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 چکیده

گلخاناه دانشاهده    تصاادفی در  کامالًصورت فاکتوریل بر پایه طرح یر ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر بهتأثآزمایشی گلدانی جهت بررسی 
بدون  -2(، 1Sکش )بدون افزودن ماده آلی + بدون اعمال علف -1اجرا شد. فاکتور اول نوع خاک )شامل  1396در سال  کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس

کش درصد ماده آلی+ علف 50 -5( و 4Sکش )درصد ماده آلی+ علف 4- 25(، 3Sکش )درصد ماده آلی+ علف 3- 10(، 2Sکش )افزودن ماده آلی+ علف
(5Sو فاکتور دوم شامل عمق آبشویی به اندازه )) کش ایمازتاپیر بر اساس دز توصیه شاده آن )یا    متر بودند. علفسانتی 14و  12، 10، 8، 6، 4، 2های

بیشاتری   طاوری کاه   داری یافت بهارهای خاک با افزایش عمق آبشویی، افزایش معنیپنبه در تمام تیم درصد سبز شدن بذر لیتر در ههتار( استفاده شد.
با  کشدرصد ماده آلی+ علف 50خاک حاوی و کمتری  از تیمار  86/62با مقدار  کشبدون افزودن ماده آلی + بدون اعمال علفدرصد سبز شدن از تیمار 

متار باا افازایش عماق     ساانتی  14و  12، 10، 8، 6هاای  متر بدست آمد. در عمقسانتی 4و  2های . کمتری  طول ساقه از عمقبدست آمد 14/56مقدار 
کش با افزایش عمق آبشویی، طول ریشاه پنباه افازایش    کش ایمازتاپیر، طول ساقه افزایش یافت. در تیمارهای واجد علفآبشویی و کاهش غلظت علف

بدسات آماد و کمتاری  از      6/7کش  با مقدار یمار بدون افزودن ماده آلی + بدون اعمال علفیافت و بیشتری  میانگی  طول ریشه در هر نوع خاک، از ت
بادون افازودن مااده آلای+     حاصل شد. وزن خش  ساقه و ریشه پنبه نیاز در تیمارهاای    9/3با مقدار  کشدرصد ماده آلی+ علف 25خاک حاوی تیمار 
باا   کاش درصاد مااده آلای+ علاف     50خاک حاوی و  کشدرصد ماده آلی+ علف 25وی خاک حا ،کشدرصد ماده آلی+ علف 10خاک حاوی  ،کشعلف

بود و از آنجایی کاه در   مؤثردرصد ماده آلی بر عمق نفوذ ایمازتاپیر گیری کرد که توان نتیجهمی .داری افزایش یافتافزایش عمق آبشویی به طور معنی
از اثرات مخرب آنها کاست که عالوه بار بهباود   ارد شاید بتوان با افزایش مصرف کود دامی  ها وجود ندکشحال حاضر جایگزی  قابل رقابتی برای علف

 شود.ساختار خاک و افزایش میزان ماده آلی سبب پاالیش خاک نیز می
 

 کشنفوذ علف ،کش، محتوی ماده آلی خاکآلودگی زیست محیطی، رفتار آبشویی علفهای کلیدی: واژه
 

   1 مقدمه

ها در کشاورزی فشرده و مدرن امروزی جهت کشعلفاستفاده از 
های هرز افزایش یافته است که مشهالت جادی زیسات   کنترل علف

ها کشی غیر هدف و آبشویی علفهامهانمحیطی ناشی از انتقال به 
ها بر موجودات غیر هدف را به همراه دارد؛ و نیاز است تاثیرات سوء آن

ها نه تنها سبب کشو انتقال علف کاهش یابد. به عبارت دیگر آبشویی
های زیرزمینی را نیز باه  (، بلهه آلودگی آب24شود )کاهش کارایی می

هاا در خااک،   کاش در میان فرایندهای انتقاال علاف  . (30دنبال دارد )
تر های زیرزمینی از همه مهمآبشویی به دلیل پتانسیل آلوده کردن آب

در  مخصوصااً آبشاویی،   (25ن )باشد. بر اساس نتایج پراتا و همهارامی

                                                           
، های هرزدانش آموخته کارشناسی ارشد علوم علف ان واستادیار ترتیببه -3و  2، 1

 دانشگاه گنبد کاووس ،دانشهده کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه تولیدات گیاهی
 ( :avarseji@gonbad.ac.irEmail                    نویسنده مسئول: -*)

DOI: 10.22067/jpp.2020.32839.0 

یر تاأث های محلول در آب و غیار تبخیار شاونده، تحات     مورد مولهول
محتااوی و نااوع ماااده آلاای، ترکیااب و توزیااع ذرات خاااک، اساایدیته، 

 گیرد.فشردگی، اندازه و توزیع منافذ خاک قرار می
 IIIها از طبقاه سامی   کش ایمازتاپیر از خانواده ایمیدازولینونعلف

نتخابی است که به صورت قبل از کاشت آمیخته با خااک،  کشی اعلف
های هرز ناازک و  قبل از سبز شدن و پس از رویش برای کنترل علف

های اسایدی باه مادت    شود. ایمازتاپیر در خاکپه  برگ استفاده می
داری به صورت معنی pHماند. ماده آلی خاک و تری باقی میطوالنی

هاایی مبنای بار    هستند. گازار   ثرمؤکش در خاک بر رفتار ای  علف
متر در خاک اسیدی و در سانتی 25آبشویی ایمازتاپیر به عمق بیشتر از 
هاای ایمیادازولینون   کاش (. علاف 6شرایط آزمایشاگاهی وجاود دارد )  

(. تحقیقاات  31چسابند ) به صورت ضعیفی به ذرات خاک مای  معموالً
به خاک، تحات  ها کشاندکی نشان داده که جذب ای  خانواده از علف

(. اماا نتاایج تعاداد    8، 2گیارد ) ینما یر رس و ماده آلی خاک قارار  تأث
کند که بی  افزایش میزان رس و محتوای دیگری از مطالعات بیان می

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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کاش ارتباام مساتقیم    ماده آلی خاک و میزان جذب ای  خانواده علف
 (.7وجود دارد )

ا، پاالیش هکشداری علفماده آلی به عنوان عامل مهمی در نگه
محیط و کاهش پویایی پروفیل خااک در بای  اجازای خااک مطارح      

(. همچنی  ماده آلی با افزایش فعالیات میهروبای خااک،    32) باشدمی
(. بناابرای   13کناد ) ها را تساهیل مای  کشفرایند تجزیه زیستی علف

هاا در پروفیال   کاش تواند پویایی و آبشویی علفتغییرات ماده آلی می
هاای محیطای   دهد و نقش مهمی در مدیریت آلودگیخاک را کاهش 

. بر اساس نتایج بریسینو و (27ها ایفا نماید )کشناشی از مصرف علف
های زراعی مانند مخلوم کردن بقایای مواد آلای  ( رو 10همهاران )

شاود.  ها مای کشدر خاک، در بیشتر مواقع سبب کاهش آبشویی علف
کاش  هاای کمتاری از علاف   ت( غلظا 32که تجاادا و بنیتاز )  طوریبه

های حااوی  میهروموالر( را در خاک 9/6و  4/5، 5/3فالزاسولفورون ) 
بقایای مواد آلی مانند کود مرغی و کود گاوی نسبت به خاک فاقد ای  

( نشاان داد  13میهروموالر( یافتند. نتایج فنول و همهاران ) 9/8مواد )
هاای حااوی   ر خاکهای ترایازی  و ترایازینون دکشکه آبشویی علف

کمپوست تناه درخات کاا  و فیبرهاای     کود گوسفندی، بقایای قهوه، 
( بنوچاار  18نارگیل کاهش یافت. بر اساس نتاایج منادز و همهااران )   

)زغال مشتق شده از استخوان گاو( باه عناوان پاالیناده مزوتریاون و     
کاش  های باالی علاف کند. غلظتآمینوسیلوپیراکلر در خاک عمل می

 64متر در پروفیل خاک، سانتی 1/0های کمتر از ون، در عمقاکسادیاز
( ثبات شاد کاه باه     18روز پس از کاربرد آن توسط مندز و همهاران )

هاای ساطحی خااک و جاذب     دلیل میزان بیشتر ماده آلی در قسامت 
کش به خاود و کااهش میازان جابجاایی آن باه اعماار بیشاتر        علف
هاای  کش در الیهیی علفشود که کاراباشد. ای  موضوع سبب میمی

های هارز بیشاتر اسات، بهتار باشاد      سطحی خاک که بان  بذر علف
های زیرزمینی و آلوده کاردن  کش به آبکه از آبشویی علفضم  ای 

 کند.ها نیز جلوگیری میآن
هاای  کش( نیمه عمر علف13بر اساس گزار  فنول و همهاران )

توسط بقایاای آلای تیماار    هایی که گروه تریازی  و تریازینون در خاک
طوری کاه در شارایط افازودن کاود دامای      باشد بهاند بیشتر مینشده

روز و با افزودن فیبرهاای   39به  139گوسفندی، نیمه عمر آترازی  از 

که در مورد  کنندروز کاهش یافت. ای  محققی  تاکید می 5نارگیل به 
اد زیارا هار   توان به طور کلی نظر دها نمیکشکاهش نیمه عمر علف

ماده آلی افزودنی به خاک اثر خاص خاود  را بار جامعاه میهروبای     
ها داراست. در همای  راساتا نتاایج آلبااران و     کشخاک و تجزیه علف

کش سیمازی  در حالتی ( نشان داد که تجزیه زیستی علف4همهاران )
کشی زیتون تیمار شد کااهش  که خاک توسط بقایای حاصل از روغ 

ها در استفاده از بقایای زیتون لیل ترجیح میهروارگانیسمیافت که به د
هاا کاه باعا     باشد. عالوه بر میهروارگانیسام کش مینسبت به علف

یر مااده آلای   تأثشوند، عوامل غیر زنده هم تحت ها میکشتغییر علف
( گزار  کردناد  11توانند دخیل باشند. االزوزی و همهاران )خاک می

ر آب سبب افزایش تجزیه نوری ایمازتااپیر  که حضور هیومی  اسید د
شاود در  کش توسط هیومی  اسید جذب مای شود؛ زیرا وقتی علفمی

 گیرد.معرض تجزیه نوری بیشتری قرار می
ها اطالعات زیاادی از  کشدر ایران علی رغم استفاده زیاد از علف

ها در خاک در دسترس نیست. ای  پژوهش با هادف  رفتار آبشویی آن
کاش  یر ماده آلی خااک بار کااهش عماق آبشاویی علاف      أثتبررسی 

 ایمازتاپیر اجرا شد.

 

 هامواد و روش

 گیریمعرفی تیمارها و صفات مورد اندازه

از شرکت کیمیاا گاوهر خااک باا      )SL 10%کش ایمازتاپیر )علف
میاازان مصاارف یاا  ههتااار در لیتاار تهیااه شااد. بااذرهای پنبااه     

(Gossypium hirsutumنیااز از شاارکت دانااه ) هااای روغناای گنبااد
 کاووس خریداری شد. 

 

 نمونه برداری خاک

متری محلی کاه تاا کناون    سانتی 30تا  0خاک آزمایش از عمق 
ی  شاد. بادی  منظاور از    تأمپاشی در آن انجام نشده بود، عملیات سم

مشاخ    کاامالً خاک باغچه شخصی که تاریخچه کشات و کاار آن   
ت خاک مورد استفاده در خاک برداشت شدند. خصوصیاهای بود، نمونه
 آورده شده است. 1جدول 

 
 مشخصات خاک مورد استفاده در این آزمایش -1جدول 

Table 1- Properties of the soil used in this experiment 

 نوع خاک

Soil 

type 

 اسیدیته

pH 
E.C. 
dS/m 

مواد خنثي 

 شونده
Neutralizing 

materials  )%(  

 کربن آلي
Organic 

carbon 

)%( 

N 

(%) 

P K Fe Mn Zn B 

mg/kg 

 سیلتی لوم

Silty-

loam 
7.8 0.73 20 1.5 0.15 13.5 450 4.9 4.1 0.5 2 
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 تیمارها و نوع طرح آماری

تصاادفی باا    کاامالً ای  پژوهش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح 
سه تهرار در گلخانه دانشهده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس در ساال  

م شد. فاکتور اول نوع خاک، شاامل پانج ترکیاب مختلاف     انجا 1396
خاک بدون افزودن مااده آلای + بادون اعماال      -1خاک و ماده آلی )

 -3(، 2Sکش )خاک بدون افزودن ماده آلی+ علف -2(، 1Sکش )علف
 25خاک حااوی   -4(، 3Sکش )درصد ماده آلی+ علف 10خاک حاوی 

درصاد مااده    50ی خااک حااو   -5( و 4Sکش )درصد ماده آلی+ علف

هاای  (( و فاکتور دوم شامل عمق آبشویی به اندازه5S) کشآلی+ علف
کاش  متر بودند. میازان کااربرد علاف   سانتی 14و  12، 10، 8، 6، 4، 2

بر اساس دز توصیه شده آن و به میزان ی  لیتر  )SL 10%ایمازتاپیر )
 در ههتار بود.

 

 مراحل اجرا
یر عواماال از جملااه بااذر هااا و ساااباارای حااذف میهروارگانیساام

هرز، خاک مورد استفاده قبل از اضافه کاردن مااده آلای باه     هایعلف
(. ساپس  3) گراد اتوکالو شددرجه سانتی 80دقیقه در دمای  40مدت 

تر کاردن بافات خااک، از    جهت جلوگیری از سله بست  و برای سب 
چاای تهیاه گردیاد اساتفاده شاد.      ماسه که از حاشیه رودخاناه چهال  

منظور به دست آوردن بهتری  ترکیب خاک و ماساه چناد آزماایش    به
درصاد ماساه جهات     40درصد خااک +   60اولیه انجام شد و ترکیب 

ها مورد استفاده قرار گرفت. ماده آلای ماورد   بندی در آزمایشسلهعدم 
سااله باود کاه از روساتای     استفاده از ناوع کاود گااوی پوسایده یا      

و  25، 10های وس تهیه شد و با نسبتبرون در اطراف گنبد کاوداشلی
هاای  درصد، به مخلوم خاک باغچه و ماسه اضافه شد تاا نسابت   50

بندی و حذف مورد نظر ایجاد گردد. در انتها برای یهنواخت کردن دانه
 متری استفاده شد.میلی 2مواد اضافه از ترکیب خاک و کود، از مش 

متار  ساانتی  11جهت تهیه ستون خاک از لولاه پولیهاا باا قطار      
ها بعاد از تهیاه ساتون    استفاده شد، برای سهولت در جدا سازی گلدان

متر درجه بنادی  سانتی 2های مورد استفاده ابتدا به قطعات خاک، لوله
 ندهاا از یهادیگر جادا شاد    شده و سپس با دستگاه بر  کلیه گلادان 

و  12، 10، 8، 6، 4، 2ها به ترتیب با اعداد (. تمامی گلدانa-1)شهل 
گلدان با چسب نواری  7)نشان دهنده عمق خاک( کدگذاری و هر  14

متاری  ساانتی  14په  به یهدیگر متصل شدند تا یا  ساتون خااک    
-1ایجاد شود؛ سپس هر ستون با خاک مربوم به خود پر شد )شاهل  

bها با آب اشباع شد تا اوالً های خاک، کلیه ستون(. بعد از تهیه ستون
و در صورت نشسات دوبااره ساتون باا خااک       خاک کامالً خیس شده

کش، انتقاال آن باه   مربوم به خود پر گردد و ثانیاً پس از کاربرد علف

(. برای ای  منظور c-1صورت یهنواخت صورت گیرد )شهل اعمار به
های خاک از آب اشباع شاد،  کش ستونساعت قبل از اعمال علف 24

های و در کلیه ستونبا دز توصیه شده در ههتار تهیه  کشسپس علف
های خاک شاهد( اعمال شدند. الزم به ذکر اسات  خاک )غیر از ستون

کاش قارار داده   ساورا  زه  4در زیر هر ستون خاک ی  گلدان دارای 
کاش در  آب به سهولت انجام شود؛ بعد از اعمال علاف شد تا خرو  زه

ساعت عملیات کشت صورت نگرفت تاا   48های خاک به مدت ستون
فرصت کافی جهت انتقال به اعمار مختلف خاک را داشاته   کشعلف

هاایی  های خاک از محلباشد، پس از گذشت زمان مذکور کلیه ستون
که قبالً با چسب به همدیگر متصل بودند با کاتر جدا شده و زیار هار   
گلدان با ی  صفحه صاف بسته شد سپس در هر گلدان تعداد پنج بذر 

(. d-1( کشت شد )شاهل  15ایمازتاپیر )پنبه به عنوان گیاه حساس به 
سااعت آبیااری نشادند تاا جاذب       48ها به مدت بعد از کشت، گلدان

( و ساپس عملیاات آبیااری باا     3کش توسط بذرها صورت گیرد )علف
سی برای هر گلدان انجام شد. کلیه سی 14توجه به نیاز گیاه به میزان 

ار گرفتند و سپس روز در گلخانه تحت مراقبت قر 30ها به مدت گلدان
ارتفاع ساقه، طول ریشه، وزن خشا  سااقه و وزن    ،درصد سبز شدن

گیری (. جهت اندازهe-1گیری و ثبت شدند )شهل خش  ریشه اندازه
وزن خش  از ترازوی دیجیتال با دقت ی  صدم استفاده شد و بارای  

ساعت در آون در  24ها به مدت خش  کردن اجزای گیاه، کلیه نمونه
 گراد قرار داده شدند. درجه سانتی 75دمای 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 کاامالً به صورت فاکتوریل بر پایاه طارح    هادادهتجزیه و تحلیل 
انجاام شاد. جهات     3/9ویارایش   SASافزار تصادفی با استفاده از نرم
اساتفاده   %5در سطح احتماال   LSDها از آزمون مقایسه میانگی  داده

 شد.
 

 نتایج و بحث

گیاری شاده گیااه    یج تجزیه واریانس مربوم به صافات انادازه  نتا
زراعی پنبه حاکی از آن بود که اثرات ساده و متقابال تیمارهاای ناوع    

داری بر درصد سبز شدن، طول سااقه،  معنی ریتأثخاک و عمق خاک، 
طول ریشه، وزن خش  ساقه و وزن خش  ریشه پنباه نشاان دادناد    

دار شادند بارای   تقابل تیمارهاا معنای  که اثرات ماز آنجایی (.1)جدول 
دهای فیزیهای در ساطح ناوع     مقایسه میانگی ، در تمام صفات بار  

  خاک انجام شد.
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گیری ( اندازهe( کاشت بذور پنبه و d( آبیاری، cو پرکردن با خاک،  هالوله( چسباندن bدهي لوله، ( برشaمراحل انجام آزمایش آبشویي؛  -1شکل 

 صفات

Figure 1- Steps of leaching test; a) cutting pipes, b) gluing pipes and filling with soil, c) irrigation, d) Sowing the cotton seeds, 

and e) measuring traits 
 

 درصد سبز شدن

شود در تیمار طور که در جدول مقایسه میانگی  مالحظه میهمان
بدون افازودن  و تیمار کش علف بدون اعمال+  بدون افزودن ماده آلی

هاای مختلاف خااک،    درصد سبز شدن در عماق  کشماده آلی+ علف
در (. 2( )جاادول ≤05/0pداری بااا یهاادیگر نداشااتند ) تفاااوت معناای

 25خاک حاوی ، کشدرصد ماده آلی+ علف 10خاک حاوی تیمارهای 
درصاد مااده آلای+     50خااک حااوی   و  کاش  درصد ماده آلی+ علف

زایش عمق خاک، درصد سبز شدن، افزایش یافته است با اف کشعلف
های بیشتر خااک  گر کاهش میزان آبشویی ایمازتاپیر در عمقکه بیان

کاش  باشد به عبارت دیگر با زیاد شدن عمق خااک، مقادار علاف   می
با توجه به میانگی  درصد سبز شدن در یابد. شسته شده نیز کاهش می
ری  درصد سبز شدن از تیماار  شود که بیشتهر نوع خاک مالحظه می

و  86/62باا مقادار    کاش بدون افزودن ماده آلی + بدون اعمال علاف 
باا مقادار    کشدرصد ماده آلی+ علف 50خاک حاوی کمتری  از تیمار 

(. میانگی  درصد سبز شدن در هار عماق   2بدست آمد )جدول  14/56
 14دهاد کاه بیشاتری  درصاد سابز شادن از عماق        خاک نشان مای 

متر با مقدار و کمتری  آن از عمق دو سانتی 85/78تر به مقدار مسانتی
 (.2بدست آمد )جدول   66/42
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 یمازتاپیرکش انوع و عمق خاک پس از اعمال علفیر تأثگیری شده پنبه تحت تجزیه واریانس صفات اندازه -1جدول 

Table 1- Analysis of variance for measured cotton traits under the influence of soil type and depth after the application of 

Imazethapyr herbicide  

 منبع تغییرات

S.O.V. 
 درجه آزادی

D.F. 

 میانگین مربعات

 درصد سبز شدن

Emergence percentage 

 طول ساقه

Stem length 

 طول ریشه

Root length 
 وزن خشک ساقه

Stem dry weight 
 وزن خشک ریشه

Root dry weight 
 نوع خاک

Soil type (a) 
4 *937.67  **90.62  **47.74  **0.38  **4582.6  

 عمق آبشویی

Leaching depth (b) 
6 **2043.58  **259.30  **90.52  **1.62  **2620.4  

b × a 24 **1013.66  **11.89  **6.94  **0.13  **2308.5  
 Error 70 468.56 2.21 0.63 0.03 384.0خطا  
 C.V.  15.71 17.17 15.81 24.58 21.15ضریب تغییرات )%(

 درصد 1دار در سطح : معنی**درصد،  5دار در سطح : معنی*

*: significant at 5% level, **: significant at 1% level 
 

دهي فیزیکي بر اساس یمازتاپیر )برشکش افنوع و عمق خاک پس از اعمال علیر تأثمقایسه میانگین درصد سبز شدن بذور پنبه تحت  -2جدول 

 نوع خاک انجام شده است(
Table 2- The mean comparison of the emergence percentage of cotton seeds under the influence of soil type and depth after 

the application of Imazethapyr herbicide (physical cutting is done based on soil type) 

 نوع خاک

Soil type 
 میانگین در هر نوع خاک Leaching depth (cm) عمق آبشویي 

Mean of soil type 2 4 6 8 10 12 14 

1S a53.33  a53.33  a66.67  a66.67  a60.01  a73.33  a66.67  AB62.86  
2S a53.33  a73.33  a86.67  a80.00  a66.67  a66.67  a67.67  A0.62 7 
3S ab73.33  b40.03  b46.67  b40.00  ab60.02  ab53.33  a86.67  B57.14  
4S b26.67  b20.02  b33.33  a73.33  a73.33  a86.67  a80.00  B56.19  
5S c6.67  ab60.00  ab80.00  b53.33  b53.33  b46.67  a93.33  B56.19  

 میانگی  در هر عمق آبشویی

Mean of leaching depth 
D42.67  CD49.33  BC62.67  BC62.67  BC62.67  AB65.33  A78.87   

: خاک بدون افزودن ماده 2Sکش، : شاهد بدون علف1Sداری ندارند. درصد با یهدیگر اختالف معنی 5حروف مشابه در هر ردیف، در سطح احتمال  LSDبر اساس آزمون 
 کشدرصد ماده آلی+علف 50: خاک حاوی 5Sو  کشدرصد ماده آلی+علف 25: خاک حاوی 4S،  کش+علفدرصد ماده آلی 10: خاک حاوی 3S، کشآلی+علف

: soil 2: control without herbicide, S1Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S

: soil containing 25% organic matter + 4: soil containing 10% organic matter + herbicide, S3, Swithout organic matter + herbicide

: soil containing 50% organic matter + herbicide5herbicide, and S 

 

 طول ساقه

دهی فیزیهی در سطح نوع خااک، نشاان داد کاه تقریباا در     بر 
ساقه پنبه افازایش پیادا کارد. باه     همه تیمارها با افزایش عمق، طول 

طور کلی در تمام تیمارها به غیر از تیمار بادون افازودن مااده آلای +     
متری کمتری  مقدار سانتی 4و  2های کش در عمقبدون اعمال علف

کش شسته شده طول ساقه بدست آمد؛ که به سبب غلظت بیشتر علف
متر با افزایش یسانت 10و  8، 6های . در عمقباشددر ای  دو عمق می

کش ایمازتااپیر، طاول   عمق خاک و کاهش غلظت آبشویی شده علف
متر ای  سانتی 14و  12های ساقه روند افزایشی نشان داد. اما در عمق
متار  ساانتی  14از عماق   12روند معهوس شده و طول ساقه در عمق 

تواناد باه دلیال    که می -دار نبوداگرچه ای  اختالف معنی-بیشتر بود 
کش شسته شده در انتهای ستون باشد. زیرا پس از اعماال  مع علفتج

های خاک در حالت ایستاده قرار گرفتند تا ساعت ستون 48کش، علف
کش باه اعماار وجاود داشاته باشاد و      فرصت الزم برای انتقال علف
کش باه انتهاای ساتون و سارعت پاا ی       احتماال پس از رسیدن علف

های پاایینی مخصوصاا   ازتاپیر در عمقکش در ای  ناحیه، تجمع ایمزه
متری سبب کاهش طول ساقه در ای  عماق شاده   سانتی 14در عمق 

 (. 3است )جدول 
متر ای  اسات کاه در   سانتی 4و  2های نهته جالب توجه در عمق
کش، طول سااقه پنباه در تیمارهاای واجاد     بی  تیمارهای حاوی علف

خااک  و  کاش  + علاف درصد ماده آلی 25خاک حاوی ماده آلی باالتر 
متر به بعد دیگر سانتی 4از عمق  کشدرصد ماده آلی+ علف 50حاوی 

بادون افازودن مااده    که در دو نوع خاک دیگار،  صفر نیست، در حالی
، طاول  کاش درصد ماده آلی+ علف 10خاک حاوی و  کش آلی+ علف
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رساد کاه احتمااال    باشد. به نظر مای ها نیز صفر میساقه در ای  عمق
درصاد مااده آلای+     25خاک حاوی اده آلی بیشتر در دو تیمار وجود م
سبب جاذب    کشدرصد ماده آلی+ علف 50خاک حاوی و   کش علف

کاش شساته شاده در ایا  عماق شاده و مقادار غلظات         بیشتر علف
یابد به همای  دلیال در   کش قابل دسترس برای گیاه کاهش میعلف

رشد طولی سااقه دیاده   متر به بعد سانتی 4ای  دو نوع خاک، از عمق 
متار  ساانتی  4شود، اما در دو تیمار دیگر با ماده آلی کمتر در عمق می

(. به عبارت دیگر افازایش  3طولی نداشت )جدول  نیز ساقه پنبه، رشد
کاه  کش مورد نظر، عالوه بر ای ماده آلی خاک با جذب سطحی علف

هد؛ دکش برای آسیب به گیاه را کاهش میغلظت قابل دسترس علف

 گردد.کش نیز میسبب کاهش عمق آبشویی علف
با توجه به میانگی  طول ساقه تحت تاثیر ناوع خااک، بیشاتری     

به  کشبدون افزودن ماده آلی + بدون اعمال علفطول ساقه از تیمار 
کاش  بدون افزودن ماده آلی+ علفو کمتری  آن از تیمار  4/12میزان 

بادون افازودن   اختالف تیماار   متر بدست آمد کهسانتی 4/7به میزان 
دار بود )جادول  با بقیه تیمارها معنی کشماده آلی + بدون اعمال علف

و   10های مختلف خاک از عمق (. بیشتری  طول ساقه در بی  عمق3
بدسات آماد و کمتاری  آن از    متر سانتی 6/11متر با میزان سانتی 12

 .(3ثبت شد )جدول  1/2متر به مقدار نتیسا 2عمق 

 
دهي یمازتاپیر )برشکش انوع و عمق خاک پس از اعمال علفیر تأثهای پنبه )سانتي متر( تحت مقایسه میانگین طول ساقه گیاهچه -3جدول 

 فیزیکي بر اساس نوع خاک انجام شده است(
Table 3– The mean comparison of the stem length of cotton seedlings (cm) under the influence of soil type and depth after the 

application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type) 

 نوع خاک

Soil type 
 میانگین در هر نوع خاک متر(عمق آبشویي )سانتي

Mean of soil type 2 4 6 8 10 12 14 

1S  b10.6  b11.1  ab11.7  ab12.9  ab2.8 1 a13.7  a13.7  A12.4  

2S  d0.0  d0.0  c8.7  bc9.1  a11.8  abc10.8  ab11.1  B7.4  

3S b0.0  b0.0  a11.4  a12.0  a11.8  a10.6  a9.8  B7.9  

4S b0.0  b1.5  a10.1  a11.2  a11.2  a10.5  a9.2  B7.7  

5S e0.0  d3.2  c8.8  bc9.9  abc10.2  a12.4  ab11.5  B 8.0 

 میانگی  در هر عمق آبشویی

Mean of leaching depth 
B2.1  B3.2  A10.1  A11.0  A11.6  A11.6  A11.1   

: خاک بدون افزودن ماده 2Sکش، : شاهد بدون علف1Sداری ندارند.. درصد با یهدیگر اختالف معنی 5حروف مشابه در هر ردیف، در سطح احتمال  LSDبر اساس آزمون 
 کشدرصد ماده آلی+علف 50: خاک حاوی 5Sو  کشدرصد ماده آلی+علف 25: خاک حاوی 4S،  کشدرصد ماده آلی+علف 10: خاک حاوی 3S، کشآلی+علف

: soil 2: control without herbicide, S1Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S

: soil containing 25% organic matter + 4: soil containing 10% organic matter + herbicide, S3organic matter + herbicide, S without

: soil containing 50% organic matter + herbicide5herbicide, and S 

 

 طول ریشه

 بدون افزودن ماده آلای براساس جدول مقایسه میانگی ، در تیمار 
پنباه اخاتالف    هاای بی  طول ریشه گیاهچه کش+ بدون اعمال علف

کاه در  های مختلف خاک وجود نداشت؛ از آنجاایی داری در عمقمعنی
کش استفاده نشده بود بنابرای  طبق انتظار، تفاوتی نیاز  ای  تیمار علف

 (. 4( )جدول ≤05/0pهای متفاوت مشاهده نشد )در عمق
کش باا افازایش عماق خااک و دور     در بقیه تیمارهای واجد علف
کاش ایمازتااپیر، طاول ریشاه پنباه      شدن از کانون شروع اولیه علاف 

بادون  شاود در تیمارهاای   طور که مالحظاه مای  افزایش یافت. همان
درصاد مااده آلای+     10خااک حااوی   و  کاش افزودن ماده آلی+ علف

متر، طول ریشاه پنباه صافر    های دو و چهار سانتیدر عمق کشعلف
و  کشدرصد ماده آلی+ علف 25خاک حاوی ده اما در دو تیمار ثبت ش

طول ریشه فقط در عماق   کشدرصد ماده آلی+ علف 50خاک حاوی 
هاای دیگار، رشاد داشاته     باشد و در عمقمتر صفر میخاک دو سانتی

خااک  رسد که افزایش مقدار ماده آلی در تیمارهاای  است؛ به نظر می

درصاد مااده    50خاک حااوی  و  کشدرصد ماده آلی+ علف 25حاوی 
کش را باه خاود   بخشی از ماده موثره شسته شده علف کشآلی+ علف

جذب کرده و مقدار کمتری از آن در اختیار پنبه قرار گرفته باه همای    
و  کاش درصد ماده آلی+ علف 10خاک حاوی دلیل بر خالف دو تیمار 

هام   متار که در عمق چهار ساانتی کش بدون افزودن ماده آلی+ علف
درصاد مااده آلای+     25خاک حاوی رشد ریشه صفر بود؛ در تیمارهای 

ریشاه دارای   ،کاش درصد ماده آلی+ علف 50خاک حاوی و کش علف
کش توسط ماده آلای خااک،   باشد. در کنار احتمال جذب علفرشد می

شاید رشد گیاه نیز بوسیله ماده آلی بیشتر خاک، تحت تاثیر قرار گرفته 
 (.4کش موثر واقع شود )جدول نفی علفو در جبران اثر م

شود بیشتری  میاانگی  طاول ریشاه در    طور که مشاهده میهمان
کش  هر نوع خاک، از تیمار بدون افزودن ماده آلی + بدون اعمال علف

دار داشات و  بدست آمد که با بقیه تیمارها اختالف معنی  6/7با مقدار 
با مقادار   کش لی+ علفدرصد ماده آ 25خاک حاوی کمتری  از تیمار 

حاصل شد؛ اما بیشتری  طول ریشه تحت تاثیر اثار سااده عماق     9/3
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داری باا  متار بدسات آماد کاه تفااوت معنای      سانتی 12خاک از عمق 
متر نداشت. کمتری  طول ریشاه باا مقادار    سانتی 14و  10های عمق

 (.4متر ثبت شد )جدول صفر نیز از عمق خاک دو سانتی

 
دهي فیزیکي بر یمازتاپیر )برشکش انوع و عمق خاک پس از اعمال علفیر تأثهای پنبه تحت میانگین طول ریشه گیاهچه مقایسه -4جدول 

 اساس نوع خاک انجام شده است(

Table 4– The mean comparison of the stem length of cotton seedlings under the influence of soil type and depth after the 

application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type) 

 نوع خاک

Soil type 
 میانگین در هر نوع خاک Leaching depth (cm) عمق آبشویي 

Mean of soil type 2 4 6 8 10 12 14 
1S a7.3  a7.2  a7.9  a8.0  a7.8  a8.0  a7.2  A7.6  
2S c0.0  c0.0  b3.4  b3.7  a8.1  a7.3  a8.1  B4.4  
3S c0.0  c0.0  b3.5  b4.0  a7.8  a7.2  a6.9  B4.2  
4S d0.0  d1.0  c3.0  c3.8  a7.3  ab6.5  b5.8  B3.9  
5S d0.0  c1.9  b5.6  ab6.5  b5.5  a7.1  a7.6  B4.9  

 میانگی  در هر عمق آبشویی

Mean of leaching depth 
C1.5  C.0 2 B4.7  B5.2  A7.3  A7.2  A7.1   

: خاک بدون افزودن ماده 2Sکش، : شاهد بدون علف1Sداری ندارند. درصد با یهدیگر اختالف معنی 5حروف مشابه در هر ردیف، در سطح احتمال  LSDبر اساس آزمون 
 کشدرصد ماده آلی+علف 50: خاک حاوی 5Sو  کشه آلی+علفدرصد ماد 25: خاک حاوی 4S،  کشدرصد ماده آلی+علف 10: خاک حاوی 3S، کشآلی+علف

: soil 2: control without herbicide, S1Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S

: soil containing 25% organic matter + 4matter + herbicide, S: soil containing 10% organic 3without organic matter + herbicide, S

: soil containing 50% organic matter + herbicide5herbicide, and S 

 

 وزن خشک ساقه

بدون افزودن شود در تیمار مالحظه می 5طور که در جدول همان
بای  وزن خشا  سااقه پنباه در      کاش ماده آلی + بدون اعمال علف

داری وجود ندارد کاه باه دلیال عادم     های مختلف اختالف معنیعمق
داری از ای  نظار  کش در ای  تیمار، طبیعتا اختالف معنیمصرف علف

بادون افازودن مااده آلای+     نباید وجاود داشاته باشاد. در تیمارهاای     
 25خاک حاوی  ،کشدرصد ماده آلی+ علف 10خاک حاوی  ،کشعلف

درصاد مااده آلای+     50حااوی   خااک و  کاش  درصد ماده آلی+ علف
داری با افزایش عمق خاک وزن خش  ساقه به طور معنای  ،کشعلف

کاش در اعماار بیشاتر    افزایش یافت که نشان از آبشویی کمتر علاف 
خااک  و  کاش  بدون افزودن ماده آلای+ علاف  خاک دارد. در دو تیمار 

 2وزن خش  ساقه در دو عمق  کشدرصد ماده آلی+ علف 10حاوی 
 25خااک حااوی   که در تیمارهاای  متری صفر بود در حالینتیسا 4و 

درصاد مااده آلای+     50خااک حااوی   و  کاش درصد ماده آلی+ علاف 
متاری  ساانتی  2با افزایش میزان ماده آلای فقاط در عماق     ،کشعلف

رسد باا افازایش   مقدار وزن خش  ساقه صفر ثبت شد؛ که به نظر می
از طرف دیگر کم  باه  کش توسط آن و مقدار ماده آلی و جذب علف

متار  ساانتی  4رشد بیشتر گیاه زراعی پنبه سبب شده است که از عمق 
(. بیشتری  میاانگی  وزن  5به بعد گیاه زراعی رشد داشته باشد )جدول 

خش  ساقه پنبه در هر نوع خاک از تیمار بدون افزودن مااده آلای +   
در تمام  گرم و بیشتری  میانگی  87/0کش  با مقدار بدون اعمال علف

 (.5متر بدست آمد )جدول سانتی 14های خاک از عمق عمق
 

 وزن خشک ریشه

بدون افزودن کش، در تیمار طبق انتظار به دلیل عدم مصرف علف
داری بای  وزن  اخاتالف معنای   کاش  ماده آلی + بدون اعماال علاف  
( در 6های مختلف وجود نداشات )جادول   خش  ریشه پنبه در  عمق

افزایش عمق خاک، وزن خش  ریشه افازایش نشاان    بقیه تیمارها با
متر، وزن خش  ریشه کمتری  سانتی 4و  2های آبشویی داد. در عمق

کاش  بود که به دلیل جذب بیشتر و نزدیهی به محل انتشار اولیه علف
درصد ماده  25خاک حاوی طور در تیمارهای باشد. همی ایمازتاپیر می
، باه  کاش + علاف یدرصد مااده آلا   50 یخاک حاوو  کشآلی+ علف

متری وزن خشا   سانتی 2سبب میزان ماده آلی بیشتر فقط در عمق 
خاک بدون افازودن مااده آلای+    ریشه صفر بدست آمد و در دو تیمار 

در هار دو   کاش، درصد ماده آلای+ علاف   10خاک حاوی  وکش علف
متر وزن خش  ریشه صفر ثبت شد. اثر ساده ناوع  سانتی 4و  2عمق 

خاک هم نشان داد که بیشتری  میانگی  وزن خشا  ریشاه از تیماار    
گارم( کاه باا     42/0کاش ) بدون افزودن ماده آلی + بدون اعمال علف

باشاد. و بیشاتری  وزن   داری از بقیه تیمارها بیشاتر مای  اختالف معنی
گارم( حاصال    41/0متار ) سانتی 14و  12خش  ریشه از عمق خاک 

 (.6شد )جدول 
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یمازتاپیر کش انوع و عمق خاک پس از اعمال علفیر تأثهای پنبه )گرم در بوته( تحت قایسه میانگین وزن خشک ساقه گیاهچهم -5جدول 

 دهي فیزیکي بر اساس نوع خاک انجام شده است()برش
Table 5– The mean comparison of the stem dry weight of cotton seedlings (g/plant) under the influence of soil type and depth 

after the application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type) 

 نوع خاک

Soil type 
 میانگین در هر نوع خاک Leaching depth (cm) عمق آبشویي 

Mean of soil type 2 4 6 8 10 12 14 

1S a0.94  a0.75  a0.90  a0.94  a0.82  a0.89  a0.84  A0.87  
2S c0.00  c0.00  b0.72  b0.68  ab0.86  ab0.90  a1.06  AB0.60  
3S b0.00  b0.00  a1.10  a1.08  a0.96  a0.93  a0.96  AB0.72  
4S b0.00  b0.15  a0.70  a0.66  a0.69  a0.68  a0.70  B0.51  
5S c0.00  c0.11  b0.82  b0.81  ab0.88  a1.09  ab1.00  AB0.67  

 میانگی  در هر عمق آبشویی

Mean of leaching depth 
B0.19  B0.20  A0.85  A0.83  A0.84  A0.90  A0.91   

ن افزودن ماده : خاک بدو2Sکش، : شاهد بدون علف1Sداری ندارند. درصد با یهدیگر اختالف معنی 5حروف مشابه در هر ردیف، در سطح احتمال  LSDبر اساس آزمون 
 کشدرصد ماده آلی+علف 50: خاک حاوی 5Sو  کشدرصد ماده آلی+علف 25: خاک حاوی 4S،  کشدرصد ماده آلی+علف 10: خاک حاوی 3S، کشآلی+علف

: soil 2herbicide, S : control without1Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S

: soil containing 25% organic matter + 4: soil containing 10% organic matter + herbicide, S3without organic matter + herbicide, S

: soil containing 50% organic matter + herbicide5herbicide, and S 

 
یمازتاپیر کش انوع و عمق خاک پس از اعمال علفیر تأثهای پنبه )گرم در بوته( تحت هچهمقایسه میانگین وزن خشک ریشه گیا -6جدول 

 دهي فیزیکي بر اساس نوع خاک انجام شده است()برش
Table 6– The mean comparison of the root dry weight of cotton seedlings (g/plant) under the influence of soil type and depth 

after the application of Imazethapyr herbicide (physical cutting was done based on soil type) 

 نوع خاک

Soil type 

 میانگین در هر نوع خاک Leaching depth (cm) عمق آبشویي 

Mean of soil type 2 4 6 8 10 12 14 

1S a0.44  a0.34  a0.46  a0.44  a0.43  a0.43  a0.42  A42 0. 
2S d0.00  d0.00  c0.20  bc0.28  b0.36  ab0.33  a0.51  B0.24  
3S d0.00  d0.00  c0.25  bc0.32  ab0.43  ab0.44  a0.47  B0.27  
4S b0.00  b0.04  a0.25  a0.26  a0.33  a0.36  a0.24  B0.21  
5S d0.00  d0.03  c0.25  bc0.29  abc0.39  a0.46  ab0.42  B0.26  

 یانگی  در هر عمق آبشوییم

Mean of leaching depth 
B0.09  B0.08  A0.28  A0.32  A0.39  A0.41  A0.41   

: خاک بدون افزودن ماده 2Sکش، : شاهد بدون علف1Sداری ندارند. درصد با یهدیگر اختالف معنی 5حروف مشابه در هر ردیف، در سطح احتمال  LSDبر اساس آزمون 
 کشدرصد ماده آلی+علف 50: خاک حاوی 5Sو  کشدرصد ماده آلی+علف 25: خاک حاوی 4S،  کشدرصد ماده آلی+علف 10: خاک حاوی 3S، کشآلی+علف

: soil 2: control without herbicide, S1Based on LSD test similar letters in each row have no significance at the 5% probability level. S

: soil containing 25% organic matter + 4: soil containing 10% organic matter + herbicide, S3organic matter + herbicide, S without

: soil containing 50% organic matter + herbicide5herbicide, and S 
 

نتایج نشان دادند که درصد ماده آلی خاک بر عمق آبشویی و نفوذ 
گیاری  هاای انادازه  صافت طوری که ایمازتاپیر موثر است بهکش علف
خاک حااوی  پنبه در تیمارهای حاوی درصدهای باالتر ماده آلی ) شده
درصاد مااده آلای+     50خاک حاوی و  کش درصد ماده آلی+ علف 25
تحات تااثیر آبشاویی    متار،  سانتی 4های بیشتر از ( در عمقکشعلف
رسد  وجود ماده آلی ر به نظر میکش قرار نگرفتند به عبارت دیگعلف
تر عالوه بار کما  باه رشاد گیااه، باا جاذب مقادار بیشاتری از          باال
گاردد و در  تر میهای پایی کش، سبب کاهش انتقال آن به عمقعلف

نتیجه گیاه زراعی پنبه با مقاادیر کمتاری از ایمازتااپیر آبشاویی شاده      
تر که عاالوه  پایی مواجه شده و نسبت به تیمارهای با درصد ماده آلی 

صافات ماورد    متاری نیاز  ساانتی  4متار در عماق   ساانتی  2بر عماق  
کاش، کمتار شاده    گیری صفر بودند، مقدار آسیب آبشویی علاف اندازه

پارامترهای مطالعاه شاده در گیااه    دار است.  شاید بتوان افزایش معنی
هاای مختلاف آبشاویی    زراعی پنبه با افزایش میزان ماده آلی در عمق

قارار داد. اول اینهاه    تأمال کش ایمازتااپیر را از دو جنباه ماورد    علف
رود زیاد شدن ماده آلی، باعا  افازایش تجزیاه ایمازتااپیر     یماحتمال 
حااوی مااده    نتایج چندی  مطالعه، نشان داده کاه در تیمارهاای  شود؛ 

، 17، 5داری زیااد شاده اسات )   کش به صورت معنیآلی، تجزیه علف
ی متابولیا  داخال   هاا واکنشه آلی، باع  بهبود (. دوم اینهه، ماد18

ی رشدی پنبه بهباود  هاشاخ گیاه شده و لذا با زیاد شدن ماده آلی، 
 هام  خاک در آلی مواد وجود شده مطالعات انجام اساس یافته است. بر

 هاا آن زیساتی  تجزیاه  تساریع  در هام  و هاکشآفت جذب افزایش در
 بادلیل  کاه  باورناد  ای  بر حققی م اکثر (. امروزه10هستند ) تاثیرگذار

 شارایط  در نیااز  ماورد  غاذایی  عناصار  از بیشتری تعداد یا کمبود ی 



 535     یر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیرتأث رزیابیا

 روایا   از یاباد، یما  کااهش  هاکشآفت تجزیه سرعت طبیعی محیط،
 تحریا   موجاب  کشاورزی یهاخاک به دامی و آلی افزودن کودهای

 زیساتی  تجزیاه  فرآیناد  افازایش  و خااک  هاای یهروارگانیسام مرشد 
 (.23شود )یمها کشتآف

باشاد. باه   کش نیاز مهام مای   در ای  میان فرمول شیمیایی علف
ایمازتاپیر، آمفومتری  هستند کاه باه طاور     هایمولهلولعنوان مثال 

طبیعی هر دو بنیان اسیدی )کربوکسیل( و بازی )نیتروژن پیریادی ( را  
ییار  ها بسته به میزان اسیدیته محایط تغ دارا هستند. وضعیت یونی آن

آیند کند به طوری که در شرایط خنثی و بازی به فرم آنیونی در مییم
که سبب جذب سطحی کم یا منفی علف کش به دلیال دفاع توساط    

اسایدی، فارم غیار     pH(. در 8 و 21) شاود یمذرات رس و ماده آلی 
کش به شود که سبب وابستگی واکنش علفیمکش غالب یونی علف

رفاای ساااختمان مولهااولی، اجاازاء و (. از ط12شااود )یماانااوع خاااک 
خصوصیات متنوع خاک مانند محتوای ماده آلی، رس و تبادل کاتیونی 

 مؤثراسیدی  pHو قدرت جذب سطحی آن در  بر ماندگاری ایمازتاپیر
(. اگرچه کاه بررسای مناابع بار ایا  اسااس کاه کادام         14باشد )یم

کاش در منااطق   خصوصیت به صورت اولیه سابب جاذب ایا  علاف    
دهد کاه  یمشود، اما چهیده ای  مطالعات نشان یمفیایی مختلف جغرا

(. در 21ایمازتاپیر وابستگی زیادی با محتاوای مااده آلای خااک دارد )    
کند که ماده آلی خاک ممه  اسات کاه   یمحالی که نتایج دیگر بیان 

 (.1 و 22یمازتاپیر به ذرات خاک نباشد )سبب جذب ا کامالً
هاا دارناد. از   کشآفت یو ماندگار یهدر تجز ینقش مهم یآل مواد

خاک سبب کااهش انتقاال    یها توسط مواد آلکشسو جذب آفت ی 
 یهاا آب یمهم در کاهش آلودگ ی و ا شودیخاک م یلها در پروفآن
 یات خاک فعال یمواد آل یشبا افزا یگرد یمؤثر است و از سو یرزمینیز
 شاود یم یدتشد ینهآم یدهایاس قندها و همیفرا یلآن به دل یهروبیم

جاذب   (.10) باشاد مای هاا مهام   کاش آفات  یاه مساله در تجز ی که ا
تعاامالت   یکنناده  یی تع یاصل یندخاک فرا یها توسط اجزاکشآفت
جهات کاه انتقاال     یا  از ا یناد فرا یا  ا وکش اسات  خاک و آفت ی ب

مورد توجه  اندازدیم یررا به تأخ یرزمینیز یهاها به منابع آبکشآفت
کنناده سرنوشات    یای  تع ینادهای فرا یرساا  یگرد ی(. از سو33است )
و  یچیادگی پ یال باه دل و باا آن دارناد    یمیهاا رابطاه مساتق   کشآفت

 ینای بیشعوامل ماؤثر بار جاذب، پا     یخاک و فراوان یطمح یناهمگن
. در مجماوع  (16) اسات  یمزرعه کاار دشاوار   یطر شرادجذب  یندفرا

 ی چنا حارارت و هام   جهرد یدیته،، رس و آب خاک، اسیمقدار مواد آل
 هستند یجذب سطح یکننده یی کش عوامل تعآفت یساختار مولهول

(27 .) 
 یوزی بیمتر یتحرک و ماندگار یکه به منظور بررس در آزمایشی

 یلبه دل یوزی بیعه انجام شد، مترردر مز یاریو آب یبارندگ یطدر شرا
عمر یمهو نتر بود متحرک ی تر نسبت به آترازجذب کم یبداشت  ضر

و  یاااریآب یطشاارا هفتااه در 08/3و  04/2 یااببااه ترت بیااوزی یمتاار

 ییآبشاو  یب. باتوجه باه بااالبودن ضار   (20) زده شد ی تخم یبارندگ
نفاوذ آن باه    یلکش و پتانسا علف ی جذب کم ا یتقابل یوزی ،بیمتر
آن باا   ییجهات کااهش آبشاو    در یادیمطالعات ز یرزمینی،ز یهاآب

 یشی کهآزما در .(28و کمپوست انجام شده است ) یآلاستفاده از مواد 
و  یهبر تجز یشهرحاصل از کارخانه ن یوکمپوستاثر ب یبه منظور بررس
کاه   شاد انجام شد، مشاهده  یلوم یدر خاک شن بیوزی یتحرک متر
 یوزی بیمتر ییدر کاهش آبشو یبه طور موثر یوکمپوستاستفاده از ب

 . (29) استمؤثر  یرزمینیز یهاآب یو آلودگ
ایمازتاپیر از طریق ریشه و برگ جذب شده و در آوندهای چوبی و 

پاس از   ایمازتااپیر در ای  مطالعه نیز . (14) یابدآبهش گیاه جریان می
با توقف در چرخاه سااخت اسایدهای     های پنبه،جذب توسط گیاهچه

هاا مانناد والای ، لیسای  و ایزولیسای       آمینه و کاهش سطح مقدار آن
 .و در نهایت باع  کاهش رشد پنباه شاده اسات   ها سلول سبب مرگ

یر بقایاای علفهاش   تأث( نیز گزار  کردند که 20مفیدی و همهاران )
های جو باا افازایش درصاد رس، مااده آلای و      بوزی  بر گیاهچهمتری

( کاه  26سنجی قسام )زیست شیآزما جینتازمان کاربرد کاهش یافت. 
شاخ   اهیاستفاده در ذرت بر گ مورد یهاکشعلف یایبقا ریتأث یرو
 ،یمیقاد  یهاا کاش علف یایبقا  یانجام شد؛ نشان داد که از ب یشاه
طاول سااقه، وزن    ،سبز شادن  زانیم  یباع  کمتر  یکش آترازعلف

  یدر با  هوساولفورون یکاش ن علاف  یایا و بقا گرددیم یخش  شاه
. ادنشان دبر کاهش وزن خش   یشتریب ریاوره، تاٌث لیخانواده سولفون

 ریخااک تااٌث   یمتار یساانت  0-10موجاود در عماق    یایا بقا  یهمچن
 در کاهش وزن خش  شاخساره به همراه داشت.  یشتریب

 

 گیری  نتیجه

های ای  پژوهش، افزایش میزان مااده آلای خااک    بر اساس یافته
کاه باا زیااد    گردد. به طاوری ایمازتاپیر می سبب کاهش عمق آبشویی
کاش باه   ه بر کاهش چشمگیر انتقال علفشدن میزان ماده آلی، عالو

های بیشتر، افزایش طول و وزن خشا  سااقه و ریشاه پنباه را     عمق
بدنبال داشته است. با توجه باه اینهاه در کشااورزی مادرن، مصارف      

های هارز مطارح اسات و    کش به عنوان بخشی از مدیریت علفعلف
هاای   تاوان از رو فعال جایگزی  قابل رقابتی برایش وجود ندارد مای 

مهمل در جهت کاهش اثرات مخرب آنها استفاده کرد و میزان آسیب 
رسد مصرف کود آن را به موجودات غیر هدف کاهش داد، که بنظر می

تواند در ای  مهم کم  شایانی بنماید. کود دامی عاالوه بار   دامی می
بهبود ساختار خاک و افزایش میزان ماده آلی، سبب پاالیش خاک نیاز  

 شود.می
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Introduction: Application of herbicides in modern intensive agriculture to control weeds has increased 
dramatically, which leads to the serious environmental problems due to transferring and leaching of herbicides to 
non-target locations; and their negative effects on non-target organisms need to be reduced. In other words, 
leaching and transferring of herbicides not only reduce its efficiency but also leads to groundwater pollution. 
Among the herbicide transfer processes in the soil, leaching is the most important processes because of its 
potential to contaminate groundwater. Imazethapyr is extensively used in the country's arable lands, and the 
present experiment was conducted to investigate the effect of soil organic matter on the leaching depth of this 
herbicide.  

Materials and Methods: A factorial pot experiment was conducted in 2017 based on a completely 
randomized design. The first factor was soil type (including 1- without adding organic matter and without 
herbicide application (S1), 2- without adding organic matter + herbicide (S2), 3- 10% organic matter + herbicide 
(S3), 4 - 25% organic matter + herbicide (S4) and 5-50% organic matter + herbicide (S5)), and leaching depths of 
2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 centimeters was considered as the second factor. Imazethapyr herbicide was applied 
based on its recommended dose. After applying the herbicide in the soil columns, no cultivation operation was 
carried out for 48 hours so the herbicide had enough time to transfer to different depths of the soil. It was closed 
under each pot with a flat plate and then five cotton seeds were planted in each pot. After planting, the pots were 
not irrigated for 48 hours to absorb the herbicide by seeds and then irrigation was done according to the needs of 
the plant with a suitable sprinkler. All pots were cared for in the greenhouse for 30 days and then emergence 
percentage, stem height, root length, stem dry weight and root dry weight were measured and recorded. To 
measure the dry weight, a digital scale with an accuracy of one hundredth was used and to dry the plant 
components, all samples were placed in an oven at 75 ° C for 24 hours. 

Results: The results of analysis of variance related to the measured traits of cotton crop indicated that the 
simple and interaction effects of soil type treatments and leaching depth had a significant effect (p-value < 0.01) 
on stem length, root length, stem dry weight and weight dried cotton roots. Due to the significant interaction 
between soil type and leaching depth, physical cutting was performed based on the soil type. Emergence 
percentage trait was not affected by soil type but leaching depth treatments and the interaction of soil type 
leaching depth showed a significant effect on this trait (p-value < 0.05 and p-value < 0.01, respectively). Mean 
comparisons related to the emergence percentage of cotton seeds showed that in almost all soil treatments with 
increasing the leaching depth, the emergence percentage of cotton increased significantly, which indicates a 
decrease in the amount of imazethapyr herbicide leaching in more soil depths. In other words, with increasing 
soil depth, the amount of leached herbicide was also reduced. The average emergence percentage in each soil 
depth shows that the highest emergence percentage was obtained from a depth of 14 cm at 78.85 and the lowest 
was obtained from a depth of two centimeters at 42.66. The minimum stem length was obtained from depths of 2 
and 4 cm. At depths of 6, 8, 10, 12, and 14 cm, stem length increased with increasing leaching depth and 
decreasing the concentration of imazethapyr herbicide. This could be due to the accumulation of washed 
herbicides at the bottom of the column, because after applying the herbicide, the soil columns were left standing 
for 48 hours to allow the herbicide to be transported deeper, and possibly after the herbicide reaches the end of 
the column and the drainage rate is low in this area, the accumulation of imazethapyr at low depths, especially at 
a depth of 14 cm, has reduced the stem length at this depth. In addition to the possibility of herbicide uptake by 
soil organic matter, plant growth may also be affected by more soil organic matter and be effective in 
compensating for the negative effect of herbicides. In herbicide treatments, the root length of cotton increased 
with increasing the leaching depth. Stem and root dry weight also increased significantly in S2, S3, S4, and S5 
treatments with increasing the leaching depth. It seems that after absorption by cotton seedlings, imazethapyr 
stops the production of amino acids and reduces their levels such as valine, lysine and isoleucine, causing cell 
death and ultimately reducing the growth of cotton. 
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Conclusion: The percentage of organic matter was effective on the penetration depth of the herbicide. In 
treatments with higher percentages of organic matter at depths greater than 4 cm, cotton traits were not zero and 
the presence of higher organic matter, in addition to helping plant growth, by absorbing more herbicides, caused 
its leaching damage. It is possible to consider a significant increase in the parameters studied in cotton crop by 
increasing the amount of organic matter at different depths of the leaching of imazethapyr herbicide from two 
aspects. First, an increase in organic matter is likely to increase the degradation of the imazethapyr herbicide. 
Second, the increase in organic matter has improved the metabolic reactions in the plant and therefore the 
increase in organic matter has been associated with the improvement of cotton growth indices. 
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