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)Helianthus annuus ( و پنبه)Gossypium hirsutum( 
  2، محمد علی باغستانی3مرتضی توکلی، 2، اسکندرزند*1يحامدمنصور    

  دانشگاه شهید بهشتی ،محیطی پژوهشکده علوم، دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژي-1
   رموسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشو ،هاي هرز بخش علفدانشیار  -2
طبیعی، دانشگاه آزاد  زراعت، دانشکده کشاورزي و منابع آموختۀ کارشناسی ارشد دانش -3

 اسالمی واحد علوم  تحقیقات
  

 13/3/91: تاریخ پذیرش               10/11/89: تاریخ دریافت

  

A Study of the Effect of Residue of Some 
Sulfonylurea Herbicides on Sunflower (Helianthus 

Annuus) and Cotton (Gossypium Hirsutum) 
 

Hamed Mansoori,1* Eskandar Zand,2 Morteza 
Tavakoli3 and Mohammad Ali Baghestani2 

 

1- M.Sc. in Agroecology, Environmental Sciences Research 
Institute, Shahid Beheshti University. 

2- Associate Professor, Department of Weed Research, Plant 
Protection Research Institute, Tehran, Iran 

3- M.S.c. in Agronomy, Faculty of Agriculture and Natural 
Resources, Islamic Azad University, Tehran Research and 
Science Branch 

Abstract  
In order to study the effect on sunflower and cotton of the 
residue of some sulfonylurea herbicides, two randomized 
complete block design studies were conducted with ten 
treatments in four replications for both of plants. Treatments 
included: sulfosulfuron (Apirus), idosulfuron+mesosulfuron 
(Chevalier), chlorsulfuron (Megaton), sulfosulfuron+ 
metsulfuron methyl (Total), idosulfuron+mesosulfuron+ 
mefenpyr (Atlantis) where all of the herbicides were used in 
three doses, with a no-herbicide control. Soil was sprayed 
with the herbicides and the treated soils were transferred to 
the greenhouse after four months, and sunflower and cotton 
were planted in pots containing these soils. The length and 
dry weight of different plant organs (root, stem and leaf) and 
total dry weight were measured at the four-leaf stage. The 
results showed that the treatments had negative effects on 
most of the measured characteristics in sunflower and  
sulfosulfuron+ metsulfuron methyl and chlorsulfuron at the 
highest dose (44 and 22.5 g ai ha-1, respectively) had the 
most harmful effects on the sunflower and reduced dry 
weight by 82.97% and 70.31%, respectively, in comparison 
with the control. Only the height and root length of cotton 
had been affected of the herbicides and sulfosulfuron+ 
metsulfuron methyl and chlorsulfuron at the highest dose 
had the greatest negative effects on the height and root 
length of cotton. In attention to the results obtained, we can 
conclude that sunflower is probably more sensitive than 
cotton towards sulfonylurea herbicide residue. 
 
Keywords: sulfosulfuron, metsulfuron, mesosulfuron, 
chlorsulfuron. 

  

  چکیده
هاي سـولفونیل اوره بـر   کشبه منظور بررسی تاثیر باقیمانده تعدادي از علف

هاي کامـل  و پنبه، آزمایشی در قالب طرح بلوك دو گیاه زراعی آفتابگردان
تکرار به صورت مجزا براي هر کـدام از گیاهـان    4تیمار و در  16تصادفی با 

ــام شــد  ــد بودنــد از علــف    . انج : هــايکــشتیمارهــاي آزمایشــی عبارتن
، )شــوالیه(مزوســولفورون + ، یدوســولفورون )آپیــروس(سولفوســولفورون 

، )توتال(مت سولفورون متیل + ولفورون ، سولفوس)مگاتن(کلروسولفورون 
در سه مقدار متفاوت ) آتالنتیس(مفن پایر + مزوسولفورون + یدوسولفورون 

کشـی بـر روي خـاك    تیمارهـاي علـف  . کـش و شاهد بدون مصرف علـف 
مـاه بـه    4سـانتی متـري پـس از     30سمپاشی شدند، و خاك آلـوده از عمـق   

تابگردان در گلدان هـاي حـاوي   گلخانه منتقل شد و سپس دو گیاه پنبه و آف
ارتفاع، طول ریشـه، وزن خشـک ریشـه، سـاقه و     . ها کشت شدنداین خاك

برگی مورد  4برگ، سطح برگ و همچنین وزن خشک کل گیاه در مرحله 
کشـی تقریبـاً در   نتایج نشان داد که تیمارهاي علف. گیري قرار گرفت اندازه

ردان اثر منفی داشـتند و علـف  گیري شده در گیاه آفتابگبیشتر صفات اندازه
مت سولفورون متیل و کلروسولفورن در مقادیر + هاي سولفوسولفورونکش

بیشترین اثـر  ) گرم ماده موثره در هکتار 5/22و  44به ترتیب با (مصرف باال 
درصـد   97/82سوء را بر روي این گیاه داشتند، به طوري که به ترتیب سبب 

بگردان نسبت به شاهد بدون علـف  درصد کاهش وزن خشک آفتا 31/70و 
در مورد گیاه پنبه فقط ارتفاع و طـول ریشـه تحـت تـاثیر علـف     . کش شدند

مـت سـولفورون   + هاي سولفوسولفورونکشها قرار گرفته بود و علفکش
متیل و کلروسولفورون در مقادیر باال بیشترین اثر منفی را بـر روي ارتفـاع و   

توان بیان کرد کـه  نتایج به دست آمده می با توجه به. طول ریشه پنبه داشتند
تري نسبت به پنبـه در برابـر باقیمانـده علـف    احتماالً آفتابگردان گیاه حساس

  .هاي سولفونیل اوره استکش
سولفوسولفورون، مت سولفورون، مـزو سـولفورون و   : کلیديهاي  واژه

 .  کلروسولفورون
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  مقدمه
 1هـاي خـانواده سـولفونیل اوره    تعدادي از علف کش
هــاي هــرز پهــن بــرگ و بعضــی  بــراي کنتــرل علــف

مهم. روند ها در مزارع غالت به کار می باریک برگ
 زیـاد  بسیار زیستی فعالیت خانواده، این ویژگی ترین

علـف  طیف با و کم بسیار مقادیر مصرف نتیجه و در
ایـن  . )Russell et al., 2002( اسـت  گسـترده  کشـی 
) ALS( 2هـا بازدارنـده اسـتوالکتات سـنتاز    کشعلف

که یک آنـزیم کلیـدي و مهـم در سـاخت اسـیدهاي      
باشـند  دار در گیاهـان اسـت، مـی   آمینه زنجیري شاخه

)Brown et al., 1998; Blair and Martin, 1998; 

Ort, 2007( . ــرف ــف مصـ ــن علـ ــا کـــش ایـ  در هـ
 در مـوثره  مـاده  گـرم  75 تا 2 از مختلف محصوالت

علـف  از برابـر  250 که این مقـادیر  استمتغیر  هکتار
. )Russell et al., 2002(اسـت   کمتر رایج هايکش

 تحمـل  بـراي  ها تضـمینی کشاین علف کم مصرف

 یـک  از کمتـر  مواردي مقادیر در حتی و نیست زیاد

گیاهـان   به خسارت باعث اولیه مصرف مقدار درصد
 ).Beyer et al., 1987(اسـت   شـده  حسـاس  زراعـی 

 هـاي سـولفونیل اوره  کشبقایاي علف چنانچه میزان

خـاك   گـرم  در نـانوگرم  07/0تـا   01/0محـدودة   در
 مرتعـی  و هاي زراعـی رشد گونه ممکن است باشد،

زمـان   ).Moyer et al., 1990(حسـاس کـاهش یابـد    
 3گنـدم  در اوره هـاي سـولفونیل  کـش مصرف علـف 

 رو ایـن  از و اسـت  بهـار  در و رویشـی  پـس  ترجیحاً

 کشـت  و کـش علـف  کـاربرد  بـین  کم زمانی فاصله

 باعث خسارت به محصول بعدي  بعدي ممکن است

   ).Menne and Berger, 2001(شود 
ــا از   بــراي بررســی وجــود بقایــا در محصــوالت ی

ــالیز  ــا از روش زیســت  روش آن ــتگاهی ی ــنجی دس س

هـا و   بـا توجـه بـه بـاال بـودن هزینـه      . شـود  استفاده می
ــدودیت  ــی محـ ــین برخـ ــالیز   همچنـ ــا در روش آنـ هـ

سـنجی اسـتفاده    تـوان از روش زیسـت  دستگاهی، مـی 
کرد، در این روش از گیاهـان حسـاس بـراي بررسـی     

ــرات بقایــاي آفــت     شــود  هــا اســتفاده مــی  کــشاث
)Moyer et al., 1990 (Bazzigalupi and Cepeda )2005( 

را  4در کشور آرژانتـین اثـرات مـت سـولفورون متیـل     
مـورد ارزیـابی قـرار دادنـد و      5هـاي سـویا  روي جوانه

وزن خشک ریشه را به عنوان عامل بیولوژیکی بـراي  
کمتـرین  آنهـا دریافتنـد کـه    . این تاثیر در نظر گرفتند

رد تجمــع یافتــه در ریشــه، در اثــر کــارب مــاده خشــک
% 32کــش مــت ســولفورون متیــل در رطوبــت  علــف

ظرفیت زراعی حاصل شد، در حالی که وزن خشک 
ظرفیـت زراعـی، تحـت تـاثیر     %  85ریشه در رطوبت 
کش مت سولفورون متیـل قـرار نگرفتـه    کاربرد علف

بود و اختالف وزن خشک ریشه آن بـا شـاهد معنـی    
و ها نتیجـه گرفتنـد کـه ارتبـاط      رو آن از این. دار نبود

همبســتگی زیــادي بــین رطوبــت خــاك و تــاثیر مــت 
هاي سویا وجود دارد که سولفورون متیل روي جوانه

هـا  کشعلفبیانگر تاثیر عوامل محیطی بر ماندگاري 
  .ستا

سـنجی انجـام گرفتـه در اتاقـک رشـد،       در زیست
داري بـا مصـرف   طول ریشه آفتابگردان به طور معنـی 

01/0ppb در کشت هیـدروپونیک   6سولفوسولفورون
در ). Hernandez et al., 1999(کـاهش یافتـه بـود    

بود  1ppb-3حالی که وقتی غلظت سولفوسولفورون 
کــاهش در طــول ریشــه آفتــابگردان شــد % 50باعــث 

)Hernandez et al., 2001 .(  ــمیت ــرات سـ اثـ
گــرم در  72و  36، 18سولفوســولفورون در مقــادیر  

 8بهــاره و نخــود 7مــاه در جــو 16و  12هکتــار بعــد از 
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اي نیـز  کشت شده بعد از گنـدم در مطالعـات مزرعـه   
  ).Shinn et al., 1998(یافت شده است 

(Garcia et al., 2002)    در کشور اسـپانیا اثـرات
بقایــاي سولفوســولفورون را روي ســه گیــاه متفــاوت  

مقــدار ( گــرم در هکتــار 20مقــادیر . بررســی کردنــد
گـرم در   40و دو برابر این مقـدار یعنـی   ) توصیه شده

. هکتار براي بررسی بقایا مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد   
مـــاه از کـــاربرد  9و  7هـــاي خـــاك بعـــد از نمونـــه

 9رون در مــزارع گنــدم نــرم زمســتانه از سولفوسـولفو 
منطقه مختلف در شمال و مرکـز اسـپانیا جمـع آوري    

ــدند ــون زیســت . ش ــو،    در آزم ــاه ج ــه گی ــنجی از س س
که محصوالت گرمسیري هسـتند   9آفتابگردان و ماشک

شـوند،   و در تناوب بـا گنـدم در ایـن منـاطق کشـت مـی      
ــد  ــتفاده ش ــفات  . اس ــولفورون روي  ص ــاي سولفوس بقای

گیري شده جو و ماشک تاثیري نداشت امـا طـول    هانداز
ساقه، طول ریشه و وزن خشک ریشه آفتابگردان کاشـته  

برابـر مقـدار    2هاي تیمار شده با شده در بعضی از خاك
ماه بعـد از کـاربرد آن، اثـر بازدارنـدگی      9توصیه شده، 

ــز در  (Hernandez et al., 2003). داشــــت نیــ
اتاقک رشد بـراي گیـاه   سنجی انجام گرفته در  زیست

ــاي    ــرات بقایـ ــور بررســـی اثـ ــه منظـ ــابگردان، بـ آفتـ
ــه     ــن نتیج ــه ای ــولفورون، ب ــولفورون و تریاس سولفوس

کش تـاثیر مـی  رسیدند که طول ریشه از غلظت علف
 50مقدار مورد نیاز براي (  I50گیرد طوري که مقادیر 

بـراي   ppb 9/2تـا   9/0از ) بازدارندگی طول ریشـه % 
ولفونیل اوره بود و آفتـابگردان را  کش سهر دو علف

هـاي سـولفونیل اوره    گیاهی حسـاس بـه علـف کـش    
  .معرفی نمودند

انـد کـه بقایـاي     محققان دیگر نیـز گـزارش کـرده   
کــش کـه یـک علـف    10کـش کلروسـولفورون  علـف 

  اي اســـت کـــه از لحـــاظ ســـاختاري ســولفونیل اوره 
ــل مــی   ــادیر مشــابه مــت ســولفورون متی   باشــد، در مق

ــد یــک فصــل زراعــی     ــزارع و بع   توصــیه شــده در م
شــد  11از مصــرف آن، باعــث تــاثیر ســوء روي بــرنج 

)Chen et al., 1996; Sun et al., 2000 .(
)Cepeda et al., 2000 (  اثرات مت سولفورون متیـل

هـاي  در گونـه  زنـی بـذر و رشـد گیاهچـه     روي جوانه
مورد ارزیـابی   13و عدس 12مختلف گیاهی نظیر ذرت

کــش مــذکور  دادنــد و مشــاهده شــد کــه علــف قــرار
ها گذاشت و میزان خسـارت   بیشترین تاثیر را بر ریشه

بـر  . هـاي کشـت شـده، متفـاوت بـود     با توجه به گونه
، 14، یونجـه (Moyer et al., 1995)اسـاس گـزارش   

ــزا ــیب 15کلـ ــود، سـ ــدس، نخـ ــی، ذرت، عـ و  16زمینـ
ــد ــا     17چغندرقنـ ــولفورون و یـ ــت سـ ــیله مـ ــه وسـ بـ

بـه کـار بـرده شـده در سـال قبـل در        18تریاسولفورون
گــرم در هکتــار، صــدمه دیــده بودنــد، در   22مقــدار 

و گنـدم تحـت تـاثیر     20، کتـان 19حالی که جـو، لوبیـا  
  .نگرفته بودند هاکشعلفبقایاي این 

سنجی انجام گرفته در اتاقک رشـد نیـز    در زیست
 25/0هـایی  رشد آفتابگردان و جـو بـه وسـیله غلظـت    

) بــــراي جــــو ( ppb 5/1و ) انبــــراي آفتــــابگرد (
بازداشـته  % 20سولفوسولفورون در مقایسـه بـا شـاهد،    

 ).Parrish et al., 1995a(شده بود 
 

  هامواد و روش
ایــن تحقیــق در مزرعــه تحقیقــاتی موسســه تحقیقــات 

پزشکی کشور واقع در منطقه ورامین و همچنـین   گیاه
براي ایـن  . گلخانه این موسسه واقع در تهران اجرا شد
هـاي کامـل   منظور آزمایشی به صورت طـرح بلـوك  

ــا  ــاه   4تیمــار و در  16تصــادفی ب ــراي دو گی تکــرار ب
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کشـی  تیمارهـاي علـف  . آفتابگردان و پنبـه اجـرا شـد   
ــامل ــولفورون : ش ــروس، (سولفوس در ) WG%75آپی

گرم ماده مـوثره در هکتـار،    42و 5/31، 21سه مقدار 
) WG%6شــوالیه، (مزوســولفورون + یدوســولفورون 

گرم ماده موثره در هکتار،    30و 24، 18در سه مقدار 
ــولفورون  ــاتن(کلروس ــدار  ) مگ ــه مق و 15، 5/7در س

+ گرم ماده موثره در هکتار، سولفوسـولفورون   5/22
در سه مقدار ) WG%15توتال، (مت سولفورون متیل 

گرم ماده موثره در هکتار، یدوسولفورون  44و 36، 28
در سـه  ) ODآتالنتیس، (مفن پایر + مزوسولفورون + 

گرم ماده موثره در هکتار و شـاهد   24و 12،18مقدار 
  .کش بودبدون مصرف علف

 3بلوك و در هر بلوك نیـز   6براي اجراي طرح، 
ــات    ــه تحقیقـ ــاتی موسسـ ــه تحقیقـ ــرت در مزرعـ کـ

پزشکی کشور واقع در منطقه ورامین ایجـاد شـد    گیاه
 6در هر کـرت نیـز   . بود 5در  3که طول و عرض آن 

سانتی متري از یکدیگر ایجاد شد  50ردیف با فاصله 
بین هر کرت نیز یک ردیف براي ایجـاد فاصـله بـین    

نمونــه خــاك از زمــین محــل . دو کــرت منظــور شــد
ــین عناصــر     ــایش برداشــت و جهــت تعی اجــراي آزم

هـاي   غذایی پر مصـرف بـه منظـور کـوددهی گلـدان     
به آزمایشگاه منتقـل شـد کـه     pHحاوي این خاك و 

سـپس تیمارهـاي   . آمـده اسـت   1ج آن در جدول نتای
پـالس   18کشی با اسـتفاده از سـمپاش الگـانس    علف

هـاي هـر کـرت در    ماتابی با پمپاژ برقی، روي ردیـف 
ــل اســفند ســال   ــه . اعمــال شــد 1386اوای سمپاشــی ب

صورتی انجام گرفت که در هر بلـوك فقـط از یـک    
کش در دزهـاي مختلـف وجـود داشـت و     نوع علف

تـرین دز بـراي هـر    هر بلوك نیز با پایین کرت اول از
هـاي  کش سمپاشی شـد و بـه ترتیـب در کـرت    علف

هـا  بلوك. افزایش یافت هاکشعلفدوم و سوم، دز 
به صورت جداگانه و به صورت نشتی آبیـاري شـدند   
و براي هر بلوك نیز فاضالب جداگانه در نظر گرفته 

، 1387ماه و در اواخر خرداد سال  4سپس بعد از . شد
 30گیـري بـه عمـق    پاشی شده نمونههاي سماز خاك
هـاي خـاك بـه صـورت     نمونـه . متر انجـام شـد  سانتی

ــف هــاي سمپاشــی شــده برداشــت  تصــادفی و از ردی
هاي برداشت شده از مزرعه بـا مقـداري   خاك. شدند

شن براي تهویه و نفوذپذیري مناسب مخلوط شدند و 
ــه موس  هــاي نمونــه خــاك ســه گیــري شــده بــه گلخان

پزشکی کشور واقع در تهـران انتقـال و    تحقیقات گیاه
این آزمایش براي دو گیـاه  . مورد استفاده قرار گرفت

آفتابگردان و پنبه به صورت مجزا و در گلخانه انجـام  
ــدان     ــل گل ــور در داخ ــدین منظ ــه ب ــت ک ــاي گرف ه

متر، سانتی 13متر و ارتفاع سانتی 14پالستیکی به قطر 
ه با تراکم مناسـب بـراي هرگیـاه    بذر آفتابگردان و پنب

آبیـاري  . کشـت شـدند  ) بذر در داخل هـر گلـدان   9(
ها بالفاصله بعد از کاشت بذور و بعد از آن هر گلدان

دمـاي گلخانـه در   . روز یکبار صـورت گرفـت   4یا  3
طول رشد گیاهـان در طـول روز و شـب بـه صـورت      

گـراد و رطوبـت   درجه سـانتی  26تا  24یکسان و بین 
زمانی که . با تهویه مناسب بود% 45-40بین نسبی آن 

برگی رسیدند، گیاهـان   4آفتابگردان و پنبه به مرحله 
ها، به نحوي که هیچ آسـیبی بـه ریشـه آنهـا     از گلدان

وارد نشود، خارج شدند و خصوصیات مورفولوژیک 
این گیاهان مانند ارتفاع گیاه، طول ریشه، طول ساقه، 

طح برگ و وزن وزن خشک ریشه و ساقه و برگ، س
  . گیري شدخشک کل گیاه اندازه

هاي آزمایش از نرم افـزار  براي تجزیه آماري داده
با استفاده از  هامقایسه میانگین. استفاده شد 21س آ س
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 5دار و در سطح احتمـال  آزمون حداقل تفاوت معنی
براي ترسیم نمودارها نیـز از نـرم   . درصد انجام گرفت

  .استفاده شد 22افزار اکسل
  

  نتایج 
  آفتابگردان

، بــین )2جـدول (بـر اسـاس جـدول تجزیـه واریـانس       
تیمارها از نظر ارتفاع گیاه، طول ریشه، سـطح بـرگ،   
وزن خشک برگ، وزن خشـک سـاقه، وزن خشـک    

 4در مرحله  ریشه و وزن خشک کل گیاه آفتابگردان
داري وجود اختالف معنی% 5برگی در سطح احتمال 

  .داشت
(Hernandez et al.,1999; Parrish et al., 1995a; 

Jettner et al., 1999)     نیـز اثـرات سـوء برخـی از ،
تریاسـولفورون، مـت   (سـولفونیل اوره   هايکشعلف

ــولفورون و   ــل، سولفوســــــ ــولفورون متیــــــ ســــــ
را بر روي گیاه آفتابگردان گـزارش  ) کلروسولفورون

  .   اند کرده

نتــایج مقایســه میــانگین انجــام شــده بــین تیمارهــا  
ــه     ــت کـ ــن اسـ ــاکی از  ایـ ــفحـ ــشعلـ ــايکـ  هـ

ــولفورون  ــل و   + سولفوســ ــولفورون متیــ ــت ســ مــ
ــوء را روي    ــاثیر ســ ــترین تــ ــولفورون بیشــ کلروســ
آفتابگردان داشتند، به طوري که کلروسـولفورون در  

ــدار  ــار و   5/22مقــ ــوثره در هکتــ ــاده مــ ــرم مــ  گــ
گرم  44ن در مقدار مت سولفورو+ سولفوسولفورون 

و  53/78ماده موثره در هکتار به ترتیب باعث کاهش 
ــاه     59/61 ــل گی ــاع ک ــد در ارتف ــدول (درص و ) 3ج

درصد در وزن کـل گیـاه در    97/82و  31/70کاهش 
علـف کـش   ). 1شـکل  (مقایسه با تیمار شـاهد شـدند   

مت سولفورون متیـل در بـاالترین   + سولفوسولفورون 
بر روي طول ریشه آفتـابگردان   مقدار بیشترین تاثیر را

متـر در تیمـار   سـانتی  36/13داشت که طـول ریشـه از   
متر در این تیمار کاهش یافـت بـه   سانتی 5/2شاهد به 

. درصد طول ریشه گردید 5/81عبارتی باعث کاهش 
  کش کلروسولفورون در باالترین پس از آن نیز علف

  
  

  
  

  .ورد استفاده در آزمایشخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك مزرعه م -1جدول 
درصد کربن   پتاسیم  فسفر  ازت کل  بافت خاك  

  آلی
PH  

ك خا
  مزرعه

  ppm 04/27  ppm  246  481/0  57/7  092/0  لومی

 
  

 نگیري شده در گیاه آفتابگرداصفات اندازه) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  -2جدول
منابع 
  تغییر

درجه 
  آزادي

طول   ارتفاع
  ریشه

وزن خشک   سطح برگ
  برگ

وزن خشک 
  ساقه

وزن خشک 
  ریشه

وزن 
  خشک کل

 ns5201/31  ns0883/2 ns5536/46 ns00015/0 ns0108/0 ns00043/0 ns02054/0  3  بلوك

  3327/4*  05841/0*  1525/2*  19812/0*  7161/491*  3218/36*  622/797*  15  تیمار

  01253/0  00029/0  00737/0  00014/0  4272/30  1412/1  819/24  45  خطا
  .دهد داري را نشان میعدم وجود معنی nsو % 5داري در سطح احتمال معنی *
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  بر صفات مورد بررسی در گیاه آفتابگردان هاکشعلفاثر تیمارهاي مختلف  – 3جدول
مقدار مصرف   تیمار

گرم ماده (
موثره در 
  )هکتار

ارتفاع 
سانتی (گیاه

  )متر

طول ریشه 
  )سانتی متر(

سطح برگ 
سانتی متر (

  )مربع

وزن 
خشک 
برگ 

  )گرم(

وزن 
خشک 

  )گرم(ساقه 

وزن خشک 
  )گرم(ریشه 

  def25/49  e25/4  abc861/54  c748/0  a458/2  bc441/0  21  سولفوسولفورون
  5/31  a64  ed5  a285/59  e595/0  c05/2  a54/0  
  42  bcd56  ed5/4  cd035/51  f55/0  e49/1  e395/0  

  bc28/56  bc25/7  bcd423/51  g477/0  f217/1  g308/0  18  + یدوسولفورون 
  bc38/56  bc35/7  bcd4/51  g472/0  f22/1  g308/0  24  مزوسولفورون

  30  ab63  b25/8  abc255/57  h37/0  f127/1  i222/0  
  cdef53  b8  ab21/59  a81/0  c1/2  de4/0  12  + یدوسولفورون 
  fg47  bc7  de21/44  b77/0  c13/2  f34/0  18  + مزوسولفورون 

  a1/65  a12  abc2/53  d73/0  b27/2  b46/0  24  مفن پایر
  cde11/55  cd916/5  e731/39  j321/0  d921/1  g3/0  28  سولفوسولفورون 

  g66/40  ef83/3  f441/29  k186/0  h548/0  k136/0  36  مت + 
  h33/25  f5/2  g5/21  l12/0  i39/0  l103/0  44  سولفورون متیل
  cdef53  b472/7  de684/43  h375/0  g826/0  f354/0  5/7  کلروسولفورون

  15  ef22/48  ef77/3  e302/39  i341/0  h621/0  h261/0  
  5/22  i16/14  ef5/3  e003/38  ij338/0  h548/0  j183/0  

  a93/65  a36/13  abc62/57  a796/0  ab386/2  cd419/0  -  شاهد

درصـد   8/73آفتـابگردان را  مقدار خـود طـول ریشـه    
کـش  علـف ). 3جـدول  (نسبت به شـاهد کـاهش داد   

مفن پـایر کمتـرین   + مزوسولفورون + یدوسولفورون 
شکل (تاثیر را روي وزن خشک کل گیاه را دارا بود 

 هــايکــشعلــفبــه نظــر مــی رســد اثــرات ســوء ). 1
سولفونیل اوره به وسـیله ترکیبـات تجزیـه نشـده ایـن      

هــاي باعــث کــاهش در کمیــت انــدام هــاکــشعلــف
ــابگردان     ــه آفت ــاس از جمل ــان حس ــف در گیاه مختل

گزارش  نیز Ye et al) .(2002 ,شود به طوري که  می
کردند که سمیت ناشی از بقایاي مت سولفورون متیل 
کش در خاك به دلیل ترکیبات تجزیه نشده این علف

 ، )منشاء اصلی(باشد که شامل مت سولفورون متیل می

تریـازین و  -5،3،1 -متیل-6-هیدروکسی-4-آمینو-2
  .ایزوسیانات بود-لبنزنوسولفونی-متیل فورمات-2

ــا توجــه بــه شــکل  ــف، افــزایش مقــادیر در 1ب عل
اثرات سوء روي وزن کـل گیـاه را    هاي مصرفی کش

+ کــش یدوســولفورون بــه جــزء علــف(افــزایش داد 
،  در حـالی کـه افـزایش    )مفـن پـایر  + مزوسولفورون 

ــط در   ــدار مصــــرف فقــ ــفمقــ ــايکــــش علــ  هــ
ــولفورون  ــل و   + سولفوســ ــولفورون متیــ ــت ســ مــ

کلروسولفورون باعث کاهش بیشتر ارتفاع کـل گیـاه   
، افـزایش مقـدار   هـا کـش علـف شده است و در سایر 

مصرف تاثیر چندانی روي ارتفاع کـل گیـاه نداشـت    
  ). 1، شکل 3جدول (
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 کشی مورد استفادهتحت تأثیر تیمارهاي علف) گرم( وزن خشک کل گیاه آفتابگردان   -1شکل

(Garcia et al., 2002)  ماه بعد  9بیان کردند که
کــش سولفوســولفورون بــا دو برابــر از کــاربرد علــف

، )گـرم مـاده مـوثره در هکتـار     40(مقدار توصیه شده 
ــده ــر بازدارنـ ــه    اثـ ــول ریشـ ــاقه، طـ ــول سـ ــر طـ   اي بـ

ــه   ــک ریشـــ ــت و وزن خشـــ ــابگردان داشـــ   .آفتـــ
 2001) ,.(Hernandez et al    سـنجی  نیـز در زیسـت 

ــه ــاي  گلخانـــ ــه بقایـــ ــد کـــ ــزارش کردنـــ اي گـــ
سولفوسولفورون و تریاسولفورون باعث کاهش معنی

 . داري در طول ریشه آفتابگردان نسبت به شاهد شـد 

2000).(Walker et al   نیز گزارش کردند که اثـرات
ــف ــولفورون، کل(ســولفونیل اوره  هــايکــشعل روس

  ماه،  10بعد از ) تریاسولفورون و مت سولفورون متیل
   

 .باعث کاهش ماده خشک در گیـاه آفتـابگردان شـد   
توان نتیجـه   ، می1و شکل 3بنابراین با توجه به جدول 

علـف گرفت که گیاه آفتابگردان گیاهی حسـاس بـه   
 هـا کـش علـف سولفونیل اوره است که این  هايکش

  هــاي مختلــف   داري بــر انــدام  اثــرات ســوء معنــی   
بـه طـوري کـه    . گیري شده در آفتابگردان دارداندازه

2002) ,.(Garcia et al   ــه نیـــز بیـــان کردنـــد کـ
آفتابگردان نسبت به جو  و ماشک  حساسیت بیشتري 

  .سولفونیل اوره نشان داد هايکشعلفبه بقایاي 
هــاي داراي حــداقل یــک در هــر ســتون میــانگین

ــون    ــاي آزم ــر مبن در ســطح  LSDحــرف مشــترك ب
  .باشندداري نمیداراي تفاوت معنی% 5احتمال 
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 گیري شده در گیاه پنبهصفات اندازه) میانگین مربعات( نتایج تجزیه واریانس  -4جدول
منابع 
  تغییر

درجه 
  آزادي

طول   ارتفاع
  ریشه

سطح 
  برگ

وزن خشک 
  برگ

وزن خشک 
  ساقه

وزن خشک 
  ریشه

وزن خشک 
  کل

  ns6243/2  ns0608/1  ns9855/1  ns000043/0  ns00014/0  ns000241/0  ns00034/0  3  بلوك

  ns6626/0  ns00039/0  ns00055/0  ns000275/0  ns00207/0  001/12*  0659/53*  15  تیمار

  00243/0  000536/0  00058/0  00068/0  8549/0  5782/0  0645/2  45  خطا

  .دار را نشان می دهدعدم وجود تفاوت معنی nsو % 5دار در سطح احتمال تفاوت معنی *
 

  پنبه
تـاثیر  ) 4جـدول  (بر اسـاس جـدول تجزیـه واریـانس     

بر ارتفاع و طـول ریشـه پنبـه در     کشیتیمارهاي علف
دار بود در حالی که تـاثیر ایـن   معنی% 5سطح احتمال 

تیمارها بر سطح بـرگ، وزن خشـک بـرگ، سـاقه و     
. دار نبـود ریشه و همچنین وزن خشک کل گیاه معنی

مقایسه میانگین انجام گرفته بین تیمارها نیز بیانگر این 
ــفبــود کــه  مــت + سولفوســولفورون  هــايکــشعل

لفورون و کلروسولفورون بیشـترین تفـاوت معنـی   سو
داري را بر روي ارتفاع و طول ریشه پنبه در مقایسه با 
شاهد داشتند و بیشترین تـاثیر در مقـادیر بـاال حاصـل     

گرم ماده مـوثره در هکتـار    44شده بود به طوري که 
گرم مـاده   5/22مت سولفورون و + سولفوسولفورون 

ــب باعــث مــوثره در هکتــار کلروســولفورو ن بــه ترتی
درصــد در ارتفــاع پنبــه و     35/20و  31/28کــاهش  

درصد در طول ریشـه   51/19و  7/23همچنین کاهش 
 کـش شـدند در حـالی    پنبه نسبت به شاهد بدون علف

ها اختالف زیادي در طـول ریشـه   کشکه سایر علف
  ).5جدول (و ارتفاع گیاه نسبت به شاهد نشان ندادند 

  
کش سولفوسولفورون نیز کمتـرین تـاثیر را بـر    علف 

 ). 5جـدول  (روي ارتفاع گیاه و طول ریشـه داشـت   

(Richardson et al., 2004)   31تـا   16نیـز کـاهش %
ــف    ــر مصــرف عل ــه در اث ــاع پنب ــري  در ارتف کــش ت

کشـی از خـانواده   علـف (فلوکسی سـولفورون سـدیم   
ــه شــاهد   2بعــد از ) ســولفونیل اوره ــه را نســبت ب هفت

  .کردند گزارش
گیـري  بر سایر صفات انـدازه  هاکشعلفاثرات  

شـود  مشـاهده مـی   4شده همـان طـور کـه در جـدول     
بنابراین با توجه به نتایج به دست آمـده  . دار نبودمعنی
توان بیان کرد که احتماالً پنبه، تا حدودي گیـاهی  می

سـولفونیل اوره   هـاي کـش علـف متحمل به این تعداد 
نیز گـزارش   (Vidrine and Miller, 2001). باشد می

ــف   ــده عل ــه باقیمان ــد ک ــري کــشکردن ــیت فلوکس
سدیم بعد از یک فصل زراعی بر گیاه پنبه سولفورون

نیـز بـه    (Wilcut et al., 2000) .تـاثیر سـوء نداشـت   
کش بـر  اثرات کم مدت و زودگذر بقایاي این علف

  . روي پنبه اشاره کردند
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  بر صفات مورد بررسی در گیاه پنبه هاکشعلفتاثیر تیمارهاي مختلف  – 5جدول
مقدار   تیمار

مصرف 
گرم ماده (

موثره در 
  )هکتار

ارتفاع 
 گیاه

سانتی (
  )متر

طول ریشه 
سانتی (

  )متر

سطح 
برگ 

سانتی (
  )متر مربع

وزن 
خشک 
برگ 

  )گرم(

وزن 
خشک 
ساقه 

  )گرم(

وزن 
خشک 
ریشه 

  )گرم(

وزن 
خشک 

کل 
  )گرم(

  ab375/42  ab675/22  745/73  6725/0  865/0  44/0  977/1  21  سولفوسولفورون
  5/31  ab305/42  ab775/22  957/73  6425/0  8575/0  4375/0  937/1  
  42  ab25/42  ab7/22  127/74  65/0  8525/0  4375/0  94/1  

  ab5/42  bcd75/21  25/74  6575/0  865/0  437/0  96/1  18  +یدوسولفورون 
  bc475/41  abc65/22  995/73  6525/0  8325/0  455/0  94/1  24  مزوسولفورون

  30  cd75/39  abc325/22  88/73  665/0  8575/0  435/0  957/1  
  bc25/41  abc6/22  14/73  64/0  8425/0  432/0  915/1  5/7  کلروسولفورون

  15  ed75/37  d75/20  537/73  665/0  8825/0  447/0  995/1  
  5/22  f75/33  f25/18  497/73  66/0  8525/0  435/0  947/1  

  cd5/39  abc15/22  42/73  6525/0  86/0  44/0  952/1  28  سولفوسولفورون
  e5/36  e425/19  175/73  665/0  8525/0  4525/0  97/1  36  مت+ 

  g375/30  f3/17  197/73  6575/0  8525/0  4225/0  932/1  44  سولفورون متیل
  ab25/42  abc35/22  38/73  65/0  85/0  4425/0  942/1  12  +یدوسولفورون 
  ab35/42  bc925/21  52/73  6475/0  85/0  44/0  94/1  18  +مزوسولفورون 
  c40  cd575/21  987/72  6475/0  847/0  4425/0  935/1  24  مفن پایر
  a65/43  a2/23  217/74  6725/0  8725/0  4525/0  997/1  -  شاهد

داري داراي تفـاوت معنـی  % 5در سطح احتمال  LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر مبناي آزمون در هر ستون میانگین
  .نمی باشند

 .داري وجود نداردتیمارها اختالف معنیباشد، بین همه هایی که اعداد آنها فاقد حرف میستون
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سـولفونیل   هـاي کـش علـف احتماالً تحمل پنبه به 
هـاي وارد شـده، از   اوره به دلیل تـرمیم سـریع آسـیب   

ــم  ــق مکانیس ــی  طری ــاه م ــن گی ــی ای ــاي درون ــد ه باش
)Brecke et al., 2000; Faircloth et al., 2001(  کـه ،

تــوان بــه تغییــر در تولیــد هــا مــیمکانیســماز جملــه ایــن 
 هـا  کـش علـف آمینواسیدها در مواجهه با مواد اصلی این 

  بـه  Preston et al).(2006 ,اشاره کرد، بـه طـوري کـه    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

به ترئونین در نتیجه فعالیـت آنزیمـی    197تغییر پرولین
بازدارنـده   هـاي کـش علفویژه در گیاهان متحمل به 

  .استوالکتات سنتاز اشاره کردند
  

  بحث
توان در کل نتیجـه  با توجه به نتایج به دست آمده می

هـاي  گرفت کـه گیاهـان پنبـه و آفتـابگردان واکـنش     
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ــه  ــفمتفــاوتی ب ســولفونیل اوره نشــان  هــايکــشعل
 هـا کـش علـف ها به این خانواده  دهند و تحمل آن می

ــه طــوري کــه در  متفــاوت مــی ــه باشــد، ب ــن مطالع ای
تـري نسـبت بـه     آفتابگردان نسبت به پنبه گیاه حسـاس 

علـف در ضـمن تـاثیر ایـن    . بود هاکشعلفاین نوع 
بــه . بـر پنبــه و آفتـابگردان متفـاوت بـود    هـا نیـز   کـش 
ــه ــاثیر باقیمانـــده   گونـ ــفاي کـــه تـ ــايکـــشعلـ  هـ

مت سولفورون + کلروسولفورون و سولفوسولفورون 
 هايکشعلفاز سایر  متیل بر روي آفتابگردان بیشتر

علـف اثـرات سـوء   . مورد آزمایش در این مطالعه بود
بـر روي ایـن دو گیـاه نیـز بـا افـزایش مقـدار         هاکش

بنابراین در مزارعی کـه  . ها، افزایش یافت مصرف آن
ها بـه کـار بـرده     سولفونیل اوره در آن هايکشعلف
شوند، باید به حساسیت محصول زراعی در تناوب می

به کاربرده شده و همچنین  هايکشعلفع بعدي، نو
  . ها توجه خاصی شود مقدار مصرف آن

  
  سپاسگزاري

ــکی     ــات گیاهپزش ــه تحقیق ــژه از موسس ــکر وی ــا تش ب
ــف  ــات عل ــه  کشــور، بخــش تحقیق ــرز و کلی ــاي ه ه

اســاتیدي کــه در تهیــه ایــن تحقیــق همکــاري الزم را 
  .انجام دادند

  
  ها نوشتپی

1Sulfonylurea  
2Acetolactate  synthase 
 3 Triticum aestivum  
4 Metsulfuron methyl  
5 Glycine max  
6Sulfosulfuron  
7Hordeum vulgare  
8Cicer arietium  

9Vicia sativa  
10 Chlorsulfuron  
11 Oryza sativa  
12Zea mays  
13Lens culinaris  
14Medicago sativa  
15Brassica napus  
16Solanom tuberosum  
17Beta vulgaris  
18Triasulfuron  
19 Phaseolus vulgaris  
20 Linum usitatissimum  
21SAS  
22 Excel  
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