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آفت 
كش


ارزیابی اثرات سختی و  pHآب بر کارایی علفکش ستوکسیدیم ( )EC 12.5%در
کنترل یوالف وحشی زمستانهAvena ludoviciana ،
مهناز میرزایی ،1مهدی راستگو* ،1کمال حاج محمد نیا قالیباف 1و اسکندر زند

2

  .1گروهزراعت،دانشكدهكشاورزی،دانشگاهفردوسيمشهد،خراسانرضوی ،ایران.2 .بخشتحقيقاتعلفهایهرز،موسسهتحقيقات
گياه پزشكيكشور،سازمانتحقيقات،آموزشوترویجكشاورزی،تهران،ایران.
تاریخدریافت1931/6/29:

تاریخپذیرش1936/2/4:

چکیده
علفكش ستوكسيدیم (نابواس  )EC 12.5%در كنترل علف
به منظور بررسي اثرات سختيو pHآب بر كارایي  
هرز یوالف وحشي زمستانه ( )Avena ludoviciana Durieu.آزمایشي در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزی
بلوک كامل تصادفي با  9تكرار انجام

دانشگاه فردوسي مشهد در سال  1939به صورت فاكتوریل در قالب طرح 
هركدامدرغلظتهای

يكربنات سدیم وكلرورمنيزیم 
گرفت .دراینآزمایش اثرعامل سختي آبدرپنج سطح(ب 
 1/11و 1/15موالرو آبدیونيزه) pH ،آب درسهسطح 6،5و 3بر روی كارایي ستوكسيدیم دردزهای ،186/5
 39/65و 41/86گرممادهمؤثره در هكتاردر كنترلیوالف وحشي زمستانه موردبررسيقرارگرفت .نتایجتجزیه
واریانس نشان داد كه دزهای مختلف علفكش ستوكسيدیم اثر بسيار معنيداری ( )P≥1/11بر درصد بقاء و وزن
داشتوسختيآبمخزنسمپاشاثربسيارمعنيداری()P≥1/11بردرصدبقاء واثر

خشکیوالفوحشيزمستانه 
معنيداری()P≥1/15بروزنخشکداشت.درحاليكهاثرعامل pHآبمخزنسمپاشبردرصدبقاءووزنخشک

معنيدار نبود .اثر متقابل دز ستوكسيدیم و سختي آب بر روی درصد بقاء بسيار معنيدار
یوالف وحشي زمستانه  
( )P≥1/11و بر روی وزن خشک یوالف وحشي معنيدار ( )P≥1/15بود و همچنين اثر متقابل سهگانه فاكتورهای
آزمایشيبهكاررفتهدرآزمایشبررویدرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيمعنيدار()P≥1/15بود .اثرمتقابل

دزستوكسيدیمو pHآبمخزنسمپاشواثرمتقابلسختيآبو pHآبمخزنسمپاشبررویدرصدبقاءووزن
عنيدارنبود .اثراتاصليومتقابلفاكتورهایمورداستفادهدرآزمایشبررویدرصدبقاءدر
خشکیوالفوحشيم 

،تاثيرمعنيداریبر

اكثرمواردبهوزنخشکیوالفوحشيشباهتداشت .نتایجاینپژوهش نشاندادكهتغييرpH

كارایيعلفكشستوكسيدیمدرآبسختدركنترلیوالفوحشيزمستانهنداشت.
واژههای کلیدی :درصدبقاء،وزنخشک،نابواس،یوالفوحشيزمستانه.


*

مسئول مکاتبات:مهدیراستگوm.rastgoo@um.ac.ir،
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مقدمه:
Avena ludoviciana

هميشه استثناهایي وجود دارد .برای مثال مولكولهای

یوالف وحشي زمستانه (

 )Durieuاز گياهان علفي ،باریک برگ و یکساله

كشها در  pHاسيدی (كمتر از ) 6
برخي علف 

ميباشد .این گياه از جمله مهمترین علفهای هرز


كشهایخانوادهسولفونيلاوره
علف 
شكستهميشوند .


است كه پراكنش وسيعي در سطح كشور دارد و در

در  pHاسيدی آب به صورت غير فعال در ميآیند،

بسياریازمناطق ایرانودرانواعمحصوالتزراعي،

هادرآبهایيكه pHآنها

درحاليكهاكثرعلف 
كش


(Rashed-

بيشتراز6باشد(قليایي)خيليسریعبهصورتغيرفعال

زمينهای بایر و باغها مشاهده ميشود


 .)Mohasel et al., 2009دركشورمایوالفوحشي

كشهافقطسولفونيلاورهها
دربينعلف 

درميآیند.


علفهای هرز گندم ،چغندر قند ،یونجه،
مهمترین  
از  

در  pHهای باالی آب ،حالليت بهتری از خود نشان

انواعحبوبات،كلزاوپيازاست(.)Zand et al., 2009

ميدهندوازاینلحاظاستثناهستند(


درمحصوالتزراعيپهن برگ مانندچغندرقند،پياز،

.)Altland, 2001هنگاميكه pHآببيشتراز 8باشد

استفادهازعلفكشستوكسيدیم

كلزا،سویاویونجه ،

كشهایي نظير
ممكن است جذب و انتقال علف 

برایكنترل اینعلفهرز توصيهشدهاست( Zand et

گالیفوسيت ،ستوكسيدیم ،فلوآزیفوپ پي و

علفكشستوكسيدیمبانامتجارینابو-
  .)al., 2009

فنوكساپروپپياتيلكاهشیابد (.)Peterson, 1999

اسدرسال1915درایرانثبتشدهاستوبهصورت

كشهایدارایخاصيتاسيدیضعيف
حالليتعلف 


پسرویشيوبهميزانحدود9ليتردرهكتاردرمرحله


با  pHتغيير ميكند .خاصيت اسيد ضعيف و حالليت

Tu et al.,

هاجذبآنهادرسلولهاوهمچنينحركت

علف 
كش


بهكارميرود(

 9-5برگيیوالفوحشي 

;Petroff, 2000

.)2001; Zand et al., 2014

علفكش در گياهان را تحت تاثير قرار ميدهد


رایجترین حالل مورد
مهمترین و  
از آنجایيكه آب  

(.)Mousavi et al., 2011

كشها است بررسي
علف 
استفاده برای كاربرد  

سختمخزنسمپاشازطریقپيوندبابنيانمنفي

آب 

ویژگيهای مربوط به كيفيت آب مورد استفاده در


علفكش باعث كاهش حالليت
مولكولهای  


مخزن سمپاش یكي از عوامل مؤثر در جهت تعيين

يشوند .تركيب نمكي تشكيل شده به
علفكش م 


ميباشد (.)Caldwell, 2007
كشها  
كارایي علف 

يشودو درنتيجهفعاليت زیستي
راحتي جذبگياه نم 

مهمترین ویژگيهای كيفي آب كه بر كارایي برخي


كافي برای كنترل علفهای هرز نخواهد داشت

ميتوان به سختي
ميگذارند 
كشها تأثير 
علف 

از

( .)Thelen et al., 1995; Penner, 2006نتایج

بيكربنات ،كدورت آبو مواد
آب،pH،وجودیون 

ميدهد كه كارایي
تحقيقات متعدد انجام شده نشان  

كرد( ;Holm et al., 2005

كشهای اسيدی ضعيف مانند ستوكسيدیم،
علف 


 pH .)Bernards et al., 2005آب یكي از مهمترین

كاتيونهایموجود

توفوردیوگالیفوسيتتحتتأثير

آناليزهای معمولي برای آزمایشهای خاک و آب

مولكولهای

در آب سخت قرار ميگيرد .

ميباشد و این استاندارد ميزان اسيدی یا بازی بودن


كشهای ستوكسيدیم و كلتودیم تحت شرایط
علف 


رانشانميدهد( Petroff, 2000; Addy

محلول(آب)

اسيدیمحيط( pHكمتراز)1ووجودسختيآباز

.)et al., 2004بهطوركلي pHمناسبآببرایاكثر

هم گسسته شده و با یونهای موجود در آب پيوند

كشها كمي اسيدی است (بين  4تا  ،)1اگرچه
علف 


كشها كاهش
ایجاد مينمایند و كارایي این علف 

آلي موجود در آن اشاره
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ميیابد ( .)Altland, 2001مولکولهای جدا شده


بررسيسختيوpHآبواثرمتقابلایخندوعامخلبخر

علفکش در عرض غشای سلولی گیاهان کمتر

كشدركنترل یوالفوحشيزمستانه
علف 
كارایياین 

جذب میشوند که این مطلوب نیست (

Petroff,

انجامشد.

 pH .)2000; Altland, 2001محلول سم ،حاللیت و
پایداری یونی علفکشهای اسید ضعیف را کنترل
میکند بنابراین بر جذب و فعاليت زیستي آنها

مواد و روشها:
به منظور بررسي اثر عامل سختي و  pHآب بر

تاثيرگذار است pH .همچنين بر سایر خصوصيات

كش ستوكسيدیم (نابواس
علف 
روی كارایي  

علفكشمانندپایداریشيميایي،فراریتوسازگاری

 )12.5%دركنترلیوالفوحشي زمستانه آزمایشيبه

Green and Hale,

صورتفاكتوریلدرقالبطرحبلوک كاملتصادفي


شيميایي نيز تاثيرگذار است (

EC

.)2005

با  9تكرار در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزی

آب سخت و  pHباال هر دو كاهش كارایي

دانشگاه فردوسي مشهد در سال  1939انجام شد.

علفكشهای اسيدی ضعيف را سبب ميشوندpH .

علفكش ستوكسيدیم
فاكتورهای آزمایش شامل دز  

باال باعث یونيزه شدن علفكشهای اسيدی ضعيف

( )EC %12/5در سه سطح شامل  39/65 ،186/5و

شده كه بدنبال آن مولكولهای علفكش به

 41/86گرممادهمؤثرهدرهكتار( 1/65،1/5و1/965

كاتيونهایآبسختمتصلشدهوعلفكشكارایي

ليتر فرموالسيون در هكتار) ،عامل سختي آب در پنج

الزم را نخواهد داشت .گزارشي در ویسكانسين نشان

ظتهای
بيكربنات سدیم ( )NaHCO3در غل 
سطح ( 

ميدهدهنگاماستفادهازآبسختباغلظت كاتيون


 1/11و  1/15موالر ،كلرور منيزیم ( )MgCl2در

كلسيم و سدیمباال در محلول سمپاش زماني كه pH

غلظتهای 1/11و 1/15موالروآبدیونيزهبهعنوان


محلولسمپاشيپایينباشد() pH=9/5هيچكاهشيدر

شاهد)و pHآبدرسهسطح6،5و3بودند.

كارایيعلفكشستوكسيدیممشاهدهنشدهاست،اما


بذور یوالف وحشي زمستانه از مزرعه تحقيقاتي

فكش كاهش پيدا كرد
در  pHباالی  6كارایي عل 

دانشگاه فردوسي مشهد (طول جغرافيایي 91° :و 15

(.)Nalewaja et al., 1994

شمالي،عرضجغرافيایي 53°:و  28شرقيوارتفاعاز

توجه بهكيفيتآبمخزنسمپاش بخصوصسخختيو

جمعآوری
سطح دریا 385 :متر) در طي سال   1939

pHآببه كارایي بهينهعلخفكخشهخاكمخک شخایاني

شدند .ابتدا بذور از گياهان جدا و بوجاری و

كشستوكسيدیمنيزجزعلفكخشهخای
ميكند.علف 


پوستكنيانجامشدسپستوسطمحلولهيپوكلریت


ميباشد كهمانند سایرعلخفكخشهخای
اسيدیضعيف 

سدیم  1درصد به مدت  2-9دقيقهضدعفوني شده و

اسيدیضخعيفماننخدتوفخوردیوگالیفوسخيتتحخت

به ترتيب با آب معمولي و آب مقطر شستشو داده

تأثيركاتيونهایموجوددرآبمخخزنسخمپاشوpH

ایش،ابتداتستجوانهزنيبذور

شدند.قبلازانجامآزم

قرارميگيخرد ( Holm et al, 2005; Mueller et

آب

درشرایطكنترلشدهآزمایشگاهيانجامشد.بهمنظور

 .)al., 2006ازآنجخخا يكخخهگزارشخخاتمحخخدودیدر

حذف خواب و تحریک جوانهزني بذور یوالف

خصخخوصواكخخنشستوكسخخيدیمبخخهسخخختيوpHآب

وحشي زمستانه از محلول نيترات پتاسيم  1/2درصد

وجودداردودرمورداثراتمتقابخلبخينسخختيوpH

استفاده شد .بذور ابتدا در یخچال در داخل

اطالعاتكميدر دسترساست،اینتحقيقبخهمنظخور

دیشهایحاویكاغذصافي(واتمنشماره)1و
پتری 


/

/

ميرزایيوهمكاران

61

نيتراتپتاسيم 1/2درصدبهمدتسهتاچهارروزقرار

بوتههای تيمار شده پس از شمارش بوتههای زنده با


گرفتندوسپسدرانكوباتوربادرجهحرارت15درجه

استفادهازمعادله()1محاسبهشد.

درجهسانتيگرادروزورطوبت

سانتيگرادشبو 25


هاقبلازتيمارعلفكش


تعدادبوته
معادله(( × 111)1

11درصدقراردادهشدند(.)Hammami et al., 2014

بوتههایزندهپسازتيمار)=درصدبقاء
 /

بعدازمشاهدهاولينعال مخروجریشهچه ،بذور برای

نمونههادرداخلآون
زنخشکبوتهها  ،

برایتعيينو

كشت در گلدان به گلخانه منتقل شدند .بذور در

درجهسانتيگرادبهمدت 48ساعت قرار

بادمای 18

سانتيمتر،
سانتيمتروارتفاع  19
گلدانهایيبهقطر  14


داده شدند.تجزیه واریانس دادههای حاصل و مقایسه

در خاكي به نسبت  1:1از خاک زراعي و ماسه به

ميانگينها بااستفادهازآزمون LSDمحافظتشدهدر


صورتسطحيكشتوآبياریبهصورتروزانهانجام

درصدبااستفادهازنرمافزار Minitab 17انجام

سطح5

مرحلهدوبرگي،گلدانها

شد.پسازرویشبذور ،در

نرمافزار
شد .رسم نمودارها نيز با استفاده از 

تنک شدند و  5بوته در هر گلدان نگه داشته شد.

2007انجام شد.

دانها در داخل گلخانه در دمای  25درجه
گل 



سانتيگراد با تناوب نوری  11ساعت روشنایي و 8

نتایج:

ساعتتاریكيقرارگرفتند.

Excel

نتایجتجزیهواریانسنشاندادكهدزهایمختلف

بيكربنات
جهت آماده سازی تيمارها ابتدا نمکهای  

كشستوكسيدیماثربسيارمعنيداری()P≥1/11


علف

سدیموكلرورمنيزیم(مرکآلمان)هركدامجداگانه

بر درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشي داشت و

درغلظتاشارهشدهدرآبدیونيزهتوسطهمزنحل

سختي آب مخزن سمپاش اثر بسيار معنيداری

كشهادردزهای
ها،علف 


بعدازانحاللنمک
شدند.

بردرصدبقاءواثرمعنيداری()P≥1/15بر

()P≥1/11

موردنظربهمحلولهایتهيهشدهاضافهشدند.جهت


وزنخشکیوالفوحشيداشت.درحاليكهاثرعامل

تيتراسيون  pHاز ارتوفسفریک اسيد (85 )H3PO4

 pHآب مخزن سمپاش بر درصد بقاء و وزن خشک

درصدرقيقشدهومحلولسودیکنرمالاستفادهشد.

یوالف وحشي معنيداری نبود (جدول  .)1اثر متقابل

pHها توسط دستگاه  pHمتر اندازهگيری شدند.

دزستوكسيدیموسختيآببررویدرصدبقاءبسيار

تيمارهایمورداستفادهجهتاطمينانازتثبيت،pHبه
مدت یک ساعت نگهداری و سپس جهت سمپاشي

معنيدار ( )P≥1/11و بر روی وزن خشک یوالف

وحشي معنيدار ( )P≥1/15بود و همچنين اثر متقابل

مورد استفاده قرار گرفتند .در طول این مدت در pH

سهگانهفاكتورهایآزمایشيبهكاررفتهدرآزمایشبر


محلولهای مورد نظر تغييری ایجاد نشد .سمپاشي در


رویدرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيمعنيدار


مرحله 4-1برگيبااستفادهازسمپاشمتحرکریلي

()P≥1/15بود(جدول.)1اثرمتقابلدزستوكسيدیمو

مدلماتابيبانازلبادبزنيیكنواخت()8112باعرض

 pHآبمخزنسمپاشواثرمتقابلسختيآبوpH

پاششیکمتروبادبيپاشش 231ليتردرهكتار وبا

آبمخزنسمپاشبررویدرصدبقاءووزنخشک

فشار  211كيلوپاسكال انجام شد .سه هفته پس از

یوالفوحشيمعنيدارنبود(جدول.)1اثراتاصليو


سمپاشي،درصدبقایگياهانهرگلدانتعيينوسپس

متقابل فاكتورهای مورد استفاده در آزمایش بر روی

وزنخشکاندامهوایياندازهگيریشد.درصدبقای


درصد بقاء در اكثر موارد به وزن خشک یوالف
وحشيزمستانهشباهتداشت(جدول.)1
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تحتتأثيردزعلفكشستوكسيدیم،سختيآبو

جدول-1تجزیهواریانسدرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيزمستانه
pHآب.
Table 1. Analysis of variance of survival percentage and dry weight of winter wild oat affected by
sethoxydim dose, water hardness and pH.
Source of variation
Mean squares
Survival
Dry Weight
df
*
Block
2
1847.22
*0.71
)Sethoxydim dose (SD
2
**83791.67
**24.30
*0.62
0.01ns

**2678.24
180.55 ns

4
2

*0.49

**1685.18

8

0.36ns

ns

)Water hardness (WH
pH
SD×WH

1409.72

4

SD × pH

0.31 ns

296.30 ns

8

WH × pH

*0.37

*787.62

16

SD × WH × pH

88
407.83
0.20
)C.V. (%
32.45
28.98
 * ،nsو ** به ترتیب نشان دهنده عدم معنیداری و معنیداری در سطح  5و  1درصد میباشند.

Error

Note: ns, *, ** not significant, significant at P≤0.05 and P≤0.01, respectively.

علفكش
نتایج مقایسه ميانگين بين دزهای مختلف  

مخزنسمپاش وجودنداشتوهرچهارسطحسختي

ستوكسيدیمنشاندادكهباافزایشدز،وزنخشک و

اعمالشدهتاثيرمعنيداریدرمقایسهباآبدیونيزهبر


درصد بقای یوالف وحشي زمستانه به طور بسيار

كارایي علفكش ستوكسيدیم در كنترل یوالف

داریكاهشیافتوتفاوتمعنيداریبينهرسه


معني

وحشي زمستانهداشتند(جدول.)9همچنينمشاهدهشد

دز استفاده شده مشاهده شد (جدول  .)2نتایج مقایسه

كه بين بيكربنات سدیم با كلرور منيزیم تفاوت

ميانگين بينسطوحمختلفسختيآبمخزنسمپاش


معنيداریوجودنداشتوبينغلظتایندونمکنيز


نشان داد كه بر اساس وزن خشک و درصد بقاء،

تفاوتمعنيداریمشاهدهنشد (جدول.)9


اختالف معنيداری بين سطوح مختلف سختي آب

دزهایمختلفعلفكشستوكسيدیمبردرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيزمستانه.

جدول-2مقایسهميانگيناثر
Table 2. Mean comparison of the effect of different sethoxydim doses on survival and dry weight of
winter wild oat.
)Sethoxydim Dose (g a.i. ha-1
)Survival (%
)Dry Weight (g/pot
46.87
95.00a
1.61a
93.75
78.33b
1.01b
c
187.5
13.33
0.14c
درصد،اختالفمعنيداریبایكدیگرندارند.

درهرستون،ميانگينهایدارایحروفمشترکبراساسآزمونLSDدرسطح5

In each column, means with same letter are not significant based LSD test at 5% probability level.
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بركارایيعلفكشستوكسيدیمبردرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيزمستانه.

جدول-9مقایسهميانگيناثرسختيآب
Table 3. Mean comparison of the effect of water hardness on sethoxydim efficacy on survival and dry
weight of winter wild oat.
)Survival (%
)Water hardness (M
)Dry Weight (g/pot
1.05a
0.97a
1.00a
0.92a
0.66b

65.74a
66.67a
66.67a
67.59a
44.44b

0.01 M NaHCO3
0.05 M NaHCO3
0.01 M MgCl2
0.05 M MgCl2
Deionized Water

درصد،اختالفمعنيداریبایكدیگرندارند.

درهرستون،ميانگينهایدارایحروفمشترکبراساسآزمونLSDدرسطح5

In each column, means with same letter are not significant based LSD test at 5% probability level.

ميانگين بين سطوح  pHآب محلول

نتایج مقایسه 

مخزن سمپاش قرار نگرفتند و تغيير  pHاز حالتpH

سمپاش نشان داد كه بين سطوح  pHآب مخزن

خنثي به حالت قليایي و اسيدی ،تاثير معنيداری بر

طوریكه

،اختالفمعنيداریوجودنداشتبه

سمپاش

درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشي زمستانه

علف هرز
درصد بقاء و وزن خشک اندام هوایي  

نداشت(جدول.)4

یوالف وحشي زمستانه تحت تأثير تغييرات  pHآب
بركارایيعلفكشستوكسيدیمبردرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيزمستانه.

جدول-4مقایسهميانگيناثرpHآب
Table 4. Mean comparison of the effect of water pH on sethoxydim efficacy on survival and dry
weight of winter wild oat.
pH
)Survival (%
)Dry Weight (g/pot
a
5
62.78
0.93a
a
7
63.89
0.92a
a
9
60.00
0.90a
درصد،اختالفمعنيداریبایكدیگرندارند.

درهرستون،ميانگينهایدارایحروفمشترکبراساسآزمونLSDدرسطح5

In each column, means with same letter are not significant based LSD test at 5% probability level.

نتایجاثرمتقابلدزستوكسيدیموسختيآبنشانداد

خشک تفاوت معنيداری داشت (شكل  .)1نتایج به

كهدرهرسهدزاستفادهشده،بينسطوحسختيآب

خوبي نشان داد كه اثر متقابل دز علفكش

اختالف معنيداری در كارایي علفكش ستوكسيدیم

ستوكسيدیم و سختي آب در یوالف وحشي زمستانه

در كنترل یوالف وحشي زمستانه مشاهده نشد (شكل

معنيداربود.بهعالوهشباهت زیادیبيندرصدبقاءو


.)1دردز41/86گرممادهمؤثرهدرهكتار،بينسطوح

وزنخشکیوالفوحشي زمستانه دردزهایمختلف

مختلفسختيآبوآبدیونيزهبرایدرصدبقاءو

علفكش ستوكسيدیم در واكنش به سطوح مختلف


وزن خشک تفاوت معنيداری وجود نداشت (شكل

سختيآبمخزنسمپاشوجودداشت.

.)1درحاليكهدردز39/65گرممادهمؤثرهدرهكتار،

نتایجاثرمتقابلسهگانهدزستوكسيدیم،سختيآبو


سطوحمختلفسختيآبباآبدیونيزهبرایدرصد

 pHآّب نشاندادكهدردز 41/86گرممادهمؤثرهدر

بقاء و وزن خشک تفاوت معنيداری داشتند .در دز

هكتار،سطوح pHآب درهر یکازسطوحمختلف

 186/5گرم ماده مؤثره در هكتار ،فقط كلرور منيزیم

سختي آب تاثير معنيداری بر وزن خشک و درصد

 1/11موالر با آب دیونيزه برای درصد بقاء و وزن

بقاء نداشتند (جدول  .)5همچنين در مقایسه سطوح
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مختلفسختيآبدرهریکازسطوح pHآب نيز

رابطه كلرور منيزیم  1/11موالر در مقایسه با آب

اختالفمعنيداریبينسطوحمختلف

مشاهدهشدكه

دیونيزه اثر معنيداری بر درصد بقاء و وزن خشک

سختي آب وجود نداشت(جدول .)5همچنين در دز

یوالف وحشي زمستانه داشت .اما در دز  186/5گرم

،اختالفمعنيداری

 39/65گرممادهمؤثرهدر هكتار

ماده مؤثره در هكتار ،اختالف معنيداری بين سطوح

بين سطوح  pHآب در هر یک از سطوح مختلف

 pHآب در هر یک از سطوح مختلف سختي آب

سختي آب وجود نداشت (جدول  .)5اما در مقایسه

مشاهدهشدودرمقایسهسطوحمختلفسختيآبدر

سطوح مختلف سختيآب درهر یکاز سطوحpH

هریکازسطوح pHآب نيزمشاهدهشدكهاختالف

آب مشاهده شد كه اختالف معنيداری بين سطوح

معنيداری بين سطوح مختلف سختي آب وجود


مختلف سختي آب وجود داشت (جدول  .)5در این

نداشت(جدول.)4



a

b


شكل-1اثرسختيآببروزنخشک(الف)ودرصدبقاء(ب)یوالفوحشيزمستانهدردزهایمختلفستوكسيدیم.
Figure 1- The effect of water hardness on dry weight (A) and survival (B) of winter wild oat in
different sethoxydim doses.
اختالفمعنيدارندارند.

ميانگينهایدارایحرفمشترکبراساسآزمونLSDدرسطح5درصد،

درهرنمودار،
In each chart, means with same letter are not significant based LSD test at 5% probability level.
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a
(

b



آزمایشبركارایيعلفكشستوكسيدیمبردرصدبقاء (الف) ووزن

متقابلسهگانهفاكتورهای 

شكل -2مقایسات ميانگيناثر
خشک(ب)یوالفوحشيزمستانه.ميلهبارهایقرارگرفتهرویستونهابيانگرمقدارLSDدرسطح5درصداست.
Figure 2- Mean comparisons the triple interactions of experimental factors on sethoxydim efficacy on
survival (a) and dry weight (b) of winter wild oat



Error bars represent LSD values at 5% probability level.

در آب دیونيزه و كلرور منيزیم  1/11موالر هيچ

اختالفمعنيداریوجودنداشتوكمترین

آب5و3

اختالف معنيداری بين سطوح مختلف  pHآب

اثرگذاری كاربرد  186/5گرم ماده مؤثره در هكتار

مشاهده نشد و در كلرور منيزیم  1/15موالر بين pH

علفكشستوكسيدیمدر pHآب 6مشاهدهشد.این
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در حالي است كه در بيكربنات سدیم  1/15و 1/11

كشنيزكمميشودبنابرایناز اثرات


هایعلف

ملكول

موالركمتریناثرگذاریدر pHآب 5مشاهدهشدو

همكاهي ناشي از كاتيونهای آب سخت كاسته


بين  pHآب  6و  3تفاوت معنيداری وجود نداشت

ميشود ( .)Wills et al., 1998نتایج تحقيقات متعدد


(شكل.)2

كشهای
علف 
ميدهد كه كارایي  
انجام شده نشان  

بحث:
در مطالعه حاج محمدنيا قاليباف و همكاران
()Hajmohammadnia Ghalibaf et al., 2016كهبه
منظور بررسي تاثير تغييرات  pHآب بر كارایي
كشهای گالیفوسيت و نيكوسولفوران جهت
علف 

علفهای هرز گاوپنبه و سوروف انجام شد

كنترل
نتایج تجزیهواریانس نشان داد كهتغييراتpHآب در
كشهای نيكوسولفورون وگالیفوسيت،
علف 

محلول
كارایي آنهارا در كنترلهردوعلفهرز به طوربسيار
طوریكه

معنيداری( )P≥1/11تحت تأثير قراردادبه

درصد بقاء ،ارتفاع بوته ،سطح برگ ،وزن تر و وزن
علفهای هرز سوروف و گاوپنبه
خشک اندام هوایي  
تحت تأثير تغييرات  pHآب در مخزن سمپاش هردو
علفكش قرار گرفت .در حاليكه نتایج آزمایش ما

آبمحلولپاششتاثيرمعنيداری بر

نشاندادكه pH
كارایي علفكش ستوكسيدیم در كنترل یوالف
وحشي زمستانه نداشت .نتایج مقایسه ميانگين بين
علفكشستوكسيدیمنشاندادكهبا
دزهایمختلف  
افزایشدز،وزنخشکودرصدبقاییوالفوحشي
زمستانهبهطوربسيارمعنيداریكاهشیافتوتفاوت

معنيداریبينهرسهدزاستفادهشدهمشاهدهشد.یكي

راهكارها برای به حداقل رساني واكنش
از اولين 
كاتيونهای موجود در آب مخزن سمپاش با
كشها ،استفاده از حداكثر دز توصيه شده برای
علف 

علفكش است .از آنجایي كه هر كاتيون

كاربرد
موجود در آبمخزنسمپاش قادر استتنهابهتعداد
محدودیمولكولعلفكشاتصال پيدا كند ،وقتي از

كاتيونها نسبتبه

ميشود ،تعداد
دزبيشتریاستفاده 

اسيدی ضعيف مانند ستوكسيدیم ،توفوردی و
كاتيونهای موجود در آب

گالیفوسيت تحت تأثير 
سخت قرار ميگيرد .اثرات كاهندگي یون سدیم بر
كش ستوكسيدیم (
روی علف 
 )1989گزارششدهاست.

Nalewaja et al.,

هولموهنری ( Holm and

كربناتهافعاليت

)Henry, 2005گزارشكردندكهب 
ي
كشهای متعلق به گروه دیم مانند
برگ 
باریک  
ترالكوسيدیم ،ستوكسيدیم و كلتودیم را كاهش
يدهند.كاهشكارایيستوكسيدیمدرحضورمقادیر
م 
باالیسدیمتوسطوایتولوهمكاران(

Whitwell et

 )al., 1992گزارش شده است .همچنين ناليواجا و
همكاران ( )Nalewaja et al., 1989گزارش كردند
كهحضوربيكربناتسدیموكربناتسدیمدرمخزن

سمپاش ،كارایي ستوكسيدیم در كنترل گونههای
باریکبرگدرگلخانهومزرعهراكاهشداد.
كشهایگروهسولفونيل
علف 

باكاهش،pHحالليت
يشود چرا كه در هنگام اسيدی
اوره در آب كم م 
كشها ،از
علف 

شدن محلولسمپاشدر این گروه از
كارایيشان كاهش

توزیع مطلوب آنها ممانعت شده و
ميیابد (.)Vencill, 2002; Green and Cahill, 2003

علفكش مت سولفورون اشاره
برای مثال ميتوان به  
كردكهدرpHهایاسيدیآببهصورت غيرفعال در
شها در
علفك 
يآید .این در حالي است كه اكثر  
م 
آبهای قليایي) داشته
آبهایي كه  pHبيشتر از  ( 6

ميدهند (
باشند تأثير خود را از دست  
.)2003ماتوكا و سنزمن (

Burgess,

Matocha and Senseman,

علفكش تریفلوكسي

 )2007با بررسي نيمه عمر
سولفورون در pHهای آب  6 ،5و  3دریافتند كه
علفكش در  pHاسيدی در مقایسه با

هيدروليز این
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ميافتد.در آزمایش گرین و
سریعتر اتفاق  

 pHخنثي

كشهایمختلفمتفاوت
رویسميتعلف 

اثرات pH

كاهيل ( )Green and Cahill, 2003نيز هنگامي كه

كشهای
نمثالدرآزمایشيفعاليتعلف 

است.بهعنوا

عوامل قليایي كننده به مخزن سمپاش اضافه شد كنترل

امآ با تغييرات  pHتغيير یافت اما
اس 
گالیفوسيت و ام 

علف انگشتي ()Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

كشهای ستوكسيدیم و كلتودیم تحت
فعاليت علف 

توسط نيكوسولفورون افزایش یافت .این محققين،

تاثير pHباالیمحلولپاششقرارنگرفت(

علفكش نيكوسولفورون را ناشي از

افزایش تأثير

كشهای
 pH .)1994باال باعث یونيزه شدن علف 

حالليت باالتر آن در  pHقليایياعالمكردند .ایندر

اسيدی ضعيف شده كه بدنبال آن مولكولهای

حالي است كه حاج محمدنیا قالیباف و همکاران

علفكش به كاتيونهای آب سخت متصل شده و


()Hajmohammadnia Ghalibaf et al., 2016

علفكشكارایيالزمرانخواهدداشت.گزارشيدر


گزارش کردند که بین سطوح  pHآب مخزن محلول

ویسكانسيننشانميدهدهنگاماستفادهازآبسخت


نیکوسولفورون،

باغلظتكاتيونكلسيموسدیمباالدرمحلولسمپاش


اختالف معنیداری وجود داشت .نامبردگان گزارش

زماني كه  pHمحلول سمپاشي پایين باشد ()pH=9/5

کردند که با افزایش تدریجی  pHآب مخزن

هيچكاهشيدركارایيعلفكشستوكسيدیممشاهده


نیکوسولفورون از  4به  ،8صفات ارتفاع ،سطح برگ،

نشده است ،اما در  pHباالی  6كارایي علفكش

وزن تر و وزن خشک اندام هوایی علف هرز سوروف

كاهش پيدا ميكند (.)Nalewaja et al., 1994

کاهش معنیداری نشان داد و در  pHبیشتر از ،8

فعاليتعلفكشي

همچنيندربررسياثرسدیمو pH

مجدداً با کاهش تأثیر علفکش ،این صفات افزایش

ستوكسيدیمتحتتاثير pHباالیآبكاهشیافتاما

یافت .به عالوه مشخص شد که  ،pH=8بهترین

فعاليت علفكشي گالیفوسيت وكلتودیم تحت تاثير

کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل علف هرز

 pHقرارنگرفت( .)Whitewell et al., 1992ایندر

سوروف ایجاد کرد هرچند تفاوت معنیداری با

حالياستكهنتایجآزمایشمانشاندادكهتغيير،pH

 pH=7نداشت .این در حالی است که بر اساس نتایج

تاثير معنيداری بر كارایي علفكش ستوكسيدیم در

نامبردگان بهترین نتیجه برای کنترل گاوپنبه در بیشتر

كنترلیوالفوحشيزمستانهنداشت.

صفات اندازهگیری شده در  pHآب معادل  8حاصل

درمورداثراتمتقابلبينسختيو pHاطالعاتكمي

شد .در حالیکه بر اساس گزارش نامبردگان،

در دسترساست()Roskamp et al., 2013وازطرفي

کاراترین  pHمحلول علفکش گالیفوسیت برای

اطالعاتبدستآمدهدراینزمينهمتناقضهستند.در

کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه به ترتیب در

پژوهشيفعاليتعلفكشيگالیفوسيتباتغييرات pH


 pHهای  6-7و  6حاصل شد .در مجموع نتایج

كشهای ستوكسيدیم و
تغيير یافت اما فعاليت علف 

آزمایش حاج محمدنیا قالیباف و همکاران

كلتودیم تحت تاثير  pHباالی محلول پاشش قرار

( ،)Hajmohammadnia Ghalibaf et al., 2016نقش

نگرفت ) .)Bridges, 1994از طرفي ناليواجا و

 pHآب محلول سمپاش بر کارایی علفکشهای

ماتيسياک ()Nalewaja and Matysiak, 1991

گالیفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علفهای

زارشكردندپاسخگالیفوسيتبهنمکهایمحلول

گ

هرز سوروف و گاوپنبه را مورد تأکید قرار داد.

در آب سخت به  pHوابسته نيست .در بررسي كه به

علفکشهای

گالیفوسیت

و

Bridges,

منظور اثر  pHو سختي در علفكش سوفالفناسيل
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)1931،5جلد،1هادرعلومگياهپزشكي(شماره

 آفت
كش


علفكش ستوكسيدیم اثر بسيار معنيداری بر كارایي


ذرتوآمبروسياانجامگرفت،رویگياهانسلمهتره

كنترل یوالف وحشي زمستانه داشت و افزایش دز

Roskamp et

علفكشمنجربهغلبهبراثراتمنفيكاربردنمکدر


نتایجآزمایشمانشاندادكهدرهریک.)al., 2013

 این در حالي است كه اثر عامل.محلول سمپاش شد

 بين،از سطوح سختي آب استفاده شده در آزمایش

 آب مخزن سمپاش تاثير معنيداری بر كارایيpH

آبمحلولسمپاشاختالفمعنيداریدر

 pHسطوح

علفكشستوكسيدیمدرآبسختدركنترلیوالف


كارایي علفكش ستوكسيدیم در كنترل یوالف

 اثر متقابل دز ستوكسيدیم و.وحشي زمستانه نداشت

 به عبارت دیگر اثر.وحشي زمستانه وجود نداشت

سختيآببررویدرصدبقاءووزنخشکیوالف

 آب مخزن سمپاش بر رویpH متقابل سختي آب و

معنيدار بود در حاليكه اثر متقابل دز
  وحشي زمستانه

درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشي زمستانه

 آب مخزن سمپاش و اثر متقابلpH ستوكسيدیم و

.معنيدارنبود


 آب مخزن سمپاش بر روی درصدpH سختي آب و

بطور كلي نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه سختي

معنيدار
  بقاء و وزن خشک یوالف وحشي  زمستانه

آب مخزن سمپاش به طور معنيداری كارایي

.نبود

علفكش ستوكسيدیم در كنترل یوالف وحشي


(  اسيدی بهترین كارایي را داشتpH

 همچنين دزهای مختلف.زمستانه را كاهش داد
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The Effect of Water Hardness and pH on the Efficacy of sethoxydim (EC
12.5%) on Winter Wild Oat, Avena ludoviciana, Control
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Abstract:
To investigate the effect of water hardness and pH on the efficacy of sethoxydim on
winter wild oat (Avena ludoviciana Durieu) control, a greenhouse experiment was conducted
at the research greenhouse of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, in
2014. Experiment was carried out in a factorial arrangement based on a randomized
complete block design with three replications. Water hardness was applied in five levels
(0.01 and 0.05 M NaHCO3, 0.01 and 0.05 M MgCl2, and deionizad water alone), and water
pH was evaluated in three levels of 5, 7, and 9 on sethoxydim efficacy with the doses of
187.5, 93.75, and 46.87 g a.i. ha-1. Analysis of variance showed that there were significant
effects of different sethoxydim doses (p≤0.01) on survival percentage and dry weight of
winter wild oat, and hardness had significant effect on the survival percentage (p≤0.01) and
significant effect on dry weight (p≤0.05) of winter wild oat. While the effect pH was not
significant on the survival percentage and dry weight of winter wild oat. Interaction between
dose and hardness on the herbicide efficacy on winter wild oat, according to the survival
percentage was very significant (p≤0.01) and according to dry weight was significant
(p≤0.05) . In addition, triple interaction of experimental factors on the survival percentage
and dry weight of winter wild oat were significant (p≤0.05). In this experiment, interaction
of dose and pH and hardness and pH on the survival percentage and dry weight of winter
wild oat wasn’t significant. Main effects and interaction between factors on the survival
percentage and dry weight of winter wild oat were similar in most cases. The results show
that acidity change had no effect on the efficacy of sethoxydim in hard water on winter wild
oat control.
Keywords: Dry weight, Survival percentage, Nabu S, winter wild oat
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