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  چکیده
 شهیر خروس تاج و جارو هرز يها علف کنترل در گالیفوسیت  کش علف ییکارا برو سولفات آمونیوم سختی آب  اثرات بررسی منظور به

 قالب در لیفاکتور صورت بهمشهد  یدانشگاه فردوس يکشاورز دانشکده یقاتیتحق گلخانه در 1393-94هاي سال یط آزمایشیقرمز
 کربنات یب تریگرم بر ل یلیم 500سطح ( پنج در مختلف يها نمک اثر شیآزمااین در  .گرفتتکرار انجام  3با  یکامل تصادف   بلوك طرح
و  5/512، 25/256 دزهايدر  تیفوسیگال  کش علف ییکارا يرو بر )زهیونید آب و میزیکلرور من، میکلس کلرور م،یکلس کربنات م،یسد

 اشاره مورد هرز علف دو کنترل در( دو درصد حجمی )  ومیآمون سولفات کاربرد عدم و کاربرد طیشرادر گرم ماده مؤثره در هکتار  1025
کاربرد در کنترل جارو و تاج خروس ریشه قرمز را کاهش دادند.  علف کش گالیفوسیت ییکارا عوامل سختینشان داد  جینتا .شد یبررس

به نحوي که کارایی آن در کنترل تاج . سولفات آمونیوم در غلبه بر اثرات منفی حضور انواع نمک در محلول پاشش مثبت اما متفاوت بود
  علف جارو بی تاثیر بود. خروس وحشی باال و در کنترل 

 .تاج خروس وحشی، سختی آب، ، سولفات آمونیوم، کلرورکلسیم، گالیفوسیت کلمات کلیدي:
 

The effect of hard water and ammonium sulphate on glyphosate efficacy on redroot 
pigweed (Amaranthus retroflexus) and kochia (Kochia scoparia) 

 
Mahnaz Mirzaei*1, Mehdi Rastgoo2, Kamal hajmohammadnia Ghalibaf2 and Eskandar Zand3 

1- Ph.D in weed science in Ferdowsi University of Mashhad 
2- Academic staff members in Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad 

3- Academic staff member of Iranian Research Institute of Plant Protection 
 

 
Abstract 
The experiment was conducted during 2014- 2015 at research greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad to 
determine the effects of hard water on glyphosate efficacy in control of Broomrape (Kochia scoparia) and 
Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus). Treatments were laid out in a randomized complete block design in 
a factorial arrangement with three replications. Treatments include different types of salt (NaHCO3, CaCO3, 
MgCl2 and CaCl2 at 500 ppm, and deionized water alone), three doses of glyphosate (256.25, 512.5, and 1025 g 
a.i. ha-1), with and without AMS as adjuvant (2% w/v) were tested on studied weed species, Broomrape and 
redroot pigweed. The results showed that glyphosate efficacy on Kochia scoparia and Amaranthus retroflexus 
was antagonized by different salts,The application of AMS in overcoming the inhibitory effects of salts in 
control redroot pigweed was useful but it had no effect in control of Kochia. 
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  مقدمه

 محلول درصد 99 از بیش بطوري که است، رویشی پس هاي کش علف اغلب کاربرد براي مایع حامل ترین رایج و ترین مهم آب
هاي رایج، محلول در آب و قابل پاشش هستند، از  کش بیشتر علف ).1995 همکاران، و نالواجا( دهد می تشکیل آب را سمپاشی
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 ها کش علف کارایی افزایش جهت در بایست می که است بسیار مهم از عوامل یکی پاشی،در سم استفاده مورد آب کیفیت رو این
 گفته آهن و سدیم منیزیم، کلسیم، باالي سطوح حاوي آب به سخت شود. آب توجه آن به محیطی زیست مشکالت کاهش و

 و برقرار کرده پیوند منفی بار داراي کش علف هاي مولکول با که دارند را توانایی این و بوده بار مثبت داراي همگی که شود می
 سمیت میزان بر سخت هاي آب مختلف موجود در هاي نمک اثرات .)1999 بیولر،( شوند ها آن کارایی کاهش منجر به

 و کاهی هم افزایی، شامل اثرات هم تواند اثر می این. متغیر است هرز علف گونه و کش علف نوع کاتیون، نوع به بسته ها کش علف
هاي جهان به  کش ترین علف . گالیفوسیت با نام تجاري رانداپ یکی از معروف)1989 همکاران، و نالواجا(م تاثیرگذاري باشد عد

هاي هرز یک  شود و تاثیر بسیار زیادي در کنترل علف کش عمومی و غیرانتخابی بر روي شاخ و برگ پاشیده می عنوان یک علف
 کش علف این کاربرد که داد نشان گالیفوسیت روي مطالعات وحشی چند ساله دارد. نتایجساله و تعداد زیادي از گیاهان علفی 

است  داشته دنبال را به آن شدن غیر فعال و کارایی شدید کاهش هستند باالیی کلسیم کربنات محتوي که سختی هاي آب در
 مختلف هاي در گونه کش علف نوع و کاتیون بر نوع عالوه سخت آب متاثر از هاي کش علف اثر. )1991 (نالواجا و ماتیسیاك،

 يها يناسازگار یدر برطرف کردن برخ یماده افزودن کیبه عنوان  ومیسولفات آمون ییتوانا. است متفاوت هرز نیز  علف
با این وجود، . )1991سالیسبري و همکاران، ( است نیمحقق نیشده ب رفتهیپذ یبه خوب خصوصیت کیدر آب سخت  یکش علف

در پژوهش حاضر  ).1989شود (جوردن و همکاران،  یها نم کش علفسولفات آمونیوم در همه موارد منجر به افزایش اثر افزودن 
  کش کربنات سدیم و کربنات کلسیم بر کارایی علف اثرات سختی آب ناشی از حضور ترکیبات کلرور کلسیم و منیزیم، بی

 L. Amaranthusخروس ریشه قرمز( ) و تاج.Kochia scoparia Lهاي هرز جارو ( گالیفوسیت در کنترل علف
retroflexusهاي هرز مذکور در شرایط  بررسی امکان بهبود کارایی این علف کش در کنترل علفاي و  )، در شرایط گلخانه

 مورد بررسی قرار گرفت. سولفات آمونیم سختی آب با استفاده از ماده افزودنی
  

  مواد و روش ها
آوري شدند. ابتدا بذور از  جمع 1393و  1392هاي  ز مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در طی سالهاي هرز ا بذور علف

و در صورت  زنی بذور در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام گیاهان جدا و بوجاري شد، قبل از انجام آزمایش، ابتدا تست جوانه
 بر هاي مختلف نمک بررسی اثرمنظور  به هرز استفاده شد. خواب هر علفهاي متداول براي شکستن  وجود خواب در بذور، از روش

ریشه قرمز براي هر  خروس تاجو  جارو در شرایط کاربرد و عدم کاربرد سولفات آمونیوم در کنترل گالیفوسیت  کش علفکارایی  يرو
تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده  3 باهاي کامل تصادفی  علف هرز آزمایشی جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

 سه سطح درگالیفوسیت  کش علف دز فاکتورهاي آزمایش براي هر گونه علف هرز شاملکشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. 
 500سطح ( پنجلیتر در هکتار)، عامل سختی آب در  625/0و  25/1، 5/2گرم ماده مؤثره در هکتار ( 25/256و  5/512، 1025

و  )MgCl2( میزیکلرور من ) وCaCl2)، کلرور کلسیم (CaCO3)، کربنات کلسیم (NaHCO3کربنات سدیم ( بیمیلی گرم بر لیتر 
هاي  درصد حجمی) بود. بذور علف 2آب دیونیزه به عنوان شاهد) و ماده افزودنی در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد سولفات آمونیوم (

از خاك زراعی و ماسه به صورت  1:1متر، در خاکی به نسبت  سانتی 13متر و ارتفاع  سانتی 14قطر هایی به  هرز انتخابی در گلدان
کربنات سدیم و کربنات کلسیم  هاي کلرور کلسیم، کلرور منیزیم، بی در ابتدا نمکجهت آماده سازي تیمارها سطحی کشت شدند. 

ر در آب دیونیزه توسط همزن به طور کامل حل شدند. بعد از انحالل میلی گرم بر لیت 500(مرك آلمان) هر کدام جداگانه به میزان 
هاي تهیه شده اضافه شدند. هر کدام از تیمارها در دو حالت با ماده افزودنی  ها در دزهاي مورد نظر به محلول کش ها، علف نمک

 10ها حدود  زمانی که ارتفاع بوتهبرگی ( 8-10سمپاشی گیاهان در مرحله  سولفات آمونیوم دو درصد و بدون آن آماده شدند.
) با عرض پاشش یک متر و با دبی 8002متر بود) با استفاده از سمپاش متحرك ریلی مدل ماتابی با نازل بادبزنی یکنواخت ( سانتی

هفته پس از سمپاشی، درصد بقاي گیاهان در هر گلدان با شمارش تعداد گیاهان زنده  لیتر در هکتار انجام شد. سه 290پاشش 
  گیري شد. مانده و بر اساس معادله زیر تعیین و سپس وزن خشک اندام هوایی گیاهان زنده اندازه

 هاي زنده پس از تیمار)= درصد بقاء کش / بوته ها قبل از تیمار علف (تعداد بوته ×100                                            [1]
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قـرار داده شـدند. تجزیـه     سـاعت  48گـراد بـه مـدت     درجه سـانتی  68ها در داخل آون با دماي  نمونه ها، براي تعیین وزن خشک بوته
 افـزار   درصـد بـا اسـتفاده از نـرم     5محافظت شده در سطح  LSDبا استفاده از آزمون  ها هاي حاصل و مقایسه میانگین واریانس داده

Minitab 17  .افزار نرم از استفاده با نیز نمودارها رسمانجام شد Excel 2007 د.ش انجام  
  

  نتایج و بحث
داري  کش گالیفوسیت، سختی آب و کاربرد سولفات آمونیوم اثر بسیار معنی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دزهاي مختلف علف

)01/0≤P کش گالیفوسیت و کاربرد سولفات  تاج خروس ریشه قرمز داشت. اثر متقابل دز علف) بر درصد بقاء و وزن خشک جارو و
گانه فاکتورهاي آزمایشی به کار رفته در آزمایش بر روي درصد بقاء و وزن خشک جارو بسیار  آمونیوم و همچنین اثر متقابل سه

) و بر وزن خشک P≥01/0بقاء بسیار معنی دار (کش گالیفوسیت و سختی آب، بر درصد  ) و اثر متقابل دز علفP≥01/0دار ( معنی
دار نبود  ) بود. اثر متقابل سختی آب و کاربرد سولفات آمونیوم بر روي درصد بقاء و وزن خشک جارو معنیP≥05/0معنی دار (

درصد بقاء بسیار گانه فاکتورهاي آزمایشی بر  ). همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس تمام اثرات متقابل دو گانه و سه1(جدول 
کش گالیفوسیت و سختی آب، بر روي وزن خشک تاج خروس ریشه قرمز  ) بود. اثر متقابل دوگانه دز علفP≥01/0دار ( معنی
کش گالیفوسیت و کاربرد سولفات  ) و اثر متقابل سختی آب و کاربرد سولفات آمونیوم و اثر متقابل دز علفP≥05/0دار ( معنی

) بود. اثرات اصلی و متقابل P≥01/0دار ( گانه فاکتورهاي آزمایشی بر روي وزن خشک بسیار معنی هآمونیوم و اثر متقابل س
فاکتورهاي مورد استفاده در آزمایش بر روي درصد بقاء و وزن خشک تاج خروس ریشه قرمز به جز اثر متقابل سختی و سولفات 

هاي مورد استفاده در آزمایش بر روي درصد بقاء در تمامی موارد همچنین اثرات اصلی و متقابل فاکتور آمونیوم مشابه جارو بود.
کش  نتایج اثر متقابل سختی آب و سولفات آمونیوم نشان داد که کاربرد سولفات آمونیوم همراه با علفمشابه وزن خشک جارو بود. 

در حضور سولفات آمونیوم هیچ  ها در محلول پاشش غلبه کند به طوریکه گالیفوسیت توانست بر اثرات منفی حضور انواع نمک
دار آماري بین تیمار شاهد با چهار نمک مورد استفاده در محلول پاشش بر اساس وزن خشک مشاهده نشد و بر اساس  اختالف معنی

  ). 1(شکلداري نداشتند  کربنات سدیم با آب دیونیزه تفاوت معنی درصد بقاء، کلرور کلسیم و بی
  

 
  

 ن خشک (الف) و درصد بقاء (ب) تاج خروس ریشه قرمز در شرایط کاربرد و عدم کاربرد سولفات آمونیوم . اثر سختی آب بر وز1شکل 
  .ندارنددار  اختالف معنی، درصد 5در سطح  LSDاساس آزمون  برحرف مشترك هاي داراي  میانگین ،نمودار هردر 

ولفات آمونیوم اطالعات محدودي وجود دارد. گزارش درزمینه اختالف بین گونه ها در پاسخ به گالیفوسیت همراه با کاربرد س
کاهی ناشی از یون کلسیم،  سوزي گالیفوسیت یا بر طرف کردن هم شده است که توانایی سولفات آمونیوم براي افزایش گیاه

لسیم و بی به طوري که اثر سولفات آمونیوم در برطرف کردن اثرات کاهندگی کلرید کبستگی به گونه گیاهی مورد تیمار دارد. 
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(نالواجا کربنات سدیم در کارایی علف کش گالیفوسیت درگندم و آفتابگردان مثبت بود اما بر روي جارو و سویا تاثیري نداشت 
کش  کاربرد سولفات آمونیوم در علف. نتایج این تحقیق با نتایج ما در این آزمایش مطابقت داشت. )1991و ماتیسیاك، 

ها در محلول سمپاش در تاج خروس ریشه قرمز منجر به افزایش کارایی و  وجود کاتیونگالیفوسیت حتی در شرایط عدم 
آنچه باعث افزایش جذب علف کش به وسیله سولفات آمونیوم می شود، مربوط به افزایش نفوذ علف . کاهش مصرف آن شد

انجام گرفت  2011همکاران در سلطانی و در آزمایشاتی که توسط  ).1993کش از طریق غشاي پالسمایی است (وانامارتا، 
سولفات آمونیوم در برطرف کردن سختی آب بر کارایی علف کش گالیفوسیت در گیاهان تاج خروس ریشه قرمز، گاوپنبه، دم 

حضور  کاهی هم ) گزارش کردند که اثرات1395حاج محمدنیا و همکاران (روباهی سبز، سلمه تره و سوروف تاثیري نداشت. 
 شکل در کنترل سوروف و گاوپنبه به را کارایی آن گالیفوسیت، کش مخزن علف کربنات سدیم در بی و کلسیم کربنات

داد. نامبردگان گزارش کردند که افزودن سولفات آمونیوم به مخزن سمپاش باعث غلبه بر اثرات سختی آب  کاهش داري معنی
بخشید. به عالوه این محققین نشان دادند  بهبود را مذکور هاي هرز علف کنترل در کش گالیفوسیت کارایی علف نتیجه شد و در

  بود.  مشهود سوروف از بیش در کنترل گاوپنبه کش علف محلول که افزودن سولفات آمونیوم به
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