
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


1048

هایمیایی علفهاي هرز و علفکشمدیریت ش هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

+سولفوسولفورون درخاك یلسولفورن متسولفوسولفورون و متيهاکشعلفیماندهاثرات باقیبررس
Cicer arietinum(نخوديهایپدر ژنوتیتروژننیتو تثبییزابر رشد، گره L.(

4یانلکزیر، ام3راستگوي، مهد2يدربندیزديایم، ابراه1محمدنژادبخشیمرح

مشهد.یدانشگاه فردوسي،هرز، گروه زراعت، دانشکده کشاورزهايو مبارزه با علفییارشد شناسایکارشناسيدانشجو-1
.مشهد یدانشگاه فردوسي،گروه زراعت، دانشکده کشاورزیاردانش-2
مشهد.یشگاه فردوسداني،گروه زراعت، دانشکده کشاورزیاردانش-3
مشهد.یدانشگاه فردوسي،استاد گروه علوم خاك، دانشکده کشاورز-4

e-izadi@um.ac.ir

چکیده
بـه صـورت   ياگلخانـه یشیآزما،+سولفوسولفورونیلسولفورن متسولفوسولفورون و متيهاکشعلفیايبقایرتاثیبه منظور بررس

عوامل .انجام شد1392مشهد در سال یدانشگاه فردوسيو در سه تکرار در دانشکده کشاورزیدر قالب طرح کامالً تصادفیلفاکتور
(کاکـا)،  362MCC) و 482سـی  لاي ا(463MCC(هاشـم)، 950MCCسـطح  3نخـود در يهـا یـپ شـامل ژنوت یمـورد بررسـ  

، 5/2، 0(سـطح 8در ها در خـاك کشعلف) و بقایاي سولفوسولفورونسولفورن متیل+و متسولفوسولفورونسطح (2ها درکشعلف
یی،تـوده انـدام هـوا   یسـت زیاهان،گیشیمرحله زايدرابتداها) بودند. کششده علفیهتوصدرصد مقادیر 40و 30، 20، 15، 10، 5
تـاثیر هـا کـش علفبقایايپژوهش،اینازحاصلنتایجبر اساسشد.یريکل آنها اندازه گیتروژنگره، تعداد گره و مقدار نیشه،ر

هايژنوتیپبررسیموردصفاتتمامخاك،درهر دوعلف کش هابقایايباقیماندهافزایشبا.داشتندمذکورصفاترويبرمنفی
کـش سولفوسـولفورون،   هاي هوایی، در علـف توده اندامزیست50EDشاخصاساسبر. یافتکاهشطور بسیار معنی داريبهنخود

بـه ترتیـب در   50EDشـاخص ) گـرم درکیلـوگرم خـاك   میلـی 0049/0(و بیشـترین ) گرم درکیلوگرم خـاك میلی0025/0(کمترین
گرم در میلی0057/0(سولفوسولفورن کمترین+سولفورون متیلکش متمشاهده شد و در علف482هاي هاشم و اي ال سی ژنوتیپ

و کاکـا  482هاي اي ال سـی  به ترتیب در ژنوتیپ50EDشاخص) گرم در کیلوگرم خاكمیلی0837/0(و بیشترین) کیلوگرم خاك
.مشاهده شد

.هاي سولفونیل اورهکشزایی، علفکش، گرهعلفباقیمانده :واژه هاي کلیدي 

Effect of sulfosulfuron and metsulforon-methyl+sulfosulforon herbicides soil residues on
chickpea (Cicerarietinum L.) growth, nodulation and biological nitrogen fixation.
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Abstract
In order to study the effect of soil residue of sulfosulfuron and metsulforon-methyl+sulfosulforon herbicides on
growth, nodulation and nitrogen fixation of chickpea (Cicer arietinum L.), a pot experiment was conducted using
factorial arrangement in completely randomized design with three replications. Factors included herbicides type in 2
levels (sulfosulfuron and metsulforon-methyl+sulfosulforon), herbicide residue in soil in eight levels (0, 2.5, 5, 10,
15, 20, 30, and 40 percent of recommended dose for each of herbicides) and pea genotype in three levels (Hashem,
ILC 482, KK). At early stage of reproductive, shoot and root biomass, number of root nodules and total nitrogen
content of plants were measured. Results showed that sulfosulfuron and metsulforon-methyl+sulfosulforon
herbicides soil residue had negative effect on mentioned traits of plants. By increasing of both herbicides residues, all
measured traits decreased significantly. Based on ED50 index, the lowest (0.0025 mg kg-1 soil) and the highest
(0.0047 mg kg-1 soil) of sulfosulfuron herbicide for shoot biomass, were observed in Hashem and ILC482
genotypes, respectively and in metsulforon-methyl+sulfosulforon herbicide the lowest (0.0057 mg kg-1 soil) and the
highest (0.0837 mg kg-1 soil), ED50 index were observed in ILC482 and KK genotyps, respectively .
Keywords: Herbicide persistence, Nodulation, sufonylureas herbicides.

مقدمه
Cicer arientinumحبوبات، نخود (یندر ب L. (آن بهتـر از  ینپـروتئ یفیـت اسـت و ک ینو پروتئیدراتاز کربوهيمنبع ارزشمند

عنوان بـرهم زننـده چرخـه    محصوالت، بهیگردر تناوب با غالت و دیريبا قرارگحبوبات،یگرمانند دبه یزنخود نحبوبات است.یگرد
شده است که نخـود  گزارشین،). با وجود ا2012ان ، خاك مطرح است (جوکانتی و همکاریتروژنندهندهیشآفات و افزاها،یماريب

تـوده یسـت زيها، بـر رو کشعلفیاينشان داده و بقايادیزیت(غالت) حساسیشده از زراعت قبلمصرفيهاکشعلفیماندهبه باق
از هـاي ســولفونیل اوره  کـش در این ارتبـاط، علـف .داردیاثر منفیاهگیناشدهیتتثبیتروژنو مقدار نییگره زایی،هواياندام ها

هـا از  کشعلفینایادزیايهرز کاربرد دارند. با وجود مزاهـايفهایی هستند که در مزارع گندم ایران علیه علـکشتـرین علفمهـم
ینآنـه در خـاك از مهمتـر   یايبوده و بقاییباالیخاکیتفعاليها داراکشگروه از علفینآنها، ایتجمله مصرف اندك و عدم سم

). 1391و همکاران، دشود (زنیمیدر محصوالت تناوبیتمشکالت مربوط به کاربرد آنها است که منجر به محدود

مواد و روشها
در قالـب طـرح کـامالً    یلمشهد به صورت فاکتوریدانشگاه فردوسيدانشکده کشاورزیقاتیدر گلخانه تحق92پژوهش در سال ینا

ال ي(ا463MCC(هاشـم)، 950MCCسـطح  3نخـود در  يهایپشامل ژنوتیدر سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسویتصادف
یـاي +سولفوسـولفورون) و بقا یلسـولفورن مت (سولفوسـولفورون و مـت  طحسـ 2هـا در  کـش (کاکـا)، علـف  362MCC) و 482یس

شـده مـاده مـؤثره) سولفوسـولفورون     یهتوصـ یردرصـد مقـاد  40و 30، 20، 15، 10، 5، 5/2، 0سـطح ( 8ها در خاك در کشعلف
+سولفوسـولفورون (گرانـول   تیلسولفورن مدر هکتار) و متيگرم ماده تجار6/26درصد، با مقدار کاربرد 75یظشونده غلیون(امولس

یه) شـب یايغلظت (بقایبدر هکتار) بودند که به ترتيگرم ماده تجار50تا 40دار کاربرد درصد با مق75درصد + 15مرطوب شونده 
کـش  علـف يمطالعـه بـرا  یـن در ایها و با توجـه بـه بافـت خـاك موردبررسـ     از آنیکشده آنها با توجه به مقدار مصرف هر يساز

ــ ــیم006/0و 0045/0، 003/0، 0022/0، 0015/0، 00075/0، 000375/0، 0(ولفورونسولفوس ــرمیل ــوگرمدر کگ ــاك) و یل خ
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در گـرم یلـی م0124/0و 0093/0، 0062/0، 0046/0، 0031/0، 00155/0، 000775/0، 0+سولفوسـولفورون ( یلسولفورن متمت
، برداشت شد و بعد از آن زیست توده اندام هوایی، تعـدادگره ریشـه  در ابتدا مرحله رشد زایشی نخود خاك) محاسبه شدند.یلوگرمک

استفاده از احاصل بيهادادهیونرگرسیهتجززیست توده تر گره، زیست توده کل ریشه و میزان نیتروژن کل گیاه اندازه گیري شد.
استفاده شد و غلظت الزم یاهانگیشهو رییاندام هواتودهیستبه زيسه و چهار پارامتریگموئیديو از برازش معادله سRنرم افزار 

بکار گرفتـه شـدند (سـانتین    یشآزمایجنتایل) محاسبه و در تحلED50نخود (هايیپتوده ژنوتیستزیزدارندگدرصد با50يبرا
).2006مونتانیا و همکاران، 

]1[f( , , , ) = c + d − c
١ + exp{b(log(x) − log(e))}

کـش کـه   علـف غلظتـی از e، )کشباقیمانده علفپاسخ گیاه به بیشترین مقدار (حد پایین منحنیcشیب منحنی،bدر این معادله 
الزم بـه ذکـر   ). صفر استکشباقیمانده علفپاسخ و قتی که (حد باالي منحنیdشود و درصد کاهش در مقدار پاسخ می50سبب

معنی دار نبود با حذف آن، از معادله سه پارامتري براي برازش دادها استفاده شد.cاست زمانی که در معادله فوق اثر پارامتر 

نتایج و بحث
داري یمعنـ یر تـأث سولفورون متیل+سولفوسولفورون در خاك هاي سولفوسولفورون و متکشنتایج این آزمایش، بقایاي علفاساسبر
)01/0p≤) یـاه)  کل گیتروژنزیست توده ترگره، تعداد گره و مقدار نیشه،کل ریی،زیست توده هوايهاتوده اندامیستز) بر تمام صفات

هـا آنیر منفـی  تأثسولفورون متیل+سولفوسولفورون، سولفوسولفورون و متهاي کشنخود داشتند و با افزایش بقایاي علفهايیپژنوت
یـل بنورون متيتريهاکشعلفیماندهباق) 2001اندرسون و همکاران (يهابر طبق گزارشهاي نخود افزایش یافت. یپژنوتبر رشد 

هـاي مختلـف   یـپ ژنوتهاي هـوایی  توده اندامیستزهاي برازش دادهاز.نخود را کاهش دادندییاندام هواتودهیستو کلرسولفورون، ز
هـاي سـه و چهـار پـارامتري     سـولفورون متیل+سولفوسـولفورون بـه معادلـه    و مـت هـاي سولفوسـولفورون  کشعلفنخود به بقایاي 

در گـرم یلیم0047/0(یشترینخاك) و بیلوگرمدر کگرمیلیم0025/0(ینکش سولفوسولفورون کمتردر مورد علفسیگموئیدي، 
سـولفورون  کـش مـت  مشاهده شد و در مورد علف482یل سايهاشم و اهايیپدر ژنوتیببه ترتED50خاك) شاخص یلوگرمک

خـاك) شـاخص   یلوگرمدر کگرمیلیم0837/0(یشترینخاك) و بیلوگرمدر کگرمیلیم0057/0(ین+سولفوسولفورون کمتریلمت
ED50نظـر بر این اساس و با توجـه بـه نتـایج حاصـل، بـه      ).1جدول(و کاکا مشاهده شد 482یل سي ااهايیپدر ژنوتیببه ترت

شـده  سـازي  یهشـب ها به بقایاي ین ژنوتیپترمتحمل482ل سیاین و اي ترحساسهاي مورد مطالعه، هاشم یپژنوترسد در بین یم
بر اساس تحمل به بقایـاي علفکـش سولفوسـولفورون بـر     مطالعهموردهاي یپژنوتسایر باشند وکش سولفوسولفورون در خاك علف

شوند:یمي بندطبقهزیر صورتبهED50شاخص اساس 
482سی لاي ا<کاکا<هاشم

ین ژنوتیـپ بـه   ترمتحملکاکاین و ژنوتیپ ترحساس482سولفورون متیل+سولفوسولفورون، ژنوتیپ اي ال سیمتکشعلفو براي 
سـولفورون  بر اساس تحمل به بقایاي علفکـش مـت  مطالعهموردهاي یپژنوتو سایر کش در خاك استشده علفسازي یهشببقایاي 

شوند:یمي بندطبقهزیر صورتبهED50شاخصمتیل+سولفوسولفورون بر اساس 

کاکا<هاشم<482سی لاي ا
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هايیپژنوتییهوايهاتوده اندامیستزيهادادهیکیلجستیگموئیديسحاصل از برازش معادله سه و چهارپارامترهيپارامترها: 1جدول 
در خاك+ سولفوسولفورونیلمتسولفورنسولفوسولفورون و متيهاکشعلفبقایاي نخود به 

گرم در کیلوگرم (میلیcdb50EDژنوتیپکشعلف
خاك)

سولفوسولفورون

0025/0) 00015/0(85/1) 23/0(4/101) 3/3(-هاشم

0047/0) 00029/0(02/2) 33/0(6/99) 02/3(-482آي ال سی

0043/0) 00023/0(4/2) 43/0(2/97) 06/3(-کاکا

+یلسولفورون متمت
سولفوسولفورون

1001/0) 1785/0(77/0) 13/0(99/98) 12/4(-هاشم

0057/0) 0006/0(06/4) 61/1(12/99) 55/2(11/43) 99/6(482سیآي ال

0837/0) 2131/0(25/1) 29/0(83/98) 28/3(-کاکا
حد پایین منحنی، حد باالي منحنـی و شـیب منحنـی در    دهندهنشانبه ترتیب bو c ،d. پارامترهاي باشندیمخطاي استاندارد دهندهنشاناعداد داخل پرانتز 

EDنقطه  .استبه شاهد) نخود نسبتي هوایی ژنوتیب هايهااندامدرصدي وزن خشک 50کش الزم  براي کاهش ( مقدار علف50

هاي نخود به طور معنی داري تحـت تـاثیر   براساس نتایج حاصل ، تعداد گره، زیست توده ترگره و مقدار نیتروژن نیز در همه ژنوتیپ
سولفوسولفورون و يهاکشعلفیايمطالعه، بقاینحاصل از ایجبه طور کلی و بر اساس نتا.گرفتنددر خاك، قرار ها کشعلفبقایاي 

یترو محـدود یـن نخود داشته باشد. از ايهادر ژنوتیپییباالیريپذیبآستواندی+سولفوسولفورون درخاك، میلسولفورون متمت
+سولفوسولفورون یلسولفورون متسولفوسولفورون و متهايکشبرد علفاز کاریمشکالت ناشیناز مهمترتواندیمیدر تناوب زراع

يهـا کـش علـف یاينخود در پاسخ به بقاهايیپژنوتیتبا توجه به تفاوت در حساسیگرديدر محصوالت قبل از نخود باشد. از سو
کـه  یطیمناسـب در شـرا  تیپدر انتخاب ژنوتواندیمیزمهم نین+سولفوسولفورون در خاك، ایلسولفورون متسولفوسولفورون و مت

.یردآن وجود دارد، مورد توجه قرار گیايبه بقایاحتمال آلودگ
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