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 3الدین قزلی، فرخ 4، عبدالعزیز حقیقی3پور، محمدفریدون2زنگنه، حسین ثابت1*زادهمحمد حسن هادی

 و آموزش قا،یتحق سازمانرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، م-کیپزشاستادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه -1

 سازمانرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، م-پزشکیات گیاهمربی پژوهش، بخش تحقیق -2مشهد،ی کشاورز جیترو

پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش یاهگی پژوهش و استادیار پژوهش، بخش تحقیقات مرب -3اهواز،  یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق

پزشکی، مرکز ربی پژوهش، بخش تحقیقات گیاهم -4شیراز،  یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق سازمانکشاورزی و منابع طبیعی فارس، 

 ایستگاه گنبدکاووس.، یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق سازمانتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، 

 (22/4/1400 تاریخ پذیرش: - 18/11/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده
ع راایر  پرهسهش در مر ها برر گیاهران اسرار در ونراست اسر   سوزی آنهای دارای پسماند، گیاهکشیکی از اثرات منفی علف

-1395هرای  السرطی خوزستان ، فارر س گلستان  ،یخراسان رضو یعیس منابع طب یس آموزش کشاسرز قاتیک  وحقامرپهسهشی 
 هران زراعریاز میران گیا   ونراست هراندکش  شرد  ییدر پا ایگندم  داش بالفاصله پس از بر، وناست اهانیبه اجرا در آمد  گ 1397

یج نترا  انتخات شردند یس نخودفرنگ کل ا، شبدر، گندم، جو، باقال  ه،ییچغندرقند پا   هییس پا ایسو وابستانه ذرت، پنبه، ماش، کنجد س
س  شرهیسزن خشر  ر( برر WG70% نتروریو) کمبای+دااسروووفورسنیور دار بقایایااکی از اثر بازدارندگی معنی ودن یاست-یآزمون و

 اهرواز س گنبرد مراش در دس خسرارت بره عملکرر مشردد، اهرواز س دارات برود در ذرت درصد کراهش( 63وا  6/14) ساقه س عملکرد
 16س  12ورویب برهنبد گدر  س نخودفرنگی ایسو عملکرد س درصد 46کنجد در اهواز  عملکرد  دار شدکاهش( معنیدرصد 29وا  6/5) 

کرش خسرارت علرفگنبد  در مشدد، دارات س یسو ،دید بیآس (درصد 31) کل ا فقط در اهوازعملکرد   دار داشتندکاهش معنی درصد
 کش ورا سرب  شردنکاربرد علف فاصلهبود  درصد  ، پنجگنبد در س درصد 46،در اهواز  هییپاچغندرقند کاهش عملکرد نبود   داریمعن

 ،جو س باقال ،شبدر، گندمرسز بسته به منطقه س گیاه وناسبی بود  پنبه،  222-311ی گیاهان پایی ه رسز س برا 90-146گیاهان وابستانه، 
  دندیند  کمبای+دااسوووفورسنیکش ورعلف یایاز بقا داریمعنی خسارت

 سزن خش نشانگان ظاهری خسارت،  ،شهیر ،ساقهی،سنج س یز كلمات كلیدی:
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ABSTRACT 
One of the negative effects of herbicide residuals is their phytotoxicity on subsequent susceptible crops in 
rotation. In order to study the phytotoxic residue effects of triasulfuron +dicamba (Lintur® WG70%) on 
12 rotational crops, four experiments were carried out at field research stations of Khorasan razavi 
(Mashhad), Khuzestan (Ahwaz), Fars (Darab) and Golestan (Gonbad-Kavous) provinces in Iran. 
Rotational crops were planted in sprayed plots (with 170 g Lintur®) or in control plots (without spraying) 
immediately after wheat harvesting (as second crop) or in autumn. The rotational plants were selected 
from the summer crops including maize, cotton, mung bean, sesame and soybean, and fall crops including 
sugar beet, canola, clover, wheat, barley, faba bean and green pea. Results of t-student test showed the 
significant negative effect of triacsulfuron+dicambba residues on maize at Mashhad, Ahwaz and Darab in 
terms of root and shoot dry weight and yield (14.6 to 63% yield reduction). Damage to mung bean was 
significant in Ahwaz and Gonbad (5.6% -29% yield loss). Sesame yield in Ahwaz decreased 46% and 
soybean and green pea yields in Gonbad decreased by 12% and 16%, respectively. Rapeseed yield was 
damaged only in Ahwaz (31%) but in Mashhad, Darab and Gonbad the herbicide damage was not 
significant. Autumn planted sugar beet was significantly damaged in Ahwaz (46% yield) and in Gonbad 
(5%). The interval between herbicide application and emergence of summer crops was 90-146 days and 
for autumn crops was 222-311 days, depending on the rotational plants and experimental regions. 
Herbicide residue of triasulfuron + dicamba did not have significant damage on cotton, clover, wheat, 
barley and faba beans in related experiments. 
Keywords: Bioassay, length, root, shoot, visual damage symptoms, weight. 
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 مقدمه
 یزراع اهیگ نیترمهم (.Triticum aestivum L) گندم

کشور است که برای مبارزه با  کیاستراتژ

 ثبت شده یادیز یهاکشعلف ،هرز آنهایعلف

همواره در دست مطالعه و ثبت است.  ای است و

کش انتخابی برای کنترل علفنام تجارتی  ،1نتوریل

است که از  پهن برگ مزارع گندم هرزهایعلف

کش با نحوه عمل متفاوت شامل ترکیب دو علف

 3کمبای( و دالوگرمیرم در کگ 41) 2اسولفورونیتر

( تشکیل شده است لوگرمیگرم در ک 659)

(Nourbakhsh, 2019مقدار مصرف توص .)شده  هی

 ونیگرم در هکتار است که با فرموالس 170 ،نتوریل

به  1389در سال  ،درصد 70 4شوندهخیسگرانول 

 (. Zand et al.,, 2019) است دهیثبت رس

های هورمونی بازدارنده است که کشاز علف کمبایدا

 ,Tomlinشود )یو برگ جذب م شهیر قیاز طر

در  کمبایعمر دا مهین مختلف، طیبسته به شرا. (2009

. مرجع ایمنی مواد شده استمتفاوت گزارش  خاک

 ,European Food Safety Authorityغذایی اروپا )

های نیمه پایدار با کش(، دایکامبا را جزو علف2011

روز معرفی کرده است ولی  50عمر کمتر از  نیمه

عمر آن ( نیمه Devlin et al., 1992دولین و همکاران )

هفته گزارش کردند. پژوهشگران دیگر  14تا  2را از 

کش را چندین هفته گزارش نیز پایداری این علف

 ;Friesen, 1965; Moyer et al.,, 1992اند  )کرده

Burnside & Lavy, 1966کش وجود، علف ( با این

دایکامبا در شرایط گرم و مرطوب عادی، پایداری 

کمی در خاک دارد، زیرا به راحتی مورد تجزیه 

                                                                               
1 Lintur 
2 Triasulfuron: 1-[2-(2-

chloroethoxy)phenyl]sulfonyl-3-(4-methoxy-6-

methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea 
3 Dicamba: 3,6-dichloro-2-methoxy-benzoic 

acid sodium salt 
4 Wettble granules (WG) 

(. Smith & Cullimore, 1975گیرد )میکروبی قرار می

های هورمونی کشمانند سایر علفخسارت آن  میعال

 طول دمبرگ و شیها، افزاشدن برگ یفنجان شامل

 .(Tomlin., 2009) است ی( ناستیاپشدگی )خم

 اوره لیکشی از خانواده سولفونعلف اسولفورونیتر

اقدام مقاومت به  تهیکم بندیبر اساس دسته B)گروه 

از  یرجلوگی آن، عمل نحوه که( است هاکشعلف

 ,Blair & Martinاست ) آنزیم استوالکتات سینتاز

( O)از گروه  دهایاس کیاز گروه بنزوئ کمبای(. دا1988

 نیرشد )اکس گیکنندمیتنظ ،که نحوه عمل آن است

ی توفوردآمیخته با صورت پیشبه( است و یمصنوع

 یهامهار علف یبرا اسولفورونیتر ( یا باسوپر النیدا)

 و (Zand et al., 2019) ه استدیهرز گندم به ثبت رس

 است یکروبیآن در خاک م هیتجز ریمس نیترمهم

(Tomlin, 2009.) 

در  یانقالب ،اوره لیسولفون هایکشعلف نکهیا با

از  یبعض ماندهیباق یولند، آورد دیپد ییایمیمبارزه ش

 اهانیگ یمشکل بالقوه برا ،گروه نیاهای کشعلف

 ,Hadizadeh & Zand)شود یتناوب محسوب م

2010; Ort, 2019ها در مزرعه کشعلف یداری(. پا

 درآنق دینبا یول ،ها الزم استآن یحفظ اثربخش یبرا

 اهانیاز رشد گ یریباشد که باعث جلوگ یطوالن

 ,.Villaverde et alحساس در تناوب شود ) یزراع

تر یعمق یهاهیخطر انباشت در ال نی(. همچن2008

 کش کند علف هیخاک در اثر تجز

(Hakansson, 2003) مصرف هر ساله به دلیل  یا

وجود  شیاتالف و فرسا طیبسته به شرا کش،آفت

با نیمه عمر  پایداریمفهوم (. Crompton, 2000) دارد

 ،پایداری کمتر هرچند ؛شودترکیب شیمیایی  بیان می

دلیلی بر سمی نبودن بقایای هرچند اندک برای  وماَلز

 ,.Hanson et alمحصوالت حساس بعدی نیست )

2004; Ramezani, 2010کش، (. بسته به نوع علف
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خاک،  اتیخصوصشخم،  طینوع محصول، شرا

کاربرد سم  یحاکم در فصل زراع ییآب و هوا طیشرا

 پسماند از یخسارت ناش، و زمان مصرف سم زانیو م

(. نوع Felix et al., 2007کش متفاوت است )علف

آن دخالت دارد.  یذات یداریدر پانیز کش ملکول علف

 مانند اوره سولفونیل هایکشعلف ،المث یبرا

 تریاسولفورون، و متیلسولفورونمت کلروسولفورون،

 متوسط ایمزرعه عمر نیمه و بیشتر نسبی پایداری

 کهحالی در دارند شرایط به بسته( روز 42 تا هفت)

 و متیلبنورونتری مانند دیگر برخی

نیمه عمر کمتری در مزرعه  دارای متیل،سولفورونتیفن

(. مطالعات متعدد Menne & Berger, 2001) بودند

های قلیایی، ی از آن است که در شرایط خاکحاک

 هایکشعلف تجزیهسرد، خشک و با ماده آلی کم، 

 در آن پسماند و است کندتر مراتب به اوره سولفونیل

 آورد می دوام فصل یک از بیش تا سمی های غلظت

(Alonso-Prados et al., 2002; Mersie & Foy, 

( pH=7/5) یدیگرم، مرطوب و اس طیدر شرا(. 1986

 نیکوسولفورون وعمر  مهین شگاه،یدر مزرعه و آزما

از سه تا  ،هم مخلوط با ای ییتنها ریمسولفورون به

 . با(Poppell et al., 2002شش روز فراتر نرفت )

گرم ماده  70و  35 دزدو  سولفورون درمصرف فورام

 گونهچیه ،(.Zea mays Lموثره در هکتار در ذرت )

 Phaseolus) ایمانده سم بر لوب یاز باق یناش یسم اثر

vulgaris L.وزن خشک  ای ی( طبق نشانگان ظاهر

 (. Robinson et al., 2006مشاهده نشد ) اهچهیگ

 ،های سوولفونیل اوره در گنودمکشمصرف علف زمان

فاصله کوم  ،رویش و در بهار است و از این رو از پس

کشوت کش با کشت بعدی یا با بین زمان کاربرد علف

دوباره )در صورت از بین رفتن زراعت قبلوی( ممکون 

شوود  کوشباعث خسارت ناشی از بقایای علوفاست 

(Menne & Berger, 2001ن .)اسوولفورونیتر عمرمهی 

 یهوواز طیروز در شورا 19طور متوسوط بوه ،در اروپا

 گزارش شود یشگاهیآزما طیروز در شرا 55مزرعه و 

روز  70 نیوز آن در مزرعوه تجزیوهدرصود  90زمان  و

نتایج مطالعه بر   .(Tomlin, 2009گزارش شده است )

حواکی از ( Panicum miliaceumارزن پروسو  ) روی

مانوده  یرشد آن نسبت بوه بواق وقفت وی واکنش منف

 (گرم در هکتوار 15) اسولفورونیکش ترمصرف علف

 یوجود اثورات منفو نیبا ابود؛  ایگلخانه شیآزما یط

 شووود یابیوووارزدر مزرعوووه کمتووور آن انوووده م یبووواق

 (Uludag et al,, 1997). اثور روی  گوریمطالعوه د در

گورم  40و  20، 10، صوفر) اسوولفورونیمانده تر یباق

بوا  ماده موثره در هکتار( مصرف شده در مزرعه گنودم

خسارت بوه  در گلدان، یسنجستیاستفاده از آزمون ز

آفتووابگردان کشووت شووده چهووار موواه پووس از کوواربرد 

 ,.Kotoula-Syka et alدار بووود )یکووش معنووعلووف

ای که بایود بوه آن اشواره کورد، پایوداری نکته(. 1993

 هووا نسووبت بووه کوواربرد جداگانووهکووشمخلوووط علووف

کش، هاست که در مواردی، کاربرد مخلوط دو علفآن

هوا ی آنکواربرد جداگانوهبیشتری نسبت به  ماندهباقی

 (. Hurle & Walker, 1980دارد )

منفی و سواالت در مورد اثرات  هاتوجه به گزارش با

 (،نتوریلتریاسولفوورن+دایکمبا )کش علفپسماند 

د بر رشات فوق اثرارزیابی  ،قیتحق نیهدف از انجام ا

و در مواردی عملکرد  یظاهر یها یژگیو یه،اول

برخی  در زهییدر کشت دوم و کشت پا یتناوب اهانیگ

 .بودکشور  شهرهای

 

 هامواد و روش
و آموزش  قاتیاین پژوهش در مزرعه مرکز تحق

خوزستان،  ،یخراسان رضو یعیو منابع طب یکشاورز

به اجرا  1397تا  1395های طی سال ،فارس و گلستان

  1در جدول  یشیمزارع آزما در آمد. مشخصات خاک

 آورده شده است.
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 طالعات خاک شناسی مربوط به مناطق اجرای آزمایش ا -1جدول 

Table1. Soil characteristics of different experimental locations 

 
Organic matter 

percent pH EC (dS m-1) Soil texture N 

percent 

P 

ppm 
K 

ppm 
Location 

Mashhad 0.56 7.80 1.54 Loam 0.01 10 200 
Ahwaz 0.50 7.1 2.7 Loam-clay 0.01 8.2 242 

Darab 0.22 7.60 2.50 Silty clay loam 0.01 245 80 

Gonbad-Kavous 0.42 7.8 0.73 Silty loam 0.15 13.5 450 

 

 60×50 یبویبوه ابعواد تقر نیزم ایقطعه ،در هر منطقه

در نظر گرفته شد و گندم رقوم مناسوب در موعود  متر

بوا  یمتر یسانت 52 یها فیدر رددر هر منطقه، مقرر 

پوس از شد. هر پشته کشت  یبر رو فیسه رد یالگو

از  یموین ،زنیپنجوه انیبه پا کیسبز شدن گندم و نزد

کش در بدون مصرف علف گرید میو ن سمپاشی ،قطعه

بوود کوه  یتنواوب اهانیشامل گ مارهاینظر گرفته شد. ت

در دو  ،زییدر پوا ایوبالفاصله پوس از برداشوت گنودم 

( یشده و قطعه شواهد )بودون سمپاشو یقطعه سمپاش

)از  کمبای+دااسوولوفورنیبوا تر یکشت شدند. سمپاشو

گورم در  170شده  هیتوص زانیبه م نتوریل یماده تجارت

 یاسوتفاده از سومپاش پشوت باو هکتار( در موعد مقرر 

 200فشوار ثابوت جت یکنواخت و نازل تیبا  یشارژ

در هکتوار(  توریل 300) ونیبراسیپس از کالکیلوپاسکال 

 یو زمان سمپاش یزراع اتیعمل میصورت گرفت. تقو

در  شیدر مناطق مختلف آزموا کمبای+دااسولوفورنیتر

 آورده شده است. 2جدول 

 
 شیآزماختلف مدر مناطق لیات زراعی و زمان سمپاشی تریاسولوفورن+دایکمبا تقویم عم -2جدول 

Table 2. Timetable of field operations and application dates of triasulfuron+dicamba at different experimental locations 
Location 

Field operation Gonbad-Kavous Darab Ahwaz Mashhad 
22 Nov 2017 3 Jan 2018 13 Dec 2016 4 Dec 2016 Wheat planting date 

2 Dec 2017 21 Jan 2018 20 Dec 2016 14 Dec 2016 Wheat emergence date 
14 Feb 2018 25 Feb 2018 28 Feb 2017 16 March 2017 Triasulfuron+Dicamba application 
6 June 2018 10 June 2018 23 May 2017 23 Jul 2017 Wheat harvest 

Qabus Chamran II Shush Pishgam Wheat Cultivar 

180 200 180 180 )1-Wheat seeding rate (Kg seed ha 

     

در هر منطقوه در  یتناوب اهانیپس از برداشت گندم، گ

در موعود  یپس از آماده سازو  یثابت قبل یها فیرد

شودند. اطالعوات مربووط بوه کشت  دست با ،مناسب

گیوری و برداشوت گیاهوان های سبز شدن، نمونهتاریخ

 3تناوبی برای هر محصوول و هور منطقوه در جودول 

 آورده شده است.

  ایدر مشووهد شووامل ذرت علوفووه یتنوواوب اهووانگی

(Z. mays )کلووزا  زییبووه عنوووان کشووت دوم و در پووا

(Brassica napus L. )پنبه ) وGossypium hirsutum 

L. )موا ،. ذرتدبوو( شVigna radiate L. و کنجود )

(Sesamum indicum L. ) و کلوووزا،  ،در تابسوووتان

برسوویم  و شووبدر( .Beta vulgaris L) زهییچغنوودرپا

(Trifolium alexandrinum L. )اهووانیگ، زییدر پووا 

منطقوه  یبرا را تشکیل دادند و زستانخو منطقه یتناوب

در تابستان  تناوب ها شامل ذرت و پنبه ،داراب فارس

 یبورابوود.   زییدر پوا (.Vicia faba L) و باقال و کلزا

  ایهوووا شوووامل سووووتناوب ،منطقوووه گنبووودکاووس

(Glycine max L.)، در کشوت دوم و در  و مواش پنبه

 نخوووووودفرنگی و  زهییکلوووووزا، چغنووووودرپا زییپوووووا

(Pisum sativum L.بود ).  نوام ارقوام و توراکم کشوت

 4گیاهان تناوب در مناطق مختلف آزمایش در جدول 

 آورده شده است.
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 شیآزمامختلف در مناطق قویم رویدادهای زراعی و نمونه گیری از گیاهان تناوبی ت -3جدول 

Table 3. Timetable of field events and sampling dates of rotational crops at different experimental locations  

Gonbad-Kavous Darab Ahwaz Mashhad Field operation 

- 16 July 2018 24 July 2017 6 Aug 2017 Corn emergence 

- 25 July 2018 7 Aug 2017 19 Aug 2017 Corn sampling 

- 4 Dec 2018 29 Oct 2017 01 Nov 2017 Corn harvest 
6 Dec 2018 - 20 Nov 2017 25 Nov 2017 Sugar beet emergence 

18 Jan 2019 - 10 Dec2017 28 March 2018 Sugar beet sampling 

3 July 2019 - 5 May 2018 27 Jun 2018 Sugar beet harvest 
22 Nov 2018 15 Nov 2018 20 Nov 2017 25 Nov 2017 Canola emergence 

6 Jan 2019 25 Nov 2018 10 Dec2017 28 March 2018 Canola sampling 

29 May 2019 11 June 2019 5 May 2018 27 Jun 2018 Canola harvest 
18 Jun 2018 26 May 2018 - 6 Aug 2017 Cotton emergence 

20 July 2018 5 June 2018 - 19 Aug 2017 Cotton sampling 

28 Sep 2018 3 Nov 2018 - - Cotton harvest 
18 Jun 2018 - - - Soybean emergence 

5 July 2018 - - - Soybean sampling 

28 Sep 2018 - - - Soybean harvest 
16 June 2018 - 24 July 2017 - Mung bean emergence 

10 July 2018 - 7 Aug 2017 - Mung bean sampling 
11 Sep 2018 - 22 Oct 2017 - Mung bean harvest 

11 Dec 2018 - - - Green pea emergence 

14 Jan 2019 - - - Green pea sampling 
30 April 2019 - - - Green pea harvest 

- 2 Jan 2019 - - Broad bean emergence 

- 7 Jan 2019 - - Broad bean sampling 
- 10 May 2019 - - Broad bean harvest 

- - 20 Nov 2017 - Clover emergence 

- - 10 Dec 2017 - Clover sampling 
- - 5 May 2018 - Clover harvest 

- - 24 July 2017 - Sesame emergence 

- - 7 Aug 2017 - Sesame sampling 
- - 22 October 2017 - Sesame harvest 

- - 20 Nov 2017 - Wheat emergence 

- - 10 Dec 2017 - Wheat sampling 
- - 5 May 2018 - Wheat harvest 

- - 20 Nov 2017 - Barley emergence 

- - 10 Dec 2017 - Barley sampling 
- - 5 May 2018 - Barley harvest 

 

 30پشته بوه طوول  شش ی،تناوب اهانیهر کرت گ یبرا

خسوارت  زانیوم ثبوت. بورای شودمتر در نظر گرفتوه 

( اقودام EWRCاروپوایی ) دهیاز روش امتیاز یظاهر

 هوایاهچوهیاز گ یرگی(. نمونهWilkinson, 1971) شد

 چهوار توا شوش برگوی و بوه در مرحله یتناوب اهانیگ

 10 ایوبوته از هر کرت  30 ی انجام شد وبیشکل تخر

و طوول  برداشت شودمتر در هر قطعه  5/0× 5/0کادر 

گیری انودازه شهیوزن خشک ساقه و ر و شهیر و ساقه

 اهوانیبور گ نتووریل همانود یاثر بواق سهی. جهت مقاشد

-یاز آزموون تو ،نسبت به شاهد متنواظر خوود یتناوب

  ینورم افوزار آموار و بادرصد پنج در سطح  ودنتیاست
®

ASS چنانچه مقودار  .شد انجام 9 نسخهF جیدر نتوا 

 ریادها نبود، مقو انسیوار یکنواختی نشان دهنده ،زیآنال

 .مورد قضاوت قرار گرفت کنواختینا انسیبا وار یت

 نتایج و بحث
 شیآزموا نیا یدر تناوب با گندم در ط یزراع اهانیگ

 زهییشامل گروه تابستانه به عنوان کشت دوم و گروه پا

ذرت، پنبوه، موواش،  اهوانیگ راگوروه تابسووتانه  .بودنود

کلوزا،  زه،ییچغندرقند پوارا  زهییو گروه پا ایکنجد وسو

-تشوکیل موی یشبدر، گندم، جو، بواقال و نخوودفرنگ

 ،کلوزا و پنبوه زه،ییچغنودر پوا ،ذرت اهیوگ . چهاردادند

موورد  شیطقه از چهار منطقه آزموادست کم در سه من

 شیکلزا در هر چهار منطقوه آزموا ،آزمون قرار گرفتند

 موواش در دو منطقووه یزراعوو اهیووگ ،حضووور داشووت

گنبدکاووس و اهواز در تناوب با گندم قرار گرفتنود و 

گنودم و جوو  ،یکنجد، شبدر، باقال، نخوودفرنگ ا،یسو

قوورار گرفتنوود.  بررسووی موووردمنطقووه  کیوودر  فقووط
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 شیزماآمختلف در مناطق ها )بوته در متر مربع(  سامی ارقام گیاهان تناوبی و تراكم كشت آنا -4جدول 

Table 4. Cultivar names and their densities (Pm-2) of each rotational crop at different experimental locations  

Location 

Rotational Plant Gonbad-Kavous Darab Ahwaz Mashhad 
- SC704 (7) SC704 (8.5) SC704 (6.6) Corn 

Rosastar (14) - Silvetta (10) - Sugar beet 
Delgan (50) Hayola50 (80) RG03 (125) Okapi (80) Canola 

Sahel (8) Bakhtegan (8) - Kohrdad (10) Cotton 

Saman (15) - - - Soybean 

VC-6371 (33) - Pakestani (20) - Mung bean 
Wolf (18) - - - Green pea 

- Barekat (16) - - Broad bean 

- - Bersim (700) - Clover 

- - Behbahan (25) - Sesame 

- - Shush (500) - Wheat 

- - Zehak (350) - Barley 

     

 گیاهان وابستانه
 ذرت
مشهد، اهواز  شیتابستانه، ذرت در آزما اهانیگ انیاز م

کش مانده علفیو داراب حضور داشت و اثرات باق

از خسارت  یحاک ،بر آن کمبای+دااسولوفورونیتر

چه از نظر  ی وچه به لحاظ نشانگان ظاهر ی،قطع

 عملکرد بود وو ساقه  شهیوزن خشک ر راتییتغ

در  بر ذرتکه نشانگان خسارت با این .(5)جدول 

رشد  هیدر مراحل اولمشهد بر خالف اهواز و دارب 

با  یول مشهود نبود، چهار برگیتا  زنیجوانه یعنی

در  ذرت یو کوتاه یزرد میعال ،فصل کشت یشرویپ

 متوسط ارتفاع بوته(. 1 ظاهر شد )شکل این منطقه نیز

گیری )دو ماه بعد از در زمان نمونه در مشهد ذرت

 91/140±99/10 ،شده رمایدر قسمت تسبز شدن( 

و حاکی از  مترسانتی9/190±55/2در برابر  مترسانتی

در اهواز و طول ساقه ذرت  .درصدی بود26اختالف 

 ،شده ماریدر قسمت ت یرگیدر زمان نمونهداراب 

درصد کمتر از شاهد و دارای  15و  20ترتیب به

در  زیذرت ن یود. وزن خشک ساقهدار باختالف معنی

نشان داد و در  داریکاهش معن ،کشعلف یایاثر بقا

درصد کاهش نسبت به  6/27از  شده ماریقسمت ت

درصد کاهش در اهواز متغییر  45شاهد در داراب تا 

  .بود

 
 ستیودنتا-ایش بر اساس آزمون تیهای ذرت در مناطق مختلف آزمسوزی تیمار لینتور بر ویژگیاثر گیاه -5جدول 

Table 5. Lintur treatment effects on corn in experimental locations based on T-student test 
 

 

 

 

 

 

تغییرات وزن خشک ریشه ذرت نیز حاکی از کاهش 

درصدی وزن خشک ریشه نسبت به  36دار معنی

اثر  دامنهدرصد در اهواز بود. 44شاهد در داراب تا 

در در مشهد  عملکرد ذرتکه باعث شد  نتوریل یمنف

T-value (df) 
 Darab Ahwaz Mashhad Variable 

)50.6(**7.40 (58) ns0.12- - Corn root weight 
)48.9(**5.33 )48.6(**4.32 )6.65( **4.43 Corn length 

)58(**8.55 (58) ns1.75- (28) ns0.47- Corn root weight 

)41.8(**6.81 )40.6(**3.74 28)ns (0.13 Corn shoot weight 
- )58(*2.08 )12( **11.99 Corn yield 

 unavailable data -                                                      داده موجود نیست  -
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 در تن 12/2±17/0) نتوریبا ل شدهماریقسمت ت

شاهد  مارتی در آن مقدار از کمتر درصد 63 ،(هکتار

دانه عملکرد . دآی دستبه( هکتار در تن 26/0±75/5)

کش، با اختالف قایای علفنیز در اثر ب ذرت در اهواز

 .کاهش یافت درصد 6/14دار از شاهد، معنی

به اثرات  اهیواکنش گکه اند کرده انیب نیمحقق یبعض

وابسته باشد.  یبه مراحل فنولوژ تواندیکش معلف

که نشان داد  (Wall, 1997) وال ،مثال یبرا

گرم ماده موثره در 23/0حد کشنده ) مقدارمصرف زیر

در  لیمت بنورونی+ترسولفوورنفنیکش تعلف هکتار(

خسارت  ،کلزا و آفتابگردان یبرگدو تا سه  یمرحله

در  یول ،کرد اهانیگ نیمتوجه ا را یزیناچ اریبس

مقدار باعث  نیمصرف هم ی،فنولوژ ترشرفتهیمراحل پ

به  اهانیگ کیفنولوژ تیشد. حساس شتریخسارت ب

ثابت شده  یادزی مطالعات در هاکشکاربرد علف

 .(Hale et al., 2019است )

 

 
 ( در تیمار تریاسولوفورون+دایکمبا مشهدبرگی )چپ 10تا  8ی ی چهاربرگی )راست( و در مرحلهذرت در مرحل -1شکل 

Figure 1. Corn plants treated with triasulfuron+dicamba at 4 leaves growth stage (right) and 8-10 leaves growth stage (left)  

in Mashhad  
ت در داراب، کش تا سبز شدن ذرکاربرد علف فاصله

روز محاسبه 145 و 144، 141ترتیب مشهد و اهواز، به

 اسولفوورنیحساس به تر اهی. از ذرت به عنوان گشد

شده استفاده  مطالعات قبلیدر  یسنجستیدر آزمون ز

مطالعات دیگر نیز  .(Oppong & Sagar, 1992است )

-کشحاکی از حساسیت ذرت به بقایای بعضی علف

-کشبقایای علفهای سولفونیل اوره بود. برای مثال، 

گرم  20کلروسولفورون ) مصرفی در گندم شامل های

مگاتن( و سولفوسولفورون  یدر هکتار از ماده تجارت

 یگرم در هکتار از ماده تجارت 68و  56)

 17و  10، 36 دارباعث کاهش معنی ،(%75پیروسآ

 ,.Poorazar et al) در اهواز شددرصد محصول ذرت 

نتایج آزمایش حاضر نیز حاکی از حساسیت  (.2009

کش تریاسولوفورن+دایکمبا در ذرت به بقایای علف

 (.6تمام مناطق آزمایش بود )جدول 

 پنبه
شامل مشهد، داراب و گنبد  شیدر سه منطقه آزماپنبه 

در  یخسارت ظاهر میعال گونهچیه یول ،شد یبررس

. البته (2نشد )شکل ثبت  شیاز مناطق آزما کی چیه

از خسارت  ینشان زیمشهد و گنبد ن رد هاداده یبررس

طول و وزن  ،به پنبه نداشت و تنها در داراب یجد

 داریکش کاهش معنعلف یایخشک ساقه در اثر بقا

با توجه به نبود نشانگان (. 7)جدول  نشان داد

های عملکرد، تداوم و در دست نبودن دادهخسارت 
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دارد.  دیترد یجا زیپنبه در داراب ن عملکردتا  کمبای+دااسولوفورونیتر ماندهیباق یمنف اتاثر

 
 شاهد در مناطق مختلف آزمایشی خطای معیار( صفات مختلف گیاه ذرت در تیمار لینتور و ±میانگین ) -6جدول 

Table 6. Means (± SE) measured traits of corn in herbicide treated /control plots in experimental locations. 

 unavailable data -داده موجود نیست                                                                                -

 
 ،کش تا سبز شدن پنبه در مشهدعلف دکاربر فاصله

روز بود و از  94تا  90 ،گریروز و در دو منطقه د 144

به  زیادی تیپنبه حساسکه  رسدیم رو به نظر نیا

 مطالعه. نداشت کمبای+دااسولوفورونیتر ماندهیباق

( در Hadizadeh et al., 2019) زاده و همکارانهادی

های کشعلف ماندهیباقسرخس نیز نشان داد که اثر 

بر  کمبای+دااسولفورونیو تر نی+تربوتراسولفورونیرت

 110پنبه در مزرعه پس از  ارتفاع ساقه و طول ریشه

و عملکرد  با شاهد نداشت یداریاختالف معنروز، 

رسد که پنبه نسبت به نظر می وش نیز کاهش نیافت.

کش تریاسولوفورن+دایکمبا ایمنی به بقایای علف

چه مطالعات قبلی هم نشان مناسبی داشته باشد و چنان

 اند، حتی اگر در اوایل رشد، توقف رشد مشاهدهداده

 ,,.Grey et alشود، به زودی جبران خواهد شد )

2012.) 

 

 
 راست( و شاهد )چپ( در مشهدسه برگی در تیمار تریاسولوفورون+دایکمبا ) پنبه در مرحله -5شکل 

Fig 5. Cotton plants treated with triasulfuron+dicamba at 3 leaves growth stage (right) and control (left) in Mashhad 
 

 

Yield 
(Ton ha-1) 

Shoot weight 

 (ml g) 

Root weight  

(ml g) 
Shoot length 

(cm) 
Root length 

(cm) Treatments 
Location 

5.75±0.26 1393.30±115.25 1846.70±196.12 190.90±2.55 - Control 
Mashhad 

2.12±0.17 1373.30±103.49 1980.00±205.22 140.91±10.99 - Herbicide 

3.47±0.17 472.67±50.59 203.00±19.98 22.24±1.01 14.84±0.80 Control 
Ahwaz 

2.96±0.17 264.67±23.13 261.00±26.37 17.05±0.63 14.97±0.75 Herbicide 

- 1300.00±22.99 443.70±12.56 34.13±0.51 3.28±0.04 Control 
Darab 

- 940.00±47.60 282.30±12.06 28.97±0.81 2.63±0.07 Herbicide 
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 ستیودنت ا-ر اساس آزمون تیهای پنبه در مناطق آزمایش بسوزی تیمار لینتور بر ویژگیاثر گیاه -7جدول 

Table 7. Lintur treatment effects on cotton in the experimental locations based on T-student test  

 
 
 
 

 
 

 س سویا کنجد، ماش
 یایواز بقا ، این سه گیواهاهواز و گنبد در هر دو منطقه

خسوارت بوه شوکل  نیوو ا نددیکش خسارت دعلف

سوواقه و  ایوو شووهیرشوود ر کوواهشو  ینشووانگان ظوواهر

. فاصوله (8)جودول  عملکرد دانوه خوود را نشوان داد

 145روز در گنبد تا  92تا سبز شدن ماش از  یسمپاش

بود. هنگامی که ماش در تناوب با  رییروز در اهواز متغ

هوووای کشگنووودم قووورار گرفوووت، بقایوووای علف

باعووث خسووارت  کلروسووولفورون و سولفوسووولفورون

 ,.Poorazar et al) لکرد آن شوددرصد به عم 37-21

کش سوولفونیل علوف پونج اثر بقایوای مطالعه (.2009

گندم نشان داد که تریاسولفورون در مقودار روی اوره 

 مصورف، گرم در هکتار پوس از گذشوت یکسوال 22

روی یونجه، کلزا، ذرت، عدس، نخوود  یاثر منفدارای 

 بوووود  فرنگوووی، سووویب زمینوووی و چغنووودر قنووود

(Moyer, 1995.) عودس یهواشوهری رشود آزمون از 

(Lens culinaris cv. Laird)  یایوبقا صیتشوخ یبرا 

 48/0کوم ) اریسوب ریدر مقواد اسولفورونیکش ترعلف

شده استفاده  یخاک( در خاک لوم شن لوگرمیگرم بر ک

بوه  اهیوگ نیوا ادیوز اریبس تیاز حساس یکه حاک است

 & Blacklow)اسووت کووش نووامبرده علووف یایووبقا

Pheloung, 1991) . 

در  ای( و سویروز پس از سمپاش 145در اهواز )کنجد 

 گریتابستانه د اهیدو گ ،(یروز پس از سمپاش 94) گنبد

 کمبای+دااسوولوفورونیکش ترعلف یایبودند که از بقا

عملکورد  ی،و عالوه بور نشوانگان ظواهر دندید بیآس

درصود نسوبت بوه 12درصود و 46ترتیب بوه زنیها آن

آزموون  جینتا .افتی داریشاهد متناظر خود کاهش معن

 داریو معنو یاز اثر منف یحاک ،در اهواز ودنتیاست-یت

کنجود بوود  اهیبر گ کمبای+دااسولوفورونیتر ماندهیباق

 (.8)جدول 

 در در مناطق آزمایش  كنجد و سویا گیری شده گیاهان ماش،میانگین صفات اندازه -8جدول 

Table 8. Mean measured traits of mung bean, sesame and soybean in the experimental locations  

T-value (df) 
 Gonbad Darab Mashhad Variable 

(58)ns0.35 (58) ns0.15- (8)ns 0.39- Cotton root weight 

)58ns0.27 )47(*2.10 1.69 (8) Cotton length 
)58(*2.19 (58) ns1.67- (8) ns0.13- Cotton root weight 

(58) ns0.57 )58(**2.94 (8)ns 1.53 Cotton shoot weight 
(58) ns0.47 - - Cotton yield 

 unavailable data -                                          داده موجود نیست   -

Gonbad Ahwaz  

Traits Soybean Mung bean Sesame Mung bean Treatments 

14.46±0.35 13.87±0.19 10.21±0.59 9.91±0.46 Control 
 Root length (cm) 

11.98±0.31 12.59±0.19 7.38±0.46 10.91±0.41 Herbicide 

14.34±0.23 14.17±0.21 26.55±1.28 17.11±0.47 Control 
Shoot length (cm) 

12.00±0.22 13.85±0.20 17.08±0.66 14.97±0.75 Herbicide 

1385.0±30.89 1417.5±25.70 157.33±21.72 30.16±7.88 Control 
Root weight (mg) 

1160.0±25.40 1295.9±26.46 25.66±2.12 23.50±1.61 Herbicide 

1495.50±28.88 1548.2±36.69 760.00±91.20 250.67±23.17 Control 
Shoot weight (ml g) 

1288.30±20.49 1462.8±31.53 213.50±18.16 102.67±5.07 Herbicide 

2756.2±61.98 837.4±14.03 1869.7±88.02 1010.1±51.40 Control 
Yield (kg ha-1) 

2424.6±52.10 790.2±16.82 994.4±50.15 716.2±46.48 Herbicide 
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و  خسارت طول سواقه ی،عالوه بر ثبت نشانگان ظاهر

و  عملکوورد دانووه  شووهیر و ، وزن خشووک سوواقهریشووه

 جینتووا (.8 جوودولنشووان داد ) داریکنجوودکاهش معنوو

از اثور  یحواک ،در گنبودکاووس ودنتیاسوت-یآزمون ت

بور  کمبای+دااسولوفورونیتر ماندهیباق داریو معن یمنف

ت عوالوه بور ثبو کهیطوربه ؛(8بود )جدول  ایسو اهیگ

صفات  ،(پنجتا  چهار ازیخسارت )امت ینشانگان ظاهر

و سواقه و در  شوهیو ساقه، وزن خشوک ر شهیطول ر

طوی  (.8)جدول  افتی کاهش زیعملکرد دانه ن تینها

 یووک بررسووی جووامع توسووط گریکووار و همکوواران 

(Grichar et al., 2011 مشووخص شوود کووه بقایووای )

تریاسولفورون حاصل مصرف آن در سوال گذشوته در 

گندم، باعث خسارت به کنجد شد. گوری و همکواران 

(Grey et al., 2012 رعایت فاصله ،)ماه از هنگوام  12

هووای سووولفونیل اوره شووامل کووشمصوورف علووف

سولفوسولفورون و متسولفوورن+کلروسولفورون برای 

بیرولوو و همکواران  کشت سویا توصیه کردند. مطالعه

(Birolo et al., 2005در آرژانتین نشان داد که بقایای ) 

 15دیر مصوورف تریاسولوفورن+پروسووولفورون در مقووا

 گرم ماده موثره از هر یک در اختالط با هم، بیشوترین

سوزی بر آفتابگردان و در درجات کمتوری بور اثر گیاه

سویا و ذرت داشت. پایوداری بقایوای مصورف هفوت 

ها بورای ها در آزمایش آنکشگرم ماده موثره از علف

شووید، ولووی بوورای کروز طووول  148-176آفتووابگردان، 

نبود. در دسوتورالعمل دانشوگاه  سویا بیش از پنج روز

کوش تریاسوولفوورن و کانزاس، نیموه عمور دو علوف

هفته و  12ترتیب چهار تا دایکمبا در شرایط مزرعه، به

 هفته گفته شده اسوت و بور رعایوت فاصوله 12دو تا 

ماه از مصورف تریاسوولوفورن و انتظوار توا  36زمانی 

 فصل آینده پس از مصرف دایکمبا  برای کشت سوویا

 (. Devlin et al., 1992تاکید شد )

( در Zahan et al., 2018مطالعوه زاهوان و همکواران )

های غرقابی بنگالدش در شرایط اسویدیته خواک دشت

ناشوی از  ، هیچگونه اثور منفوی%76/1واد آلی و م 8/6

کوش بقایای مصورف تریاسوولوفورون و هفوت علوف

مووورد مطالعووه دیگوور بوور موواش، آفتووابگردان و ژوت 

(Corchorus capsularis L. نشوووان نوووداد. ایووون )

هوای کوشدانشمندان بیان کردند که نیموه عمور علوف

آزمایش در شرایط اقلیمی آزمایش، از دو تا سوه هفتوه 

کوش در خواک، بوه رود. مقدار فعوال علوففراتر نمی

تواند ها میکنش آنعوامل زیادی بستگی دارد که برهم

و عملکرد گیاهوان  منتهی به ایجاد اثرات منفی بر رشد

تورین عوامول خواکی در فروسوایی تناوب شوود. مهوم

های سولفونیل اوره کوه بوا سواختمان کشبقایای علف

ی خاک کنش دارد، اسیدیتهکش نیز برهمملکولی علف

)پی اچ(، مقدار مواد آلی، بافت و بار میکروبوی خواک 

(. Senseman, 2007; Ahmad et al., 2017اسووت )

اچ قلیایی و فقر مواد آلوی خواک، پی آنچه مسلم است،

کووش باعووث طوووالنی شوودن پایووداری ملکووول علووف

 ,Maheshwari & Rameshشوود )سولفونیل اوره موی

2007 .) 

 

 گیاهان پایی ه
 کل ا

 یولو ،دیود بیکلزا فقط در اهواز آس زه،ییپا اهانیگ از

کش در مشهد، داراب و گنبد بر رشود علف یایاثر بقا

کوش کاربرد علف نبود. فاصله داریو عملکرد کلزا معن

 265روز، در اهوواز  222تا سبز شدن کلزا در مشوهد، 

 روز بوووود.  251روز و در گنبووود  263روز، در داراب 

وزن  کوه داد شوانن( Mehdizadeh, 2016مهدی زاده )

 ریبه تموام مقواد  ،کلزا ییهوا هایو اندام شهیخشک ر

گورم  100و 75،  50، 25)  اسوولفورونیکوش ترعلف

 تیو حساس داشت یماده موثره در هکتار( واکنش منف

درصود کواهش =  50)دوز مووثر   شوهیوزن خشک ر

 ،کوشعلوف ری( به مقوادلوگرمیگرم در ک یلیم 224/0

. بوود (ED50= 412/0یی )هووا یاز اندام هوا دتریشد
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آفتوووابگردان   اهیوووبوووا اسوووتفاده از گدیگووور  مطالعوووه

(Helianthus annuus در اتاقووک )از  یحوواک ،رشوود

 مانودهیباق ریبه مقاد هاشهیطول ر یدیگموئیواکنش س

 9/0 ریکه مقاد یبه نحو ،بود اسولفورونیکش ترعلف

درصود کواهش  50باعوث   ،اردیولیقسمت در م 9/2تا 

-HernÁNdezشوود )آفتووابگردان  یهوواشووهیر ولطوو

Sevillano et al., 2001)و همکواران ) مزی. جJames 

et al., 1999دیخوردل سوف اهیوتفاده از دو گ( بوا اسو 

(Sinapis alba) ایو سووورگوم علوفووه (Sorghum 

bicolor)  ایو 15مصرف   ینشان دادند که  اثرات سم 

ترتیب بوه ،در مزرعه اسولفورونیگرم ماده موثره تر 30

 تیورعا ،مطالعوه یوک . درمانودیم یهفته باق 14و  نه

-کشماه از هنگام کاربرد علف ششتا  سهمدت زمان 

در گندم تا کشت  اسولفوورنتری و سولوفورنمت های

چغندرقنوود و کلووزا   ونجووه،یحسوواس شووامل  اهووانیگ

 . در(Don Giovanni et al., 2000بووود ) یضوورور

 گونوهچی( هوParadowski, 1994) یمقابل پارادوفسوک

کوش از علف اسولفوورنیتر یایاز بقا یناش یمنف ریتاث

قنوود وکلووزا در لهسووتان را ربوور چغند WP20لوووگران 

 .گزارش نکردند

 چغندرقند پایی ه
-لپه چغندرقند پس از مرحله یقیحق هایبرگ لیتشک

هموراه  ریبوا تواخ ،کشباعلف مارشدهیدر قسمت ت ای

طوول و وزن  هوایکنوار داده درموضووع  نیوبود و  ا

 ادیووز تیاز حساسوو یو سوواقه، حوواک شووهیخشووک ر

کوووش علوووف یایووونسوووبت بوووه بقا زهییچغنووودرپا

 شیشدن بو یبا توجه به سپر ،کمبای+دااسولوفورونیتر

در چغنودرپاییزه  .بوود یماه از زموان سمپاشو هشتاز 

 دیود داریخسارت معن ،درصد(5( و گنبد )%46اهواز )

 ،هارفتن داده نیاز ب لیدر مشهد به دل یول(، 9)جدول 

 . شدفراهم ن یرگیجهنتی امکان

 خودفرنگین
 از نظوورچووه  ی،خسووارت در نخووودفرنگ یاثوورات منفوو

شودن  یو فنجان شدگیبه شکل جمع ینشانگان ظاهر

طوول و وزن خشوک  راتتغییو نظور از چوه و هابرگ

درصوود کوواهش 16و سوواقه وعملکوورد غووالف ) شووهیر

بوا  یسمپاش .  فاصله(9)جدول  مشهود بود ،(داریمعن

روز محاسبه  270 ی،کش تا سبز شدن نخود فرنگعلف

کش سوولفونیل اوره شد. مطالعه اثر  بقایای پنج علوف

-بکووار رفتووه در گنوودم شووامل کلروسووولفورون، مووت

-توری و تریاسوولفورون سوولفورون،تیفن ون،سولفور

پس از گنودم  یتیل  بر روی محصوالت تناوبم بنورون

کش تریاسووولفورون در گوورم علووف 22نشووان داد کووه 

 یسوال از مصورف، اثور منفوپس از گذشت یک ،هکتار

روی یونجه، کلزا، ذرت، عدس، نخود فرنگوی، سویب 

  .(Moyer, 1995زمینی و چغندر قند داشت )

 سایر گیاهان تناوب

م و شبدر، گند اهیسه گ ، زهییپا هایکشت گرید انیم از

 311روز در اهواز( و باقال )پس از  265جو )پس از 

کش علف یایاز بقا یخسارت ،روز در داراب(

 ند.دیند کمبای+دااسولوفورونیتر

 گیری كلینتیجه
 توانیدست آمده مبه جیبا توجه به نتاو مجموع  در

ذرت در کشت دوم  ،تابستانه اهانیگ انیکرد از م انیب

 + اسولوفورونیکش ترعلف یایطور قطع از بقابه

 زین ایماش، کنجد وسو اهیو سه گ دیدخسارت  کمبایدا

کش علف یایوجود بقا طیدر شرا

کشت و کار  تیمحدود ،کمبای+دااسولوفورونیتر

کش علف یایبه بقا یتحمل نسب ی. پنبه داراداشت

با  .دیخسارت ند شیاز مناطق آزما کیجیو در ه بود

های اقلیمی وخاک ممکن این وجود، به دلیل تفاوت

دست آید است که نتایج بعضا متفاوتی در تحقیقات به

توان به نتایج آزمایش دنمال و مثال میکه برای 

  ( اشاره کرد.Dunmall et al., 1996همکاران )
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Table 9. Mean measured traits of canola and sugar beet in the experimental locations  

  هکتار     کیلوگرم بر: ¥
¥ kg ha-1 

-کشماه پس از مصرف علف 5/4ها نشان دادند که آن

و  اسولفورونتری سولفورون،مت)اوره  لیسولفون های

( در خاک با مقادیر توصیه شده کلروسولفورون در

منطقه وزن زنده پنبه بسته به ، 6/8تا  8/7 اچیپ

 اهانیگ انیاز میافت. درصد کاهش  23-67 ،شیآزما

و  داشت یتناوب تیمحدود زهییچغندرپا زه،ییکشت پا

 یایاز بقا زین یکلزا و نخودفرنگ ،منطقه طیبسته به شرا

. دیدند بیآس  کمبای+دااسولوفورونیکش ترعلف

 تیبدون محدود ،گندم، جو و باقال ر،شبد اهیچهار گ

 نیشتریمناطق، اهواز ب انی. از مبودندقابل کشت و کار 

از هشت  کهیطوربه ،را نشان داد یتناوب تیمحدود

 یخسارت جد اهیمورد آزمون در منطقه پنج گ اهیگ

 منطقه به مربوط هاخسارت نیشتریب ،. پس از آندندید

خسارت  اهیاه، چهارگیشش گ انیگنبد بود که از م

و  دید بیفقط ذرت آس ،. در مشهد و دارابدندید

حاکم در  طی. شرادندیآزمون خسارت ند اهانیگ هیبق

 تیاحتماال باعث محدود ،اهواز و گنبد دو منطقه

 زهییمانند کلزا و چغندرپا اهانیگ یبعض یبرا یتناوب

و  یاریآب و نحوه میشد و ممکن است به خاک، اقل

مثال در  یمناطق مربوط باشد. برا نیا یزراع تیریدم

 Kotoula-Syka et) و همکاران کایمطالعه کوتوالسا

al., 1993،) کش علف ماندهیخسارت باق

چغندرقند  ،( L. culinarisبه عدس ) اسولفورونیتر

(B. vulgarisو آفتابگردان هشت ماه پس از کاربرد )، 

در خاک لوم  یول ،اتفاق افتاد یفقط در خاک لوم شن

و همکاران  یعقوبیمشهود نبود.  یشن یرس

(Yaghoubi et al., 2016در مطالعه  ) انیب، خود 

 ی،سنج ستیز یهایطور معمول از کاستکردند به

مختلف نشان  یاست که در خاک ها یمتفاوت جینتا

 زانیگزارش شده بسته به نوع و م و نتایجدهد  یم

نوع محصول  ،یدر زراعت اصل یکش مصرفعلف

 ییایمیش یژگیو و و هوایی آب طیکشت دوم، شرا

 نیب یزمان ۀفاصل زیو ن شیخاک منطقه انجام آزما

 اهیتا کشت گ یمصرف علف کش در زراعت اصل

و همکاران  یمتفاوت است. محمود یبعد

(Mahmoudi et al., 2011 گزارش کردند در دشت )

و  وبنکاربیت هایکشعلف ماندهیناز مازندران، باق

 یدارینطور مععملکرد کاهو را به ،لیارژیاکساد

 ۀکه عملکرد کاهو در منطق یاهش داد، درحالک

 هایکشعلف ۀماند یباق ریتحت تأث ،مازندران لیقراخ

های ترین تفاوتیکی از مهم قرار نگرفت. ادشدهی

های مناطق مناطق در خاک، فعالیت میکروبی خاک

 آزمایش است که با توجه به اهمیت مسیر تجزیه

تواند باعث میکروبی برای تریاسولفورون و دایکمبا می

 & Hurleکش شود )پایداری علف تغییر طول دوره

Walker, 1980; Said-Pullicino et al., 2004نیا (. با 

از  دینبا زیارقام مورد کشت و کار را ن تیحساس ،حال

 (.Li et al., 2000) نظر دور داشت

Gonbad Ahwaz  

Traits Sugar beet Green pea Sugar beet Canola Treatments 
11.12±0.25 13.98±0.24 8.63±0.46 7.55±0.30 Control 

 Root length (cm) 
9.98±0.31 13.14±0.27 8.82±0.41 9.07±0.31 Herbicide 
4.96±0.12 4.85±0.13 12.47±0.56 14.35±0.65 Control 

Shoot length (cm) 
4.24±0.11 4.45±0.12 9.03±0.31 10.38±0.48 Herbicide 

1150.7±28.92 1763.3±27.95 588.00±42.88 229.00±28.51 Control 
Root weight (mg) 

994.0±14.32 1580.7±25.03 162.00±23.68 153.00±25.70 Herbicide 
1304.1±28.61 1474.5±55.66 1090.00±113.23 528.00±63.75 Control 

Shoot weight (ml g) 
1188.3±22.33 1273.7±48.18 433.67±39.48 399.6±65.18 Herbicide 
55.05±0.88 12.06±0.23 1.67±0.07¥ 1195.9±88.13¥ Control Yield 

)1-kg /ton ha( 52.30±0.65 10.55±0.19 0.90±0.07 816.8±52.82 Herbicide 
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