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بررسی کارایی علف کش  ستوکسیدیم در کنترل فاالریس بذر کوچك و یوالف وحشی زمستانه در 
حضور نمك های مختلف و سولفات آمونیوم

Efficiency study of sethoxidim in controlling little canarygrass (phalaris minor Retz.) and 
winter wild oat (Avena ludoviciana Duriea) in presence of different salts and ammonium 

sulfate 
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چکیده:
به منظور بررســی کارایی علف کش  ستوکســیدیم در کنترل فاالریس بذر کوچك و یوالف وحشی زمستانه در 
حضور نمك های مختلف، دو آزمایش جداگانه در گلخانه تحقیقاتی دانشــکده کشــاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به 
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شــد. ســه فاکتور آزمایش برای هر گونه 
علف هرز شــامل 1. دز علف کش ستوکسیدیم در سه سطح شامل 187/5، 93/75 و 48/87 گرم ماده مؤثره در هکتار. 2. 
نوع نمك در پنج سطح شــامل 500 میلی گرم در لیتر بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، کلرور کلسیم و کلرور منیزیم 
و آب دیونیزه به عنوان شــاهد و 3. کاربرد و عدم کاربرد ســولفات آمونیوم بود. سه هفته بعد از سمپاشی، درصد بقاء 
و وزن خشــك اندام هوایی اندازه گیری شد. نتایج نشــان داد که کاربرد نمك به طور معنی داری کارایی علف کش 
ستوکســیدیم در کنترل یوالف وحشی زمســتانه و فاالریس بذر کوچك را کاهش می دهد. با این حال نوع نمکی که 
بیشترین اثر منفی را بر کارایی ستوکسیدیم داشت بین دو علف هرز متفاوت بود. افزایش دز ستوکسیدیم منجر به غلبه 
بر اثرات منفی حضور نمك در محلول پاشــی شد در حالی که کاربرد سولفات آمونیوم سودمندی چندانی به ویژه در 

فاالریس بذر کوچك در جلوگیری از اثرات منفی ناشی از وجود نمك در محلول به همراه نداشت. 
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مقدمه

یوالف وحشــی زمستانه و فاالریس بذر کوچک 
از علف هــای هــرز علفــی، باریک برگ و یک ســاله 
می باشند. یوالف وحشــی از جمله مهم ترین علف های 
هرز اســت که پراکنش وسیعی در ســطح کشور دارد 

و در بســیاری از مناطــق ایران و در انــواع محصوالت 
زراعــی، زمین هــای بایــر و باغ ها مشــاهده می شــود 
کشــور  در   .)Rashed-Mohasel et al., 2009(
ما یوالف وحشــی از مهم ترین علف هــای هرز گندم، 
چغندر قنــد، یونجه، انواع حبوبات، کلزا و پیاز اســت 
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)Zand et al., 2009(. فاالریــس بذر کوچک  نیز از 
مهم ترین علف های هرز در محصوالت زراعی باریک 
برگی چون گندم و محصوالت پهن برگی مانند چغندر 
قند، کلزا و نیشــکر است )Zand et al., 2009( و در 
بعضی مناطق ایران خســارت زیادی را در اثر رقابت با 
محصوالت زمستانه مثل گندم و کلزا به وجود می آورد 
)Baghestani et al., 2008(. در محصوالت زراعی 
پهن برگ مانند چغندرقند، پیاز، کلزا، ســویا و یونجه، 
اســتفاده از علف کش ستوکسیدیم برای کنترل این دو 
 .)Zand et al., 2009( علف هرز توصیه شــده است
علف کش ستوکســیدیم با نام تجاري نابو-اس در سال 
1365 در ایران ثبت شده است و به صورت پس رویشي 
و به میزان حدود 3 لیتر در هکتار در مرحله 5-2 برگي 
علف های هرز باریک برگ یک ساله و چندساله به کار 

.)Tu et al., 2001; Zand et al., 2014( مي رود
آب مهم تریــن و رایج ترین حالل مورد اســتفاده 
برای کاربرد علف کش ها اســت بــه طوری که بیش از 
99 درصــد محلول سم پاشــی را آب تشــکیل می دهد 
)Nalewaja et al., 1995(. لــذا ویژگی های مربوط 
به کیفیت آب مورد اســتفاده در مخزن ســم پاش یکی 
از عوامــل مؤثــر در جهت تغییــر کارایی علف کش ها 
می باشــد )Caldwell, 2007(. از عوامل کیفیت آب 
کــه بر کارایی برخی از علف کش هــا تأثیر می گذارند 
می توان به سختی آب، اسیدیته، وجود یون بی کربنات، 
کــدورت آب و مــواد آلی موجود در آن اشــاره کرد 
 Holm and Henry, 2005; Bernards et al.,(
2005(. آب سخت به آب حاوی سطوح باالی کلسیم، 

منیزیم، ســدیم و آهن گفته می شود که همگی دارای 
بار مثبت بوده و این توانایی را دارند که با مولکول های 
علف کش دارای بار منفی، پیوند برقرار کرده و منجر به 

 Buhler and Melinda,( کاهش کارایی آن ها شوند
1999(. در این میان اهمیت و فراوانی کلسیم و منیزیم 

 Dehghani et al.,( در آب های ایران بیشــتر اســت
2012(. حضور این کاتیون ها در آب مخزن ســم پاش 

از طریق پیونــد با بنیان منفــی مولکول های علف کش 
باعث کاهــش حاللیت علف کش می شــوند. ترکیب 
نمکی تشــکیل شــده به راحتی جذب گیاه نمی شود و 
در نتیجه فعالیت زیســتی کافی بــرای کنترل علف های 
 Thelen et al., 1995;( داشــت  نخواهــد  هــرز 
Penner, 2006(. اثــر نمک هــای مختلف موجود در 

آب های ســخت روی کارایی علف کش ها بسته به نوع 
کاتیون، نوع علف کش و گونه علف هرز متغیر اســت 

.)Nalewaja et al., 1989(
نتایج تحقیقات متعدد انجام شــده نشــان می دهد 
کــه کارایــی علف کش هــای اســیدی ضعیــف مانند 
ستوکســیدیم، توفوردی و گالیفوســیت تحــت تأثیر 
کاتیون هــای موجــود در آب ســخت قــرار می گیرد. 
اثرات کاهندگی یون کلسیم بر کارایی علف کش های 
 Matysiak and( از جملــه ستوکســیدیم  مختلفــی 
 Nandula et al.,( کلتودیــم ،)Nalewaja, 1999

و   )Nalewaja et al., 1991( توفــوردي   ،)2007

 )Nalewaja and Matysiak, 1991( گالیفوسیت
و اثرات کاهندگی یون ســدیم بر روي علف کش های 
توفوردي )Nalewaja et al., 1991( و ستوکسیدیم 
)Nalewaja et al., 1989( گزارش شــده است. در 
 Holm and Henry,( بررســی های هولــم و هنــري
2005( نیز مشــخص شــد که آب حاوی بیش از 500 

میلی گرم در لیتر کربنات کلســیم، کارایی توفوردی را 
 Izadi-Darbandi( کاهــش داد. ایزدی و همــکاران
et al., 2011( در آزمایشــی کــه بــه منظور بررســی 
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تأثیر ســختی آب بر کارایی علف کش سینوسولفورون 
انجــام دادند به این نتیجه رســیدند که مقــدار کاربرد 
علف کــش و درجه ســختی آب تأثیر معنــی داری بر 
 Chenopodium( رشــد و بقای علف هرز ســلمه تره
 Amaranthus( و آمارانتوس ریشــه قرمــز )album

retroflexous( داشــته اســت. کریســتین در بررسي 

واکنش گالیفوسیت به کلسیم گزارش کرد که حضور 
یون کلســیم در آب مخزن ســمپاش مي تواند کارایی 

 .)Christian, 2003( گالیفوسیت را کاهش دهد
راهکارهایــی براي بــه حداقل رســانی واکنش 
بــا  ســمپاش  مخــزن  آب  در  موجــود  کاتیون هــاي 
علف کش ها ارائه شــده اســت که مهم تریــن راه کار، 
کاربرد مواد افزودنی  به همراه محلول پاشــی می باشــد 
)Penner, 2000(. انواع مختلفی از مواد افزودنی برای 
تعدیل اثرات منفی امــالح موجود در آب وجود دارد 
که در این بیــن توانایی ســولفات آمونیوم در برطرف 
کردن برخی ناسازگاری های علف کشی در آب سخت 
و به حداقل رســانی یا جلوگیــری از واکنش یون های 
موجود در آب با علف کش ها توسط محققین مختلف 
به اثبات رســیده است به نحوی که ســولفات آمونیوم 
موجب افزایــش جذب و بهبود کارایی علف کش های 
 ،)Matysiak and Nalewaja, 1999( ستوکسیدیم
کلتودیــم )Nandula et al., 2007(، گالیفوســیت 
)Shaner et al., 2006( و بسیاری از علف کش های 
دیگر شــده اســت. کاربرد ســولفات آمونیوم همراه با 
علف کش های دارای خاصیت اســیدی ضعیف باعث 
افزایــش کنتــرل گونه های مختلفــی از علف های هرز 
 Donald, 1988; Salisbury et al.,( می شــود 
 Zollinger et al.,( زولینگــر و همــکاران .)1991

2010( گزارش کردند که یون کلسیم موجود در آب 

باعث کاهش کارایــی علف کش هــاي آمینوپیرآلید، 
تمبوتریون، دایکامبا و گلیفوزینت می شود و با افزودن 
ســولفات  آمونیــوم به محلــول حامــل علف کش ها از 
کاهش کارایی ممانعت به عمل می آید. گزارش شــده 
است که استفاده از ســولفات آمونیم، اثرات هم کاهی 
ناشــی از حضور یون کلســیم در محلول سم پاش را در 
علف کش های کلتودیم و گالیفوسیت خنثی می سازد 

.)Mueller et al., 2006(
توجه بــه کیفیت آب مخزن ســمپاش بخصوص 
سختی آب که از ویژگی های شاخص  آب های کشور 
اســت به کارایــي بهینــه علف کش ها کمک شــایانی 
مي کند. علف کش  ستوکسیدیم نیز جزء علف کش های 
اسیدی ضعیف می باشــد که مانند سایر علف کش های 
اســیدی ضعیف مانند توفوردی و گالیفوســیت تحت 
تأثیــر کاتیون های موجود در آب مخزن ســمپاش قرار 
 Holm and Henry, 2005; Mueller( می گیــرد
et al., 2006(. از آنجائی که گزارشات محدودی در 

خصوص واکنش ستوکسیدیم به نمک های مختلف در 
آب مخزن ســمپاش در شــرایط کاربرد و عدم کاربرد 
ســولفات آمونیوم وجــود دارد، این تحقیــق به منظور 
بررســی کارایی این علف کش  در کنترل فاالریس بذر 
کوچک و یوالف وحشی زمستانه در حضور نمک های 

مختلف، انجام شد.

مواد و روش ها

بــه منظــور بررســی اثــر نمک هــای مختلف بر 
کارایی علف کش  ستوکســیدیم در کنتــرل فاالریس 
بــذر کوچــک ).Phalaris minor Retz( و یوالف 
وحشی زمستانه )Avena ludoviciana Durieu( در 
حضور و عدم حضور سولفات آمونیوم، برای هر علف 
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هرز آزمایشــی جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب 
طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار طراحی شد. 
این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی دانشــکده کشاورزی 
دانشــگاه فردوسی مشهد در ســال 1394 انجام شد. سه 
فاکتــور آزمایش بــرای هر گونه علف هرز شــامل 1( 
دز علف کش ستوکســیدیم )EC %12/5( در سه سطح 
شامل 187/5، 93/75 و 48/87 گرم ماده مؤثره در هکتار 
)1/5، 0/75 و 0/375 لیتــر در هکتار(، 2( نوع نمک در 
پنج سطح شامل500 میلی گرم در لیتر بی کربنات سدیم 
)NaHCO3(، کربنــات کلســیم )CaCO3(، کلــرور 
کلســیم )CaCl2( و کلرور منیزیــم )MgCl2( و آب 
دیونیزه شده به عنوان شاهد و 3( حضور و عدم حضور 
ماده افزودنی سولفات آمونیوم )2 درصد حجمی( بود.

بــذور فاالریس بــذر کوچک و یوالف وحشــی 
زمســتانه از مزرعه تحقیقاتی دانشــگاه فردوســی مشهد 
)طول جغرافیایی: °36 و/15 شــرقی، عرض جغرافیایی: 
°59 و/28 شمالی و ارتفاع از سطح دریا: 985 متر( در طی 

ســال 1393 جمع آوری شدند. ابتدا بذور از گیاهان جدا 
و بوجاري و پوســت کنی انجام شد سپس توسط محلول 
هیپوکلریت سدیم 1 درصد به مدت 3-2 دقیقه ضدعفوني 
شده و به ترتیب با آب معمولي و آب مقطر شستشو داده 
شدند. قبل از انجام آزمایش، ابتدا تست جوانه زنی بذور 
در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام شد. به منظور 
حذف خواب و تحریک جوانه زني بذور یوالف وحشی 
زمستانه از محلول نیترات پتاسیم 0/2 درصد استفاده شد. 
بذور در انکوباتور با درجه حرارت 15 درجه سانتی گراد 
شــب و 25 درجــه روز و رطوبــت 60 درصد در داخل 
پتري دیش هاي 9 سانتي متري حاوي کاغذ صافي )واتمن 
 .)Hammami et al., 2014( قرار گرفتند )شــماره 1
بعد از مشــاهده اولین عالئم خروج ریشه چه، بذور برای 

کشــت در گلدان به گلخانه منتقل شــدند. خواب بذور 
فاالریس بذر کوچک با 5-3 دقیقه قرار دادن در اســید 
ســولفوریک غلیظ و در مرحله بعد شستشــوی طوالنی 
با آب و خشــک کردن بذرها شکسته شد. بذور این دو 
علف هرز در گلدان هایی به قطر 14 ســانتی متر و ارتفاع 
13 سانتی متر، در خاکی به نســبت 1:1 از خاک زراعی 
و ماســه به صورت سطحی کشــت و آبیاری به صورت 
روزانه انجام شــد. پــس از رویش بــذور، در مرحله دو 
برگــی، گلدان ها تنک شــدند و 5 بوتــه در هر گلدان 
نگه داشته شــد. گلدان ها در داخل گلخانه در دمای 25 
درجه سانتی گراد با تناوب نوری 16 ساعت روشنایی و 8 

ساعت تاریکی قرار گرفتند. 
جهــت آماده ســازی تیمارها در ابتــدا نمک های 
کلــرور کلســیم، کلرور منیزیــم، بی کربنات ســدیم و 
کربنات کلسیم هر کدام جداگانه به میزان 500 میلی گرم 
در لیتر در آب دیونیزه حل شدند. بعد از انحالل نمک ها، 
علف کش ها در دزهای مورد نظر به محلول های تهیه شده 
اضافه شدند. هر کدام از تیمارها در دو حالت با سولفات 
آمونیوم و بدون آن آماده شــدند. زمانی که گیاهان در 
مرحله 6-4 برگی )با ارتفاع حدود 10 سانتی متر( بودند 
با استفاده از ســمپاش متحرک ریلی مدل ماتابی با نازل 
بادبزنی یکنواخت )8002( با عرض پاشــش یک متر و 
حجم پاشش 290 لیتر در هکتار سمپاشی انجام شد. سه 
هفته پس از سمپاشــی، درصد بقاء هر گلــدان تعیین و 
سپس وزن خشک اندام هوایی اندازه گیری شد. درصد 
بقای بوته های تیمار شده پس از شمارش بوته های زنده 

با استفاده از معادله )1( محاسبه شد.
معادله )1(:

100 × )تعداد بوته ها قبل از تیمار علف کش / 
بوته های زنده پس از تیمار(=درصد بقاء
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بــرای تعییــن وزن خشــک بوته هــا، نمونه ها در 
دمای 68 درجه ســانتی گراد به مدت 48 ســاعت قرار 
داده شــدند. تجزیه واریانس داده های حاصل و مقایسه 
میانگین ها با استفاده از آزمون LSD محافظت شده در 
 Minitab  سطح احتمال 5 درصد با استفاده از نرم افزار
17 انجام شد. رســم نمودارها نیز با استفاده از نرم افزار 

Excel 2007 انجام شد.

نتایج و بحث

کارایی ستوکســیدیم در کنترل یوالف وحشــی 
زمســتانه نتایج تجزیــه واریانس نشــان داد که دزهای 
مختلف ستوکســیدیم و نوع نمک اســتفاده شــده اثر 
بســیار معنــی داری )P≥0/01( بر درصد بقــاء و وزن 
خشــک یــوالف وحشــی زمســتانه دارد در حالی  که 
ســولفات آمونیوم فقط بر درصد بقــاء تأثیر معنی داری 
)P≥0/05( دارد. در بیــن اثــرات متقابــل دوگانه، اثر 
متقابل دز ستوکســیدیم با نوع نمــک و اثر متقابل نوع 
نمک با کاربرد ســولفات آمونیوم بر درصد بقاء و وزن 
خشک بسیار معنی دار )P≥0/01( بود، در حالی که اثر 
متقابل دز ستوکسیدیم و کاربرد سولفات آمونیوم و اثر 
سه گانه فاکتورهای آزمایشی بر روی درصد بقاء و وزن 

خشک یوالف وحشی زمستانه معنی دار نبود. 
نتایــج مقایســه میانگین ها نشــان داد که با نصف 
شدن دز علف کش، وزن خشــک و درصد بقاء تقریباً 
دو برابر شــد. یکی از اولین راه کارهــا براي به حداقل 
رســانی واکنش کاتیون هــاي موجــود در آب مخزن 
سمپاش با علف کش ها، اســتفاده از حداکثر دز توصیه 
شده برای کاربرد علف کش اســت. از آنجایی که هر 
کاتیون موجود در آب مخزن ســمپاش قادر است تنها 
به تعداد محدودی مولکول علف کش اتصال پیدا کند، 

وقتی از دز بیشــتری استفاده می شــود، تعداد کاتیون ها 
نسبت به ملکول های علف کش نیز کم می شود بنابراین 
از اثــرات هم کاهی ناشــی از کاتیون هاي آب ســخت 
کاسته می شود )Wills et al., 1998(. نتایج اثر متقابل 
دز ستوکسیدیم و نوع نمک نشان داد که در دز 187/5 
گــرم ماده مؤثره در هکتار، هیــچ یک از نمک ها تأثیر 
معنی داری بر کارایی ستوکســیدیم نداشتند و اختالف 
معنی داری با تیمار شــاهد مشــاهده نشــد )شــکل 1(. 
همچنین مشاهده شد که کاربرد علف کش ستوکسیدیم 
بــه مقدار 187/5 گرم ماده مؤثــره در هکتار که معادل 
دز توصیه شــده در مزرعه است اثرات هم کاهی ناشی 
از حضــور نمک های مختلف در آب مخزن ســمپاش 
در مقایســه با کاربرد علف کش ستوکسیدیم به مقدار 
93/75 و 48/87 گــرم ماده مؤثــره در هکتار را به طور 
بســیار معنــی داری کاهــش داد. در حالی کــه کاربرد 
علف کش ستوکســیدیم بــه مقدار 48/87 گــرم ماده 
مؤثــره در هکتار که معادل 25 درصد دز توصیه شــده 
بود به شــدت تحت تأثیر انواع نمک هــای موجود در 
آب مخزن سمپاش قرار گرفت و هر چهار نمک مورد 
اســتفاده کارایی ستوکسیدیم در کنترل یوالف وحشی 
زمستانه را کاهش دادند. در دز 93/75 گرم ماده مؤثره 
در هکتار، کربنات کلسیم و کلرور منیزیم رفتار مشابهی 
داشتند و اختالف معنی داری با دو نمک کلرور کلسیم 
و بی کربنات ســدیم در کنترل یوالف وحشی زمستانه 

داشتند )شکل 1(.
در بیــن چهــار نمــک  اســتفاده شــده در ایــن 
آزمایــش، کلرور کلســیم نســبت به ســایر نمک ها با 
اختالف معنی داری موجب کاهش کارایی علف کش 
ستوکســیدیم در کنترل یوالف وحشــی زمستانه شد و 
نســبت به ســایر نمک ها بیشــترین اثر منفی بر کارایی 
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ستوکســیدیم را داشــت و بین ســایر نمک ها اختالف 
معنی داری مشــاهده نشــد. بی کربنات ســدیم، کلرور 
منیزیم و کربنات کلسیم به ترتیب بیشترین  اثر هم کاهی 
را داشتند هر چند این تفاوت بین این سه نمک معنی دار 
نبود. نتایج نشــان داد که کاربرد ســولفات آمونیوم در 
جهــت غلبه بر اثرات منفی حضــور نمک های مختلف 
در محلول سمپاش بر روی وزن خشک یوالف وحشی 
زمســتانه اثر معنی داری نداشت و فقط درصد بقاء را به 
صورت معنــی داری )P≥0/05( تحــت تأثیر قرار داد. 
هر چند در مطالعاتی سودمندی یون آمونیوم برای رفع 
اثرات بی کربنات سدیم در علف کش های ستوکسیدیم 
 Holm and Henry,( و کلتودیم گزارش شــده است
2005(. در حالی که ســودمندی ســولفات آمونیوم در 

غلبه بر اثرات هم کاهی آب ســخت بــه خوبی پذیرفته 
شــده اســت و با افزودن این ماده افزودنی کنترل انواع 
گونه های علف هرز با استفاده از علف کش های اسیدی 
ضعیف مانند توفوردی و گالیفوسیت به طور معنی داری 

 Donald, 1988; Salisbury et( افزایش یافته است
 Roskamp( روســکامپ و همــکاران .)al., 1991

et al., 2013( ســودمندی ســولفات آمونیوم در غلبه 

بــر اثرات کاتیون های کلســیم، منیزیم و منگنز موجود 
در محلول ســمپاش حامل توفــوردی و دایکامبا جهت 
 Conyza( کنترل آمارانتوس، ســلمه تره و علف اسب
نمودنــد.  گــزارش  را   canadensis (L.) Cronq)

استفاده از سولفات آمونیم اثرات هم کاهی یون کلسیم 
بر علف کش گالیفوسیت و کلتودیم را خنثی می سازد 
)Mueller et al., 2006(. گزارش شــده اســت که 
توانایی ســولفات آمونیــوم برای افزایش گیاه ســوزی 
گالیفوســیت یــا بر طرف کــردن هم کاهی ناشــی از 
یون کلســیم، بســتگی به گونه گیاهی مورد تیمار دارد 
)Nalewaja and Matysiak, 1991(. بــه عبارتــی 
دیگر، اثر سولفات آمونیوم در غلبه بر کاتیون های آب 
سخت و در نتیجه بر روی کارایی علف کش ها در همه 

گونه های گیاهی یکسان نیست.

ستوکسیدیمدر دزهاي مختلف زمستانه یوالف وحشی(ب) و درصد بقاء (الف)اثر نوع نمک بر وزن خشک-1شکل 

Figure 1- The effect of different salts on dry weight (A) and survival (B) of wild oat in different
sethoxydim doses

.ندارنددار اختالف معنی، درصد5در سطح LSDاساس آزمون برحرف مشترك هاي داراي میانگین،نمودارهردر 

In each chart, means with same letter are not significant based LSD test at 5% probability level.
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نتایج اثر متقابل دز توفوردی و ســولفات آمونیوم 
نشان داد که در هر دز ستوکســیدیم، کاربرد سولفات 
آمونیوم تأثیری بر کارایی علف کش نداشت و فقط در 
دز 187/5 گرم ماده مؤثره در هکتار، کاربرد ســولفات 
آمونیــوم درصد بقاء را به صــورت معنی داری کاهش 
داده است )شکل 2(. همچنین در مقایسه بین نمک های 

مختلف مشــاهده شد که کاربرد سولفات آمونیوم فقط 
توانســت بر اثرات منفی ناشی از بی کربنات سدیم غلبه 
کند و در ســایر نمک ها حضور سولفات آمونیوم هیچ 
تأثیــر معنی داری بر اثــرات هم کاهی وجــود نمک ها 

نداشت )شکل 3(.

سولفات آمونیومدر حضور و عدم حضورزمستانه یوالف وحشیوزن خشک (الف) و درصد بقاء (ب) بر ستوکسیدیم هاي مختلفدزاثر-2شکل 

Figure 2- The effect of sethoxydim doses on dry weight (A) and survival (B) of wild oat in presence and
absence of ammonium sulphate

.ندارنددار اختالف معنی، درصد5در سطح LSDاساس آزمون برحرف مشترك هاي داراي میانگین،نمودارهردر 

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

در حضور و عدم حضور   سولفات آمونیومزمستانه ف وحشییوالوزن خشک (الف) و درصد بقاء (ب) بر هاي مختلفاثر نمک-3شکل 

Figure 3- Effect of different salts on dry weight (A) and survival (B) of wild oat in presence and absence of
ammonium sulphate

.ندارنددار ختالف معنیا، درصد5در سطح LSDاساس آزمون برحرف مشترك هاي داراي میانگین،نمودارهردر 

In each chart, means with same letter are not significant based LSD test at 5% probability level.
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کارایی ستوکسیدیم در کنترل فاالریس بذر کوچك

نتایــج تجزیــه واریانس نشــان داد کــه دزهای 
مختلف ستوکســیدیم و نوع نمک اســتفاده شــده اثر 
بســیار معنــی داری )P≥0/01( بر درصد بقــاء و وزن 
خشــک فاالریس بــذر کوچک داشــت در حالی که 
کاربــرد ســولفات آمونیوم تأثیر معنــی داری بر درصد 
بقاء و وزن خشــک فاالریس بذر کوچک نداشت. در 
بین اثــرات متقابل دوگانه بــر روی درصد بقاء و وزن 
خشــک، اثر متقابل دز ستوکسیدیم با نوع نمک بسیار 
معنی دار )P≥0/01( و اثــر متقابل نوع نمک با کاربرد 
سولفات آمونیوم معنی دار )P≥0/05( بود. اثر سه گانه 
 )P≥0/05( فاکتورهای آزمایشی بر درصد بقا معنی دار
و روی وزن خشک بسیار معنی دار )P≥0/01( بود، در 
حالی که اثر متقابل دز ستوکســیدیم و کاربرد سولفات 
آمونیــوم بر روی درصد بقاء و وزن خشــک فاالریس 
بذر کوچک معنی دار نبود. نتایج بدست آمده در علف 
هرز فاالریس بذر کوچک بسیار به یوالف وحشی شبیه 
بود و در هر دو علف هرز اثر هم کاهی انواع نمک ها به 
وضوح مشاهده شــد هر چند بین دو علف هرز تفاوت  
جزئی در ســودمندی ســولفات آمونیوم در جهت غلبه 
بر اثرات منفی ســختی آب مشــاهده شــد به طوریکه 
در فاالریس بــذر کوچک کاربرد ســولفات آمونیوم 
نتوانســت هم کاهی ناشــی از حضور نمــک در مخزن 

سمپاش را خنثی کند.
نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که مانند یوالف 
وحشــی با افزایش کاربرد ستوکســیدیم، وزن خشک 
و درصــد بقاء فاالریس بذر کوچک نیز به طور بســیار 
معنی داری کاهش یافته و در دز 187/5 گرم ماده مؤثره 
در هکتــار، تمــام بوته ها از بین رفتنــد و درصد بقاء به 
صفر رســید. نتایج اثــر متقابل دز ستوکســیدیم و نوع 

نمک نشــان داد که در دز 187/5 گــرم ماده مؤثره در 
هکتار، هیچ یک از نمک ها تأثیر معنی داری بر کارایی 
ستوکســیدیم نداشــتند و اختالف معنــی داری با تیمار 
شاهد مشاهده نشــد )شکل 4(. در دز 93/75 گرم ماده 
مؤثره در هکتار، بی کربنات ســدیم و کربنات کلســیم 
بیشــترین تأثیر منفی را بر کارایی ستوکســیدیم داشتند 
و اختــالف معنی داری بــا دو نمک کلرور کلســیم و 
کلرور منیزیم در کنترل فاالریس بذر کوچک داشتند. 
در حالی کــه در دز 48/87 گرم مــاده مؤثره در هکتار 
کربنات کلســیم و کلرور منیزیم به ترتیب بیشترین اثر 

منفی را بر کارایی ستوکسیدیم داشتند )شکل 4(. 
نتایج مقایســه میانگین ها نشــان داد که هر چهار 
نمک  اســتفاده شده در این آزمایش به طور معنی داری 
موجــب کاهش کارایــی علف کش ستوکســیدیم در 
کنتــرل فاالریس بذر کوچک شــد ولــی بین نمک ها 
اختــالف معنی داری وجــود نداشــت. در حالی که در 
یوالف وحشی، کلرور کلسیم نسبت به سایر نمک ها با 
اختالف معنی داری موجب کاهش کارایی علف کش 
ستوکسیدیم شد و بین سایر نمک ها اختالف معنی داری 
وجود نداشــت. در آزمایشــی که به منظور شبیه سازی 
تأثیر نمک های کلسیم، منیزیم و سدیم آب بر کارایی 
علف کش نیکوســولفورون انجام شــد، مشــاهده شد 
که کلســیم بــه کار رفته بــه مقــدار 800 میلی گرم در 
لیتر بر ســمیّت علف کــش نیکوســولفورون اثر منفی 
داشــت )Penner, 2006(. کاهش کارایی علف کش 
توفوردی در کنتــرل علف جارو در حضور نمک های 
حاوی یون های کلسیم، منیزیم و سدیم توسط نالیواجا 
 Nalewaja et al.,( و همکاران گزارش شده اســت
 Hatzios and Penner,( هاتزیــوس و پنــر .)1991

1984( گــزارش کردند که نمک های موجود در آب 
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مخزن ســمپاش، کارایــی علف کش هــای توفوردی، 
گالیفوسیت، داالپون، پاراکوات و آترازین را کاهش 
 Holm and( می دهــد. در بررســی  هولــم و هنــري
Henry, 2005( نیــز مشــخص شــد کــه آب حاوی 

کربنات کلســیم بیش از 500 میلی گرم در لیتر، کارایی 
توفــوردی را کاهش داد. تأثیــر کیفیت آب و حضور 
نمک هــای غیر آلــی در مخزن ســمپاش بــر کارایی 
علف کش ها بستگی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
علف کش در گونه های گیاهی مختلف متفاوت اســت 
 Holm( هولــم و هنــری .)Mueller et al., 2006(
and Henry, 2005( گزارش کردند که بی کربنات ها 

فعالیــت فــرم آمینی علف کــش توفــوردی و باریک 
برگ کش های متعلّق به گروه دیم مانند ترالکوسیدیم، 
ستوکســیدیم و کلتودیم را کاهــش می دهند. کاهش 
کارایی ستوکســیدیم در حضور مقادیر باالی ســدیم 
 )Whitwell et al., 1992( توسط وایتول و همکاران
 Nalewaja( گزارش شده اســت. نالیواجا و همکاران

et al., 1989( گــزارش کردند که حضور بی کربنات 

ســدیم و کربنات ســدیم در مخزن ســمپاش، کارایی 
ستوکســیدیم در کنتــرل گونه های باریــک برگ در 
گلخانــه و مزرعــه را کاهش داد. همچنیــن نامبردگان 
کارایی نیترات آمونیوم، دی  ســولفات آمونیوم و کود 
مایــع نیتروژن در غلبه بر اثرات منفی حضور ســدیم را 

نیز گزارش کردند. 
نتایج اثر متقابل دز توفوردی و ســولفات آمونیوم 
نشــان داد که در هر دز ستوکســیدیم، کاربرد سولفات 
آمونیــوم تأثیری بر کارایی علف کش ستوکســیدیم در 
کنترل فاالریس بذر کوچک نداشت )شکل 5(. همچنین 
در مقایسه بین نمک های مختلف مشاهده شد که کاربرد 
سولفات آمونیوم فقط توانســت بر اثرات منفی ناشی از 
بی کربنات ســدیم بر درصد بقاء و کلرور کلسیم بر وزن 
خشک فاالریس بذر کوچک غلبه کند و در سایر موارد 
حضور ســولفات آمونیوم هیچ تأثیر معنی داری بر اثرات 

هم کاهی وجود نمک ها نداشت )شکل 6(. 

ستوکسیدیمدر دزهاي مختلف فاالریس بذر کوچک اثر نوع نمک بر وزن خشک (الف) و درصد بقاء (ب) -4شکل 

Figure 4- The effect of different salts on dry weight (A) and survival (B) of cannary grass in different
sethoxydim doses

.ندارنددار اختالف معنی، درصد5در سطح LSDاساس آزمون برحرف مشترك هاي داراي میانگین،نمودارهردر 

In each chart, means with same letter are not significant based LSD test at 5% probability level.
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در حضور و عدم حضور   سولفات آمونیوم فاالریس بذر کوچک اثر دزهاي مختلف ستوکسیدیم بر وزن خشک (الف) و درصد بقاء (ب) -5شکل 

Figure 5- The effect of sethoxydim doses on dry weight (A) and survival (B) of cannary grass in presence and
absence of ammonium sulphate

.ندارنددار اختالف معنی، درصد5در سطح LSDاساس آزمون برحرف مشترك هاي داراي میانگین،نمودارهردر 

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

در حضور و عدم حضور سولفات آمونیومفاالریس بذر کوچک بر وزن خشک (الف) و درصد بقاء (ب) هاي مختلفاثر نمک-6شکل 

Figure 6- Effect of different salts on dry weight (A) and survival (B) of cannary grass in presence and absence
of ammonium sulphate

.ندارنددار اختالف معنی، درصد5در سطح LSDاساس آزمون برحرف مشترك هاي داراي میانگین،نمودارهردر 

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

نتیجه گیری نهایی

نتایــج نشــان داد کــه حضــور نمــک بــه طور 
معنی داری کارایی علف کش ستوکســیدیم در کنترل 
یوالف وحشــی زمســتانه و فاالریس بــذر کوچک را 

کاهــش می دهد. هــر چند نوع نمکی که بیشــترین اثر 
منفی را بر کارایی ستوکســیدیم داشــت بین دو علف 
هــرز متفــاوت بــود به نحوی کــه در یوالف وحشــی 
زمســتانه کلرور کلسیم نسبت به سایر نمک ها اثر منفی 
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بیشتری داشت و در فاالریس بذر کوچک بین نمک ها 
اختالف معنی داری وجود نداشت. همچنین افزایش دز 
علف کــش منجر به غلبه بر اثــرات منفی کاربرد نمک 
در محلول ســمپاش شــد در حالیکه کاربرد ســولفات 
آمونیوم ســودمندی چندانی به ویــژه در فاالریس بذر 
کوچــک در جلوگیــری از اثــرات هم کاهــی وجود 
نمک در مخزن ســمپاش نداشــت. ثابت شده است که 
میزان اثر علف کش های متأثر از آب ســخت عالوه بر 
نــوع کاتیون و نوع علف کش به نــوع گونه  علف  هرز 
نیز بســتگی دارد. یکــی از دالیل احتمالــی در تفاوت 
واکنــش گونه های علــف هرز به کیفیــت آب مخزن 
ســمپاش این اســت که گونه های مختلــف علف هرز 
ممکن است مقادیر متفاوتی از یو ن ها را در بافت برگی 
خود داشــته باشند که موجب می شود با کیفیت محلول 
 Istva̕n( علف کش ها واکنش هاي متفاوتی نشان دهند
and Endre, 2009(. در مجموع به نظر می رســد در 

زمان اســتفاده از علف کش ستوکســیدیم، بایســتی از 
حداکثر دز توصیه شــده علف کش در مرحله رشــدی 
توصیه شــده برای علف هرز اســتفاده نمود تا بتوان بر 
اثرات منفی ناشــی از یون های موجــود در آب مخزن 

سمپاش غلبه کرد.
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