقدر طوالنی باشد که باعث جلوگیری از رشتد گیاهتا زراعتی
حساس در تناو شود ( .)28با اینكته نیمته عمتر کوتتاه ترحتاکی از
پایداری کمتر علفکش است ،اما لزوماً دلیلی بر سمی نبتود بقایتای
هرچند اندك برای م صوالت حساس بعتدی نیستت ( .)11مطالعتات
متعدد حاکی از آ است که در شرایت اك های قلیایی ،سرد ،شک
و با ماده آلی کم ،تجزیه علفکشهای سولفونیل اوره به مراتب کندتر
است و بقایای آ در غلظتهای ستمی تتا بتیش از یتک فصتل دوام
میآورد ( .)2زما مصرف علتفکتشهتای ستولفونیل اوره در گنتدم
معموالً پ رویشی و در بهار است و فاصتله کتم بتین زمتا کتاربرد
علفکش با کشت م صول بعدی یا با کشت دوباره ،در مواردی منجر
به سارت ناشی از باقیمانده آ ها به م صول بعد شتده استت (.)19
اثرات ستمی سولفوستولفورو در مطالعتات مزرعتهای بترروی نختود
( )Cicer arietinum L.و جو ( )Hordeum vulgare L.یک ستال
پت ت از کتتتاربرد در گنتتتدم مشتتتاهده شتتتد ( .)27بقایتتتای ستتتمی
سولفوسولفورو در شرایت سرد و  pHباال با گذشت یک سال از زما
کاربرد ،باعث سارت به م صوالت حساس مانند جو ،عدس (medic
 ،)Lens culinarisستورگوم ( )Sorghum bicolor L.و آفتتابگردا
( )Helianthus annuus L.شد ( 16و .)20مطالعته اثتر بقایتای پتنج
علفکش سولفونیلاوره بكار رفته در گندم بر روی م صوالت تنتاوبی
پ ازآ نشا داد که علفکش تریاسولفورو در مقتدار  22گترم در
هكتتتار پ ت از گذشتتت یكستتال از مصتترف ،اثتتر ستتوه روی یونجتته
( ،)Medicago sativa L.کلزا ( ،)Brassica napus L.ذرت ( Zea
 ،)mays L.عدس ،نخود فرنگی ( ،)Pisum sativum L.سیب زمینی
( )Solanum tuberosum L.و چغندرقنتتد ()Beta vulgaris L.
داشت ( .)21هنگامی که گیاها زراعی ماش ( )Vigna radiate L.و
ذرت در تنتتاو بتتا گنتتدم قتترار گرفتنتتد ،بقایتتای علتتفکتتشهتتای
کلروستتولفورو ( 20گتترم در هكتتتار از متتاده تجتتارتی مگتتاتن) و
سولفوسولفورو (  56و  68گرم در هكتتار از متاده تجتارتی آپیتروس
 )%75در گندم به ترتیب با  24 ،37و  21درصد کاهش م صول ماش

و  10 ،36و  17درصد کاهش م صول ذرت بیشترین اثر منفتی را بتر
ایتن گیاهتا داشتتند ( .)25مصترف فلوکاربتازو  +کلروستولفورو
( 47+90گرم در هكتار) در گندم باعتث ستارت جز تی بته پنبته در
کشت سال بعد شد ( .)24در مطالعهای در هند ،نتایج نشا داد که اثتر
نامطلو باقی مانتده علتفکتشهتای یدوسولفور +مزوستولفورو و
سولفوسولفورو بر ذرت و سورگوم ،ولی نه بر پنبه ،مشاهده شد (.)26
در عین حال در یک ت قی دیگر زیست توده پنبته  4/5متاه پت از
مصرف  3علتفکتش ستولفونیل اوره شتامل متستولفورو ( 4گترم)،
تریاسولفورو ( 26گرم) و کلروسولفورو ( 15گرم در هكتار) در اك
با اسیدیته  7/8تا  8/6بسته بته منطقته آزمتایش از  23تتا  67درصتد
کاهش نشا داد (.)6
با توجه به مطالب مذکور ،هدف از انجام این پژوهش بررسی اثتر
باقیمانده علفکشهای انواده سولفونیل اوره مصرف شده در گنتدم
بر پنبهی کاشت شده بعد از گندم در هما سال در نظتام تاكورزی
حفاظتی بود.

مواد و روشها
در
این پژوهش طی دو سال زراعی  1392-93در منطقه سر
طول جغرافیایی  36درجه و  36دقیقه شمالی و عرض جغرافیتایی 60
درجه و  43دقیقه شرقی از استا راستا روتوی ،بته اجترا درآمتد.
میانگین بارندگی ساالنهی منطقه  191/9میلیمتر و میانگین تبخیر و
تعرق بر اساس روش تورنت وایت  1067/9میلتیمتتر گتزارش شتده
است .میانگین درجه حرارت ساالنه  17/9درجه ،حداقل مطل -18/6
درجه و حداکثر مطل  46/6درجهی سانتیگراد گزارش شده است .بر
این اساس ،میانگین حداکثر دمای منطقهی اجرای ت قی در ماههای
رداد ،تیر و مرداد  35درجه ی سانتیگراد بود .بهطور میانگین  35روز
یخبندا ساالنه در منطقه گزارش شده است که بیشترین آ ها مربوط
به بهمن ماه است .اقلیم منطقه براساس طبقهبندی بلتر شتک و بتر
اساس اقلیم نمای آمبرژه شتک و از نظتر دمتایی معتتدل م ستو
میشود ( .)14مشخصات اك م ل اجرای ت قی بر استاس آزمتو
اك ،نسبتاً سنگین با بتافتی ستیلیتی رستی و نستبتاً شتور و قلیتایی
( )pH=8.2, EC= 5.62 dS.m-1بود که نماینده تاك اکثتر اراوتی
است که بهطور معمول ت ت کشت پنبته
کشاورزی منطقهی سر
قرار میگیرند.
آزمایش در قالب طرح پایه بلوكهتای کامتل تصتادفی در چهتار
تكرار اجرا شد .پنج علفکش سولفونیل اوره شامل موارد جتدول  1در
مرحله رشدی سه تا پنج برگی گندم مصرف شدند.
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جدول  -1مشخصات علفکشهای تیمار شده در آزمایش
Table 1- Characteristics of herbicide treatments in the experiment

مقدار مصرف در هکتار

نام تجارتی

نام عمومی

)Application rate (in hectare

Trade name

Common name

 26/6گرم

آپیروس %75

سولفوسولفورو

26.6 g

Apyros® 75%WG

Sulfosulfuron

 1/5لیتر

آتالنتی

مزوسولفورو  +یدوسولفورو  +مفن پایر

%1/2

1.5 l

Atlantis® 1.2% OD

Mesosulfuron + iodosulfuron + mefenpyre

 165گرم

لنتور %70

تریاسولفورو  +دایكمبا

165 g

Lenture® 70% WG

Triasulfuron + dicamba

 250گرم

لوگرا اکسترا %64

تریاسولفورو  +تربوترین

250 g

Logran Extra® 64% WG

Triasulfuron + terbutryn

 40گرم

توتال %80

40 g

Total® 75% WG

ابعاد هر کرت گندم سه متر (شتش ردیتف  50ستانتیمتتری) در
طول  10متر در نظر گرفته شد که روی هر ردیف سه ت بتذر گنتدم
رقم پیشگام کشت گردید .بین هر دو بلتوك دو متتر پیتاده رو منظتور
شد .برداشت گندم در تاریخ  93/03/10انجام شد و پنبه رقتم ورامتین
( )G. hirsutum L. Var. Varaminبالفاصله (مطاب نظام حفاظتی
توصیه شتده در منطقته کته بترای صترفهجتویی در آبیتاری صتورت
میگیرد) در  12رداد ماه  1393کشت شد (جتدول  .)2بترای کشتت
پنبه از دستگاه مخصوصی استفاده شد و بذور پنبه در بقایتا درستت در
م ل گندم سال گذشته در هر کرت کشت شدند .پ از ستبز شتد
گیاها به فاصله  36 ،14 ،7و  64روز ،عالیم ظاهری ستارت برابتر
روش  EWRC1ثبت شد ( .)32همچنین در سه نوبت بته فاصتله 15
روز از یک ماه پ از سبز شد  ،ارتفاع بوتهها اندازهگیتری شتد .وز
شک گیاهچه به تفكیک اندامهای هوایی و ریشههتا در یتک نوبتت
پ از کشت ( 30روز بعد در مرحله دو برگ حقیقی) با کادر اندازی و
نمونهگیری تخریبی از هر کرت م اسبه گردید .برای اندازهگیری وز
شک ساقه و ریشه ،گیاهچه های پنبه از اك مرطو ارج گردید و
پ از شستشوی ریشه از قسمت طوقه قیچی شد و درو پاکتهتای
جداگانه به آو منتقل گردیدند .برای اندازهگیری در هیچ یک از کرت
ها برای مهار علفهای هرز پنبه علتفکشتی مصترف نشتد و وجتین
علفهای هرز بهطور دستی انجام شد .مصرف کود طب توصیه آزمو
اك و سایر عملیات داشت طب توصیه زراعی انجام شد .از وست هر
کرت پنج بوته پنبه انتخا و تعداد غوزههای باز شده و کل غتوزههتا
شمارش شدند .عملكرد وش پ از برداشت پنبه از ردیفهتای وستت
به طول هشت متر اندازهگیری شد .همزما با برداشتت گنتدم از هتر
تیمار ،نمونه اك کافی جهت انجام آزمایش زیستسنجی تهیه شتد.
در آزمایش زیستستنجی در گلخانته بختش ت قیقتات گیتاهپزشتكی
راسا رووی ،چهار آزمایش جداگانه بهطور همزما برای چهار گیاه
1- European weed research council

متسولفورو  +سولفوسولفورو
Metsulfuron + sulfosulfuron

آزمو شامل پنبه ،کلزا ،ذرت و جو طراحی و اجرا شد .هر آزمایش بتر
پایه طرح کامالً تصادفی با شش تیمار و چهار تكرار اجرا شد .تعداد نه
عدد بذر از گیاه آزمو مورد نظر آزمایش در هر گلتدا کاشتته شتد و
آبیاری با فواصل مشخص و بر حسب نیاز انجام شتد .سته هفتته بعتد
گیاهچهها از گلدا ها ارج شدند و میانگین وز شک بخش هوایی
و ریشه بوتهها برای هر گلدا اندازهگیری شد و نسبت به شاهد بدو
علفکش مورد مقایسه قرار گرفت .دادهها پ از ثبت و مرتب شتد
در نرم افزار مایكروسافت اکسل در م تیت  SAS 9.1ت لیتل شتدند.
مقایسه میانگین با آزمو  LSDدر سط  0/05انجام شد.
جدول  -2تقویم عملیات زراعی آزمایش
Table 2- Implementation date of the important field
operations during the experiment

تاریخ

عملیات زراعی

Date

Field operation

1392/08/01

کشت گندم

23-10-2013

Wheat sowing

1392/09/02

مصرف علفکش

23-11-2013

Herbicide application

1393/03/10

برداشت گندم

31-05-2014

Wheat harvest

1393/03/12

کشت مستقیم پنبه

02-06-2014

Cotton direct seeding

1393/09/05

برداشت پنبه

26-11-2014

Cotton harvest

نتایج و بحث
الف) آزمایش مزرعهای
اثر باقیمانده علفکشها بر رشد بوته پنبه

نتایج تجزیه واریان اثر باقیمانده علفکشهای مصرف شده در
گندم بر صفات مربوط به رشد بوتههتای پنبته در آزمتایش مزرعتهای
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حاکی از ا تالف معنیدار ( )p≤0.05بین اثتر علتفکتشهتا و شتاهد
بدو علفکش بر ارتفاع بوتهی پنبه فقت در نوبت نمونهگیری ابتدای
رویش ( 30روز پت از ستبز شتد ) بتود (جتدول  .)3همچنتین اثتر

باقیماندهی علفکشها بر وز شک بخش هوایی و ریشه بوتههای
پنبهای که در ابتدای رشد (یک ماه پ از سبز شد ) برداشت شتدند،
به ترتیب در سط  0/01و  0/05معنیدار شد (جدول .)3

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر باقیماندهی علفکشهای مصرفی در گندم بر رشد پنبه در آزمایش مزرعهای ()1393
)Table 3- Analysis of variance results for herbicide residue effects in cotton growth (2014

میانگین مربعات برای صفات پنبه
M.S of cotton traits

وزن خشک

ارتفاع بوته

وزن خشک

ریشه

اندام هوایی

Root dry
weight

Shoot dry
weight

)Plant height (cm

05/30

05/15

05/01

21Aug

06Aug

23Jul

درجه آزادی

منابع تغییرات

Df

S.O.V.

0.0551ns

1.582ns

697.700ns

45.081ns

15.134ns

3

*0.358

**16.492

35.870ns

41.403ns

*51.546

5

0.087

3.007

123.540

28.550

16.626

15

14.15

12.28

18.05

24.41

15.23

بلوك
Block

تیمار
Treatment

طا
Error

وریب تغیرات
)C.V.(%

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سط  ،0/01معنیدار در سط  0/05و غیر معنیدار هستند
** ،* and ns are significant at 1%, 5% and non-significant, respectively.

در ابتدای رشد پنبه در مزرعه ،بیشترین تأ یر در رشد بوته ناشتی
از باقیمانده علفکشهای متستولوفور -متیل+سولفوستولفورو  1و
سولفوسولفورو بود که ارتفاع بوته را نسبت به شاهد بدو علفکتش
کاهش دادند (شكل  .)2با وجود ا تالف معنیدار اثر علفکشهتا بتر
ارتفاع بوته پنبه در نوبت اول نمونهگیری ،در نوبتتهتای بعتدی پنبته
پ از دریافت کود ،تتأ یر در رشتد را جبترا کترد و در نتیجته ایتن
ا تالف معنیدار نشد .بهنظر میرسد متسولفورو عامل اصلی آسیب
بیشتر علفکش توتال (متسولفورو +سولفوسولفورو ) به پنبه بود .این
علتتفکتتش در تتاك از پایتتداری نستتبی بتتاالیی بر تتوردار استتت .در
ت قیقاتی که در اكهای مختلف انجام شده استت نیمته عمتر ایتن
علفکش به طور میانگین  52روز بدست آمده است که بیشتر از سایر
علفکشهای استفاده شده در این آزمایش بوده است ( .)28براستاس
گزارشات منتشر شده ،بقایای متستولفورو متیتل استتفاده شتده در
گندم بیشترین عامل سارت ناشی از باقی مانده علفکشها بتر پنبته
در آمریكا بوده است ( .)31میانگین نیمه عمر سولفوستولفورو (جتزه
دیگر علفکش توتال) در اكهای مختلف  42روز بوده استت .ایتن
علفکش در اكهای مختلف بسته به  pHو بافت ،نیمه عمری بین
 32و  53روز داشته است ( .)28بر این استاس ،ایتن علتفکتش هتم

 -1جهت اطالع از اسامی تجارتی علفکشهای آزمایش ،بته قستمت متواد و روش
مراجعه شود.

ترکیبی نسبتاً پایدار در اك م سو میشود و میتواند بتالقوه دارای
باقی مانده طتر ستاز بترای م صتوالت زراعتی بعتد از گنتدم باشتد.
هما طور که در این آزمایش مالحظه شد این علتفکتش عتالوه بتر
کمک در حفظ اثر بازدارندگی باقیمانده متسولفورو +سولفوسولفورو
بر پنبه ،موجب آسیب سولفوسولفورو هم به پنبه شتد (شتكل  .)1در
آزمایش منصوری و همكارا ( )18باقیمانده سولفوسولفورو بر پنبته
تأثیری نداشت .این ا تالف بتین ایتن آزمتایش و ت قیت منصتوری
میتواند ناشی از دو عامل باشد؛ نخست این که ثابت شده استت کته
آزمایش گلخانهای در آزمو بقایای علفکشهتا (کتاری کته ایشتا
انجام دادند) بر پنبه ممكن است دقت الزم را ارا ته ندهنتد ( )31و بته
همین دلیل آزمو مزرعهای به این منظور توصیه شده است .دوم این
که ثابت شده است که در اكهای قلیایی ،سرد و شک با  pHبتاال
(نمونه اك این آزمایش) سولفوسولفورو پایتداری بیشتتری از تود
نشا داده است ( ،)13بهطوری که نیمه عمری معتادل  53روز ت تت
این شرایت برای این علفکش بهثبت رسیده استت ( .)28بتر استاس
نتتتایج ایتتن ت قیتت  ،علتتفکتتش آتالنتتتی کتته پتتیش مخلتتوط
مزوسولفورو  +یدوسولفورو  +مفتن پتایر استت نیتز دارای حتدی از
باقیمانده بود که توانست رشد بوتهی پنبه را ت تت تتأثیر قترار دهتد
(شكلهای  1و  .)2مزوسولفورو و یدوستولفورو هتر دو جتزه ایتن
ترکیب عمدتاً به وستیله فعالیتت میكروبتی تاك تجزیته متیشتوند.
میانگین نیمه عمر مزوسولفورو در اكهای مختلف  38روز گزارش

بررسی اثر باقیمانده مصرف چند علفكش سولفونیل اوره گندم...

شده است ( .)28در مورد یودوسولفورو نتایج آزمایشات مختلف نشا
دادهاند که نیمه عمر این علفکش کوتاهتر از مزوستولفورو و در حتد
 8/5روز بوده است ( .)28بنابراین اگر بخواهیم اتفاقات این آزمایش را
بر اساس نیمه عمر علفکشهای مورد مقایسه توجیه کنیم ،میتتوا
نتیجه گرفت که بازدارندگی مزوسولفورو +یدوسولفورو +مفن پایر بر
صفت ارتفاع اندام بوته پنبه ناشی از مزوسولفور بوده است که نیمته
عمری بته مراتتب طتوالنیتتر از یدوستولفور دارد .همتا طتور کته
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مالحظه میشود این نتایج دلیل م كمی بر منطقی بود نتایج بدست
آمتتده در ت قی ت حاوتتر هستتتند .نیمتته عمتتر تریاستتولفور کتته در
علفکتشهتای لتوگرا اکستترا (تریاستولفورو +تربوترین) و لینتتور
(تریاسولفورو +دایكمبا) وجود دارد  19روز گزارش شتده استت (.)28
هما طور که در شكلهای  1و  2نشا داده شد ،بتاقیمانتده ایتن دو
علفکش تأثیری بر رشد بوته پنبه نداشتند.

شکل  -1میانگین ارتفاع بوته پنبه  30روز پس از سبز شدن در تیمارهای آزمایش
ا تالف ستو های دارای حروف غیر مشترك بر اساس آزمو  LSDدر سط  0/05معنیدار است.
Figure 1- Average of cotton height (30 days after emergence, 23-07-2014) in experimental plots
Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the LSD tests at the 0.05 probability
level

باقیمانده علفکش مزوسولفورو +یدوستولفورو +مفنپتایر هتم
موجب بازدارندگی در رشد بوته پنبه شتد ،امتا ا تتالف آ بتا شتاهد
معنتتیدار نشتتد .همچنتتین تیمتتارهتتای تریاستتولفورو +تربوترین و
تریاسولفورو +دایكمبا با شاهد ا تالف معنیداری نداشتند (شكل .)1
اثر باقیمانده علفکتشهتا بتر وز شتک بختش هتوایی و ریشته
بوتههای پنبهای که در ابتدای رشتد (یتک متاه پت از ستبز شتد )
برداشت شدند ،به ترتیب در سط  0/01و  0/05معنیدار شد (جتدول
 .)3همتتتا طتتتور کتتته شتتتكل  2نشتتتا متتیدهتتتد ،علتتتفکتتتش
متسولفورو +سولفوسولفورو باعتث کتاهش معنتیدار متاده شتک
بختتش هتتوایی و ریشتته ،و علتتفکتتشهتتای سولفوستتولفورو و

مزوسولفورو +یدوسولفورو +مفن پایر فقت باعث کاهش وز شک
اندامهای هوایی پنبه شدند .اثر باقی مانده علفکشهای استفاده شده
در گندم ،هر دو ماده شک تولیتدی در بختش هتوایی و ریشته را در
ابتدای رویش پنبه کاهش دادند (شتكل  ،)2ولتی پت از  50روز بته
تدریج رشد بوته جبرا گردید و در نهایت عملكترد ت تت تتأثیر قترار
نگرفت .علفکشهای متسولفورو +سولفوسولفورو  ،سولفوسولفورو
و مزوسولفورو  +یدوسولفورو +مفن پایر عتالوه بتر کتاهش ارتفتاع
بوتههای پنبه (شكل  )1وز شک اندام هوایی آ ها را نیز نسبت به
شاهد بدو علفکش کاهش دادند (شكل  .)2در ارتفاع بوته با وجتود
تأثیر منفی باقیمانده مزوسولفورو  +یدوسولفورو +مفن پایر ،ا تالف
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این تیمار با شاهد معنیدار نشد ،در حالی که وز شک اندام هتوایی
این تیمار با شاهد در دو گروه متفاوت آماری قترار گرفتنتد .ایتن امتر
نشا میدهد که مزوسولفورو +یدوسولفورو +مفن پایر در هتر حتال
آسیب ود را به پنبه در ابتتدای رشتد وارد کترده استت .دالیتل ایتن
ر دادها در بخش قبلی ب ث شد .اما در صوص وز شتک ریشته
نتتتایج متفتتاوتی بدستتت آمتتد .در ای تن صتتفت تنهتتا اثتتر بتتاقی مانتتده
متسولفورو +سولفوسولفورو نسبت به شاهد معنیدار شد (شكل  )2و
سایر علفکشها وز شک ریشه پنبه را نستبت بته شتاهد کتاهش

ندادند .مطالعات قبلی گزارش کردند توقف رشتد پنبته معلتول بقایتای
سولفونیلاورهها در اك بوده استت کته متانع رشتد و توستعه ریشته
شدهاند ( 18و  .)31منصوری و همكارا ( )18نتیجه گرفتنتد در بتین
علتتتتتفکتتتتتشهتتتتتای سولفوستتتتتولفورو  ،کلروستتتتتولفورو ،
مزوسولفورو +یدوستتتتتتتتتتتتتتولفورو +مفن پتتتتتتتتتتتتتتایر و
متسولفورو +سولفوستتتتتتولفورو فقتتتتتتت بتتتتتتاقی مانتتتتتتده
متسولفورو +سولفوسولفورو توانست فقت یک صفت و آ هم رشتد
ریشه را در پنبه ت ت تأثیر قرار دهد.

شکل  -2میانگین وزن خشک اندامهای هوایی و ریشه پنبه  30روز پس از سبز شدن در تیمارهای آزمایش
ا تالف ستو های دارای حروف غیر مشترك بر اساس آزمو  LSDدر سط  0/05معنیدار است.
Figure 2- Average of cotton shoot and root dry weight (30 days after emergence, 23-07-2014) in experimental plots
Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the LSD tests at the 0.05 probability
level

اثر باقیمانده علفکشها بر عملکرد پنبه در مزرعه

در مزرعه ا تالف بین تعداد غوزه و عملكرد وش پنبه هیچ یک از
علفکشها با شتاهد بتدو علتفکتش معنتی دار نشتد (جتدول .)4
همچنین هیچگونه عالیم گیاه سوزی معنتیداری در بوتتههتای پنبته
مشاهده نشد (جدول نشا داده نشده است).
عملكرد غوزه بین  1/72و  2/90تتن و عملكترد وش بتین  1/2و
 1/4تن در هكتار در شش تیمار آزمایش در تغییتر بتود (بتا توجته بته
معنی دار نشتد داده هتای میتانگین ،نشتا داده نشتداند) .کمتترین
عملكرد غوزه به مزوسولفورو  +یدوسولفورو  +مفن پایر و بیشتترین

به متسولفورو  +سولفوسولفورو تعل گرفت .عملكرد غوزه در شاهد
اندکی کمتر از متسولفورو +سولفوسولفورو و  2تن در هكتار بدست
آمد .کمترین عملكرد وش به مزوسولفورو +یدوسولفورو  +مفن پایر
و بیشترین به تریاسولفورو +دایكمبا تعل گرفت.
از آنجا که اثر بازدارندگی باقیمانده هیچ کدام از علتفکتشهتای
استفاده شده در گندم بر رشد و نمو بوته پنبه پایدار نبود ،ا تالف بتین
تعداد غوزه و صفات عملكرد در هیچ کدام از علتفکتشهتا بتا شتاهد
بدو علفکش معنیدار نشد.

بررسی اثر باقیمانده مصرف چند علفكش سولفونیل اوره گندم...
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جدول  -4نتایج تجزیه واریانس اثر باقیماندهی علفکشهای مصرفی در گندم بر عملکرد پنبه در آزمایش مزرعهای
Table 4- Analysis of variance results for herbicide residue effects in cotton yield

میانگین مربعات برای عملکرد پنبه
M.S of cotton yield

عملکرد وش

عملکرد غوزه‡

تعداد غوزه†

درجه آزادی

منابع تغییرات

Fiber yield

Boll yield

Boll number

Df

S.O.V.

0.170ns

0.356ns

16.111ns

3

0.019ns

0.079ns

1.500ns

5

0171

0.319

9.478

15

22.19

29.33

15.39

بلوك
Block

تیمار
Treatment

طا
Error

وریب تغییرات
)C.V.(%

 nsغیر معنیدار است † .تعداد غوزه در  5بوته هر کرت ‡ ،عملكرد غوزه بر حسب تن در هكتار
is non-significant. † Boll number in five plants at plot, ‡ Boll yield in ton per hectare

ت قیقات نشا دادهاند عالیم سارت علفکتشهتا در پنبته بته
چهار شكل توقف رشد ،زردی (کلروز) ،شكیدگی (نكروز) و بد شكلی
( )31بروز میکند ،اما در ت قی حاوتر عالیتم ستارت بتاقیمانتده
سولفونیل اورهها در اك بیشتر بهصورت توقتف در رشتد پنبته بتود.
بهطور کلی بهعلت اك نامناسب مزرعه ،عملكرد پنبه در این آزمایش
کمتر از حد انتظار بود .گزارشات کمی در صتوص تتأثیر بتاقیمانتده
سولفونیل اورهها بر عملكرد پنبه ت تت شترایت مزرعته منتشتر شتده
است .در کشور ما معدود گزارشتاتی کته در ایتن زمینته وجتود دارنتد
حاصل یک بررسی گلخانهای با استفاده از گیاها آزمو هستتند کته
یكی از این گیاها آزمو پنبه بوده است ( .)18در این ت قیقتات هتر
چند عملكردها بررسی نشده است ،ولی بر مبنای تأثیر جز ی باقیمانده
علفکشهای سولفونیل اوره بر پنبه که فقت بر ارتفتاع بوتته و طتول
ریشه گیاهچهها جوا معنیدار شده است ،میتوا انتظتار داشتت کته
تأثیر آ ها بر عملكرد پنبه نمیتواند معنیدار باشد .این در حالی استت
کتته تتتأثیر بتتاقیمانتتده ستتولفونیل اورههتتا بتتر بیشتتتر صتتفات رشتتدی
آفتا گردا شامل سط برگ ،وز شک برگ ،وز شتک ستاقه،
وز شک ریشه و وز شک کل بوته شدید گتزارش شتده استت
( .)18این نتیجه بیانگر حساسیت کمتر پنبه تا آفتا گردا به بقایتای
علفکشهای سولفونیل اوره گندم است .گرَی و همكارا ( )9وتمن
اثبات ایتن مووتوع نشتا دادنتد هتیچ تهدیتد معنتیداری از جانتب
باقیمانده علفکشهای بازدارنده استوالکتات سینتاز استفاده شتده در
گنتتدم شتتامل پیروکستتوالم ،مزوستتولفورو  ،پروپوکستتیکاربتتازو ،
کلرسولفورو و کلرسولفورو +متستولفورو (پت از حتداقل وقفته
 110روزه پ از مصرف علفکش) ،حتی در مقادیر بیشتر از مصترف
توصیه شده روی رشد بوتته و عملكترد پنبته مشتاهده نشتد .در ایتن
ت قی از سولفوسولفورو با پایداری نسبتاً زیاد هم بهعنوا شتا ص

ns

استفاده شد .با وجود این ،حتی باقیمانده این علفکش هم روی پنبته
تأثیر منفی نداشت .در آزمایش حاور هم این وقفته بتیش از  110روز
بود ،بنابراین نتایج حاصل از آ منطقی بهنظر متیرستد .فَیتربکنك و
همكارا ( )7هم برای پاسخ به این سؤال در یک ت قی ثابت کردند
که هیچکدام از مقتادیر  53 ،26 ،13و یتا حتتی  105گترم در هكتتار
هارمونی اکسترا (مخلوط تیفن سولفورو +تریبنورو ) ،ت ت شترایت
عاری از علفهای هرز ،تا حداقل وقفهی  15روز قبتل از کاشتت ،بته
پنبه آسیب نرساندند .مقادیر  53 ،26و  105گترم در هكتتار هتارمونی
اکسترا فقت وقتی در روز کاشت پنبه مصرف شتدند ،بته پنبته آستیب
رساندند.
اثر باقیمانده علفکشها در آزمون زیستسنجی

پنبه :باقیمانده علفکشهای آزمایش دارای اثر معنیدار بتر وز
شک اندام هوایی و ریشه پنبه بتود (جتدول  .)5همتا طتور کته در
جدول  5مشاهده میشود ،باقیمانده علفکشهتای سولفوستولفورو ،
مزوستتتتتتتتتولفورو  +یدوستتتتتتتتتولفورو +مفنپتتتتتتتتتایر و
متسولفورو +سولفوسولفورو  ،وز شک بخش هوایی را نسبت بته
شاهد کاهش دادند .سولفوسولفورو و متسولفورو +سولفوستولفورو
همچنین وز شک ریشه پنبه را در آزمایش گلدانی نسبت به شتاهد
کاهش دادند.
جو :عالیم مسمومیت بعضی از علفکشهای آزمایش در جتو بتا
کاهش وز شک اندام هوایی و ریشته همتراه بتود ،بتهطتوری کته
بتتاقیمانتتده متسولفورو +سولفوستتولفورو و سولفوستتولفورو وز
شک ریشه و اندام هوایی جو را نسبت به شاهد کاهش دادند (جدول
.)5
ذرت :اثر مسمومیت باقیمانده علفکشهای گندم بر گیاه آزمتو
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ذرت فقت در وز شک اندام هوایی گیاه بروز کرد .علتفکتشهتای
مزوسولفورو +یدوسولفورو +مفن پایر ،متسولفورو +سولفوسولفورو
و سولفوسولفورو به ترتیب بیشترین کاهش وز شک اندام هوایی
را موجب شدند ،در حالیکه ا تتالف دو علتفکتش دیگتر بتا شتاهد
معنیدار نشد (جدول .)5
کلزا :تمام علفکشهتا در کلتزا مستمومیت ایجتاد کردنتد و وز

شک بخش هوایی و ریشه را نسبت به شاهد کاهش دادنتد (جتدول
 .)5وز شک بوتهی کلتزا شتدیدتترین آستیب را از ستوی بقایتای
متسولفورو +سولفوستتتولفورو  ،سولفوستتتولفورو و علتتتفکتتتش
مزوسولفورو +یدوسولفورو  +مفن پایر مت مل گردید ،اما شدیدترین
اثر منفی بر وز شتک ریشته مربتوط بته بقایتای علتفکتشهتای
متسولفورو +سولفوسولفورو و سولفوسولفورو بود (جدول .)5

جدول  -5اثر باقیمانده علفکشهای سولفونیل اوره بر صفات گیاهان آزمون در آزمایش گلخانه (میلیگرم در گلدان)
)Table 5- Residue effects of sulfonylurea herbicides of wheat on plant traits in pot experiment (g/pot

وزن خشک اندام

وزن خشک ریشه
Root dry
)weight (mg

تیمار

گیاه آزمون

Treatments

Test plant

7.470b

*9.745bc

سولفسولفورو

8.093b

10.668ab

10.070a

10.688ab

9.275a

10.855a

7.425b

9.422c

هوایی
Shoot dry weight
)(mg

9.683a
5.247b
7.087a
7.297a
7.267a
4.692b
7.302a
6.590b
4.902c
9.025a
9.300a
6.345b
9.082a
6.487c
6.105c
8.275b
7.600b
6.090c
14.497a

Sulfosulfuron

متسولفورو +یدوسولفورو +مفنپایر
Mesosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyre

تریاسولفورو +دایكمبا
Triasulfuron+Dicamba

ترایاسولفورو +تربوترین

Cotton

Triasulfuron+Terbotryn

متسولفورو +سولفوسولفورو
Metsulfuron+Sulfosulfuron

شاهد وجین دستی (بدو علفكش)

11.030a
)Control (Herbicide Free
Sulfosulfuron
1.447b
Mesosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyre
3.250a
Triasulfuron+Dicamba
3.125a
Triasulfuron+Terbotryn
3.185a
Metsulfuron+Sulfosulfuron
0.745c
)Control (Herbicide Free
3.277a
Sulfosulfuron
8.945a
Mesosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyre
8.812a
Triasulfuron+Dicamba
10.045a
Triasulfuron+Terbotryn
9.756a
Metsulfuron+Sulfosulfuron
9.818a
)Control (Herbicide Free
10.011a
Sulfosulfuron
7.512c
Mesosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyre
8.985b
Triasulfuron+Dicamba
10.347a
Triasulfuron+Terbotryn
8.432b
Metsulfuron+Sulfosulfuron
7.160c
)Control (Herbicide Free
10.692a
حروف غیر مشترك در هر ستو و هر گیاه بیانگر ا تالف معنی دار بر اساس آزمو  LSDدر سط  %5است.

هر چند در این ت قی تفاوتهایی بین نتتایج آزمتایش مزرعته و
آزمایش گلخانه مشاهده شد ،اما با نگاه دقی به این نتایج در مییابیم
که نتایج گلخانه در واقع مؤید نتایج آزمایش مزرعه بودند .در آزمتایش
گلخانه هم اثبات شد که باقیمانده ترکیبتات حتاوی علتفکتشهتای
پایدار متسولفورو متیل ،سولفوسولفورو و مزوسولفورو در تاك

پنبه

جو
Barley

ذرت
Corn

کلزا
Canola

میتوانند موجب مسمومیت پنبه بته عنتوا کشتت دوم بعتد از گنتدم
شوند (جدول  .)3البته به نظر میرسد نتایج آزمایش مزرعته در متورد
پنبه دقی تر بود ،چرا که این علفکشها یک صفت دیگر (ارتفاع بوته
پنبه) را هم ت ت تأثیر قرار دادند (شكل  .)1احتماالً در مزرعه به علت
عدم جابجایی اك ،تجزیه باقیمانده علفکشها کمتتر بتوده استت،

بررسی اثر باقیمانده مصرف چند علفكش سولفونیل اوره گندم...

ومن این که واکنش گیاه در شرایت طبیعی با گلخانه متفاوت استت.
ت قیقات نشا دادهاند واکنشهای پنبه به عوامل م یطی در مزرعته
بسیار پیچیده است ،به ن وی کته ایتن گیتاه عتالوه بتر واکتنش بته
باقیمانده علفکشهای ا تصاصی گندم ،به باقیمانتده کتاه و کلتش
گندم ( )12و یا حتی باقیمانده گونههای علفهرز موجود ( )1به ویتژه
در کشت دوم حساسیت نشا داده است .از ایتن رو ت قیقتات نشتا
دادهاند بهترین روش زیستت ستنجی بتاقی مانتده ستولفونیل اورههتا
کاشت بذر پنبه بهطور مستقیم در مزرعه است ،چو روش گلتدانی در
مورد این علفکشها از حساسیت کافی بر وردار نبوده است (.)31
ت قی گرَی و همكار ( )9نشا داد هتیچ تهدیتد معنتیداری از
جانب باقیمانده علفکشهای باز دارنده استتوالکتات ستینتاز ()ALS
استتتفاده شتتده در گنتتدم شتتامل مزوستتولفورو  ،کلرستتولفورو و
کلرسولفورو +متسولفورو (پ از حداقل وقفته  110روزه پت از
کاربرد علفکش) ،حتی در مقادیر بیشتر از مصرف توصتیه شتده روی
رشتتد بوتتته و عملكتترد پنبتته مشتتاهده نشتتد .در ایتتن ت قیتت از
سولفوسولفورو با پایداری نسبتاً زیاد هم بهعنتوا شتا ص استتفاده
شد .با وجود این ،حتی باقیمانده این علفکش هم روی پنبته تتأثیر
منفی نداشت .والیا و همكارا ( )30علفکتش سولفوستولفورو را در
دو مقدار  25و  50گرم در هكتار در گندم مورد استفاده قرار دادند ،ولی
هیچ کدام از مقادیر فوق صفات رشد و عملكرد پنبه ،سویا ( Glycine
 )max (L.) Merr.و گلرنتت ( )Carthamus tinctorius L.را
کاهش ندادند .مسمومیت ایجاد شده بر روی جتو در آزمتایش حاوتر
ناشی از سولفوسولفورو بود ،چرا کته سولفوستولفورو انتختابی جتو
نیست و به عنوا علف کشتی کته بترای مهتار جتودره ( Hordeum
 )spontaneum K. Koch.کارایی دارد به ثبت رسیده و در مزارع جو
منع مصرف دارد ( 22و  .)32ت قیقات نشا دادهاند یوالف و جتو بته
این علفکش حساسیت نشا دادهاند ( .)28ذرت اما حساسیت کمتری
نسبت به سایر گیاها آزمتو در برابتر بتاقیمانتده علتفکتشهتای
سولفونیل اوره گندم نشا داد .این مقدار کم حساستیت فقتت در وز
شک اندام هوایی مشاهده شد (جدول  .)3ت قیقات متعتددی اثبتات
کردهاند که ذرت گیاهی نسبتاً مت مل به باقیمانتده علتفکتشهتای
سولفونیل اوره گندم بودهاست .در یک ت قی حساستیت هفتت گیتاه
نختتود ،عتتدس ،لوبی تا ( ،)Phaseolus vulgaris L.گوجتته فرنگ تی
( ، )Lycopersicon esculentum L.ذرت ،کلتتزا و چغندرقنتتد بتته
بقایتتای مختلتتف علتتفکتتش متستتولفورو  +سولفوستتولفورو (،0
 0/006 ،0/004 ،0/002، 0/001 ، 0/ 0005 ،0/0002میلتتیگتترم در
کیلوگرم اك) مورد بررستی قترار گرفتت و ذرت و کلتزا بته ترتیتب
مت ملترین و حساسترین گیاها به بقایای این علفکش در تاك
شنا ته شدند ( .)15در ت قی دیگر نیز حساسیت ذرت به بتاقیمانتده
علفکشهای کلروسولفورو  ،تتری بنتورو متیتل ،تریاستولفورو و
متسولفورو متیل نسبت به چغندرقند ،عدس و آفتتا گتردا کمتتر
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بود ( .)17احتماالً ذرت و پنبه همانند سایر گیاها مقاوم به سولفونیل
اورهها در مواجهه با مواد مؤثره این علتفکتشهتا ،استیدهتای آمینته
تولیدی ود را تغییر میدهنتد ( .)8هتادیزاده ( )10در یتک آزمتو
زیست سنجی بهمنظور بررسی اثر باقیمانده سولفوسولفورو در اك
بر گیاها آزمو سویا ،لوبیا ،آفتابگردا  ،چغندرقند و کلتزا ثابتت کترد
که بیشترین سارت و تعداد گیاهچههای از دست رفته گلتدا هتا بته
کلتزا تعلت گرفتتت .ت متل گیاهتتا مختلتف در مواجهتته بتا بقایتای
مزوسولفورو +یدوسولفورو +مفن پایر بته صتورت گوجتهفرنگتی <
چغندرقنتد < عتتدس < کلتزا < نختتود < لوبیتا ،بتتود ( .)5بتتراو ()4
گزارش کرد که یونجه ،کلزا ،ذرت ،عدس ،نخودفرنگی ،سیب زمینی و
چغندرقند در اكهایی که در آ ها ستال قبتل متتستولفورو و یتا
تریاسولفورو مصرف شده بود ،صدمه دیدند.

نتیجهگیری
در آزمتتایش مزرعتتهای پنبتته بقایتتای علتتفکتتشهتتای توتتتال
(متسولفورو +سولفوستتتولفورو ) ،آپیتتتروس (سولفوستتتولفورو ) و
آتالنتی (مزوسولفورو +یدوسولفورو +مفن پایر) به علتت ایتن کته
ترکیبات پایداری را در ترکیب ود دارنتد در ابتتدای رویتش در پنبته
مسمومیت ایجاد کردند که به صورت توقف در رشد بوتهها و کتاهش
وز شک اندام هوایی آ ها بروز کرد .ریشته پنبته در مزرعته فقتت
ت ت تأثیر باقیمانده علف کش توتال قرار گرفت .هیچگونته عالیتم
ظاهری سارت پایدار از جانب هیچ تیمتاری در پنبته مشتاهده نشتد.
توقف در رشد به مرور جبرا شد و در نهایت تعتداد غتوزه و عملكترد
م صول ت ت تأثیر باقیمانده علفکشها قرار نگرفت .با این حال به
علت نامناسب بود اك ،رشد و عملكرد پنبه بهطور کلی کم بود .در
آزمایش زیست سنجی بقایای علفکشها در گلخانه نیز ارتفتاع بوتته
پنبه ت ت تأثیر باقیمانده علفکشها قرار نگرفت و بتاقیمانتده سته
علفکش فوق فقت وز شک اندام هتوایی پنبته را کتاهش داد .دو
علف کش توتال و آپیروس همچنین وز شک ریشته ایتن گیتاه را
نسبت به شاهد کاهش دادند .ایتن دو علتفکتش در جتو مستمومیت
شدیدتر ایجاد کردند ،بهطوری که وز شک اندام هوایی و ریشه جو
در این تیمارها نسبت به شاهد کاهش یافت .در ذرت فقت وز شک
اندام هوایی بر اثر مسمومیت ناشتی از آتالنتتی و آپیتروس کتاهش
یافت .بیشترین عالیم ناشی از مسمومیت در کلزا بروز کرد به ن توی
که تمام صفات این گیاه در تمام علفکشها نسبت بته شتاهد بتدو
علتتتفکتتتش کتتتاهش یافتتتت .دو علتتتف کتتتش لتتتوگرا اکستتتترا
(تریاستتولفورو +تربوترین) و لینتتتور (تریاستتولفورو +دایكمبا) از نظتتر
باقی مانده طرناك برای پنبه ایمن بودند .بهطور کلتی میتزا طتر
بتتاقیمانتتده علتتفکتتشهتتا بتته صتتورت تریاستتولفورو +دایكمبا <
تریاسولفورو  +تربوترین <مزوسولفورو +یدوسولفورو +مفنپایر <

1398  بهار،1  شماره،33  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي

رساند و با آبیاری بهموقع و کود پنبه آسیبهای ناشی از مستمومیت را
 در واقع اطالعات جامع و دقیقی از مقدار باقیمانتده متؤثر.جبرا کرد
 زیرا عوامل زیتادی در تجزیته،سولفونیلاورهها در اك موجود نیست
) و بررستیهتا در ایتن صتوص9( علفکشها در اك د الت دارند
ت ت شرایت مختلف ادامه داشته و باید ادامه یابد چرا که ما در توسعه
 پیشنهاد میشود واکتنش.نظامهای حفاظتی به این پاسخها نیاز داریم
گیاها در تناو و بعضی از گیاهتا دیگتر کته در کشتت دوم رایتج
هستند نسبت به بقایای علفكشهای سولفونیل اوره مورد آزمو واقتع
شده و نیمه عمر تجزیه علفكشها بته کمتک روشهتای دستتگاهی
.دقی در شرایت زراعی مختلف مورد بررسی قرارگیرد
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سولفوستتولفورو و می تزا ت متتل+ سولفوستتولفورو < متسولفورو
گیاها آزمو به باقیمانده علفکشها در ایتن آزمتایش بته صتورت
 بعضی ت قیقات بترای اجتنتا از اثتر.کلزا < جو < پنبه < ذرت بود
 توصیههای بیش از حد م افظه کارانه ارا ه کترده،بقایای علفکشها
 رعایت فاصله زمتانی بتین آ ترین زمتا مصترف،اند که برای مثال
 ماه34  ماه برای کلرسولفورو و14 علفکش و کاشت پنبه دست کم
برای متسولفورو است که در عمل کشت پنبه را بتهعنتوا کشتت
 در ت قی حاور نیتز آشتكار شتد کته.)31( دوم غیر ممكن میسازد
طتتر بتتاقیمانتتده ستتولفونیل اورههتتای گنتتدم (بتتهطتتور مشتتخص
متسولفورو متیل که پایدارترین است) برای پنبه آنقدر هم طرساز
 چرا که عالیم مسمومیت در اول فصتل بته پنبته آستیب،نخواهد بود

منابع
1- Alazmani M. 2012. Remainder effect of several species Amaranthus on germination of cotton. The First
International Conference of Science, Industry and Trade of Cotton. October 2-4, Gorgan, IRAN. (In Persian with
English abstract)
2- Alonso-Prados J.L., Hernandez-Sevillano E., Llanos S., Villarroya M., and Garcia-Baudin J.M. 2002. Effects of
sulfosulfuron soil residues on barley (Hordeum vulgare), sunflower (Helianthus annuus) and common vetch (Vicia
sativa). Crop Protection 21(10): 1061-1066.
3- Blair A.M., and Martin T.D. 1988. A review of the activity, fate and mode of action of sulfonylurea herbicides.
Pesticide Science 22(3): 195-219.
4- Brown H.M. 1990. Mode of action, crop selectivity, and soil relations of the sulfonylurea herbicides. Pesticide
Science 29(3): 263-281.
5- Dehghan M.A., Izadi E., Rashed M.H., and Mahmoodi G. 2011. Evaluation of iodosulfuron+mesosulfuron soil
residue damage on crops. Iranian Journal of Weed Science 6: 53-64. The 5th Regional Congress on Advances in
Agricultural Research (West of Iran), 18-19 May, Sanandaj, University of Kurdistan, Iran. (In Persian)
6- Dunmall T.A., Walker S.R., Barnes J.E., and Churchett J.C. 1996. Cropping options following winter applied
residual herbicides in southern Queensland. Paper presented at the Eleventh Australian Weeds Conference
Proceedings.
7- Fairbanks D.E., Reynolds D.B., Griffin J.L., Jordan D.L., Corkern C.B., Vidrine P.R., and Crawford S.H. 2001.
Cotton tolerance and weed control with preplant applications of thifensulfuron plus tribenuron. Journal of Cotton
Science 5: 259-267.
8- Faircloth W.H., Patterson M.G. and Monks C.D. 2001. Evaluation of CGA 362622 for weed control in Alabama
cotton. Beltwide Cotton Conf., Anaheim, CA. Jan. 9-13.
9- Grey T.L., Braxton L.B., and Richburg J.S. 2012. Effect of wheat herbicide carryover on double-crop cotton and
soybean. Weed Technology 26(2): 207-212.
10- Hadizadeh M.H. 2009. Investigation of the Effects of Organic Matter Amendments and Sulfosulfuron Application
Rates on the Herbicide Persistence and Biological Traits of Soil in Wheat. Ph.D. Thesis in weed science. Ferdowsi
University of Mashhad. 137 pp. (In Persian with English abstract)
11- Hanson B.D., Rauch T.A., and Thill D.C. 2004. Plant back restrictions for herbicides used in the dry land wheat
production areas of the Pacific Northwest. 2006, 1-8.
12- Hicks S.K., Wendt C.W., Gannaway J.R., and Baker R.B. 1989. Allelopathic effects of wheat straw on cotton
germination, emergence, and yield. Journal of Crop Science Society of America 29(4): 1057-1061.
13- Hurle K., and Walker A. 1980. Persistence and its prediction, pp. 83-122. In. Hance, R. J. (ed.), Interactions
between Herbicides and the Soil, New York: Academic Press.
14- I.R. of Iran Meteorological Organization, 2013. Online accessibility of climatically and historically data. Available
at: http://www.irimo.ir/far/wd/2703.html.
15- Izadi E., Rashed M.H., Mahmoodi G., and Dehghan M. 2011. Assessing of crop susceptibility to herbicide
residues mesosulfuron+idosulfuron in the soil. Journal of Plant Protection 25(2): 194-201.
16- Kelly J.P., and Peeper T.F. 2003. MON 37500 application timing affects cheat (Bromus secalinus) control and
winter wheat. Weed Science 51: 231-236.
17- Kotoula-Syka E., Eleftherohorinos I.G. Gagianas A.A., and Sficas A.G. 1993. Phytotoxicity and persistence of

95

181920212223-

24252627282930313233-

...بررسی اثر باقیمانده مصرف چند علفكش سولفونیل اوره گندم

chlorsulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron and tribenuron-methyl in three soils. Weed Research 33(5): 355–
367.
Mansoori H., Zand E., Tavakoli M., and Baghestani M.A. 2012. A study of the effect of residue of some
sulfonylurea herbicides on sunflower (Helianthus annuus) and cotton (Gossypium hirsutum). Environmental
Sciences 9(3): 59-70. (In Persian with English abstract)
Menne H.J., and Berger B.M. 2001. Influence of straw management, nitrogen fertilization and dosage rates on the
dissipation of five sulfonylureas in soil. Weed Research 41: 229-453.
Miller P.A., Westra P., and Nissen S.J. 1999. The influence of surfactant and nitrogen on foliar absorption of
MON 37500. Weed Science 47: 270-274.
Moyer J.R. 1995. Sulfonylurea Herbicide Effects on following Crops. Weed Technology 9(2): 373-379.
Nourbakhsh S., and Sahraian H. 2015. List of important pests, diseases and weeds of major agricultural products,
chemicals and recommended ways for their control. Plant Protection organization, Ministry of Jihad-e Agriculture,
208 pp. (In Persian)
Oaladi M., Izadi H., Baniani A., Bahodori F., Hassanpour F, Hakimi M., Hamidi I., Salimi H., Rezayan R.,
Arabsalmani M., Alaee M., Ghalebi S., Kavian M.A., Golmohamadi G., Naraghi L., Noorgholipour F., and Vafaee
F. 2014. Criteria and indicators of cotton production. Cotton, Oilseed and Industrial Crops Management Office,
Deputy of Plant Production, Ministry of Jihad-e Agriculture, 109 pp. (In Persian)
Peterson D.E., and Regehr D.L. 2005. Rotational crop response to flucarbazone, flucarbazone plus chlor-sulfuron,
sulfosulfuron, propoxycarbazone, and propoxycarbazone plus mesosulfuron. Paper presented at the North Central
Weed Science Proceedings. 60. P. 7.
Poorazar R., Zand E., Baghestani M.A., Mansoori H., and Deihimfard R. 2009. Response of some crops grown in
rotation with wheat to the residues of sulfonylurea herbicides in Khuzestan province. Journal of Agroecoloy 1(2):
29-35. (In Persian with English summery)
Saini M.K., Walia U.S., and Randhawa S.K. 2010. Residues of sulfosulfuron, mesosulfuron +iodosulfuron and
pinoxaden in soil, wheat and successive crops. Indian Journal of Weed Science 42(1 & 2): 1-8.
Shinn S.L., Thill D.C., Price W.J., and Ball D.A. 1998. Response of downy brome (Bromus tectorum) and
rotational crops to MON 37500. Weed Technology 12(4): 690-698.
Tomlin C.D.S. (ed.) 2009. The Pesticide Manual (Fifteenth Edition). BCPC (British Crop Protection Council),
Hampshire, UK. 1457pp.
Villaverde J., Kah M., and Brown C.D. 2008. Adsorption and degradation of four acidic herbicides in soils from
southern Spain. Pest Management Science 64: 703-710.
Walia U.S., Singh M., and Singh B. 2007. Residual effect of sulfosulfuron on Kharif crops. J. Res. Punjab Agric.
Univ. 44(1): 12-14.
Wiese A.F., Bovey R.W., and Eastin E.F. 1992. Effect of herbicides on growth of cotton and associated crops. pp.
515-544. In: McWhorter, C. G. and Abernathy, J. R. (eds.), Weeds of Cotton: Characterization and Control. The
Cotton Foundation of America, Tennessee, USA.
Zand E., Mousavi S.K., and Heidari A. 2008. Herbicides and methods of their application with approach of
optimization and usage decrease. Publication of Jehade Daneshgahi Mashhad Press, Mashad Iran. 572 p. (In
Persian)
Zand E., Rahimian H., Koocheki A.R., Khalaghani J., Mousavi S.K., and Ramezani K. 2004. Weed ecology:
management vegetation for implications. Publication of Jehade Daneshgahi Mashhad Press, Mashad Iran. 558 p.
(In Persian)

Journal of Plant Protection
Vol. 33, No. 1, Spring 2019, P. 85-97

)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي
1398  بهار،1  شماره،33  جلد،) نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي96
85-97 . ص،1398  بهار،1  شماره،33 جلد

Residual Effects of Some Sulfonylurea Herbicides of Wheat (Triticum aestivum
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Introduction: Cotton as a second crop is planted at some relatively warm and dry conditions in rotation after
wheat, in Iran. In this situation, herbicide residue persistence is a determining factor for cotton production. Seven
sulfonylurea herbicides were registered for weed control of wheat in Iran and some of them may have adverse
residue effects on growth and yield of cotton. Sulfonylurea herbicides at very low doses, inhibit synthesis of
essential amino acid such as leucine, iso-leucine, and valin in the sensitive plants. Many studies demonstrated
that there is dangerous residue of sulfonylurea herbicide in a soil with high pH, low moisture and organic matter
level, and with the short time between herbicide application and the emergence of the following crop. For
example, 135 days after application of metsulfuron, triasulfuron, and chlorosulfuron, cotton biomass was
reduced by 23% to 67% in a soil with pH ranged 7.8 to 8.6 (6). In the other studies, sulfosulfuron residue caused
damage to barley, lens, sorghum, and sunflower as sensitive crop after one year (16, 20). Residue of triasulfuron
(at 22 gr.ha-1) one year after application made injuries to alfalfa, canola, corn, potato and sugar beet (21).
Materials and Methods: This study was conducted during 2013-2014 to evaluate residue effects of some
sulfonylurea herbicides of wheat on cotton at Sarakhs region of Iran. The soil textural class was silty clay with
EC= 5.62 dS.m-1 and pH= 8.2. The field trial was a randomized complete block design with seven treatments in
four replications. The treatments consisted of five sulfonylurea herbicide treatments as follows: 1- sulfosulfuron
(26.6 g.ha-1 of Apyros® 75%WG), 2- mesosulfuron + iodosulfuron + mefenpyre (1.5 L.ha-1 of Atlantis® 1.2%
OD), 3- triasulfuron + dicamba (165 g.ha-1 of Lenture® 70% WG), 4- triasulfuron + terbutryn (250 g.ha-1 of
Logran Extra® 64% WG) and 5- metsulfuron + sulfosulfuron (40 g.ha-1 of Total® 75% WG). All herbicides
applied in 3-5 leaf stage of wheat on 23th November, 2013. Furthermore, one herbicide free treatment (all season
hand weeding) was considered as the control. Immediately after wheat harvest, cotton (Gossypium hirsutum L.
var. Varamin) was planted (June 2, 2014) as the second crop in wheat spaces by a direct seeding machine.
Residue effects on cotton plants were measured by plant height, stem length and dry matter (DM). Rankings of
visual injury based on EWRC (European Weed Research Council) were recorded at four times starting seven
days after cotton emergence. Cotton was harvested on September 26, 2014 and bull number, boll yield, and fiber
yield were then determined. At the same time, residual bioassay tests were done in completely randomized
design with four replications in the greenhouse using cotton, corn, barley, and canola. Their shoot and root dry
matters were measured three weeks after emergence. Analysis of variance and mean comparisons (LSD 5%) was
accomplished by SAS® (ver. 9.2) software.
Results and Discussion: The results showed herbicide residue from and sulfosulfuron and metsulfuron+
sulfosulfuron significantly reduced cotton plant height and dry matter in the field at the first time of sampling (30
days after emergence). However, the differences in plant heights were not significant at the second and third
sampling time owing to growth compensation after crop fertilization. It seems that metsulfuron is more
important than sulfosulfuron in cotton injury as responsible ingredient. According to the previous studies, halflife of metsulfuron was 52 days and for sulfosulfuron was 42 days in average (28). Both of them are more
persistent in the soils with high pH and low organic matter like the soils in our experiment. Mesosulfuron +
iodosulfuron + mefenpyre residue had somewhat adverse effects on early growth of cotton and reduced shoot dry
weight, but after 50 days plants were recovered. According to Tomlin (28), half-life of mesosulfuron and
iodosulfuron was reported 38 days and 8.5 days, respectively. No adverse effect was recognized in cotton plants
from triasulfuron+ terbutryn and triasulfuron+ dicamba. Half-life is 19 days for triasulfuron and negligible for
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two other ingredients. The herbicides injures were not as much stable as cotton yields were significantly
affected. In greenhouse bioassay experiment, cotton shoot DM was significantly reduced by residues of
metsulfuron+ sulfosulfuron, sulfosulfuron and mesosulfuron+ iodosulfuron+ mefenpyre. In addition, residual
effects of metsulfuron+ sulfosulfuron and sulfosulfuron were observed on cotton root DM. Adverse effects from
metsulfuron+ sulfosulfuron and sulfosulfuron caused a significant reduction in barley. Both of these herbicides
were registered for controlling of wild barley (Hordeum spontaneum K. Koch.) in wheat fields. The most
residual injuries were observed in canola in which all traits were reduced by residues of herbicides used for
wheat.
Conclusion: According to the field experiment, we found that the residues of two herbicides Total ® 75% and
Apyros® 75% lessened cotton height, dry matter of shoot and root at early growth stages. Nevertheless, the plant
was recovered with season progress especially after overtop fertilization and consequently cotton yield (boll
number, boll yield and fiber yield) was not significantly decreased. The results of pot experiment confirmed the
field results and showed that these two herbicides significantly decreased cotton growth. Besides, growth of
barley, canola and corn was affected by Total® 75%, Apyros® 75% and Atlantis® 1.2%. Therefore, metsulfuron
and sulfosulfuron have the most effective residue among all components investigated. Moreover, canola and
corn were, respectively, the most and least sensitive crops in the bioassay experiment.
Keywords: Barley, Bioassay, Canola, Corn, Second crop, Visual injury

