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Abstract
Background and Objectives
Nowadays, herbicides are crucial for modern agricultural systems. Yet, improper application of
herbicides will have dangerous consequences. For example, there will be crop damage due to
long lasting herbicide residue or herbicide drift on neighbor crops if applied on non-target
species. The purpose of this experiment was to determine the sensitivity of wheat and barley to
pendimethalin residue by using bioassay.

Materials and Methods
In order to evaluate soil residue of pendimethalin, experiments with completely randomized
designs were carried out in the greenhouse at Faculty of Agricluture and Natural Resources of
Gonbad Kavous University. In this experiments, different doses of pendimethalin (0, 1, 5, 10, 15,
20, 30, 40, 50, 75 and 100 % of recommended dose) were applied on wheat and barley in order to
measure the dry weight of root and shoot of crops. The concentration of herbicides was made by
dilution of stock solvent. Three/four-parameter log-logistic curves were used for fitness of the
data.

Results
Results indicated that almost all data followed the three-parameter logarithm logistic curve.
Results of separate fitness of data showed that the residue of pendimethalin always caused
reduction of dry weight of the evaluated crops. Fifty percent reduction of shoot dry weight of
wheat and barley was obtained from 400.5 and 623.05 g.a.i.ha-1 of pendimethalin and the ED50
values of root dry weight of wheat and barley were 65.88 and 269.66 g.a.i.ha -1 of pendimethalin,
respectively.

Discussion
Generally, the results of simultaneously fitted data shows that wheat is always more sensitive to
pendimethalin rather than barley. Based on results, even the very little portion of herbicides can
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cause damage to crops, thus, considering the sensitive crop in rotation is so important since this
residue can stay active even in two-season crops and make crop injuries. The selection between 3
and 4 Logarithm logistic model was based on: 1. Lack of fit test significance 2. Significance of
estimated parameters, especially the parameters and the way of distribution of data around the
curve (graphical observation).

Keywords: Bioassay, Dry weight, Logarithm logistic, Regression
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چکیده
بهمنظور بررسی بقایای علفکش پندیمتالین در خاک آزمایشی در قالب

ربرک کبام تصبادیی در گلاانبه

دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس در سال  1563-69اجبرا دبد .در ایبن آزمبایش ظلظب هبای ماتلبف
علفکش پندیمتالین که معادل صفر 53 ،3۱ ،۰۱ ،5۱ ،۰۱ ،13 ،1۱ ،13 ،و  1۱۱درصد مقدار توصیهدده ببود روی
گیاهان زراعی گندم و جو به کار برده دد و وزن خشک ریشه و ساقه گیاهان زراعی موردنظر در انتهای آزمبایش
اندازهگیری ددند .در برازش دادهها از منحنیهای لگاریتم لجستیک سه و چهار پارامتره استفاده دد .نتایج نشبان
داد که تقریبا در همه دادههای مورد بررسی منحنی سه پارامتره از ببرازش مناسببی برخبوردار ببود .در ببرازش
جداگانه دادهها مشاص دد که همواره بقایای علفکش پندیمتالین باعث کاهش زیسب تبوده خشبک سباقه و
زیس توده خشک ریشه گیاهان زراعی گندم و جو ددند .مقدار علفکش برای کاهش  3۱درصدی وزن خشبک
ساقه گندم و وزن خشک ساقه جو بهترتی

از  3۰۰۱۱و  ۱3۰9۰5گرم ماده مؤثره پندیمتالین در هکتبار ببهدسب

آمد .مقادیر  ED50وزن خشک ریشه گندم و جو بهترتی

 ۶۶۰93و  99۰۰96بهدس

آمد .در مجموع نتایج حاصب

از برازش دوگانه دادهها نشان داد که در تمام اندازهگیریهای مربوط به ریشبه و سباقه ،همبواره گنبدم از جبو
حساسی

بیشتری به بقایای علفکش پندیمتالین نشان داد .بنابراین توصیه مبیدبود در دبرای ی وجبود بقایبای

علفکش پندیمتالین در خاک ،از کاد

گیاهان حساس مث گندم پرهیز دود.

کلیدواژهها :رگرسیون ،زیس سنجی ،لگاریتم لجستیک ،وزن خشک

مقدمه

سا نه مقادیر بسیار زیادی از اندوار علدفکدشهدا مدورد

امروزه علفکشها یکی از نهادههای مهم و ضروری

استظاده برار میگیرند؛ که بخش عمدهای از آنها پس از

در سیستم های کشت کشورهای پیشرفته محسوبشدده و

کاربرد ،وارد محدیطزیسدت و بدهویدهه خدا

مدیشدوند

بخددش بابددج تددوجهی از عملکددرد محعددو ت زراعددی،

(.)Zand et al., 2010

Zand and Baghestani,

بهرغم برخی مشکالت زیستمحیطی که علفکدشهدا

 .)2002بدده عبددارت دیگددر بدده منظددور اظا ددت گیاهددان

ایجاد میکنند ،استظاده از اید ترکیبدات هندوز از اجدشای

درمقابددج علددفهددایهددرز موجددود در مددشارر کشدداورزی

مهم مدیریت تلظیقی علدفهدای هدرز جهدان اسدت .طدی

مرهون معرف آنها میباشد (
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سالهای گذشته سهم فروش علفکشها از کدج فدروش

بررسی اثرات مضر اکولوژیکی بدابیماندده علدفکدشهدا

سددموم آفددتکددش در جهددان همددواره بیشددتر بددوده اسددت

می شوند .بنابرای رویکرد شیمیایی سدنتی ،جهدت ارزیدابی

(.)Zand et al., 2010

سطوح بابیمانده علفکش در خا های کشاورزی برای

آسیب به گیاهان زراعی موجود در تنداوب کده ناشدی از

بیش از یک دهه به وسیله آنالیشهای سمشناسی اکولدوژیکی

علفکشهایی با مانددگاری بدا اسدت؛ همدی طدور اثدرات

تکمیج شده اسدت .در چندی آنالیشهدایی سدط بدابیماندده

ناشی از بادبردگی علدفکدشهدا روی محعدو ت زراعدی

علفکش بر اساس پاسخ معی و جامع ارگانیسمهای شداخ

کداربرد علدفکدشهدا روی

استاندارد به ماده مؤثره که از نظر شدیمیایی و غلظدت متریدر

مجاور ،از پیامدهای خطرندا

گونههدای غیرهددف مدیباشدد ( Pestemer and Zwerger,

است مورد ارزیابی برار میگیرد .در ای آنالیشها ،روشهدای

.)1999

آزمون زیستی با کاربرد بهطور مثال یک گیاه ردیابزیسدتی

عواملی همانند سیستمهای خا ورزی ،شرایط ابلیمی

صورت میگیدرد .اید روش مدیتواندد یدک سدط مدؤثر

و خاکی سبب میشود تنها بخش کوچکی از علفکشهدای

بیولوژیکی از بابیمانده ماده مؤثره علفکدش را بالفاصدله

بکددار رفتدده در مددشارر کشدداورزی در دسددترس گیاهددان

پس از کاربرد مشخ

کند؛ بهعالوه ترییرات کاهش ای

هدف برارگیرد و بقیه آن ضم اضور در محدیط خدا ،

مواد را در محیط خا

در طی چندی ماه یا اتدی بدرای

سبب محدودیت در تناوبهای بعدی مدیشدود .از اید رو

بیش از یک سال نشدان دهدد .همچندی بدا توجده بده اید

توجه به میشان بقایای علفکشهای موجود در خا هدای

وابعیت که تمام گیاهان عالی اساسیت خاصی نسبت بده

زراعددی ،سددرعت تجشیدده و انتقددال آنهددا در خددا  ،هددم

موادشیمیایی مختلدف (مانندد علدفکدشهدا) موجدود در

در میددشان موفقیددت عملیددات کشدداورزی و هددم در اظدد

محیط خا

سالمت اکوسیستمهای زراعی و محیطزیسدت امدری مهدم

زیستی ،ارزیابی عینی از سط بدابیماندده علدفکدشهدا

محسدوب مدیشدود ( ;Sadowski and Kucharski, 2004

در خددا

را تسددهیج م دیکننددد .اثددر سددمی مددواد مددؤثره

.)Sadowski et al., 2002

علفکشها ممکد اسدت بدا کداهش وزن تدر و خشدک

از آنجایی که که بقایای علدفکدشهدا در خدا

دارند میتوان ا هار داشت که آزمایشهای

از

ریشهها و بسمتهای هدوایی (سدابه و بدر هدا) گیاهدان

عوامج محدودکننده کاشدت گیاهدان اسداس مدی باشدد؛

مورد آزمایش نمود پیددا کندد (;Demczuk et al., 2004

شناسایی ای گیاهان و رعایت فاصله زمانی مناسب جهت

 .) Sekutowski and Sadowski, 2009علدددفکدددش

کاشت محعول بعدی ،از جمله عوامج مددیریتی پسدماند

پنددیمتدالی در محعدو تی ماننددد عددس ،نخدود ،لوبیددا و

علفکشها محسدوب مدیشدود .بدروز اثدرات ندامطلوب

ذرت بهصدورت پدیشکاشدت اسدتظاده مدیشدود و بقایدای

بقایای علفکش ها بدر محعدو ت بعددی در کشدور مدا

ااصج از آن برای گیاهان زراعی بعدی باعث محددودیت

اائش اهمیت است؛ زیرا خشکی ،کمی مواد آلی ،سدردی

در تناوب میشود لذا در ای آزمایش با استظاده از آزمدون

بده

زیستسنجی میشان اساسیت گیاهان زراعدی گنددم و جدو

زمستان و جمعیت اند

میکروارگانیسم هدای خدا

گونهای است که علفکشها در آن دوام زیدادی دارندد

به بقایای ای علفکش بررسی شد.

(.)Mosavi, 2008

مواد و روشها

ارزیابی خطرات ناشی از بدابیماندده علدفکدشهدا در
محیط خا

تا به امدروز فقدط بدر مبندای نتدایل آنالیشهدای

به منظور بررسی بقایدای علدفکدش پنددیمتدالی در
خا

آزمایشی در بالب طرح کامالً تعادفی در گلخانده

شیمیایی بوده که تنها اطالعاتی درباره وجود مدواد شدیمیایی،

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کداووس در

نور و مقدار آنها فراهم میآورند و در عدی ادال مدانع از

سال  1394-1394اجرا شد .در ای آزمایش غلظدتهدای

تولیدات گیاهی ،جلد  42شماره  ،4زمستان 98

487

مختلف علفکش پندیمتالی (صدظر،0/00009 ،0/000018 ،

معادله لجستیک چهار پارامتره که اجشای آن عبدارت

،0/00073 ،0/00044 ،0/00034 ،0/00027 ،0/00018

اسددت از = Ui :وزن تددر یددا وزن خشددک = z ،مقدددار

 0/0013،0/00091و  0/0018میلیلیتر در کیلدوگرم خدا )

علفکش D ،اد با در شرایط عدم کاربرد علف کش

که بهترتیب معادل صدظر74 ،40 ،40 ،30 ،20 ،14 ،10 4 ،1 ،

و کمتری مقدار در شرایط بیشتری مقدار کداربرد علدف

و  100درصد مقدار توصیهشده علفکش (چهدار لیتدر مداده

کددش =Cمجانددب منحنددی در کمتددری و بیشددتری مقدددار

تجداری  )EC %33روی گیاهدان گنددم و جدو بررسدی شدد.

علفکش = ED50i ،مقداری از علفکش کده باعدث 40

ترکیب خا

با نسبت  1:1:1از ش  ،خدا

و خدا بدر

درصد کاهش رشد میشود =bi ،شیب خدط در محددوده

بود و غلظتهای موردنظر علفکش از ربیقکدردن محلدول

 = i ،ED50iتیمار علف کشی ED50مدیتواندد بدا هدر EDx

مددادر  1000بسددمت در میلیددون هددر کدددام از علددفکددشهددا

دیگری جایگشی شود که در ای آزمایش  ED50برآورد

بهدست آمد .برای اختالط کامج و یکنواخت علفکدش بدا

و پارامترهدای مربددوط بده آن محاسددبه شدد .زم بدده ذکددر

مورد نیاز برای هر غلظت محاسدبه شدد و

است ،چنانچه در برخی شرایط صدظر = Cشدد از معادلده

سپس اجدم محاسدبهشدده محلدول هدر غلظدت علدفکدش

سه پارامتره زیر استظاده گردید .بده دلیدج عددم معندیدار

خا

مقدار خا

موردنظر با استظاده از بورت مدرج با مقدار خاکی کده ریشده

بودن پارامتر  cاد پدایی از معادلده سده پدارامتره اسدتظاده

گیاه زراعی در آن نظوذ میکند مخلوط گردید .گلدانهدایی

گردید که به شرح ذیج می باشد.

شددد .جهددت جلددوگیری از آبشددویی علددفکددشهددا آبیدداری

رابطه ()2

با بطر  14سانتیمتر انتخاب و  20بذر در عمق مناسب کشدت
گلدانها بده انددازهای بدود کده آب اضدافی از انتهدای آنهدا
خارج نگردد .تنککردن گیاهان ،در مراله دو تا سه برگدی
انجام شد و تراکم آنها به سده عددد در هدر گلددان کداهش

نتایج و بحث

یافت .پدس از طدی مراادج رشدد مربدوط بده هدر گیداه ،وزن

وزن خشک ساقه گندم و جو

خشک اندامهای هوایی و ریشده هدر گیداه پدس از بدراردادن

توصیف مدل و نتایج

آنها در آون بدا دمدای  72درجده سدانتیگدراد بده مددت 24

روند تبعیت دادههای وزن خشک سابه گنددم و جدو در

ساعت ،اندازهگیری شدد .جهدت انددازهگیدری وزن خشدک

شکج ( )1نیش مناسب و بابج ببول میباشد؛ بده عبدارت دیگدر

ریشهها ،ابتدا گیاهان با ااتیاط و به آرامی از گلدانها خدارج

منحنی دز-پاسخ ،تبعیت دادههای وزن خشک سابه گنددم و

شدند و ریشهها با دبت شسته ،سپس در آون خشک و پدس

جو را از تابع لگاریتم لجستیک سه پارامتره با اد پائی صدظر

از آن با ترازوی دیجیتال با دبت هشارم انددازهگیدری شددند.

(صظر =  )Cنشان میدهد (شکج -1الف و ب) همانطور که

تجشیه رگرسیونی دادهها و رسم شکجها توسط نرمافشار  Rبا

در شکج ( -1الف و ب) مشاهده میشود؛ وزن خشک سابه

استظاده از بسته  drcانجدام شدد (.)Ritz and Streibig, 2005

گندم و جو از  44گرم ماده مؤثره پندیمتدالی در هکتدار بده

در تجشیه رگرسیونی دادهها ،غلظتهای علفکش برای 40

بعد کاهش یافت بدهطدوریکده از دز  132تدا دز  1320گدرم

درصد بازدارنددگی گیداه زراعدی بدا اسدتظاده از رابطده  1و 2

ماده مؤثره در هکتار ،میدانگی وزن خشدک سدابه در گنددم

( )Seefelt et al., 1995محاسبه شد.

وجو بهترتیب از  0/4و  0/911به صظر و  0/144رسید .مقددار

رابطه ()1

علددفکددش بددرای کدداهش  40درصدددی وزن خشددک سددابه
گندددم و جددو بددهترتیددب  400/4و  423/04گددرم مدداده مددؤثره
پندیمتالی به دست آمد (جدول .)1
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وزن خشک ساقه گندم
)(گرم در گلدان
Shoot dry weight of barely
(g.pot-1)

A

)مقدار علفکش (گرم ماده مؤثره در هکتار
Herbicide dose (g.i.a.ha-1)

وزن خشک ساقه جو
)(گرم در گلدان
Shoot dry weight of barely
(g.pot-1)

B

)مقدار علفکش (گرم ماده مؤثره در هکتار
Herbicide dose (g.i.a.ha-1)

 لگاریتمی مقیاسبندی،x ) در ظلظ های ماتلف پندیمتالین در خاک (محورB( ) و جوA(  پاسخ ماده خشک ساقه گندم-1 دک
) دده اس

Figure 1. Shoot dry matter response of wheat (A) and barley (B) at different concentrations of
Pendimethalin in soil (X axis is logarithmic)
 پارامترهای برآورددده حاص از برازش مدل سه پارامتری لگاریتم لجستیک به دادههای وزن خشک ساقه گندم-1 جدول
و جو در بقایای پندیمتالین دبیهسازیدده در خاک
Table 1. Estimated parameters of 3 parameter Logarithm logistic model fitted to shoot dry weight of
wheat and barley data at simulated pendimethalin residue in soil
ED50
d
c
b
جو

2

جو

1

گندم

جو

گندم

جو

گندم

Barely

Wheat

Barely

Wheat

2.28
(0.24)
0

Barely

Wheat

Barely

Wheat

623.50
(53.90)

400.50
(40.73)

0.82
(0.02)

0.55
(0.02)

-

-

1.17
(0.14)

0

0

0

0

-

-

0

گندم

مقادیر پارامترهای برآوردهشده
Estimated parameters
احتمال
Possibility

. مقادیر درون پرانتشها خطای استاندارد میباشد.)P2 = 0.0069  وP1 = 0.0007( آزمون عدم برازش معنیدار بود
Lack of fit test was significant (P 1 = 0.0007 and P2 = 0.0069). The values in parenthesis are the standard error.
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نتدایل ( Barzoei et al. )2010نشدان داد کده بقایدای

کاربرد همه علفکشها منجر بده کداهش معندیداری در

تأثیر معنیداری بر سبششدن یونجه،

های زیستتوده خشک ریشه و اندام هدوایی

تریظلورالی در خا

همه شاخ

خیار ،گندم ،یو ف ،جدو ،ارزن و سدورگوم داشدت و بدا

و نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی شدند و در بی

افشایش بقایای تریظلورالی در خا  ،وزن خشدک تمدام

آن ها ،علفکش بنتازون بیشتری تأثیر را بدر پارامترهدای

گیاهان بهطور معنیداری کاهش پیدا کرد .گیاه یونجه بدا

فوق داشت؛ بهطوریکه کاربرد آن ،زیستتدود ریشده و

داشت با تری  ED50زیستتوده اندامهای هوایی به میشان

اندامهوایی نخود را بهترتیب  80و  73درصدکاهش داد.

 4/144بهعنوان مقداوم تدری گیداه و سدورگوم بدا کمتدری

درصد از داهد گندم-جو

مقدددار  ED50مربددوط بدده زیسددتتددوده اندددامهددای هددوایی

وزن خشک ساقه

( )4444/4بهعنوان اساستری گیاه به بقایای تریظلدورالی

توصیف مدل و نتایج
بددا توجدده بدده شددکج ( )3وزن خشددک سددابه گندددم و جددو

شددناخته شدددند .سددایر گیاهددان زراعددی بددر اسدداس شدداخ
مذکور از نظر اساسیت به بقایدای تریظلدورالی بدهصدورت

اخددتالف معن دیداری در دزهددای مختلددف نداشددتند؛ امددا

یونجه > خیار> گندم > یو ف > جو > ارزن < سدورگوم

در دزهددای اددداکثر وزن خشددک گندددم بدده صددظر رسددید در

طبقهبندی شدند.

االیکه جو همچنان در دز ادداکثر (معدادل  1320گدرم

وزن خشک ریشه گندم و جو

ماده مؤثره در هکتدار)  14/84درصدد وزن خشدک داشدت.
ای اختالف در مقدادیر  ED50هدم بابدج تشدخی

توصیف مدل و نتایج
مقدار وزن خشک ریشه گنددم از دوز دوم ( 13/2گدرم
ماده مؤثره پندیمتالی در هکتار) شرور بده کداهش کدرد در

اسدت؛

بهطوریکه برای از بی بردن  40درصد وزن خشک سابه
جو  424/71گرم ماده مؤثره از علدفکدش پنددیمتدالی

االیکه وزن خشک ریشده جدو از دز سدوم ( 44گدرم مداده

زم اسدت امدا همدی پدارامتر بدرای گنددم معددادل 402/98

مدؤثره در هکتدار) کدداهش نشدان داد (شدکج -2الددف و ب).

مدیباشدد (جددول  Izadi et al. )2010( .)3در مطالعدهای

وزن خشک ریشه گندم با کاهش  100درصدی از  1/3گرم

بهمنظور ارزیابی اساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای

در گلدان در تیمار بدون علفکش به صظر گدرم در گلددان

آتددرازی در خددا

دریافتنددد کدده بقایددای آتددرازی در

در دوز اداکثر رسید .وزن خشک ریشه جو از مقددار 1/18

غلظتهای مختلف ،تأثیر معنیداری بر کاهش زیستتوده

گرم در گلدان در تیمار شاهد صظر بده مقددار  0/18گدرم در

گیاهان مورد مطالعه داشت به طوریکه در ای مطالعه پیداز

گلدددان در تیمددار  44 × 10-4میلددیلیتددر پندددیمتددالی در

( )Allium cepa L.و کلدددشا ()Brassica napus L.

کیلوگرم خا

که معادل  1320گرم ماده مؤثر در هکتار

اساستری گیاهان به بقایای آترازی در خا

بود؛ رسید که  84درصد کداهش نسدبت بده شداهد بددون

وزن خشک ریشه

علددفکددش نشددان داد .مقددادیر  ED50وزن خشددک ریشدده

توصیف مدل و نتایج

بودند.

گندددم و جددو بددهترتیددب  44/88و  249/44م دیباشددد؛ بدده

آزمون عدم برازش منحنی های لگاریتم لجستیک سه

عبددارت دیگددر بددرای کدداهش  40درصددد از وزن خشددک

پارامتره با اد با و پائی معنیدار نشد ( )P = 4247/0اما

زم

ااتمددال مقددادیر پارامترهددای برآوردشددده معنددیدار بددود

است که نسبت به جو به مراتب کمتر میباشد (جدول .)2

(جدول  .)4وزن خشک ریشه در گندم اساستر از جدو

( Izadi Darbandi and Akrami )2013بدا بررسدی اثدر

بود؛ بهطوریکه وزن خشک از دز  13/2گرم ماده مؤثره

علفکش های پیریدیت ،بنتدازون و ایمازتداپیر بدر رشدد،

در هکتار پندی متالی شرور به کاهش کرد و شدیب اید

گرهزایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود نشان دادند که

کاهش نسبت به جو شدیدتر بدود (شدکج  4و جددول .)4

ریشه گندم  44/88گرم از مداده مدؤثره پنددیمتدالی
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وزن خشک ریشه گندم
)(گرم در گلدان
Root dry weight of barely
(g.pot-1)

A

)مقدار علفکش (گرم ماده مؤثره در هکتار
Herbicide dose (g.i.a.ha-1)

وزن خشک ریشه جو
)(گرم در گلدان
Root dry weight of barely
(g.pot-1)

B

)مقدار علفکش (گرم ماده مؤثره در هکتار
Herbicide dose (g.i.a.ha-1)

 لگاریتمی مقیاسبندی،x ) به ظلظ های ماتلف پندیمتالین در خاک (محورB( ) و جوA(  پاسخ ماده خشک ریشه گندم-۰ دک
) دده اس

Figure 2. Root dry matter response of wheat (A) and barely (B) at different concentrations of
pendimethalin in soil (X axis is logarithmic)
 پارامترهای برآورددده حاص از برازش مدل سه پارامتری لگاریتم لجستیک به دادههای وزن خشک ریشه گندم-۰ جدول
و جو در بقایای دبیهسازیدده پندیمتالین در خاک
Table 2. Estimated parameters of 3 parameter Logarithm logistic model fitted to root dry weight
of wheat and barley data at simulated pendimethalin residue in soil
ED50
d
c
b
2

جو

1

جو

گندم

جو

گندم

جو

گندم

Barely

Wheat

Barely

Wheat

Barely

Wheat

Barely

Wheat

گندم

269.66
(52.12)

35.88
(12.22)

1.15
(0.06)

1.27
(0.10)

-

-

0.87
(0.14)

0.74
(0.15)

0

0.0265

0

0

-

-

0

0

مقادیر پارامترهای برآوردهشده
Estimated parameters
احتمال
Possibility

. مقادیر درون پرانتشها خطای استاندارد میباشد.)P2 = 0.5511  وP1 = 0.0470( آزمون عدم برازش معنیدار نبود
Lack of fit test was not significant (P 1 = 0.0470 and P2 = 0.5511). The values in parenthesis are the standard error.
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)مقدار علفکش (گرم ماده مؤثره در هکتار
Herbicide dose (g.i.a.ha-1)

)  لگاریتمی مقیاسبندی دده اس،x  پاسخ ماده خشک ساقه گندم و جو در ظلظ های ماتلف علفکش پندیمتالین در خاک (محور-5 دک
Figure 3. Shoot dry matter response of wheat and barely at different concentrations of pendimethalin in
soil (X axis is logarithmic)

 پارامترهای برآورددده حاص از برازش همزمان مدل سه پارامتری لگاریتم لجستیک به دادههای وزن خشک-5 جدول
ساقه گندم و جو در بقایای دبیهسازیدده پندیمتالین در خاک
Table 3. Estimated parameters of simultaneously 3 parameter Logarithm logistic model fitted to
shoot dry weight of wheat and barley data at simulated pendimethalin residue in soil
ED50
d
c
b
گندم
402.98 (33.47)
90.96 (3.59)
2.23 (0.36)
مقادیر پارامترهای برآوردهشده
Wheat
 جوEstimated parameters
626.71 (78.39)
94.23 (4.28)
1.17 (0.21)
Barely
گندم
0
0
0
احتمال
Wheat
 جوPossibility
0
0
0
Barely
. مقادیر درون پرانتشها خطای استاندارد میباشد.)P = 0( آزمون عدم برازش معنیدار بود

)وزن خشک ریشه (گرم در گلدان
Root dry weight (g.pot-1)

Lack of fit test was significant (P= 0). The values in parenthesis are the standard error.

)مقدار علفکش (گرم ماده مؤثره در هکتار
Herbicide dose (g.i.a.ha-1)

)  لگاریتمی مقیاسبندی دده اس،x  پاسخ ماده خشک ریشه گندم و جو به ظلظ های ماتلف علفکش پندیمتالین در خاک (محور-۰ دک
Figure 4. Root dry matter response of wheat and barley at different concentrations pendimethalin in
soil (X axis is logarithmic)
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جدول  -۰پارامترهای برآورددده حاص از برازش مدل سه پارامتری لگاریتم لجستیک با حد باالی یکسان ( )dبه دادههای
وزن خشک ریشه گندم و جو در بقایای دبیهسازیدده پندیمتالین در خاک
Table 4. Estimated parameters of simultaneously 3 parameter Logarithm logistic model fitted to root
dry weight of wheat and barley data at simulated pendimethalin residue in soil
ED50
d
c
b
گندم
)72.95 (24.46
)0.77 (0.15
مقادیر پارامترهای برآوردهشده
Wheat
)95.97 (5.25
 Estimated parametersجو
)3.3.17 (59.06
)0.95 (0.18
Barely
گندم
0.0041
0
احتمال
Wheat
0
 Possibilityجو
0
0
Barely
آزمون عدم برازش معنیدار نبود ( .)P = 0.6247مقادیر درون پرانتشها خطای استاندارد میباشد.
Lack of fit test was not significant (P= 0.6247). The values in parenthesis are the standard error.

همان طور که در جدول ( )4مشاهده می شود مقددار

 -1معنیداری یا عددم معندیداری آزمدون عددم بدرازش،

پارامتر  bکه نمایانگر شیب منحندی مدی باشدد در گنددم

 -2معنی داری پارامترهای مربوط به هر منحنی ،مخعوصاً

 0/77است که از مقدار آن در جو کده  b = 0/98اسدت

پارامتر  eکده معدادل مقدادیر  ED50مدیباشدد و  -3نحدوه

کمتر می باشد؛ شدت شدیب کاهشدی در جدو نسدبت بده

پراکنش دادهها اول منحندی بدرازش دادهشدده (مشداهده

گندم در شکج ( )4هم بده صدورت چشدمی و گرافیکدی

گرافیکی داده ها) بهتری منحندی انتخداب و بدرازشهدای

بابج مشاهده می باشد .وزن خشدک ریشده گنددم و جدو

مربددوط انجددام شددد .بددرازش جداگاندده دادههددا نشددان داد

تقریباً در تمام نقاط متنا ر در دزهای مختلف پنددیمتدالی

کدده بقایددای علددفکددش پندددیمتددالی باعددث کدداهش

با یکدیگر اختالف معنی دار داشتند .مقادیر  ED50مربوط

زیست توده خشک گیاهان زراعدی مدورد آزمدایش شدد؛

به وزن خشک ریشه گندم و جو نیش موید اید موضدور

که اهمیت توجه به گیاهان زراعدی موجدود در تنداوب را

می باشد بده طدوری کده بدرای کداهش  40درصددی وزن

پررنگ مدیکندد .بدر اسداس نتدایل اید پدهوهش بقایدای

خشک گندم به  72/94گرم از ماده مؤثره پنددی متدالی

علفکش ،از مقدار  44گرم ماده مؤثره در هکتار معدادل

در هکتار نیاز بود اما برای کاهش  40درصددی در جدو

 33 × 10-4میلیلیتر پندیمتالی در کیلوگرم خا

 303/17گرم ماده مؤثره زم بود که نشان از اساسیت

کاهش وزن خشک سدابه گنددم و جدو شدد .در مجمدور

با ی ریشه گندم نسبت به جو دارد (جدول .)4

آسیب به گیاهان زراعی ااضر در تناوب میتواندد ناشدی

باعث

بددر اسدداس نتددایل ااصددج از آزمددایش Barzoei et al.

از بقایای علفکشهای استظادهشده در فعجهای زراعی

( )2016درصد تلظات وزن خشک ریشه و اندامهای هدوایی

ببلی باشد؛ بسته به ای که چه علفکشدی و بدا چده میدشان

افدشایش

استظاده شدده اسدت؛ اتدی

سورگوم با افدشایش غلظدت تریظلدورالی در خدا

ماندگاری و فعالیت در خا

یافت .به طوریکه در غلظت  0/043میلیگدرم در کیلدوگرم

زم است که تا دو فعج زراعی بعدی ،گیاهدان اسداس

خا  47 ،درصد از زیسدتتدوده هدوایی و ریشده سدورگوم

با ااتیاط کشت شوند؛ زیرا علفکشهای فعال اتدی در

کاسته شد و در همی غلظدت درصدد تلظدات بده بدیش از 94

مقادیر کم هم میتوانند به زراعت آسیب بشنند.

درصد رسید.

بر اساس نتایل ااصدج از بدرازش دوگانده دادههدای

نتیجهگیری

مربوط به گیا هان زراعی و آزمون اساسیت گندم و جو

مدل های لگاریتم لجستیک سده و چهدار پدارامتره بده

به بقای علف کش پندی متالی در تمام اندازه گیری های

دادههددای وزن خشددک بددرازش داده شدددند و بددر اسدداس

مربوط به ریشه و سابه ،همواره گندم از جدو اساسدیت
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. صمیمانه سپاسگشاری میکنند،رساندند

تضاد منایع
بدی وسیله نویسندگان تعری مینمایند که هیچگونه
.تعارض منافعی در خعوص پهوهش ااضر وجود ندارد

.بیشتری به بقایای علفکش نشان داد

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از همکاری سدرکار خدانم سدراوانی
 آبای دکتدر جعظدرزاده،کارشناس آزمایشگاه گیاهشناسی

سهم نویسندگان

کارشناسددی آزمایشددگاه زراعددت و آبددای دکتددر مهدددی

اسددامی نویسددندگان بددر اسدداس ترتیددب نددام آنهددا در

زارعددی مدددیر مشرعدده دانشددکده کشدداورزی دانشددگاه

.معوبه پروپوزال آورده شده است

 کدده در انجددام ای د تحقیددق بدده مددا یدداری،گنبدددکدداووس
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