
 

 131-121 (1395) 12 هرزهایمجله دانش علف

 

ی مختلف های به کار برده شده در سیستمهاکشعلفبرخی از مطالعه قابلیت دسترسی 

 ورزی گندم بر روی ذرتخاک

 1فرشید نورالوندی و 2، محمد رضا جهانسوز*2حسن علیزاده ،1ستار جاوید

 دانشگاه تهران گروه زراعت و اصالح نباتاتاساتید  -2دانشگاه تهران  هرزهایعلفو مبارزه با کارشناسی ارشد شناسائی  -1

 11/6/95 افت:یخ دریتار

 1/12/95رش: یخ پذیتار

 ده یچك

( کشت .Zea mays Lذرت )عی یاه زراگی رایج مورد استفاده در گندم بر روی هاکشعلفاین آزمایش به منظور مطالعه اثرات باقیمانده )فراهمی زیستی( برخی 

ژوهشی پردیس کشاورزی و ورزی در مزرعه آموزشی و پهای مختلف خاکو تحت شرایط روش 1390شده پس از گندم صورت گرفت. آزمایش در سال زراعی 

ورزی. تیمارهای ن خاکی و بدوورزورزی مرسوم، کم خاکورزی عبارت بودند از: خاکمنابع طبیعی دانشگاه تهران واقع درکرج اجراء شد. تیمارهای خاک

یدوسولفورون متیل  -3هکتار،  گرم در 150تریاسولفورون + دای کامبا  -2لیتر در هکتار،  5/1 ایپیسیامبروموکسینیل+  -1ی عبارت بودند از: کشعلف

 20بنورون متیل به ترتیب ژیل  + تریدینافوپ پروپارکلو -5سولفورون متیل + سولفوسولفورون گرم در هکتار، مت -4گرم در هکتار،  400مزوسولفورون +سدیم

 5/12-25متر( و تحتانی )سانتی 0-5/12های زیست سنجی از دو عمق سطحی ). برای آزمایشکشعلفشاهد بدون مصرف  -6لیتر در هکتار و  8/0گرم و 

( انجام شد. درصد Zea mays( به عنوان گیاه محک و ذرت )Lepidium sativumسنجی بر روی گیاهان شاهی )گیری انجام شد. زیستمتر( خاک نمونهسانتی

یستی زود؛ فراهمی بدر ارتباط  کشعلفورزی با فراهمی زیستی رویش، وزن خشک و ارتفاع شاهی و ذرت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نوع روش خاک

 ولفورون متیلیدوسا ، ی تریاسولفورون + دای کامبهاکشعلفبه ترتیب ورزی حداقل بود. بر اساس شاخص فراهمی زیستی، در روش بدون خاک کشعلف

تناوب آسیب  صول بعدی درست به محسولفورون متیل + سولفوسولفورون بیشترین میزان ماندگاری را نشان دادند. بنابراین ممکن او متمزوسولفورون +سدیم

ای و پیسیمابروموکسینیل+ ی هاکشعلفسولفوسولفورون در خاک متحمل بود. از طرف دیگر  سولفورون متیل +بزنند، هر چند گیاه ذرت نسبت به بقایای مت

یاهان بعدی در د مشکل جهت گرسد که باعث ایجابنورون متیل فعالیت زیستی بسیار ناچیزی در خاک داشتند و بعید به نظر میکلودینافوپ پروپارژیل + تری

 تناوب شوند.

 ، تناوبکشعلفورزی، باقیمانده ورزی، کم خاکجی، بدون خاکسنزیست: های کلیدیواژه
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 مقدمه

 باید با چهارچوب کشاورزی عملیات مدیریت کشاورزی

یکی از   .(Locke & Bryson, 1997)منطبق باشد   پایدار

موجود های کشاورزی هائی که در بسیاری از سامانهجنبه

مدیریت باشد میقابلیت تطبیق با کشاورزی پایدار را دارا 

ن شخم کاهش یافته و گیاها هایروش از طریقبقایای گیاهی 

 ،ورزی حفاظتیهای خاکاست. اگرچه اتخاذ سامانه پوششی

 رد را با تغییراتی روبرو خواهد ک هرزهایعلفعملیات کنترل 

(Chauhan et al., 2006عملیات خاک .) ورزی حفاظتی و

با یکدیگر مرتبط  ، به شکل تنگاتنگیهرزهایعلفکنترل 

 ها به وسیله کشاورزان بستگی بهباشند و پذیرش این روشمی

 هرزهایعلفئی برای کنترل موثر هاکشعلفدر دسترس بودن 

 (.Koskinen & McWhorter, 1986در آنها دارد )

 کشعلفهای میان فرایندهای مختلفی در رابطه با برهمکنش

سطحی جمله: جذب  و بقایای گیاهی در خاک مطرح است، از

)به وسیله بقایای گیاهی در سطح خاک و جذب  کشعلف

آبشوئی و یا ، کشعلفتجزیه  ،سطحی به کلوئیدهای خاک(

های خاک از قبیل کربن . ویژگیکشعلفو فراریت  رواناب

آلی، اسیدیته، بافت خاک، وضعیت عناصر غذائی، رطوبت 

های خاک و جمعیت میکروبی آن در رابطه با برهمکنش

کنند. این عوامل با محیط خاک نقش مهمی بازی می کشعلف

ی مدیریتی که در یک مطقه تحت تأثیر نوع سامانه به شدت

 عملیات مدیریتیبنابراین  .دارندقرار  ،شودخاص اتخاذ می

ورزی حفاظتی که در جهت افزایش ورزی و خاکبدون خاک

د سرنوشت توانناند، میتجمع بقایا در سطح خاک طراحی شده

 (.Reddy et al., 1995aرا در خاک تغییر دهند ) کشعلف

با  کشعلفاستفاده از عملیات شخم در جهت مخلوط نمودن 

ورزی کاهش یافته محدود شده های خاکدر روش ،خاک

با  کشعلفاست. گزارش شده است که مخلوط نمودن 

تواند با حفاظت نمودن آن از تجزیه نوری و تبخیر، خاک، می

در خاک  آنی زمانی پایداری تر شدن دورهموجب طوالنی

(. ممکن است این مسأله Basham & Lavy, 1987) شود

در تناوب زراعی ایجاد  کشعلفمشکالتی در رابطه با بقایای 

به حداقل رساندن  هاکشعلفنماید. در مورد برخی از 

 شوداز مزایای شخم کاهش یافته تلقی  ی آنهامشکالت بقایا

(Locke & Bryson, 1997.)  افزایش یافتن زمان ممکن است

با  هامخلوط کردن آنی در نتیجه در خاک کشعلفپایداری 

 در تناوب زراعی کشعلفبروز مشکالت بقایای باعث  ،خاک

 (.Ferris et al., 1989گردد )

ی دهد وجود بقایازیادی وجود دارد که نشان می های گزارش

ک اثرات سوئی بر گیاهان زراعی در خا هاکشعلفبرخی از 

. برای سازدمیی را با محدودیت مواجه عداشته و تناوب زرا

 کشعلفای مشخص شد که بقایای مثال در مطالعه

یشه درصد از رشد ر 90تواند حتی تا تریفلورالین در خاک می

( جلوگیری کند .Helianthus annuus L) گردانگیاه آفتاب

(Hernández-Sevillano et al., 2001 به ویژه این مسأله به .)

ی سولوفونیل اوره اثبات و هاکشعلفخصوص در مورد 

  ;Stork, 1995; Bayer et al., 1987گزارش شده است )

Vicari et al., 1994.)  

های آنالیتیکی در بررسی میزان بقایا و پایداری روش

در خاک، سودمند و موضوع مطالعات زیادی بوده  هاکشعلف

ها اما این روش (.Hernández-Sevillano et al., 2001) تاس

در مواردی با محدودیت مواجه هستند. برای مثال فقدان 

از  کشعلفوجود روش مؤثر استخراج مقادیر بسیار کم 

( و همچنین عدم Hernández-Sevillano et al., 2001خاک )

زان ها در پاسخ دادن به این سوال که آیا میتوانائی این روش

ی هست کشعلفدر خاک، دارای فعالیت  کشعلفباقی مانده 

ها است. برای مثال حتی و یا خیر، از جمله این محدودیت

 01/0کلروسولفورون )در حد  کشعلفهای بسیار کم غلظت

 بی(، باعث کاهش رشد گیاهان زراعی پیپی  07/0تا 

(، .Brassica napus Lهای مرتعی حساس مانند کلزا )و گونه

 (، نخود فرنگیPhaseolus vulgaris Lلوبیا )

 (Pisum sativum L.( عدس ،)Lens culinaris Medik. ) 
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 ( شده است.Medicago sativa Lو یونجه )

 (Moyer et al., 1990 .) 

ی سولفونیل هاکشعلفبا توجه غلظت مصرفی بسیار پائیین 

م ر کاوره در واحد سطح ، نه تنها بررسی وجود مقادیر بسیا

نه بینی احتمال بازدارندگی از جواآنها در خاک ، بلکه پیش

زنی و رشد آنها بر روی گیاه حساس در تناوب نیز بسیار 

(. در نتیجه Hernández-Sevillano et al., 2001دشوار است )

 سنجی به عنوان روشی ساده،در چنین شرایطی استفاده زیست

اه سیت احتمالی گیبینی حساارزان و قابل اعتماد برای پیش

 ، سودمند خواهد بود.کشعلفزراعی در تناوب نسبت به 

تریاسولفورون + دای کامبا ، کلودینافوپ ی هاکشعلف 

 ای، پیسیامبروموکسینیل+ بنورون متیل، پروپارژیل، تری

 یدوسولفورون متیلسولفورون متیل + سولفوسولفورون و مت

باشند که در یی میاهکشعلفمزوسولفورون از جمله +سدیم

 از طرفی گیرند.زراعت گندم در ایران مورد استفاده قرار می

زائی آنها بر روی محصوالت حساس در پتانسیل خسارت

ا ز آنهه اتناوب با گندم و مقایسه میزان بقایای فعال به جا ماند

ورزی خصوصا خاک ورزی،های مختلف خاکدر سامانه

یرا در ایران در حال ورزی که اخحفاظتی و بدون خاک

ر این مطالعه د ارزیابی نشده است.باشد، گسترش و توجه می

بررسی چنین ابهاماتی در رابطه با برخی از  راستای

ی ی رایج مورد استفاده در گندم در سه نوع سامانههاکشعلف

ورزی ورزی، خاکورزی متفاوت شامل بدون خاکخاک

ر ت دی آنها بر گیاه ذرحفاظتی و معمول و اثر بقایای احتمال

سنجی تناوب با گندم در شرایط کرج و به روش زیست

 .ه استصورت گرفت

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی  1389گندم در آبان ماه سال زراعی 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، واقع در شهر 

دقیقه طول شرقی  57درجه و 50کرج با مشخصات جغرافیایی 

دقیقه با متوسط ارتفاع از  55درجه و  35عرض شمالیو 

متر کشت گردید. این منطقه از نظر  1310سطح دریا 

بندی اقلیمی جزء مناطق نیمه خشک با زمستان نسبتًا تقسیم

ورزی و نحوه های خاکسامانهباشد. سرد و تابستان معتدل می

خاک ورزی مرسوم شامل  -1اجرای آنها بدین ترتیب بود: 

سانتی متر +  20ار استفاده از گاو آهن برگرداندار به عمق یکب

خاک ورزی -2دو دیسک عمود برهم، لولر و سپس کشت، 

ورز مرکب و سپس خاکدستگاه حداقل شامل استفاده از 

ورزی: کشت توسط دستگاه بدون بدون خاک-3کشت، 

تیمارهای ورز بالدان به شکل مستقیم در داخل خاک. خاک

علفکش کلودینافوپ -1: بودند از عبارت یکشعلف

لیتر از ماده  8/0رویشی به میزان پسپروپارژیل به صورت 

عالوه ه ب از امولسیون غلیظ شونده (EC 80% تاپیک)تجاری 

بنورون متیل به صورت پس رویشی به میزان کش تریعلف

گرانول ( DF 75% )گرانستارگرم در هکتار از ماده تجاری  20

کش یدوسولفورون متیل علف-2 قابل حل در آب.

مزوسولفورون متیل به صورت پس رویشی به میزان +سدیم

گرانول ( WG  %6شوالیه) گرم در هکتار از ماده تجاری 400

سورفکتانت غیریونی  درصد 5/0قابل پخش در آب به همراه 

سولفورون متیل + سولفوسولفورون متعلفکش -3.سیتوگیت

رم در هکتار از ماده گ 36صورت پس رویشی به میزان به

گرانول قابل پخش در آب به ( WG 5+75% )توتالتجاری 

  سورفکتانت غیریونی سیتوگیت.درصد  5/0همراه 

صورت پس  بهتریاسولفورون + دای کامبا کش علف-4

 WGلنتورگرم در هکتار از ماده تجاری )150رویشی به میزان 

درصد  5/0 گرانول قابل پخش در آب به همراه (75%

بروموکسینیل+  کشعلف-5. ورفکتانت غیریونی سیتوگیتس

لیتر در هکتار  5/1صورت پس رویشی به میزان  به ایپیسیام

( امولسیون غلیظ EC 40% برومایسید ام آ)از ماده تجاری 

سورفکتانت غیریونی درصد   5/0شونده به همراه 

ی . همهکشعلفبدون کاربرد شاهد  -6سیتوگیت.

زنی گندم به ل همزمان و در مرحله پنجهبه شک هاکشعلف

 کار رفتند.
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بالفاصله بعد از برداشت نهائی گیاه گندم در مزرعه، نمونه 

 0-5/12به وسیله آگر از دو عمق هابرداری خاک از کرت

. سانتی متری خاک انجام شد)تحتانی(  5/12- 25و)سطحی( 

نقطه به صورت تصادفی و در مجموع به  3داخل هر کرت از 

در داخل  هانمونهکیلوگرم خاک برداشته شد.   1یزان م

پس از اتیکت گذاری به سرد خانه  شده، پالستیک  ریخته

 بعد از انتقال از سردخانه به گلخانه  هانمونه این منتقل گردید.

سنگ، کلوخ  و کاه و کلش آنها جدا شد.  و شدند  بررسی

 (.Lepidium sativum L) شاهی بر روی گیاهان سنجیزیست

ه به عنوان کشت دوم )به عنوان گیاه زراعی کشت شد و ذرت

انجام شد. طرح مورد استفاده برای آزمایشات  بعد از گندم(

 3های کامل تصادفی با سنجی، فاکتوریل در قالب بلوکزیست

تکرار بود. برای تعیین میزان رویش شاهی، وزن خشک و 

های مربوطه ارتفاع شاهی و ذرت، مقداری خاک درون گلدان

متر به ترتیب برای شاهی و ذرت( سانتی 20و  10)با قطر 

متر از باالی گلدان خالی سانتی 2ریخته شد، به نحوی که 

درون  عدد( 216)به تعداد  هاپس از کاشت، گلدانباشد. 

صورت تصادفی ه و ب هزیرگلدانی هم اندازه قرار داده شد

میزان رویش برای تعیین روی سکوی گلخانه مرتب شدند. 

های مخصوص آن عدد بذر این گیاه در گلدان 10شاهی 

ها گلدان انتهایروز یکبار و از  3-4آبیاری هر کشت شد. 

 .انجام شد

شامل وزن خشک  در این آزمایش شده گیریاندازه صفات

شاخساره و ارتفاع شاهی و ذرت و درصد رویش شاهی در 

صفات مرتبط با بود.  هاکشعلفخاک حاوی بقایای احتمالی 

و صفات مرتبط با رشد ذرت  یک هفتهرویش و رشد شاهی 

ها بردارینمونهتمامی . گیری شداندازهبعد از کاشت،  یک ماه

وزن خشک شاخساره،  تعیین انجام شد. برای تخریبی به شکل

گراد به سانتی 75از سطح گلدان قطع و درون آون  هاتمام بوته

توزین  شدن خشک س ازقرار گرفته و پ ساعت 48مدت 

کش مدرج  از سطح ارتفاع گیاهان به وسیله خط .گردیدند

گیری شد. خاک و محل قرار گرفتن گره تا رأس آنها اندازه

برای تعیین میزان رویش شاهی یک هفته پس از کشت تعداد 

های رشد یافته در هر گلدان شمارش شد. به این گیاهچه

از وجود میزان بقایائی سنجی به عنوان شاخصی ترتیب زیست

تواند باعث کاهش رشد گیاه حساس شود، که می کشعلفاز 

 SASها با نرم افزار تجزیه واریانس دادهمالک قرار گرفت. 

Ver. 9.1  ومقایسه میانگین با آزمون در LSD در سطح احتمال

از طریق برنامه  نمودارهاصورت گرفت. رسم درصد  5

EXCEL 2010 انجام شد. 

 نتایج 

ورزی بر خصوصیات رویشی و های مختلف خاکاثر روش

 رشدی شاهی و ذرت

ورزی بر صفات درصد رویش شاهی، وزن اثر اصلی خاک

درصد( و ارتفاع ذرت  1خشک شاهی و ذرت )سطح احتمال 

 (.1داری  داشت )جدول درصد( تأثیر معنی 5)سطح احتمال 

صفات درصد رویش شاهی، وزن خشک ذرت و شاهی و 

-ورزی حفاظتی بیشتر از خاکع ذرت در روش خاکارتفا

(. اندازه این صفات در روش 2ورزی معمول بود )جدول 

ورزی حفاظتی، اغلب حالت حدواسط بود )سطح خاک

 .درصد( 5احتمال 

ی مختلف بر خصوصیات رویشی و رشدی هاکشعلفاثر 

 شاهی و ذرت

بر صفات درصد رویش شاهی، وزن  کشعلفاثر اصلی تیمار 

شک ذرت و ارتفاع ذرت و شاهی و همچنین اثر متقابل خ

در عمق نمونه برداری بر صفت وزن خشک شاهی  کشعلف

(. وزن خشک شاهی 1درصد( داشت )جدول 1دار )اثر معنی

در هر دو عمق و  کشعلفدر تیمارهای شاهد بدون مصرف 

و تاپیک + گرانستار در عمق   ایپیسیامبروموکسینیل+ 

سولفورون متیل + ین و در تیمارهای متتحتانی بیشتر

مزوسولفورون +یدوسولفورون متیل سدیمسولفوسولفورون ، 

و تریاسولفورون + دای کامبا در عمق سطحی کمترین میزان 

 (.1درصد( )شکل  5بود )سطح احتمال 
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 .. تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات شاهی و ذرت در پاسخ به تیمارهای مختلف1جدول 

Table 1. Analysis of variance for cress and corn in response to different treatments (including: Tillage (Til), Herbicide (Herb) 

and Sampling Depth (Dep). 

Source of variation 
Degree 

of 
freedom 

(Cress) (Corn) 

(g) 

Shoot dry 

matter 

(cm) 

Height 
Emergence 

percentage 

(g) 

Shoot dry 

matter 

(cm) 

Height 

(Block) 2 0.02417** 16.900** 4.842** 10.248** 4102.25** 

(Til) 2 0.01681** 0.181n.s 3.898** 1.272** 234.84* 

(Herb) 5 0.02013** 29.313** 11.192** 0.907** 683.59** 

(Dep) 1 0.01811** 1.203n.s 2.370* 0.175n.s 355.70* 

 (Til*Herb) 10 0.00045n.s 0.338n.s 0.609n.s 0.134n.s 121.27n.s 

 (Til*Dep) 2 0.00023n.s 0.246n.s 0.453n.s 0.041n.s 18.12n.s 

 (Herb*Dep) 5 0.00184** 0.724n.s 0.392n.s 0.035n.s 25.61n.s 

 (Til*Herb*Dep) 10 0.00008n.s 0.113n.s 0.275n.s 0.008n.s 18.331n.s 
Error 70 0.0005 0.764 0.566 0.079 71.42 

Coefficient of variations _ 7.363 11.538 8.991 10.165  

n.s  represents non significant difference and *,** represent significant difference in 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. 
 

 

 .ورزی بر روی میانگین صفات مختلف شاهی و ذرت. اثر تیمارهای خاک2جدول

Table 2. Effect of tillage treatments on different traits of cress and corn. 

Corn height Corn shoot dry matter Cress emergence percentage Cress Shoot dry matter  

Tillage     
71.61b 2.613b 8.194b 0.288c Conventional tillage 

73.08ab 2.731b 8.167b 0.306b Minimum tillage 

76.58a 2.981a 8.75a 0.331a No tillage 
Means followed by the same letters indicates that differences were not statistically significant (LSD test, P<0.05). 

 

، کشعلفتیمارهای شاهد بدون مصرف ر ارتفاع شاهی د

ر دو  و تاپیک + گرانستار بیشترین  ایپیسیامبروموکسینیل+ 

بطه . در این رامقدار بودکمترین تریاسولفورون + دای کامبا 

مزوسولفورون و +ی یدوسولفورون متیل سدیمهاکشعلف

مقادیر حدواسطی را سولفورون متیل + سولفوسولفورون مت

 .(3درصد( )جدول  5سطح احتمال ) سبب شدند

، کشعلفوزن خشک ذرت در تیمارهای شاهد بدون کاربرد 

بروموکسینیل+ بنورون متیل، کلودینافوپ پروپارژیل + تری

سولفورون متیل + سولفوسولفورون بیشترین و مت ایپیسیام

 یدوسولفورون متیل سدیمو در تریاسولفورون + دای کامبا و 

درصد(  5ترین میزان بود )سطح احتمال کممزوسولفورون + 

 (.3)جدول 

تیمارهای شاهد بدون در رابطه با درصد رویش شاهی، 

، تاپیک + گرانستار و بروموکسینیل+ کشعلفمصرف 

-متو تریاسولفورون + دای کامبا بیشترین،  ایپیسیام

کمترین و یدوسولفورون سولفورون متیل + سولفوسولفورون 

لفورون حدواسط دوحالت قبلی را نشان مزوسو+  متیل سدیم

 .(2درصد( )جدول  5ند )سطح احتمال داد
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بنورون متیل، کلودینا: بنو: تری)بروما: بروموکسینیل، تری کش*عمق نمونه برداری بر میزان وزن خشک شاخساره شاهی. اثر متقابل علف1شكل 

تریاسول:  سول: سولفوسولفورون، یدوسول: یدوسولفورون، مزوسول: مزوسولفورون،سولفورون متیل، سولفوسولفو: متکلودینافوپ پروپارژیل، مت

 .تریاسولفورون(

Figure 1. Interaction of herbicide*Depth on cress shoot dry matter (Bromo: Bromoxynil, Tribenu: Tribenuron methyl, 

Clodina: Clodinafop-propargyl, Metsul: Metsulfuron methyl, Sulfosul: Sulfosulfuron methyl, Iodosul: Iodosulfuron, 

Mesusul: Mesusulfuron, Triasul: Triasulfuron. 
Means followed by the same letter indicate differences were not statistically significant (LSD test, P<0.05) 

 
 

ینافوپ نا: کلودبنورون متیل، کلودیبنو: تری)بروما: بروموکسینیل، تری ین صفات مختلف شاهی و ذرتبر روی میانگ یکشعلف. اثر تیمارهای 3جدول

سولفورون متیل، سولفوسول: سولفوسولفورون، یدوسول: یدوسولفورون، مزوسول: مزوسولفورون، تریاسول: سولفو: متپروپارژیل، مت

 .تریاسولفورون(

Table 3. Effect of herbicde treatments on different traits of cress and corn. 

Herbicide treatments Cress height Cress emergence percentage Corn dry matter Corn height 
Control without herbicide 8.956a 9.111a 2.969a 79.28a 
Broma + MCPA 8.733a 8.944a 2.928a 78.39a 
Tribenu + Clodina 8.339b 9.111a 2.951a 77.94a 
Metsul + Sulfosul 6.528c 7.444c 2.816a 74.5a 
Iodosul + Metsul 7.067c 8.111b 2.482b 68b 
Triasul + Dicamba 5.856d 7.444c 2.505b 64b 
Means followed by the same letter indicate differences were not statistically significant (LSD test, P<0.05). 

 

اثر عمق نمونه برداری بر خصوصیات رویشی و رشدی 

 شاهی و ذرت

از قسمت  شده گیرینتایج حاکی از آن است که خاک نمونه

نسبت به خاک برداشته شده  متر(سانتی 0-5/12سطحی )عمق 

متر( اثر بازدارندگی سانتی 5/12-25از قسمت زیرین )عمق 

 داشته استذرت  درصد رویش شاهی و ارتفاعبیشتری بر 

 (.4درصد( )جدول  5)سطح احتمال 
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 .از خاک بر درصد رویش شاهی و ارتفاع ذرت کشعلفبرداری  . اثر عمق نمونه4 جدول

Table 4. Effect of herbicide sampling depth from soil on cress emergence percentage and corn height. 

Soil sampling depth Cress emergence percentage Corn height 
Depth 1 (0-12.5 cm) 8.22b 71.94b 
Depth 2 (12.5-25 cm) 8.51a 75.57a 
Means followed by the same letters indicates that differences were not statistically significant (LSD test, P<0.05). 
 

 بحث

 کشعلفزیستی  بر فعالیت ورزیی خاکاثر نوع سامانه

 در خاک

در  کشعلفنتایج این مطالعه حاکی از آن بود که پایداری 

ی خود را حفظ کشعلفخاک در سطوحی که بتواند فعالیت 

کرده و بر روی گیاه زراعی حساس بعدی در تناوب خسارت 

ورزی قرار داشته است. بزند، تحت تأثیر نوع روش خاک

بر تغییرات  دالیل متعددی وجود دارد که ممکن است

ورزی نقش های مختلف خاکدر سامانه کشعلفماندگاری 

 به سزائی داشته باشد. 

ورزی را موجب افزایش بسیاری از محققان کاهش خاک

(، کاهش تبخیر Lal et al., 1994) محتوای کل کربن آلی خاک

 آب و افزایش نفوذ آن به داخل خاک

 (Locke & Bryson, 1997 )بیشتر فعالیت و در نتیجه پویایی 

  (.Franzluebbers et al., 1994اند )میکروبی آن دانسته

 تقویت پویائی جامعه میکروبی خاک در این شرایط

 (Locke & Bryson, 1997می ) تواند عامل مهمی در درک

-باقی مانده در روش کشعلفاین مسأله باشد که چرا میزان 

سوم، ورزی مرورزی نسبت به خاکهای کم و بدون خاک

 تر از آن سطحی بوده است که به محصول حساسغالبا پائین

 در تناوب صدمه بزند.

در  هاکشعلفدیگر عواملی که در رابطه با کاهش ماندگاری 

ورزی بر شمرده شده است، عبارتند ها کم و بدون خاکروش

در خاک  کشعلفهای آنزیمی تجزیه از: افزایش فعالیت

(Reddy et al., 1995b; Locke & Bryson, 1997 و جذب )

به وسیله بقایا و تبدیل آن به  کشعلفمقادیر قابل توجهی از 

فرم از لحاظ زیستی کمتر فعال و یا قرار دادن آن در معرض 

 (.Chauhan et al., 2006تجزیه نوری )

  دهد که عمومانتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می

ی بیشتر از خاک در خاک سطح کشعلففعالیت زیستی 

(. اگرچه دلیل این 4و جدول  1تحتانی بوده است  )شکل 

ل مسأله کامال مشخص نیست اما ممکن است این مسأله به دلی

 در شرایط انجام این آزمایش بوده است. کشعلفآبشوئی کم 

 درتوده گیاهی افزایش زیستبرای مثال گزارش شده است که 

میزان شستشوی آن ، از کشعلف کردنجذب  با، کسطح خا

به هر حال بایستی توجه کرد (. ;Dao, 1995) خواهد کاست

د ض هایگزارش کشعلفدر  رابطه با اثر بقایا بر آبشوئی که 

 ;Gish et al., 1995و نقیضی ارائه شده است )مانند 

Levanon et al., 1993)  شدت و و گزارش شده است که

 مله عواملی است، از جکشعلفزمان بارندگی پس از کاربرد 

ها در نتایج بدست آمده شده است که باعث بروز تفاوت

(Isensee & Sadeghi, 1994, 1995.) 

مطالعات کمی در رابطه با میزان از دست رفتن  با این حال

های شخم حفاظتی صورت گرفته و در سامانه هاکشعلف

صرف نظر از  است، تناقضاتی دارند. نتایجی که گزارش شده

های مبتنی بر رسد که در سامانهختالفات، به نظر میاین ا

ورزی ورزی حفاظتی، نسبت به خاکورزی و خاکبدون خاک

تر فعالیت زیستی تری برای کاهش سریعمعمول محیط مناسب

دارد در نتیجه مشکل وجود بقایای فعال  هاکشعلف

سوزی ناشی از آنها در چنین شرایطی ی و امکان گیاهکشعلف

های چندساله و به خواهد بود. به عالوه انجام آزمایشکمتر 

تواند در درک بهتر رفتار خصوص در مناطق مختلف می
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ورزی نقش در خاک تحت شرایط مختلف خاک هاکشعلف

 به سزائی داشته باشد. 

 بر فعالیت زیستی آن در خاک کشعلفاثر نوع 

ی آن است که میان نتایج این مطالعه نشان دهنده

ی مختلف از نظر دارا بودن فعالیت زیستی در هاشکعلف

نتایج به دست (. 1خاک تفاوت محسوسی وجود دارد )جدول 

وزن ، رویش شاهی بر روی درصدسنجی از زیستاز  آمده

خشک و ارتفاع شاهی و ذرت حاکی از آن است که 

ی هاکشعلفکه در ترکیب خود دارای  یئهاکشعلف

 در ترید، فعالیت زیستی طوالنیخانواده سولفونیل اوره هستن

تیل و یدوسولفورون متریاسولفورون + دای کامبا  خاک دارند.

مزوسولفورون در مقایسه با شاهد بدون مصرف +سدیم

به شکل  را  در هر دو گیاه ذکر شده صفات کشعلف

ه محسوسی کاهش داده و در خاک ماندگاری باالئی دارند و ک

ر دبروز خسارت به گیاه بعدی تواند به شکل بالقوه باعث می

 . (3)جدول  تناوب گردند

ی سولفونیل اوره در خاک به هاکشعلفسرنوشت و رفتار  

ای مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص شده شکل گسترده

است که به وسیله عوامل مختلف محیطی و خاکی تحت تاثیر 

های سرد، خشک، معموال این فرایندها در خاک ،گیردقرار می

 ا بافت سنگین و اسیدیته باال کندتر استب

 (Beyer et al., 1987; Kotoula-syka, 1993; Walker & 

Welch, 1989.) ها با وضعیت خاک مطالعه تا این گزارش

در چنین شرایطی برخی از حدودی مطابقت دارد. 

ی سولفونیل اوره برای مدت زیادی در هاکشعلف

ود در خاک پایدار شسوزی میهائی که موجب گیاهغلظت

 سازندمانده و محصول بعدی در تناوب را متأثر می

 (Stork, 1995 .) 

یدوسولفورون متیل ی تریاسولفورون و هاکشعلفدر مورد 

وجود دارد که حاکی از  هائیگزارشمزوسولفورون +سدیم

 ماندگاری متوسط تا زیاد آن در خاک است

 (Rapparini, 2006). در یاسولفورون تر کشعلف برای مثال

گرم در هکتار، حتی تا یک سال پس از کاربرد، از  22مقدار 

زمینی و چغندر رشد یونجه، کلزا، عدس، نخود فرنگی، سیب

 به  در نتیجه ( وMoyer, 1995قند کاست )

 گزارش شده است ی پایدار در خاککشعلفعنوان 

 (Menne & Berger, 2000; Wlaker & Welch, 1989).  در

متیل سدیم به شکل  یدوسولفورون کشعلفدیگری  یآزمایش

گرم ماده موثر در هکتار بر روی  10رویشی و به مقدار پس

 کشعلفگندم پائیزه در بهار به کار رفته بود، نیمه عمر این 

 یو در الیه 2/6لومی با اسیدیته -در خاک شنی

 ه استروز گزارش شد 60متری، سانتی 10-0 

 ((Rouchaud et al., 2003. 

صفات تحت با قضاوت بر اساس  صرفا آزمایش واین در 

 ک ومانند میزان رویش، وزن خش تأثیر قرار گرفته گیاه محک،

سولفورون متیل + مت  کشعلفرسد به نظر می ارتفاع،

 د.باشبرخوردار  در خاک از ماندگاری باالئیسولفوسولفورون 

وزن خشک یعنی  ،در رابطه با صفات مرتبط با رشد ذرت اما

مانند تیمار شاهد بدون مصرف  کشعلفو ارتفاع، این 

تا ذرت  دهد کهکه این مسأله نشان می ه استبود کشعلف

 به و میزان بقایای نسبت به بقایای آن متحمل است حد زیادی

 .فعالیت زیستی بر روی این گیاه ندارد کشعلفجامانده از 

 گرز مطالعات دیاین مسأله با نتایج به دست آمده در برخی ا

 ;Izadidarbandi et al., 2011مطابقت دارد )

 Pour azar et al., 2009; Mansouri et al., 2008.) 

ی مطالعه شده در این آزمایش، تقریبا اثر هاکشعلفسایر 

سوئی در بلند مدت بر صفات رویشی و رشدی گیاهان 

مطالعه شده نداشتند. عدم وجود فعالیت زیستی چنین 

ی هورمونی در خاک، هاکشعلفئی، به خصوص هاکشعلف

عمدتا به دوام کوتاه مدت و یا جذب سطحی آنها در خاک 

های بروموکسینیل + مربوط است. این مسائل در مورد علف

، بروموکسینیل (Pour azar et al., 2009ای )پیسیام

(Zablotowicz et al., 2009تری ،) بنورون متیل 
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(Tomlin, 2003دا ،)( ی کامباCaux et al., 1993 و )

( به خوبی مستند Roy& Singh,2006کلودینافوپ پروپارژیل )

 شده است.

دهد که میان به شکل کلی نتایج این مطالعه نشان می

های محسوسی در رابطه با ی مختلف تفاوتهاکشعلف

تواند بقایای به لحاظ زیستی فعال در خاک وجود دارد که می

ر گیاه ذرت در تناوب داشته باشد. این اثرات متفاوتی ب

ها به خصوص ممکن است ناشی از خواص فیزیکی و ویژگی

شیمایی )مانند حاللیت در آب، فشار بخار، میزان حساسیت 

نسبت به عوامل تجزیه کننده و ...( متفاوت آنها باشد. از 

-طرف دیگر شرایط اقلیمی و خاکی حاکم بر مزرعه نیز می

هائی موثر باشد. در نتیجه نتایج به ین تفاوتتواند بر بروز چن

دست آمده تا حد زیادی خاص منطقه خواهد بود. از این رو 

رسد برای رسیدن به درک مناسبی از رفتار به نظر می

ی مختلف در مناطق مختلف، نیازمند طراحی هاکشعلف

 باشد.های خاص هر منطقه میهای مناسب با ویژگیآزمایش
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Abstract  

This experiment was conducted to study the residual effect of some wheat herbicides on following corn (Zea mays L.) 

crop under different tillage systems in Karaj province. Tillage treatments included: conventional tillage, minimum 

tillage and, no-tillage. Herbicide treatments were: 1- bromoxynil + MCPA (EC 40%) 1.5 lit/ha, 2- triasulfuron + 

dicamba (WG 70%) 150 gr/ha, 3- mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl-sodium (62 WG) 400 gr/ha, 4- 

metsulfuron methyl + sulfosulfuron (w/v %5+75WG) 36 gr/ha, 5- tribenuron methyl (EC 8%) + clodinafop propargyl 

(DF 75%) 20 gr/ha and 0.8 lit/ha respectively, as well as unweeded control (without herbicide). Soil sampling for 

bioassay tests made from surface layer (0-12.5 cm) and, sub-surface layer (12.5-25 cm). Bioassay experiment was 

conducted with Cress (Lepidium sativum) as a test plant and corn. Cress emergence percentage and cress and corn dry 

matter and height was assessed. Results indicated that herbicide bio- availability was depended on tillage system; in fact 

herbicide bio-availability was minimum in no-tillage systems. Triasulfuron + dicamba, mesosulfuron-methyl + 

iodosulfuron-methyl-sodium and metsulfuron methyl + sulfosulfuron were the most persistent herbicide based on bio-

availability, respectively.  Therefore, these herbicides may damage the following corn crop in rotation although, corn 

was more tolerant to metsulfuron methyl + sulfosulfuron. On the other hand, the persistence of bromoxynil + MCPA 

and tribenuron methyl + clodinafop propargyl herbicides in the soil was negligible and damage seems unlikely by theses 

herbicide in rotation. 
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