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  چكيده
ونيل اوره است كه به تازگي براي استفاده پس رويشي  در مزارع ذرت هاي گروه سولف علفكش فورام سولفورون از علفكش

به منظور تعيين . تواند روي محصوالت حساس بعدي در تناوب اثر پسماني داشته باشد اين علفكش مي. ايران معرفي شده است
اي به صورت  يش گلخانهاثر پسماني علفكش فورام سولفورون روي رشد كلزا در دو خاك با مقدار ماده آلي متفاوت، آزما

خاك بدون (كرت اصلي شامل نوع خاك . تكرار انجام گرديد 3در ) CRD(شده در قالب طرح كامالٌ تصادفي هاي خرد كرت
ماندن   و كرت فرعي شامل درصد پسماني علفكش فورام سولفورون با فرض باقي) افزودن ماده آلي و خاك با افزودن ماده آلي

متر با خاك بكر و يا  سانتي 7هاي با قطر  گلدان. در شرايط مزرعه بودتوصيه شده درصد از ماده تجاري  100و  50، 25، 6، 3، 0
پس از . ها كاشته شد و تيمارهاي علفكشي اعمال گرديد عدد بذر كلزا رقم هايوال در گلدان 10. ماده آلي پرشد+ خاك بكر

در زمان برداشت،  .داري شدند زني نگه هفته پس از جوانه 8ها تا  گلدان. نهالبذر در هر گلدان تنك شدند 5زني، گياهان به  جوانه
ها با استفاده از  داده. گيري شد هاي هوايي و زميني اندازه هاي رشد مانند ارتفاع ساقه، طول ريشه، وزن تر و خشك اندام فراسنجه

كه علفكش فورام سولفورون در در هر دو خاك با نتايج نشان داد . تجزيه و تحليل شد SASتسهيالت كامپيوتري و با نرم افزار 
سنجي با   دار رشد كلزا در هم افزودن ماده آلي و خاك بدون افزودن ماده آلي فعاليت پسماني داشت و موجب كاهش معني

اي ه فورام سولفورون در خاك بدون افزودن ماده آلي روي كاهش فراسنجه  اثر پسماني علفكش. شاهد بدون كاربرد علفكش شد
درصد به باالي علفكش فورام  5/12در مقادير پسماني . داري  بيشتر از خاك با افزودن ماده آلي بود رشدي كلزا به طور معني

  . ها با افزايش سطح علفكش رابطه خطي داشت اين نشانه. دادند ها حالت زردي و بدشكلي نشان  سولفورون، برگ
 .ن، كلزا، ماده آليپسماني علفكش، فورام سولفورو: واژگان كليدي

  مقدمه
اين . هاي سولفونيل اوره است كه به تازگي در مزارع ذرت استان فارس استفاده مي شود علفكش فورام سولفورون از گروه علفكش

علفكش ممكن است فعاليت پسماني در خاك داشته باشد و افزون بر آلودگي محيط زيست و خاك، روي محصوالت راهبردي و 
هاي كلروسولفورون و مت سولفورون متيل در دو  علفكش. ا كه بعد از ذرت كاشته مي شوند اثرات سوء داشته باشدمهمي مانند كلز

گانتر و همكاران، (خاك با ظرفيت جذب سطحي متفاوت، فعاليت پسماني طوالني مدتي بر محصول حساس چغندرقند داشتند 
1989.( 
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ميزان تاثير اين . درصد از ماده خشك جو و كلزا را كاهش داد 50خاك، به ميزان  نوع 13مختلف علفكش سولفوسولفورون در مقادير
به دليل اين كه در ايران واستان فارس در زمينه پسماني ). 2001ماير و هامان، (خاك همبستگي داشت  pHعلفكش با ماده آلي و 

ار زيادي انجام نشده است، بنابراين هدف در اين هاي سولفونيل اوره و خسارت آن ها بر گياهان بعد در تناوب زراعي ك علفكش
  . تحقيق بررسي اثر پسماني علفكش فورام سولفورون در رابطه با ماده آلي بر رشد كلزا است

  ها مواد و روش
در  هاي خرد شده به صورت آزمايش كرتدر گلخانه دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي شيراز  1388در سال  اين تحقيق

خاك بدون افزودن ماده آلي و خاك با افزودن (كرت اصلي شامل نوع خاك . اجرا شد تكرار 3ا ب )CRD(تصادفي الب طرح كامالق
در زراعت ذرت به ترتيب ) ليتر در هكتار 2(و كرت فرعي شامل اثر مقادير پسماني كاربرد متداول علفكش فورام سولفورون ) ماده آلي

 7هاي با قطر  گلدان . درصد از اين علفكش به صورت گرم ماده تجاري در ليتر بود 100و  50، 25، 6، 3، 0ماندن  با فرض باقي
ها كاشته شد و  عدد بذر كلزا رقم هايوال در گلدان 10. پرشد) به صورت پيت گياهي(ماده آلي + متر با خاك بكر و يا خاك بكر سانتي

نهالبذر در هر گلدان تنك  5زني، گياهان به  پس از جوانه. اعمال گرديدها محاسبه شد و  تيمارهاي علفكشي در واحد سطح گلدان
در از خاك با ريشه  گياهاندر زمان برداشت، ها در آب  با خيساندن گلدان. داري شدند زني نگه هفته پس از جوانه 8ها تا  گلدان. شدند
ها با  داده. گيري شد هاي هوايي و زميني و اندازه شك اندامساقه، طول ريشه، وزن تر و خ هاي رشد مانند ارتفاع فراسنجه. شدند آورده

 .  تجزيه و تحليل شد SASاستفاده از تسهيالت كامپيوتري و با نرم افزار 

  نتايج و بحث
خاك با افزودن ماده آلي و خاك (نشان داد كه اثر نوع خاك ) 1جدول (هاي رشد كلزا  نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس فراسنجه 

نتايج مقايسه ميانگين اثر . درصد معني دار شد 5بر ارتفاع ساقه، وزن تر و خشك اندام هوايي كلزا در سطح ) بدون افزودن ماده آلي
نشان داد كه اثر علفكش فورام سولفورون بر كاهش ارتفاع ساقه، وزن تر و خشك ) 2جدول (  هاي رشد كلزا نوع خاك بر فراسنجه

اثر نوع خاك بر كاهش ساير  .داري بيشتر از خاك با افزودن ماده آلي بود افزودن ماده آلي به طور معني اندام هوايي در خاك بدون
نتايج مطالعات در اين زمينه نشان داده است كه باال بودن اسيديته خاك، پايين بودن درجه حرارت و . هاي رشد معني دار نبود فراسنجه

مانده  يين بودن مقدار مواد آلي را از جمله عواملي است كه باعث افزايش سميت باقيپذيري خاك و پا رطوبت خاك، كم بودن نفوذ
  ).1991فريزن و وال، (شوند  هاي سولفونيل اوره در خاك مي علفكش

نتاج به دست آمده از مقايسه ميانگين اثر ). 1جدول (دار شد  درصد معني 1ها در سطح  فراسنجهاثر مقادير پسماني علفكش بر همه 
 هاي رشد كلزا نشان داد  سولفورون در خاك با افزودن ماده آلي و خاك بدون افزودن ماده آلي بر فراسنجه ادير پسماني علفكش فوراممق

كه همه مقادير پسماني علفكش فورام سولفورون در هر دو خاك با افزودن ماده آلي و خاك بدون افزودن ماده آلي، باعث كاهش معني 
نتايج نشان داد كه حتي مقادير پايين پسماني علفكش فورام سولفورون، باعث كاهش . نسبت به شاهد شدند هاي رشد دار فراسنجه

هاي  در تيمار شاهد بيشترين ميزان فراسنجه. هاي رشد اندام هوايي و زميني در هر دو خاك نسبت به شاهد شدند دار فراسنجه معني
لفكش فورام سولفورون در خاك با افزودن ماده آلي و خاك بدون افزودن ماده آلي،  با افزايش مقادير پسماني ع. رشد كلزا مشاهده شد

درصد به طور كامل از رشد كلزا  100و  50هاي رشد به صورت خطي كاهش يافت به طوري كه مقادير پسماني  ميزان فراسنجه
وزن تر و خشك اندام هوايي را به ميزان زيادي با افزايش مقادير پسماني علفكش فورام سولفورون، ارتفاع ساقه، . جلوگيري كردند
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مانده علفكش كلروسولفورون  ها همگام با نتايج به دست آمده به وسيله  محققان ديگر است كه بيان نمودند باقي اين يافته. كاهش يافت

درصد و  3و  8، ارتفاع آفتابگردان  و سورگوم را به ترتيب )درصد 7/0(گرم در هكتار در خاك با ماده آلي كم  140با ميزان مصرف 
اثر متقابل مقادير پسماني علفكش و نوع خاك بر وزن تر و  ).2003كلي و پير، ( درصد كاهش داد  58و  17عملكرد اين گياهان را 

اثر متقابل مقادير پسماني  ).1جدول (درصد معني دار شد  1ها در سطح  خشك ريشه معني دار نشد ولي بر كاهش ساير فراسنجه
علفكش و نوع خاك نشان داد كه در خاك بدون افزودن ماده آلي، اثر علفكش فورام سولفورون در مقادير پسماني كم بر كاهش 

هاي رشد تحت تاثير  درصد كاهش فراسنجه 25هاي رشد بيشتر از خاك با افزودن ماده آلي بود و در سطوح پسماني باالتر از  فراسنجه
در مقادير . سولفورون در خاك با افزودن ماده آلي و خاك بدون افزودن ماده آلي با همديگر تفاوت معني دار نداشت فكش فورامعل

  .درصد، زردي و بدشكلي برگ ها نيز مشاهده شد 5/12پسماني باالتر از 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

و درصد مقادير پسماني ) زودن ماده آليخاك با افزودن ماده آلي و خاك بدون اف(نتايج تجزيه واريانس اثر نوع خاك   -1جدول
  )تكرار 3معدل (علفكش فورام سولفورون بر فراسنجه هاي رشد كلزا 

  
  منابع تغييرات          

  

درجه 
آزادي

   ميانگين مربعات
ارتفاع ساقه

)متر سانتي(
وزن تر اندام هوا

) گرم ميلي(     
وزن خشك اندام هو

     )گرم ميلي(      
طول ريشه

)متر ميلي(
وزن تر ريشه

  )گرم ميلي(
وزن خشك ريشه

)   گرم ميلي(   
04/1  2  نوع خاك * 50/21258    *67/783        *   63/0 ns 63/1481 ns  20/110    ns 

74/27  1  مقادير پسماني علفكش **42/896171   **65 /29343       **47/202 ** 98/57176 **42 /4471     **

مقادير * اثر نوع خاك
  پسماني  

2  28/1 ** 19/25376    **96/1204       ** 64/1 ** 53/2432 ns 87 /15     ns 

04/0  15  خطا                       46 /789       04 /81         09/0  11 /341  15/34       
91/17            92/15       94/3   73/12                 67/6           14/8       _  ضريب تغييرات         

ns    ، *  درصد است 1و  5دار در سطح  دار و تفاوت معني به ترتيب بيانگر عدم تفاوت معني **و. 

 )تكرار 3معدل ( اثر نوع خاك بر فراسنجه هاي رشد كلزا  -2جدول
ميلي(ي وزن خشك اندام هوايگ ميلي( ييوزن تر اندام هوا) متر سانتي( تفاع ساقه  نوع خاك

 b 90/351           b 57/ 58            b       08/2خاك بدون افزودن ماده آلي
 a 52/ 489           a 85/  82            a       13/3  خاك با افزودن ماده آلي

درصد اخ 5در سطح  )DMRT(دامنه اي دانكن  اعداد هر ستون كه داراي حروف مشابه هستند با آزمون چند
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 نتيجه گيري كلي

مانده اين علفكش در خاك، باعث ايجاد اثرات سوء بر  علفكش فورام سولفورون در خاك فعاليت پسماني دارد و حتي مقدار كم باقي
مي توان اثر پسماني اين علفكش بر رشد گياهان حساس در تناوب را با افزودن ماده آلي به خاك . شود گياهان حساس مانند كلزا مي

هاي سولفونيل اوره انجام شود و راهكارهاي  شود كه مطالعات بيشتري در زمينه پسماني علفكش پيشنهاد ميبنابراين . كاهش داد
   .رد بررسي قرار گيردها مو مناسبي در رابطه با شرايط و امكانات محلي براي كاهش اثرات پسماني اين نوع علفكش
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Abstract 
Foramsulfuron is a sulfonylurea herbicide which has been recently introduced for use in corn in 
Iran. This herbicide could have residual effect on the crops in rotation. To determine the residual 
effect of foramsulfuron on the growth of rapeseed in soils with different organic matter content, a 
greenhouse experiment as a split plot in a completely randomized design (CRD) in 3 replications 
was conducted. The main plots consisted of soil type (A virgin soil without adding any organic 
matter and a virgin soil by adding organic matter) and the  sub-plots were different residual doses of  
foramsulfuron (0, 3%, 6%, 12.5%, 25%, 50% and 100% of recommended trade form under field 
conditions). The plants were grown for 8 weeks after germination and then harvested. At harvest, 
growth parameters including stem height, root length, fresh and dry weights of shoots and roots 
were determined. The data were subjected to analysis of variance, using SAS program. The results 
showed that foramsulfuron residual effects were harmful to rapeseed in both soils. Application of 
this herbicide in both soils reduced the growth parameters of rapeseed significantly, as compared to 
the untreated control. The residual effect of foramsulfuron in soil without adding organic matter 
was more than that of the soil with adding organic matter. Leaves of rapeseed showed yellowing 
and sometimes malformation at more than 12/5% residues of foramsulfuron. 
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