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چکیده

به منظور شبیهسازی بقایا و اثرات گیاهسوزی برخی از علفکشهای مورد استفاده در برنج آزمایشی در گلخانه بخش
تحقیقات علفهای هرز در موسسه گیاهپزشکی کشور بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3
تکرار انجام شد .عوامل مورد بررسی شامل نوع علفکش در سه سطح (یدوسولفورون +مزوسولفورون (شوالیه) ،مت
سولفورون متیل +سولفوسولفورون (توتال) و تریفلورالین (ترفالن)) غلظت علفکش در  7سطح (،40 ،25 ،15 ،5 ،0
 100و  150درصد میزان توصیه شده) و نوع خاک در دو سطح بودند .خاکها از دو منطقه استان مازندران تهیه شد و
پس از انتقال به تهران با استفاده از دستگاه شبیهساز سمپاش ،غلظتهای مختلف علفکشها روی آنها تیمار شدند.
گیاهچههای برنج در مرحله  1/5برگی به گلدانهاي تيمارشده با علفكشها منتقل شدند .پس از سی روز طول گیاهچه
و ریشهها و وزن تر گیاهچه اندازهگیری و با شاهد مقایسه شدند .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بقایای هر
سه علفکش در هر دو خاک ،روی هر سه صفت مورد بررسی در گياه برنج اثر منفی داشته و با باال رفتن غلظت بقایا
در خاک ،میزان بازدارندگي افزايش یافت .بیشترین میزان خسارت بر وزن تر گیاهچه ،طول گیاهچه و ریشه برنج توسط
علفکش مزوسولفورون  +یدوسولفورون نسبت به شاهد ایجاد شد .نتایج این تحقیق نشان داد که علفکشهای مورد
استفاده در گیاهان زراعی که در تناوب با برنج کشت میشوند پتانسیل ایجاد خسارت و کاهش این محصول استراتژیک
در کشور دارند.
واژههای كليدي :پايداري ،خاك ،زيستسنجي ،علفكش و منحنی دز-پاسخ.
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مقدمه

با شروع كشاورزي توسط بشر همواره دستيابي به محصول
بيشتر در واحد سطح مورد توجه قرار گرفته است و با ورود
علفکشها به دنياي كشاورزي و كارایي باالي آنها در
كاهش هزینههاي توليد و همچنين افزایش كيفيت و كميت
محصول ،روند مصرف آنها در دنيا و ایران سير صعودي
پيدا كرد ،به گونهاي كه امروزه عمال حذف علفکشها
در سيستمهاي زراعي تقریبا غيرممکن به نظرميرسد(.)1
در تناوبهاي زراعي با مصرف برخي علفکشها در
كشتهاي بعدي محدودیت بوجود میآید زیرا بقایاي
برخي از علفکشها روي برخي گياهان اثرات سوء ایجاد
ميكنند .پتانسیل پایداری علفکشها در خاک متفاوت
است .بر اساس منابع موجود خانوادههایی از علفکشها
که دارای علفکشهای پایدار بوده و پتانسیل خسارت به
گیاهان بعدی در تناوب را دارا هستند عبارتند از :تریازینها
(آترازین) ،اوراسیلها (ترباسیل) ،فنیل اورهها (دیورون)،
سولفونیل اورهها (مت سولفورون) ،دی نیتروآنیلینها
(تریفلورالین) ،ایمیدازولینونها (ایمازتاپیر) و برخی
علفکشهای تنظیم کنندههای رشد از گروه پیریدینها
(کلوپیرالید) .گروههای متعددی از میکروارگانیسمها مانند
قارچها و باکتریها روی تجزیه علفکشهای سولفونیل
اوره مانند کلروسولفورون ،3متسولفورون ،4کلوریمورون،5
تیفنسولفورون ،6بن سولفورون 7و سولفومترون 8فعالیت
قابل مالحظهای دارند ( .)12بهطور کلی تجزیه سولفونیل
اورهها در خاکهای گرم و مرطوب با مقدار مواد آلی کمتر
و اسیدیته پایینتر ،سریعتر رخ میدهد و در شرایط سرد
و خشک سرعت تجزیه این علفکشها کاهش مییابد
( .)15تحقیقات زیادی در اغلب کشورهایی که شرایط آب
و هوایی مشابه کشور ما دارند نشان داده است که بسیاری
از گیاهان زراعی حساس مانند چغندر قند ،کلزا ،آفتابگردان
و گیاهان خانواده لگومینوز به یک هزارم میزان اولیه
مصرف این علفکشها یعنی  0/01تا  0/07نانوگرم در هر
گرم خاک حساس هستند و این یعنی رعایت سه تا هفت
سال فاصله کشت مجدد گیاهان حساس در تناوب پس از
مصرف این علفکشها ضرورت دارد ( .)2در آزمایش
که توسط منصوری و همکاران ( )4انجام شد اثرات
علفکشهای سولفونیل اوره بر کلزا که در تناوب با گندم
کشت شده بود مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آنها نشان
Chlorsulfuron
Metsulfuron
Chlorimuron
Thifensulfuron
Bensulfuron
Sulfometron
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5
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7
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داد که علفکش متسولفورون متیل  +سولفوسولفورون
با  20/3درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد بیشترین
کاهش عملکرد را سبب شد .پس از آن بیشترین کاهش
عملکرد دانه کلزا ( )Brassica napus L.را علفکشهای
سولفوسولفورون به مقدار  51گرم ماده مؤثره در هکتار با
 17/3درصد کاهش عملکرد ،سولفوسولفورون به مقدار 42
گرم ماده مؤثره در هکتار با  13/53درصد کاهش عملکرد و
علفکش کلروسولفورون (مگاتن) با  13/32درصد کاهش
ایجاد کردند .یعقوبی اشرفی و همکاران ( )6در آزمایشی
روی باقیماندههای کلروسولفورون در گیاه شاهی با استفاده
از روش زیستسنجی به این نتیجه رسیدند که جوانهزنی
این گیاه تحت تأثیر بقایای علفکش قرار نگرفت ولی
ارتفاع نهایی گیاه به طور معنیداری توسط این علفکش
کاهش پیدا کرد .آنها با توجه به حساسیت بیشتر وزن خشک
نسبت به ارتفاع گیاه به این نتیجه رسیدند که کاهش وزن
خشک اندام هوایی در مقایسه با کاهش ارتفاع شاخص
بهتری برای شناسایی باقیمانده این علفکش است .ولی
اهلل پور و همکاران ( )5طی آزمایشی روی بقایای سموم
مصرف شده در شالیزارها بر گیاهان در تناوب شامل کاهو
( ،)Lactuca sativa L.شاهی( (Lepidium sativum L.و
تربچه ( )Rhaphanus sativus L.به این نتیجه رسیدند که
بقایای این علفکشها روی این گیاهان اثر منفی دارد.
نتایج نشان دهنده این بود که بقایای علفکش بوتاکلر
روی وزن ساقه و وزن کل بوته شاهی اثر داشته است.
ش آنیلوفوس  +اتوکسی سولفورون (سان
بقاياي علفك 
رایس پالس) به طور معنيداري منجر به كاهش ساقه
محصول كاهو شد .كاهو نيز به ترتيب از لحاظ ساقه و
ريشه و شاهي از لحاظ وزن ساقه و وزن كل متأثر از
بقاياي علفكش اگزاديارژيل بود ولی گیاه تربچه به
طور معنیداری تحت تأثیر قرار نگرفت .آزمایشاتی روی
علفکش تریفلوکسی سولفورون (انوک) که در پنبه
مصرف میشود انجام پذیرفت و در آنها میزان بقای این
علفکش و همچنین پتانسیل خسارت وارد شده به گیاهان
تناوب شامل ذرت ( ،)Zea maya L. ssp. maysسورگوم
دانهای ( ،)Sorghum bicolor (L.) Moenchبرنج و سویا
( )Glycin max (L.) Merr.بررسی شد و مشاهده شد که
حساسیت ذرت و سورگوم دانهای به این علفکش نسبت
به برنج و سویا بیشتر است .این آزمایش در دو منطقه که
از لحاظ اسیدیته خاک متفاوت بودند انجام شد و مشاهده
شد که پایداری علفکش در خاکی که اسیدیته کمتری
داشت بیشتر بود .نتیجه دیگری که در این آزمایش بهدست
آمد این بود که کاشت این چهار گیاه پس از  209روز از
سپری شدن مصرف علفکش در خاک ،هیچ محدودیتی
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ندارد و پس از این مدت هیچگونه آثار خسارت گیاهسوزی نظر از دو منطقه مختلف از توابع شهرستان پل سفید تهیه
یا کاهش طول اندام هوایی در این گیاهان دیده نشد ( .)8شد (جدول .)1
با توجه به اهمیت گیاه برنج در کشور ،در مورد اثرات
جدول.1خصوصیاتفیزیکیوشیمیاییخاکهایمورداستفادهدرآزمایش
باقیمانده علفکشهای مختلف روی این گیاه تحقیقات
 pHدرصد کربن درصد درصد درصد
نوع
چندانی صورت نگرفته است .شناخت رفتار علفكشهای
سیلت
رس
شن
آلی
خاک
تريفلورالين (ترفالن) ،سولفوسولفورون +متسولفورون
36
45
19
1/95
7/1
الف
(توتال) و علفکش مزوسولفورون +یدوسولفورون
39
49
12
1/86
7/6
ب
(شوالیه) در خاکهای مختلف در استان مازندران با استفاده
از زيستسنجي با گياه برنج اطالعاتي را در مورد ميزان غلظتهای بهکار رفته شده برای هر کدام از علفکشها،
دقيق مصرف اين علفكش ،پايداري آن در خاكهایي غلظتی بود که طی آزمایشات برای ثبت علفکش توسط
با خصوصيات فيزيكي و شيميائي متفاوت ،و فاصله سازمان حفظ نباتات کشور گزارش شده است .این مقدار
زماني كشت مجدد برنج را براي كشاورزان امكانپذير برای علفکش شوالیه  400گرم در هکتار ،برای علفکش
مینماید .هدف از انجام اين پژوهش بررسي زيست توتال  45گرم در هکتار و برای علفکش ترفالن  2لیتر
سنجي علفکشهایی است که معموالً در تناوب برنج در هکتار در نظر گرفته شد ( .)3خاک پیش از اینکه در
در استان مازندران استفاده میشود و بررسی گیاهسوزی گلدانها ریخته شوند با استفاده از الک  4میلیمتری الک
اين علفكشها بر گياه برنج و همچنین تأثیر خصوصيات شده و به مقدار مساوی در گلدانها ریخته شد .بذر برنج
فیزیکی و شیمیایی خاك بر پايداري اين علفكشها هدف مورد نظر از رقمهاشمی انتخاب شد و برای حذف بذور
اصلی این تحقیق بوده است .بررسی پایداری علفکشهای ناسالم ،بذور در محلول آب نمک  %15قرار گرفتند .سپس
مورد استفاده در محصوالت تناوبی با گیاه زراعی برنج بذور برای مدت  12ساعت در آب خیسانده شدند و در
نه تنها به مشخص شدن اثرات آنها بر این محصول مهم مرحله بعد در رطوبت  %70قرار داده شده تا جوانهها ظاهر
کشور کمک خواهد نمود بلکه با انجام آزمایشهای شوند و گیاهچهها تا مرحله  1/5برگی رشد نموده و پس
تکمیلی میتوان با بهدست آوردن نیمه عمر هر یک از این از آن به گلدانها منتقل شدند .گلدانها به گلخانه منتقل
علفکشها در خاکهای مورد مطالعه ،دوام و پایداری این شدند و درجه حرارت گلخانه روی  22درجه سانتیگراد
علفکشها را نیز پیشبینی نمود.
تنظیم شد .پیش از آنکه نشاها به گلدانها منتقل شوند و
برای سمپاشی از دستگاه شبیهساز سمپاش تراکتور استفاده
مواد و روشها
شد .این دستگاه به نحوی کالیبره شده بود که  194لیتر در
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کام ً
ال هکتار و با فشار  2بار سمپاشی را انجام داد و بر همین
تصادفی ) (RCBDبا سه تکرار در آبان  1389در گلخانه اساس محلولهای استوک با غلظتهای مختلف تهیه شد
بخش تحقیقات علفهای هرز در موسسه گیاهپزشکی بر اساس توصیه فنی پس از ثبت علفکشها ،میزان 3
کشور انجام شد .فاکتورها شامل نوع علفکش در سه سطح سیسی سیتوگیت در  0/5لیتر محلول علفکش نیز همراه
(تریفلورالین 9از گروه دی نیتروآنیلینها و علفکشهای با توتال و شوالیه مصرف شد .برای شبیهسازی این آزمایش
یدوسولفورون + 10مزوسولفورون 11با نام تجاری شوالیه به حالت مزرعهای ،گلدانها در شرایط غرقابی قرار گرفتند
و مت سولفورون + 12سولفوسولفورون 13با نام تجاری و آب همیشه حدود  3سانتیمتر روی سطح خاک حفظ
توتال ،از گروه سولفونیل اورهها) ،غلظت علفکش در شد .پس از یک ماه گیاهان کف بر شدند و برای اندازهگیری
هفت سطح ( 100 ،40 ،25 ،15 ،5 ،0و  150درصد غلظت طول و وزن تر اندام هوایی به آزمایشگاه منتقل شدند .برای
توصیه شده) و نوع خاک در دو سطح بود .علفکشهایی اندازهگیریهای طول ریشهها ،خاک گلدانها شسته شدند
که برای این تحقیق انتخاب شدند از علفکشهایی بودند تا ریشهها سالم و بدون آسیبدیدگی مورد اندازهگیری
که در گیاهانی که اغلب در تناوب با برنج قرار میگرفتند ،قرار گیرند .اطالعات بهدست آمده با نرمافزارهای SAS
به مصرف میرسیدند .برای انجام این آزمایش خاک مورد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .مقایسه میانگینها
با آزمون دانکن در سطح  5درصد انجام شد .منحنیهای
 910Trifluralinدز-پاسخ با استفاده توابع سیگموئیدی با کمک نرمافزار
Iodosulfuron
 Sigmaplot 11 Mesosulfuronرسم شدند.
12 Metsulfuron
13 Sulfosulfuron
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نتایج و بحث
طول گیاهچه .همانطور که جدول  2نشان میدهد اثرات
ساده و اثرات متقابل نوع علفکش× نوع خاک ،غلظت
علفکش× نوع خاک و نوع علفکش× غلظت علفکش
معنیدار است.

اثر متقابل نوع خاک × نوع علفکش .در بررسی اثرات
متقابل نوع خاک× نوع علفکش ،بیشترین و کمترین میزان
درصد بازدارندگی طول گیاهچه برنج نسبت به شاهد به
ترتیب  %51در خاک  Aو در حضور علفکش شوالیه و
 %39در خاک  Bو در حضور علفکش ترفالن مشاهده
شد .به نظر میرسد که میزان مواد آلی در خاک روی بقایای
علفکش شوالیه تاثیر بیشتری دارد زیرا وقتی هر کدام از
علفکشها را به تفکیک در خاکها مورد بررسی قرار
گیرند بیشترین اختالف در میزان درصد بازدارندگی طول
گیاهچه مربوط به علفکش شوالیه است .میزان و مقدار
فرم فعال زیستی قابل دسترس علفکشهای سولفونیل
اوره تابعی از شرایط خاک است بهنحوی که ممکن است
کارایی علفکش در کنترل علفهای هرز در خاکهایی
با درصد مواد آلی و رس باال و اسیدیته پایین ،تقلیل یابد.
تأثیر میزان درصد رس موجود در خاک مانند تأثیر مواد آلی
است که با باال رفتن این مواد در خاک از میزان فرم فعال
زیستی علفکشها کاسته میشود (.)17

اثر متقابل نوع خاک×غلظت علفکش .هرچند دلیل
تفاوت طول گیاهچه در دو نوع خاک در غلظتهای کم
نسبت به مقادیر باالی علفکش مشخص نیست ولی
روابط پیچیده حاکم بر اثرات اسیدیته ،ماده آلی و تاثیر
آنها بر جذب و تجزیه علفکش در خاک احتماال دلیل
این تفاوت است .با توجه به اینکه بافت هر دو خاک تقریبا
یکسان میباشد اثر متقابل نوع خاک و غلظت علفکش
تنها در غلظتهای  5و  15درصد میزان توصیه شده در
خاک  Aو  Bاختالف معنیداری دیده شد .میتوان نتیجه
گرفت که نقش خاک در بروز خسارت به گیاهان حساس
در غلظتهای پایین نسبت به غلظتهای باالتر ،پررنگتر
است .با افزایش غلظت بقایا میزان خسارت وارد شده روند
اثر متقابل نوع علفکش × غلظت علفکش .با افزایش
صعودی داشت (جدول .)3
جدول .2میانگین مربعات صفات مورد بررسی
درجهآزادی

منابع تغییرات

طول گیاهچه

طول ریشهها

*392/64
1
نوع خاک
0/84 ns
**
399/02
**339/37
2
نوع علفکش
**16221/05
**16036/61
6
غلظت علفکش
**
929/73
**361/80
2
نوع خاک× نوع علفکش
**422/74
*166/15
6
نوع خاک × غلظت علفکش
**
146/16
*132/19
12
نوع علفکش × غلظت علفکش
*110/11
96/17 ns
12
نوع خاک× نوع علفکش× غلظت علفکش
32/25
58/41
84
خطا
**اختالفات معنیدار در سطح  0/01و * اختالفات معنیدار در سطح  0/05و  nsنشاندهنده عدم معنیدار بودن.

وزن تر گیاهچه
73/89 ns
**684/87
**14856/05
**356/07
23/78 ns
74/96 ns
43/17 ns
49/36

جدول .3اثر متقابل خاک×غلظت علفکش بر درصد کاهش طول گیاهچه برنج
نوع خاک
الف
ب

0
0h

5
29/20 f

غلظتهای علفکش (درصد میزان توصیه شده)
40
25
15
57/44 c
43/81 de
36/7 e

50/74 cd
37/73 e
26/35 fg
19/71 g
0h
حروف مشابه نشان دهنده عدم معنیدار بودن میانگینها در سطح  ./.5است.

100
72/48 b

150
84/78 a

75/16 b

89/80 a

جدول  .4اثرات متقابل نوع خاک × نوع علفکش بر درصد کاهش طول گیاهچه برنج
علفکش*

نوع خاک
ترفالن
شوالیه
توتال
43/42 bc
51/37 b
44/15 a
الف
39/31 c
42/29 bc
46/76 ab
ب
*توتال (متسولفورون  +سولفوسولفورون) -شوالیه (مزوسولفورون  +یدو سولفورون) -ترفالن (تریفلورالین) -حروف مشابه نشان دهنده عدم
معنیدار بودن میانگینها در سطح  ./.5است.

شبیهسازی بقایا و اثرات گیاهسوزی برخی علفکشهای مورد استفاده در استان مازندران بر گیاه برنج () Oryza sativa L.
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غلظتها به ترتیب درصد بازدارندگی نسبت به شاهد طول گیاهچه توسط علفکش ترفالن در مقایسه با دو
در گیاهچههای برنج افزایش یافت و این خسارت در علفکش دیگر در غلظت پایین تر ایجاد میشود.
علفکش شوالیه در غلظت  1/5برابر میزان توصیه شده،
به حدود  93/5درصد رسید که باالترین میزان درصد
بازدارندگی نسبت به شاهد بود (جدول  5و شکل .)1
در اکثر غلظتها اختالف معنیداری دیده شد و تنها در
غلظت  15و  25درصد اختالف معنیداری دیده نشد.
در هر سه علفکش میزان خسارت وارد شده به طول
گیاهچه در گیاه برنج در غلظتهای  15و  25درصد در
یک گروه آماری قرار گرفتند .هر چقدر غلظت علفکش
در خاک بیشتر باشد ،احتمال انتقال علفکش از کلوئیدها
به محلول خاک بیشتر است و برعکس .رابطه بین غلظت
هر علفکش در خاک با میزان آن در محلول خاک یک
رابطه مستقیم است .همانطور که سینگ و همکاران ()16
پس از تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که با افزایش شکل  .1منحنی دز-پاسخ درصد بازدارندگی رشد گیاهچه برنج
غلظت علفکش ترفالن در خاک میزان خسارت وارد شده نسبت به شاهد در غلظتهای مختلف .در این شکل منظور از دز
علفکش همان درصد کاربرد علفکش نسبت به دوز پیشنهاد
به گیاه یوالف افزایش پیدا کرده است در اینجا نیز غلظت
شده میباشد .علفکش سولفوسولفورون  +متسولفورون (توتال)
علفکشها و میزان خسارت وارد شده در غلظتهای با  TOTو علفکش مزوسولفورون  +یدوسولفورون (شوالیه) با
مختلف این موضوع را تایید میکند.
 CHEو علفکش تریفلورالین (ترفالن) با  TREمشخص شدهاند.
همانطور که جدول  6نشان می دهد  50درصد بازدارندگی
جدول  .5اثرات متقابل نوع علفکش × غلظت علفکش بر درصد کاهش طول گیاهچه برنج
نوع علفکش*

غلظت علفکشها (درصد مقدار توصیه شده**)

100

150

0

5

15

25

40

93/48 a

توتال

0i

23/67 h

31/12 gh

39/39 fg

57/20 de

73/36 bc

شوالیه

0i

25/20 h

31/02 gh

41/41 fg

55/22 de

81/48 bc

93/4 a

49/56 de

66/65 bc

74/9 a

41/53 fg
32/44 gh
24/51 h
0i
ترفالن
* توتال (متسولفورون  +سولفوسولفورون) – شوالیه (مزوسولفورون  +یدوسولفورون) -ترفالن (تریفلورالین)
**میزان توصیه شده برای علفکشهای توتال ،شوالیه و ترفالن به ترتیب  45گرم 400 ،گرم و  2لیتر در هکتار میباشد - .حروف مشابه نشان دهنده عدم
معنیدار بودن میانگینها در سطح  ./.5است.
جدول .6فرمول معادله خط و ضریب تبیین شکل .1
علفکش

معادله لجستیک

توتال

))f= a/(1+exp(-(x-x0)/b

شوالیه

))f= a/(1+exp(-(x-x0)/b

ترفالن

))f= a/(1+exp(-(x-x0)/b

ضرایب

a= 83/8118
b= 15/7317
x0= 26/8482
a= 88/0992
b= 17/2389
x0= 28/7930
a= 70/0786
b= 14/7660
x0= 21/2801

P

ضریب تبیین

0/0004
0/0467
0/0102

0/89

0/0002
0/0331
0/0068

0/92

0/0004
0/048
0/0169

0/87
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طول ریشه برنج .بر اساس نتایج آنالیز واریانس دادههای علفکش در خاک ب مشاهده شد .میزان بازدارندگی این
مربوط به طول ریشه برنج ،کلیه اثرات به جز اثر نوع خاک علفکش در کلیه غلظتها در خاک ب بیشتر بوده است
(شکل  2و جدول .)8
معنیداری شده است.
اثر متقابل نوع خاک× غلظت علفکش × نوع علفکش.
در هر سه علفکش با افزایش غلظت طول ریشه برنج
کاهش یافت .در غلظت  5درصد میزان توصیه شده میزان
خسارت وارد شده بر ریشه برنج در حضور علفکش
ترفالن در خاک الف از سایر علفکشها کمتر بود .در
باالترین غلظت که  150درصد میزان توصیه شده (1/5
برابر مقدار توصیه شده) بود تیمارها در دو گروه قرار
گرفتند .در یک گروه علفکشهای توتال در خاک الف و
ترفالن در خاک الف و ب و در گروه دیگر تیمار شوالیه
در خاکهای الف و ب و علفکش توتال در خاک الف
قرار گرفتند.
بر اساس نتایج جدول  7به ترتیب کمترین و بیشترین میزان شکل  .2مقایسه درصد کاهش طول ریشه گیاهچه برنج در دو
درصد کاهش طول ریشه برنج در غلظتهای مختلف در نوع خاک در علفکش توتال .در این شکل دز علفکش براساس
درصد میزان توصیه شده میباشد.
غلظت  5درصد میزان توصیه شده علفکش توتال در
خاک الف و در غلظت  1/5برابر میزان توصیه شده این
جدول  .7اثرات متقابل نوع خاک× غلظت علفکش × نوع علفکش بر درصد کاهش طول ریشه گیاهچه برنج
نوعخاک

نوععلفکش

الف

ب

غلظت علفکش (درصد میزان توصیه شده)
0

5

15

25

40

توتال

0v

شوالیه

v

18/74 u

28/43 rstu

31/81 qrst

48/17 lmno

0

30/12 rstu

49/31 jklmn

60/32 ghij

68/87 efg

150

100

86/60 bc

55/61ghi

96/40 ab

74/72 def

ترفالن

0v

44/81 lmnop

48/58 klmn

53/91 ijklm

52/39 ijklm

59/71 ghijk

80/01 cd

توتال

0v

25/98 stu

33/94 pqrst

43/02 mnopq

65/93 fgh

81 cd

100 a

شوالیه

v

0

25/56 stu

30/69 rstu

33/89 pqrst

55/28 hijkl

89/17 abc

95/56 ab

ترفالن

v

0

23/51 tu

35/89 opqrs

39/42nopqr

56/06 hijkl

79/51 cde

83/36 cd

* توتال (متسولفورون  +سولفوسولفورون) – شوالیه (مزو سولفورون  +یدو سولفورون) -ترفالن (تریفلورالین) -حروف مشابه نشان دهنده عدم معنیدار
بودن میانگینها در سطح  ./.5است.

جدول .8معادله خط و ضریب تبیین نمودارها در علفکش توتال

P

ضریب تبیین
0/85

0/90

نوع خاک

معادله لجستیک

ضرایب

خاک الف

))f= a/(1+exp(-(x-x0)/b

a = 75/7096
b = 18/9547
x0 =1633/31

0/0009
0/0945
0/0259

a =90/6612
b =14/3544
x0 =25/3780

0/0003
0/0035
0/0751

خاک ب

))f= a/(1+exp(-(x-x0)/b

شبیهسازی بقایا و اثرات گیاهسوزی برخی علفکشهای مورد استفاده در استان مازندران بر گیاه برنج () Oryza sativa L.

درصد کاهش طول ریشه توسط علفکشهای شوالیه و
ترفالن در دو نوع خاک با علفکش توتال متفاوت بود
بهگونهای که در غلظتهای پایینتر درصد بازدارندگی این
علفکشها در خاک الف بیشتر بود (شکلهای  3و 4
جداول  9و .)10

7

جدول .11اثر متقابل نوع خاک × نوع علفکش بر وزن تر
گیاهچه برنج
علفکش*
نوع خاک
شوالیه

توتال

ترفالن

54/13 c
61/91 a
54/22 c
الف
49/06 d
57/18 bc
59/41 ab
ب
* توتال (متسولفورون  +سولفوسولفورون) – شوالیه (مزو سولفورون  +یدو
سولفورون) -ترفالن (تریفلورالین)-حروف مشابه نشان دهنده عدم معنیدار
بودن میانگینها در سطح  ./.5است.

شکل  .3مقایسه درصد کاهش طول ریشه گیاهچه برنج در دو نوع
خاک در علفکش شوالیه .در این شکل دز علفکش براساس
درصد میزان توصیه شده میباشد.

وزن تر گیاهچه برنج .پس از آنالیز واریانس دادههای
مربوط به وزن تر گیاهچه برنج ،تنها اثرات نوع علفکش،
غلظت علفکش و اثر متقابل نوع خاک × نوع علفکش
معنیداری بود.

شکل  .4مقایسه درصد کاهش طول ریشه گیاهچه برنج در
دو نوع خاک در علفکش ترفالن .در این شکل دز علفکش
براساس درصد میزان توصیه شده میباشد.

جدول .9معادله خط و ضریب تبیین نمودارها در علفکش شوالیه
نوع خاک

معادله لجستیک

خاک الف

))f= a/(1+exp(-(x-x0)/b

خاک ب

))f= a/(1+exp(-(x-x0)/b

ضرایب

7336/a = 81
0230/b = 9
8899/x0 =13
6830/a =93
4227/b =18
1859/x0 =33

P

0006/0
0841/0
0340/0
0002/0
0282/0
0049/0

ضریب تبیین
83/0
93/0

جدول .10معادله خط و ضریب تبیین نمودارها در علفکش ترفالن
نوع خاک

معادله لجستیک

ضرایب

P

ضریب تبیین

خاک الف

f=a*x^b

a = 30/8513
b = 0/1689

0/0017
0/0087

0/93

a =81/2770
b =15/5072
x0 =24/9569

0/0002
0/0292
0/0069

0/93

خاک ب

))f= a/(1+exp(-(x-x0)/b
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اثر متقابل نوع خاک × نوع علفکش .در هر سه
علفکش اختالف معنیداری بین دو نوع خاک وجود
داشت .کمترین و بیشترین خسارت وارد شده به ترتیب
مربوط به علفکش شوالیه در خاک الف و علفکش
ترفالن در خاک ب بود.
نتایج نشان داد که بقایای هر سه علفکش روی رشد
گیاهچههای برنج اثر منفی داشته و با باال رفتن غلظت
بقایا در خاک ،میزان خسارت به گیاه برنج نیز افزایش پیدا
میکند .این نتیجه با تحقیقات پاریش و همکاران ( )13در
مورد گیاهان نخود و جو نیز مطابقت دارند .این محققین
گزارش کردند که با باالتر رفتن میزان بقایای علفکش
سولفوسولفورن در خاک ،میزان خسارت وارد شده به هر
دو گیاه که در تناوب با گندم کاشته شده بودند ،افزایش
پیدا کرده است .رابطه بین باقیمانده علفکش در خاک و
میزان خسارت وارد شده به گیاهان حساس در تناوب،
یک رابطه مستقیم است ،زیرا با باال رفتن میزان بقایا ،میزان
باقیمانده علفکش در محلول خاک افزایش پیدا خواهد
کرد و با توجه به حضور بیشتر باقیمانده علفکش در
منطقه حضور ریشه و جذب این مواد توسط گیاه پتانسیل
بروز خسارت به گیاهان حساس افزایش پیدا خواهد
کرد ( 11 ،10، 9و  .)14به دلیل تنوع اقلیمی در ایران،
تناوبهای زراعی گوناگونی در مناطق مختلف وجود دارد.
در مناطق شمالی کشور که برنج یکی از محصوالت اصلی
زراعت محسوب شده و معموالً هر سال کشت میشود،

Journal of Weed Ecology
Vol. 4, No. 1, Spring and Summer 2015

محصوالتی مانند گندم ،جو ،کلزا ،صیفیجات و برخی
سبزیجات در تناوب با برنج قرار میگیرند .با توجه به اینکه
در هنگام کاشت یا مرحله داشت برای مبارزه با علفهای
ش های سولفونیل
هرز این محصوالت اغلب از علفک 
اوره و تریفلورالین استفاده میشود ،مسئله پایداری و
بقایای این علفکش ها و بروز گیاهسوزی روی گیاه برنج
کاشته شده در تناوب ،از موضوعاتی است که تا کنون
بسیار کم و یا اص ً
ال مورد بررسی قرار نگرفته است .نکته
مهمی که در رابطه با تناوبهای زراعی وجود دارد این
است که با تناوب در کاشت محصوالت مختلف ،تناوب در
مصرف علفکشها نیز باید رعایت شود .در رابطه با گیاه
برنج با کمی دقت متوجه میشویم که علفکشهایی که در
چند سال اخیر برای این گیاه به ثبت رسیده و مورد استفاده
قرار گرفتند همگی از گروه سولفونیل اورهها هستند و در
این شرایط میبینیم که در تناوب گندم و برنج یا جو و
برنج ،و با رواج مصرف علفکشهای گروه سولفونیل
اوره در گندم ،جو و برنج در حقیقت هیچگونه تنوعی از
نظر نحوه عمل علفکشهای مصرف شده ،وجود ندارد و
همگی آنها مربوط به یک گروه شیمیایی و دارای نقطه اثر
یکسانی هستند و مصرف پی در پی یک گروه خاص از
علفکشها ممکن است باعث تجمع آنها در خاک مزرعه،
ایجاد سمیت برای گیاهان زراعی در تناوبهای بعدی و
زمینه ساز مشکالت دیگری شوند.
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