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 چکیده

 Gossypium)پنبه ( بر .Triticum aestivum L) در کشت گندماوره مورد استفاده  لیکش سولفونچند علف یماندهیباق ریتأث یبه منظور بررس

hirsutum L. ،)كرار در شهرستتا  ستر    چهار تو  ماریت با شش های کامل تصادفیبلوك هیدر دو بخش مزرعه و گلخانه در قالب طرح پا آزمایشی 
+مفن دوسولفورو ی، مزوسولفورو +(%75س رویآپم در هكتارگر 6/26کش سولفوسولفورو  )پنج علفتیمارها شامل  اجرا شد. 1392-93 یسال زراع طی
لتوگرا   گرم در هكتار  250) نی+تربوتراسولفورو یتر ،(%70 نتوریلگرم در هكتار  165) كمبای+دااسولفورو ی(، تر%1/2  یآتالنتلیتر در هكتار  5/1) ریپا

ند. مصرف شدشده به میزا  توصیه گندم  یبرگپنجدر مرحله رشد بودند که  (%80گرم در هكتار توتال  40متسولفورو +سولفوسولفورو  )و  (%64 اکسترا
نمونته   هیت کش در گلخانه با تهمانده علفیباق یسنجستی. آزمو  زشددر نظر گرفته نیز   های هرز()وجین دستی علفکش شاهد بدو  علف ماریک تی

کته  نشتا  داد   یامزرعته  شیآزما جینتا اجرا شد.، ذرت، جو و کلزا پنبهگیاها   یانمذکور بالفاصله پ  از برداشت گندم و کشت گلد یمارهای اك از ت
 ود،  بیسولفوسولفورو  و مزوسولفورو  در ترک ل،یمتسولفورو مت داریپا یهاکشعلف وجودبه علت   یو آتالنت روسیتوتال، آپ یهاکشعلف یایبقا

 ریپنبه در مزرعته فقتت ت تت تتأث     شهی. رشدند ییهوا امها و کاهش وز   شک اندرشد بوته به صورت توقف درپنبه در ابتدای رویش  تیمسمومباعث 
که توقف در رشد پنبه به مترور جبترا    طورینبود، به  داریدر پنبه پا یماریت  چی سارت از جانب ه یظاهر میکش توتال قرار گرفت. عالعلف ماندهیباق

 مانتده یبتاق  ی،اگلخانته  شیآزمتا  جیها قرار نگرفت. بر اساس نتاکشعلف ماندهیدار باق یمعن ری ت تأثتعداد غوزه و عملكرد م صول ت نهایتشد و در 
نسبت  شهیدار وز   شک ریموجب کاهش معن روسیتوتال و آپ یهاکشعلفو پنبه  ییوز   شک اندام هوا روسیو آپ  یتوتال، آتالنت یهاکشعلف

بر اساس  هاکشعلف ماندهیباق اثر زا یمبیشترین و برای ذرت کمترین مقدار بود. کلزا  آزمایش گلخانه برای در اها یگ مسمویت زا می به شاهد شدند.
 بود.توتال بیشترین  کشعلفکمترین و برای  لینتور کشعلفبرای  میانگین صفات گیاها  آزمو 
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کشت دوم پنبه بالفاصتله   ،. در مناط  کم آ (23) مانند گرگا  است
 پتذیر امكتا   یشتخم حفتاظت   تیدر شرا ژهیبه وپ  از برداشت گندم 

گنتدم   یا تصاص یهاکشمانده علف یممكن است به باقاست، ولی 
نته تنهتا از نظتر     هتا کشعلفمانده  یمسئله باق. نشا  دهد تیحساس
 یهتا آ  ا یت و جر ستت یز تیبلكه از ل تا  ستالمت م ت    یکشاورز

ات قت یت ق ، ولتی متأستفانه  استت  تیاهم زیحا زین یو سط  ینیرزمیز
در کشور گندم بر پنبه  هایکشمانده علف یدر  صوص اثر باق کافی

 هتای کتش علتف  هفتت ترکیتب حتاوی   تعتداد  . صورت نگرفته استت 
استت کته شتامل     دهیبه ثبت رست در ایرا  گندم  یاوره برا لیسولفون

)لوگرا  اکستترا(،   اسولفورو ی+ترنی)گرانستار(، تربوتر لیمت بنورو یتر
 لیتتمت-(، سولفوسولفورو +متستتولفورو روسیتت  )آپسولفوستتولفورو

و  هی)شوال ری+ مفن پالی+مزوسولفورو  متلیمت دوسولفورو ی)توتال(، 
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 +لیتتتت+مزوستتتتولفورو  متلیمت دوستتتتولفورو ، ی( یآتالنتتتتت
 باشندی)لنتور( م كمبای+دااسولفورو یو تر )اتللو( ریمفن پادیفلوفنیكا +

 انواده شامل مقدار مصترف   نیا ترکیبات یهایژگیو نیتر. مهم(22)
 یکشت علتف  فیت ط اد،یت ز یستت یز تیت فعال ،کم در واحتد ستط    اریبس

بته   یحساس بتود  ذاتت   ،پستاندارا  و حشرات ی طر براگسترده، کم
 ادیت متوستت تتا ز   ییشوآ  وذرات  اك  pHجذ  وابسته به  ه،یتجز
 یری انواده جلتوگ  نیا یهاکش. ن وه عمل علف(10و  4است )ها آ 
( یعنتی آنتزیم کلیتدی مستیر     ALS) آنزیم استوالکتات سینتازعمل از 

 یداریت (. پا3) سنتز اسیدهای آمینه لوسین، ایزولوسین و والتین استت  
 یولت  ،الزم استت  هتا آ  یحفظ اثربخشت  یکش ها در مزرعه براعلف
 یزراعت  اهتا  یاز رشتد گ  یریباشد که باعث جلوگ یآنقدر طوالن دینبا

نیمته عمتر کوتتاه ترحتاکی از      نكته یبا ا (. 28) حساس در تناو  شود
دلیلی بر سمی نبتود  بقایتای    اًاما لزوم ،کش استپایداری کمتر علف

مطالعتات  (. 11) اندك برای م صوالت حساس بعتدی نیستت   چندهر
های قلیایی، سرد،  شک  متعدد حاکی از آ  است که در شرایت  اك

اوره به مراتب کندتر های سولفونیل کشعلف تجزیهو با ماده آلی کم، 
های ستمی تتا بتیش از یتک فصتل دوام      است و بقایای آ  در غلظت

هتای ستولفونیل اوره در گنتدم    کتش زما  مصرف علتف (. 2) آوردمی
پ  رویشی و در بهار است و فاصتله کتم بتین زمتا  کتاربرد       معموالً
منجر  در مواردی ،کش با کشت م صول بعدی یا با کشت دوبارهعلف
 (.19شتده استت )  به م صول بعد  هامانده آ باقیاز  اشی سارت نبه 

 ای بترروی نختود  اثرات ستمی سولفوستولفورو  در مطالعتات مزرعته    
(Cicer arietinum L.) و جو (Hordeum vulgare L. ) ستال   کی

بقایتتتای ستتتمی (. 27) پتتت  از کتتتاربرد در گنتتتدم مشتتتاهده شتتتد
از زما   سالیک  با گذشتباال  pHسولفوسولفورو  در شرایت سرد و 

 medic) باعث  سارت به م صوالت حساس مانند جو، عدس ،کاربرد
Lens culinaris) ، ( ستورگومSorghum bicolor L.و )    آفتتابگردا

(Helianthus annuus L.( شد )20و 16 .)    پتنج مطالعته اثتر بقایتای 
 یاوره بكار رفته در گندم بر روی م صوالت تنتاوب کش سولفونیلعلف
گترم در   22کش تریاسولفورو  در مقتدار  نشا  داد که علف آ پ  از

 گذشتتت یكستتال از مصتترف، اثتتر ستتوه روی یونجتته  ازهكتتتار پتت  
(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.) 

و  (.Vigna radiate L) هنگامی که گیاها  زراعی ماش(. 21) داشت
هتتای کتتشد، بقایتتای علتتفنتتذرت در تنتتاو  بتتا گنتتدم قتترار گرفت 

مگتتاتن( و  یگتترم در هكتتتار از متتاده تجتتارت   20کلروستتولفورو  )
 آپیتروس  یگرم در هكتتار از متاده تجتارت    68و  56)   سولفوسولفورو

درصد کاهش م صول ماش  21و  24، 37با ب به ترتی ( در گندم75%

درصد کاهش م صول ذرت بیشترین اثر منفتی را بتر    17و  10، 36و 
کلروستولفورو    + صترف فلوکاربتازو   (. م25) داشتتند  اهتا  یایتن گ 

بته پنبته در    ی ستارت جز ت   عتث گرم در هكتار( در گندم با 90+47)
شا  داد که اثتر  ن جیتاندر هند،  یادر مطالعه(. 24) کشت سال بعد شد

+مزوستولفورو  و  دوسولفور ی هتای کتش مانتده علتف   ینامطلو  باق
(. 26) مشاهده شد ،نه بر پنبه یول ،ومسولفوسولفورو  بر ذرت و سورگ

متاه پت  از    5/4پنبته   در عین حال در یک ت قی  دیگر زیست توده
 (،گترم  4متستولفورو  )  اوره شتامل  لیکتش ستولفون  علتف  3مصرف 

گرم در هكتار( در  اك  15و کلروسولفورو  ) گرم( 26) تریاسولفورو 
درصتد   67تتا   23از  شیبسته بته منطقته آزمتا    6/8تا  8/7 تهیدیبا اس

 (. 6) کاهش نشا  داد
اثتر   با توجه به مطالب مذکور، هدف از انجام این پژوهش بررسی

گنتدم  شده در  اوره مصرف لی انواده سولفون یهاکشمانده علفیباق
 ورزیدر هما  سال در نظتام  تاك   ی کاشت شده بعد از گندمبر پنبه
 . بود یحفاظت
 

 هامواد و روش

در  در منطقه سر   1392-93طی دو سال زراعی پژوهش  نیا
 60 ییایت و عرض جغراف یشمال قهیدق 36درجه و  36 ییایطول جغراف
از استا   راستا  روتوی، بته اجترا درآمتد.       یشرق قهیدق 43درجه و 

و  ریتبخ نیانگیو م متریلیم 9/191منطقه  یساالنه یبارندگ نیانگیم
گتزارش شتده    متتر یلت یم 9/1067 تیتعرق بر اساس روش تورنت وا

 -6/18درجه، حداقل مطل   9/17درجه حرارت ساالنه  نیانگیم. است
. بر ستگزارش شده ا گرادیسانت یدرجه 6/46درجه و حداکثر مطل  

 یهادر ماه  یت ق یاجرا یمنطقه یماحداکثر د نیانگیاساس، م نیا
روز  35 نیانگیطور مبود. به گرادیسانت یدرجه  35و مرداد  ری رداد، ت

ها مربوط آ  نیشتریساالنه در منطقه گزارش شده است که ب خبندا ی
 بلتر  شتک و بتر    یبندمنطقه براساس طبقه میبه بهمن ماه است. اقل

معتتدل م ستو     ییر دمتا آمبرژه  شتک و از نظت   ینما میاقل ساسا
آزمتو   بر استاس    یت ق یمشخصات  اك م ل اجرا (.14) شودیم

یی ایت نستبتاً شتور و قل   و یرست  یتیلیست  یبا بتافت  نینسبتاً سنگ،  اك
(1-dS.mpH=8.2, EC= 5.62 بود که نماینده )    ی تاك اکثتر اراوت 

طور معمول ت ت کشت پنبته  سر   است که به یمنطقه یکشاورز
 . دنریگیم ارقر

 چهتار هتای کامتل تصتادفی در    بلوك هیآزمایش در قالب طرح پا
در  1سولفونیل اوره شامل موارد جتدول   کشتكرار اجرا شد. پنج علف

 . ندگندم مصرف شد یبرگ پنجسه تا  یمرحله رشد
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 در آزمایشهای تیمار شده کشمشخصات علف -1جدول 
Table 1- Characteristics of herbicide treatments in the experiment 

 مقدار مصرف در هکتار
Application rate (in hectare) 

 نام تجارتی
Trade name 

 نام عمومی
Common name 

 گرم 6/26

26.6 g  
 %75 روسیآپ

Apyros® 75%WG  
 سولفوسولفورو 

Sulfosulfuron 

 تریل 5/1
1.5 l 

 %2/1  یآتالنت
Atlantis® 1.2% OD  

 ریمفن پا + فورو دوسولی + مزوسولفورو 
Mesosulfuron + iodosulfuron + mefenpyre 

 گرم 165
165 g  

 %70لنتور 
70% WG ®Lenture 

 كمبایدا + اسولفورو یتر
Triasulfuron + dicamba 

 گرم 250
250 g 

 %64لوگرا  اکسترا 
Logran Extra® 64% WG 

 نیتربوتر + اسولفورو یتر
Triasulfuron + terbutryn 

 گرم 40
40 g 

  %80 وتالت
75% WG ®Total 

 سولفوسولفورو  + متسولفورو 
Metsulfuron + sulfosulfuron 

 
( در یمتتر یستانت  50 فیت رد شتش متر )سه ابعاد هر کرت گندم 

  ت بتذر گنتدم  سه  فیهر رد یشد که رو فتهمتر در نظر گر 10طول 
رو منظتور   ادهیت متتر پ  دوهر دو بلتوك   نی. بگردیدکشت رقم پیشگام 

ورامتین  پنبه رقتم  انجام شد و  10/03/93برداشت گندم در تاریخ  .شد
(G. hirsutum L. Var. Varamin)  مطاب  نظام حفاظتی بالفاصله(

جتویی در آبیتاری صتورت    توصیه شتده در منطقته کته بترای صترفه     
کشتت   ی. بترا (2)جتدول   کشت شد 1393  رداد ماه 12 درگیرد( می

درستت در   ایت در بقا پنبه روبذ شد و ی استفادهپنبه از دستگاه مخصوص
. پ  از ستبز شتد    ندکرت کشت شد هرم ل گندم سال گذشته در 

برابتر   ستارت   یظاهر عالیمروز،  64و  36، 14، 7به فاصله  اها یگ
 15بته فاصتله    نوبتسه  در نی. همچن(32ثبت شد ) 1EWRCروش 

د. وز  شت  گیتری اندازهها بوته روز از یک ماه پ  از سبز شد ، ارتفاع
یتک نوبتت   هتا در  شهیو ر ییهوا یهااندام کیبه تفك اهچهی شک گ
و  یبا کادر انداز روز بعد در مرحله دو برگ حقیقی( 30کشت )پ  از 
گیری وز  برای اندازه. گردیداز هر کرت م اسبه  یبیتخر یریگنمونه

چه های پنبه از  اك مرطو   ارج گردید و  شک ساقه و ریشه، گیاه
هتای  شستشوی ریشه از قسمت طوقه قیچی شد و درو  پاکتپ  از 

از کرت کیدر هیچ گیری جداگانه به آو  منتقل گردیدند. برای اندازه
 نیکشتی مصترف نشتد و وجت    هرز پنبه علتف  یهامهار علف یها برا
آزمو   هی. مصرف کود طب  توصانجام شد یطور دستهرز به یهافعل

. از وست هر شدانجام  یزراع هیداشت طب  توص اتیعمل ری اك و سا
هتا  وزهغت شده و کل  بازهای وزهغبوته پنبه انتخا  و تعداد  پنجکرت 

وستت   یهتا فیبرداشت پنبه از رد عملكرد وش پ  از .ندشمارش شد
از هتر   گنتدم شد. همزما  با برداشتت   یریگمتر اندازههشت به طول 

 .تهیه شتد  یجسنستیز شیآزماجهت انجام  ینمونه  اك کاف ،ماریت
پزشتكی  بختش ت قیقتات گیتاه   در گلخانته  ستنجی  در آزمایش زیست
 اهیچهار گ یطور همزما  براجداگانه به شیچهار آزما راسا  رووی، 

                                                           
1- European weed research council 

بتر   شیو اجرا شد. هر آزما یآزمو  شامل پنبه، کلزا، ذرت و جو طراح
نه و چهار تكرار اجرا شد. تعداد  ماریبا شش ت یطرح کامالً تصادف هیپا

در هر گلتدا  کاشتته شتد و     شیآزمو  مورد نظر آزما اهیبذر از گعدد 
انجام شتد. سته هفتته بعتد      ازیو بر حسب ن مشخص با فواصل یاریآب
 ییز   شک بخش هواو نیانگیها  ارج شدند و ماز گلدا  هااهچهیگ
شد و نسبت به شاهد بدو   یریگهر گلدا  اندازه یها برابوته شهیر و

پ  از ثبت و مرتب شتد    هاقرار گرفت. داده سهیاکش مورد مقعلف
ت لیتل شتدند.    SAS 9.1 در م تیت  در نرم افزار مایكروسافت اکسل

 .انجام شد 05/0در سط   LSD آزمو با  مقایسه میانگین
 

 شیآزماتقویم عملیات زراعی  -2جدول 
Table 2- Implementation date of the important field 

operations during the experiment 
 تاریخ

Date 

 عملیات زراعی

Field operation 

01/08/1392 

23-10-2013 

 کشت گندم

Wheat sowing 
02/09/1392 

23-11-2013 

  کشعلفمصرف 

Herbicide application 

10/03/1393 

31-05-2014 

12/03/1393 

 برداشت گندم

Wheat harvest 
 کشت مستقیم پنبه

02-06-2014 
05/09/1393 

Cotton direct seeding 
 برداشت پنبه

26-11-2014 Cotton harvest 

 

 و بحث نتایج

 ایآزمایش مزرعه الف(

 ها بر رشد بوته پنبهکشمانده علفاثر باقی

های مصرف شده در کشمانده علفنتایج تجزیه واریان  اثر باقی
 ایهتای پنبته در آزمتایش مزرعته    گندم بر صفات مربوط به رشد بوته



 1398 بهار، 1 شماره، 33 جلد، نشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     88

هتا و شتاهد   کتش ( بین اثتر علتف  p≤0.05دار )حاکی از ا تالف معنی
گیری ابتدای ی پنبه فقت در نوبت نمونهکش بر ارتفاع بوتهبدو  علف
اثتر   نیهمچنت  (.3روز پت  از ستبز شتد ( بتود )جتدول       30رویش )

 یهابوته شهیو ر ییها بر وز   شک بخش هواکشعلف یماندهیباق
ماه پ  از سبز شد ( برداشت شتدند،   کیرشد ) یداکه در ابت یاپنبه
 (.3شد )جدول  داریمعن 05/0و  01/0در سط   بیبه ترت

 
 (1393ای )های مصرفی در گندم بر رشد پنبه در آزمایش مزرعهکشی علفماندهنتایج تجزیه واریانس اثر باقی -3جدول 

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 

 ریشه 

Root dry 

weight  

وزن خشک 

 اندام هوایی 

Shoot dry 

weight  

 ارتفاع بوته

Plant height (cm) درجه آزادی 

Df 

 اتمنابع تغییر

S.O.V. 30/05 

21Aug 
15/05 

06Aug 

01/05 

23Jul 
ns0.0551 ns1.582 ns697.700 ns45.081 ns15.134 3 

 بلوك

Block 

*0.358 **16.492 ns35.870 ns41.403 *51.546 5 
 تیمار

Treatment 

0.087 3.007 123.540 28.550 16.626 15 
  طا

Error 

24.41 15.23 14.15 12.28 18.05 
 وریب تغیرات

C.V.(%) 
 دار هستندو غیر معنی 05/0دار در سط  ، معنی01/0دار در سط  به ترتیب معنی nsو  *، **

** ،* and ns are significant at 1%, 5% and non-significant, respectively.  

 
بیشترین تأ یر در رشد بوته ناشتی   ،در ابتدای رشد پنبه در مزرعه

 و 1متیل+سولفوستولفورو  -ستولوفور  های متکشمانده علفاز باقی
کتش  سولفوسولفورو  بود که ارتفاع بوته را نسبت به شاهد بدو  علف

هتا بتر   کشدار اثر علف(. با وجود ا تالف معنی2کاهش دادند )شكل 
هتای بعتدی پنبته    گیری، در نوبتت ارتفاع بوته پنبه در نوبت اول نمونه

پ  از دریافت کود، تتأ یر در رشتد را جبترا  کترد و در نتیجته ایتن       
سولفورو  عامل اصلی آسیب رسد متنظر میدار نشد. بهعنیا تالف م
( به پنبه بود. این متسولفورو +سولفوسولفورو کش توتال )بیشتر علف

کتتش در  تتاك از پایتتداری نستتبی بتتاالیی بر تتوردار استتت. در علتتف
های مختلف انجام شده استت نیمته عمتر ایتن     ت قیقاتی که در  اك

بدست آمده است که بیشتر از سایر  روز 52کش به طور میانگین علف
براستاس   (.28) های استفاده شده در این آزمایش بوده استکشعلف

ستولفورو  متیتل استتفاده شتده در     گزارشات منتشر شده، بقایای مت
ها بتر پنبته   کشگندم بیشترین عامل  سارت ناشی از باقی مانده علف

فوستولفورو  )جتزه   (. میانگین نیمه عمر سول31در آمریكا بوده است )
روز بوده استت. ایتن    42های مختلف کش  توتال( در  اكدیگر علف

و بافت، نیمه عمری بین  pHهای مختلف بسته به کش در  اكعلف
کتش هتم   (. بر این استاس، ایتن علتف   28روز داشته است ) 53و  32

                                                           
های آزمایش، بته قستمت متواد و روش    کشجهت اطالع از اسامی تجارتی علف -1

 مراجعه شود.

تواند بتالقوه دارای  شود و میترکیبی نسبتاً پایدار در  اك م سو  می
مانده  طتر ستاز بترای م صتوالت زراعتی بعتد از گنتدم باشتد.         باقی
کتش عتالوه بتر    طور که در این آزمایش مالحظه شد این علتف هما 

 متسولفورو +سولفوسولفورو مانده کمک در حفظ اثر بازدارندگی باقی
(. در 1هم به پنبه شتد )شتكل    سولفوسولفورو بر پنبه، موجب آسیب 

بر پنبته   سولفوسولفورو مانده باقی (18آزمایش منصوری و همكارا  )
تأثیری نداشت. این ا تالف بتین ایتن آزمتایش و ت قیت  منصتوری      

تواند ناشی از دو عامل باشد؛ نخست این که ثابت شده استت کته   می
هتا )کتاری کته ایشتا      کشای در آزمو  بقایای علفآزمایش گلخانه

( و بته  31هنتد ) انجام دادند( بر پنبه ممكن است دقت الزم را ارا ته ند 
ای به این منظور توصیه شده است. دوم این همین دلیل آزمو  مزرعه

بتاال   pHهای قلیایی، سرد و  شک با که ثابت شده است که در  اك
)نمونه  اك این آزمایش( سولفوسولفورو  پایتداری بیشتتری از  تود    

روز ت تت   53طوری که نیمه عمری معتادل  (، به13نشا  داده است )
(. بتر استاس   28ثبت رسیده استت ) کش بهرایت برای این علفاین ش

کتتش آتالنتتتی  کتته پتتیش مخلتتوط   نتتتایج ایتتن ت قیتت ، علتتف  
استت نیتز دارای حتدی از     ریمفتن پتا   +دوسولفورو ی مزوسولفورو +

ی پنبه را ت تت تتأثیر قترار دهتد     مانده بود که توانست رشد بوتهباقی
ورو  هتر دو جتزه ایتن    (. مزوسولفورو  و یدوستولف 2و  1های )شكل

شتوند.  ترکیب عمدتاً به وستیله فعالیتت میكروبتی  تاك تجزیته متی      
روز گزارش  38های مختلف میانگین نیمه عمر مزوسولفورو  در  اك
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(. در مورد یودوسولفورو  نتایج آزمایشات مختلف نشا  28شده است )
حتد  تر از مزوستولفورو  و در  کش کوتاهاند که نیمه عمر این علفداده
بنابراین اگر بخواهیم اتفاقات این آزمایش را (. 28روز بوده است ) 5/8

تتوا   های مورد مقایسه توجیه کنیم، میکشبر اساس نیمه عمر علف
بر  ری+مفن پادوسولفورو یمزوسولفورو +نتیجه گرفت که بازدارندگی 

صفت ارتفاع اندام بوته پنبه ناشی از مزوسولفور  بوده است که نیمته  
طتور کته   همتا   تتر از یدوستولفور  دارد.  ی بته مراتتب طتوالنی   عمر

شود این نتایج دلیل م كمی بر منطقی بود  نتایج بدست مالحظه می
نیمتته عمتتر تریاستتولفور  کتته در  آمتتده در ت قیتت  حاوتتر هستتتند.  

و لینتتور   (نی+تربوتراستولفورو  یترلتوگرا  اکستترا )   یهتا کتش فعل
(. 28روز گزارش شتده استت )   19 وجود دارد (كمبای+دااسولفورو یر)ت

مانتده ایتن دو   نشا  داده شد، بتاقی  2و  1های طور که در شكلهما 
 کش تأثیری بر رشد بوته پنبه نداشتند. علف

 

 
 روز پس از سبز شدن در تیمارهای آزمایش 30میانگین ارتفاع بوته پنبه  -1شکل 

 دار است.معنی 05/0در سط   LSD  های دارای حروف غیر مشترك بر اساس آزموا تالف ستو 
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 

 
هتم   ریپتا +مفندوستولفورو  یمزوسولفورو +کش مانده علفباقی

موجب بازدارندگی در رشد بوته پنبه شتد، امتا ا تتالف آ  بتا شتاهد      
و  نی+تربوتراستتولفورو یترهتتای دار نشتتد. همچنتتین تیمتتار معنتتی

 (.1داری نداشتند )شكل با شاهد ا تالف معنی كمبای+دااسولفورو یتر
هتا بتر وز   شتک بختش هتوایی و ریشته       کتش نده علفمااثر باقی
ای که در ابتدای رشتد )یتک متاه پت  از ستبز شتد (       های پنبهبوته

دار شد )جتدول  معنی 05/0و  01/0برداشت شدند، به ترتیب در سط  
کتتتش علتتتف ،دهتتتدینشتتتا  متتت 2طتتتور کتتته شتتتكل همتتتا (. 3

متاده  شتک   دار باعتث کتاهش معنتی    متسولفورو +سولفوسولفورو 
و  سولفوستتولفورو هتتای کتتشو علتتف ،شتتهیو ر ییش هتتوابختت

فقت باعث کاهش وز   شک  ری+مفن پادوسولفورو یمزوسولفورو +
استفاده شده  یهاکشمانده علف یباق اثر های هوایی پنبه شدند.اندام

را در  شته یو ر ییدر بختش هتوا   یدیت در گندم، هر دو ماده  شک تول
روز بته   50پت  از  ولتی  (، 2 )شتكل  کاهش دادندپنبه  شیرو یابتدا
قترار   ریعملكترد ت تت تتأث    تینها در و گردید رشد بوته جبرا  جیتدر

سولفوسولفورو   ،متسولفورو +سولفوسولفورو  یهاکشعلف نگرفت.
عتالوه بتر کتاهش ارتفتاع      ری+مفن پادوسولفورو ی و مزوسولفورو +

سبت به ن زیها را نآ  یی( وز   شک اندام هوا1پنبه )شكل  یهابوته
(. در ارتفاع بوته با وجتود  2کش کاهش دادند )شكل شاهد بدو  علف

ا تالف  ر،ی+مفن پادوسولفورو ی مزوسولفورو + ماندهیباق یمنف ریتأث
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 یی شک اندام هتوا  وز که  یدر حال ،نشد داریبا شاهد معن ماریت نیا
 امتر  نیت . اگرفتنتد قترار  آماری گروه متفاوت  با شاهد در دو ماریت نیا

در هتر حتال    ری+مفن پادوسولفورو یکه مزوسولفورو + دهدینشا  م
 نیت ا لیت رشتد وارد کترده استت. دال    ی ود را به پنبه در ابتتدا  بیآس

 شته یب ث شد. اما در  صوص وز   شتک ر  یها در بخش قبلر داد
مانتتده  یصتتفت تنهتتا اثتتر بتتاق نیتتبدستتت آمتتد. در ا یمتفتتاوت جینتتتا

( و 2شد )شكل  داریبه شاهد معن متسولفورو +سولفوسولفورو  نسبت
پنبه را نستبت بته شتاهد کتاهش      شهیها وز   شک رکشعلف ریسا

 یایت گزارش کردند توقف رشتد پنبته معلتول بقا   مطالعات قبلی ندادند. 
 شته یر هدر  اك بوده استت کته متانع رشتد و توستع      هااورهلیسولفون
 نید در بت گرفتنت  جهینت (18) و همكارا  ینصورم (. 31و  18) اندشده

، کلروستتتتتولفورو  ،سولفوستتتتتولفورو  یهتتتتتاکتتتتتشعلتتتتتف
و  ری+مفن پتتتتتتتتتتتتتتادوستتتتتتتتتتتتتتولفورو یمزوسولفورو +

مانتتتتتتده  یمتسولفورو +سولفوستتتتتتولفورو  فقتتتتتتت بتتتتتتاق  
رشتد  صفت و آ  هم  کیمتسولفورو +سولفوسولفورو  توانست فقت 

 .قرار دهد ریرا در پنبه ت ت تأث شهیر
 

 
 روز پس از سبز شدن در تیمارهای آزمایش 30یی و ریشه پنبه های هوامیانگین وزن خشک اندام -2شکل 

 دار است.معنی 05/0در سط   LSDهای دارای حروف غیر مشترك بر اساس آزمو  ا تالف ستو  
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 

 

 در مزرعه پنبه عملکردها بر کشعلف ماندهیثر باقا

بین تعداد غوزه و عملكرد وش پنبه هیچ یک از در مزرعه ا تالف 
(. 4کتش معنتی دار نشتد )جتدول     با شتاهد بتدو  علتف   ها کشعلف

هتای پنبته   داری در بوتته همچنین هیچگونه عالیم گیاه سوزی معنتی 
  مشاهده نشد )جدول نشا  داده نشده است(. 

و  2/1تتن و عملكترد وش بتین     90/2و  72/1عملكرد غوزه بین 
تن در هكتار در شش تیمار آزمایش در تغییتر بتود )بتا توجته بته       4/1
نی دار نشتد  داده هتای میتانگین، نشتا  داده نشتداند(. کمتترین       مع

و بیشتترین   ریمفن پا +دوسولفورو ی مزوسولفورو +عملكرد غوزه به 

تعل  گرفت. عملكرد غوزه در شاهد  سولفوسولفورو  +متسولفورو به 
تن در هكتار بدست  2و  سولفوسولفورو +متسولفورو اندکی کمتر از 

 ریمفن پا +دوسولفورو یمزوسولفورو +ش به آمد. کمترین عملكرد و
 و بیشترین به تریاسولفورو +دایكمبا تعل  گرفت.

هتای  کتش مانده هیچ کدام از علتف از آنجا که اثر بازدارندگی باقی
استفاده شده در گندم بر رشد و نمو بوته پنبه پایدار نبود، ا تالف بتین  

هتا بتا شتاهد    شکت تعداد غوزه و صفات عملكرد در هیچ کدام از علتف 
 دار نشد.کش معنیبدو  علف
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 ایهای مصرفی در گندم بر عملکرد پنبه در آزمایش مزرعهکشی علفماندهنتایج تجزیه واریانس اثر باقی -4جدول 

Table 4- Analysis of variance results for herbicide residue effects in cotton yield 
 پنبه میانگین مربعات برای عملکرد

M.S of cotton yield 
 عملکرد وش

Fiber yield 
 ‡عملکرد غوزه

Boll yield 
 †غوزه تعداد

Boll number 

 درجه آزادی

Df 

 اتمنابع تغییر

S.O.V. 

ns0.170 ns0.356 ns16.111 3 
 بلوك

Block 

ns0.019 ns0.079 ns1.500 5 
 تیمار

Treatment 

0171 0.319 9.478 15 
  طا

Error 

22.19 29.33 15.39  
 وریب تغییرات

C.V.(%) 
ns عملكرد غوزه بر حسب تن در هكتار ‡بوته هر کرت،  5تعداد غوزه در  †است. دار غیر معنی 

ns is non-significant. † Boll number in five plants at plot, ‡  Boll yield in ton per hectare 

 
در پنبته بته    هتا کتش اند عالیم  سارت علفت قیقات نشا  داده

چهار شكل توقف رشد، زردی )کلروز(،  شكیدگی )نكروز( و بد شكلی 
مانتده  کند، اما در ت قی  حاوتر عالیتم  ستارت بتاقی    ( بروز می31)

صورت توقتف در رشتد پنبته بتود.     ها در  اك بیشتر بهسولفونیل اوره
ش علت  اك نامناسب مزرعه، عملكرد پنبه در این آزمایطور کلی بهبه

مانتده  کمتر از حد انتظار بود. گزارشات کمی در  صتوص تتأثیر بتاقی   
ها بر عملكرد پنبه ت تت شترایت مزرعته منتشتر شتده      سولفونیل اوره

است. در کشور ما معدود گزارشتاتی کته در ایتن زمینته وجتود دارنتد       
ای با استفاده از گیاها  آزمو  هستتند کته   حاصل یک بررسی گلخانه

(. در این ت قیقتات هتر   18آزمو  پنبه بوده است )یكی از این گیاها  
مانده ها بررسی نشده است، ولی بر مبنای تأثیر جز ی باقیچند عملكرد

های سولفونیل اوره بر پنبه که فقت بر ارتفتاع بوتته و طتول    کشعلف
توا  انتظتار داشتت کته    دار شده است، میها جوا  معنیچهریشه گیاه
دار باشد. این در حالی استت  تواند معنیبه نمیها بر عملكرد پنتأثیر آ 

هتتا بتتر بیشتتتر صتتفات رشتتدی مانتتده ستتولفونیل اورهکتته تتتأثیر بتتاقی
گردا  شامل سط  برگ، وز   شک برگ، وز   شتک ستاقه،   آفتا 

وز   شک ریشه و وز   شک کل بوته شدید گتزارش شتده استت    
  به بقایتای  گردا(. این نتیجه بیانگر حساسیت کمتر پنبه تا آفتا 18)

( وتمن  9های سولفونیل اوره گندم است. گرَی و همكارا  )کشعلف
داری از جانتب  اثبات ایتن مووتوع نشتا  دادنتد هتیچ تهدیتد معنتی       

های بازدارنده استوالکتات سینتاز استفاده شتده در  کشمانده علفباقی
کاربتتازو ، گنتتدم شتتامل پیروکستتوالم، مزوستتولفورو ، پروپوکستتی  

ستولفورو  )پت  از حتداقل وقفته     و کلرسولفورو +مت کلرسولفورو 
کش(، حتی در مقادیر بیشتر از مصترف  روزه پ  از مصرف علف 110

توصیه شده روی رشد بوتته و عملكترد پنبته مشتاهده نشتد. در ایتن       
عنوا  شتا ص  ت قی  از سولفوسولفورو  با پایداری نسبتاً زیاد هم به

کش هم روی پنبته  مانده این علفاستفاده شد. با وجود این، حتی باقی
روز  110تأثیر منفی نداشت. در آزمایش حاور هم این وقفته بتیش از   

و   رستد. فَیتربکنك  نظر متی بود، بنابراین نتایج حاصل از آ  منطقی به
( هم برای پاسخ به این سؤال در یک ت قی  ثابت کردند 7همكارا  )
گترم در هكتتار    105و یتا حتتی    53، 26، 13کدام از مقتادیر  که هیچ

بنورو (، ت ت شترایت  هارمونی اکسترا )مخلوط تیفن سولفورو +تری
روز قبتل از کاشتت، بته     15ی های هرز، تا حداقل وقفهعاری از علف

گترم در هكتتار هتارمونی     105و  53، 26پنبه آسیب نرساندند. مقادیر 
اکسترا فقت وقتی در روز کاشت پنبه مصرف شتدند، بته پنبته آستیب     

 ندند.رسا
 

 سنجیدر آزمون زیستها کشعلف ماندهیثر باقا

دار بتر وز   معنیهای آزمایش دارای اثر کشمانده علفپنبه: باقی
در  کته  طتور همتا  (. 5 شک اندام هوایی و ریشه پنبه بتود )جتدول   

 ،سولفوستولفورو   یهتا کشعلف ماندهیباق ،شودیمشاهده م 5جدول 
 پتتتتتتتتتایر ومفنیدوستتتتتتتتتولفورو + + مزوستتتتتتتتتولفورو 

را نسبت بته   ییوز   شک بخش هوا، متسولفورو +سولفوسولفورو 
شاهد کاهش دادند. سولفوسولفورو  و متسولفورو +سولفوستولفورو   

نسبت به شتاهد   یگلدان شیپنبه را در آزما شهیوز   شک ر نیهمچن
 کاهش دادند.

بتا   جتو در  ی آزمایشهاکشعلفبعضی از  تیمسموم میعالجو: 
کته   یطتور بته  همتراه بتود،   شته یو ر یی شک اندام هوا وز  کاهش
مانتتده متسولفورو +سولفوستتولفورو  و سولفوستتولفورو  وز   بتتاقی

 شک ریشه و اندام هوایی جو را نسبت به شاهد کاهش دادند )جدول 
5.) 

آزمتو    اهیگندم بر گ یهاکشعلف ماندهیباق تیاثر مسمومذرت: 
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 یهتا کتش علتف . بروز کرد اهیگ ییذرت فقت در وز   شک اندام هوا
متسولفورو +سولفوسولفورو   ،مزوسولفورو +یدوسولفورو +مفن پایر

 ییکاهش وز   شک اندام هوا نیشتریب بیو سولفوسولفورو  به ترت
بتا شتاهد    گتر یکتش د که ا تتالف دو علتف  یدر حال ،را موجب شدند

 .(5)جدول  نشد داریمعن
وز  کردنتد و   جتاد یا تیهتا در کلتزا مستموم   کشتمام علفکلزا: 

)جتدول   را نسبت به شاهد کاهش دادنتد  شهیو ر ییبخش هوا  شک
 ستوی بقایتای   را از بیآست  نیتتر دیکلتزا شتد   یوز   شک بوته .(5

  کتتتشعلتتتف ولفورو  ومتسولفورو +سولفوستتتولفورو ، سولفوستتت 
 ینتردیشدمت مل گردید، اما مفن پایر  مزوسولفورو +یدوسولفورو +

 یهتا کتش علتف بقایتای   مربتوط بته   شته یر وز   شتک بر  یاثر منف
 (. 5جدول متسولفورو +سولفوسولفورو  و سولفوسولفورو  بود )
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Table 5- Residue effects of sulfonylurea herbicides of wheat on plant traits in pot experiment (g/pot) 
وزن خشک اندام 

 هوایی

Shoot dry weight 

(mg) 

 وزن خشک ریشه

Root dry 

weight (mg) 

 تیمار

Treatments 
 گیاه آزمون

Test plant 

b7.470 bc*9.745 
 سولفسولفورو 

Sulfosulfuron 

 پنبه

Cotton 

b8.093 ab10.668 
 پایردوسولفورو +مفنسولفورو +یمت

Mesosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyre 

a10.070 ab10.688 
 تریاسولفورو +دایكمبا

Triasulfuron+Dicamba 

a9.275 a10.855 
 ترایاسولفورو +تربوترین

Triasulfuron+Terbotryn 

b7.425 c9.422 
 سولفورو +سولفوسولفورو مت

Metsulfuron+Sulfosulfuron 

a9.683 a11.030 
 شاهد وجین دستی )بدو  علفكش(

Control (Herbicide Free) 
b5.247 b1.447 Sulfosulfuron 

 جو

Barley 

a7.087 a3.250 Mesosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyre 
a7.297 a3.125 Triasulfuron+Dicamba 
a7.267 a3.185 Triasulfuron+Terbotryn 
b4.692 c0.745 Metsulfuron+Sulfosulfuron 
a7.302 a3.277 Control (Herbicide Free) 
b6.590 a8.945 Sulfosulfuron 

 ذرت

Corn 

c4.902 a8.812 Mesosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyre 
a9.025 a10.045 Triasulfuron+Dicamba 
a9.300 a9.756 Triasulfuron+Terbotryn 
b6.345 a9.818 Metsulfuron+Sulfosulfuron 
a9.082 a10.011 Control (Herbicide Free) 
c6.487 c7.512 Sulfosulfuron 

 کلزا

Canola 

c6.105 b8.985 Mesosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyre 
b8.275 a10.347 Triasulfuron+Dicamba 
b7.600 b8.432 Triasulfuron+Terbotryn 
c6.090 c7.160 Metsulfuron+Sulfosulfuron 
a14.497 a10.692 Control (Herbicide Free) 

 است. %5در سط   LSDحروف غیر مشترك در هر ستو  و هر گیاه بیانگر ا تالف معنی دار بر اساس آزمو  

 
مزرعته و   شیآزمتا  جینتتا  نیب ییهاتفاوت  یت ق نیهر چند در ا

 میابییدر م جینتا نیبه ا  یاما با نگاه دق ،گلخانه مشاهده شد شیآزما
 شیمزرعه بودند. در آزمتا  شیآزما جینتا دیؤمگلخانه در واقع  جیکه نتا

 یهتا کتش علتف  یحتاو  بتات یترک ماندهیگلخانه هم اثبات شد که باق
سولفوسولفورو  و مزوسولفورو  در  تاك   ل،یسولفورو  متمت داریپا

پنبه بته عنتوا  کشتت دوم بعتد از گنتدم       تیموجب مسموم توانندیم
مزرعته در متورد    شیآزما جینتا رسدی(.  البته به نظر م3جدول د )شون

گر )ارتفاع بوته یصفت د کیها کشعلف نیچرا که ا ،بود تر یپنبه دق
(. احتماالً در مزرعه به علت 1قرار دادند )شكل  ریپنبه( را هم ت ت تأث

 ،ها کمتتر بتوده استت   کشعلف ماندهیباق تجزیه ، اك ییعدم جابجا
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با گلخانه متفاوت استت.   یعیطب تیدر شرا اهیکه واکنش گ نیومن ا
 مزرعته در  یطیپنبه به عوامل م  یهااند واکنشنشا  داده قاتیت ق
عتالوه بتر واکتنش بته      اهیت گ نیت کته ا  یبه ن و ،است دهیچیپ اریبس
کتاه و کلتش    مانتده یبه باق ،گندم یا تصاص یهاکشعلف ماندهیباق

 ژهیت به و (1) موجود هرزعلف یهاگونه ندهمایباق یحت ایو  (12) گندم
نشتا    قتات یرو ت ق نیت نشا  داده است. از ا تیدر کشت دوم حساس

هتا  اوره لیمانتده ستولفون   یبتاق  یستنج  ستت یروش ز نیاند بهترداده
در  یچو  روش گلتدان  ،در مزرعه است میطور مستقکاشت بذر پنبه به

  .(31) نبوده استبر وردار  یکاف تیها از حساسکشعلف نیمورد ا
از  یداریمعنت  دیت تهد چینشا  داد هت  (9) و همكار  یگرَ  یت ق
( ALSاستتوالکتات ستینتاز )   باز دارنده یهاکشعلف ماندهیجانب باق

استتتفاده شتتده در گنتتدم شتتامل مزوستتولفورو ، کلرستتولفورو  و     
روزه پت  از   110سولفورو  )پ  از حداقل وقفته  کلرسولفورو +مت

 یشتده رو  هیاز مصرف توصت  شتریب ریدر مقاد یکش(، حتعلف کاربرد
از   یتتت ق نیتترشتتد بوتتته و عملكتترد پنبتته مشتتاهده نشتتد. در ا    

عنتوا  شتا ص استتفاده    هم به ادیز اًنسبت یداریسولفوسولفورو  با پا
 ریپنبته تتأث   یکش هم روعلف نیا ماندهیباق یحت ،نیشد.  با وجود ا

کتش سولفوستولفورو  را در   لفع (30) و همكارا  اینداشت. وال یمنف
، ولی مورد استفاده قرار دادنددر گندم گرم در هكتار  50و  25دو مقدار 

 Glycine) ایفوق صفات رشد و عملكرد پنبه، سو ریکدام از مقاد چیه

max (L.) Merr.)  نتت گلرو (Carthamus tinctorius L. ) را
ش حاوتر  ایجاد شده بر روی جتو در آزمتای   تیمسموم. کاهش ندادند

سولفوستولفورو  انتختابی جتو    چرا کته   ،از سولفوسولفورو  بود یناش
 Hordeumنیست و به عنوا  علف کشتی کته بترای مهتار جتودره )     

spontaneum K. Koch. کارایی دارد به ثبت رسیده و در مزارع جو )
و جتو بته    والفیاند نشا  داده قاتیت ق(. 32و  22منع مصرف دارد )

 یکمتر تیحساس اما ذرت(. 28) اندنشا  داده تیکش حساسعلف نیا
 یهتا کتش علتف  مانتده یآزمتو  در برابتر بتاق    اها یگ رینسبت به سا

فقتت در وز    تیمقدار کم حساست  نیاوره گندم نشا  داد. ا لیسولفون
اثبتات   یمتعتدد  قاتی(. ت ق3)جدول  مشاهده شد یی شک اندام هوا

 یهتا کتش علتف  مانتده یقنسبتاً مت مل به با یاهیاند که ذرت گکرده
 اهیت هفتت گ  تیحساست   یت ق کیاست. در اوره گندم بوده لیسولفون

ی گوجتته فرنگتت ،(.Phaseolus vulgaris L) ایتتنختتود، عتتدس، لوب
(Lycopersicon esculentum L. )،   ذرت، کلتتزا و چغندرقنتتد بتته
، 0سولفوستتولفورو  ) + کتتش متستتولفورو  مختلتتف علتتف  یایتتبقا

در  گتترمیلتتیم 006/0، 004/0، 002/0، 001/0،  0/ 0005، 0002/0
 بیت ترت بته ذرت و کلتزا  قترار گرفتت و    یبررست مورد  اك(  لوگرمیک

 تاك   درکش علفاین  یایبه بقا اها یگ نیترو حساس نیترمت مل
 مانتده یذرت به بتاق  تیحساسدر ت قی  دیگر نیز  (.15) شنا ته شدند

ستولفورو  و  ایتر ل،یت بنتورو  مت  یکلروسولفورو ، تتر  یهاکشعلف
گتردا  کمتتر   نسبت به چغندرقند، عدس و آفتتا   لیسولفورو  متمت

 لینمقاوم به سولفو اها یگ ری. احتماالً ذرت و پنبه همانند سا(17) بود
 نته یآم یهتا دیهتا، است  کتش علتف  نیا هها در مواجهه با مواد مؤثراوره
آزمتو    کیت در ( 10) زادههتادی  (. 8) دهنتد یم ریی ود را تغ یدیتول
سولفوسولفورو  در  اك  ماندهیاثر باق یمنظور بررسبه یسنج ستیز

آفتابگردا ، چغندرقند و کلتزا ثابتت کترد     ا،یلوب ا،یآزمو  سو اها یبر گ
هتا بته   از دست رفته گلتدا   یهاچهاهی سارت و تعداد گ نیشتریکه ب

 یایتتمختلتف در مواجهتته بتا بقا   اهتتا یکلتزا تعلت  گرفتتت. ت متل گ   
 > یفرنگت گوجته  رو +یدوسولفورو +مفن پایر بته صتورت  مزوسولفو
 (4) . بتتراو (5) بتتود ا،یت لوب > دنختتو >کلتزا   >عتتدس  >چغندرقنتد  

و  ینیزم بیس ،یکلزا، ذرت، عدس، نخودفرنگ ونجه،یگزارش کرد که 
 ایت ستولفورو  و  ها ستال قبتل متت   که در آ  ییهاچغندرقند در  اك

 .نددیمصرف شده بود، صدمه د اسولفورو یتر
 

 گیری  نتیجه

هتتای توتتتال کتتشی علتتفایتتپنبتته بقا ایمزرعتته شیآزمتتا در
و  (سولفوستتتولفورو آپیتتتروس )، (سولفوستتتولفورو +متسولفورو )

کته   نیت به علتت ا  (ریپا مفن+دوسولفورو ی+مزوسولفورو آتالنتی  )
در پنبته   شیت رو ی ود دارنتد در ابتتدا   بیرا در ترک یداریپا ترکیبات
ها و کتاهش  د که به صورت توقف در رشد بوتهکردن جادیا تیمسموم

پنبته در مزرعته فقتت     شته یها بروز کرد. رآ  ییوز   شک اندام هوا
 میت عال چگونته یقرار گرفت. هعلف کش توتال  ماندهیباق ریت ت تأث
در پنبته مشتاهده نشتد.     یمتار یت چیاز جانب ه داری سارت پا یظاهر

تعتداد غتوزه و عملكترد     تیتوقف در رشد به مرور جبرا  شد و در نها
به با این حال  .گرفتها قرار نکشعلف ماندهیباق ریم صول ت ت تأث

 در کم بود.طور کلی به رشد و عملكرد پنبه ،علت نامناسب بود   اك
ارتفتاع بوتته   نیز ها در گلخانه کشعلف یایبقا یسنج ستیز شیآزما

سته   مانتده یقها قرار نگرفت و بتا کشعلف ماندهیباق ریپنبه ت ت تأث
دو پنبته را کتاهش داد.    ییفقت وز   شک اندام هتوا  فوق کشعلف

 را اهیت گ نیت ا شته یوز   شک ر نیهمچنعلف کش توتال و آپیروس 
 تیدر جتو مستموم   کتش ایتن دو علتف  نسبت به شاهد کاهش دادند. 

جو  شهیو ر ییوز   شک اندام هوا طوری که، بهکردند جادیا تردیشد
. در ذرت فقت وز   شک افتینسبت به شاهد کاهش  هاماریت نیدر ا

کتاهش   آپیتروس و  آتالنتتی  از  یناشت  تیبر اثر مسموم ییاندام هوا
 یدر کلزا بروز کرد به ن تو  تیوماز مسم یناش میعال نیشتری. بافتی

ها نسبت بته شتاهد بتدو     کشدر تمام علف اهیگ نیکه تمام صفات ا
کستتتترا دو علتتتف کتتتش لتتتوگرا  ا. افتتتتیکتتتش کتتتاهش علتتتف

( از نظتتر كمبای+دااستتولفورو یتر( و لینتتتور )نی+تربوتراستتولفورو یتر)
 طتر   زا یت م یطور کلت بهباقی مانده  طرناك برای پنبه ایمن بودند. 

 > كمبای+دااستتولفورو یترهتتا بتته صتتورت  کتتشعلتتف مانتتدهیبتتاق
 > ریپا+مفندوسولفورو یمزوسولفورو +>تریاسولفورو  + تربوترین 
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ت متتل  زا یتتمو متسولفورو +سولفوستتولفورو   >سولفوستتولفورو  
بته صتورت    شیآزمتا  نیت ها در اکشعلف ماندهیآزمو  به باق اها یگ

اثتر   اجتنتا  از  یبترا بود. بعضی ت قیقات ذرت  >پنبه  >جو  >کلزا 
ارا ه کترده م افظه کارانه  حداز  شیبای ههیتوص ها،کشعلف یایبقا

 زمتا  مصترف   نیآ تر  نیبت  یفاصله زمتان اند که برای مثال، رعایت 
ماه  34کلرسولفورو  و  ماه برای 14دست کم کش و کاشت پنبه علف
عنتوا  کشتت   کشت پنبه را بته  است که در عملسولفورو  متبرای 
آشتكار شتد کته    نیتز   حاور  یدر ت ق(. 31) سازدیممكن م ریدوم غ

طتتور مشتتخص گنتتدم )بتته یهتتااوره لیستتولفون مانتتدهی طتتر بتتاق
پنبه آنقدر هم  طرساز  یاست( برا نیترداریکه پا لیو  متسولفورمت

 بیدر اول فصتل بته پنبته آست     تیمسموم میچرا که عال ،نخواهد بود

را  تیاز مستموم  یناش یهابیموقع و کود پنبه آسبه یاریرساند و با آب
متؤثر   مانتده یاز مقدار باق یقیجبرا  کرد. در واقع اطالعات جامع و دق

 هیت در تجز یادیت عوامل ز رایز ،ستیا در  اك موجود نهاورهلیسولفون
 صتوص   نیت در ا هتا یو بررست  (9) ها در  اك د الت دارندکشعلف

چرا که ما در توسعه  ابدیادامه  دیبا و شتهمختلف ادامه دا تیت ت شرا
شود واکتنش  پیشنهاد می. میدار ازیها نپاسخ نیبه ا یحفاظت یهانظام

ز گیاهتا  دیگتر کته در کشتت دوم رایتج      گیاها  در تناو  و بعضی ا
های سولفونیل اوره مورد آزمو  واقتع  هستند نسبت به بقایای علفكش
هتای دستتگاهی   ها بته کمتک روش  شده و نیمه عمر تجزیه علفكش

 دقی  در شرایت زراعی مختلف مورد بررسی قرارگیرد. 
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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, half-
life 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 


