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  چكیده
 زراعي گياه كشت در شدهمصرف های كش علف ماندۀ باقي تأثير زمينۀدر كافي بينش دوم، زراعي گياهان كشت از پيش الزم های اقدام از يکي

 انتخابي های كش علف برخي ماندۀ باقي احتمالي بازدارندگي تأثير بررسي منظوربه مايشآز اين است. دوم  كشت زراعي گياهان رشد بر اصلي

 )تيوبنکارب، شاليزار رايج های كش علف شامل آزمايش هایعامل شد. انجام دوم  كشت غالب محصوالت عنوان به كاهو و شاهي كشتبر برنج

 بنا يادشده های كش علف بودند. ((شاهي و )كاهو محک گياهان و )شاهد( كش علف نکردن مصرف و متيل سولفورون بن اكساديارژيل، بوتاكلر،

 شرايط در باال شاليزارهای خاک از استفاده با سنجي زيست های آزمايش برنج، برداشت از پس و مصرف برنج نشايي كشت در منطقه عرف بر

 شاليزار مصرفي كش علف نوع و دوم  كشت گياه نوع به بسته ها كش علف ماندۀ باقي بازدارندگي تأثير كه داد نشان نتايج شد. انجام گلداني

 كمترين بوتاكلر .دادند نشان ها كش علف ماندۀ باقي به بيشتری حساسيت هوايي های اندام با مقايسه در محک گياهان ريشۀ بود. متفاوت

 تيوبنکارب و متيل سولفورون بن های كش علف و داشت را محک گياهان بر بازدارندگي ميزان (≥درصد06) بيشترين اكساديارژيل و (≥درصد3)

 گياهان رشد آزمايش، اين نتايج پايۀ بر .داشت يموردبررس محک گياهان ريشۀ بر اكساديارژيل همسان بازدارندگي تأثير آماری لحاظ از نيز

 مانند شاليزار های كش علف از برخي ماندۀ قيبا منفي تأثير تحت داری معني طور به تواند مي شاليزار در دوم  كشت عنوان به كاهو و شاهي

  گيرد. قرار تيوبنکارب و متيل سولفورون بن اكساديارژيل،

 

 .سنجي زيست تيوبنکارب، بوتاكلر، متيل، سولفورون بن اكساديارژيل، کلیدی: های واژه
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ABSTRACT 
One of the crucial issues before the second cropping is having enough knowledge about the residue effect of first crop 

herbicides on second crops. This experiment was conducted to investigate the possible inhibitory effect of some 

selective paddy herbicides residues to second cropping. Experimental factors were included common paddy 

herbicides (thiobencarb, butachlor, oxadiargyl, bensulfuronmethyl, and non- herbicide control) and test plants (lettuce 

(Lactuca sativa L.) and cress (Lepidium sativum L.)). At first, herbicides were applied in paddy field and bioassay 

was carried out by using the soils of plots treated with those herbicides and test plants. Results showed that, in 

general, residual effect of paddy herbicides on the growth of second crops was different depending on plant type and 

herbicide. Compared with aerial parts, roots of the plants tested were more sensitive to residual herbicides. Butachlor 

showed the least (≤9%) and oxadiargyl the most (≥60%) inhibition on test plants, and bensulfuronmethyl and 

thiobencarb also had statistically similar inhibitory effect on the roots of the test plants. Based on results of this study, 

the growth of lettuce and cress as second crops in paddy fields could be significantly reduced by the residue of some 

paddy herbicides including thiobencarb, oxadiargy and Bensulfuronmethyl. 
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  مقدمه

 و سو یک از بیشتر غذای به نیاز و جمعیت افزایش

 از سطح زیر کشت ۀتوسع برای مناسب اراضی کمبود

 گیاهان کشت برای ها تالش افزایش سبب دیگر، سوی

 برنج برداشت از پس دوم کشت است. شده دوم زراعی

 گیاهان از برخی .دارد اهمیت مختلفی های جنبه از

 افزایش سبب برسیم شبدر و باقال مانند دوم کشت

 (؛Tabrizi et al., 2015) شوند می خاک زیحاصلخی

 گروه و انسان ۀتغذی برای ها یسبز انندم دیگر بعضی

 دام ۀعلوف برای چاودار و تریتیکاله جو، مانند دیگری

 بر افزون (.Rabiee et al., 2015) ندشو می استفاده

 کشت کشاورزی محصوالت از برخی تولید در موفقیت

 افزایش و یکارانشال معیشت بهبود به تواند می دوم

 کند. کمک یانیروستا مهاجرت کاهش و اشتغال

 همانند دوم کشت مناسب زراعی گیاهان برخی کشت

 ۀمورداستفاد های یسبز دیگر و تربچه کاهو، شاهی،

 بعضی در و برنج برداشت از پس انسان؛ مستقیم

 های سال در .است بوده رایج گیالن در دیرباز از مناطق

 یا کشت یرز سطح ۀتوسع جهت رد ها تالش اخیر

 گیاهان ویژه به دوم کشت زراعی گیاهان تنوع افزایش

 موفقیت تاکنون که است شده انجام روغنی دانه

 همراه نیز شکست با گاه و نداشته دنبال به چندانی

 دوم کشت در توفیق نداشتن یلدال به امّا است، بوده

 است. نشده پرداخته

 در ای گسترده طور به ها کش علف اخیر سدۀ  یمن در

 برای کارگر گرانی و کمبود اند. هشد استفاده شالیزارها

 روی ها کش علف خوب انتخابی عملکرد و دستیوجین

 و هرز یها علف کنترل در ها آن مطلوب کارایی و برنج

 میزان همواره تا است شده موجب تولید ۀهزین کاهش

 شانن شواهد باشد. داشته افزایشی روند ها آن مصرف

 چند تا گاه برنج در ها کش علف مصرف که دهد می

 از یکی است. رایج نیز شدهتوصیه (دز) میزان برابر

 ۀگسترد کاربرد از ناشی احتمالی هایگذاریاثر

 ماندۀ باقی سوء تأثیر ،زراعی گیاهان در ها کش علف

 ,Ramezani) است دوم کشت زراعی گیاهان بر ها آن

 دوم کشت محصوالت زا برخی که ویژه هب ؛(2010

 های کش علف ماندۀ باقی به کلزا و کاهو شاهی، همانند

 هستند حساس بسیار برنج اصلی کشت در شدهمصرف

(Valioalahpor et al., 2008; Mahmoudi et al., 

 زراعی فصل در ها کش علف ماندۀ باقی آسیب از (.2011

 کرد، پرهیز متحمل گیاهان کشت راه از توان می بعد،

 اقلیم، به سازگار متحمل گیاهان نبود صورت در که

 نوع شد. خواهد روروبه محدودیت با دوم زراعت

 فیزیکوشیمیائی های یویژگ مصرف میزان کش، علف

 خاک، ۀاسیدیت خاک، رطوبت و دما خاک، بافت خاک،

 ریزجانداران تنوع و فراوانی خاک، آلی ۀماد

 وامد بر ها آن فعالیت میزان و (میکروارگانیسم)

 Goetz et) گذارند می تأثیر خاک در ها آن ماندۀ باقی

al., 1989; Wiese et al., 1988.) اینکه به توجه با 

 توسط ها کش علف جذب بر توانند می زیادی هایعامل

 دسترسی قابلیت  براینبنا بگذارند، تأثیر گیاهان

 در کش علف خود میزان از تر مهم 1کش علف بیولوژیکی

 دلیل ینهم به (.Hance, 1987) است خاک

 مقادیر آشکارسازی برای مؤثر روش یک سنجی زیست

 است ها کش علف ماندۀ باقی سمّی و پایین بسیار

(Rahman et al., 1993.) گیری اندازه سنجی؛ زیست 

 حضور تعیین برای زنده موجود یک بیولوژیکی واکنش

 دیگر ۀزند موجود یک یا و ترکیب یک غلظت یا و

 هدف ها، کش علف بررسی در (.Streibig, 1988) است

 به بیولوژیکی حساسیت کمّی ارزیابی سنجی زیست از

 است. 2محک گیاهان از استفاده با ها کش علف

 اطالعات آوردن فراهم به قادر سنجی زیست همچنین

 و خاک های الیه در ها کش علف انتقال زمینۀدر زیادی

 ها آن لوژیکیبیو دسترسی قابلیت نیز و ها آن تجزیۀ یا

 تواند می سنجی زیست که است شده گزارش است.

 را 8بیلیون در قسمت یک از کمتر کش علف مقادیر

 7اروپا در (.Kotoula-Syka et al., 1993) سازد آشکار

 برای مناسب روش یک عنوان به سنجی زیست نیز

 سمّی هایترکیب ماندۀ باقی اندک مقادیر آشکارسازی

 از بسیاری در است. شده پذیرفته خاک در

 تأثیر ارزیابی برای سنجی، زیست های آزمایش

                                                                               
1. Herbicide bioavailability 
2. Test plant 
3. Part per billion 

4. European Commission Guidance Document on Residue 

Analytical Methods های تجزیة  کمسیون اروپایی راهنمای مستند روش
  .ها مانده یباق
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 عدس، مانند مختلفی گیاهان از ها کش علف ماندۀ باقی

 گیاهان عنوان به لوپن و نخود ذرت، آفتابگردان، کاهو،

 ,.Ndez-Sevillano et al) است شده استفاده محک

2001; Smith & Dilday, 2003.) های کاستی از 

 نتایج معمول طور به که است ینا سنجی زیست

 مروری دهد. می نشان مختلف های خاک در متفاوتی

 ماندۀ باقی تأثیر ینۀزم در گذشته های یشآزما نتایج بر

 نشان دوم محصوالت عملکرد و رشد بر ها کش علف

 میزان و نوع به بسته شده گزارش نتایج که دهد می

 کشت محصول نوع اصلی، زراعت در مصرفی کش علف

 و فیزیکی هایویژگی و وهوایی آب شرایط دوم،

 ۀفاصل نیز و آزمایش انجام منطقه خاک شیمیایی

 کشت تا اصلی زراعت در کش علف مصرف بین زمانی

 در که است شده گزارش است. متفاوت بعدی گیاه

 های کش علف ماندۀ باقی مازندران، نازدشت ۀمنطق

 طور هب را کاهو عملکرد اکسادیارژیل و تیوبنکارب

 در کاهو عملکرد که یدرحال داد، کاهش داری معنی

 ماندۀ باقی تأثیر تحت مازندران قراخیل ۀمنطق

 ,.Mahmoudi et al) نگرفت قرار یادشده های کش علف

 بقایای که است شده گزارش همچنین .(2011

 ۀریش طول دار معنی کاهش سبب بوتاکلر کش علف

 مازندران استان در شاهد با مقایسه در آن وزن و شبدر

 دیگری تحقیق در (.Valioalahpor et al., 2008) شد

 شالیزار در هم آن که اکسادیارژیل خانوادۀ هم کش علف

 تأثیر بدون اگزادیازون کش علف یعنی شود، می مصرف

 & Nepalia ) بود وبیال خشک ۀماد و عملکرد بر سوء

Jain, 2000). آسیب ایمازامکس کش علف ماندۀ باقی 

 ,Pannacci) شد موجب را دوم کشت در کاهو به شدید

 BAYMKH کش علف ماندۀ باقی همچنین (.2006

 به جو عملکرد کاهش سبب ،زارهاگندم رد 6561

 نخود و عدس عملکرد که یدرحال شد، درصد11 میزان

 نگرفت قرار آن میزان و کش علف تأثیر تحت

(Rainbolt et al., 2001.)  

 ها کش علف کاربرد اقتصادی مزیت به توجه با

 شالیزار هرز  های علف کنترل در دستی وجین به نسبت

 از و اخیر های سال در ها آن کاربرد یشافزا روبه روند و

 ۀتوسع در دولتی بخش تالش افزایش دیگر سوی

 به ضروری ،زمینه این در توفیق نداشتن و دوم کشت

 مصرفی های کش علف ماندۀ باقی تأثیر تا رسد می نظر

 بررسی دوم کشت زراعی گیاهان بر برنج زراعت در

 تأثیر زمینۀ در  بررسی تاکنون اینکه، ضمن د.وش

  گیاهان بر شالیزار رایج های کش علف ماندۀ باقی

 نگرفته صورت گیالن ۀمنطق در دوم کشت زراعی

 بررسی تحقیق این اجرای از هدف بنابراین، است.

 بر ها آن ثیرتأ و شالیزار رایج های کش علف ماندۀ باقی

 شاهی( و )کاهو دوم کشت رایج زراعی گیاهان برخی

 بود.

 

  ها روش و مواد

 برنج تحقیقات ۀسسؤم پژوهشی شالیزار در آزمایش

 دقیقۀ 14 و درجه 74 جغرافیایی طول با رشت -کشور

 و شمالی دقیقۀ 17 و درجه جغرافیایی عرض و شرقی

 شورک شمال کشاورزی بیوتکنولوژی ۀپژوهشکد ۀگلخان

 برنج کشت زراعی فصل در آغاز در شد. اجرا )رشت(

EC 50%, 2500 g.ai.ha) تیوبنکارب های کش علف
-1،) 

EC 60%, 1800 g.ai.ha) بوتاکلر
 EC) اکسادیارژیل (،1-

3%, 105 g.ai.ha
 ,DF 60%) متیل سولفورون بن و (1-

45 g.ai.ha
 نشایی برنج در شده یهتوص میزان در (1-

 به آزمایشی های کرت در هرز یاه علف کنترل برای

 مدیریت و مصرف تکرار سه با مترمربع 11 ابعاد

 برداشت شد. اعمال ها کرت در منطقه عرف برابر زراعی

 از پیش شد. انجام 1832 مرداد 24 تاریخ در برنج

 سطحی ۀالی خاک از برداری نمونه دوم، گیاهان کشت

 از شد. انجام تیمارشده های کرت متر(سانتی 11-4)

 از پس و شد تهیه نمونه پنج شمار آزمایشی کرت هر

 .شد استفاده سنجی زیست آزمایش در اختالط،

 صورت به و 1832 سال پاییز در ای گلخانه آزمایش

 تصادفی کامل های بلوک ۀپای طرح قالب در و فاکتوریل

 شامل آزمایش هایعامل شد. اجرا تکرار چهار با و

 شاهد همراه )به باال های کش علف با تیمارشده خاک

 Lepidium ،)کاهو محک گیاهان و کش( علف بدون

sativum L. شاهی و، Lactuca sativa L.) .بودند 

 1 جدول در برنج کشت از پیش خاک ۀتجزی نتایج

 است. آمده

 مورداستفاده رس زیاد و چسبندگی خاک یلبه دل

گرم ماسه  14مقدار  آنخشک  ، پس از هوادر آزمایش
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که آزمایش  یراگلدان اضافه شد، ز ربه خاک ه

 باالزنی بذرها در خاک  مقدماتی نشان داد که جوانه

 144خوبی انجام نگرفت. حجم هر گلدان حدود  به

گرم خاک پر شده و  814 یزانسی بود که با م سی

شاهی و کاهو در تاریخ  گیاهان محک یکشت بذرها

 انجام شد. آزمایش مقدماتی نشان داد که 11/3/1831

در این آزمایش  یگیاهان موردبررس یبذرها ۀنامی ۀقو

بذر از  پانزدهدرصد بود. در هر گلدان شمار  33بیش از 

روز نسبت  هفتکشت و پس از  یهر گیاه موردبررس

به حذف گیاهان غیریکنواخت اقدام شد. از هیچ نوع 

ها  کودی در این آزمایش استفاده نشد و آبیاری گلدان

 دهمیان انجام شد. شمار  در  روز  یکآشامیدنی با آب 

 بیست) 1/3/1831مانده در تاریخ یکنواخت باقی ۀگیاهچ

روز پس از کاشت( برداشت و صفات ارتفاع، وزن تر اندام 

 گیری شد. هوایی، طول ریشه و وزن تر ریشه اندازه

 

 ها داده ۀتجزی

 SASافزار  ها با استفاده از نرم واریانس داده ۀتجزی

(ver.9.1)  های کامل تصادفی  بلوک ۀبر پایۀ طرح پایو

ها با استفاده از  میانگین ۀو آزمایش فاکتوریل و مقایس

درصد انجام شد  1در سطح احتمال  LSDآزمون 

(SAS, 2004 .)بودن  عادیفرض  شایان توجه اینکه

و  شدبررسی  یادشدهافزار  ها با استفاده از نرم داده

  شد. ییدها تأ بودن داده عادی
 

 گلدانی آزمایش در مورداستفاده خاک شیمیائی فیزیکو هایویژگی .1 دولج
Table 1. Some physico-chemical properties of soil used in pot experiment 

Organic carbon 
(%) 

Sand 
(%) 

Silt 
(%) 

Clay 
(%) 

pH 
Total nitrogen 

(%) 
Phosphorus 

(ppm) 
potassium 

(ppm) 
Zinc 

(ppm) 
Copper 
(ppm) 

2.4 4 52 44 7.2 2.2 8.6 172 14.1 21 
 

 

  بحث و نتايج

 ۀگون اصلی تأثیر که داد نشان واریانس ۀتجزی نتایج

 ها آن بین متقابل اثر نیز و کش علف نوع محک، گیاه

 (.2)جدول بود دار معنی یموردبررس صفات همۀ بر

 ماندۀ باقی به شاهی و کاهو واکنش درنتیجه،

 .شد بررسی جداگانه شالیزار جرای های کش علف

 

 کاهو

 کشتزارمیانگین ارتفاع کاهو در تیمار شاهد )خاک 

 4/1کش در فصل کشت در شالیزار(  بدون تیمار علف

های  کش ماندۀ علف باقی(. 8متر بود )جدول  سانتی

ی موردبررسمختلف تأثیر متفاوتی بر گیاهان محک 

شده با ارتفاع کاهو در خاک تیمار(. 8داشتند )جدول 

درصد نسبت به شاهد افزایش 13کش بوتاکلر  علف

در خاک تیمارشده با  آنکه ارتفاع  نشان داد، درحالی

متیل و  سولفورون های تیوبنکارب، بن کش علف

درصد کمتر از  73و  13، 11اکسادیارژیل به ترتیب 

ترتیب، وزن تر کاهو  ین(. به هم8شاهد بود )جدول 

یب اکسادیارژیل به ترتو لر بوتاکشده با  تیمارخاک در 

درصد کاهش نسبت به  87درصد افزایش و  12دارای 

هوایی کاهو   (. وزن تر اندام8)جدول  نشان دادشاهد 

متیل  سولفورون های بن کش علفشده با  در خاک تیمار

 (.8)جدول  بودشاهد  همسانو تیوبنکارب 

 اندکیکشی بوتاکلر  کاهو در تیمار علف ۀطول ریش

کش  علفو در تیمار با دو  (درصد8حدود )

 27و  81 یبترتبه متیل و تیوبنکارب سولفورون بن

کاهش  بیشترین(. 8)جدول  کاهش نشان داددرصد 

درصد( با کاشت آن در خاک  81کاهو ) ۀطول ریش

 آمد کش اکسادیارژیل به دست تیمارشده با علف

کاهو با کاشت آن در  ۀ(. اگرچه، وزن تر ریش8)جدول 

درصد  14کش بوتاکلر به میزان  مارشده با علفخاک تی

 ۀآن در شرایط شاهد بود، اما در مقایس یزانکمتر از م

مشخص شد که این کاهش از لحاظ آماری  ها میانگین

(. کاشت کاهو در خاک 8دار نبود )جدول معنی

متیل،  سولفورون های بن کش تیمارشده با علف

 84و  24، 84تیوبنکارب و اکسادیارژیل به ترتیب 

شد موجب آن را  ۀکاهش وزن تر ریش درصد

(. در این آزمایش، میزان بازدارندگی 8)جدول

متیل بر طول ریشه  سولفورون کش بن ماندۀ علف باقی

بود. برخالف نتایج این  یکسانکاهو و وزن تر آن 

آزمایش، گزارش شده است که در بررسی واکنش 

شه ها، طول ری اوره در تماس با سولفونیل ریشه
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معمول حساسیت بیشتری به این گروه از طوربه

تری برای بررسی  ه و صفت مناسباشتها د کش آفت

 & Landiها است ) کش واکنش به این گروه از علف

Catizone, 1989 .)  

 
 محک انگیاه در یموردبررس صفات بر شالیزار های کش علف برخی ماندۀ باقی تأثیر مربعات( )میانگین واریانس ۀتجزی .2جدول

Table 2. Analysis of variance for the effects of some paddy field herbicides on traits measured in the test plants 
Source of variance df Height Shoot fresh weight Root length Root fresh weight 

Repeat 3 22.1ns  0.004 ns  11.6 ns  0.0001ns 

Test plant 1 957.3 ** 0.745 ** 3011.5** 0.0176 ** 

Herbicilde 4 375.4** 0.378** 27391.3 ** 0.0460** 
Test plant × Herbicide 4 693.6** 0.078** 422.6** 0.0050** 

Error 24 28.5 0.013 24.3 0.0009 

C.V. (%)  9.5 15.7 12.5 9.9 

ns است. درصد 1 سطح در بودن دار معنی و یدار معنیعدم  ۀدهندنشان ترتیب به :** و 
ns, **: non-significant and significant at 1% level of probability, respectively. 

 
 کاهو بر شالیزار های کش علف برخی ماندۀ باقی سنجی( )زیست تأثیر میانگین ۀمقایس .8 جدول

Table 3. Mean comparison for the effects of some paddy field herbicides residues on lettuce 

Treatment 
Height 

(cm) 

Shoot fresh weight 

(g.pot-1) 

Root length 

(cm) 

Root fresh weight 

(g.pot-1) 

Control 5.7 (100) ab 0.75 (100) b 5.4 (100) a 0.30 (100) a 

Butachlor 6.8 (119) a 1.14 (152) a 5.1 (94) a 0.25 (83) ab 
Bensulfuronmethyl 4.7 (82) b 0.75 (100) b 3.7 (69) b 0.21 (70) b 

Thiobencarb 5.1 (89) b 0.77 (103) b 4.1 (76) b 0.22 (73) b 

Oxadiargyl 2.9 (51) c 0.27 (36) c 2.1 (39) c 0.10 (33) c 

LSD (0.05) 1.27 0.197 0.9 0.074 

 کمدست دارای هایمیانگین ستون، هر در است. کش علف بدون شاهد به نسبت درصد برحسب آن مقدار پرانتز روند اعداد و صفت مقدار پرانتز بیرون اعداد

 ندارند. یکدیگر با داری معنی اختالف آماری لحاظ از همسان حرف یک
Numbers out of parenthesis represent the amount of traits and in the parenthesis represent the percentage of that traits based on non-treated herbicide 

control. 

 

 شاهی

 نسبت کشی علف تیمارهای همۀ در شاهی بوتۀ ارتفاع

 و کمترین که بود بیشتر کش علف بدون شاهد به

 تیمارشده های خاک در یبترت به آن یزانم بیشترین

 تر وزن (.7 )جدول بود متیل سولفورون بن و بوتاکلر با

 و بوتاکلر کشی علف تیمارهای در شاهی هوایی اندام

 در و شاهد از بیشتر اندکی متیل سولفورون بن

 از کمتر اکسادیارژیل و تیوبنکارب کشی علف تیمارهای

 (.7 )جدول بود شاهد تیمار

 های تیوبنکارب، کش علف ماندۀ باقی

 

کش  کسادیارژیل نسبت به علفمتیل و ا سولفورون بن

 ۀبازدارندگی بیشتری بر ریش های گذاریبوتاکلر اثر

 7که در جدول یطور(. همان7ند )جدول اشتشاهی د

 3کش بوتاکلر سبب کاهش  ماندۀ علف آمده است، باقی

شاهی شد، که این کاهش از لحاظ  ۀدرصدی طول ریش

شاهی نیز تحت  ۀدار نبود. وزن تر ریش آماری معنی

کش بوتاکلر قرار نگرفت،  ماندۀ علف أثیر باقیت

ی تیوبنکارب، اکسادیارژیل و ها کش که علفدرحالی

 درصد 83 و 71 ،78متیل به ترتیب  سولفورون بن

  (.7)جدول را موجب شدندشاهی  ۀکاهش وزن تر ریش

 شاهی بر شالیزار های کش علف برخی ماندۀ باقی سنجی( )زیست تأثیر میانگین ۀمقایس .7 جدول
Table 4. Mean comparison for the effects of some paddy field herbicides residues on cress 

Treatment Height (cm) Shoot fresh weight (g pot-1) Root length (cm) Root fresh weight (g pot-1) 

Control 5.2 (100) c 1.05 (100) ab 8.8 (100) a 0.275 (100) a 

Butachlor 5.6 (107) c 1.14 (109) a 8.1 (91) a 0.254 (94) a 
Bensulfuronmethyl 7.0 (135) a 1.10 (103) ab 3.7 (42) bc 0.085 (31) c 

Thiobencarb 6.6 (127) ab 0.95 (90) ab 4.8 (55) b 0.155 (57) b 

Oxadiargyl 6.0 (115) bc 0.81 (77) b 3.5 (40) c 0.095 (35) c 

LSD (0.05) 1.2 0.20 0.9 0.07 

 کمدست دارای هایمیانگین ستون، هر در است. کش علف بدون شاهد به نسبت درصد برحسب آن مقدار پرانتز روند اعداد و صفت مقدار پرانتز بیرون اعداد

 ندارند. یکدیگر با داری معنی اختالف آماری لحاظ از همسان حرف یک
Numbers out of parenthesis represent the amount of traits and in the parenthesis represent the percentage of that traits based on non-treated herbicide 

control. 
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 رشد که داد نشان تحقیق این نتایج یطورکل به

 های کش علف ماندۀ باقی تأثیر تحت شاهی و کاهو

 به متفاوتی واکنش ها آن و گرفت قرار شالیزار

 متفاوت واکنش ند.اشتد مختلف های کش علف

 دیگر در ها کش علف ماندۀ باقی به گیاهی های گونه

 است شده گزارش هم سنجی زیست های یشآزما

(Mahmoudi et al., 2011.) گزارش محققان این 

 ماندۀ باقی به کاهو و اسفناج واکنش که کردند

 در شدهمصرف اکسادیارژیل و تیوبنکارب های کش علف

 محققان ،یدیگر بررسی در بود. متفاوت شالیزارها

+  )نیکوسولفورون اولتیما کش علف تأثیر که دریافتند

 عدس گیاه ۀریش رشد بازدارندگی بر سولفورون(ریم

 و چغندرقند کلزا، ماش، لوبیا، جو، گندم، به نسبت

 همچنین (.Shahbazi et al., 2015) بود بیشتر خیار

 ماندۀ باقی به دوم کشت زراعی گیاهان واکنش

 شده گزارش متفاوت نیز شالیزار مصرفی های کش علف

 متفاوت واکنش (.Valioalahpor et al., 2008) است

 ماندۀ باقی به آزمایش این در یموردبررس های گونه

 موجود فیزیولوژیک های تفاوت بر افزون ها، کش علف

 شناختی ریخت تفاوت از ناشی تواند می ها آن بین

 باشد. نیز ها آن بین در موجود (مورفولوژیک)

 7/1) تر کوتاه ۀریش طول با کاهو مثال، عنوان به

 به متر( سانتی 3/3) شاهی با مقایسه در متر( سانتی

 متیل سولفورون بن کش علف تأثیر تحت کمتری میزان

 شود می تصور (.7 با 8 هایجدول ۀ)مقایس گرفت قرار

 اعماق به آن حرکت و کش علف این ییآبشو که

 شاهی و کاهو متفاوت واکنش بروز ببس خاک تر پایین

 است. شده کش علف این به متفاوت( ۀریش طول )با

 گروه های کش علف آبشویی که است یادآوری به الزم

 بافت و آلی ۀماد خاک، pH به بسته اوره سولفونیل

 خاک pH افزایش با که طوری به است، متفاوت خاک

 ,Stork) یابد می فزایشا ها کش علف آبشویی میزان

 در است ممکن شهر آب با ها گلدان آبیاری و (1995

 باشد. داشته نقش فرآیند این

 اگرچه که است استانیلیدها گروه از کشی علف بوتاکلر

 بنا اما است، شدید خاک کلوئیدهای به آن سطحی جذب

 فصل به بسته آن عمر ۀنیم شده انجام های یشآزما بر

 سه تا یک بین مصرفی میزان و خشک( یا )مرطوب رشد

 در (،Yu-Lin, 1980, Fang et al., 2009) است هفته

 شود. می تجزیه خاک در سریع کش علف این نتیجه

 و بوته ارتفاع افزایش بر بوتاکلر مثبت تأثیر حال، درعین

 هورمسیس ۀپدید به تواند می کاهو هوایی های اندام وزن

 گیاهی هایگونه از برخی رشد آن در که شود داده نسبت

 افزایش کش علف ۀشدتوصیه میزان از کمتر های میزان رد

 از برخی ضمن، در (.Vidotto et al., 2007) یابد می

 در ویژه به بوتاکلر کاربرد که کردند گزارش نامحقق

 ریزجانداران برخی رشد تحریک سبب پایین هایمیزان

 و نیتروژن ۀکنندتثبیت های باکتری مانند خاک

 این که دشو می فسفات ۀکنند حل های باکتری

 دارند گیاه رشد تحریک در مهمی نقش ریزجانداران

(Das & Debnath, 2006.) شده گزارش اینکه ضمن 

 خاک های آنزیم فعالیت افزایش سبب بوتاکلر که است

 شد مشاهده آزمایشی در (.Min et al., 2001) شود یم

 تناوب در بعدی زراعی گیاهان برای ها کلرواستامید که

 تهدیدی تجزیه و آبشویی یلدل به ها آن و بودند خطر بی

 برخالف (.Zimdahl, 2008) نبودند بعدی کشت برای

 کش علف بقایای که است شده گزارش آزمایش، این نتایج

 طول دار معنی کاهش سبب مازندران استان در بوتاکلر

 شد شاهد با مقایسه در آن وزن و شبدر ۀریش

(Valioalahpor et al., 2008.) واکنش که رسد می نظر به 

 کاهو و شاهی واکنش از متفاوت بوتاکلر بقایای به شبدر

  است. بوتاکلر بقایای به

 و هفته دو تا هوازی شرایط در تیوبنکارب عمر نیمه

 شده گزارش سال پنج از بیش تا باتالقی های خاک در

 تیوبنکارب جذب (.Nakamura et al., 1977) است

 ,.Ahrens et al) است ریشه و طوقه راه از عمده طور به

 در جیبرلین تولید کاهش با ها کش علف این و (1994

 شوند می طولی رشد کاهش سبب حساس گیاه

(Donald et al., 1979.) ماندۀ باقی ،آزمایش این در 

 از پس ماه 1/1 حدود گذشت از پس کش علف این

 و ارتفاع دار معنی کاهش سبب ،شالیزار در آن کاربرد

 که کردند گزارش محققان شد. شاهی و کاهو تر زنو

 داری معنی اثر اسفناج بر تیوبنکارب کش علف بقایای

 داری معنی طور به را کاهو عملکرد که یدرحال نداشت،

  (.Mahmoudi et al., 2011) داد کاهش

 در اطالعاتی اکسادیارژیل عمر یمهن ینۀزم در
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 اامّ (،Mahmoudi et al., 2011) نیست دسترس

  (دیازونگزاا) آن ۀخانواد هم کش علف عمر نیمه

 (.Sudo et al., 2002) است شده گزارش روز 143-73

 دورۀ طول گیالن همانند اقلیمی شرایط در دیگران

  این و اند کرده گزارش ماه دوازده تا را اگزادیازون دوام

 Monaco) چسبد می خاک ذرات به شدت به کش علف

et al., 2002.) شدید سطحی جذب به  هتوج با 

 Wehtje) آلی مواد و رس کلوئیدهای به اکسادیارژیل

et al., 1993; Ying & Williams, 2000،) تصور 

 از کش علف این های مولکول کند آزادسازی که شود می

 نتیجه در و خاک محلول به آن ورود و خاک ذرات

 .باشد شده کاهو رشد کاهش سبب گیاه، توسط جذب

 کشور شمال شالیزارهای بیشتر در ویژهبه موضوع این

 تشدید در تواند می (،1 )جدول نددار رسی خاک که

 مؤثر کش علف این ماندۀ باقی بازدارندگی های گذاریاثر

 مازندران استان از آزمایش، این نتایج همانند .باشد

 اسفناج با مقایسه در کاهو که است شده گزارش

 های شک علف ماندۀ باقی به بیشتری حساسیت

 این مصرف و داشت تیوبنکارب و اکسادیارژیل

 کاهو عملکرد کاهش به منجر شالیزارها در ها کش علف

 (.Mahmoudi et al., 2011) شد آن ۀپاییز کشت در

 و ساقه طول که شد مشخص بررسی در همچنین

 از متأثر شاهی کل وزن و ساقه وزن و کاهو ۀریش

 شالیزارها در شدهمصرف اگزادیارژیل کش علف بقایای

 (.Valioalahpor et al., 2008) بود

 ها اوره سولفونیل بیوشیمیایی عمل سازوکار

 یرهایزنج یدهایاسینوآم )سنتز( ساخت از بازدارندگی

 آمینه های اسید این است. ایزولوسین و لوسین والین،

 سبب ها آن کمبود و بوده ضروری گیاه توسعۀ برای

 سرانجام و شده چه هساق و چه ریشه رشد سریع کاهش

 (.Devine et al., 1993) شود می موجب را گیاه مرگ

 بین آب در متیل سولفوررون بن عمر نیمه شالیزارها، در

 گزارش هفته 3 الی 7 بین خاک در و روز 14 تا 1

 این بقاء (.Ahrens et al., 1994) است شده

 در ای بازدارنده و بوده خاک نوع به وابسته ها کش علف

 اند شده گزارش استرالیا در دوم کشت توسعۀ جهت

(Halloway et al., 2006.) بیشتر کش علف این ۀتجزی 

 و دما و است شیمیایی هیدرولیز و ها میکروب اب

 آن ۀتجزی سرعت در مهمی نقش وخاک آب ۀاسیدیت

 های غلظت حتی که است شده ثابت حال، این با دارند.

 تواند می اکخ در گروه این های کش علف بقایای کم

 برای کند. وارد تناوب در زراعی گیاهان بر سوء تأثیر

 کیلوگرم در میکروگرم 44/4 تا 41/4 غلظت مثال،

 گیاهان رشد تواند می کلروسولفورون کش علف از خاک

 در را یونجه یا عدس ،ینخودفرنگ لوبیا، ازجمله حساس

 (.Brown, 1990) دهد کاهش زراعی های تناوب

 های اندام که داد نشان همچنین یشآزما این نتایج

 ها( آن تر وزن و ریشه )طول شاهی و کاهو زیرزمینی

 به نسبت گیاهان این هوایی های اندام با مقایسه در

 تر حساس بسیار یموردبررس های کش علف ماندۀ باقی

 های یشآزما در ها آن به توان می بنابراین ،بودند

 صفات عنوان هب ها کش علف این ماندۀ باقی سنجی زیست

 تماس که رسد می نظر به .کرد استناد تری مناسب

 غلظت یا و کش علف های مولکول با ریشه مستقیم

 چنین بروز به منجر ریشه محیط در ها کش علف بیشتر

 در را ریشه نیز محققان دیگر است. شده واکنشی

 گزارش ساقه از تر حساس سنجی زیست های یشآزما

 ددتا و آمپونگ (.Szmigielska et al., 1998) کردند

 متیل سولفورون بن بازدارندگی اثرگذاری (1331) نیز

 گزارش آن هوایی های اندام از بیشتر را برنج ریشۀ بر

  (.Ampong & De Detta, 1991) اند کرده

 

 گیري نتیجه

 ماندۀ باقی رتأثی که داد نشان آزمایش این نتایج

 ۀگون کش، فعل نوع به بسته شالیزار رایج های کش علف

 بین از و بود متفاوت یموردبررس اندام و محک گیاه

 های کش علف ماندۀ باقی شالیزار، رایج های کش علف

 سبب متیل سولفورون بن و تیوبنکارب اکسادیارژیل،

 ماندۀ باقی .ندشد شاهی و کاهو رشد در داری معنی کاهش

 نداشت، ریشه رشد بازدارندگی بر داری معنی اثر بوتاکلر

 در کرد. تحریک را هوایی های اندام رشد که یحالدر

 ها کش علف از گروه دو اختالط شالیزار واقعی شرایط

 دیگر های کش علف از یکی با متیل سولفورون )بن

 دلیل به باالتر های دز یا و آزمایش( این در یموردبررس

 دستی وجین به نسبت کش علف کاربرد اقتصادی صرفۀ

 بازدارندگی و سوء تأثیر احتمال بنابراین است. تر رایج
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 دوم کشت زراعی گیاهان بر شالیزار های کش علف

 طور به دوم کشت توسعۀ در بازدارنده عامل یک عنوان به

 در دوم کشت انجام از پیش بنابراین، است. مطرح یجد

 و برنج زراعت در مصرفی کش علف نوع از اطالع شالیزار

 ضروری دوم کشت نگیاها محصول بر آن ماندۀ باقی تأثیر

  رسد. می نظر به
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