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چکيده
به منظور بررسي تاثير كود هاي آلي و زیستي بر پایداري تریفلورالين در شرایط مزرعه با استفاده از روش ميکرو استخراج مایع مایع
با چگالي كم به كمک دستگاه  GCانجام شد .عوامل مورد بررسي شامل چهار سطح كودي (عدم كاربرد كود ،كود آلي ،كود
زیستي و اختالط كود هاي آلي و زیستي) و دوسطح  455و  955گرم ماده موثره در هکتار تریفلورالين بودند كه در قالب طرح
آماري بلوک كامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه پنبه انجام شد .براي تعيين غلظت تریفلورالين در خاک ،55 ،35 ،12 ،7 ،3 ،5
 155 ،95روز پس از كاربرد آن ،نمونه گيري از عمق  5تا  15سانتي متري خاک انجام شد .نتایج آناليز شيميایي با دستگاهGC

نشان دادند كه در شرایط مزرعه ،پایداري تریفلورالين با كاربرد كود هاي آلي و زیستي كاهش یافت .بطوري كه كمترین نيمه عمر
آن ( 55/22و 41/55روز) به ترتيب در تيمار مربوط به كود آلي و كود زیستي و  455كاربرد گرم ماده موثره در هکتار تریفلورالين
و بيشترین نيمه عمر آن ( 155/54و 77/75روز) بترتيب در كاربرد  955و  455گرم ماده موثره و بدون كاربرد كود مشاهده شد.
واژههاي كليدي :تریفلورالين ،كود آلي ،كود زیستي ،گازكروماتوگرافي ،نيمه عمر.

Effect of organic and biological fertilizers on trifluralin durability in soil
Majid Barzoei1, Mohammad Hasan Rashed Mohassel2, Ebrahim Izadi darbandy3, Mohammad
Hassanzadeh4, Mehdi Rastgoo5
1, 2, 3 and 5. Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture, Department of Agronomy and
Plant Breeding, 4. Faculty member of Pharmacy Mashhad University of Medical Sciences
Abstract
This study was conducted under field conditions by using chemical analysis methods to investigate the effect of
organic and bio-fertilizers on trifluralin durability in soil. Evaluation of different plants sensitivity to trifluralin
residues were performed. The First field experiment comprised four levels of fertilizer (no fertilizer, organic
fertilizer, bio fertilizer ,mixture of both) and two levels of trifluralin 480 and 960 g a.i.ha -1 in a cotton field.
Experiment laid as a RCBD design with three replications. Soil sampling was performed from 0 to 10 cm soil
depth, 0, 3, 7, 15, 30, 60, 90 and 120 days after application, for determination of trifluralin residue. Result of,
Chemical analysis by GC indicated that under field condition, durability of trifluralin were decreased by using
organic fertilizers. The least herbicide half-lives (55.26 and 26.41 days) were observed in organic and biofertilizers, respectively, by using 480 g a.i. and the maximum half-lives (64/106 and 78/77 days), were observed
by using 960 and 480 g. a.i withe no fertilizer application.
Keywords: Trifluralin, Organic fertilizers, Bio-fertilizers, Gas chromatography, Half-life.

مقدمه
تریفلورالين از مهمترین علف كش هاي گروه دي نيترو آنيلين ها است كه به صورت قبل از كاشت براي مبارزه با علف هاي هرز
باریک برگ و برخي پهن برگ ها در بيش از  55محصول زراعي و باغي بخصوص پنبه به كار مي رود (لرتپ .)5557 ،پایداري
تریفلورالين در خاک از مهمترین مشکالت ناشي از كاربرد آن مي باشد (هلينگ .)5552 ،مطالعات نشان داده اند كه تجزیه
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ميکروبي عامل اصلي تجزیه تریفلورالين در خاک است كه سرعت آن تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله محتوي مواد آلي خاک
و فعاليت ریز جانداران است (ویليام .)5511 ،مطالعات نشان داده اند كه كود هاي آلي و زیستي مي توانند اسيد هاي آمينه الزم
براي فعاليت ميکروبي را افزایش دهند و از خصوصيات شيميایي آن ها به داشتن گروه هاي كتوزي ،كربوكسيالزي،
هيدروكسيالزي ،فنولي ،آميني و سایر گروه ها اشاره كرد .این گروهها ،گروه هاي كاركردي سرشار از انرژي براي ریز جانداران
خاک هستند (كانيسري و جرالد5511 ،؛ هلنا .)5511 ،نظر به تاثير مثبت كود هاي آلي و زیستي در رشد و عملکرد گياهان زراعي و
از آنجایي كه این مواد تاثير مثبتي در فعاليت ریز جانداران خاک دارند ،این تحقيق با هدف بررسي تقویت جمعيت و فعاليت
ميکروبي خاک از طریق فراهم كردن مواد غذایي ( كود هاي آلي و زیستي) براي افزایش سرعت تجزیه تریفلورالين انجام مي شود
تا از پایداري آن و خسارت علف كش تریفلورالين به محصول پنبه و گياهان در تناوب بعدي با آن كاست .این مطالعه با هدف
ارزیابي تاثير مواد آلي و زیستي مختلف بر پایداري آن در خاک ،در شرایط مزرعه اي و آزمایشگاهي انجام شد.
مواد و روش ها
این آزمایش به منظور تاثير كاربرد كودهاي آلي و زیستي و مقدار كاربرد علف كش تریفلورالين بر تجزیه و نيمه عمر آن در خاک
در زراعت پنبه انجام شد .آزمایش در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد .تيمار هاي آزمایش شامل
كاربرد كود آلي و كود زیستي و مقادیر كاربرد تریفلورالين در سه سطح صفر 455 ،و 955گرم ماده موثره در هکتار بودند یک
روز پس از كاشت ،همزمان با آبياري اول ،سطوح مختلف كود هاي آلي به مقدار  45كيلوگرم در هکتار و كودهاي زیستي
نيتروكسين و فسفات بارو  5به ترتيب  2ليتر و  155گرم در هکتار به خاک اعمال شد .نمونه گيري از خاک در عمق  5تا  15سانتي
متري ،بالفاصله پس از كاربرد 95 ،55 ،35 ،12 ،7 ،3 ،و  155روز پس از كاربرد تریفلورالين انجام شد .مدت زمان یک آناليز ،GC
 55دقيقه بود .جهت تحليل نتایج آ ناليز رگرسيون داده هاي حاصل نيز برازش ميانگين داده هاي آزمایش در هر یک از تيمارها به
معادله سينيتيکي درجه اول ( معادله  ) 1-3در نرم افزار  sigma plot Ver .11استفاده شد.
)Ct  C0 exp(  kt

معادله 1-3

نيمه عمر و زمان الزم براي تجزیه  95درصد تریفلورالين ( )DT90نيز با توجه به سرعت تجزیه تریفلورالين در معادله فوق از معادله
هاي ( )5-3و ( )3-3محاسبه شدند (شانر و هنري.)5557 ،
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نتايج و بحث
بر اساس نتایج حاصل از برازش داده ها به معادله سينتيکي درجه اول ،سرعت تجزیه تریفلورالين در مقادیر كاربرد آن روند متفاوت
و معني داري نداشت (جدول .)5-4بطوریکه سرعت تجزیه باقيمانده تریفلورالين در كاربرد  455گرم در هکتار پس از  155روز 45
درصد بود كه در مقایسه با تيمار  955گرم در هکتار (47درصد) اختالف معني داري نداشت .در حالي كه اختالف معني داري در
باقيمانده تریفلورالين در مقادیر كاربرد آن در طول فصل مشاهده شد .از سوي دیگر مقایسه نيمه عمر تریفلورالين در مقادیر كاربرد
آن نشان داد كه پایداري تریفلورالين در تيمار  955گرم در هکتار ( )155/54اختالف معني داري با تيمار  455گرم ( )75/77داشت
(جدول  .)5-4با این وجود ،روند تغييرات باقيمانده تریفلورالين در خاک در این آزمایش از معادله سينتيکي درجه اول تبعيت مي
كرد كه در تطابق با گزارش هاي سایر محققين است .در این ارتباط (راتد و همکاران )5511 ،گزارش كردند كه مقدار كاربرد
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علف كش هاي تریفلورالين و پندیمتالين بر نيمه عمر و پایداري علف كش هاي مذكور موثر است و سرعت تجزیه آن ها در
شرایط مزرعه اي و تغييرات باقيمانده این علف كش ها در خاک از معادله سينتيکي درجه اول پيروي مي كرد.
جدول  -5-4پارامترهاي برآورد شده توسط معادله سينتيکي درجه اول و طول عمر تریفلورالين در تيمارهاي مربوط به مقادیر كاربرد
تریفلورالين
مقدار كاربرد علف
كش(گرم در هکتار)

K
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(گرم در كيلوگرم در روز)

(درصد)

 (DT50روز)

 (DT90روز)

سطح احتمال

R²
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*خطاي استاندارد
 DT50و  DT90به ترتيب نشانگر مدت زماني است كه  25و  95درصد علف كش تجزیه مي شود.
 Kضریب تجزیه (گرم در كيلوگرم خاک در روز) و  C0غلظت اوليه تریفلورالين در خاک (درصد نسبت به شاهد)
 -2-2-4تاثير كاربرد كود هاي آلی بر روند تجزيه و پايداري تريفلورالين در خاک
بر اساس یافته هاي حاصل از آزمایش ،كاربرد كود آلي و زیستي منجر به افزایش سرعت تجزیه تریفلورالين در خاک شدند.

بطوري كه در همه تيمارهاي داراي كود آلي (اسيد هيوميک و اسيد فوليک) و كود زیستي (نيتروكسين و فسفات بارور )5و
مخلوط آن ها سرعت تجزیه تریفلورالين نسبت به تيمار فاقد كود ،بيشتر بود .همچنين پایداري تریفلورالين در همه تيمارهاي داراي
كود آلي و زیستي و مخلوط آن ها كمتر بود (جداول  .)4-2 ،4-4به نظر مي رسد یکي از دالیل مهم كاهش پایداري تریفلورالين
به دليل فعاليت بيشتر باكتري هاي تجزیه كننده در تيمارهاي داراي كود آلي و زیستي مي باشد .نتایج نشان دادند كه در بين
تيمارهاي كودي بکار برده شده در خاک ،كود آلي كه حاوي اسيد هيوميک و اسيدفوليک بود نسبت به كود زیستي كه حاوي
باكتر ي هاي تثبيت كننده نيتروژن و فسفر بود ،تاثير بيشتري بر تجزیه تریفلورالين در خاک داشت و در تيمارهاي مذكور
تریفلورالين نيمه عمر كمتري داشت .با توجه به نتایج حاصل ضریب تجزیه تریفلورالين در شرایط كاربرد كود آلي نسبت به تيمار
شاهد ،در دو سطح  455و  955گرم تریفلورالين در هکتار به ترتيب  5/9و  5/1برابر بيشتر بود (جدول  .)4-4نيمه عمر تریفلورالين
در تيمار كاربرد  455گرم در هکتار از  75روز در تيمار شاهد به  55/2روز در تيمار كود آلي كاهش یافت؛ حال اینکه این روند
براي تيمار  955گرم تریفلورالين در هکتار از  155به  49روز در تيمار كود آلي رسيد .زمان الزم براي تجزیه  95درصد غلظت اوليه
تریفلورالين  DT90نيز در تيمار كود آلي نسبت به سایر تيمارها نيز كاهش داشت .همانطور كه نتایج نشان مي دهند در تيمار 455
گرم در هکتار تریفلورالين در تيماركود آلي ،نيمه عمر تریفلورالين نسبت به تيمار شاهد (بدون كود)  3برابر بيشتر است و در تيمار
 955گرم این ميزان  5/5برابر نسبت به تيمار شاهد بدون كود است (جدول  .)4-4بر اساس نتایج سایر محققين نيز مواد آلي در
خاک موجب افزایش جذب و تجزیه زیستي آن ها مي شود (راتد و همکاران5511 ،؛ كانيسري و جرالد .)5511 ،اعتقاد بر این
است كه كمبود یک یا تعداد بيشتري از عناصر غذایي مورد نياز در شرایط طبيعي محيط ،سرعت تجزیه آفت كش ها را تحت
تاثير قرار مي دهد .از این رو افزودن كودهاي آلي و زیستي به خاک هاي كشاورزي موجب تحریک رشد ریز جانداران خاک و
افزایش فرآیند تجزیه زیستي آن ها مي شود (پرهام و همکاران5553 ،؛ كانيسري و جرالد .)5511 ،لذا تقویت جمعيت و فعاليت
هاي ميکروبي خاک بویژه براي گونه هاي تجزیه كننده از طریق افزودن كود هاي آلي و زیستي باعث كاهش پایداري این علف
كش در خاک مي شود .در بيشتر این مطالعات كه بر روي علف كش انجام شده است از كربن و نيتروژن كه در ساختار مولکولي
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علف كش وجود دارد به عنوان منبعي براي تامين انرژي و افزایش فعاليت ریز جاندارن استفاده مي شود (بليناسو .)5555 ،بر اساس
نتایج حاصل از این آزمایش مشاهده شد كه تجزیه تریفلورالين در روزهاي آغازین پس از كاربرد این علف كش در خاک از
سرعت كمي برخوردار است ولي پس از گذشت یک هفته تجزیه تریفلوراین از روند سریعتري برخوردار شد .بر اساس نتایج
حاصل از این مطالعه مشاهده شد كه با افزایش مقدار كاربرد تریفلورالين در تيمار فاقد كود اختالف معني داري در روند تجزیه
تریفلورالين مشاهده شد و این روند در تيمارهاي كاربرد كود آلي و زیستي و اثر متقابل آن با افزایش مقدار كاربرد تریفلورالين در
هکتار اختالف معني داري با تيمار فاقد كود بود (جدول  2-4و شکل هاي  .)3-4 ،5-4بطوریکه ضریب تجزیه ( )Kآنها در مقدار
كاربرد  455گرم در هکتار در تيمارهاي كود آلي ،زیستي و اثر متقابل آن ها به ترتيب  5/55 ،1/9 ،5/9برابر تيمار فاقد كود و در
كاربرد  955گرم در هکتار ضریب تجزیه تریفلوراین در تيمارهاي مذكور به ترتيب  1/9 ،1/5 ،5/5برابر تيمار فاقد كود آلي بود
(جدول .)4-4
جدول  .4-4پارامترهاي برآورد شده توسط معادله سينتيکي درجه اول و طول عمر تریفلورالين در تيمارهاي آزمایش
مقدار كاربرد علف كش

مواد آلي

(گرم ماده موثره در هکتار)
455

955

( Kميلي گرم در كيلوگرم
خاک در روز)

C0

DT50

DT90

(درصد)

(روز)

(روز)

سطح

R²

احتمال

NF

*(5/5555 )5/5553

153/57

77/75

551/52

5/5519

5/54

NP

(5/5155 )5/5534

92/53

41/55

137/52

5/5552

5/94

HF

(5/5551 )5/5529

151/25

55/22

55/55

5/5545

5/92

NP-HF

(5/5525 )5/5545

92/53

21/57

37/91

5/5515

5/97

NF

(5/5552 )5/5519

95/14

155/54

324/54

5/5143

5/55

NP

(5/5155 )5/5519

15/95

52/39

517/53

5/5515

5/94

HF

(5/5141 )5/5535

155/77

49/15

153/35

5/5535

5/93

NP-HF

(5/5152 )5/5535

94/27

22/42

154/51

5/557

5/59

*خطاي استاندارد
 :NFتيمار شاهد بدون كود :NP ،كود زیستي :HF ،كود آلي :NP-HF ،كود آلي و زیستي
 DT50و  DT90به ترتيب نشانگر مدت زماني است كه  25و  95درصد علف كش تجزیه مي شود.
 Kضریب تجزیه (ميلي گرم در كيلوگرم خاک در روز) و  C0غلظت اوليه تریفلورالين در خاک (درصد نسبت به شاهد)
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