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چکیده
آزمایشی گلدانی جهت بررسی تأثیر ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصاادفی در گلخاناه دانشاهده
کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس در سال  1396اجرا شد .فاکتور اول نوع خاک (شامل  -1بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش ( -2 ،)S1بدون
افزودن ماده آلی +علفکش ( 10 -3 ،)S2درصد ماده آلی +علفکش ( 25 -4 ،)S3درصد ماده آلی +علفکش ( )S4و  50 -5درصد ماده آلی +علفکش
( ))S5و فاکتور دوم شامل عمق آبشویی به اندازههای  12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و  14سانتیمتر بودند .علفکش ایمازتاپیر بر اساس دز توصیه شاده آن (یا
لیتر در ههتار) استفاده شد .درصد سبز شدن بذر پنبه در تمام تیمارهای خاک با افزایش عمق آبشویی ،افزایش معنیداری یافت بهطاوری کاه بیشاتری
درصد سبز شدن از تیمار بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش با مقدار  62/86و کمتری از تیمار خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش با
مقدار  56/14بدست آمد .کمتری طول ساقه از عمقهای  2و  4سانتیمتر بدست آمد .در عمقهاای  12 ،10، 8 ،6و  14ساانتیمتار باا افازایش عماق
آبشویی و کاهش غلظت علفکش ایمازتاپیر ،طول ساقه افزایش یافت .در تیمارهای واجد علفکش با افزایش عمق آبشویی ،طول ریشاه پنباه افازایش
یافت و بیشتری میانگی طول ریشه در هر نوع خاک ،از تیمار بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش با مقدار  7/6بدسات آماد و کمتاری از
تیمار خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش با مقدار  3/9حاصل شد .وزن خش ساقه و ریشه پنبه نیاز در تیمارهاای بادون افازودن مااده آلای+
علفکش ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش و خاک حاوی  50درصاد مااده آلای +علافکاش باا
افزایش عمق آبشویی به طور معنیداری افزایش یافت .میتوان نتیجهگیری کرد که درصد ماده آلی بر عمق نفوذ ایمازتاپیر مؤثر بود و از آنجایی کاه در
حال حاضر جایگزی قابل رقابتی برای علفکشها وجود ندارد شاید بتوان با افزایش مصرف کود دامی از اثرات مخرب آنها کاست که عالوه بار بهباود
ساختار خاک و افزایش میزان ماده آلی سبب پاالیش خاک نیز میشود.
واژههای کلیدی :آلودگی زیست محیطی ،رفتار آبشویی علفکش ،محتوی ماده آلی خاک ،نفوذ علفکش

مقدمه

1

استفاده از علفکشها در کشاورزی فشرده و مدرن امروزی جهت
کنترل علفهای هرز افزایش یافته است که مشهالت جادی زیسات
محیطی ناشی از انتقال به مهانهای غیر هدف و آبشویی علفکشها
را به همراه دارد؛ و نیاز است تاثیرات سوء آنها بر موجودات غیر هدف
کاهش یابد .به عبارت دیگر آبشویی و انتقال علفکشها نه تنها سبب
کاهش کارایی میشود ( ،)24بلهه آلودگی آبهای زیرزمینی را نیز باه
دنبال دارد ( .)30در میان فرایندهای انتقاال علافکاشهاا در خااک،
آبشویی به دلیل پتانسیل آلوده کردن آبهای زیرزمینی از همه مهمتر
میباشد .بر اساس نتایج پراتا و همهاران ( )25آبشاویی ،مخصوصااً در
 2 ،1و  -3بهترتیب استادیاران و دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم علفهای هرز،
گروه تولیدات گیاهی ،دانشهده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس
)Email: avarseji@gonbad.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.2020.32839.0

مورد مولهولهای محلول در آب و غیار تبخیار شاونده ،تحات تاأثیر
محتااوی و نااوع ماااده آلاای ،ترکیااب و توزیااع ذرات خاااک ،اساایدیته،
فشردگی ،اندازه و توزیع منافذ خاک قرار میگیرد.
علفکش ایمازتاپیر از خانواده ایمیدازولینونها از طبقاه سامی III
علفکشی انتخابی است که به صورت قبل از کاشت آمیخته با خااک،
قبل از سبز شدن و پس از رویش برای کنترل علفهای هرز ناازک و
په برگ استفاده میشود .ایمازتاپیر در خاکهای اسایدی باه مادت
طوالنیتری باقی میماند .ماده آلی خاک و  pHبه صورت معنیداری
بر رفتار ای علفکش در خاک مؤثر هستند .گازار هاایی مبنای بار
آبشویی ایمازتاپیر به عمق بیشتر از  25سانتیمتر در خاک اسیدی و در
شرایط آزمایشاگاهی وجاود دارد ( .)6علافکاشهاای ایمیادازولینون
معموالً به صورت ضعیفی به ذرات خاک مایچسابند ( .)31تحقیقاات
اندکی نشان داده که جذب ای خانواده از علفکشها به خاک ،تحات
تأثیر رس و ماده آلی خاک قارار نمایگیارد ( .)8 ،2اماا نتاایج تعاداد
دیگری از مطالعات بیان میکند که بی افزایش میزان رس و محتوای
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نارگیل به  5روز کاهش یافت .ای محققی تاکید میکنند که در مورد
کاهش نیمه عمر علفکشها نمیتوان به طور کلی نظر داد زیارا هار
ماده آلی افزودنی به خاک اثر خاص خاود را بار جامعاه میهروبای
خاک و تجزیه علفکشها داراست .در همای راساتا نتاایج آلبااران و
همهاران ( )4نشان داد که تجزیه زیستی علفکش سیمازی در حالتی
که خاک توسط بقایای حاصل از روغ کشی زیتون تیمار شد کااهش
یافت که به دلیل ترجیح میهروارگانیسمها در استفاده از بقایای زیتون
نسبت به علفکش میباشد .عالوه بر میهروارگانیسامهاا کاه باعا
تغییر علفکشها میشوند ،عوامل غیر زنده هم تحت تأثیر مااده آلای
خاک میتوانند دخیل باشند .االزوزی و همهاران ( )11گزار کردناد
که حضور هیومی اسید در آب سبب افزایش تجزیه نوری ایمازتااپیر
میشود؛ زیرا وقتی علفکش توسط هیومی اسید جذب مایشاود در
معرض تجزیه نوری بیشتری قرار میگیرد.
در ایران علی رغم استفاده زیاد از علفکشها اطالعات زیاادی از
رفتار آبشویی آن ها در خاک در دسترس نیست .ای پژوهش با هادف
بررسی تأثیر ماده آلی خااک بار کااهش عماق آبشاویی علافکاش
ایمازتاپیر اجرا شد.

ماده آلی خاک و میزان جذب ای خانواده علفکاش ارتباام مساتقیم
وجود دارد (.)7
ماده آلی به عنوان عامل مهمی در نگهداری علفکشها ،پاالیش
محیط و کاهش پویایی پروفیل خااک در بای اجازای خااک مطارح
میباشد ( .)32همچنی ماده آلی با افزایش فعالیات میهروبای خااک،
فرایند تجزیه زیستی علفکشها را تساهیل مایکناد ( .)13بناابرای
تغییرات ماده آلی میتواند پویایی و آبشویی علفکاشهاا در پروفیال
خاک را کاهش دهد و نقش مهمی در مدیریت آلودگیهاای محیطای
ناشی از مصرف علفکشها ایفا نماید ( .)27بر اساس نتایج بریسینو و
همهاران ( )10رو های زراعی مانند مخلوم کردن بقایای مواد آلای
در خاک ،در بیشتر مواقع سبب کاهش آبشویی علفکشها مایشاود.
بهطوریکه تجاادا و بنیتاز ( )32غلظاتهاای کمتاری از علافکاش
فالزاسولفورون (  5/4 ،3/5و  6/9میهروموالر) را در خاکهای حااوی
بقایای مواد آلی مانند کود مرغی و کود گاوی نسبت به خاک فاقد ای
مواد ( 8/9میهروموالر) یافتند .نتایج فنول و همهاران ( )13نشاان داد
که آبشویی علفکشهای ترایازی و ترایازینون در خاکهاای حااوی
کود گوسفندی ،بقایای قهوه ،کمپوست تناه درخات کاا و فیبرهاای
نارگیل کاهش یافت .بر اساس نتاایج منادز و همهااران ( )18بنوچاار
(زغال مشتق شده از استخوان گاو) باه عناوان پاالیناده مزوتریاون و
آمینوسیلوپیراکلر در خاک عمل میکند .غلظتهای باالی علافکاش
اکسادیازون ،در عمقهای کمتر از  0/1سانتیمتر در پروفیل خاک64 ،
روز پس از کاربرد آن توسط مندز و همهاران ( )18ثبات شاد کاه باه
دلیل میزان بیشتر ماده آلی در قسامتهاای ساطحی خااک و جاذب
علف کش به خاود و کااهش میازان جابجاایی آن باه اعماار بیشاتر
میباشد .ای موضوع سبب میشود که کارایی علفکش در الیههاای
سطحی خاک که بان بذر علفهای هارز بیشاتر اسات ،بهتار باشاد
ضم ای که از آبشویی علفکش به آبهای زیرزمینی و آلوده کاردن
آنها نیز جلوگیری میکند.
بر اساس گزار فنول و همهاران ( )13نیمه عمر علفکشهاای
گروه تریازی و تریازینون در خاکهایی که توسط بقایاای آلای تیماار
نشدهاند بیشتر میباشد بهطوری کاه در شارایط افازودن کاود دامای
گوسفندی ،نیمه عمر آترازی از  139به  39روز و با افزودن فیبرهاای

مواد و روشها
معرفی تیمارها و صفات مورد اندازهگیری

علفکش ایمازتاپیر ( (%10 SLاز شرکت کیمیاا گاوهر خااک باا
میاازان مصاارف یاا ههتااار در لیتاار تهیااه شااد .بااذرهای پنبااه
( )Gossypium hirsutumنیااز از شاارکت دانااههااای روغناای گنبااد
کاووس خریداری شد.
نمونه برداری خاک

خاک آزمایش از عمق  0تا  30سانتیمتری محلی کاه تاا کناون
عملیات سمپاشی در آن انجام نشده بود ،تأمی شاد .بادی منظاور از
خاک باغچه شخصی که تاریخچه کشات و کاار آن کاامالً مشاخ
بود ،نمونههای خاک برداشت شدند .خصوصیات خاک مورد استفاده در
جدول  1آورده شده است.

جدول  -1مشخصات خاک مورد استفاده در این آزمایش
B
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Table 1- Properties of the soil used in this experiment
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تیمارها و نوع طرح آماری

ای پژوهش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاامالً تصاادفی باا
سه تهرار در گلخانه دانشهده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس در ساال
 1396انجام شد .فاکتور اول نوع خاک ،شاامل پانج ترکیاب مختلاف
خاک و ماده آلی ( -1خاک بدون افزودن مااده آلای  +بادون اعماال
علفکش ( -2 ،)S1خاک بدون افزودن ماده آلی +علفکش (-3 ،)S2
خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش ( -4 ،)S3خاک حااوی 25
درصد ماده آلی +علفکش ( )S4و  -5خااک حااوی  50درصاد مااده
آلی +علفکش ( ))S5و فاکتور دوم شامل عمق آبشویی به اندازههاای
 12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و  14سانتیمتر بودند .میازان کااربرد علافکاش
ایمازتاپیر ( (%10 SLبر اساس دز توصیه شده آن و به میزان ی لیتر
در ههتار بود.
مراحل اجرا

باارای حااذف میهروارگانیساامهااا و سااایر عواماال از جملااه بااذر
علفهای هرز ،خاک مورد استفاده قبل از اضافه کاردن مااده آلای باه
مدت  40دقیقه در دمای  80درجه سانتیگراد اتوکالو شد ( .)3ساپس
جهت جلوگیری از سله بست و برای سب تر کاردن بافات خااک ،از
ماسه که از حاشیه رودخاناه چهالچاای تهیاه گردیاد اساتفاده شاد.
بهمنظور به دست آوردن بهتری ترکیب خاک و ماساه چناد آزماایش
اولیه انجام شد و ترکیب  60درصد خااک  40 +درصاد ماساه جهات
عدم سلهبندی در آزمایشها مورد استفاده قرار گرفت .ماده آلای ماورد
استفاده از ناوع کاود گااوی پوسایده یا سااله باود کاه از روساتای
داشلیبرون در اطراف گنبد کاووس تهیه شد و با نسبتهای  25 ،10و
 50درصد ،به مخلوم خاک باغچه و ماسه اضافه شد تاا نسابتهاای
مورد نظر ایجاد گردد .در انتها برای یهنواخت کردن دانهبندی و حذف
مواد اضافه از ترکیب خاک و کود ،از مش  2میلیمتری استفاده شد.
جهت تهیه ستون خاک از لولاه پولیهاا باا قطار  11ساانتیمتار
استفاده شد ،برای سهولت در جدا سازی گلدانها بعاد از تهیاه ساتون
خاک ،لولههای مورد استفاده ابتدا به قطعات  2سانتیمتر درجه بنادی
شده و سپس با دستگاه بر کلیه گلادانهاا از یهادیگر جادا شادند
(شهل  .)a-1تمامی گلدانها به ترتیب با اعداد  12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و
( 14نشان دهنده عمق خاک) کدگذاری و هر  7گلدان با چسب نواری
په به یهدیگر متصل شدند تا یا ساتون خااک  14ساانتیمتاری
ایجاد شود؛ سپس هر ستون با خاک مربوم به خود پر شد (شاهل -1
 .)bبعد از تهیه ستونهای خاک ،کلیه ستونها با آب اشباع شد تا اوالً
خاک کامالً خیس شده و در صورت نشسات دوبااره ساتون باا خااک
مربوم به خود پر گردد و ثانیاً پس از کاربرد علفکش ،انتقاال آن باه
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اعمار بهصورت یهنواخت صورت گیرد (شهل  .)c-1برای ای منظور
 24ساعت قبل از اعمال علفکش ستونهای خاک از آب اشباع شاد،
سپس علفکش با دز توصیه شده در ههتار تهیه و در کلیه ستونهای
خاک (غیر از ستون های خاک شاهد) اعمال شدند .الزم به ذکر اسات
در زیر هر ستون خاک ی گلدان دارای  4ساورا زهکاش قارار داده
شد تا خرو زه آب به سهولت انجام شود؛ بعد از اعمال علافکاش در
ستونهای خاک به مدت  48ساعت عملیات کشت صورت نگرفت تاا
علفکش فرصت کافی جهت انتقال به اعمار مختلف خاک را داشاته
باشد ،پس از گذشت زمان مذکور کلیه ستونهای خاک از محلهاایی
که قبالً با چسب به همدیگر متصل بودند با کاتر جدا شده و زیار هار
گلدان با ی صفحه صاف بسته شد سپس در هر گلدان تعداد پنج بذر
پنبه به عنوان گیاه حساس به ایمازتاپیر ( )15کشت شد (شاهل .)d-1
بعد از کشت ،گلدانها به مدت  48سااعت آبیااری نشادند تاا جاذب
علفکش توسط بذرها صورت گیرد ( )3و ساپس عملیاات آبیااری باا
توجه به نیاز گیاه به میزان  14سیسی برای هر گلدان انجام شد .کلیه
گلدانها به مدت  30روز در گلخانه تحت مراقبت قرار گرفتند و سپس
درصد سبز شدن ،ارتفاع ساقه ،طول ریشه ،وزن خشا سااقه و وزن
خش ریشه اندازه گیری و ثبت شدند (شهل  .)e-1جهت اندازهگیری
وزن خش از ترازوی دیجیتال با دقت ی صدم استفاده شد و بارای
خش کردن اجزای گیاه ،کلیه نمونهها به مدت  24ساعت در آون در
دمای  75درجه سانتیگراد قرار داده شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها به صورت فاکتوریل بر پایاه طارح کاام ً
ال
تصادفی با استفاده از نرمافزار  SASویارایش  9/3انجاام شاد .جهات
مقایسه میانگی دادهها از آزمون  LSDدر سطح احتماال  %5اساتفاده
شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس مربوم به صافات انادازهگیاری شاده گیااه
زراعی پنبه حاکی از آن بود که اثرات ساده و متقابال تیمارهاای ناوع
خاک و عمق خاک ،تأثیر معنیداری بر درصد سبز شدن ،طول سااقه،
طول ریشه ،وزن خش ساقه و وزن خش ریشه پنباه نشاان دادناد
(جدول  .)1از آنجاییکه اثرات متقابل تیمارهاا معنایدار شادند بارای
مقایسه میانگی  ،در تمام صفات بار دهای فیزیهای در ساطح ناوع
خاک انجام شد.
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شکل  -1مراحل انجام آزمایش آبشویي؛  )aبرشدهي لوله )b ،چسباندن لولهها و پرکردن با خاک )c ،آبیاری )d ،کاشت بذور پنبه و  )eاندازهگیری
صفات
Figure 1- Steps of leaching test; a) cutting pipes, b) gluing pipes and filling with soil, c) irrigation, d) Sowing the cotton seeds,
and e) measuring traits

درصد سبز شدن

همانطور که در جدول مقایسه میانگی مالحظه میشود در تیمار
بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش و تیمار بدون افازودن
ماده آلی +علفکش درصد سبز شدن در عماقهاای مختلاف خااک،
تفاااوت معناایداری بااا یهاادیگر نداشااتند (( )p≥0/05جاادول  .)2در
تیمارهای خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش ،خاک حاوی 25
درصد ماده آلی +علفکاش و خااک حااوی  50درصاد مااده آلای+
علفکش با افزایش عمق خاک ،درصد سبز شدن ،افزایش یافته است
که بیانگر کاهش میزان آبشویی ایمازتاپیر در عمقهای بیشتر خااک

میباشد به عبارت دیگر با زیاد شدن عمق خااک ،مقادار علافکاش
شسته شده نیز کاهش مییابد .با توجه به میانگی درصد سبز شدن در
هر نوع خاک مالحظه میشود که بیشتری درصد سبز شدن از تیماار
بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علافکاش باا مقادار  62/86و
کمتری از تیمار خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش باا مقادار
 56/14بدست آمد (جدول  .)2میانگی درصد سبز شدن در هار عماق
خاک نشان مایدهاد کاه بیشاتری درصاد سابز شادن از عماق 14
سانتیمتر به مقدار  78/85و کمتری آن از عمق دو سانتیمتر با مقدار
 42/66بدست آمد (جدول .)2

ارزیابی تأثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر
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جدول  -1تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده پنبه تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر
Table 1- Analysis of variance for measured cotton traits under the influence of soil type and depth after the application of
Imazethapyr herbicide

میانگین مربعات
وزن خشک ریشه

وزن خشک ساقه

طول ریشه

طول ساقه

درصد سبز شدن

Root dry weight

Stem dry weight

Root length

Stem length

Emergence percentage

** 4582.6

**

**

0.38

47.74

**

*

90.62

درجه آزادی

منبع تغییرات

D.F.

S.O.V.

937.67

4

نوع خاک
)Soil type (a

عمق آبشویی

** 2620.4

** 1.62

** 90.52

** 259.30

** 2043.58

6

** 2308.5

** 0.13

** 6.94

** 11.89

** 1013.66

24

)Leaching depth (b
a×b

384.0

0.03

0.63

2.21

468.56

70

خطا Error

21.15

24.58

15.81

17.17

15.71

ضریب تغییرات (C.V. )%

* :معنیدار در سطح  5درصد :** ،معنیدار در سطح  1درصد
*: significant at 5% level, **: significant at 1% level

جدول  -2مقایسه میانگین درصد سبز شدن بذور پنبه تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر (برشدهي فیزیکي بر اساس
نوع خاک انجام شده است)
Table 2- The mean comparison of the emergence percentage of cotton seeds under the influence of soil type and depth after
)the application of Imazethapyr herbicide (physical cutting is done based on soil type
عمق آبشویي )Leaching depth (cm
نوع خاک
میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
14
66.67 a
62.86 AB
67.67 a
70.62 A
86.67 a
57.14 B
80.00 a
56.19 B
93.33 a
56.19 B

12
73.33 a
66.67 a
53.33 ab
86.67 a
46.67 b

10
60.01 a
66.67 a
60.02 ab
73.33 a
53.33 b

8
66.67 a
80.00 a
40.00 b
73.33 a
53.33 b

6
66.67 a
86.67 a
46.67 b
33.33 b
80.00 ab

2
4
53.33 a 53.33 a
53.33 a 73.33 a
73.33 ab 40.03 b
26.67 b 20.02 b
6.67 c 60.00 ab

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

42.67 D 49.33 CD 62.67 BC 62.67 BC 62.67 BC 65.33 AB 78.87 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 .شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

طول ساقه

بر دهی فیزیهی در سطح نوع خااک ،نشاان داد کاه تقریباا در
همه تیمارها با افزایش عمق ،طول ساقه پنبه افازایش پیادا کارد .باه
طور کلی در تمام تیمارها به غیر از تیمار بادون افازودن مااده آلای +
بدون اعمال علف کش در عمقهای  2و  4سانتیمتری کمتری مقدار
طول ساقه بدست آمد؛ که به سبب غلظت بیشتر علفکش شسته شده
در ای دو عمق میباشد .در عمقهای  8 ،6و  10سانتیمتر با افزایش
عمق خاک و کاهش غلظت آبشویی شده علفکش ایمازتااپیر ،طاول
ساقه روند افزایشی نشان داد .اما در عمقهای  12و  14سانتیمتر ای
روند معهوس شده و طول ساقه در عمق  12از عماق  14ساانتیمتار
بیشتر بود -اگرچه ای اختالف معنیدار نبود -که میتواناد باه دلیال
تجمع علفکش شسته شده در انتهای ستون باشد .زیرا پس از اعماال

علفکش 48 ،ساعت ستونهای خاک در حالت ایستاده قرار گرفتند تا
فرصت الزم برای انتقال علفکش باه اعماار وجاود داشاته باشاد و
احتماال پس از رسیدن علفکش باه انتهاای ساتون و سارعت پاا ی
زهکش در ای ناحیه ،تجمع ایمازتاپیر در عمقهای پاایینی مخصوصاا
در عمق  14سانتیمتری سبب کاهش طول ساقه در ای عماق شاده
است (جدول .)3
نهته جالب توجه در عمقهای  2و  4سانتیمتر ای اسات کاه در
بی تیمارهای حاوی علفکش ،طول سااقه پنباه در تیمارهاای واجاد
ماده آلی باالتر خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علافکاش و خااک
حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش از عمق  4سانتیمتر به بعد دیگر
صفر نیست ،در حالیکه در دو نوع خاک دیگار ،بادون افازودن مااده
آلی +علفکش و خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکاش ،طاول
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سبب کاهش عمق آبشویی علفکش نیز میگردد.
با توجه به میانگی طول ساقه تحت تاثیر ناوع خااک ،بیشاتری
طول ساقه از تیمار بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش به
میزان  12/4و کمتری آن از تیمار بدون افزودن ماده آلی +علفکاش
به میزان  7/4سانتیمتر بدست آمد که اختالف تیماار بادون افازودن
ماده آلی  +بدون اعمال علفکش با بقیه تیمارها معنیدار بود (جادول
 .)3بیشتری طول ساقه در بی عمقهای مختلف خاک از عمق  10و
 12سانتیمتر با میزان  11/6سانتیمتر بدسات آماد و کمتاری آن از
عمق  2سانتیمتر به مقدار  2/1ثبت شد (جدول .)3

ساقه در ای عمقها نیز صفر میباشد .به نظر مایرساد کاه احتمااال
وجود ماده آلی بیشتر در دو تیمار خاک حاوی  25درصاد مااده آلای+
علفکش و خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش سبب جاذب
بیشتر علفکاش شساته شاده در ایا عماق شاده و مقادار غلظات
علفکش قابل دسترس برای گیاه کاهش مییابد به همای دلیال در
ای دو نوع خاک ،از عمق  4سانتیمتر به بعد رشد طولی سااقه دیاده
میشود ،اما در دو تیمار دیگر با ماده آلی کمتر در عمق  4ساانتیمتار
نیز ساقه پنبه ،رشد طولی نداشت (جدول  .)3به عبارت دیگر افازایش
ماده آلی خاک با جذب سطحی علفکش مورد نظر ،عالوه بر ای کاه
غلظت قابل دسترس علفکش برای آسیب به گیاه را کاهش میدهد؛

جدول  -3مقایسه میانگین طول ساقه گیاهچههای پنبه (سانتي متر) تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر (برشدهي
فیزیکي بر اساس نوع خاک انجام شده است)
Table 3– The mean comparison of the stem length of cotton seedlings (cm) under the influence of soil type and depth after the
)application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type

عمق آبشویي (سانتيمتر)

میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
12.4 A
7.4 B
7.9 B
7.7 B
8.0 B

14
13.7 a
11.1 ab
9.8 a
9.2 a
11.5 ab

12
13.7 a
10.8 abc
10.6 a
10.5 a
12.4 a

10
12.8 ab
11.8 a
11.8 a
11.2 a
10.2 abc

8
12.9 ab
9.1 bc
12.0 a
11.2 a
9.9 bc

6
11.7 ab
8.7 c
11.4 a
10.1 a
8.8 c

نوع خاک
4
11.1 b
0.0 d
0.0 b
1.5 b
3.2 d

2
10.6 b
0.0 d
0.0 b
0.0 b
0.0 e

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

2.1 B 3.2 B 10.1 A 11.0 A 11.6 A 11.6 A 11.1 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 ..شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

طول ریشه

براساس جدول مقایسه میانگی  ،در تیمار بدون افزودن ماده آلای
 +بدون اعمال علفکش بی طول ریشه گیاهچههاای پنباه اخاتالف
معنیداری در عمقهای مختلف خاک وجود نداشت؛ از آنجااییکاه در
ای تیمار علفکش استفاده نشده بود بنابرای طبق انتظار ،تفاوتی نیاز
در عمقهای متفاوت مشاهده نشد (( )p≥0/05جدول .)4
در بقیه تیمارهای واجد علفکش باا افازایش عماق خااک و دور
شدن از کانون شروع اولیه علافکاش ایمازتااپیر ،طاول ریشاه پنباه
افزایش یافت .همانطور که مالحظاه مایشاود در تیمارهاای بادون
افزودن ماده آلی +علفکاش و خااک حااوی  10درصاد مااده آلای+
علفکش در عمقهای دو و چهار سانتیمتر ،طول ریشاه پنباه صافر
ثبت شده اما در دو تیمار خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش و
خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکش طول ریشه فقط در عماق
خاک دو سانتیمتر صفر میباشد و در عمقهاای دیگار ،رشاد داشاته
است؛ به نظر میرسد که افزایش مقدار ماده آلی در تیمارهاای خااک

حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش و خاک حااوی  50درصاد مااده
آلی +علفکش بخشی از ماده موثره شسته شده علفکش را باه خاود
جذب کرده و مقدار کمتری از آن در اختیار پنبه قرار گرفته باه همای
دلیل بر خالف دو تیمار خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکاش و
بدون افزودن ماده آلی +علفکش که در عمق چهار ساانتیمتار هام
رشد ریشه صفر بود؛ در تیمارهای خاک حاوی  25درصاد مااده آلای+
علفکش و خاک حاوی  50درصد ماده آلی +علفکاش ،ریشاه دارای
رشد میباشد .در کنار احتمال جذب علفکش توسط ماده آلای خااک،
شاید رشد گیاه نیز بوسیله ماده آلی بیشتر خاک ،تحت تاثیر قرار گرفته
و در جبران اثر منفی علفکش موثر واقع شود (جدول .)4
همانطور که مشاهده میشود بیشتری میاانگی طاول ریشاه در
هر نوع خاک ،از تیمار بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکش
با مقدار  7/6بدست آمد که با بقیه تیمارها اختالف معنیدار داشات و
کمتری از تیمار خاک حاوی  25درصد ماده آلی +علفکش با مقادار
 3/9حاصل شد؛ اما بیشتری طول ریشه تحت تاثیر اثار سااده عماق

ارزیابی تأثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر

خاک از عمق  12سانتیمتار بدسات آماد کاه تفااوت معنایداری باا
عمقهای  10و  14سانتیمتر نداشت .کمتری طول ریشاه باا مقادار
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صفر نیز از عمق خاک دو سانتیمتر ثبت شد (جدول .)4

جدول  -4مقایسه میانگین طول ریشه گیاهچههای پنبه تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر (برشدهي فیزیکي بر
اساس نوع خاک انجام شده است)
Table 4– The mean comparison of the stem length of cotton seedlings under the influence of soil type and depth after the
)application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type
عمق آبشویي )Leaching depth (cm
نوع خاک
میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
7.6 A
4.4 B
4.2 B
3.9 B
4.9 B

14
7.2 a
8.1 a
6.9 a
5.8 b
7.6 a

12
8.0 a
7.3 a
7.2 a
6.5 ab
7.1 a

10
7.8 a
8.1 a
7.8 a
7.3 a
5.5 b

6
8
7.9 a 8.0 a
3.4 b 3.7 b
3.5 b 4.0 b
3.0 c 3.8 c
5.6 b 6.5 ab

4
7.2 a
0.0 c
0.0 c
1.0 d
1.9 c

2
7.3 a
0.0 c
0.0 c
0.0 d
0.0 d

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

1.5 C 2.0 C 4.7 B 5.2 B 7.3 A 7.2 A 7.1 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 .شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

وزن خشک ساقه

همانطور که در جدول  5مالحظه میشود در تیمار بدون افزودن
ماده آلی  +بدون اعمال علفکاش بای وزن خشا سااقه پنباه در
عمقهای مختلف اختالف معنیداری وجود ندارد کاه باه دلیال عادم
مصرف علفکش در ای تیمار ،طبیعتا اختالف معنیداری از ای نظار
نباید وجاود داشاته باشاد .در تیمارهاای بادون افازودن مااده آلای+
علفکش ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش ،خاک حاوی 25
درصد ماده آلی +علفکاش و خااک حااوی  50درصاد مااده آلای+
علفکش ،با افزایش عمق خاک وزن خش ساقه به طور معنایداری
افزایش یافت که نشان از آبشویی کمتر علافکاش در اعماار بیشاتر
خاک دارد .در دو تیمار بدون افزودن ماده آلای +علافکاش و خااک
حاوی  10درصد ماده آلی +علفکش وزن خش ساقه در دو عمق 2
و  4سانتیمتری صفر بود در حالیکه در تیمارهاای خااک حااوی 25
درصد ماده آلی +علافکاش و خااک حااوی  50درصاد مااده آلای+
علفکش ،با افزایش میزان ماده آلای فقاط در عماق  2ساانتیمتاری
مقدار وزن خش ساقه صفر ثبت شد؛ که به نظر میرسد باا افازایش
مقدار ماده آلی و جذب علفکش توسط آن و از طرف دیگر کم باه
رشد بیشتر گیاه زراعی پنبه سبب شده است که از عمق  4ساانتیمتار
به بعد گیاه زراعی رشد داشته باشد (جدول  .)5بیشتری میاانگی وزن
خش ساقه پنبه در هر نوع خاک از تیمار بدون افزودن مااده آلای +
بدون اعمال علفکش با مقدار  0/87گرم و بیشتری میانگی در تمام

عمقهای خاک از عمق  14سانتیمتر بدست آمد (جدول .)5
وزن خشک ریشه

طبق انتظار به دلیل عدم مصرف علفکش ،در تیمار بدون افزودن
ماده آلی  +بدون اعماال علافکاش اخاتالف معنایداری بای وزن
خش ریشه پنبه در عمقهای مختلف وجود نداشات (جادول  )6در
بقیه تیمارها با افزایش عمق خاک ،وزن خش ریشه افازایش نشاان
داد .در عمقهای آبشویی  2و  4سانتیمتر ،وزن خش ریشه کمتری
بود که به دلیل جذب بیشتر و نزدیهی به محل انتشار اولیه علفکاش
ایمازتاپیر میباشد .همی طور در تیمارهای خاک حاوی  25درصد ماده
آلی +علفکش و خاک حاوی  50درصد مااده آلای +علافکاش ،باه
سبب میزان ماده آلی بیشتر فقط در عمق  2سانتیمتری وزن خشا
ریشه صفر بدست آمد و در دو تیمار خاک بدون افازودن مااده آلای+
علفکش و خاک حاوی  10درصد ماده آلای +علافکاش ،در هار دو
عمق  2و  4سانتیمتر وزن خش ریشه صفر ثبت شد .اثر ساده ناوع
خاک هم نشان داد که بیشتری میانگی وزن خشا ریشاه از تیماار
بدون افزودن ماده آلی  +بدون اعمال علفکاش ( 0/42گارم) کاه باا
اختالف معنیداری از بقیه تیمارها بیشاتر مایباشاد .و بیشاتری وزن
خش ریشه از عمق خاک  12و  14سانتیمتار ( 0/41گارم) حاصال
شد (جدول .)6
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جدول  -5مقایسه میانگین وزن خشک ساقه گیاهچههای پنبه (گرم در بوته) تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر
(برشدهي فیزیکي بر اساس نوع خاک انجام شده است)
Table 5– The mean comparison of the stem dry weight of cotton seedlings (g/plant) under the influence of soil type and depth
)after the application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type
عمق آبشویي )Leaching depth (cm
نوع خاک
میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
0.87 A
0.60 AB
0.72 AB
0.51 B
0.67 AB

14
0.84 a
1.06 a
0.96 a
0.70 a
1.00 ab

12
0.89 a
0.90 ab
0.93 a
0.68 a
1.09 a

10
0.82 a
0.86 ab
0.96 a
0.69 a
0.88 ab

8
0.94 a
0.68 b
1.08 a
0.66 a
0.81 b

6
0.90 a
0.72 b
1.10 a
0.70 a
0.82 b

4
0.75 a
0.00 c
0.00 b
0.15 b
0.11 c

2
0.94 a
0.00 c
0.00 b
0.00 b
0.00 c

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

0.19 B 0.20 B 0.85 A 0.83 A 0.84 A 0.90 A 0.91 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 .شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

جدول  -6مقایسه میانگین وزن خشک ریشه گیاهچههای پنبه (گرم در بوته) تحت تأثیر نوع و عمق خاک پس از اعمال علفکش ایمازتاپیر
(برشدهي فیزیکي بر اساس نوع خاک انجام شده است)
Table 6– The mean comparison of the root dry weight of cotton seedlings (g/plant) under the influence of soil type and depth
)after the application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type
عمق آبشویي )Leaching depth (cm
نوع خاک
میانگین در هر نوع خاک
Mean of soil type
0.42 A
0.24 B
0.27 B
0.21 B
0.26 B

14
0.42 a
0.51 a
0.47 a
0.24 a
0.42 ab

12
0.43 a
0.33 ab
0.44 ab
0.36 a
0.46 a

10
0.43 a
0.36 b
0.43 ab
0.33 a
0.39 abc

8
0.44 a
0.28 bc
0.32 bc
0.26 a
0.29 bc

6
0.46 a
0.20 c
0.25 c
0.25 a
0.25 c

4
0.34 a
0.00 d
0.00 d
0.04 b
0.03 d

2
0.44 a
0.00 d
0.00 d
0.00 b
0.00 d

Soil type
S1
S2
S3
S4
S5

میانگی در هر عمق آبشویی

0.09 B 0.08 B 0.28 A 0.32 A 0.39 A 0.41 A 0.41 A
Mean of leaching depth
بر اساس آزمون  LSDحروف مشابه در هر ردیف ،در سطح احتمال  5درصد با یهدیگر اختالف معنیداری ندارند :S1 .شاهد بدون علفکش :S2 ،خاک بدون افزودن ماده

آلی+علفکش :S3 ،خاک حاوی  10درصد ماده آلی+علفکش  :S4 ،خاک حاوی  25درصد ماده آلی+علفکش و  :S5خاک حاوی  50درصد ماده آلی+علفکش
Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S 1: control without herbicide, S2: soil
without organic matter + herbicide, S3: soil containing 10% organic matter + herbicide, S4: soil containing 25% organic matter +
herbicide, and S5: soil containing 50% organic matter + herbicide

نتایج نشان دادند که درصد ماده آلی خاک بر عمق آبشویی و نفوذ
علفکش ایمازتاپیر موثر است بهطوری که صافتهاای انادازهگیاری
شده پنبه در تیمارهای حاوی درصدهای باالتر ماده آلی (خاک حااوی
 25درصد ماده آلی +علفکش و خاک حاوی  50درصاد مااده آلای+
علفکش) در عمقهای بیشتر از  4سانتیمتار ،تحات تااثیر آبشاویی
علفکش قرار نگرفتند به عبارت دیگر به نظر میرسد وجود ماده آلی
باال تر عالوه بار کما باه رشاد گیااه ،باا جاذب مقادار بیشاتری از
علفکش ،سبب کاهش انتقال آن به عمقهای پایی تر میگاردد و در
نتیجه گیاه زراعی پنبه با مقاادیر کمتاری از ایمازتااپیر آبشاویی شاده
مواجه شده و نسبت به تیمارهای با درصد ماده آلی پایی تر که عاالوه
بر عماق  2ساانتیمتار در عماق  4ساانتیمتاری نیاز صافات ماورد
اندازهگیری صفر بودند ،مقدار آسیب آبشویی علافکاش ،کمتار شاده

است .شاید بتوان افزایش معنیدار پارامترهای مطالعاه شاده در گیااه
زراعی پنبه با افزایش میزان ماده آلی در عمقهاای مختلاف آبشاویی
علفکش ایمازتااپیر را از دو جنباه ماورد تأمال قارار داد .اول اینهاه
احتمال میرود زیاد شدن ماده آلی ،باعا افازایش تجزیاه ایمازتااپیر
شود؛ نتایج چندی مطالعه ،نشان داده کاه در تیمارهاای حااوی مااده
آلی ،تجزیه علفکش به صورت معنیداری زیااد شاده اسات (،17 ،5
 .)18دوم اینهه ،ماده آلی ،باع بهبود واکنشهاای متابولیا داخال
گیاه شده و لذا با زیاد شدن ماده آلی ،شاخ های رشدی پنبه بهباود
یافته است .بر اساس مطالعات انجام شده وجود مواد آلی در خاک هام
در افزایش جذب آفتکشها و هام در تساریع تجزیاه زیساتی آنهاا
تاثیرگذار هستند ( .)10امروزه اکثر محققی بر ای باورناد کاه بادلیل
کمبود ی یا تعداد بیشتری از عناصار غاذایی ماورد نیااز در شارایط

ارزیابی تأثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر

طبیعی محیط ،سرعت تجزیه آفتکشها کااهش ماییاباد ،از ایا رو
افزودن کودهای آلی و دامی به خاکهای کشاورزی موجاب تحریا
رشد میهروارگانیسام هاای خااک و افازایش فرآیناد تجزیاه زیساتی
آفتکشها میشود (.)23
در ای میان فرمول شیمیایی علفکش نیاز مهام مایباشاد .باه
عنوان مثال مولهلولهای ایمازتاپیر ،آمفومتری هستند کاه باه طاور
طبیعی هر دو بنیان اسیدی (کربوکسیل) و بازی (نیتروژن پیریادی ) را
دارا هستند .وضعیت یونی آنها بسته به میزان اسیدیته محایط تغییار
میکند به طوری که در شرایط خنثی و بازی به فرم آنیونی در میآیند
که سبب جذب سطحی کم یا منفی علف کش به دلیال دفاع توساط
ذرات رس و ماده آلی میشاود ( 21و  .)8در  pHاسایدی ،فارم غیار
یونی علفکش غالب می شود که سبب وابستگی واکنش علفکش به
نااوع خاااک م ایشااود ( .)12از طرفاای ساااختمان مولهااولی ،اجاازاء و
خصوصیات متنوع خاک مانند محتوای ماده آلی ،رس و تبادل کاتیونی
بر ماندگاری ایمازتاپیر و قدرت جذب سطحی آن در  pHاسیدی مؤثر
می باشد ( .) 14اگرچه کاه بررسای مناابع بار ایا اسااس کاه کادام
خصوصیت به صورت اولیه سابب جاذب ایا علافکاش در منااطق
جغرافیایی مختلف می شود ،اما چهیده ای مطالعات نشان میدهد کاه
ایمازتاپیر وابستگی زیادی با محتاوای مااده آلای خااک دارد ( .)21در
حالی که نتایج دیگر بیان میکند که ماده آلی خاک ممه اسات کاه
کامالً سبب جذب ایمازتاپیر به ذرات خاک نباشد ( 22و .)1
مواد آلی نقش مهمی در تجزیه و ماندگاری آفتکشهاا دارناد .از
ی سو جذب آفتکشها توسط مواد آلی خاک سبب کااهش انتقاال
آنها در پروفیل خاک میشود و ای مهم در کاهش آلودگی آبهاای
زیرزمینی مؤثر است و از سوی دیگر با افزایش مواد آلی خاک فعالیات
میهروبی آن به دلیل فراهمی قندها و اسیدهای آمینه تشدید میشاود
که ای مساله در تجزیاه آفاتکاشهاا مهام مایباشاد ( .)10جاذب
آفتکشها توسط اجزای خاک فرایند اصلی تعیی کننادهی تعاامالت
بی خاک و آفتکش اسات و ایا فرایناد از ایا جهات کاه انتقاال
آفتکشها به منابع آبهای زیرزمینی را به تأخیر میاندازد مورد توجه
است ( .)33از سوی دیگر ساایر فراینادهای تعیای کنناده سرنوشات
آفتکشهاا رابطاه مساتقیمی باا آن دارناد و باه دلیال پیچیادگی و
ناهمگنی محیط خاک و فراوانی عوامل ماؤثر بار جاذب ،پایشبینای
فرایند جذب در شرایط مزرعه کاار دشاواری اسات ( .)16در مجماوع
مقدار مواد آلی ،رس و آب خاک ،اسیدیته ،درجه حارارت و هامچنای
ساختار مولهولی آفتکش عوامل تعیی کنندهی جذب سطحی هستند
(.)27
در آزمایشی که به منظور بررسی تحرک و ماندگاری متریبیوزی
در شرایط بارندگی و آبیاری در مزرعه انجام شد ،متریبیوزی به دلیل
داشت ضریب جذب کم تر نسبت به آترازی متحرکتر بود و نیمهعمر
متااریبیااوزی بااه ترتیااب  2/04و  3/08هفتااه در شاارایط آبیاااری و
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بارندگی تخمی زده شد ( .)20باتوجه باه بااالبودن ضاریب آبشاویی
متریبیوزی  ،قابلیت جذب کم ای علفکش و پتانسایل نفاوذ آن باه
آبهای زیرزمینی ،مطالعات زیادی در جهات کااهش آبشاویی آن باا
استفاده از مواد آلی و کمپوست انجام شده است ( .)28در آزمایشی که
به منظور بررسی اثر بیوکمپوست حاصل از کارخانه نیشهر بر تجزیه و
تحرک متریبیوزی در خاک شنی لومی انجام شد ،مشاهده شاد کاه
استفاده از بیوکمپوست به طور موثری در کاهش آبشویی متریبیوزی
و آلودگی آبهای زیرزمینی مؤثر است (.)29
ایمازتاپیر از طریق ریشه و برگ جذب شده و در آوندهای چوبی و
آبهش گیاه جریان مییابد ( .)14در ای مطالعه نیز ایمازتااپیر پاس از
جذب توسط گیاهچه های پنبه ،با توقف در چرخاه سااخت اسایدهای
آمینه و کاهش سطح مقدار آنهاا مانناد والای  ،لیسای و ایزولیسای
سبب مرگ سلولها و در نهایت باع کاهش رشد پنباه شاده اسات.
مفیدی و همهاران ( )20نیز گزار کردند که تأثیر بقایاای علفهاش
متریبوزی بر گیاهچههای جو باا افازایش درصاد رس ،مااده آلای و
زمان کاربرد کاهش یافت .نتایج آزمایش زیستسنجی قسام ( )26کاه
روی تأثیر بقایای علفکشهای مورد استفاده در ذرت بر گیاه شاخ
شاهی انجام شد؛ نشان داد که از بی بقایای علفکاشهاای قادیمی،
علفکش آترازی باع کمتری میزان سبز شادن ،طاول سااقه ،وزن
خش شاهی میگردد و بقایاای علافکاش نیهوساولفورون در بای
خانواده سولفونیل اوره ،تاٌثیر بیشتری بر کاهش وزن خش نشان داد.
همچنی بقایاای موجاود در عماق  0-10ساانتیمتاری خااک تااٌثیر
بیشتری در کاهش وزن خش شاخساره به همراه داشت.

نتیجهگیری
بر اساس یافتههای ای پژوهش ،افزایش میزان مااده آلای خااک
سبب کاهش عمق آبشویی ایمازتاپیر میگردد .به طاوریکاه باا زیااد
شدن میزان ماده آلی ،عالوه بر کاهش چشمگیر انتقال علفکاش باه
عمقهای بیشتر ،افزایش طول و وزن خشا سااقه و ریشاه پنباه را
بدنبال داشته است .با توجه باه اینهاه در کشااورزی مادرن ،مصارف
علفکش به عنوان بخشی از مدیریت علفهای هارز مطارح اسات و
فعال جایگزی قابل رقابتی برایش وجود ندارد مایتاوان از رو هاای
مهمل در جهت کاهش اثرات مخرب آنها استفاده کرد و میزان آسیب
آن را به موجودات غیر هدف کاهش داد ،که بنظر میرسد مصرف کود
دامی میتواند در ای مهم کم شایانی بنماید .کود دامی عاالوه بار
بهبود ساختار خاک و افزایش میزان ماده آلی ،سبب پاالیش خاک نیاز
میشود.
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Introduction: Application of herbicides in modern intensive agriculture to control weeds has increased
dramatically, which leads to the serious environmental problems due to transferring and leaching of herbicides to
non-target locations; and their negative effects on non-target organisms need to be reduced. In other words,
leaching and transferring of herbicides not only reduce its efficiency but also leads to groundwater pollution.
Among the herbicide transfer processes in the soil, leaching is the most important processes because of its
potential to contaminate groundwater. Imazethapyr is extensively used in the country's arable lands, and the
present experiment was conducted to investigate the effect of soil organic matter on the leaching depth of this
herbicide.
Materials and Methods: A factorial pot experiment was conducted in 2017 based on a completely
randomized design. The first factor was soil type (including 1- without adding organic matter and without
herbicide application (S1), 2- without adding organic matter + herbicide (S2), 3- 10% organic matter + herbicide
(S3), 4 - 25% organic matter + herbicide (S4) and 5-50% organic matter + herbicide (S5)), and leaching depths of
2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 centimeters was considered as the second factor. Imazethapyr herbicide was applied
based on its recommended dose. After applying the herbicide in the soil columns, no cultivation operation was
carried out for 48 hours so the herbicide had enough time to transfer to different depths of the soil. It was closed
under each pot with a flat plate and then five cotton seeds were planted in each pot. After planting, the pots were
not irrigated for 48 hours to absorb the herbicide by seeds and then irrigation was done according to the needs of
the plant with a suitable sprinkler. All pots were cared for in the greenhouse for 30 days and then emergence
percentage, stem height, root length, stem dry weight and root dry weight were measured and recorded. To
measure the dry weight, a digital scale with an accuracy of one hundredth was used and to dry the plant
components, all samples were placed in an oven at 75 ° C for 24 hours.
Results: The results of analysis of variance related to the measured traits of cotton crop indicated that the
simple and interaction effects of soil type treatments and leaching depth had a significant effect (p-value < 0.01)
on stem length, root length, stem dry weight and weight dried cotton roots. Due to the significant interaction
between soil type and leaching depth, physical cutting was performed based on the soil type. Emergence
percentage trait was not affected by soil type but leaching depth treatments and the interaction of soil type
leaching depth showed a significant effect on this trait (p-value < 0.05 and p-value < 0.01, respectively). Mean
comparisons related to the emergence percentage of cotton seeds showed that in almost all soil treatments with
increasing the leaching depth, the emergence percentage of cotton increased significantly, which indicates a
decrease in the amount of imazethapyr herbicide leaching in more soil depths. In other words, with increasing
soil depth, the amount of leached herbicide was also reduced. The average emergence percentage in each soil
depth shows that the highest emergence percentage was obtained from a depth of 14 cm at 78.85 and the lowest
was obtained from a depth of two centimeters at 42.66. The minimum stem length was obtained from depths of 2
and 4 cm. At depths of 6, 8, 10, 12, and 14 cm, stem length increased with increasing leaching depth and
decreasing the concentration of imazethapyr herbicide. This could be due to the accumulation of washed
herbicides at the bottom of the column, because after applying the herbicide, the soil columns were left standing
for 48 hours to allow the herbicide to be transported deeper, and possibly after the herbicide reaches the end of
the column and the drainage rate is low in this area, the accumulation of imazethapyr at low depths, especially at
a depth of 14 cm, has reduced the stem length at this depth. In addition to the possibility of herbicide uptake by
soil organic matter, plant growth may also be affected by more soil organic matter and be effective in
compensating for the negative effect of herbicides. In herbicide treatments, the root length of cotton increased
with increasing the leaching depth. Stem and root dry weight also increased significantly in S2, S3, S4, and S5
treatments with increasing the leaching depth. It seems that after absorption by cotton seedlings, imazethapyr
stops the production of amino acids and reduces their levels such as valine, lysine and isoleucine, causing cell
death and ultimately reducing the growth of cotton.
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Conclusion: The percentage of organic matter was effective on the penetration depth of the herbicide. In
treatments with higher percentages of organic matter at depths greater than 4 cm, cotton traits were not zero and
the presence of higher organic matter, in addition to helping plant growth, by absorbing more herbicides, caused
its leaching damage. It is possible to consider a significant increase in the parameters studied in cotton crop by
increasing the amount of organic matter at different depths of the leaching of imazethapyr herbicide from two
aspects. First, an increase in organic matter is likely to increase the degradation of the imazethapyr herbicide.
Second, the increase in organic matter has improved the metabolic reactions in the plant and therefore the
increase in organic matter has been associated with the improvement of cotton growth indices.
Keywords: Environmental contamination, Herbicide leaching behavior, Herbicide penetration, Soil organic
matter content

