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  چکیده

 ,®Roundup( گالیفوسـیت  در مخـزن سـمپاش  ) 10و  9، 8، 7، 6، 5، 4معادل  pHشامل هفت سطح (به منظور بررسی تغییرات اسیدیته آب 
41% SL ( و نیکوسولفورون)Cruse®, 4% SC (     در کنترل علـف هـاي هـرز سـوروف)Echinochloa crus-galli (  و گاوپنبـه)Abutilon 

theophrasti(تکرار  6و در قالب طرح کامال تصادفی با  2×7به صورت فاکتوریل  گلدانی ، دو آزمایش) راي هـر  گلدان شاهد علف هرز ب 3به انضمام
گرم ماده  22و  158و نیکوسولفورون به ترتیب در مقادیر  گالیفوسیت. اجرا شد 1390در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ) pHسطح 

نتـایج   .دلیتر در هکتار اعمال شـدن  250برگی علف هاي هرز در حجم سمپاشی  4تا  3به صورت پس رویشی در مرحله ) بدون مویان(مؤثره در هکتار 
تحت تأثیر تغییرات ) P≥01/0(علف هاي هرز به طور معنی داري ) درصد شاهد(نشان داد که بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی 

pH علف کش نیکوسولفورون در  .محلول علف کش ها قرار گرفتندpH  ز سوروف آب مخزن سمپاش بیشترین تأثیر را در کنترل علف هر 8و  7هاي
در اسیدیته آب  گالیفوسیتاین در حالی بود که علف کش . به دست آمد =8pHایجاد کرد، در صورتی که بیشـترین کارایی نیکوسولفورون بر گاوپنبه در 

ـ قل يهـا  pHدر مجمـوع،  . بهترین کنترل را به ترتیب روي علف هاي هرز سوروف و گاوپنبـه نشـان داد   6و  6-7معادل  کـارایی   بـراي تـر آب   ییای
و  گالیفوسـیت آب مخزن سمپاش بر کـارایی علـف کـش هـاي      pHنتایج این آزمایش، نقش . مناسب بودند گالیفوسیتبا  سهیدر مقا کوسولفورونین

 .نیکوسولفورون در کنترل علف هاي هرز سوروف و گاوپنبه را مورد تأکید قرار داد
  
  مویانپس رویشی، زیست توده، کیفیت محلول، : واژه هاي کلیدي  
  

  1  مقدمه

بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل متعددي بر جذب، انتقال و 
ــش   ــف ک ــارایی عل ــل   ک ــن عوام ــه ای ــه از جمل ــد ک ــا تأثیرگذارن   ه

می توان به مؤلفه هاي فیزیکی نظیر جهت گیري برگ، شکل برگ، 
اندازه برگ، ضخامت کوتیکول برگ و کـرك دار بـودن آن، عوامـل    

عوامـل  و رحله رشد گیـاه و میـزان شـادابی آن،    فیزیولوژیکی مانند م
محیطی مثل بارندگی پس از سمپاشی، رطوبـت نسـبی، بـاد، دمـا و     

   ).32(کیفیت آب مورد استفاده در سمپاشی اشاره کرد 
تغییرات کیفیت منابع آب طبیعی بدین علت است کـه آب هـاي   

حل جاري با عبور از میان خاك ها و سنگ ها، مواد طبیعی را در خود 
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 ایران

از عوامـل  ). 12(کرده و به ذخایر آب هاي زیرزمینی منتقل می کنند 
کیفیت آب در این خصوص که بر جذب و انتقال برخی علف کش ها 

آب، میـزان   )pH(تأثیر می گذارند می توان به سختی آب، اسـیدیته  
کدورت آب، مواد آلی و سایر مواد موجود در آن اشاره یون بی کربنات، 

، مقیاسی شیمیایی بـراي انـدازه گیـري    pH). 13و  10، 9، 3(داشت 
هنگـامی کـه مولکـول آب    . در آب است (+H)غلظت یون هیدروژن 

می شود، به یون هایی با بار مثبت به نام هیدروژن ) هیدرولیز(شکسته 
(H+)  و یون هایی با بار منفی به نام هیدروکسید)- (OH تجزیه می
شتر باشـد، آن آب خاصـیت   هر چه میزان یون هیدروژن آب بی. گردد

مخلوط سم، حاللیـت و پایـداري    pH ).21(عکس الاسیدتري دارد و ب
یونی علف کش ها را کنترل می کند، بنـابراین بـر جـذب و فعالیـت     

هنگامی که . بیولوژیکی آن ها با تعیین فرم علف کش، تأثیرگذار است
pH  محلول سم کمتر ازpKa )علف کـش قـرار   ) ثابت تفکیک یونی
می تواند حاللیـت علـف کـش را افـزایش داده و      pHد، افزایش گیر

فعالیت علف کش را بهبود بخشد، به خصوص هنگامی که محدودیت 
  ). 14(جذب ناشی از حاللیت علف کش باشد 
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بـه واکـنش هـاي مختلـف      1علف کش هاي سـولفونیل اوره اي 
واکـنش تخریبـی   . هیدرولیز، حساسیت هاي متفاوتی نشان می دهند

ر این گروه از علف کش ها، شکافتن پـل سـولفونیل اوره اي   اصلی د
عالوه بر این، حاللیت آب سولفونیل اوره ها ). 2(است  pHوابسته به 

) 29(در تحقیقی، ویکاري و همکـاران  ). 28(است  pHنیز وابسته به 
ریم سـولفورون در محلـول آبـی بـا     علف کش دریافتند که هیدرولیز 

ه و سپس تحت شرایط قلیـایی دوبـاره   کاهش یافت 7تا  pHافزایش 
علـف کـش   تحقیقات قبلی نشان دادند که جـذب  . افزایش نشان داد

تریفلوکسی سولفورون به داخل برگ هاي برخی علف هاي هرز مـی  
کیفیت آب به نظر بر ).  15(حامل سم قرار گیرد  pHتواند تحت تأثیر 

علف این یی سمیت گالیفوسیت نیز تأثیرگذار است؛ چرا که تغییر کارا
کش در مزرعه و گلخانه مشهود است، سمیت گالیفوسیت با کـاهش  
حجم سمپاشی معموال افزایش یافته و همچنین استفاده از آب مقطـر  

  ). 4(به عنوان حالل گالیفوسیت کارایی آن را بهبود می بخشد 
آب مخزن سمپاش روي علف کش  pHبراي بررسی تأثیر اثرات 

رایی کنترل علف هاي هرز روشی مناسـب  ها، انجام آزمایش هاي کا
از طرفی گونه اي مختلف علف هاي هرز ممکن اسـت مقـادیر   . است

متفاوتی از یون ها را در بافت خود داشته باشند که با کیفیت محلـول  
علـف هـرز   ). 14(علف کش ها واکنش هاي متفـاوتی نشـان دهنـد    

ـ بار  .Echinochloa crus-galli (L.) P] بـرگ سـوروف   کی
Beauv.]   از خانواده گندمیان(Poaceae)  پهـن بـرگ   علف هرز و

از خانواده پنیرك  (.Abutilon theophrasti Medicus)گاوپنبه 
(Malvaceae) کنترل  فیدر ط ،متفاوت یکیمورفولوژ اتیبا خصوص

با توجه . رندیگ یقرار م کوسولفورونیگالیفوسیت و ن يعلف کش ها
ل در کاربرد این علف کش هـا  به این که آب به عنوان مهمترین حال

مطرح است، بنابراین به نظرمی رسد کـه ویژگـی هـاي کیفیـت آب     
در  مکن اسـت م، )pH( اسیدیتهمانند اضافه شده به مخزن سمپاشی، 

موارد با توجه به  ).32و  18، 8، 6(کارایی این علف کش ها مؤثر باشد 
آب  pHبررسی تغییرات  حاضر با هدفپایه اي مذکور، آزمایش هاي 

 و 2)رانـداپ (گالیفوسـیت   علف کش هـاي  ییکارا برمخزن سمپاش 
علف هاي هرز سوروف و گاوپنبـه   در کنترل  3)کروز( نیکوسولفورون

 .ي طراحی و اجرا شددر شرایط گلخانه ا
  

  مواد و روش ها
از مزرعــه  1389بـذور علـف هــرز سـوروف و گاوپنبــه در سـال     

جهت بهبود جوانه . ي شدتحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد جمع آور

                                                        
1- Sulfonylurea  
2- Nicosulfuron (Crouse®)   
3- Glyphosate (Roundup®)   

با سمباده، بـه  ) 26(زنی، بذور سوروف بعد از خراش دهی پوشش بذر 
درصـد قـرار گرفتنـد و     1دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  3مدت 

بذور علف هرز گاوپنبـه  . سپس دو بار با آب مقطر شستشو داده شدند
و دقیقـه قـرار گرفتنـد     1درجه سانتی گراد به مـدت   100نیز در آب 

سپس دو بار با آب مقطر شستشو داده شـدند و در دمـاي آزمایشـگاه    
با انجام تیمارهاي مذکور، جوانه زنی بذور سوروف و ). 25(خنک شدند 

 هـاي  علف دار جوانه بذر  8تعداد . درصد رسید 90گاوپنبه به بیش از
: خـاك مزرعـه  : لیتري محتوي ترکیبی از ماسه 2گلدان هاي هرز در 

بوتـه   ،بعد از سبز شدن. در عمق مناسب نشاء شدند) 1:2:1(خاکبرگ 
. تنـک شـدند  در هر گلـدان  بوته  5به  یقیدر مرحله یک برگ حقها 

بـا نـور طبیعـی و    ساعت روشنایی  16گلدان ها در گلخانه در شرایط 
درجه سانتی  27تا  25دماي در ) به کمک المپ بخار سدیم(تکمیلی 

) درجـه سـانتی گـراد    18 تـا  16دمـاي  (سـاعت تـاریکی     8 و ،گراد
 انجـام  از زیر گلدان هاحسب نیاز گیاه  برنیز آبیاري . نگهداري شدند

  .شدمی 
کارایی علف کش ها در کنترل علف هـاي هـرز در دو آزمـایش    

 6بـا   یدر قالب طرح کامال تصادف 2×7 لیبه صورت فاکتورجداگانه 
 1390در سـال   مشـهد  یدانشگاه فردوسـ  یقاتیتکرار در گلخانه تحق

ـ در ا. گرفت مورد بررسی قرار آب بـا  pH  سـطح  7 هـا،  شیآزمـا  نی
هاي  علف کش به عنوان حالل 10و 9، 8،  7، 6، 5، 4 معادل ریمقاد

و  سـوروف هـرز  هـاي  علـف  در کنترل  کوسولفورونین و گالیفوسیت
بـراي هـر    4بافرهاي آماده شرکت مرك آلمـان  ، با استفاده ازگاوپنبه
 pHتفاده از بافر آماده براي هـر سـطح   اس. )16(تهیه شد  pHسطح 

آب در ترکیب با علف  pHبدین منظور بود تا عالوه بر ثبات تغییرات 
محلـول علـف    pHکش ها در طی آزمایش، پاسخ حاصل از تغییرات 

سه گلدان شاهد از هر علـف  ). 4(کش نیز بدون دخالت یون ها باشد 
بـدون کـاربرد   سمپاشی بافر به تنهایی ( pHهرز نیز براي هر سطح 

ــش  ــف ک ــدند ) عل ــور ش ــاي  . منظ ــش ه ــف ک ــیتعل و  گالیفوس
گرم ماده مؤثره در  22و  158نیکوسولفورون به ترتیب در مقادیر ثابت 

به ) 11(حاصل از آزمایش مقدماتی  ED50هکتار با توجه به شاخص 
 17(هرز هاي  علف حقیقی برگ 4تا  3در مرحله صورت پس رویشی 

ـ یرتوسط سـمپاش متحـرك   ) 27و  بـا نـازل     MATABIمـدل  یل
 لیتر در هکتار و با فشـار پاشـش   250یجو میزان خرو 8001بادبزنی 

kPa200 همچنین براي هیچ یک از علف کش ها از . شدند یسمپاش
  . مویان استفاده نشد

، چهار هفتـه  تأثیر تیمارهاي صورت گرفتهدرجه به منظور تعیین 
مانده در هر  یباق زنده اهیتعداد گبوته هاي علف هرز،  یپس از سمپاش

و به صورت درصدي از کل گیاهـان داخـل   ) 7(یادداشت شده گلدان 
سطح  ارتفاع بوته، ).1معادله (محاسبه شدند  )تعیین درصد بقاء(گلدان 
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و خشک بخش ، وزن تر )ΔTشرکت  LAMبه کمک دستگاه (برگ 
با برداشت بخش هوایی گیاه از سطح (علف هاي هرز تک بوته  ییهوا

درجه سـانتی   75گلدان و خشک کردن نمونه ها در آون دماي  خاك
به  زین) گرم 001/0ساعت و توزین با ترازوي دقیق  48گراد به مدت 

  .سنجیده شدصورت درصد شاهد 
تعداد گیاهان زنده / تعداد بوته اولیه موجود در هر گلدان(× 100[ ) 1(

  ]بقاء) = % هفته پس از سمپاشی 4مانده 
مربوط به درصد بقاء، ارتفاع بوته،  يداده ها لیتحل و هیتجز يبرا
ـ از تجز علف هـاي هـرز  ، وزن تر و خشک اندام هوایی برگ سطح  هی

انجـام مقایسـات   . استفاده شد MSTATC توسط نرم افزار انسیوار
میانگین صفات مذکور نیز از آزمون چند دامنـه اي دانکـن در سـطح    

دن تیمارهـاي مـورد   با توجه به کمـی بـو   .صورت گرفت% 5احتمال 
شده در علف  يریصفات اندازه گآزمایش، براي مقایسه همزمان روند 

گالیفوسـیت و   يکش ها علف آب مخزن pH راتییهرز به تغ يها
بر اسـاس رونـد   . از روش تجزیه رگرسیون استفاده شد کوسولفورونین

و پلـی  ) 2معادله (پراکنش داده ها، توابع شامل پلی نومیال درجه سه 
برازش مدل هاي فوق و تجزیـه  . بودند) 3معادله (ال درجه چهار نومی

 EXCEL 2007 رگرسیونی و رسم نمودارها بـه کمـک نـرم افـزار    
  Y0صفت مورد نظـر علـف هـرز؛    Yکه در این معادالت، . انجام شد

نیز به ترتیب شیب خـط   dو  a ،b ،cاسیدیته آب؛  Xعرض از مبدأ؛ 
  :درجه چهار معادله هستند براي جزء خطی، درجه دو، درجه سه و

)2(                                              Y=Y0+aX+bX2+cX3  
)3 (                                    Y=Y0+aX+bX2+cX3+dX4    

  
  نتایج و بحث

نتایج آزمایش اول نشان داد که  :علف کش نیکوسولفورون -1

کوسولفورون، کارایی آن تغییرات اسیدیته آب در محلول علف کش نی
را در کنترل علف هاي هرز به طور معنی داري تحت تـأثیر قـرار داد   

به طوري که درصد بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن تر و ). 1جدول (
علـف هـاي هـرز سـوروف و     ) درصد شـاهد (وزن خشک اندام هوایی 

تغییـرات اسـیدیته آب در   ) P≥01/0(گاوپنبه تحـت تـأثیر معنـی دار    
). 2جـدول  (خزن سمپاش علف کـش نیکوسـولفورون قـرار گرفـت     م

عالیم خسارت علف هرز سوروف تحت تـأثیر نیکوسـولفورون شـامل    
کوتولگی، زردي برگ ها، پیچیدگی غـالف بـرگ از قاعـده و بافـت     

کـاهش ارتفــاع بوتــه،  ). 31و  23(مردگـی تــدریجی بـرگ هــا بــود   
یدگی برگ هـا  و خشک) شبیه موزاییک(چروکیدگی، پیچیدگی، زردي 

نیز از عالیم خسارت تیمار نیکوسولفورون بر علف هرز گاوپنبـه بـود   
  ).30و  27(

براي مقایسه منطقی بین علف هاي هرز سـوروف و گاوپنبـه بـا    
خصوصیات مرفولوژیک متفاوت، صفات آن ها بر اساس درصد نسبت 

). 19(محاسـبه شـده اسـت    ) شاهد بدون سمپاشـی (به شاهد مربوطه 
بـا افـزایش تـدریجی     ،مالحظه می شـود  2که در جدول همانطوري 

، ارتفـاع،  pH=8تـا   pH=4اسیدیته آب در مخزن نیکوسـولفورون از  
علـف  ) درصـد شـاهد  (سطح برگ، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی 

 pH، ولـی در  ) P≥05/0(هرز سوروف کاهش معنی داري نشان داد 
. ات افزایش یافتمجددا با کاهش تأثیر علف کش، این صف 8بیشتر از 

بهترین کارایی علف کش نیکوسولفورون  8معادل  pHبا وجودي که 
در کنترل علف هرز سوروف را ایجاد کرد، ولی تفاوت معنی داري بـا  

این در حالی بود که بهترین نتیجـه بـراي کنتـرل    . نداشت 7اسیدیته 
حاصل  8گاوپنبه در بیشتر صفات اندازه گیري در اسیدیته آب معادل 

  ). 2جدول ( شد

 
  . نیکوسولفورونسمپاشی آب در مخزن  اسیدیته تجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده علف هاي هرز در پاسخ به تغییرات - 1جدول 

Table 1- Analysis of variance on weeds measured traits in response to water pH variation in nicosulforon spray tank 

SOV 
  )تغییرمنابع (

DF 
  )درجه آزادي(

)میانگین مربعات(  Mean square1  
Survival 

  )بقاء(
Height 

)ارتفاع(  
Leaf area 

)سطح برگ(  
Shoot fresh w. 

)وزن تر اندام هوایی(  
Shoot dry w.   

  )وزن خشک اندام هوایی(
Weed )49637.13 ** 54079.20**   10710.14**   53031.84**   6086.01**   1  )علف هرز  

pH Water ) 3519.89**  3333.71**   2723.64**   1139.26**   5789.88 **  6  )اسیدیته آب  
Weed ×pH Water  6  ns 228.37   **73.76   **865.72   **1286.22  **1431.98  
Error )34.85 49.95  62.03  14.47  224.46  70  )خطاي آزمایش  

CV (%)  %)10.30 12.70  12.53  7.06 15.41    )ضریب تغییرات  
.  درصد و غیر معنی دار 1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال   ns و **  1  

1
** & ns significant at level of 1% and non significant, respectively. 
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  .بر میانگین صفات علف هاي هرز در مخزن سمپاش نیکوسولفورون اسیدیته آب ×اثرات متقابل علف هرز - 2جدول 
Tab. 2- Interaction between weed and water pH in nicosulforon spray tank on mean of weed traits.  

Shoot dry w.  
(% control) 

اندام وزن خشک 
)شاهد(%  هوایی  

Shoot fresh w. 
(% control) 

هوایی اندام وزن تر   
)شاهد(%   

Leaf area  
(% control) 

)شاهد(% سطح برگ   

Height  
(% control) 

)شاهد(% ارتفاع   

Survival   
(% control) 

)شاهد(% بقاء   

Weeds/ 
Water pH 

/علف هرز  
آب اسیدیته   

)سوروف(  Barnyardgrass 
33.07 d 34.92 d 79.90 abc 40.27 f  93.33  4 

30.93 d
e 33.65  d 72.55 bcd 35.00 g  85.00  5 

9.09 f
g 11.40 ef 51.96 e 27.22 h  67.50  6 

3.99 g 6.20 f 26.96 f 19.44 i  39.17  7 
2.63 g 4.65 f 21.57 f 16.67 i  25.83  8 

7.27 f
g 9.88 ef 51.47 e 27.78 h  56.67  9 

12.98 F 15.24 e 56.86 e 34.89 g  86.67  10 
 Velvetleaf )گاوپنبه(  

82.21 b 85.81 b 85.13 a 89.39 a 100.00  4 
67.37 c 71.89 c 78.02 abc 81.31 b 98.33  5 
61.52 c 65.76 c 74.91 bcd 76.77 c 90.00  6 
32.39 d 35.31 d 70.61 cd 67.68 d 68.33  7 
24.46 e 32.91 d 53.58 e 61.11 e 50.00  8 
79.15 b 83.07 b 81.90 ab 84.85 b 73.33  9 
93.18 a 96.41 a 86.20 a 91.92 a 93.33  10 

 .ندارند% 5اراي حروف مشابه می باشند، بر اساس آزمون دانکن اختالف معنی داري در سطح احتمال میانگین هایی که در هر ستون د 1
1Means in every column that followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) based on Duncans’ test. 

  
شـود   یظه مکه مالح يهمان طور ،دو علف هرز نیب سهیدر مقا

. از گاوپنبه بود شیدر کنترل سوروف ب کوسولفورونیعلف کش ن ریتأث
نیکوسـولفورون  علـف کـش    ییکـارا  طیشرا نیدر بهترکه  يبه طور

، درصد بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن تر و )8آب معادل  تهیدیاس(
، 7/16، 8/25ب به یعلف هرز سوروف به ترت ییوزن خشک اندام هوا

ـ ا. دیدرصد شاهد رس 6/2و  6/4، 6/21 علـف هـرز    يبـرا  ریمقـاد  نی
جـدول  (درصد بود  5/24و  9/32، 6/53، 1/61، 0/50گاوپنبه معادل 

2     .( 
به خاطر خصوصیات شیمیایی علف کش هاي سولفونیل اوره، آن 

   pKa. هـــا توانـــایی تجزیـــه در محلـــول هـــاي آبـــی را دارنـــد 
وره در یـک طیـف   علف کش هاي سـولفونیل ا ) ثابت تفکیک یونی(

 pKaمحلول باالتر از  pHهنگامی که . قرار دارد) 3/3-2/5(اسیدي 
). 12(علف کش باشد، علف کش یونیزه شده و بیشتر حل مـی شـود   

به  8/8و  9/6، 5هاي  pHحاللیت آبی علف کش نیکوسولفورون در 
گزارش ) قسمت در میلیون(پی پی ام  29200و  12200، 360ترتیب 

   ).24(شده است 
به طور کلی، حاللیت علف کش هـاي سـولفونیل اوره در آب بـا    

چرا که در هنگام اسیدي شدن حـالل ایـن   . کم می شود pHکاهش 
گروه از علف کش ها، از توزیع مطلوب آنها ممانعـت شـده و کـارایی    

بـه عنـوان مثـال، علـف کـش مـت       ). 28و  9(شان کاهش می یابد 
هـاي اسـیدي آب بــه    pH سـولفورون از خـانواده سـولفونیل اوره در   

است که اکثر حشره کش ها،  یدر حال نیا. صورت غیرفعال در می آید
 7از  شـتر یآن ب pHکـه   ییهـا  آبقارچ کش ها و علف کش ها در 

 ).5(دهند  یخود را از دست م ریتأث عیسر یلیخ) ییایقل يآب ها(باشد 
 ،1(نتایج این آزمایش با تحقیقات سایرین محققین همخوانی داشـت  

  ).  28و  22، 18، 9
با بررسی نیمه عمر علـف  ) 15(در همین راستا، ماتوکا و سنزمن 

دریافتنـد کـه    9و  7، 5هاي آب  pHکش تریفلوکسی سولفورون در 
هاي خنثی  pHاسیدي در مقایسه با  pHهیدرولیز این علف کش در 
به طوري که، یک حالل اسیدي حـدود  . و قلیایی، سریعتر اتفاق افتاد

سـاعت اخـتالط    48صد ماده مؤثره این علف کـش را پـس از   در 10
در حالی که براي افت برابر ماده مؤثره این علف کش در . کاهش داد

ساعت زمان پس از اختالط نیـاز   120یک حالل خنثی یا قلیایی، به 
نیز هنگامی کـه عوامـل قلیـایی    ) 9(در آزمایش گرین و کاهیل . بود

محلـول   pH، باعـث افـزایش   کننده به مخزن سـمپاش اضـافه شـد   
به ) Digitaria sanguinalis(نیکوسولفورون شد و علف انگشتی 

علف این محققین، افزایش تأثیر . خوبی با این علف کش کنترل گردید
 . باال دانستند pHنیکوسولفورون را ناشی از حاللیت باالتر آن در کش 
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  . در مخزن سمپاشی گالیفوسیتآب اسیدیته  هاي هرز در پاسخ به تغییراتتجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده علف  - 3جدول 

Table. 3- Analysis of variance on weeds measured traits in response to water pH variation in glyphosate spray tank. 

SOV 
  )منابع تغییر(

DF 
  )درجه آزادي(

)میانگین مربعات(  Mean square1  
Survival 

  )بقاء(
Height 

)ارتفاع(  
Leaf area 

)سطح برگ(  
Shoot fresh w. 

) وزن تر اندام هوایی(  
Shoot dry w. 

)وزن خشک اندام هوایی(  
Weed )1  )علف هرز  ns 107.44  **34992.13  **1640.17  **41043.46 ** 36408.77 

pH Water ) 4241.37**  4388.68**  2030.43**  1288.70**  5980.16 **  6  )اسیدیته آب 
Weed ×pH Water  6  ns 46.63  **275.95  **198.78  **1891.54  **1831.26 
Error )5.83 20.05 15.49 17.88 179.46  70  )خطاي آزمایش 

CV (%)  %)6.75 12.07 6.18 7.71 14.85    ) ضریب تغییرات 
.  درصد و غیر معنی دار 1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال   ns و **  1  

1
** & ns significant at level of 1% and non significant, respectively. 

  
در پژوهش دیگري، کارایی علف کش نیکوسولفورون با افـزودن  

ــاي   ــده ه ــدیل کنن ــاهی زرد   pHتع ــوروف و دم روب ــرل س در کنت
)Setaria glauca ( ایـن  . درصـد افـزایش یافـت    40تـا   20حدود

ــوژی  Panicum(کی در تیمــار ارزن پروســو افــزایش فعالیــت بیول
miliaceum ( درصد، و در تاتوره  30تا)Datura stramonium (

  ). 14(درصد مشاهده شد  20تا  10
عالیــم خســارت علــف کــش : علــف کــش گالیفوســیت -2

گالیفوسیت در علف هاي هرز سوروف و گاوپنبه شـبیه نشـانه هـاي    
نس صفات انـدازه  تجزیه واریا. خسارت علف کش نیکوسولفورون بود

گیري شده علف هاي هـرز بـا تغییـر اسـیدیته محلـول علـف کـش        
همانطوري که مالحظه می شـود  . آمده است 3گالیفوسیت در جدول 

درصد بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی 
علف هاي هرز سوروف و گاوپنبه تحت تأثیر معنی دار ) درصد شاهد(
)01/0≤P (رات اســیدیته آب در مخــزن ســمپاش علــف کــش  تغییــ

  ). 3جدول (گالیفوسیت قرار گرفت 
آب در مخزن علـف کـش گالیفوسـیت بـه      pHبا تجزیه اثرات 

تفکیک علف هاي هرز مشخص شد که بیشترین کـاهش معنـی دار   
علـف  ) درصد شـاهد  7/41(و سطح برگ ) درصد شاهد 5/20(ارتفاع 

ست آمـد، و کمتـرین وزن تـر    ، به د7هرز سوروف در اسیدیته معادل 
آن ) درصد شـاهد  9/5(و وزن خشک اندام هوایی ) درصد شاهد 8/7(

نداشـت   pH=7حاصل شـد کـه تفـاوت معنـی داري بـا       pH=6در 
)05/0≤P .( در صورتی که بیشترین کارایی علف کش گالیفوسیت در

به دست آمد، به طوري  6کنترل علف هرز گاوپنبه در اسیدیته معادل 
ع بوته، سطح برگ، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی گاوپنبه که ارتفا

درصـد شـاهد    88و  85، 61، 48را به شکل معنـی داري بـه ترتیـب    
بنابراین، در شرایطی که اسیدیته مخزن علف ). P≥05/0(کاهش داد 

بود، هـر دو علـف هـرز بـه خـوبی      ) pH=7(کش گالیفوسیت خنثی 
 ).4جدول (کنترل شدند 

، شرایط اسیدي آب عمدتاً براي علـف  )22(وف پتربر اساس نظر 
ماننـد  (کش هاي با خاصیت اسیدي ضعیف با کـاربرد پـس رویشـی    

مناسب است، چرا که این نوع علف کش ها در شرایطی ) گالیفوسیت
. در آب بیشتر باشد کمتر از هم گسسته می شوند +Hکه غلظت یون 

از مواد افزودنی باید ) تجاوز کرد 7آب از  pHاگر (در غیر این صورت 
در تحقیـق انجـام شـده توسـط بـوهلر و      ). 22(مناسب استفاده نمود 

آب به عنوان حالل  pHنتیجه گیري شد که افزایش ) 4(برنساید نیز 
گــرم مــاده مــؤثره بــا حجــم  400تیمــار (علــف کــش گالیفوســیت 

 2/4از   1به کمک بافر بیف تاالت پتاسیم) لیتر در هکتار 190سمپاشی
روز پـس از تیمـار روي    14، سمیت این علف کش را 9 و 7تا سطح 
ــوالف  ــاهش داد  ) Avena sativa(ی ــه اي ک ــایش گلخان در آزم

)05/0≤P .( به طوري که، کاهش وزن تر اندام هوایی یوالف نسـبت 
 69آب محلـول معـادل    pH=2/4کـه در  ) بدون سمپاشـی (به شاهد 

حاصـل   درصد 55و  62به ترتیب  9و  7هاي آب  pHدرصد بود، در 
نتایج آزمایش مزرعه اي نیز با آزمایش گلخانه اي مطابقت نشان . شد
  .  داد

علیرغم کاربرد علف کش هاي نیکوسولفورون و گالیفوسـیت در  
رونـد  ) 20(آزمایش هاي جداگانه، جهت مقایسـه ي منطقـی آن هـا    

محلول سم در کنترل علـف هـاي هـرز سـوروف و      تهیدیاس راتییتغ
 توجه بهبا . آمده است 1یه رگرسیون در شکل گاوپنبه به صورت تجز

شکل مشخص می شود که علـف کـش نیکوسـولفورون کنتـرل      این
بهتري روي سوروف نشان داد، در صورتی که تأثیر گالیفوسـیت بـر   

همچنـین نیکوسـولفورون در اسـیدیته    . گاوپنبه بیش از سوروف بـود 
دو علف هرز  بهترین تأثیر را در کنترل هر) pH= 8(متمایل به قلیایی 

در صورتی که علف کش گالیفوسیت در . نشان داد) به شکل یکسان(
 6-7بیشترین کـارایی را در کنتـرل گاوپنبـه، و در     6اسیدیته معادل 

=pH  6و  5، جداول 1شکل (سوروف را بهتر مهار کرد علف هرز .(  
                                                        
1- Potassium biphtalate buffer 



  1394 زمستان، 4شماره، 29، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      536

 

  . ر میانگین صفات علف هاي هرزب گالیفوسیتدر مخزن سمپاش  آب اسیدیته ×متقابل علف هرز اثرات - 4جدول 
Table 4- Interaction between weed and water pH in glyphosate spray tank on mean of weed traits.  

Shoot dry w.  
(% control) 

اندام وزن خشک 
)شاهد(% هوایی   

Shoot fresh w. 
(% control) 

هوایی اندام وزن تر   
)شاهد(%   

Leaf area  
(% control) 

)شاهد(% سطح برگ   

Height  
(% control) 

)شاهد(% ارتفاع   

Survival   
(% control) 

)شاهد(% بقاء   

Weeds/ 
Water pH 

 /علف هرز
آباسیدیته    

)سوروف(  Barnyardgrass 
23.81 f 25.97 d 70.59 c 41.67 g 83.33  4 
17.33 g 19.02 ef 63.72 d 32.22 h 74.17  5 
5.96 i 7.82 g 48.53 f 30.55 h 45.00  6 
6.35 i 8.30 g 41.67 g 20.55 i 42.50  7 

12.12 h 14.54 f 56.37 e 34.33 h 80.83  8 
16.79 g 19.02 ef 63.72 d 39.61 g 93.33  9 
22.48 f 24.25 de 70.59 c 42.22 g 98.33  10 

)گاوپنبه(  Velvetleaf 
76.02 c 80.82 b 79.21 ab 81.82 bc 90.00  4 
56.93 e 67.05 c 74.73 bc 70.20 d 73.33  5 
12.34 h 14.97 f 39.43 g 52.53 f 41.67  6 
16.67 g 19.51 ef 53.58 e 64.14 e 50.00  7 
61.81 d 67.21 c 71.33 c 78.16 c 81.67  8 
81.47 b 84.31 b 75.27 bc 84.59 b 96.67  9 
91.08 a 92.50 a 83.51 a 95.45 a 100.00  10 

 .ندارند% 5میانگین هایی که در هر ستون داراي حروف مشابه می باشند، بر اساس آزمون دانکن اختالف معنی داري در سطح احتمال  1
1Means in every column that followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) based on Duncans’ test. 

 

 آب در مخزن نیکوسولفورون در کنترل علف هاي هرز اسیدیته مربوط به برهمکنش تغییرات 3و  2رامترهاي معادالت پا - 5جدول 
Table 5- Parameters of 2 and 3 equations regarding the interaction of water pH variation in nicosulfuron spray tank  

on weeds control. 
) پارامترها(  Parameters (Y0) (a) (b) (c) (d)  )ریب تبیینض( R2 

) بقاء(  Survival       
)سوروف(  Barnyardgrass -174.54 164.85 -31.33 1.76 - 0.94 

)گاوپنبه(  Velvetleaf -220.53 177.35 -30.77 1.62 - 0.91 
)ارتفاع بوته(  Height       

)سوروف(  Barnyardgrass 27.09 18.94 -5.24 0.34 - 0.93 
)گاوپنبه(  Velvetleaf 78.64 19.90 -5.90 0.41 - 0.81 

)سطح برگ(  Leaf area       
)سوروف(  Barnyardgrass 45.24 46.26 -12.35 0.79 - 0.85 

)گاوپنبه(  Velvetleaf 515.61 390.85 -89.94 8.58 -0.29 0.74 
)هوایی تروزن (  Shoot fresh w.       

)سوروف(  Barnyardgrass 51.64 -18.47 -4.21 0.30 - 0.90 
)گاوپنبه(  Velvetleaf 52.41 47.23 -13.18 0.90 - 0.78 

)وزن خشک هوایی(  Shoot dry w.       )سوروف(  Barnyardgrass 132.33 -33.21 2.13 - - 0.99 
)گاوپنبه(  Velvetleaf 24.21 60.09 -15.32 1.01 - 0.77 

 

  کلی نتیجه گیري
نتایج این آزمایش، بقاء، ارتفاع بوته، سطح ساس به طور کلی بر ا

علف هاي هرز ) درصد شاهد(اندام هوایی برگ، وزن تر و وزن خشک 
سوروف و گاوپنبه به طور معنی داري تحت تأثیر تغییرات اسیدیته آب 

مخزن سمپاش علف کش هاي گالیفوسـیت و نیکوسـولفورون قـرار    
رون در کنتـرل علـف   بیشترین فعالیت علف کش نیکوسـولفو  .گرفتند

بـه   8و  7-8هاي آب  pHهاي هرز سوروف و گاوپنبه به ترتیب در 
 . دست آمد
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 گرم 158( گالیفوسیتعلف کش هاي  مخزندر اسیدیته آب صفات اندازه گیري شده در علف هاي هرز به تغییرات  رگرسیونمقایسه  - 1 شکل
  .)ثره در هکتارؤگرم ماده م 22(و نیکوسولفورون ) هکتار ثره درؤماده م

Figure 1- Comparison of the regression of weeds measured traits to water pH variation in spray tank of glyphosate  
(158 g ai ha-1) and nicosulforon (22 g ai ha-1  ) herbicides 
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 .آب در مخزن گالیفوسیت در کنترل علف هاي هرزاسیدیته  نش تغییراتکمربوط به برهم 3و  2پارامترهاي معادالت  -6جدول 
Table 5- Parameters of 2 and 3 equations regarding the interaction of water pH variation in glyphosate spray tank  

on weeds control 
) پارامترها(  Parameters (Y0) (a) (b) (c) (d)  )ریب تبیینض( R2 

) بقاء(  Survival       
)سوروف(  Barnyardgrass -1250.90 945.43 -238.16 25.05 -0.93 0.93 

)گاوپنبه(  Velvetleaf 686.19 -266.60 -35.64 -1.48 - 0.87 
)ارتفاع بوته(  Height       

)سوروف(  Barnyardgrass -270.80 230.90 -59.94 6.38 -0.24 0.85 
)پنبهگاو(  Velvetleaf 400.02 -14.77 18.69 -0.76 - 0.91 

)سطح برگ(  Leaf area       
)سوروف(  Barnyardgrass -594.27 485.18 -115.17 11.83 -0.43 0.95 

)گاوپنبه(  Velvetleaf -523.96 455.45 -120.03 12.96 -0.49 0.78 
)هوایی تروزن (  Shoot fresh w.       

)سوروف(  Barnyardgrass 166.42 -57.95 6.72 -0.23 - 0.92 
)گاوپنبه(  Velvetleaf 795.22 -311.98 40.37 -1.61 - 0.78 

)وزن خشک هوایی(  Shoot dry w.       )سوروف(  Barnyardgrass 152.79 -52.29 5.86 -0.19 - 0.92 
)گاوپنبه(  Velvetleaf 794.81 -315.18 40.89 -1.64 - 0.84 

 
محلـول در مخـزن علـف کـش      pHکـاراترین  در صـورتی کـه   

گالیفوسیت براي کنترل علف هاي هرز سوروف و گاوپنبه به ترتیـب  
هاي قلیـایی تـر    pHدر مجموع، . حاصل شد 6و  6-7 هاي pHدر 

ــا     ــه ب ــولفورون در مقایس ــارایی نیکوس ــتري روي ک ــأثیر بیش آب، ت

 .گالیفوسیت در کنترل علف هاي هرز سوروف و گاوپنبـه نشـان داد  
آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش  pHنتایج این آزمایش، نقش 

هاي گالیفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف هاي هرز سوروف و 
 .تأکید قرار داد گاوپنبه را مورد
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