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  چکیده
تواند روي محصوالت حساس در تناوب اثر پسمانی و واسطه پایداري نسبتاً باالیش میباشد که بههاي خانواده تریازین میکشپرومترینیکی از علف

کشاورزي در گلخانه تحقیقاتی دانشکده در سه تکرار ) CRD(تصادفی  قالب طرح آماري کامأل این مطالعه به صورت فاکتوریل و درسمیت داشته باشد. 
، 0( پرومترین در خاك کشبه بقایاي مختلف علف حساسیت گیاهان زراعی کاهو، جو، کلزا و چغندرقند و به منظور ارزیابی 1393دانشگاه ایالم در سال 

و  هاي هواییاندامه دتو، زیستگیاهان شدنروز پس از سبز 30شد.  انجامگرم در کیلوگرم خاك) میلی 166/0و  1/0، 066/0، 033/0، 0166/0، 0033/0
 کـش ها، پاسخ گیاهان مورد آزمایش به بقایـاي علـف  آزمایش ضمن آنالیز واریانس داده گیري شد. جهت تحلیل نتایجریشه گیاهان مورد مطالعه اندازه

درصـد   50بـراي   پرومتـرین یـاي  و محاسبه مقـدار بقا  پارامتري سیگموئیدي 4و  3هاي توده ساقه به معادلههاي زیستاز طریق برازش داده پرومترین
 1/0، 066/0، 033/0، 0166/0، 0033/0، 0(هاي مختلف پرومترین دیگر نیز تأثیر غلظت آزمایشدر . شد گیاهان انجام هاي هواییاندام بازدارندگی رشد

میکروبی خاك و با روش تیتراسیون سود ارزیابی شد. زیست توده بر فعالیت میکروبی خاك با استفاده از شاخص  گرم در کیلوگرم خاك)میلی 166/0و 
وزن خشک ریشه و  داري بر جوانه زنی گیاهان نداشت ولی با افزایش غلظت پرومتریندر خاك تأثیر معنی نتایج آزمایش نشان داد که بقایاي پرومترین

در خاك متفاوت بود. کلزا با  هان مورد مطالعه به بقایاي پرومترینکاهش پیدا کرد. پاسخ گیا )p<0.01(داري طور معنیهاي هوایی همه گیاهان بهاندام
گرم در کیلوگرم میلی 0282/0( 50ED ترین گیاه و جو با داشتن بیشترینبه عنوان حساس گرم در کیلوگرم خاك)میلی 50ED )0137/0داشتن کمترین 

به  یر گیاهان زراعی بر اساس شاخص مذکور از نظر حساسیت به بقایاي پرومترینشناخته شدند. سا ترین گیاه به بقایاي پرومترینبه عنوان مقاوم خاك)
سازي شده بندي شدند. نتایج آزمایش تأثیر پرومترین بر زیست توده میکروبی خاك نشان داد که بقایاي شبیهجو طبقه>چغندرقند>کاهو >صورت کلزا

تـوده  زایش غلظت بقایاي پرومترین، زیستکه با افبه طوري). >01/0p(توده میکروبی خاك داشت داري بر زیستپرومترین در خاك تأثیر منفی معنی
 داري کاهش یافت.میکروبی کربن، نیتروژن و زیست توده میکروبی خاك به طور معنی

  
  50EDتریازین، کلزا، ماندگاري، میکروارگانیسم، هاي کلیدي: واژه

  
  1مقدمه

هاي هرز موجـود  به منظور حفاظت گیاهان زراعی در مقابل علف
هـا  کـش مزارع کشاورزي ساالنه مقادیر بسیار زیادي از انواع علفدر 

اي از ایـن  گیـرد. بـا ایـن حـال قسـمت عمـده      مورد استفاده قرار می
ها پس از کاربرد، وارد محیط زیست و به ویژه محیط خاك کشعلف

هـاي خـاکورزي،   ). با توجه به عواملی از قبیل سیسـتم 34می شوند (
هاي بکار رفته کشنها بخش کوچکی از علفشرایط اقلیمی و خاکی، ت

                                                        
زراعت و اصالح هرز، گروه هايدانشیار و دانشجوي دکتراي علوم علف -2و  1

  نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی
  Email: m.t.alebrahim@gmail.com)          : نویسنده مسئول -(*

در مزارع کشاورزي در دسترس گیاهان هدف قرار گرفته و مابقی آن 
ضمن حضور در محیط خاك ممکن است بـراي محصـوالت زراعـی    

هاي بعدي اثرات نامطلوبی به دنبال داشته باشد. لـذا  موجود در تناوب
اي زراعـی،  هـ هاي موجـود در خـاك  کشتوجه به میزان بقایاي علف
ها در خاك، هم در میزان موفقیت عملیات سرعت تجزیه و انتقال آن

هـاي زراعـی و محـیط    کشاورزي و هم در حفظ سالمت اکوسیسـتم 
  ). 26و  25رود (ناپذیر به شمار میزیست، امري مهم و اجتناب

 پرکـاربردترین  و ینتـر مهـم  هـا از ، تریـازین زیاد قدمت رغمعلی
 وسـیع  طیـف  جمله از هایییژگیو خاطر به هک باشندیم هاکشعلف

 نقاط از بسیاري در کنترل دورهطوالنی بودن  و هاي هرزکنترل علف
ها بیشتر آن حال نیا باگیرند. یممورد استفاده قرار  ایران و )24( دنیا

ها کشاین علف .مانندیصورت فعال باقی مپس از مصرف در خاك به
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باشـند  در گیاهان حساس می IIبازدارنده فتوسنتز در محل فتوسیستم 
هـاي  هـاي بـا مانـدگاري بـاال در خـاك     کـش ) و به عنوان علف32(

کـش انتخـابی از   پرومترینیـک علـف   ).3انـد ( کشاورزي شناخته شده
کـه امـروزه بـه طـور      باشـد یمهاي متقارن خانواده شیمیایی تریازین

هاي هرز پهن برگ و براي کنترل علف یشیروشیپ صورتبهوسیعی 
. مطالعات اخیر نشـان  ردیگیمها مورد استفاده قرار برخی باریک برگ

هاي سـطحی و زیرزمینـی   که بقایاي پرومترین در خاك، آب اندداده
ي هـا شـه یراز طریـق   هـا کـش علـف ). ایـن  19ردیابی شـده اسـت (  

س فرآینـد  و سپ شده جذبهاي هرز هاي در حال ظهور علفگیاهچه
متوقف نموده و منجر بـه زرد   هابرگانتقال الکترون فتوسنتزي را در 

اي که ) در مطالعه7). هندرسون و وبر (33( شوندیمشدن و مرگ آنها 
رویشی و هاي پیشکشبه منظور ارزیابی اثرات بقایاي تعدادي از علف

مشـاهده  اجرا کردند  ).Phaseolus vulgaris L(رویشی بر لوبیا پس
هاي نیاز براي کنترل مؤثر علف نمودند که پرومترین در دوزهاي مورد

هرز منجر به مرگ سریع لوبیـا در روزهـاي ابتـدایی پـس از کـاربرد      
داري در عملکـرد لوبیـا   کش و متعاقب آن منجر به کاهش معنیعلف

شده است، از این رو گیاه لوبیا را به عنوان یک گیاه حساس به بقایاي 
هـاي آنـالیز   بـا اسـتفاده از روش  رین در خاك در نظر گرفتنـد.  پرومت

 Gas Chromatographyشیمیایی از قبیـل کرومـاتوگرافی گـازي (   
(GC)  و کروماتوگرافی مایع با کارایی بـاال ()High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC)توان محتواي کلی مـاده  ) می
مان کاربرد و یا چندین هفته هاي موجود در خاك در زکشمؤثره علف

هـا  ). بـا اسـتفاده از ایـن روش   14گیري نمود (پس از کاربرد را اندازه
ها در خاك کشاطالعاتی در خصوص وجود یا عدم وجود بقایاي علف

هـاي  هاي زمانی مختلف، محتوا و ماهیت بقایا و نوع مولکولدر بازه
توان هـیچ  حال نمیشیمیایی موجود در بقایا به دست می آید، با این 

گونه اطالعاتی در خصوص تعیین اثرات اکولوژیکی نامطلوب بقایـاي  
هـدف و همچنـین   موجود در خاك بر روي گیاهان غیر هايکشعلف

). از ایـن رو مـی تـوان بـا     1هاي مفید به دست آورد (میکروارگانیسم
زایی بقایاي موجود هاي زیست سنجی، اثرات خسارتاستفاده از روش

هـاي  ك بر اساس میزان کاهش زیست توده ریشـه و یـا انـدام   در خا
کش موجود در خـاك  هوایی گیاهان شاخص در پاسخ به بقایاي علف

 يهــاروش اســتفاده از از ایــن رو ).30 و 28، 4گیــري نمــود (انــدازه
مکمل یکـدیگر بـوده و بـه     یسنجستیشیمیایی و روش ز ياهیتجز

بقایـاي   کمـی و کیفـی  در تشـخیص   توانـد یثري مـ ؤطور بسیار مـ 
 ها در خاك به ما کمک کند.کشعلف

اي بـه منظـور ارزیـابی اسـتفاده از     ) در مطالعه18او و همکاران (
بـراي تعیـین    )HPLCسنجی و تجزیه دسـتگاهی ( هاي زیستروش

سـنجی در  بقایاي سیمازین در آب، دریافتند که کارایی روش زیسـت 
تـا   HPLC )98درصد بوده که در مقایسه بـا روش   100تا  96حدود 

ي کـه توسـط   امطالعـه  در درصد) اختالف چندانی نداشته است. 100

 و زراعـی  گیـاه  22 پاسـخ  بررسـی  منظـور بـه  )12جتنر و همکـاران ( 
 که شد مشاهده شد، انجام آترازین دهش سازيیهشب بقایاي به هرزعلف
 Hordeum vulgare( جـو  ،).Phalaris minor Retz( قناري علف

L.(،  چـاودار )Secale cereal L.(،  شـبدر )Trifolium repens L.(، 
ــاب ــردانآفت ــدم و ).Helianthus annuus L( گ  Triticum( گن

aestivum L.( ضمن نامبردگاند. بودن گیاهان ینترحساس یببه ترت 
 Sorghum( سـورگوم  به نسبت قناري علف حساسیت اینکه به اشاره

bicolor L.( 50 در آتـرازین  بقایـاي  کـه  کردنـد  گـزارش  بـود  برابر 
 نقـش  آنهـا  ثرؤم کنترل در قناري علف مانند حساسی هرز هايعلف

 گندم و جو مانند حساسی محصوالت تناوب اینکه ضمن ،دارد مهمی
) در 10ایـزدي و همکـاران (   .کـرد  خواهـد  مواجـه  مشـکل  بـا  نیز را

اي به منظور ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایاي مطالعه
هاي مختلـف،  آترازین در خاك، دریافتند که بقایاي آترازین در غلظت

توده گیاهان مورد مطالعه داشته است داري بر کاهش زیستتأثیر معنی
 ).Brassica napus L( و کلـــزا ).Allium cepa L(و پیـــاز 
اند. جـاوریکووا و  ترین گیاهان به بقایاي آترازین در خاك بودهحساس

هـاي  ) در مطالعه تأثیر پرومترین و بنومیـل بـر فعالیـت   11همکاران (
میکروبی خاك دریافتند که کاربرد این ترکیبات شیمیایی اثرات منفی 

هـا و  هـاي گـرم مثبـت، اکتینومایسـت    داري بر تعـداد بـاکتري  معنی
مطالعاتی که به طور دقیق کلی  طورهاي خاکزي داشته است. بهرچقا

کشور مورد بررسی قرار  يهارا در خاك پرومترینماندگاري و تجزیه 
گیاهـان حسـاس در    جوامع میکروبـی و  را بر و اثرات بقایاي آن داده

زراعی مختلف مطالعه نمایند بسیار اندك است و در حـال   يهاتناوب
هـا و منـاطق   را در خـاك  کشکه پایداري این علفحاضر تحقیقاتی 

ارائـه  این مطالعه با هدف  لذا مختلف کشور بررسی نماید وجود ندارد.
بـر   پرومتـرین  کـش پاسخ مناسب در مورد اثرات سـوء بقایـاي علـف   

ـ رزراعی در تناوب و برنامـه  گیاهانتوده میکروبی خاك و زیست  يزی
  اجرا شد.منظور کاهش این اثرات بر گیاهان غیرهدف به

  
  هامواد و روش

  سنجی بقایاي پرومترینزیست
ی، در سال به منظور ارزیابی تأثیر بقایاي پرومترین بر گیاهان زراع

به صورت فاکتوریـل در قالـب طـرح کـامأل     اي آزمایشی گلخانه 93
د بررسی در این تکرار اجرا شد. گیاهان شاخص مور تصادفی و در سه

ــزا   Hordeum(جــو  )،.Brassica napus L(آزمــایش شــامل کل
vulgare L.(  کـاهو ،)Lactuca sativa L.(    و چغنـدر قنـد)Beta 

vulgaris L.( هاي هـوایی آنهـا در   بود که وزن خشک ریشه و اندام
و  1/0، 066/0، 033/0، 0166/0، 0033/0، 0پاسخ به غلظت هـاي  

، 10، 5، 1، 0گرم در کیلوگرم خاك (که به ترتیب معادل میلی 166/0
گرم  830(پرومترین درصد مقدار توصیه شده علف کش  50و  30، 20
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ابی واقع شد. آزمـایش در محـیط   در هکتار) در خاك بودند) مورد ارزی
ساعت تـاریکی   8ساعت روشنایی و  16کنترل شده گلخانه با تنظیم 
گراد انجام شد. خاك درجه سانتی 15± 1در طول روز و اعمال دماي 

سال سابقه کاربرد هیچ گونه  3اي که به مدت مورد آزمایش از مزرعه
اوي بـا  هاي مسـ کشی را نداشت برداشت شده و سپس به نسبتعلف

هاي مورد نظر ابتـدا  شن و خاکبرگ اختالط یافت. جهت تهیه غلظت
گرم در لیتر پرومترین تهیه شده و سپس بقیه میلی 1000محلول مادر 

 ها از رقیق نمودن محلول مادر تهیه شد.غلظت
هاي مورد نظر پرومترین با خـاك،  جهت اختالط یکنواخت غلظت

کـش منظـور شـده و    لظت علفابتدا یک کیلوگرم از خاك براي هر غ
سپس حجم محاسبه شده محلول پرومترین براي غلظت مورد نظر با 
استفاده از بورت مدرج به سطح خاك افزوده شد. پس از تبخیر حالل 

کش به طور کامل با خاك مخلوط شده بـا  (آب) از سطح خاك، علف
هاي دیگر خاك مربوط به هر غلظت کامالً اختالط یافته و بـه  بخش

 10). تعداد 9متر انتقال یافت (سانتی 15هاي پالستیکی با قطر دانگل
عدد بذر گیاهان شاخص مورد مطالعه، بسته به نوع گونه زراعی  15تا 

هـا بـه طـور    ها کاشته شد. سـپس گلـدان  در عمق مناسبی در گلدان
تصادفی در فضاي گلخانه قرار گرفته و در طول آزمایش بـه صـورت   

قرار دادن ممانعت از آبشویی پرومترین آبیاري به یکنواخت و با لحاظ 
  میزان مورد نیاز صورت گرفت. 

برگـی،   3تـا   2هفت روز پس از سبز شدن گیاهان و در مرحلـه  
روز،  30بوته در هر گلدان تنظیم شد و پـس از طـی    5تراکم آنها به 

هاي هوایی جدا شده و بـه منظـور تعیـین    برداشت شده ریشه از اندام
درجـه   60آنها بطـور مجـزا در آونـی بـا تنظـیم دمـاي       وزن خشک 

ساعت حرارت داده شدند. سپس وزن خشـک   48گراد به مدت سانتی
اندام هوایی و ریشـه گیاهـان مـورد بررسـی بـا اسـتفاده از تـرازوي        

  دیجیتالی با دقت یک هزارم توزین شد.
  

  تحلیل آماري
ها براي تعیین اختالف بین تیمارها با اسـتفاده  آنالیز واریانس داده

هـا نیـز بـا    و مقایسه میانگین 2-10نسخه  MSTAT-Cاز نرم افزار 
 درصـد انجـام شـد.    5اي دانکن در سطح استفاده از آزمون چند دامنه

و براي تعیین دوز مـؤثر   Rرگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم افزار 
توده ریشه و انـدام هـوایی از   درصد زیست 50اي کاهش پرومترین بر

پـارامتري   4و  3هاي به دست آمده بـه معـادالت   طریق برازش داده
توده تولید شده گیاهـان  ) نسبت به زیست2و  1لجستیکی (معادالت 

شاخص انجام و در تحلیل نتایج بکار گرفته شد. این معادالت به شرح 
  زیر است:

)1(       f x, (b, c, d, e) = c +
	{ ( ( ) ( ))}

  
توده حد پایین منحنی (پاسخ زیست cشیب منحنی،  bدر این معادله 

غلظتـی از   eکـش حـداکثر اسـت)،    گیاه، زمانی کـه باقیمانـده علـف   
حد  dدرصدي در مقدار پاسخ می شود،  50کش که سبب کاهش علف

کش در خاك به سـمت  باالي منحنی (پاسخ وقتی که باقیمانده علف
 50باشـد کـه سـبب    کش مـی غلظتی از علف eکند) و میل می صفر

شود. در مواردي که در معادلـه فـوق   درصد کاهش در مقدار پاسخ می
را از معادلـه حـذف نمـوده و    دار نشـد آن از نظر آماري معنی cپارامتر 
هـاي  ) بـراي بـرازش داده  2پارامتري سـیگموئیدي (معادلـه    3معادله 

  ). 27گرفت (حاصل مورد استفاده قرار 
)2(         f x, (b, d, e) = c +

	{ ( ( ) ( ))}
  

پرومتـرین در گیاهـان    50ED سپس با استفاده از این معادله مقـادیر 
  کار گرفته شد.مورد مطالعه محاسبه و در تحلیل نتایج آزمایش به

  
  توده میکروبی خاكگیري تأثیر پرومترین بر زیستاندازه
تأثیر پرومترین بـر فعالیـت میکروبـی خـاك بـا       این آزمایشدر 

توده میکروبی خـاك و بـا روش تیتراسـیون    استفاده از شاخص زیست
). براي این منظور 8در سود) ارزیابی شد ( 2CO) (تثبیت NaOHسود (

سـازي آن در آزمایشـگاه،   پس از تهیه نمونه خاکی از مزرعه و آمـاده 
، 0166/0، 0033/0، 0هـاي  هاي مختلف پرومترین به نسـبت غلظت

، از حـالل  گرم در کیلوگرم خاكمیلی 166/0و  1/0، 066/0، 033/0
متانول تهیه و با صد گرم خاك به طور کامل مخلوط شده و در داخل 

هاي مذکور در داخل بار مصرف ریخته و نمونهظروف پالستیکی یک
گرفته گراد قرار درجه سانتی 25انکوباتور و در شرایط تاریکی در دماي 

توده میکروبی با استفاده از روش تیتراسیون سود به شرح زیر و زیست
گیري شدند. در تمـام طـول آزمـایش رطوبـت تیمارهـا در حـد       اندازه

هاي خـاك  ظرفیت زراعی نگهداشته شد. قبل از مخلوط نمودن نمونه
هاي صد گرمی خاك توزین و هاي مذکور، نمونهبا پرومترین با نسبت

 25فته در داخل انکوباتور در شرایط تـاریکی و دمـاي   به مدت یک ه
گراد و رطوبت در حد ظرفیت زراعی نگهـداري شـدند تـا    درجه سانتی

  ). 17ها شروع گردد (فعالیت میکروبی آن
  

  تشریح روش تیتراسیون سود
گـرم انتخـاب و و    50در هر بار آزمایش، دو سري خاك به وزن 

سـاعت در داخـل دسـیکاتور     24یک سري توسط کلروفرم به مـدت  
ور کردن آنها در محلول سود و کلریـد بـاریوم   تدخین و قبل از غوطه

لیتـر سوسپانسـیون   میلی 10هاي تدخین شده و تدخین نشده با خاك
ها با استفاده از آب مقطر بـه  ). رطوبت نمونه17خاك تازه تلقیح شد (

-میلی 75ظرفیت زراعی رسانده  شد. سپس به داخل بشر شیشه اي 
لیتري انتقال یافته و بشـر و محتـواي آن درون ظـروف پالسـتیکی     

- نرمال و ده میلی NaOH (05/0لیتر سود (اي حاوي صد میلیاستوانه
موالر قرار گرفت. بالفاصله درب ظروف بسته و  5/0لیتر کلرید باریوم 
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اکسـید متصـاعد شـده از    براي جلوگیري از احتمال خـروج کـربن دي  
احتمالی اطراف درب ظروف پالستیکی با استفاده از  هايخاك، روزنه

روز محلول موجود در ظـروف بـا    3پارافیلم پوشانده شد. پس از طی 
نرمال تیتـر شـده و بـراي محاسـبه      05/0استفاده از اسید کلریدریک 

 استفاده شد.  3توده میکروبی از معادله زیست
)3(                                              MB = ( ) 

اکسید حاصل از تنفس در خـاك تـدخین   کربن دي f2COکه در آن 
اکسید حاصل از تـنفس میکروبـی در خـاك    کربن دي nf2COشده، 

  ).8باشد (می 41/0ضریب معادله که مقدار آن  Kتدخین نشده و 
  

  نتایج و بحث
  زنی گیاهانبر جوانه تأثیر پرومترین

در  پرومتـرین زنی گیاهان مورد مطالعه تحت تأثیر بقایـاي  جوانه
خاك قرار نگرفت و عالئم خسارت پس از سبز شدن و استقرار گیاهان 

هـاي مـورد مطالعـه بـراي     ي غلظتکه در همهطوريمشاهده شد. به
، درصد سبز شدن گیاهان اختالف چشمگیري با تیمار عـدم  پرومترین

از بازدارنـدگان   پرومتـرین ایی کـه  نداشـت. از آنجـ   پرومترینکاربرد 
باشد و به صورت بازدارنده انتقـال  می IIفتوسنتز در محل فتوسیستم 

کنـد، لـذا حصـول نتیجـه فـوق      الکترون در جریان فتوسنتز عمل می
 پرومترینچندان دور از انتظار نیست و انتظار بر این است که خسارت 

). 2پس از سبز شدن گیاه و با شروع عمل فتوسنتز در گیاه آغاز شود (
اي کـه بـه منظـور    ) در مطالعـه 23در این ارتباط رانفت و همکـاران ( 
 کش تریکلـوپیر بـر گیاهـان شـلغم    بررسی اثرات سمیت بقایاي علف

)Brassica rapa L.(  کلزا، هـویج ،)Daucus carota L.(   و کـاهو
)Lactuca sativa L.( کش انجام دادند، دریافتند که بقایاي این علف

داري بر سبز شدن گیاهان مذکور نداشت و سـبز شـدن در   تأثیر معنی
درصد بود. در همین راستا ایزدي و همکاران  90همه گیاهان بیش از 

 Lens() در بررسی تاثیر بقایاي آترازین بر گیاهان زراعی عـدس  10(
culinaris Medik( نخود ،)Cicer arietinum L.( ،گندم، جو، کلزا ،

پیـاز و لوبیـا   )، Lycopersicon esculentum Mill(گوجـه فرنگـی   
زنی و گزارش کردند که بقایاي آترازین در خاك تأثیر چندانی بر جوانه

 سبز شدن گیاهان مذکور نداشت.
  

  توده گیاهان مورد مطالعهتأثیر بقایاي پرومترین بر زیست
روز پـس از   10تـا   7زنی و در طـی  جوانهعالئم خسارت پس از 

کاشت بذور، در ابتدا به صورت کلروز برگی و به دنبال آن سـوختگی  
کش مشاهده ها و مرگ گیاهان بسته به میزان غلظت علفشدید برگ

شد. نتایج نشان دادند همه گیاهان مورد بررسی تحت تـأثیر بقایـاي   
هـاي  ریشـه و انـدام  تـوده  ند کاهش زیستپرومترین قرار گرفته و رو

هوایی گیاهان با افزایش غلظت پرومترین در خـاك افـزایش یافـت.    
گرم میلی 166/0تا  0033/0هاي در غلظت پرومترینکش بقایاي علف

تـوده ریشـه و   زیسـت  )>01/0p( داريگرم خاك بطـور معنـی  در کیلو
). بر 2هاي هوایی همه گیاهان مورد مطالعه را کاهش داد (جدول اندام

هاي هوایی اساس نتایج حاصل درصد تلفات وزن خشک ریشه و اندام
که طوريدر خاك افزایش یافت، به پرومترینبا افزایش غلظت بقایاي 

هـاي بیشـتر از   گرم در کیلوگرم خاك و غلظتمیلی 066/0در غلظت 
توده ریشه گیاهان مورد مطالعـه بـه صـفر رسـید. در ایـن      ، زیستآن

توده ریشه گیاهان مورد بررسی از حساسـیت بـاالتري   عه زیستمطال
کـه در  هاي هوایی برخوردار بود بـه طـوري  توده اندامنسبت به زیست

تـوده  گرم در کیلـوگرم خـاك، زیسـت   میلی 1/0غلظت هاي بیش از 
). ارتبـاط مسـتقیم   3صفر رسـید (جـدول   هاي هوایی گیاهان به اندام

کش موجود در خـاك  هاي علفلکولریشه گیاهان مورد بررسی با مو
تواند یکی از دالیل تأثیرپذیري بیشتر ریشـه نسـبت بـه سـاقه و     می

یرپذیري ریشـه  هاي هوایی باشد. در بین گیاهان مورد بررسی تأثاندام
). 3یاهان بود (جـدول  هاي هوایی بیشتر از سایر گکلزا نسبت به اندام

هاي حاصل از آزمایش، پاسخ گیاهان مورد بررسی بـه  بر اساس یافته
کند که از رابطه لجستیک پیروي می پرومترینسازي شده بقایاي شبیه

  ).27 و 6در تطابق با سایر مطالعات انجام شده در این ارتباط است (

  
 بر جوانه زنی بذور گیاهان مورد مطالعهپرومترینتأثیر بقایاي  - 1 جدول

Table 1- Effect of prometryn residues on crops seed germination 
 )گرم در کیلوگرم خاكمیلیپرومترین (  (%) Germination جوانه زنی (درصد) 

)soil1-mg. kg( Prometryn جو 
Barley  

 کلزا
Rapeseed  

 کاهو
Lettuce  

 چغندرقند
Beet 

85  94  87  93  0  
81  95  85  91  0.0032  
83  91  85  93  0.0166  
78  92  87  89  0.033  
80  91  83  90  0.066  
81  89  84  87  0.1  
78  90  88  89  0.166  
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ها در خاك، کشسنجی بقایاي علفدر مطالعات مربوط به زیست

هـاي بسـیار تأثیرگـذار در    مطالعه از شـاخص رشد ریشه گیاهان مورد 
هـا و تعیـین مقـادیر    کـش ها به بقایـاي علـف  ارزیابی حساسیت گونه

شود. در این ارتباط هالووي و همکاران احتمالی بقایاي آنها قلمداد می
سولفورون متیـل بـر گیـاه عـدس بـا      ) در ارزیابی تأثیر بقایاي مت6(

ودند که حساسیت رشد ریشه سنجی مشاهده نماستفاده از روش زیست
کش مذکور شاخص مناسبی براي تعیین بقایاي عدس به بقایاي علف

کش بوده است. بر اساس گزارش نامبردگـان بـا وجـود    احتمالی علف
هاي تجزیه کش مذکور با استفاده از روشعدم تشخیص بقایاي علف

سنجی ریشه عدس شاخص مطلوبی در تعیین دستگاهی، روش زیست
) در 31سولفورون متیـل بـود. اشماگیلسـکی و همکـاران (    متبقایاي 

سنجی ریشه خـردل در تعیـین بقایـاي احتمـالی     ارزیابی روش زیست
کش فلوکاربازون گزارش کردند که این روش نسـبت بـه روش   علف

کش مذکور روش مؤثرتري بوده تجزیه شیمیایی در تعیین بقایاي علف
سـنجی  بردگـان روش زیسـت  اساس ارزیابی نامکه بر طورياست، به

درصد نتایج قابل قبول را در تعیـین بقایـاي    88ریشه خردل بیش از 
احتمالی فلوکاربازون دارد. نتایج حاصل از این مطالعه نیز ضمن اینکه 
نشان از اختالف در حساسیت ریشه و ساقه گیاهان مورد بررسـی بـه   

ارزیـابی   دهـد کـه احتمـاالً   میبقایاي پرومترین در خاك دارد، نشان 
سنجی پرومترین با استفاده از ریشه کلزا و کاهو نسبت به سایر زیست

  تر باشد.گیاهان مذکور مناسب
رسد که توده تولید شده به نظر میبا توجه به روند تغییرات زیست
ترین گیاه به بقایاي پرومتـرین در  در بین گیاهان مذکور کلزا حساس

خاك باشد و پس از آن کاهو، چغندر قند و جو بـه ترتیـب بیشـترین    
هاي هوایی را متناسب توده ریشه و اندامحساسیت و کاهش در زیست

). در 4و  3 با افـزایش غلظـت پرومتـرین در خـاك داشـتند (جـداول      
هـا در  کشمطالعات دیگر نیز به حساسیت باالي کلزا به بقایاي علف

) در آزمایشـی بـه   15خاك اشاره شده است. منصـوري و همکـاران (  
اوره بر کلـزا، مشـاهده   هاي سولفونیلکشمنظور تأثیر باقیمانده علف

کـش سولفوسـولفورون در خـاك منجـر بـه      کردند که بقایـاي علـف  
شـود.  کاهش عملکـرد کلـزا در تنـاوب بـا گنـدم مـی      زایی و خسارت

گرم ماده مـؤثره در   52به  42که افزایش مقدار کاربرد آن از طوريبه
درصد افزایش داد. بـا   5/17به  5/13هکتار، تلفات عملکرد کلزا را از 

هایی در حساسیت یا تحمـل  این حال بسته به نوع گیاه زراعی تفاوت
) در 5ود دارد. فیشـر و همکـاران (  نسبت به پرومتـرین در خـاك وجـ   

هاي پرومترین و کشزمینی به بقایاي علفارزیابی پاسخ تنباکو و بادام
و  740دایوران مشاهده کردند که بقایاي پرومترین در مقـدار کـاربرد   

هـاي  داري بـر شـاخص  گرم ماده مؤثره در هکتار تـأثیر معنـی   1340
لذا با توجه به عـدم   رشدي، عملکرد و کیفیت گیاهان مذکور نداشت.

توان از آنها حساسیت گیاهان مذکور به بقایاي پرومترین در خاك نمی
هـاي  کش در خـاك به عنوان شاخصی براي ارزیابی بقایاي این علف

) مشـاهده نمودنـد کـه    13کشاورزي استفاده نمود. خان و همکاران (
منجر به  داريبقایاي آترازین، ایزوپروتورون و متریبیوزین به طور معنی

که شد، به طوري ).Vigna radiate L( کاهش وزن خشک گیاه ماش
میکروگـرم در   400کمترین محتواي پروتئین دانـه مـاش در غلظـت    

  کیلوگرم ایزوپروتورون به دست آمد.
 Effectiveهاي سنجی، استفاده از شاخصهاي زیستدر آزمون

)Dose (ED   50و به ویـژهED  ارزیـابی  هـاي  تـرین شـاخص  از مهـم
بندي آنها بر این ها بوده و طبقهکشحساسیت گیاهان به بقایاي علف

بسته به  50ED). در این مطالعه مقادیر 27 و 6گیرد (اساس صورت می
ورد نیـاز بـراي   نوع محصول مورد بررسی با هم متفاوت بـود. دوز مـ  

گـرم  میلی 0137/0توده کلزا تقریباً در حدود درصد زیست 50کاهش 
   .لوگرم خاك بوددر کی

  
 در خاك پرومترینآنالیز واریانس مربوط به وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاهان زراعی به بقایاي  - 2جدول 

Table 2- Analysis of variance related to crops shoot and root dry matter to prometryn soil residual 
 خشک ریشهوزن 

Root dry matter  
 وزن خشک اندام هوایی 

Shoot dry matter  
 درجه آزادي

DF  
 منابع تغییر

SOV  
 )Aگیاه زراعی (  3  0.118**  0.036**

(Plant)  
 )Bبقایاي علف کش (  6  0.284**  0.065**

(Herbicide residual)  
**0.006  **0.014  18  A×B  

 (Error)خطا   56  0.001  0.002

 ضریب تغییرات (%)  -  10.35  15.72
(CV)  

  درصد 1داري در سطح آماري : معنی**
**Significant in %1 level 
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  اثر بقایاي علف کش پرومترین بر وزن خشک ریشه و اندام هاي هوایی گیاهان زراعی مورد مطالعه - 3جدول 
Table 3- Effect of Prometryn residues on crops root and shoot dry matter  

 وزن خشک ریشه (گرم)
Root dry matter  

 وزن خشک اندام هوایی (گرم)
Shoot dry matter  

 پرومترین(میلی گرم در کیلوگرم در خاك)
)soil1-mg. kg( Prometryn  

 گیاه زراعی
Crop  

def0.090  gh0.190  0  

 کلزا
Rapeseed  

defg0.066  hi0.140  0.0033  
fg0.030  ijk0.093  0.0166  
fg0.011  kl0.043  0.033  

g0  l0.006  0.066  
g0  l0 0.1  
g0  l0 0.166  

cde0.123  d0.320  0  

 چغندرقند
Beet  

defg0.083  e0.266  0.0033  
efg0.043  gh0.186  0.0166  
fg0.013  ij0.103  0.033  

g0  l0.020  0.066  
g0  l0 0.1  
g0  l0 0.166  

bc0.200  c0.423  0  

 کاهو
Lettuce  

cd0.133  d0.340  0.0033  
defg0.086  ef0.253  0.0166  

fg0.023  ijk0.090  0.033  
g0  l0.018  0.066  
g0  l0 0.1  
g0  l0 0.166  

a0.316  a0.556  0  

 جو
Barely  

ab0.256  b0.480  0.0033  
bc0.180  c0.423  0.0166  

defg0.086  fg0.206  0.033  
fg0.006  jk0.080  0.066  

g0  l0 0.1  
g0  l0 0.166  

  باشندنمی )P<0.05(دار اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن داراي اختالف معنی
Values followed by the same letter are not significantly different (P<0.05)according to Duncan's multiple range test 

 
  هاي سه و چهار پارامتري لگاریتمی سیگموئیديپارامترهاي برآورد شده توسط مدل - 4جدول 

Table 4- Parameters estimated by 3 and 4 sigmoidal equations 
50ED  

soil1-mg. kg  d  c  B معادله 
Equation  

 گیاه
Crop 

 سه پارامتري  (0.42)1.372*  -  (8.25)94.41  (0.0048)0.0137
3 Parameters  

 کلزا
(Rapeseed)  

 سه پارامتري  (0.49)1.96  -  (5.46)92.92  (0.0026)0.0217
3 Parameters  

 چغندرقند
(Beet)  

 سه پارامتري  (0.74)2.59  -  (5.03)91.07  (0.0042)0.0211
3 Parameters  

 کاهو
(Lettuce)  

 سه پارامتري  (0.57)2.45  -  (4.89)92.67  (0.0041)0.0282
3 Parameters  

 جو
(Barley)  

  )Standard Error*(، خطاي استاندارد *

  
که این مقدار بـراي کـاهو، چغندرقنـد و جـو بـه ترتیـب       حالیدر
گرم در کیلوگرم خاك بوده اسـت.  میلی 0282/0و  0217/0، 0211/0

توان آنها گیاهان مورد مطالعه، می 50EDاز این رو با توجه به پارامتر 
را به ترتیب درجه حساسیت به بقایاي پرومترین در خاك به صـورت  

و شـکل   4جو (جـدول  >چغندرقند>کاهو>زیر طبقه بندي نمود: کلزا

1.(  
سـنجی در محـیط   ) در یک مطالعه زیست20پریش و همکاران (

کش گرم در لیتر علفمیلی 0015/0گلخانه مشاهده کردند که غلظت 
درصدي جو شد. با توجه به  20به کاهش رشد  سولفوسولفورون منجر

کش بر گیاهان مکانیسم عمل پرومترین و تأثیرگذاري بیشتر این علف
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برگ، تأثیرپذیري کمتر گیاه جو نسبت بـه بقایـاي پرومتـرین در    پهن
) در 22خاك دور از انتظار نیست. در این ارتبـاط رحمـان و هوالنـد (   

نـو  ین در خـاك مـزارع زالنـد   ارزیابی پایداري و میزان تحرك سیماز

مشاهده کردند که گیاه شلغم در مقایسه با جو از حساسـیت بـاالتري   
 کش سیمازین در خاك برخوردار بوده است.نسبت به بقایاي علف

  

  
 پاسخ زیست توده گیاهان زراعی  به بقایاي مختلف پرومترین در خاك - 1شکل 

Figure 1- Shoot dry matter response to prometryn soil residual 
  

  توده میکروبی خاكبر زیست تأثیر بقایاي پرومترین
سـازي شـده   هاي حاصل از آزمایش، بقایاي شبیهبر اساس یافته
میکروبی خاك توده زیستداري بر منفی معنی تأثیرپرومترین در خاك 

که با افزایش غلظـت بقایـاي پرومتـرین،    ). به طوري>01/0p(داشت 
توده میکروبی خاك بـه  ده میکروبی کربن، نیتروژن و زیستتوزیست

). در واقع جوامع میکروبی 6و  5(جداول  داري کاهش یافتطور معنی
خاك در روزهاي آغـازین پـس از کـاربرد پرومتـرین و بـه ویـژه در       

کش از حساسیت باالتري برخوردار بوده و االتر این علفهاي بغلظت
تـوان  توده میکروبی همراه بوده است. از ایـن رو مـی  با کاهش زیست

انتظار داشت که در روزهاي ابتدایی پس از سمپاشی به علت کـاهش  
کش نیز ناچیز باشد که این فعالیت میکروبی خاك، میزان تجزیه علف

هاي زراعی یاهان زراعی موجود در تناوببه گ زاییامر افزایش خسارت
را به دنبال دارد. از طرفی یکـی از دالیـل کـاهش تجزیـه در اولـین      

تواند به عـدم تطـابق و سـازگاري جوامـع     روزهاي پس از کاربرد می

کـه  پرومترین نسبت داده شود. در حالیهاي با غلطتمیکروبی خاك 
یک بازه زمـانی   کش در طیطبیعتاً با کاهش یافتن غلظت این علف

توان شاهد کاهش خسارت زایی بقایاي آن براي جوامع میکروبـی  می
توده میکروبـی  یر منفی بقایاي پرومترین بر زیست). تأث21خاك بود (

باشـد کـه   ) مـی 29خاك در تطابق با یافته هاي سبیومو و همکاران (
ك هاي خـا روند مشابهی را در مطالعه تأثیر آترازین بر میکروارگانیسم

توده میکروبی خاك ها بر زیستکشد. اثرات منفی علفمشاهده نمودن
هـاي  کشی به درون سـلول ممکن است به واسطه نفوذ ترکیبات علف

ها، اختالل در متابولیسم سـلولی آنهـا و نهایتـاً مـرگ     میکروارگانیسم
الـدین و همکـاران   جوامع حساس میکروبی خاك به وجود آید. محـی 

بیوزین بـر  فوردي و متريثیر کاربرد کاربندازیم، تو) در ارزیابی تأ16(
هاي مفید خاك دریافتند که کاربرد این ترکیبات منجـر بـه   ارگانیسم

هاي خـاکزي شـده   ها و قارچها، اکتینومایستکاهش جمعیت باکتري
 است. 
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 در خاك پرومترینبی خاك به بقایاي توده میکروآنالیز واریانس مربوط به زیست - 5جدول 
Table 5- Analysis of variance related to soil microbial biomass to prometryn soil residual 

بیزیست توده میکرو  
Microbial biomass 
mgCmic/ mgNmic  

تروژنبیوماس میکروبی نی  
N microbial biomass 

soil1-kg mgNmic.  

  بیوماس میکروبی کربن
C microbial biomass 

soil1-kg mgCmic.  
 درجه آزادي

DF  
 منابع تغییر

SOV  
 )Bبقایاي علف کش (  6  8834.94** 22.75**  3.04**

(Herbicide residual)  
 (Error)خطا   14  38.81 0.163  0.07

 ضریب تغییرات (%)  -  2.38 1.92  1.07
(CV)  

  درصد 1: معنی داري در سطح آماري **
**Significant in %1 level 

 
توده میکروبی خاكکش پرومترین بر زیستاثر بقایاي علف - 6جدول   

Table 6- Effect of Prometryn residues on soil microbial biomass  
بیزیست توده میکرو  

Microbial biomass 
mgCmic/ mgNmic  

تروژنبیوماس میکروبی نی  
N microbial biomass 

soil1-kg mgNmic.  

  میکروبی کربنبیوماس 
C microbial biomass 

soil1-kg mgCmic.  
 پرومترین(میلی گرم در کیلوگرم در خاك)

)soil1-mg. kg( Prometryn  
13.53a a24.20  a327.6 0  
13.36a a23.60  b315.4 0.0033  
12.80b b22.70  c290.7 0.0166  
12.45c c21.30  d265.3 0.033  
12.08cd d19.80  e239.2 0.066  
11.57e e18.30 f211.8 0.1  
10.68f f16.90 g180.5 0.166  

  باشندنمی )P<0.05(دار اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن داراي اختالف معنی
Values followed by the same letter are not significantly different (P<0.05)according to Duncan's multiple range test 

 
طور کلی بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش با وجود کاربرد به

گرم در کیلوگرم خاك)، میلی 0033/0پرومترین در مقادیر بسیار کم (
کش از پتانسیل باالیی در ایجـاد خسـارت بـر محصـوالت     این علف

ت. از این رو محدودیت در زراعی و جوامع میکروبی خاك برخوردار اس
تـرین مشـکالت ناشـی از کـاربرد     تواند از مهـم هاي زراعی میتناوب

پرومترین در خاك باشد. از طرف دیگر نتایج حاکی از کاهش زیسـت  
توده کلی میکروبی خاك بـا کـاربرد پرومتـرین در روزهـاي آغـازین      

 کـش در توانند در بقـاي علـف  باشد. اگرچه عوامل دیگري نیز میمی

گذار باشند اما با توجه به نتایج حاصـل از ایـن   هاي زراعی تأثیرخاك
رسد لزوم رعایت فاصله کاشت در محصوالتی کـه  مطالعه به نظر می

اند براي کاهش غلظـت بقایـاي آن از آسـتانه    با پرومترین تیمار شده
خسارت پرومترین بسـیار حـائز اهمیـت اسـت. در ایـن راسـتا انجـام        

دستگاهی براي تعیین غلظت بقایاي پرومترین پس از آزمایشات آنالیز 
سـنجی توصـیه   هـاي زیسـت  صول و مقایسه آن با روشبرداشت مح

  شود.می

  
 منابع

1- Ahmad I., and Crawford G. 1990. Trace residua analysis of the sulfonylurea herbicide chlorsulfuron in soil by gas 
chromatography-electron capture detection. Journal of agricultural food chemistry, 38: 138-141. 

2- Anderew H.C., and Rend P.H. 2010. Herbicide and plant physiology.second edition. Willey Blakkwell publication. 
289. p. 

3- Celano G., Smejkalova D., Spaccini R., and Piccolo A. 2008. Interactions of three s-triazines with humic acids of 
different structure. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56: 7360-7366. 

4- Demczuk A., Sacała E., and Grzys E. 2004. Changes in the activity of the acetyl lactate (ALS) under the effect of 
the herbicide Titus at different varieties of cucumber. Progress in Plant Protection, 44: 645-647. 

5- Fisher L.R., York A.C., and Jordan D.L. 2007. Flue-cured Tobacco and Peanut Response to Diuron, Fluometuron 
and Prometryn Applied to a Preceding Crop. The Journal of Cotton Science, 11: 168-176. 

6- Halloway K.L., Kookana R.S., Noy D.M., Smith J.G., and Wilhelm N. 2006.Persistence and leaching of 
imazethapyr and flumetsulam herbicides over a 4-year period in the highly alkaline soils of south-eastern Australia. 
Australian Journal of Experimental Agriculture, 46: 669-674. 



  345    ...کش پرومترین بر زیست توده میکروبی خاك و گیاهان زراعیتأثیر بقایاي علف

7- Henderson C.W.L., and Webber M.J. 1993. Phytotoxicity of several pre-emergence and post-emergence herbicides 
to green bean (Phaseolus vulgaris). Australian Journal of Experimental Agriculture, 33: 645-652. 

8- Imamul S.M., and Didarul M.D. 2005.A handbook on analysis of soil, plant and water. University of Dhaka, 
Bangladesh, 246 pp. 

9- Izadi E., Rashed-Mohassel M.H., Mahmoudi GH., and Dehghan M. 2013. Evaluation of some crops tolerance to 
tribenuron methyl soil residues. Journal of Plant Protection. 26: 362-369. (in Persian).  

10- Izadi E., Rashed-Mohassel M.H., and Zand E. 2011. Evaluation of different crops sensitivity to Atrazine soil 
residue. Iranian Journal of Field Crops Research, 8: 995-1001. (in Persian) 

11- Javorekova S., Svrekova I., and Makova J. 2010. Influence of benomyl and prometryn on the soil microbial 
activities and community structures in pasture grasslands of Slovakia. Journal of Environmental Science and Health 
Part B, 45: 702–709. 

12- Jettner R.J., Walker S.R., Churchett J.D., Blamey F.P.C., Adkins S.W., and Bell K. 1999. Plant sensitivity to 
atrazine and chlorsulfuron residues in a soil free system. Weed Research, 39: 287-295. 

13- Khan MS., Chaudhry P., Wani P.A., and Zaidi A. 2006. Biotoxiceffects of the herbicides on growth, seed yield, and 
grainprotein of greengram. Journal of Applied Science and Environmental Management, 10: 141-6. 

14- Kucharski M., and Sadowski J. 2006. The impact of soil moisture on the distribution of herbicide– research 
laboratory. Progress in Plant Protection, 46: 750-753. 

15- Mansoori S., Zand E., Baghestani-Meybodi M.A., and Tavakoli M. 2008. Effect of sulfonylurea herbicides on yield 
and component of yield of canola. Weed Science, 4: 83-85. 

16- Mohiuddin M., and Mohammed M. 2013. Influence of fungicide (Carbendazim) and herbicides (2, 4-D and 
Metribuzin) on non-target beneficial soil microorganisms of Rhizospheric Soil of Tomato Crop. IOSR Journal of 
Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 5: 47-50. 

17- Moreno J.L., Aliaga A., Navarro S., Hernandez T., and Garcia C. 2007. Effects of atrazine on microbial activity in 
semiarid soil. Applied Soil Ecology, 35: 120-127. 

18- Ou Z., Sun T., and Zhang H. 1994. A Bioassav for Determining Simazine in Water Using Aqiatic Flowering fiants 
(Ceratophyllurn oryzetorum, Ranunculus trichophyllus and Alisma plantago-aquatica). Pesticide Science, 42: 173-
178. 

19- Papadopoulou-Mourkidou E., Karpouzas D.G., Patsias J., Kotopoulou A., Milothridou A., Kintzikoglou K., and 
Vlachou P. 2004. The potential of pesticides to contaminate the groundwater resources of the Axios river basin in 
Macedonia, Northern Greece. Part I. Monitoring study in the north part of the basin. Science of the Total 
Environment, 321: 127–146. 

20- Parrish S.K., Euler J.P., Gnogna R., Spirlet M., Walker A., Mc Vicar F.M., and Cullinngton J.E. 1995. Field, 
Glasshouses and laboratory investigations into the rate of degradation of MON-37500 in European Soils. British 
Crop Protection Conference. Weeds. 687-672. 

21- Radivojevic L., Santric L., Stankovic R., and Janjic V. 2004. Herbicides and soil microorganisms. Plant Doctor, 32: 
475-478. 

22- Rahman A., and Holland P.T. 1985. Persistence and mobility of simazine in some New Zealand soils. New Zealand 
Journal of Experimental Agriculture, 13: 59-65. 

23- Ranft R.D., Seefeldt S.S., Zhang M., and Barnes D.L. 2010. Development of a soil bioassay for triclopyr residue 
and comparison with a laboratory extraction. Weed Technology, 24: 538-543. 

24- Robert M.Z., Weaver M.A., and Martin L.A. 2006. Microbial adaptation for accelerated atrazine 
mineralization/degradation in Mississippi Delta soils. Weed Science, 54: 538-547. 

25- Sadowski J., and Kucharski M. 2004. The impact of agro-meteorological factors to download and phytotoxicity 
remains of the herbicides contained in the soil. Progress in Plant Protection, 44: 355-363. 

26- Sadowski J., Rola H., and Kucharski M. 2002. The use of bioassays to assess the level of herbicides residues in soil. 
Progress in Plant Protection, 42: 152-158. 

27- Santin-Montanya I., Alonso-Prados J.L., Villarroya M., and Garci-Baudin J.M. 2006. Bioassay for determining 
sensitivity to sulfosulfuron on seven plant species. Journal of Environmental Science and Health B, 41: 781-793. 

28- Sarmah A.K., Kookana R.S., and Alston A.M. 1999. Degradation of chlorsulfuron and triasulfuron in alkaline soil 
under laboratory conditions. Weed Research, 39: 83-92. 

29- Sebiomo A., Ogundero V.W., and Bankole S.A. 2011. Effect of four herbicides on microbial population, soil 
organic matter and dehydrogenase activity. African Journal of Biotechnology, 10: 770-778. 

30- Sekutowski T., and Sadowski J. 2009. PHYTOTOXKITTM microbiotest used in detecting herbicide residue in soil. 
Environment Protection Engineering, 35: 105-110. 

31- Szmigielski A.M., Schoenau J.J., Lervine A., and Schilling B. 2010. Evaluation a mustard root bioassay for 
predicting crop injury from soil residual flucarbazone. Communications in soil science and plant analysis, 39: 413- 



  1395 تابستان، 2 شماره، 30 ، جلدگیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)نشریه حفاظت     346

420. 
32- Tietjen K.G., Kluth J.F., Andree R., Haug M., Lindig M., Muller K.H., Wroblowsky H.J., and Trebst A. 1991. The 

herbicide binding niche of photosystem II - a model. Pesticide Science, 31: 65-72. 
33- Ware G.W. 2000. The Pesticide Book.5th ed. Thomson Publications, Fresno, CA. 
34- Woznica Z. 2008. Herbologia. Basics of biology, ecology and weed control. Ed. PWRiL, Poznan, pp. 430. 
 


