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 چکیده

 Avena ludoviciana(کش ستوکسیدیم در کنترل علف هرز یوالف وحشی  اثرات سختی و اسیدیته آب بر کارایی علفبررسی  منظور به

Durieu. (فاکتوریل در قالب طرح  صورت به 1393یقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال آزمایشی در گلخانه تحق
 هرکدامکربنات سدیم و کلرور منیزیم  بیسطح ( پنجآب در تکرار انجام گرفت. در این آزمایش اثر عامل سختی  3کامل تصادفی با    بلوك

و  75/93، 5/187بر روي کارایی ستوکسیدیم در دزهاي  9و  7، 5در سه سطح  آب pH، و آب دیونیزه)موالر  05/0و  01/0هاي  در غلظت
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دزهاي مختلف قرار گرفت.  یموردبررسدر کنترل یوالف وحشی گرم ماده مؤثره در هکتار  87/46

اثر  پاش سموحشی داشت و سختی آب مخزن  ) بر درصد بقاء و وزن خشک یوالفP≥01/0داري ( کش ستوکسیدیم اثر بسیار معنی علف
 پاش سمآب مخزن  pHاثر عامل  که یدرحال) بر وزن خشک داشت. P≥05/0داري ( ) بر درصد بقاء و اثر معنیP≥01/0داري ( بسیار معنی

داري بر کارایی  یمعن ریتأثتغییر اسیدیته، ما نشان داد که  نتایج آزمایش داري نبود. بر درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشی معنی
  کش ستوکسیدیم در آب سخت در کنترل یوالف وحشی نداشت. علف
  : اسیدیته، ستوکسیدیم، سختی آب، یوالف وحشیکلیديهاي  واژه
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Abstract  
This study was conducted to determine the role of hard water and pH on sethoxydim efficacy in 
control of wild oat. In this experiment sethoxydim were applied at three doses (46.87, 93.75 and 187.5 
g a.i. ha-1), along with four levels of hardness treatments of NaHCO3 (0.01, 0.05 M) and MgCl2 (0.01, 
0.05 M) and deionized water and three pH levels (5, 7 and 9). Analysis of variance results showed that 
there were significant effect of different doses of sethoxydim (p≤0.01) on survival and dry weight of 
wild oat and hardness of the sprayer tank water had significant effect (p≤0.01) and significant effect on 
survival (p≤0.05) on dry weight. While effect of the pH of the sprayer tank water on survival and dry 
weight of wild oat was not significant. Also the efficacy of sethoxydim on winter wild oat control was 
not affected by pH. 
Keywords: Hard water, pH, Sethoxydim, Wild oat. 

 
  مقدمه

درصد محلول  99ش از بی که يطور بههاي پس رویشی است،  کش ترین حامل مایع براي کاربرد اغلب علف ترین و رایج آب مهم
آب   ترین آنالیزهاي معمولی براي آزمایش ). اسیدیته آب یکی از مهم1995دهد (نالواجا و همکاران،  را آب تشکیل می یپاش سم
در آب بیشتر باشد   +Hهاي با خاصیت اسیدي ضعیف در شرایطی که غلظت یون کش ). علف2004باشد (آدي و همکاران،  می
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کمتر از  pHستوکسیدیم تحت شرایط اسیدي محیط (  کش هاي علف شوند. الزم به ذکر است که مولکول می گسسته ازهمکمتر 
ها پایین  کش نمایند و کارایی این علف هاي موجود در آب پیوند ایجاد می شده و با یون گسسته ازهم) و وجود سختی آب 6

باعث  باال pH شوند. هاي اسیدي ضعیف را سبب می کش فباال هر دو کاهش کارایی عل pH). آب سخت و 2001آید (آلتلند،  می
هاي آب سخت متصل شده و  کش به کاتیون هاي علف آن مولکول به دنبالهاي اسیدي ضعیف شده که  کش یونیزه شدن علف

 دهد هنگام استفاده از آب سخت با غلظت کاتیون کش کارایی الزم را نخواهد داشت. گزارشی در ویسکانسین نشان می علف
) هیچ کاهشی در کارایی pH=3.5پاشی پایین باشد ( پاش زمانی که پی اچ محلول سم کلسیم و سدیم باال در محلول سم

در  ).1994کند (نالواجا،  کش کاهش پیدا می کارایی علف 7کش ستوکسیدیم مشاهده نشده است، اما در پی اچ باالي  علف
هاي هرز یوالف وحشی در شرایط  ستوکسیدیم در کنترل علف کش لفبر کارایی ع اسیدیته آبو پژوهش حاضر اثرات سختی 

  قرار گرفت. یموردبررس اي گلخانه
  

 ها روشمواد و 
 صورت بهستوکسیدیم در کنترل یوالف وحشی آزمایشی   کش بر روي کارایی علف آب pHبررسی اثر عامل سختی و  منظور به

در سال ر در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد تکرا 3کامل تصادفی با   فاکتوریل در قالب طرح بلوك
گرم ماده  87/46و  75/93، 5/187 سطح شاملدر سه کش ستوکسیدیم  فاکتورهاي آزمایش شامل دز علفانجام شد.  1393

ربنات سدیم ک بیسطح ( پنجلیتر فرموالسیون در هکتار)، عامل سختی آب در  375/0و  75/0، 5/1مؤثره در هکتار (
)NaHCO3موالر، کلرور منیزیم ( 05/0و  01/0هاي  ) در غلظتMgCl2( و آب دیونیزه موالر  05/0و  01/0هاي  در غلظت

زنی بذور یوالف وحشی، بذور  حذف خواب و تحریک جوانه منظور به بودند. 9و  7، 5در سه سطح  آب pHشاهد) و  عنوان به
درصد به مدت سه تا چهار  2/0) و نیترات پتاسیم 1ي حاوي کاغذ صافی (واتمن شماره ها دیش ابتدا در یخچال در داخل پتري

درصد  60گراد روز و رطوبت  درجه سانتی 25گراد شب و  درجه سانتی 15روز قرار گرفتند و سپس در انکوباتور با درجه حرارت 
متر،  سانتی 13متر و ارتفاع  سانتی 14ی به قطر های بذور یوالف وحشی در گلدان). 2014قرار داده شدند (حمامی و همکاران، 

ها  سطحی کشت شدند پس از رویش بذور، در مرحله دو برگی، گلدان صورت بهاز خاك زراعی و ماسه  1:1در خاکی به نسبت 
نیزیم و کلرور م کربنات سدیم بیهاي  ابتدا نمکتیمارها  يساز آمادهجهت بوته در هر گلدان نگه داشته شد.  5تنک شدند و 

ها  کش ها، علف (مرك آلمان) هر کدام جداگانه در غلظت اشاره شده در آب دیونیزه توسط همزن حل شدند. بعد از انحالل نمک
درصد  H3PO4 (85از ارتوفسفریک اسید ( pHهاي تهیه شده اضافه شدند. جهت تیتراسیون  در دزهاي موردنظر به محلول

متحرك ریلی مدل  پاش سمبرگی با استفاده از  4-6در مرحله  یپاش سمه شد. رقیق شده و محلول سود یک نرمال استفاد
هفته پس  لیتر در هکتار انجام شد. سه 290) با عرض پاشش یک متر و با دبی پاشش 8002ماتابی با نازل بادبزنی یکنواخت (

  اساس معادله زیر تعیین شد. ، درصد بقاي گیاهان در هر گلدان با شمارش تعداد گیاهان زنده مانده و بریپاش سماز 
    هاي زنده پس از تیمار)= درصد بقاء کش / بوته ها قبل از تیمار علف (تعداد بوته×  100

قرار داده شدند. تجزیه  ساعت 48گراد به مدت  درجه سانتی 68ها در داخل آون با دماي  نمونه ها، براي تعیین وزن خشک بوته
 افزار درصد با استفاده از نرم 5محافظت شده در سطح  LSDها با استفاده از آزمون  انگینهاي حاصل و مقایسه می واریانس داده
Minitab 17 .انجام شد 

  
  نتایج و بحث

د بقاء و وزن ) بر درصP≥01/0داري ( کش ستوکسیدیم اثر بسیار معنی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دزهاي مختلف علف
داري  ) بر درصد بقاء و اثر معنیP≥01/0داري ( اثر بسیار معنی پاش سمخشک یوالف وحشی داشت و سختی آب مخزن 

)05/0≤P .اثر عامل  که یدرحال) بر وزن خشک یوالف وحشی داشتpH  بر درصد بقاء و وزن خشک یوالف  پاش سمآب مخزن
) و بر P≥01/0دار ( دز ستوکسیدیم و سختی آب بر روي درصد بقاء بسیار معنی اثر متقابل ).1داري نبود (جدول  وحشی معنی
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در  کاررفته بهگانه فاکتورهاي آزمایشی  ) بود و همچنین اثر متقابل سهP≥05/0دار ( روي وزن خشک یوالف وحشی معنی
 pHمتقابل دز ستوکسیدیم و اثر  ).1) بود (جدول P≥05/0دار ( آزمایش بر روي درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشی معنی

دار  بر روي درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشی معنی پاش سمآب مخزن  pHو اثر متقابل سختی آب و  پاش سمآب مخزن 
در آزمایش بر روي درصد بقاء در اکثر موارد به وزن خشک  مورداستفادهاثرات اصلی و متقابل فاکتورهاي  ).1نبود (جدول 

  .)1شباهت داشت (جدول 
  

 pHکش ستوکسیدیم، سختی آب و  نتایج تجزیه واریانس درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشی تحت تأثیر دز علف. 1جدول 
  آب

 میانگین مربعات
 منبع تغییر درجه آزادي

 بقاء  وزن خشک
 بلوك 2 22/1847* 71/0*
 کش دز علف 2 67/83791** 30/24**
 آبسختی  4 24/2678** 62/0*
ns 01/0 ns 55/180 2 pH آب 
 کش علف دز×  آبسختی  8 18/1685** 49/0*
ns 36/0 ns 72/1409 4 کش دز علف  ×pH آب 

 ns 31/0  ns 30/296 8  آبسختی  ×pH آب 
 آب pH× آبسختی  ×کش دز علف 16 62/787*  37/0* 

 خطا 88 83/407 20/0

ns باشند. ي در سطح پنج و یک درصد میدار داري و معنی عدم معنی دهنده نشان، * و ** به ترتیب  
 

کش ستوکسیدیم نشان داد که با افزایش دز، وزن خشک و درصد بقاي یوالف  علف بین دزهاي مختلف نتایج مقایسه میانگین
  .)2جدول داري بین هر سه دز استفاده شده مشاهده شد ( داري کاهش یافت و تفاوت معنی بسیار معنی طور بهوحشی 

  
  درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشیبر  کش ستوکسیدیم دزهاي مختلف علفمقایسه میانگین اثر  . نتایج2جدول 

  کش ستوکسیدیم دز علف
 گرم ماده مؤثره در هکتار)(

  بقاء
 (درصد)

  وزن خشک
 (گرم در گلدان)

87/46 a00/95 a61/1 
75/93 b33/78 b01/1 
5/187 c33/13 c14/0 

  داري با یکدیگر ندارند. درصد، اختالف معنی 5در سطح  LSDروف مشترك بر اساس آزمون هاي داراي ح در هر ستون، میانگین
 

نشان داد که بر اساس وزن خشک و درصد بقاء، اختالف  پاش سمبین سطوح مختلف سختی آب مخزن  نتایج مقایسه میانگین
داري  معنی ریتأثتی اعمال شده وجود نداشت و هر چهار سطح سخ پاش سمسطوح مختلف سختی آب مخزن داري بین  معنی

 نتایج مقایسه میانگین). 3کش ستوکسیدیم در کنترل یوالف وحشی داشتند (جدول  در مقایسه با آب دیونیزه بر کارایی علف
داري وجود نداشت  ، اختالف معنیپاش سمآب مخزن  pHنشان داد که بین سطوح  پاش سممحلول  آب pHبین سطوح 

 قرار پاش سم مخزن آب تأثیر تغییرات اسیدیته تحت هرز یوالف وحشی  علف هوایی اندام خشک و وزن بقاء درصد که يطور به
داري بر درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشی  معنی ریتأثو تغییر اسیدیته از حالت خنثی به حالت قلیایی و اسیدي،  نگرفتند
  نداشت.
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  درصد بقاء و وزن خشک یوالف وحشیکش ستوکسیدیم بر  ی علفبر کارایسختی آب . نتایج مقایسه میانگین اثر 3جدول 
 

  داري با یکدیگر ندارند. درصد، اختالف معنی 5در سطح  LSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون  در هر ستون، میانگین
 

در این زمینه متناقض هستند.  آمده دست بهو سختی بسیار محدود است و از طرفی اطالعات  pHدر مورد اثر متقابل  اطالعات
تغییر یافت اما فعالیت   pHکشی گالیفوسیت با تغییرات انجام گرفت فعالیت علف 1988توسط بریجز در در پژوهشی که 

 2016باالي محلول پاشش قرار نگرفت. در گزارش دوکوتا و همکاران در   pHریتأثهاي ستوکسیدیم و کلتودیم تحت  کش علف
 منظور بهکاهش پیدا کرد. در پژوهشی که  pH=5/4با  در مقایسه pH=9کش گلوفوسینیت همراه با آب سخت در  کارایی علف

اسیدي بهترین کارایی را  pHکش سوفالفناسیل روي گیاهان سلمه تره، ذرت و آمبروسیا انجام گرفت،  در علف و سختی pHاثر 
آب محلول نقش اسیدیته  ،)1394باف و همکاران ( حاج محمدنیا قالیآزمایش  نتایجب).  2013داشت (روسکامپ و همکاران، 

. داد قرار تأکید مورد را و گاوپنبه هرز سوروف هاي علف کنترل در نیکوسولفورون و هاي گالیفوسیت کش بر کارایی علف پاش سم
کش ستوکسیدیم در آب سخت در  داري بر کارایی علف معنی ریتأثتغییر اسیدیته، ما نشان داد که  نتایج آزمایش که یدرحال

  کنترل یوالف وحشی نداشت.
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 آبسختی 
  بقاء

 (درصد)
  وزن خشک

 (گرم در گلدان)
 a74/65 a05/1 موالر 01/0کربنات سدیم  بی
 a67/66 a97/0 موالر 05/0کربنات سدیم  بی

 a67/66 a00/1 موالر 01/0کلرور منیزیم 
 a59/67 a92/0 موالر 05/0کلرور منیزیم 

 b44/44 b66/0 دیونیزهآب 


