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مطالعۀ بقایای علفکش نیکوسولفورون+ریمسولفورون (اولتیما) مصرفشده
در مزرعۀ ذرت بهکمك روش زیستسنجی
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 1و  .2دانشجوی سابق دکتری و استاد علوم علفهای هرز ،گروه زراعت و اصالح نباتات،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .3استاد سمشناسی ،گروه گیاهپزشکی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1333/8/4 :تاریخ تصویب)1333/11/13 :

چکیده
یکی از مهمترین تأثیرات جانبی محیطی کاربرد علفکشها در سیستمهای تولید محصول ،آسیب
احتمالی به گیاهان غیرهدف ،مثل گیاهان کشتشده در تناوب است .اولتیما از علفکشهای جدید
ثبتشدۀ خانوادۀ سولفونیلاوره است که بهتازگی برای کنترل علفهای هرز مزارع ذرت در ایران
استفاده میشود .بقایای این علفکش میتواند در شرایط خاص در خاك ،پایداری خود را حتی بیش
از یک فصل زراعی حفظ کند .بهمنظور اندازهگیری بقایای این علفکش در خاك ،آزمایش
زیستسنجی در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه منطقۀ کرج ،فسا و مغان انجام گرفت .در
ابتدا ،در آزمایش گلخانهای حساسیت هشت گونۀ گیاهی (گندم ،جو ،لوبیا ،عدس ،ماش ،کلزا،
چغندرقند و خیار) به علفکش اولتیما در قالب یک طرح کامالً تصادفی ارزیابی شد .عدس با
حداکثر بازدارندگی طول ریشه ،حساسترین گیاه به این علفکش تعیین شد .بنابراین ،عدس در
آزمایش زیستسنجی برای تعیین غلظتهای این علفکش در خاك مزارع مختلف ذرت استفاده شد.
مقادیر باقیماندۀ علفکش محاسبهشده توسط معادالت رگرسیونی ،نشان داد که در دوز توصیهشده
بقایای علفکش تا  01روز بعد از کاربرد پایداری دارد .زمان الزم برای کاهش  01درصد دوز
علفکش در منطقۀ فسا کمتر از دو منطقۀ دیگر بود ،بهطوری که این مقدار در مناطق فسا ،کرج و
مغان بهترتیب  21 ،14و  33روز بود .بنابراین ،در مناطقی که ذرت بهعنوان کشت دوم و برای
مصارف علوفهای کشت میشود و برای مبارزه با علفهای هرز آن از این علفکش استفاده میشود،
اعمال فاصلۀ زمانی مطلوب در کاهش خسارت ناشی از بقایای این علفکش بر گیاهان بعدی
ضروری بهنظر میرسد.
واژههای کلیدی :اتالف علفکش ،سولفونیل اوره ،عدس.
مقدمه
راهبردهای کنترل علفهای هرز در درجۀ اول بر کنترل
شیمیایی متمرکز شده است .از دهههای گذشته،
استفاده از فراوردههای شیمیایی سنتزشده بهطرز
* تلفن03149411110 :

چشمگیری افزایش یافته است .استفاده از آفتکشها ،از
نگرانیهای جوامع کشورهای توسعهیافته و عالقهمند به
محیط زیست است .خطر آسیب به گیاهان زراعی موجود
در تناوب ناشی از علفکشهای با پایداری زیاد ،و
Email: malizade@ut.ac.ir
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تأثیرپذیری محصوالت یا گیاهان مجاور گیاهان
تیمارشده بهواسطۀ رانش علفکش در طی سمپاشی،
سبب نگرانی در مورد احتمال خطر سمیت در گونههای
غیر هدف است (.)Pestemer & Zwerger, 1999
علفکشهای بازدارندة سنتز استوالکتات سنتاز گروه
های مهمی از علفکشها هستند که بقایای آنها پایداری
بیشتری در خاک دارند .این گروه از علفکشها ،دامنۀ
وسیعی از علفهای هرز را در گیاهان زراعی پهنبرگ و
باریکبرگ کنترل میکنند .تحمل زیاد گیاهان زراعی،
کنترل مناسب علفهای هرز در مقدار مصرف کم و
سمیت کم برای پستانداران ،علت افزایش پذیرش این
گروه از علفکشهاست (.)Moyer & Hamman, 2001
این گروه از علفکشها ،فعالیت گیاهی بهنسبت شدید و
توانایی جذب از طریق ریشه و برگ را دارا هستند .این
گروه از علفکشها قادرند برای مدت طوالنیتری در
خاک فعال باقی بمانند و با جذب از طریق سیستم
ریشه ،علفهای هرزی را که در طول فصل رشد سبز
میشوند کنترل کنند .در واقع ،یکی از اهداف استفاده از
علفکشهای دارای باقیمانده در خاک ،کنترل
طوالنیمدت علفهایهرز در طی فصل رشد است.
اگرچه فعالیت علفکش فقط برای مدت زمانی که به آن
نیاز است مفید است ،فعالیت این گروه از علفکشها
برای مدت طوالنیتر میتواند مشکالتی را برای گیاهان
زراعی در تناوبهای بعدی بهوجود آورد
(.)Brown, 1990; Vencil, 2002
بقایای این گروه از علفکشها در شرایط خاص در
خاک پایداری خود را حتی بیش از یک فصل زراعی
حفظ میکند و سبب آسیبدیدگی گیاهان زراعی در
تناوبهای بعدی خواهد شد ( & Brown, 1990; Moyer
 .)Esau, 1996در برخی شرایط ،ثابت شده است که
حتی غلظتهای کم بقایای این علفکشها در خاک
میتواند تأثیرات سوء بر گیاهان زراعی وارد کند .برای
مثال ،غلظت  0/01تا  0/00میکروگرم در کیلوگرم خاک
از علفکش کلروسولفورون میتواند رشد گیاهان حساس
از جمله لوبیا ،نخودفرنگی ،عدس یا یونجه را در
تناوبهای زراعی کاهش دهد (.)Brown, 1990
تعیین بقایای علفکشهای سولفونیلاوره از طریق
روشهای تجزیه ای بهدلیل غلظت کم کاربرد ،تجزیۀ

حرارتی و بیثباتی این علفکشها در بعضی حاللها ،با
چالشهائی مواجه است ( )Shalaby et al., 1992اگر چه
در سالهای اخیر چند روش در اینخصوص توسعه پیدا
کرده است .اصلیترین روش ،استفاده از  HPLCبا
سیستمهای مجهز به  UVیا مجهز با  MSاست ( Lian et
 .)al., 1996روش  LC/MSنیز روشی مؤثر عنوان شده
است ( .)Marek & Koskinen, 1996روش HPLCدر
تعیین بقایای این علفکشها در سطوحی که به گیاهان
کشتشده در تناوب آسیب برساند به اندازة کافی
حساسیت ندارد .عالوهبر این ،بهدلیل دمای ناپایدار و
فشار بخار بسیار کم علفکشهای سولفونیلاوره ،روش
کروماتوگرافی گازی ( )GCمناسب نیست .زیستسنجی با
اینکه روشی ساده و معمولی است ،حساسترین روش
تعیین و کمّیسازی بقایای علفکشهای سولفونیلاوره در
خاک و آب است .این روش بهطور معمول ابزاری برای
مطالعۀ رفتار و سرنوشت علفکشهای سولفونیلاوره است
که غلظت مصرفی کمی دارند (.)Castro et al., 2002
با استفاده از روش استخراج شیمیایی ،میتوان
تغییرات غلظت علفکش در خاک را در طول زمان
تعیین و نیمهعمر را محاسبه کرد .روشهای استخراج
مواد شیمیایی اغلب برای تعیین مقدار علفکشها در
خاک ،هم علفکش در دسترس گیاهان و هم علفکش
دور از دسترس ،استفاده میشوند ( & Hamaker
 .)Goring, 1976ازآنجا که تفکیک علفکش در دسترس
و دور از دسترس ممکن نیست ،استخراج شیمیایی هیچ
نشانهای از واکنش بالقوة گیاه را نشان میدهد ( Eberle
.)& Gerber, 1976
بهعنوان یک جایگزین برای روش استخراج
شیمیایی ،برخی از محققان از گیاهان بهعنوان
شاخصهای زندة سموم در خاک (برای مثال ،روش
زیستسنجی) استفاده میکنند ( Wang & Freemark,
 .)1995روش زیستسنجی ،میزان پاسخ گیاه به
باقیماندة علفکش خاک در مکانی خاص است ( Ferris
 .)& Haigh, 1992این روش میتواند خسارت یا عدم
خسارت یک محصول حساس در تناوب را حتی زمانی
که فواصل زمانی توصیهشده برای کشت مجدد رعایت
شده باشد ،تعیین کند (.(Jettner et al., 1999
زیستسنجی ،اندازهگیری غیرمستقیم غلظت علفکش

شهبازی و همکاران :مطالعۀ بقایای علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون ...

خاک است ،ولی اندازهگیری مستقیمی از علفکش در
دسترس گیاه را فراهم میآورد (.)Eberle & Gerber, 1976
پایداری طوالنیمدت این گروه از علفکشها در خاک
میتواند بر گیاهان حساسی از جمله کلزا و برخی از لگومها
صدمه وارد کند .عواملی از جمله مقدار رس و مواد آلی
موجود در خاک ،اسیدیته ،جمعیت میکروبی و سیستمهای
شخم میتواند بر جذب و تجزیۀ علفکشها در خاک تأثیر
داشته باشد (.)Brown, 1990; Onofri, 1996
علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون (اولتیما) که
حاوی  90/1درصد نیکوسولفورون و  90/1درصد ریم
سولفورون است ،از علفکشهای جدید ثبتشدة خانوادة
سولفونیلاوره در ایران است که هم از طریق ریشه و هم از
طریق برگ جذب میشود و به مقدار  101گرم در هکتار
برای کنترل علفهای هرز در ذرت بهکار میرود .این
علفکش دومنظوره و سیستمیک است و بر روی
باریکبرگها کارایی بهتری نسبت به پهن برگها دارد
(.)Baghestani et al., 2007
مطالعاتی که بهطور دقیق رونشینی و تجزیۀ این گروه
از علفکشها را در خاکهای کشور بررسی و تأثیرات
بقایای آنها را بر گیاهان حساس در تناوبهای مختلف
مطالعه کند بسیار اندک است .بقایای علفکشهای
سولفونیل اوره میتواند برای گیاهانی مثل چغندرقند ،کلزا،
پنبه ،آفتابگردان ،سویا و گندم سمی باشد ( & Noy
 .)Hollaway, 2001پایداری علفکش در خاک در بین
خاکها و مناطق مختلف آبوهوایی متفاوت است .بهعنوان
مثال گزارش شده که نیمهعمر علفکش تریکلوپیر از  10تا
 100روز متفاوت است ( .)Cox, 2000ازاینرو این مطالعه
با هدف تعیین حساسترین گیاه از بین گیاهان گندم ،جو،
لوبیا ،عدس ،ماش ،کلزا ،چغندرقند و خیار (حساسترین
گیاه به علفکش نیکوسولفورون+ریمسولفورون) و تعیین
مقدار بقایا و نیمهعمر این علفکش در سه منطقۀ
آبوهوایی کشور صورت گرفت.
مواد و روشها
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جدول  .1خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاکهای مطالعهشده
خاک

خصوصیات

کرج

فسا

مغان

44
64
42
لوم
0/21
2/1
1/32

60/4
60
11/6
لومی-رسی
0/36
2/6
4/41

90
90
60
لومی-رسی
0/4
2/1
9/6

0/021
13/1
140

0/03
2
466

0/01
4/0
440

رس ()%
سیلت ()%
شن ()%
بافت
کربن آلی ()%
pH

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
نیتروژن ()%
فسفر ()ppm
پتاسیم ()ppm

ذرت رقم  704سینگل کراس در تاریخ مناسب سه
منطقه (کرج  10خرداد ،فسا 6 ،خرداد و مغان  1خرداد)
کشت شد .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی اجرا شد .مزارع آزمایش شامل  3کرت ( 10متر
طول و  6متر عرض) بودند و کرتها بهگونهای انتخاب
شدند که زهاب یک کرت وارد کرت مجاور نشود.
علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون (01درصد (WG
با استفاده از سمپاش ماتابی در دوز توصیهشده (101
گرم در هکتار) و دو برابر ( 910گرم در هکتار) در مرحلۀ
چهار تا ششبرگی در سه تکرار همراه با کرتهای شاهد
استفاده شد.
نمونهبرداری و ذخیرهسازی

نمونههای خاکی بهصورت تصادفی از هر تیمار و از عمق
 0تا  10سانتیمتری (سطح خاک) با استفاده از اوگر در
فواصل زمانی  30 ،40 ،90 ،11 ،0 ،9 ،1و  141روز بعد
از کاربرد علفکش جمعآوری شدند .نمونههای خاک
خشک شده و بعد از عبور از الک ،کامالً با هم مخلوط
شدند و نمونههای فرعی  100گرمی تهیه شد که تا
زمان آزمایش زیستسنجی در دمای  -40درجۀ
سانتیگراد قرار گرفتند (.)Paul et al., 2009

آزمایشهای مزرعهای

تحقیق حاضر در سه منطقۀ کرج ،فارس (شهرستان فسا)
و اردبیل (شهرستان مغان) انجام گرفت .خصوصیات
فیزیکوشیمیایی خاکها در جدول  1آورده شده است.

انتخاب گیاه محک برای آزمایش زیستسنجی

بهمنظور انتخاب حساسترین گیاه به علفکش،
نمونههای خاکی که سابقۀ مصرف علفکش نداشتند ،از
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مناطق مطالعهشده جمعآوری شدند .نمونهها پس از
عبور از الک در دمای اتاق نگهداری شدند.
در این آزمایش که در گلخانۀ تحقیقاتی گروه زراعت
و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران اجرا شد ،هشت گیاه (گندم ،جو ،لوبیا،
عدس ،ماش ،کلزا ،چغندرقند و خیار) ارزیابی شدند.
گلدانهایی که دارای قطر و ارتفاع  10سانتیمتر بودند
با  100گرم خاک تیمارشده با غلظت  34/6میکروگرم
بر کیلوگرم علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون پر
شدند و در چهار تکرار به همراه شاهد تیمارنشده قرار
گرفتند .بذور این گونهها که از قبل در پتریدیش جوانه-
دار شده بودند ،در گلدانهای مورد نظر کشت شد و هر
گلدان شامل پنج بذر بود .بهمنظور جلوگیری از
شستوشوی علفکش ،آبیاریها بهصورت تحتانی انجام
گرفت .گیاهان تحت نور طبیعی و دمای  10-40و -41
 40درجۀ سانتیگراد شب  /روز نگهداری شدند .این
آزمایش بهصورت طرح کامالً تصادفی اجرا شد 11 .روز
بعد از کشت ،طول ریشه و ساقۀ گیاهان اندازهگیری شد.
تهیة نمودار استاندارد توسط زیستسنجی و آنالیز
نمونههای مزرعه

برای تهیۀ منحنی استاندارد ،نمونههای خاکی از هر
منطقه با غلظتهای مختلف علفکش نیکوسولفورون+
ریمسولوفورون ( 04/2 ،62/1 ،46/9 ،3/0 ،6/2و 34/6
میکروگرم بر کیلوگرم) تیمار شدند و در چهار تکرار
بههمراه شاهد قرار گرفتند .بذور جوانهدار گیاه محک
انتخابشده (عدس) در هر گلدان کشت شد و آبیاری هر
سه روز یکبار بهصورت تحتانی انجام گرفت 11 .روز بعد
از کشت ،همۀ گیاهان بهدقت از ریشه خارج شده و
بهمنظور حذف خاک با آب شسته شدند و طول ریشه
بهعنوان پارامتر حساس گیاه اندازهگیری شد .درصد
بازدارندگی رشد ریشه نسبت به شاهد برای هر غلظت
اندازهگیری شده و یک منحنی استاندارد برای غلظت
علفکش در مقابل درصد بازدارندگی ریشه رسم شد و
معادلۀ رگرسیون این منحنی بهدست آمد .نمونههای
خاک مزرعه که در فواصل مختلف جمعآوری شده بودند
در گلدانها پر شدند و بذور جوانهدار گیاه محک
انتخابشده در این گلدانها قرار گرفتند .بعد از  11روز،

طول ریشه اندازهگیری و و درصد بازدارندگی محاسبه
شد؛ سپس این دادهها با معادلۀ استاندارد بهدستآمده از
آزمایش قبلی برازش یافت و بقایای علفکش
نیکوسولفورون+ریمسولوفورون در شرایط مزرعه تعیین
شد.
معادلۀ سیگموئیدی سهپارامتره برای تعیین DT50
(زمان الزم برای اتالف  10درصد علفکش) علفکش
نیکوسولفورون+ریمسولوفورون در سه منطقۀ کرج ،فسا و
مغان استفاده شد ( Hernandez-Sevillano et al.,
.)2001
a
x  x0
)
b

(

f 
1 e

که در آن  aحداکثر اتالف علفکش؛  X0زمان الزم
برای اتالف  10درصد علفکش؛ و  bشیب منحنی در
اطراف  X0است .اتالف علفکش در فواصل زمانی
مختلف از روی مقدار علفکشی که در ابتدا وارد خاک
شد نسبت به مقداری که در زمان نمونهبرداری در خاک
وجود داشت محاسبه شد.
نتایج و بحث
انتخاب گیاه محک برای زیستسنجی

در بین گیاهان مطالعهشده ،تنوع زیادی از نظر تحمل به
بقایای علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون وجود
داشت .در این مطالعه ،بازدارندگی طول ریشه بهعنوان
حساسترین پارامتر به بقایای علفکش نیکوسولفورون+
ریمسولوفورون انتخاب شد و گیاه عدس بیشترین
حساسیت را به بقایا نشان داد؛ بهطوری که در غلظت
توصیهشدة علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون (101
گرم بر هکتار) ،بهترتیب  06 ، 20و  02درصد بازدارندگی
طول ریشه در خاک مناطق کرج ،فسا و مغان مشاهده شد.
براساس نتایج ،ترتیب تحمل گیاهان مطالعهشده به بقایای
علفکش نیکوسولفورون +ریمسولوفورون در منطقۀ کرج
بهصورت عدس＞کلزا＞چغندرقند＞ماش＞خیار＞جو＞
لوبیا＞گندم ،و در مناطق فسا و مغان بهصورت عدس＞
کلزا＞چغندرقند＞خیار＞ماش＞لوبیا＞گندم＞جو بود
(شکلهای  1تا  .)9حساسیت نخود و عدس به بقایای
علفکشهای کلروسولفوران ،مت سولفوران متیل و
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ترایاسولفوران توسط  (2006) Halloway et al.ارزیابی شد
و نتایج نشان داد که عدس نسبت به نخود به بقایای
علفکشهای مذکور حساستر است و گیاه مناسبتری
برای تعیین بقایای احتمالی علفکشهای مذکور در
آزمایشهای زیستسنجی بهشمار میرود.
تأثیر بقایای آترازین بر گیاهان زارعی مختلف توسط
 (2008) Eizadi Darbandiآزمایش شد که نتایج نشان داد

13

عدس نسبت به نخود و لوبیا به بقایای آترازین حساستر
است ،بهطوری که براساس گزارش نامبرده ،نخود و عدس
بهترتیب متحملترین و حساسترین حبوبات به بقایای
علفکش آترازین معرفی شدند (2009) Paul et al. .نیز
گزارش کردند که از بین گونههای گیاهی ماش ،خردل،
سورگوم و عدس ،کاهش طول ریشۀ عدس ،حساسترین
پارامتر در آزمایش زیستسنجی شناخته شد.

شکل  .1اثر دوز توصیهشدة علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون (اولتیما) بر طول ریشۀ گیاهان مختلف
در آزمایش زیستسنجی در خاک منطقۀ کرج

شکل  .4اثر دوز توصیهشدة علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون (اولتیما) بر طول ریشۀ گیاهان مختلف
در آزمایش زیستسنجی در خاک منطقۀ فسا

شکل  .9اثر دوز توصیهشدة علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون (اولتیما) بر طول ریشۀ گیاهان مختلف
در آزمایش زیستسنجی در خاک منطقۀ مغان
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پایداری علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون در
خاکهای مزرعة ذرت توسط روش زیستسنجی

نیکوسولفورون+
علفکش
باقیماندة
مقادیر
ریمسولوفورون برای فواصل زمانی مختلف با استفاده از
معادالت رگرسیونی بهدستآمده از منحنیهای
کالیبراسیون (جدول )4محاسبه شد .بقایای علفکش
نیکوسولفورون+ریمسولوفورون در دوز توصیهشده تا 40
روز بعد از کابرد علفکش پایداری داشت ،با اینکه در 30
روز بعد از تیمار علفکش مقداری باقیماندة علفکش
در منطقۀ مغان تعیین شد ،این مقدار کمتر از حدی بود

که توسط منحنی کالیبراسیون تهیهشده برای منطقۀ
مغان شناسایی شود (جدول .)9
جدول  .4معادالت رگرسیونی استاندارد برای تعیین غلظت
علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون (اولتیما) در خاک سه
منطقۀ کرج ،فسا و مغان
مکان
کرج
فسا
مغان

معادالت
استاندارد

ضریب تبیین
()R2

Y=0/4234x+14/434

0/33
0/32
0/33

Y=0/0024x+0/9196
Y=0/0149x+11/604

جدول  .9واکنش طول ریشۀ عدس به باقیماندة علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون ( اولتیما) در دوز توصیهشده
( 101گرم در هکتار) در سه منطقۀ کرج ،مغان و فسا توسط روش زیستسنجی
*طول ریشه ( ±انحراف از استاندارد) (سانتیمتر)
روز
1

9

0

11

90

40

30

141

درصد بازدارندگی

میانگین باقیمانده

درصد اتالف در

منطقه

شاهد

تیمارشده

ریشه

(میکروگرم بر کیلوگرم خاک)

روزهای نمونهبرداری

کرج

19/01±0/16

4/49±0/40

20/21

39/40

4/21

فسا

19/61±0/92

4/39±0/11

02/40

31/03

1/14

مغان

14/61±0/44

4/11±0/44

24/09

36/64

4/00

کرج

19/44±0/24

4/20±0/64

03/10

31/00

6/30

فسا

19/00±0/42

9/11±0/21

00/19

23/01

4/31

مغان

14/94±1/10

4/41±0/10

21/06

39/06

9/10

کرج

19/10±0/36

9/34±0/23

01/02

03/10

10/16

فسا

19/14±0/23

1/40±1/06

12/06

41/12

94/93

مغان

14/41±0/64

9/60±0/03

09/14

20/39

14/04

کرج

16/6±1/01

4/60±1/06

11/11

14/31

60/39

فسا

16/9±1/96

2/09±0/14

69/29

64/39

11/94

مغان

19/21±1/14

1/30±0/42

10/60

12/24

92/31

کرج

14/11±1/01

0/11±0/20

93/26

96/14

46/10

فسا

14/20±0/12

10/49±0/02

10/90

14/39

24/12

مغان

14/1±0/09

4/01±0/34

66/41

60/91

12/11

کرج

14/21±0/11

10/19±0/41

41/14

0/04

34/00

فسا

14/11±0/13

10/31±0/01

14/03

9/31

31/36

مغان

14/61±0/91

3/61±0/44

46/03

14/10

20/61

کرج

19/60±0/91

19/60±0/64

0

BDL

100

فسا

19/40±0/42

19/40±0/10

0

BDL

100

مغان

14/90±0/14

14/40±0/13

0/20

BDL

100

کرج

19/40±0/90

19/40±0/12

0

BDL

100

فسا

19/0±0/42

19/0±0/14

0

BDL

100

مغان

19/41±0/94

19/41±0/91

0

BDL

100

* متوسط طول ریشۀ چهار تکرار برای  40بوته( BDL ،کمتر از حد تشخیص)
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با گذشت زمان مقدار اتالف علفکش بیشتر شد،
بهطوری که در روز اول اتالف علفکش در سه منطقۀ
کرج ،مغان و فسا بهترتیب  1/14 ،4/21و  4/00درصد
گزارش شد .میانگین بقایای علفکش نیکوسولفورون+
ریمسولوفورون در  40روز پس از کاربرد علفکش در
کرج ،مغان و فسا بهترتیب  14/10 ،0/04و 9/30
میکروگرم بر کیلوگرم خاک بهدست آمد (جدول.)9
بهطور کلی مقدار باقیماندة علفکش در فواصل مختلف
زمانهای نمونهبرداری در منطقۀ مغان بیشتر از کرج و
در منطقۀ کرج بیشتر از منطقۀ فسا بود .در  30روز و
 141روز بعد از کاربرد ،بقایای علفکش مشاهده نشد.
همانگونه که دیده میشود پایداری علفکش در منطقۀ
مغان نسبت به مناطق کرج و فسا بیشتر بود (جدول .)9
مقدار مواد آلی خاک از مهمترین خصوصیات خاک است
که تجزیۀ علفکشها را تحت تأثیر قرار میدهد .اثر مواد
آلی بر واکنشهای زیستی میتواند از دو جهت باشد :یکی
اینکه مادة آلی بهعنوان یک منبع انرژی ،سبب افزایش
فعالیت میکروارگانیسمها میشود و با افزایش تعداد و
فعالیت آنها ،فرایندهای زیستی تجزیۀ علفکشها را سرعت
میبخشد و از طرف دیگر ،رونشینی علفکشها تجزیۀ
آنزیمی آنها را به تأخیر میاندازد ) .(Ramezani, 2010در
منطقۀ مغان با توجه به مقدار مواد آلی و رس کمتر پایداری
علفکش بیشتر است ،ولی با توجه به مقدار مواد آلی بیشتر
در منطقۀ فسا ،تجزیۀ علفکش بیشتر و پایداری آن کمتر
است (جدول  .)1همچنین ،درجۀ حرارت از عاملهای
بسیار مهم در تعیین شدت تجزیه و جذب علفکشها در
خاک است که درجۀ حرارت بیشتر در منطقۀ فسا میتواند
عاملی در تجزیۀ سریعتر علفکش در این منطقه باشد
(متوسط درجۀ حرارت در سه منطقۀ کرج ،فسا و مغان
بهترتیب  13 ،11و  10درجۀ سانتیگراد بود) .همچنین،
میزان  pHخاک از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار
علفکشهای خانوادة تریازینها و سولفونیلاورههاست
( .)Brown, 1990; Kookana et al., 1998در این مطالعه
با توجه به اینکه  pHخاکهای سه منطقه مشابه است ،اثر
 pHبر کارایی علفکش ناچیز است.
در غلظت دو برابر حد توصیهشدة علفکش
نیکوسولفورون+ریمسولوفورون ،بقایا در مناطق کرج ،فسا
و مغان تا  30روز بعد از کاربرد علفکش پایداری نشان
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داد؛ هر چند بقایا کمتر از حدی بود که توسط منحنی
کالیبراسیون تشخیص داده شود .در  40روز بعد از تیمار،
ماندگاری علفکش کرج ،فسا و مغان بهترتیب ،14/94
 14/20و  41/91میکروگرم بر کیلوگرم بود (جدول .)6
منحنی برازش دادههای بهدستآمده از درصد اتالف
علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون توسط مدل
سهپارامتری سیگوئیدی نشان داد که اتالف علفکش در
منطقۀ فسا با سرعت بیشتر و در زمان کمتری اتفاق
میافتد (شکل  .)6براساس پارامترهای مدل( x0 ،زمان
الزم برای اتالف  10درصد علفکش) در منطقۀ فسا
کمتر از دو منطقۀ دیگر است؛ بهطوری که این مقدار در
منطقۀ فسا در مقایسه با مناطق کرج و مغان بهترتیب
 96/0و  14/2درصد کمتر بود (جدول .)1
علفکشهای گروه سولفونیل اوره جزء علف کش
های اسید ضعیف هستند که در بیشتر خاکهای
کشاورزی بهصورت آنیون وجود دارند .ازاینرو ،جذب این
علفکشها بر روی ذرات خاک ضعیف است  .جذب این
گروه از علفکشها با افزایش اسیدیتۀ خاک ،بهعلت
افزایش غلظت فرم آنیونی این علفکشها در محلول
خاک ،کاهش مییابد .گزارش شده که تجزیۀ این
علفکشها در خاکهای قلیایی ،سرد ،خشک و دارای
مادة آلی کم بهکندی صورت میگیرد ( Rice et al.,
.)2002
با توجه به روند افزایشی مصرف علفکشهای گروه
سولفونیل اوره در کشور ،و همچنین شرایط آبوهوایی
(کمبود بارندگی در اکثر مناطق کشور که عاملی مهم در
افزایش پایداری این گروه از علفکشها و در نتیجه
تشدید تأثیر بقایای آنها بر گیاهان حساس در تناوبهای
زراعی است) ،بررسی آثار سوء بقایای این گروه از
علفکشها بر روی گیاهان زراعی که در تناوب کشت
میشوند در مناطق مختلف آبوهوایی کشور ضروری به
نظر میرسد تا بدینوسیله این جنبۀ بسیار مهم از
کاربرد علفکشها در مدیریت پایدار علفهای هرز
درنظر گرفته شود .بنابراین ،در تحقیقات گسترده باید
حد پایداری علفکشهای سولفونیل اوره و تأثیرات سوء
بقایای این علفکشها بر گیاهان زراعی در تناوب و
برنامهریزی بهمنظور کاهش این تأثیرات بر گیاهان
غیرهدف بررسی شود.
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جدول  .6واکنش طول ریشۀ عدس به باقیماندة علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون (اولتیما) در دوبرابر دوز توصیهشده
( 910گرم در هکتار) در سه منطقۀ کرج ،مغان و فسا توسط روش زیستسنجی
*طول ریشه (  ±انحراف از استاندارد) (سانتیمتر)
روز
1

9

0
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40
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درصد بازدارندگی
ریشه

میانگین باقیمانده
(میکروگرم بر کیلوگرم خاک)

درصد
اتالف

33/63
31/30
100/30
34/01
39/31
30/04
23/34
24/42
31/60
06/96
40/64
04/40
64/20
44/02
63/01
14/94

62/60
10/49
60/40
63/24
11/90
63/42
19/90
10/99
14/14
41/66
42/46
40/40
01/00
24/10
06/14
31/19
39/94
20/30
100
100
100
100
100
100

منطقه

شاهد

تیمارشده

کرج
فسا
مغان
کرج
فسا
مغان
کرج
فسا
مغان
کرج
فسا
مغان
کرج
فسا
مغان
کرج

19/01±0/16
19/61±0/92
14/61±0/44
19/44±0/24
19/00±0/42
14/94±1/10
19/10±0/36
19/14±0/23
14/41±0/64
16/6±1/01
16/9±1/96
19/21±1/14
14/11±1/01
14/20±0/12
14/1±0/09
14/21±0/11

4/00±0/99
4/64±0/92
1/10±0/03
4/94±0/12
4/0±0/69
1/30±0/40
4/31±0/69
9/20±0/46
4/61±0/10
6/40±0/04
4/14±1/43
6/11±1/04
4/61±0/01
3/41±0/13
4/00±0/24
3/91±1/21

26/24
24/00
20/96
24/32
20/93
29/30
02/44
01/96
00/24
40/19
16/90
00/09
62/40
42/11
10/61
40/16

فسا

14/11±0/13

10/90±0/90

10/99

14/20

مغان
کرج
فسا
مغان
کرج
فسا
مغان

14/61±0/91
19/60±0/91
19/40±0/42
14/90±0/14
19/40±0/90
19/0±0/42
19/41±0/94

2/40±0/99
19/91±0/64
19/42±0/40
14/00±0/49
19/40±0/14
19/0±0/40
19/9±0/91

99/19
0/34
0
4/64
0/09
0
0

41/91
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL

* متوسط طول ریشۀ چهار تکرار برای  40بوته( BDL ،کمتر از حد تشخیص)
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شکل  .6الگوی اتالف علفکش نیکوسولفورون+ریمسولوفورون (اولتیما) در دوز توصیهشده ( 101گرم در هکتار) در سه منطقۀ کرج،
مغان و فسا توسط روش زیستسنجی (نقاط مقادیر مشاهدهشده و خطوط روند پیشسینی توسط معادله را نشان میدهد).
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... ریمسولوفورون+ مطالعۀ بقایای علفکش نیکوسولفورون:شهبازی و همکاران

 برای تعیینf = a/(1+exp(-(x-x0)/b))  مدل سهپارامتری سیگموئیدی.1 جدول
)ریمسولوفورون (اولتیما+ درصد علفکش) علفکش نیکوسولفورون10 (زمان الزم برای اتالف
 مغان و فسا توسط روش زیستسنجی، گرم در هکتار) در سه منطقۀ کرج101( در دوز توصیهشده
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مناطق

پارامترهای مدل

مغان

فسا

کرج

101/04
16/09

30/01
4/42

30/03
3/93

99/14
0/34

16/91
0/32

41/36
0/32

X0

0/0001<

0/0001<

0/0001<

P value

عدس بهعنوان پارامتر حساس برای آنالیز نمونههای خاک
 نتایج این تحقیق حاکی از آن.مزارع مختلف انتخاب شد
ریمسولوفورون+بود که بقایای علفکش نیکوسولفورون
 روز بعد از40  فسا و مغان تا،(اولتیما) در مناطق کرج
، بنابراین.کاربرد علفکش میتواند پایداری داشته باشد
در مناطقی که ذرت بهعنوان کشت دوم کاربرد دارد و
 در صورت،برای مصارف علوفهای استفاده میشود
استفاده از این علفکش برای مبارزه با علفهای هرز
 اعمال فاصلۀ زمانی مطلوب در کاهش،مزارع ذرت
خسارت ناشی از بقایای این علفکش بر گیاهان بعدی
.ضروری بهنظر میرسد

a
b

R2

نتیجهگیری کلی

+در این تحقیق بقایای علفکش نیکوسولفورون
 از علفکشهای گروه سولفونیل،)ریمسولوفورون (اولتیما
 توسط روش،اوره که در مزارع ذرت استفاده میشود
 در تعیین، بهطور معمول.زیستسنجی ارزیابی شد
HPLC, ( باقیماندة علفکشها از روشهای آزمایشگاهی
 اما با توجه به هزینۀ زیاد مواد،) استفاده میشودGC
آزمایشگاهی برای استخراج بقایا از خاک و قیمت زیاد
 روش زیستسنجی میتواند جایگزین،آنالیز نمونهها
 در مطالعۀ حاضر در بین.مناسبی برای این موضوع باشد
 بازدارندگی طول ریشۀ گیاه،گیاهان مختلف ارزیابیشده
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