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 چکیده
با سه  قالب طرح کامال تصادفی ی دریشآزما بر پنبه و ذرت، در خاک (SLدرصد  ۰۱ پرسوئیت) کش ایمازتاپیرعلف منظور بررسی بقایایبه

، ۰۱صفر، یک، پنج، معادل  کش ایمازتاپیرعلف غلظتیازده  ،در این آزمایش شد.اجرا  دانشگاه گنبد کاووس در گلخانه دانشکده کشاورزی تکرار

و  ۰۰۱، ۰۰۱، ۰۶۱، ۰۰۱، ۱۰، ۸۶، ۰۱، ۰۰، ۱/۰صفر، کش که به ترتیب معادل علفشده درصد مقدار توصیه ۰۱۱و  5۱، ۰۱،۱۱، ۰۱، ۰۱، ۰۱

کار برده شد و وزن خشک ریشه و ساقه گیاهان زراعی مورد به  پنبهت و ذر زراعی روی گیاهانباشد، می در کیلوگرم خاک گرممیکرو ۰۱۱

اریتم لجستیک سه و چهار های لگها، از منحنیگیری شدند. در برازش دادهنظر، ارتفاع، طول ریشه و سطح برگ نیز در انتهای آزمایش اندازه

های مورد بررسی، منحنی سه پارامتره، برازش مناسبی نشان داد. در برازش جداگانه پارامتره استفاده شد. نتایج نشان داد که تقریبا در همه داده

برای کاهش  طوری کهداد به توده خشک ساقه و ریشه گیاهان زراعی پنبه و ذرت را کاهشایمازتاپیر، زیست کشها، همواره بقایای علفداده

بود. همچنین جهت  گرم ماده موثره ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک الزم ۰×۰۱-۰و  ۰/۰×۰۱-۰ترتیبدرصدی وزن خشک ساقه پنبه و ذرت، به ۱۱

در  نیاز بود.اک در کیلوگرم خایمازتاپیر گرم ماده موثره  ۰۱/۰×۰۱-۰و  ۰×۰۱-۰درصدی وزن خشک ریشه پنبه و ذرت، به ترتیب به  ۱۱کاهش 

کش ها نشان داد که همواره ریشه و ساقه ذرت در مقایسه با پنبه، حساسیت بیشتری به بقایای علفنتایج حاصل از برازش دوگانه داده مجموع،

 کش ایمازتاپیر کاهش یافت.ارتفاع، طول ریشه و سطح برگ با افزایش بقایای علف ایمازتاپیر بروز داد.

 ن، زیست سنجی، طول ریشه، وزن خشکرگرسیو كلمات كلیدي:
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ABSTRACT 

To evaluate the soil residue of imazthapyr effects on cotton and maize, an experiment was carried out 

based on completely randomized design at greenhouse of Agricultural Faculty of University of Gonbad 

Kavous. Different doses of imazthapyr (0, 4.5, 23, 45, 68, 91, 140, 180, 230, 340 and 450 μg.kg-1 soil) 

were applied on maize and cotton and finally the dry weight of root and shoot, shoot height, root length 

and leaf area of crops were measured. Three and four Log- logistic curves were fitted to the data. Results 

indicated that almost all data fitted better to the three parameter log- logistic curve. Results of separate 

fitting of the data showed that the residue of imazthapyr always reduced dry weight of crops. For 50 

percent reduction of shoot dry weight of cotton and maize, 13.26 and 21.91 g.a.i.ha-1of imazthapyr were 

needed respectively. To reduce 50 percent of root dry weight of cotton and maize, 72.75 and 25.19 g.a.i. 

ha-1of imazyhapyr were needed. Generally, the results of data simultaneously fitting showed that maize 

root and shoot sensitivity to imazthapyr were always more than cotton. Shoot height, root length and leaf 

area were decreased as imazthapyr residue was increased. 

Keywords: Bioassay, dry weight, regression, root length 
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 مقدمه

هرز یعنی استفاده از روشی که هایمبارزه با علف

ها را از بین برد ولی مدیریت آسانی بتوان آنبه

عنوان هرز بههایمفهوم پذیرش علفبه ،هرزهایعلف

 ،جزئی از اکوسیستم و طبیعت است. بر این اساس

هرز در سامانه طبیعی هایتا علف شودباید تالش 

 کنترل چندر(. هZand et al., 2004مدیریت شوند )

ابزاری ، ستید وجین یا و شخم، شامل مکانیکی

 دلیل به امات اس هرزهایعلف مدیریت در کارآمد

 کارگر، به دسترسی عدم قبیل از هاییمحدودیت

 و بارانی ویژه درفصلبه محیطی شرایط بودن نامناسب

 هاکشاز علف استفاده به تمایل آن، باالی هایهزینه

استفاده ناصحیح از این تکنولوژی . است یافته افزایش

پسماند  مانندمشکالتی  بروزمنجر به ممکن است 

شدن های زیرزمینی و مقاومها، آلودگی آبکشعلف

-Caamalها شود )کشهرز به علفهایعلف

Maldonado et al., 2001  .) 

که در بیشتر  مصرفی خاکهاکشعلف بقایایاثر 

کش به نوع علفشوند، محصوالت زراعی استفاده می

دارد. یی خاک بستگی های فیزیکوشیمیاو ویژگی

مصرف، کنترل های خاککشعلفمزیت استفاده از 

با  هرزهایمدت و گاه تمام طول فصل علفطوالنی

ها آن کشاز معایب این علف باشد.بار کاربرد مییک

محدودکننده  ،هامانده برخی از آناست که باقی

و گاه امکان کشت برخی  استهای کشت دوم گزینه

کش در تناوب را سلب به آن علف های حساسگونه

کش مناسب با انتخاب علف ،همین دلیلبه. دننمایمی

هرز موجود و با مدنظر قرار دادن گیاه هایفلور علف

 (.Naylor, 1996) دشودشوار می ،در تناوب

کش که به محیط هر ماده مؤثره موجود در یک علف 

 کند، دستخوش فرآیندهای بیوفیزیکی وخاک نفوذ می

گیرد. زمانی که ماده مؤثره بیوشیمیایی خاصی قرار می

شود، میان فاز جامد خاک کش وارد خاک میعلف

)ذرات خاک( و فاز آبی )محلول خاک( آن تقسیم 

شود. در محیط خاک، تنها بخشی از ماده مؤثره که می

شود، در دسترس گیاهان در فاز مایع خاک یافت می

کشی که های علفلکولحال، موگیرد. در عینقرار می

وسیله فاز جامد خاک جذب شده یا با آن پیوند به

اند، توسط گیاهان جذب پیوند شیمیایی برقرار کرده

شوند. در شرایط مزرعه، این تعادل همواره درحال نمی

توان به فعالیت خوردن است که از دالیل آن میبهم

های خاک و تغییرات درجه حرارت و میکروارگانیسم

وای رطوبت خاک اشاره کرد که قابلیت دسترسی محت

هرز و گیاهان زراعی هایها را برای علفکشعلف

 Sadowski, 2001; Vicariدهند )تحت تأثیر قرار می

et al., 1994.) 

-ethyl-2-[(RS)-4-isopropyl-5کش ایمازتاپیر )علف

4-methyl-5- oxo-2-imidazolin-2-yl] nicotinic 

Acidباشد که به عنوان میها میدازولینون( از گروه ای

های هرز پهن برگ کش انتخابی برای علفعلف

شود. قدرت انتخابی باال و تحمل مناسب می استفاده

گیاهان زراعی به آن، سبب استفاده زیاد از این 

 ,.Sondhia, 2018; Loux et al)کش شده است علف

ه (. ایمازتاپیر سبب کاهش سطح سه اسید آمین1989

شود که با شاخه دار لوسین، ایزولوسین و والین می

جلوگیری از آنزیم استوهیدروکسی سینتاز که در مسیر 

کند، اثر خود میبیوسنتز این سه اسید آمینه نقش ایفا 

دهد . این بازدارندگی سبب اختالل تولید را نشان می

و  DNAپروتئین و در نتیجه تداخل در مسیر سنتز 

کش ود. در شرایط مزرعه، این علفشمیرشد سلول 

یابد میبه وسیله تجزیه میکروبی و نوری کاهش 

(Stougaard et al., 1990این گروه از علف .)ها، کش

وسیله خاک جذب به مقدار بسیار کم و ضعیف، به
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( ومقدار Gan et al., 1994; Mangel, 1991شوند )می

ز وجود ها، اکمی دارد اما برخی از گزارشآبشویی 

متری خاک خبر سانتی 22کش در عمق این علف

کش و آسیب به دهند. به دلیل پایداری این علفمی

گیاهان زراعی موجود در تناوب، فاصله زمانی بین 

ماه برای کاشت گیاهان حساس بیان شده  93شش تا 

 ,.Bresnahan et al., 2000; Rodrigues et alاست )

2000.) 

( Fakhrerad et al., 2012ران )نتایج فخر راد و همکا

 مختلف غلظت پس از آزمایش تاثیر باقیمانده هفت

 گیاه خاک روی هشت در بیوزینکش متریعلف

زراعی شامل لوبیا، عدس، ذرت، گندم، جو، کلزا و 

 چغندرقند نشان داد که میزان تحمل گیاهان مزبور

ترین گیاه به متفاوت بود. در این تحقیق، ذرت متحمل

بیوزین شناخته شد و پس از آن کش متریی علفبقایا

به ترتیب لوبیا، نخود، عدس، گندم، جو، چغندرقند و 

های غلظت در آزمایشی، تاثیر بقایایکلزا قرار داشت. 

 زاییکش تریفلورالین بر رشد و گرهعلف مختلف

 کاکا، سی، ال آی نخود )هاشم، های مختلفژنوتیپ

 بین نشان داد که درکرمانشاهی( بررسی شد و نتایج 

 و ساقه تودهزیست بیشترین تلفات نخود، یهاژنوتیپ

 تودهزیست تلفات کمترین و کاکا ژنوتیپ در ریشه،

 هایژنوتیپ در ترتیببه هوایی و ریشه، هایاندام

 شدند. همچنین ژنوتیپ مشاهده هاشم و کرمانشاهی

 و ترینحساس ترتیب سی و کرمانشاهی، به ال آی

 تریفلورالین بقایای به نخود هایژنوتیپ نتریمتحمل

 (. Izadi and Soleimanpour, 2015بودند ) خاک در

قبل از هر تصمیمی  ،باور برخی محققین به

ابتدا الزم است ، کشت دوم ص گیاهان زراعیدرخصو

کش مانده علفاطالعات کافی از اثرات نامطلوب باقی

اسب تا تصمیم متن به دست آورداز کشت نخست را 

. در این راستا، (Eliason et al., 2004) شوداتخاذ 

زای اثرات خسارت توانندمی سنجیهای زیستروش

 کنندگیری بقایای موجود در خاک را اندازه

(Demczuk et al., 2004; Sarmah et al., 1999; 

Sekutowski and Sadowski, 2009 )طور موثری و به

ها در خاک کشدر تشخیص کمی وکیفی بقایای علف

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی  به ما کمک کند.

کش ایمازتاپیر بر دو گیاه زراعی پنبه تاثیر بقایای علف

 باشد.و ذرت می

 هامواد و روش

 کش ایمازتاپیر در خاکمنظور بررسی بقایای علفبه

 تصادفی قالب طرح کامالً ی درآزمایش بر ذرت و پنبه،

دانشکده کشاورزی تحقیقاتی نه در گلخا با سه تکرار،

در  شد.اجرا  16-9912دانشگاه گنبد کاووس، در سال 

کش ایمازتاپیر های مختلف علفغلظت ،این آزمایش

 93۱، 29۱، 9۶۱، 93۱، 19، 6۶، 32، 29، 2/3)صفر، 

ترتیب در کیلوگرم خاک( که به گرممیکرو 32۱و 

 72، 2۱، 3۱، 9۱، 2۱، 92، 9۱صفر، یک، پنج، معادل 

کش )یک لیتر شده علفدرصد مقدار توصیه 9۱۱و 

 زراعی روی گیاهانبود، ( SLدرصد  9۱ تجاری ماده

خاک گلدان ها از ترکیب . بررسی شدپنبه  ت وذر

و  بودبرگ شن، خاک و خاک مقادیر مساوری از

از رقیق کردن محلول  ،کشهای موردنظر علفغلظت

ها کشفقسمت در میلیون هر کدام از عل 9۱۱۱مادر 

طوری که پس از تعیین چگالی خاک به ،آمد دستبه

بدست آمد و با دانستن حجم  9/9مورد نظر که حدود 

متر که به طور سانتی 9۱یک هکتار خاک به عمق 

باشد، وزن خاک میمتر مکعب  69۱استاندارد معادل 

بدست  9/9×69۱مورد استفاده در این آزمایش برابر با 

ن، وزن یک کیلوگرم خاک محاسبه آمد که به دنبال آ

کش برای این مقدار خاک تعیین شد و غلطت علف

کش با برای اختالط کامل و یکنواخت علفشد. 

نیاز برای هر غلظت محاسبه  مقدار خاک مورد ،خاک
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هر غلظت  شده محلولو سپس حجم محاسبه شد

با مقدار  ،کش موردنظر با استفاده از بورت مدرجعلف

کند مخلوط ه گیاه زراعی در آن نفوذ میخاکی که ریش

 92هایی با قطر گلدان (.Izadi et al., 2011شد )

برگ و بسته به نازک یا پهنشدند متر انتخاب سانتی

بذر در عمق مناسب  2۱یا  92 ،بودن گیاه زراعی

 ،هاکششد. جهت جلوگیری از آبشویی علفکشت 

اضافی از بود که آب ای ها به اندازهآبیاری گلدان

. (Izadi et al., 2011نشودد ) ها خارجانتهای آن

انجام شد  برگیدر مرحله دو تا سه ،کردن گیاهانتنک

ها به سه عدد در هر گلدان کاهش یافت. تراکم آنو 

)سی روز  پس از طی مراحل رشد مربوط به هر گیاه

 های هوایی و ریشهوزن خشک اندامپس از کاشت(، 

در ذرت، ارتفاع ساقه و در  گیری شد.اندازه هر گیاه

پنبه، عالوه بر ارتفاع ساقه، طول ریشه و سطح برگ 

توسط  ،هاتجزیه رگرسیونی داده نیز اندازه گیری شد.

نیز ها و رسم شکلانجام شد  (drc)بسته  Rافزار نرم

( و Ritz and Streibig, 2005) Rافزار نرم وسیلهبه

Excel ها، با رسیونی داده. در تجزیه رگصورت گرفت

 2۱کش برایهای علفغلظت، 2و  9استفاده از رابطه 

 ,Seefeldt) درصد بازدارندگی گیاه زراعی محاسبه شد

et al., 1995). 

   (9رابطه )

 :در آنکه 

iU، ؛وزن تر یا وزن خشکz ، ؛ کشمقدار علفD  و

C،  بیشترین مقدار و کمترین مجانب منحنی در

 2۱کش که باعث ری از علفمقدا ،50iED؛ کشعلف

محدوده شیب خط در  ،ib؛ شودکاهش رشد می درصد

50iED  وi، 50باشد. می کشیتیمار علفED تواند می

  ،دیگری جایگزین شود که در این آزمایش xEDبا هر 

50 ED  و پارامترهای مربوط به آن محاسبه شد برآورد

 c الزم به ذکر است، چنانچه در برخی شرایط .ندشد

 .شدپارامتره زیر استفاده  سهاز معادله  برابر صفر شد،

 (                                                               2رابطه)

 نتايج و بحث

 وزن خشک ساقه پنبه و ذرت

های رگرسیونی لگاریتم لجستیک چهار تفاوت مدل

پارامتره و سه پارامتره برازش داده شده به وزن خشک 

(؛ بنابراین از p>۱2/۱دار نشد )ه پنبه و ذرت معنیساق

مدل سه پارامتره استفاده شد. خالصه تجزیه رگرسیون 

طور که در این آورده شده است. همان( 9در جدول )

شود، تخمین تمامی پارامترهای جدول مشاهده می

دهد، دار است که نشان می( معنیb ،d ،50EDمدل )

نحن،ی نقش مهمی دارند و تمام پارامترها در برازش م

 توان منحنی را به کمتر از سه پارامتر کاهش داد.نمی

های وزن خشک ساقه پاسخ، تبعیت داده-منحنی دز

ذرت و پنبه از تابع لگاریتم لجستیک سه پارامتره را 

(. وزن خشک ساقه در پنبه، تا 9دهد )شکل نشان می

گرم گرم ماده موثره ایمازتاپیر در کیلو 2/3×9۱-3دز 

خاک کاهشی نشان نداد، اما پس از آن، با افزایش دز 

کش، وزن خشک ساقه روند کاهشی نشان داد و علف

در چهار دز حداکثر در پنبه، میانگین وزن خشک ساقه 

 9۶×9۱-2عبارت دیگر، از دز به صفر نزدیک شد. به

گرم ماده موثره ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک، وزن تر 

 9داری نداشت )جدول فاوت معنیساقه پنبه با صفر ت

 الف(. -9و شکل 

گرم ماده  29×9۱-6وزن خشک ساقه ذرت پس از دز 

موثره ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک، شروع به کاهش 

گرم  32×9۱-2و  93×9۱-2نمود و در دو دز حداکثر 

ماده موثره ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک، به صفر 

ساس نتایج، ب(. بر ا-9و شکل  9نزدیک شد )جدول 

درصد از وزن خشک ساقه پنبه و  2۱برای کاهش 

گرم ماده موثره  19/29و  26/99ذرت، به ترتیب 
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 (.9ایمازتاپیر در هکتار الزم بود )جدول 

های وزن خشک ساقه پنبه و ذرت در بقایای  پارامترهای برآوردشده حاصل از برازش مدل سه پارامتری لگاریتم لجستیک به داده -۰جدول 
 شده ایمازتاپیر در خاکسازیشبیه

Table 1.  Estimated parameters of 3-parameter Log- logistic model fitted to shoot dry weight of cotton and maize data at 

simulated imazthapyr residue in soil 

 b  c  d  ED50 

 Cotton1 Maize2  
Cotton Maize 

 
Cotton Maize 

 
Cotton Maize 

Estimated parameters values 0.85 1.59 
 

- - 
 

0.18 1.05 
 
1.2×10-4 1.0×10-4 

Standard Error 0.29 0.24 
 

- - 
 

0.02 0.05 
 
4.6×10-5 1.2×10-4 

Possibility 0.0072 0 
 

- - 
 

0 0 
 
0.0153 0 

 (and P1P 0.9504 =0.87782 =دار نبود )آزمون عدم برازش معنی
Lack of fit test was not significant (P1= 0.9504 and P2= 0.8778) 

 

 ، لگاریتمی مقیاس بندی شده است(x)محور  های مختلف ایمازتاپیر در خاک( به غلظتb( و ذرت )aپاسخ وزن خشک ساقه پنبه )  -۰شکل 
Fig 1. Cotton (a) and maize (b) Shoot dry weight response to different concentrations of imazthapyr in soil 

(X axis is logarithmic) 

با توجه به  (Izadi et al., 2012ایزدی و همکاران )

روند تغییرات ماده خشک تولیدشده ساقه و ریشه 

های مختلف گیاهان مورد بررسی در پاسخ به غلظت

متیل مشاهده کردند که کلزا، بنورونکش تریعلف

ترین گیاهان به متحملفرنگی، ترین و گوجهحساس

که کلزا در کمترین طوریبقایای گرانستار بودند، به

گرم میلی ۱۱۱۱1/۱متیل )بنورونکش تریغلظت علف

در کیلوگرم خاک(، بیشترین تلفات ماده خشک 

که را نسبت به شاهد داشت، درحالیدرصد(  93/۶1)

فرنگی در بیشترین میزان بقایای گرانستار در گوجه

درصد  6۱گرم در کیلوگرم خاک(، میلی ۱۱2/۱خاک )

تلفات ماده خشک داشت و ذرت با متوسط تلفات 

درصد(، نسبت به کلزا  63)توده اندام هوایی زیست

های کشزیست سنجی پسماند علف. تر بودمتحمل

آترازین، نیکوسولفورون، ریم سولفورون، 

آترازین+آالکلر، نیکوسولفورون+فورام سولفورون، 

فورون + ریم سوفورون و فورام سولفورون نیکوسولو
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 Ghassam+ ریم سولفورون توسط قسام و همکاران )

et al., 2009  نشان داد که تیمار آترازین، سبب )

کمترین مقدار جوانه زنی، طول و وزن خشک 

شاخساره در گیاه شاهی شد و تیمار نیکوسولفورون 

کاهش در بین خانواده سولفونیل اوره، تاثیر بیشتری بر 

 وزن خشک شاخساره شاهی نشان داد.
 وزن خشک ریشه پنبه و ذرت

از مدل لگاریتم  ،های وزن خشک ریشه پنبهداده

پارامتره پیروی کرد و آزمون عدم برازش  لجستیک سه

، bپارامترهای (. 2)جدول  (P= 117۶/۱دار نشد )معنی

d  50وED و  ۱2/۱، دوترتیب با مقادیر برآوردشده  به
  6×9۱-2و  ۱۱9/۱، ۱۶/۱و خطای استاندارد  9×3-9۱

و احتمال صفر برای  b برای پارامتر  ۱2/۱و احتمال 

وزن (. 2دست آمد )جدول به  50EDو  dپارامترهای 

گرم ماده موثره در  6۶×9۱-6خشک ریشه پنبه تا دز 

کیلوگرم خاک، کاهشی نشان نداد اما با افزایش دز 

ن مشاهده شد. کش، کاهش شدیدی در مقادیر آعلف

 9×9۱-3درصدی وزن خشک ریشه،  2۱برای کاهش 

گرم ماده موثره ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک الزم بود 

 (.2 الف، جدول-2)شکل 

ر بقایای های وزن خشک ریشه پنبه  و ذرت دپارامتری لگاریتم لجستیک به داده پارامترهای برآوردشده حاصل از برازش مدل سه -۰جدول 
شده ایمازتاپیر در خاکسازیشبیه  

Table 2.  Estimated parameters of 3-parameter Log- logistic model fitted to root dry weight of cotton and maize data at 

simulated Imazthapyr residue in soil 

 b  c  d  50ED 

 1Cotton 2Maize  
Cotton Maize 

 
Cotton Maize 

 
Cotton Maize 

Estimated parameters values 2 1.22 
 

- - 
 

0.05 1.88 
 

4-3×10 4-1.15×10 

Standard Error 0.08 0.23 
 

- - 
 

0.003 0.10 
 

5-6×10 5-1.84×10 

Possibility 0.02 0 
 

- - 
 

0 0 
 

0 0 

 (and P1P 0.9978 =0.26432 =دار نبود )آزمون عدم برازش معنی
Lack of fit test was not significant (P1= 0.9978 and P2= 0.2643) 

های وزن خشک ریشه ذرت نیز مانند پنبه، از داده

منحنی لگاریتم لجستیک سه پارامتره پیروی کردند 

(2639/۱=P و پارامترهای )b ،d  50وED، ترتیب با به

و خطای  92/9×9۱-3و  ۶۶/9، 29/9مقادیر برآوردشده 

مال صفر و احت ۶3/9×9۱-2 و 9/۱، 29/۱استاندارد 

(. 2دست آمدند )جدول برای هر سه پارامتر به

مشاهده  2ب و جدول -2گونه که در شکل همان

شود، وزن خشک ریشه ذرت با افزایش دز می

گرم ماده موثره در  29×9۱-6کش ایمازتاپیر به  علف

کیلوگرم خاک، شروع به کاهش کرد و برای کاهش 

رم گ 92/9×9۱-3درصدی وزن خشک ریشه، به   2۱

 ماده موثره ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک نیاز بود.

(، Izadi et al., 2011در آزمایش ایزدی و همکاران )

فرنگی، پاسخ گیاهان زراعی نخود، عدس، لوبیا، گوجه

ذرت، کلزا و چغندرقند به تغییرات غلظت توتال در 

صورت مدل لجستیک بود که با مطالعات خاک، به

(، هاالوی و Zhang et al., 1997ژنگ و همکاران )

مونتانیا و ( و سانتینHalloway et al., 2006همکاران )

( نیز Santín-Montanyá et al., 2006همکاران )

 Peyvasteganمطابقت داشت. پیوستگان و فرحبخش )

and Farahbakhsh, 2011 گزارش کردند که بقایای )

های آترازین+آالکلر و کششده علفسازیشبیه

توده هوایی و فورون، وزن خشک زیستفوماسول

داری کاهش دادند و طور معنیریشه گیاه کلزا را به
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کش مذکور، از رابطة ها به بقایای علفپاسخ آن

لجستیک پیروی کرد. بر اساس نتایج این آزمایش، 

خسارت ناشی از بقایای آترازین+آالکلر، بیشتر از 

رای ب 50EDطوری که میزان فوماسولفورون بود، به

تودة هوایی، در محدودة آترازین+آالکلر در زیست

تا  96/2۶و در ریشه، در محدودة  92/9۱تا  96/2۶

بود و این مقدار برای فوماسولفورون، در  ۱2/93

و برای ریشه،  76/2۶تا  ۱2/91توده هوایی، زیست

بیوزین در گرم ماده موثره متریمیلی ۶7/27تا  33/29

 ,Peyvastegan and Farahbakhshکیلوگرم خاک بود )

 Ale Ebrahim(. نتایج آل ابراهیم و مهدی زاده )2011

& Mehdi zadeh, 2016 بقایای که( نشان داد 

 کاهو، زنی جوانه بر داریمعنی تأثیر ،خاک در پرومترین

 غلظت افزایش با ولی چغندرقند نداشت و کلزا جو،

 همه هوایی هایاندام و ریشه خشک وزن ،پرومترین

 مورد گیاهانکاهش پیدا کرد.  داریمعنی طوربه اهانگی

وتی متفا پاسخ ،خاک در پرومترین بقایای به ،مطالعه

 50EDن کمتری داشتن با کلزانشان دادند، به طوری که 

 بیشترین داشتن با جو و گیاه حساسترین عنوان به

50ED پرومترین بقایای به گیاه مقاومترین عنوان به 

 .شدند شناخته

 
 (است شده بندی مقیاس لگاریتمی ،x محور) خاک در ایمازتاپیر مختلف هایغلظت به( b) ذرت و( a) پنبه ریشه خشک ماده پاسخ -۰ کلش

Fig 2. Cotton (a) and maize (b) Root dry weight response to different concentrations of imazthapyr in soil (X axis is 

logarithmic) 

 ذرت-شاهد پنبه درصد از

 وزن خشک ساقه

آزمون عدم برازش حاصل از منحنی لگاریتم لجستیک 

سه پارامتره برای وزن خشک ساقه پنبه و ذرت 

(. مقادیر پارامترهای P=1131/۱) دار نبودمعنی

، خطای استاندارد و احتمال مربوط به همه برآوردشده

پارامترها با حد باالی صفر و حد پائین یکسان، در 

( آورده شده است. جهت مقایسه دو منحنی 9ول )جد

دز پاسخ مربوط به وزن خشک ساقه پنبه و ذرت، از 

برازش همزمان دو منحنی با فرض یکسان بودن حد 

 باال و پائین منحنی استفاده شد.

داری وزن خشک ساقه پنبه و ذرت نیز اختالف معنی

کش از نظر حساسیت به دزهای مختلف علف

(. اگرچه روند کاهشی 9ن ندادند )شکل ایمازتاپیر نشا

وزن خشک ساقه در پنبه، در چهار دز اول ایمازتاپیر 

گرم ماده  23×9۱-6و  29×9۱-6،  2/3×9۱-3 )صفر، 

موثره در کیلوگرم خاک(، زودتر از ذرت شروع شد اما 

دار بود. در تمام دزها، اختالف آن با ذرت غیرمعنی

ر دو گیاه زراعی نیز برای ه 50EDمقادیر بدست آمده 
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دست آمد. به عبارت دیگر، برای تقریبا به یک اندازه به

درصدی وزن خشک ساقه پنبه و ذرت، به  2۱کاهش 

گرم ماده موثره   ۱6/9×9۱-3و  ۱3/9×9۱-3ترتیب به 

ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک نیاز بود. نتایج آزمایشات 

( Henderson and Webber, 1993هندرسون و وبر )

منظور ارزیابی اثرات بقایای تعدادی از  که به

رویشی بر لوبیا انجام رویشی و پسهای پیشکشعلف

شد نشان داد که پرومترین در دزهای مورد نیاز برای 

هرز، باعث مرگ لوبیا در هایکنترل مؤثر علف

شود و در کش میروزهای آغازین پس از کاربرد علف

لکرد لوبیا شده داری در عمنتیجه منجر به کاهش معنی

عنوان یک گیاه حساس است؛ از این رو گیاه لوبیا را به

 .به بقایای پرومترین در خاک در نظر گرفتند

های وزن خشک ساقه ( به دادهdپارامترهای برآوردشده حاصل از برازش مدل سه پارامتری لگاریتم لجستیک با حد باالی یکسان ) -۰جدول 
 شده ایمازتاپیر در خاکازیسپنبه و ذرت در بقایای شبیه

Table 3.  Estimated parameters of simultaneously 3-parameter Log- logistic model fitted to cotton and maize shoot dry 

weight data at simulated imazthapyr residue in soil 

  b  c  d  50ED 

Estimated parameters 

Cotton 0.79  -  

102.23 

 4-1.04×10 

Maize 1.70 - 4-1.06×10 

Standard Error 

Cotton 0.22  -  

5.89 

 5-2.8×10 

Maize 0.33 - 5-1.5×10 

Possibility 

Cotton 0 
 

- 
 

0 

 
0 

Maize 0 - 0 

 Lack of fit test was not significant (P= 0.9949)                                                     (P= 0.9949دار نبود )آزمون عدم برازش معنی
 

 

 

 

، لگاریتمی مقیاس بندی xکش ایمازتاپیر در خاك )محور های مختلف علفپاسخ ماده خشک ساقه پنبه و ذرت به غلظت -3شکل 

 شده است(.

Fig 3. Cotton and maize shoot dry weight response to different concentrations of imazthapyr in soil (X axis is logarithmic). 
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 در ساقه رشد تغییرات تحقیقات انجام شده، بیشتر در

 ترینمهم از ،خاک در شکعلف بقایای به پاسخ

 شمار به گیاهی هایگونه حساسیت ارزیابی پارامترهای

 دسته از را اوره سولفونیل هایکشعلف و رود می

 تعداد زیادی در باال دگاریمان زیست با یهایکشعلف

 ,.Alonso-Prados et al) ماشگیاهان زراعی مانند  از

 ,.santin-Montanya et al) لوبیا و عدس (2002

 معرفی (Moyer et al., 1990) کلزا و کدو و (2006

 اند.کرده

 وزن خشک ریشه

های لگاریتم لجستیک سه برازش دوگانه منحنی

نبه و ذرت با حد باال پارامتره برای وزن خشک ریشه پ

و پائین یکسان انجام شد و آزمون عدم برازش 

و  b ،d( و پارامترهای P= 1۶13/۱)دار نبود معنی

50ED (.3دار شدند )جدول معنی 

یشه های وزن خشک ر( به دادهdپارامترهای برآورد شده حاصل از برازش مدل سه پارامتری لگاریتم لجستیک با حد باالی یکسان ) -۰جدول 
 شده ایمازتاپیر در خاکسازیپنبه و ذرت در بقایای شبیه

Table 4- Estimated parameters of simultaneously 3-parameter Log- logistic model fitted to root dry weight of wheat and 

barley data at simulated imazthapyr residue in soil 

زن خشک ریشه در سه در هر دو گیاه پنبه و ذرت، و

گرم ماده موثره  29×9۱-6و   2/3×9۱-3 دز اول )صفر، 

داری باهم ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک( اختالف معنی

دار شدند. وزن ها معنینداشتند و با افزایش دز، تفاوت

خشک ریشه ذرت، حساسیت بیشتری به بقایای 

کش نشان داد و بازدارندگی این صفت از علف

کش ایمازتاپیر آغاز شد تر علفائینهای پغلظت

درصدی وزن خشک  2۱( اما برای کاهش 3)شکل 

-3 و برای ذرت، به   93/9×9۱-3 ریشه پنبه، به

گرم ماده موثره ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک  ۱3/9×9۱

 نیاز بود. 

( با Fakhrerad et al., 2013فخرراد و همکاران )

بیوزین در خاک بررسی پاسخ گیاهان به بقایای متری

تودة نشان داند که کمترین و بیشترین تلفات زیست

تودة اندام هوایی و بیشترین و کمترین تلفات زیست

هده شد. با توجه ترتیب در ذرت و کلزا مشاریشه، به

به نتایج حاصل از آزمایش این محققان، ذرت با 

ترین گیاه وکلزا عنوان مقاوم، به50EDداشتن باالترین 

ترین گیاه به بقایای عنوان حساسباکمترین مقدار، به

 Izadiبیوزین شناخته شدند. ایزدی و همکاران )متری

et al., 2011عدس، گیاه )نخود، هفت (، حساسیت 

 به چغندرقند( را و کلزا ذرت، فرنگی، گوجه ا،لوبی

توتال بررسی کردند و نتایج  کشعلف مختلف بقایای

 درصد خاک، در توتال بقایای افزایش نشان داد که با

همه این  در ساقه و ریشه تودهزیست و بقا شدن، سبز

 و ای که نخودمحصوالت زراعی کاهش یافت، به گونه

 و ساقه تودهزیستتلفات دکمترین درص ترتیببه کلزا،

  b  C  d  
50ED 

Estimated parameters 

Cotton 2.40  -  

95.10 

 4-3.34×10 

Maize 1.12 - 1.04×10-4 

Standard Error 

Cotton 0.72  -  

4.10 

 3.89 

Maize 0.28 - 1.96 

Possibility 

Cotton 0.0016 
 

- 
 

0 

 
0 

Maize 0.0002 - 0 

      Lack of fit test was not significant (P= 0.9894) (                                                P= 0.9894 دار نبود )آزمون عدم برازش معنی
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 ترتیب داشتند؛ همچنین ذرت و کلزا، به را ریشه

 بقایای این به گیاهان ترینحساس و ترینمتحمل

 کش بودند.علف

 

، لگاریتمی مقیاس بندی xکش ایمازتاپیر در خاك )محور های مختلف علفپاسخ ماده خشک ریشه پنبه و ذرت به غلظت -4شکل 

 شده است(.

Fig 4. Cotton and maize root dry weight response to different concentrations imazthapyr in soil (X axis is logarithmic). 

 ارتفاع ذرت و پنبه

کش ایمازتاپیر بر ارتفاع ساقه ذرت و پنبه بقایای علف

( 2(. همان طور که در شکل )2تاثیرگذار بود )شکل 

اقه در ذرت، با شیب شود، کاهش ارتفاع سدیده می

 شدیدتری نسبت به پنبه اتفاق افتاده است.

های ارتفاع مقدار ضریب تبیین حاصل از برازش داده 

 در  ارتفاع ساقه ذرت آمد.   بدست  19/۱ذرت،  ساقه

 

 

 

 

 

 

 

 کش ایمازتاپیر در خاك های مختلف علفپاسخ ارتفاع ساقه پنبه و ذرت به غلظت -5شکل 

Fig 5. Cotton and maize shoot height responses to different concentrations of imazthapyr in soil 
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متر بود و در تیمار دز سانتی 3۱تیمار شاهد صفر، 

 32۱کش ایمازتاپیر در هکتار )معادل شده علفتوصیه

متر سانتی ۶6/9میکروگرم در کیلوگرم خاک(، به 

ه در پنبه، رسید؛ ضریب تبیین خط برازش داده شد

تری اتفاق بود. کاهش ارتفاع پنبه، با شیب مالیم 72/۱

 9/2متر در تیمار شاهد صفر، به سانتی 7/6افتاد و از 

گرم ماده موثره ایمازتاپیر  32×9۱-2 متر در تیمارسانتی

درصد کاهش یافت  6/62در کیلوگرم خاک رسید که 

بود. هر  92/1۱که در ذرت، درصد کاهش، در حالی

کش ایمازتاپیر واکنش نشان گیاه، به بقایای علفدو 

دادند اما ارتفاع ساقه در ذرت، بیشتر از پنبه تحت 

کش قرار گرفت. براساس تاثیر دزهای مختلف علف

 Izadi andپور )نتایج ایزدی و سلیمان

Solaimanpour, 2015کش (، باقیمانده علف

عداد تریفلورلین در خاک، ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، ت

طور های نخود مورد بررسی را بهگره تمام ژنوتیپ

ای زیادی در زمینه هگزارشداری کاهش داد. معنی

حساسیت گیاهان زراعی به بقایای تریفلورالین وجود 

( Frank et al., 1998دارد؛ نتایج فرانک و همکاران )

 9۱زنی توده، سبزشدن و جوانهنشان داد که زیست

تحت تاثیر باقیمانده این  ژنوتیپ یوالف زراعی،

ای که یک سال پس از کش قرار گرفت به گونهعلف

گرم تریفلورالین در هکتار ، سبب کاهش  912۱کاربرد 

 توده یوالف شد.دار زیستمعنی

 سطح برگ و طول ریشه پنبه

شود، با افزایش مالحظه می 6طور که در شکل همان

رگ کش ایمازتاپیر، طول ریشه و سطح بغلظت علف

پنبه در گلدان کاهش یافت. طول ریشه پنبه در تیمار 

درصد دز  9۱۱ متر و در تیمارسانتی 9۶/6شاهد صفر، 

گرم ماده موثره  32×9۱-2 شده که معادلتوصیه

بدست آمد که  79/2ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک، 

درصد کاهش بود. با افزایش بقایای  27معادل 

سطح برگ پنبه درصد از  77کش ایمازتاپیر، علف

پور کاسته شد. بر اساس گزارش ایزدی و سلیمان

(Izadi and Solaimanpour, 2015 با افزایش غلظت ،)

های هوایی کش تریفلورالین، رشد ریشه و اندامعلف

 های نخود مورد بررسی کاهش یافت.همه ژنوتیپ

 

 

 

 

 

 

 

کش ایمازتاپیر در خاك )تعداد بوته در هر گلدان سه عدد علفهای مختلف پاسخ طول ریشه و سطح برگ پنبه به غلظت -6شکل 

 بود(.

Fig 6. Cotton root length and leaf area responses to different concentrations of imazthapyr in soil (three plants were per pot) 
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 گیری نتیجه
های مربوط به براساس نتایج حاصل از برازش داده

ساسیت گیاهان زراعی پنبه و ذرت به آزمایش ح

های رشدی هر دو کش ایمازتاپیر، صفتبقایای علف

کش واکنش نشان داد و همواره گیاه به بقایای علف

حساسیت ریشه و ساقه ذرت نسبت به پنبه بیشتر بود. 

های وزن خشک ریشه و ساقه، صفت عالوه بر صفت

ارتفاع بوته در هر دو گیاه زراعی، شاخص خوبی 

 کش بود.برای تعیین اثر بقایای علف
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