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بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گالیفوسیت و رفع اثرات
نامطلوب آن
Investigation on the influence of spray tank water quality on glyphosate performance
and eliminate the adverse effects
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چكیده:
کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گالیفوسیت روی علف های هرز سوروف و برگ
مخملی به صورت آزمایش های جداگانه فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامال تصادفی با  6تكرار در
گلخانه ی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی طی سال های  1830-09مورد بررسی قرار گرفت .فاکتورهای آزمایش
شامل :تغییرات اسیدیته آب ( )pHدر هفت سطح  0 ،3 ،7 ،6 ،5 ،4و  19با استفاده از محلول های بافر (بانضمام 8
گلدان شاهد برای هر سطح  ،)pHغلظت کربنات کلسیم در  6سطح ( 499 ،899 ،099 ،199 ،9و  599قسمت در
میلیون در آب دیونیزه ( ))W/Vدر ترکیب با مقادیر صفر یا  8کیلوگرم در هكتار سولفات آمونیم ( ،)AMSو
غلظت بیكربنات سدیم در  6سطح ( 499 ،899 ،099 ،199 ،9و  599قسمت در میلیون در آب دیونیزه ( ))W/Vدر
ترکیب با صفر یا  9/5لیتر در هكتار نیترات آمونیم ( )AMNبودند .سمپاشی محلول گالیفوسیت در مرحله 8-4
برگی علف های هرز بر اساس مقادیر  ED50حاصل از یک آزمایش مقدماتی د̕ز -پاسخ ( 153گرم ماده مؤثره
در هكتار) اجرا شد .بر اساس نتایج آزمایش ها ،گالیفوسیت در  pHهای  6و  7بیشترین تأثیر را بر سوروف نشان
داد ،به طور مشابه ،بهترین کنترل برگ مخملی با گالیفوسیت نیز در  6 pHبدست آمد که تفاوت معنی داری با 7
= pHنداشت .اثرات هم کاهی حضور کربنات کلسیم (عامل سختی) و بیكربنات سدیم (عامل قلیائیت) در مخزن
علف کش گالیفوسیت کارایی آن را به شكل معنی داری کاهش داد .افزودن  AMSو  AMNبه مخزن سمپاش
به ترتیب اثرات سختی و قلیائیت را کاهش دادند و در نتیجه کارایی گالیفوسیت در کنترل علف های هرز
سوروف و برگ مخملی را بهبود بخشیدند .با این وجود تأثیر افزودن  AMSو  AMNبه محلول علف کش در
کنترل برگ مخملی بیش از سوروف مشهود بود .به طور کلی نتایج این تحقیق اهمیت توجه به کیفیت آب مورد
استفاده در سمپاشی علف کش گالیفوسیت را مورد تأکید قرار داد.
واژههای کلیدی :اسیدیته ،سختی آب ،شاخص  ،ED50قلیائیت.

مقدمه

هااای هاارز دالیاال زیااادی وجااود دارد كااه از جملااه
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انتخاااب ريرصااحي علااف كااش ،مياازان مصاارف

است pH .آب هاای معماولي در محادوده  4تاا  3و

ناكااافي علااف كااش ،كاااربرد ريراصااولي دسااتگاه

 pHآب آبياری معموالً بين  6تا  8/1است ،اما بيشتر

یاا سمپاشاي در

آب ها به دليل وجود بيکربنات ها كربنات ها كماي

سمپاش ،سمپاشي در زمان نامناسا

قليایي هستند (.)Alizadeh, 1998

شرایط نامساعد آب و هوایي پايش بيناي نشاده ماي
نادیده گرفته مي شود یعني

آب سخت حاوی مقادیر زیادی ماواد حال شاده باه

باشد ،و عاملي كه ارل

«كيفيت آب مورد استفاده در سمپاشي علف كاش»

ویژه كلسيم و منيزیم مي باشد .این یاون هاا همگاي

را مي توان برشمرد ( .)Burgess, 2003كشاورزان

دارای بار مثبت هستند و این توانایي را دارناد كاه باا

معموالً آب در دسترس آبيااری را باه عناوان حاالل

مولکول ها ی علف كش های دارای بار منفي پيوند

علف كش های محلول در آب ،در مخازن سامپاش

برقاارار كننااد و از كااارایي و جااذب و انتقااال آنهااا

ها مورد استفاده قرار مي دهند .بنابراین ،كيفيت آب

جلوگيری نمایند ( .)Brown, 2006رای ترین نوع

مورد استفاده در مخازن سمپاش ماي تواناد كاارایي

ماااواد بهباااود دهناااده ی ساااختي آب ساااولفات

علاااف كاااش هاااا را تحااات تاااأثير قااارار دهاااد

آماااونيم ( 3)AMSاسااات كاااه معماااوال از اثااارات

( .)Heidekamp and Lemley, 2005چارا كاه

نامطلوب یون های موجود در آب بر كاارایي علاف

بيشتر علف كش های رایا در آب محلاول و قابال

كش هاا جلاوگيری ماي كناد .مقادار توصايه شاده

پاشش هستند .بناابراین ،آب مهمتارین ماایعي اسات

سولفات آمونيوم برای علاف كاش گالیفوسايت در

كه باه صاورت حامال علاف كاش هاا در سمپاشاي

حاادود  1كيلااوگرم در هکتااار بيااان شااده اساات

مورد استفاده قارار ماي گيارد و معماوالً بايش از 33

( .)Brown, 2006بيکربنات هاای موجاود در آب

درصاااد محلاااول سمپاشاااي را شاااامل ماااي شاااود

عامل اصالي قليائيات آن باه شامار ماي روناد و ماي

(.)Caldwell, 2007

توانند بعضي علف كش ها را تحت تأثير قرار دهند.

از عوامل كيفيات آب در ایان خصاوص كاه بار

بهترین راه حال ممکان افازودن  1/1ليتار در هکتاار

جااذب و انتقااال برخااي عل اف كااش هااا تااأثير مااي

نيترات آمونيم ( 2)AMNاست كه باعث رفع اثارات

گذارند مي توان به سختي آب ،اسيدیته ( )pHآب،

هم كاهي یون بيکربنات بر مولکولهای علافكاش

ميزان یون بي كربنات ،كادورت آب ،ماواد آلاي و

ميشود (.)Holm and Henry, 2005

سایر مواد موجود در آن اشاره داشت (Holm and

باال بودن سختي (به ویژه عناصار كلسايم و منيازیم)،

;Henry, 2005; Green and Hale, 2005
Bernards et al., 2005; Green and Cahill,
) ،pH .2003مقياسي شايميایي بارای انادازه گياری

بيکربناااات هاااا در آب برخاااي از نقااااط كشاااور،

رلظاات یااون هياادرو ن ( )H+در آب اسااتpH .

باعث كاهش معني دار كارایي بعضي علف كش ها

مخلوط سم ،حالليت و پایداری یوني علف كش ها

و در نتيجه افازایش مصارف آنهاا شاده اسات .پا

اسيدیته باال ،وجود ذرات معلا ماواد آلاي و رس و

را كنتاارل م اي كنااد ،بنااابراین باار جااذب و فعالي ات

1. Ammonium sulphate

بيولو یکي آن ها با تعيين فرم علف كش ،تأثيرگذار

2. Ammonium nitrate
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جای تعجا

علاف هااای هاارز سااوروف و باار

نيسات كاه ویژگاي هاای كيفيات آب

مخملااي و رفااع

اضاااافه شاااده باااه مخااازن سااامپاش ،اثااارات قابااال

اثرات نامطلوب آن در شرایط گلخانه ای طراحاي و

تااوجهي در كااارایي علااف كااش هااا داشااته باشااد

اجرا شد.

( .)Zand et al., 2014تقابل بين علف كاش هاا و

مواد و روش ها

یون های محلول ،به ویژگاي شايميایي علاف كاش،

گلدان هاایي باه قطار  31ساانتي متار و عما 21

مقدار و نوع امالح موجود در مخزن سمپاش بستگي

سااانتي متاار انتخاااب شاادند و بااا خاااک مناس ا

(3

دارد .به طوری كه ،علف كش های مختلف ممکان

قساامت ماساه 2 ،قساامت خاااک مزرعااه و 3قساامت

است پاسخ متفاوتي به كاتيون های مشابه نشان دهند

خاكبر ) پر شدند .سپ

تعاداد  8باذر جواناه دار

(.)Istvan and Endre, 2009

علف هرز در عم مناس

گلدان نشاء شده و بعد از

گالیفوسيت ( )Roundup®, 41% SLعلاف

سبز شدن ،در مرحله یاک بار

حقيقاي باه  1بوتاه

كشي عمومي و متعل به گاروه  3یاا  Gو بازدارناده

تنااک شاادند .گلاادان هااا در گلخانااه در شاارایط 36

آنزیم  -1اینول پيرویل شيکيمات اسايد -1-فسافات

ساعت روشنایي با نور طبيعي و تکميلاي (باه كماک

سينتاز (EPSPS) 3مي باشد .این علف كش در آب

المپ بخار سدیم) در دمای  21تاا  20درجاه ساانتي

محلااول اساات و علااف هااای هاارز باریااک باار

گراد ،و  8سااعت تااریکي (دماای  36تاا  38درجاه

سوروف ( )Echinochloa crus-galli L.و پهان

سانتي گراد) نگه داری شدند .آبياری نيز بار حسا

بار

بار

مخملاي (Abutilon theophrasti

نياز گياه و از زیر گلدان ها انجام مي گرفت.

) Medicus.با خصوصيات مورفولو یکي متفااوت

بررسااي كيفياات آب باار كااارایي علااف كااش

در طيف كنتارل ایان علاف كاش قارار ماي گيرناد

گالیفوساايت بااه صااورت آزمااایش هااای جداگانااه

( .)Sensmen, 2007بنابراین ویژگي های كيفيات

فاكتوریل در قال

طرح بلوک های كامال تصاادفي

آب اضافه شده به مخزن سمپاش ممکن است اثرات

با  6تکرار در گلخانه ی تحقيقاتي دانشگاه فردوساي

قابل توجهي در كارایي ایان علاف كاش در كنتارل

طي ساال هاای  3183-31انجاام شاد .آزماایش اول
شامل بررسي تغييرات اسايدیته آب ( )pHدر هفات

علف های هرز داشته باشد ،ضمن این كه رفع اثرات

سط  3 ،8 ،0 ،6 ،1 ،4و  31بانضمام  1گلدان شاهد

بازدارناادگي بااا افاازودن تركيبااات نيترو نااه ماننااد

باارای هاار سااط  pHبااود .جهاات ثبااات تغيياارات

سولفات آمونيم و نيتارات آماونيم نيااز باه آزماایش

اسيدیته آب در طي این آزمایش ،از بافرهاای آمااده

دارد.
با توجه به مطال

شركت مرک آلمان 2بارای هار ساط  pHاساتفاده

مذكور ،آزمایش های پایاه ای

شاااد ( .)McMullan, 1996در آزماااایش دوم

حاضر با هادف بررساي اثارات عوامال كيفيات آب
شااامل اساايدیته ،سااختي و قليائياات آب در مخاازن

تغييرات رلظت كربنات كلسيم در  6سط (،311 ،1

سمپاش بر كارایي علف كش گالیفوسيت در تيماار

 411 ،111 ،211و  111قسااااامت در ميلياااااون آب

1. 5-Enolpyruvyl-shikimate acid-3-phosphate synthase

4- E. Merck, D-6100 Darmstadt, F. R. Germany
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دیونيزه ( ))W/Vدر تركيا

باا مقاادیر صافر یاا 1

و خشک كردن نموناه هاا در آون دماای  01درجاه

كيلاااوگرم در هکتاااار ساااولفات آماااونيم ()AMS

سانتي گراد به مدت  48ساعت و توزین باا تارازوی

بررسي شد .تغييارات رلظات بيکربناات سادیم در 6

دقي  1/113گرم) نيز به صورت درصد شاهد بادون

سااط ( 411 ،111 ،211 ،311 ،1و  111قساامت در

تيمار سنجيده شد.

ميليون آب دیاونيزه ( ))W/Vدر تركيا

باا مقاادیر

(معادله ( ×311[ )3تعداد بوته اولياه موجاود در

صفر یا  1/1ليتر در هکتار نيتارات آماونيم ()AMN

هر گلدان /تعداد گياهان زنده ماناده  4هفتاه پا

نيز در طي آزمایش سوم مورد برسي قرار گرفات6 .

سمپاشي) =  %بقاء]

گلدان شاهد بدون سمپاشي از هر علف هرز هام باه

با توجه باه كماي باودن تيمارهاای ماورد آزماایش،

عنوان شاهد برای آزمایش هاای دوم و ساوم منظاور

برای توصيف روند پراكنش داده ها از تواباع خطاي

شد.

(معادله  ،)2پلي نوميال درجاه دو (معادلاه  )1و پلاي

محلول علف كش گالیفوسايت (بادون مویاان)
به صورت پ

نوميال درجاه ساه (معادلاه  )4اساتفاده شاد .بارازش

رویشي در مرحله  1تا  4برگي علف

های هرز با توجه باه شااخ

مدلهای فوق و تجزیه رگرسايوني و رسام نمودارهاا

 ED501ایان علاف

باااه كماااک نااارم افزارهاااای  EXCEL 2007و

كاااش حاصااال از آزماااایش ̕دز -پاساااخ مقااادماتي

 SLIDWRITE 2.0انجام شد.

(مقدار  111ميلي ليتر ماده تجاری در هکتاار معاادل

(معادله Y=Y0+aX )2

 318گااااااارم مااااااااده ماااااااؤثره در هکتاااااااار)

(معادله Y=Y0+aX+bX2 )1

(Hajmohammadnia Ghalibaf et al.,
) ،2011توساااط سااامپاش متحااارک ریلا اي مااادل

(معادله Y=Y0+aX+bX2+cX3 )4

 MATABIباااا ناااازل باااادبزني  8113و ميااازان

در این معادالت Y ،صفت مورد نظر؛  Y0عار

خروجي 211ليتر در هکتاار و باا فشاار پاشاش kPa

از

مبدأ؛  Xتيمار مورد نظار كيفيات آب؛  b ،aو  cنياز

 211اعمااال شاادند .بااه منظااور تعيااين درجااه تااأثير
تيمارهااای صااورت گرفتااه ،چهااار هفتااه پاا

از

به ترتي

از

شي

خط بارای جازء خطاي ،درجاه دو و

درجه سه معادالت هستند.

سمپاشي بوته های علف هرز ،تعداد گياه زناده بااقي
مانااده در هاار گلاادان یادداشاات شااده و بااه صااورت

نتایج و بحث

درصدی از كل گياهان داخل گلدان (تعيين درصاد

 -1آزمایش تغییرات اسیدیته ()pH

نتای این آزمایش نشان دادناد كاه علاف كاش

بقاء) محاسبه شدند (معادلاه  .)3ارتفااع بوتاه ،ساط
(باه كماک دساتگاه  LAMشاركت  )ΔTو

گالیفوسيت در  pHهای  6و  0مخازن سامپاش (باه

وزن خشک بخش هوایي تک بوته علف هاای هارز

طور یکسان) بيشترین تأثير را بر اكثر صافات انادازه

(با برداشت بخش هوایي گياه از سط خاک گلدان

و

بار

گيری شده در سوروف (درصد بقاء ،سط بار

وزن خشک اندام هوایي) داشت ،به طاور مشاابه نياز
بهترین كنترل بر

1- EDO50: equivalent dose for 50 percent response
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كش بدست آمد كه تفاوت معناي داری باا pH= 0

در  pHهااای آب  0و  3بااه ترتيا

نداشت (شاکل  .)3باه طاوری كاه بيشاترین كااهش

شد .نتای آزمایش مزرعه ای نيز با آزمایش گلخاناه

معني دار درصد بقاء ( 42/1درصاد) ،ارتفااع (21/1

ای این محققين مطابقات نشاان داد (Buhler and

( 43/0درصاد شااهد)

) .Burnside, 1983نتای این آزمایش با تحقيقات

علف هرز ساوروف در اسايدیته معاادل  0باه دسات

سااایرین محققااين همخااواني داشاات (Altland,

آمااد ،و كمتاارین وزن خشااک اناادام هااوایي (1/3

2001; Green and Cahill, 2003; Petroff,
).2000; Vencill, 2002

صورتي كه كمترین مقدار ایان صافات بارای علاف

 -0آزمایش تغییرات کربنات کلسیم ()CaCO3

درصد شاهد) و ساط بار

درصاااد شااااهد) آن در  pH= 6حاصااال شاااد .در
هاارز باار

 62و  11درصااد

مخملااي در اس ايدیته معااادل  6محلااول

نتای این آزمایش نشان داد كه افازایش رلظات

معاادل  13/4 ،12/1 ،43/0و

كربنات كلسيم در محلول علف كش گالیفوسايت،

 32/1بود .این در حالي بود كه در  pHهای كمتر از

كااارایي آن را بااه صااورت معنااي داری ()p≥1/13

 6یا بيشتر از  0كارایي علف كش روی هر دو علف

تحت تأثير قرار داد و با افزایش كربناات كلسايم در

هرز كااهش معناي داری نشاان داد و صافات ماورد

مخزن این علاف كاش ،درصاد بقااء ،ارتفااع بوتاه،

بررسااي افاازایش یافتنااد .بنااابراین ،در شاارایطي كااه

سااط باار

و وزن خشااک اناادام هااوایي (درصااد

اسيدیته مخزن علف كش گالیفوسيت كمي اسيدی

شاهد) علاف هاای هارز ساوروف و بار

و نزدیک به خنثاي ( )pH= 6-0باود ،هار دو علاف

افزایش یافت (شاکل  .)2باه طاوری كاه باا حضاور

هرز به خوبي كنترل شدند (شکل .)3

حتااي  311قساامت در ميليااون كربنااات كلساايم در

گالیفوسيت به ترتيا

مخملاي

به طور كلي ،اكثر حشره كش ها ،قارچ كش هاا

محلول گالیفوسيت ،افزایش معني دار در بيشتر ایان

و علاااف كاااش هاااا در آب هاااایي كاااه  pHآن

صفات مشااهده شاد ،باه صاورتي كاه درصاد بقااء،

بيشتر از  0باشد (آب های قليایي) خيلي ساریع تاأثير

ارتفاع بوته ،سط بر

و وزن خشک اندام هاوایي

خااود را از دساات م اي دهنااد (.)Burgess, 2003

(درصااد شاااهد) علااف هاارز سااوروف بااه ترتيا از

در ایاان راسااتا ،بااوهلر و برنساااید (Buhler and

مقاادار  6 ،34/6 ،32/1و  2درصااد بااه حاادود ،01/8

) Burnside, 1983نتيجه گيری كردند كه افزایش

 31/3 ،14/3و  31/1درصد تغيير یافات .تحات ایان

 pHآب به عناوان حاالل علاف كاش گالیفوسايت

شرایط صفات اندازه گيری شده در علف هرز بر

(كاربرد  411گرم ماده مؤثره با حجام سمپاشاي331

مخملي به ترتي

ليتر در هکتار) از  1تا سط  0و  ،3سميت این علف

بااه  3/8 46/2 ،68/1و  11/2درصااد افاازایش یافاات.

از تيمار روی یوالف (Avena

همان طوری كه مالحظه مي شاود تاأثير هام كااهي

) sativaدر آزمااااایش گلخانااااه ای كاااااهش داد

یون كلسيم موجود در محلول علف كش در كنتارل

( .)p≥1/11به طوری كه كاهش وزن تر اندام هوایي

علااف هااای هاارز مشااابه نبااود ،بااه طااوری كااه اثاار

یااوالف (نساابت بااه شاااهد باادون سمپاشااي) كااه در

بازدارناااادگي سااااختي آب موجااااود در مخاااازن

كش را  34روز پ

اسيدیته  1محلول علف كش معادل  63درصد باود،
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گالیفوساايت در اكثاار صاافات اناادازه گيااری شااده

مؤثرتر بود .به عناوان مثاال ،افازودن  1كيلاوگرم در

(درصااد بقاااء ،ارتفاااع بوتااه و سااط باار ) روی

هکتاااار ساااولفات آماااونيم ( )+AMSباااه محلاااول

مخملاي مشاهود باود (شاکل

گالیفوسيت محتوی  111قسمت در ميليون كربناات

سوروف بيش از بر

كلسيم در مقایسه باا عادم كااربرد آن ( )-AMSدر

.)2

این آزمایش درصد بقاء ،ارتفاع بوته ،سط بار

در آب های سخت یاون هاای كلسايم ،منيازیم،

و

آهاان یااا ساادیم بااا مولکااول هااای علااف كااش

وزن خشک اندام هوایي سوروف (درصد شااهد) را

گالیفوسااايت تشاااکيل كمپلکساااي ماااي دهناااد

صافر 33 ،8 ،و  8درصاد كااهش داد ،در

و از تركي

به ترتيا

ماده مؤثره ایان علاف كاش باا آنازیم

حالي كه این كاهش تحت این شارایط بارای علاف

 EPSPSجلوگيری مي كنند و در نتيجاه باا كااهش

هاارز باار

 64 ،43 ،21و 61

جااذب ،كااارایي علااف كااش كاااهش مااي یابااد

درصد بود (شکل .)2

مخملااي بااه ترتياا

( .)Altland, 2001در آزمااایش دیگااری كنتاارل

در همااين راسااتا ،اونااز ( )Owens, 1986نيااز

كوكياا ( )Kochia scopariaتوساط نماک هاای

گزارش كرد كه سميت علف كش هاای بنتاازون و

سدیم بنتازون و اسي فلورفن با حضور كلرید كلسيم

اساااي فلاااورفن روی علاااف هااارز بااار

مخملاااي

در مخاازن ساامپاش حالاات هاام كاااهي نشااان داد

توسااط نمااک آمااونيم افاازایش یافاات .در تحقيقااي

( .)Nalewaja and Matysiak, 1993نتااای

دیگااری كااارایي علااف كااش ستوكساايدیم روی

بررسي جذب و انتقال علف كش های ستوكسيدم و

یاااوالف وحشاااي ( )Avena fatua L.و جاااو

كلتودیم تحت شارایط تغييارات ساختي آب مخازن

( )Hordeum vulgara L.باااا اضاااافه كاااردن

سمپاش نيز نشان داد كه وجود سختي آب ،مولکاول

سولفات آمونيم به مخزن سمپاش افزایش نشاان داد.

های این علف كش هاا را از هام گسساته و باا یاون

بااا اسااتفاده از تکنيااک كااربن نشاااندار ( ،)34Cدلياال

های موجود در آب پيوند ایجاد نماوده و در نتيجاه،

افااازایش كاااارایي ستوكسااايدیم پا ا

از افااازودن

كارایي آن ها كاهش یافت (.)Altland, 2001

سااولفات آمااونيم ،بااه جااذب بيشااتر علااف كااش

نتای برهمکنش تغييرات رلظت كربنات كلسايم

(حدود دو برابار) در ایان گياهاان ارتبااط داده شاد

باا حضاور ساولفات آماونيم در مخازن علاف كااش

( .)Smith and Vanden Born, 1992آالدسانوا

گالیفوسيت نيز در شکل  2آمده است .همان طوری

و اوالدیمجي (Aladesanwa and Oladimeji,

كااه مالحظااه مااي شااود كاااربرد سااولفات آمااونيم

) 2005نيز با انجام تحقيقي در نيجریاه نشاان دادناد

( )+AMSكارایي كنترل علف های هرز را افزایش

كه كاربرد گليفوسيت به همراه  %3سولفات آماونيم

داد ( .)p≥1/13حتي كاهش اثرات هم كااهي ناشاي

و پهن

باعث كنترل بهتر علفهای هرز باریک بر

در باااان هاااای نخااال رورناااي (Elaeis

از باالترین رلظت كربنات كلسايم ( 111قسامت در

بااار

ميليااون) در ایاان آزمااایش نيااز بااا كاااربرد +AMS

) guineensisشد .این محققين نتيجه گرفتند كه باا

مشاهده شاد .ولاي ایان تاأثير در كنتارل علاف هارز

افزایش ميزان ساولفات آماونيم ،تاراكم علاف هاای

مخملااي ،در مقایسااه بااا علاف هاارز سااورف،

هاارز ،وزن تاار و وزن خشااک آن هااا نيااز كاااهش

باار
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بيشتری نشان داد.

 -8آزمایش تغییرات بیكربنات سدیم ()NaHCO3

در خصوص علف كاش گالیفوسايت مشاخ

حضور بيکربنات سادیم در مخازن علاف كاش

شده كه یاون آماونيم ( )NH4+حاصال از ساولفات

گالیفوسيت كارایي علف كاش را باه شاکل معناي

آمونيااااوم ( )AMSبااااا برقااااراری پيونااااد باااااا

داری ( )p≥1/13كاهش داد .به طوری كه با افزایش

مولکااول هااای گالیفوساايت باعااث تشااکيل فاارم

رلظت بيکربنات سدیم در مخزن این علف كش باه

«گالیفوسااايت »NH4+-ماااي شاااود كاااه حالليااات

طور ميانگين درصد بقاء ،ارتفاع بوته ،سط بار

و

بيشتری دارد و سریع تر جاذب ماي شاود ،در نتيجاه

وزن خشک اندام هوایي ساوروف و بار

جذب و انتقال علف كاش بهتار صاورت ماي گيارد

در افزایش یافت .به عنوان مثال ،محلول علف كاش

( .)Penner, 2000در آزماایش ماویلر و همکااران

مخملاي

گالیفوسااايت محتاااوی  111قسااامت در ميلياااون

( )Mueller et al., 2006حضور یون های كلسيم

بيکربنات سادیم ،درصاد بقااء ،ارتفااع بوتاه ،ساط

و منيزیم با رلظت  211پي پاي ام ،كاارایي ساه ناوع

باار

نمااک گالیفوساايت را كاااهش داد ،امااا افاازودن 2

سااوروف را بااه ترتيا

درصد وزني سولفات آمونيم باه مخازن سامپاش بار

شاهد (بدون تيمار) تغيير داد .صافات ماذكور بارای

بازدارندگي یون ها رلبه كرد.

علاف هارز بار

در خصوص تفاوت بين گوناه هاای گيااهي نياز

ترتي

آلتلنااد ( )Altland, 2001اظهااار داشاات بعضااي
گياهاااان نظيااار بااار

و وزن خشااک اناادام هااوایي علااف هاارز
 33 ،16 ،311و  311درصااد

مخملااي تحات شارایط مشاابه بااه

 83 ،14 ،31و  31درصد شاهد افزایش یافات

(شکل .)1
در این ارتباط ،بوهلر و برنساید (Buhler and

مخملاااي و اردک گاااراس

( )Agropyrum repensدارای سااطوح باااالیي از

) Burnside, 1983بااا افاازودن رلظاات بيکربنااات

كلسيم در فضای داخل سلولي هساتند كاه جاذب و

سدیم از صفر تا  8ميلي مول به محلاول علاف كاش

انتقال علاف كاش گالیفوسايت در ایان گياهاان باه

گالیفوسيت (به ميزان  411گرم ماده مؤثره با حجام

دليل وجود یون كلسيم به شادت كااهش یافات .در

پاشش  331ليتار در هکتاار) در تيماار گيااه یاوالف

آزمایشااي دیگااری كااه تااأثير سااولفات آمااونيم در

نتيجه گرفتند كه خسارت گالیفوسيت به یاوالف از

جاذب و انتقااال علااف كاش گلوفوسااينيت در چنااد

 %88به  %11كاهش یافت .در آزمایش این محققاين

شاد

اثر بازدارندگي بيکربنات سدیم تا رلظت  328ميلاي

كه علف هرز بر

مخملي با دارا بودن  1/3درصاد

مول در مخازن سامپاش اداماه یافات ،تاا جاایي كاه

كلساايم در باار

بااه افاازودن سااولفات آمااونيم در

گالیفوساايت خسااارتي بااه یااوالف وارد نکاارد .در

مخزن این علف كش پاسخ مثبت داد ،در حالي كاه

تحقياا دیگااری افاازودن  411قساامت در ميليااون

علف هرز مورد بررسي قارار گرفات ،مشاخ

علف هرز سلمه تره ( )Chenopodium albumباا
داشتن تنها  3درصد كلسيم در بر

بيکربنااات ساادیم یااا بيشااتر بااه محلااول علااف كااش

به ایان تركيا

توفوردی آمين ،كنترل علاف جاارو را ،باه ویاژه در

پاسخ نداد (.)Maschhoff et al., 2000

شرایط نامساعد محيطي مانند درجه حارارت پاایين،
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كاهش داد .به طوری كه افزایش دُز علاف كاش از

افزودن نيترات آمونيم ( )+AMNبه  111قسمت در

 341بااااه  281گاااارم ماااااده مااااؤثره در هکتااااار

ميليون بيکربنات سدیم محلول در مخزن علف كش

نياااز باااه بازدارنااادگي  611قسااامت در ميلياااون

گالیفوسيت بر درصد بقاء ،ارتفاع بوته ،سط بر

بيکربناااات سااادیم در محلاااول سااام رلباااه نکااارد

مخملاي

و وزن خشک اندام هوایي علف هرز بر

( .)Nalewaja et al., 1990در آزمایش وزنيکا و

به ترتيا

همکاران ( ،)Woznica et al., 2003حضور 111

مقایسه بين دو علف هرز ،افزودن  AMNبه محلاول

ميلي گرم در ليتر بيکربنات سادیم در مخازن علاف

علف كش ،كارایي گالیفوسيت را در كنتارل بار

كااش كااوئين كلااوراک ( 311گاارم ماااده مااؤثره در

مخملي بيش از سوروف بهبود بخشيد (شکل .)1

معاادل  13 ،18 ،1و  10باود .بناابراین ،در

هکتار) اثر هم كاهي ایجاد كرد و كنترل دم روباهي

محققان دیگر نيز به تاأثير تركيباات نيترو ناه در

سابز ( )Setaria viridisرا كااهش داد .باه طاوری

تعدیل یون بيکربنات بار كاارایي علاف كاش هاای

كه كاهش وزن تر ایان علاف هارز از ( %13در آب

مختلف اشاره كرده اند .به عنوان مثاال ،كااربرد 2/8

مقطر) به ( %8با وجود بيکربنات سدیم) رسيد.

كيلوگرم در هکتار  AMNباه هام كااهي بيکربناات

بااا توجااه بااه واكاانش متقاباال رلظاات بيکربنااات

سدیم در مخزن علف كش ستوكسايدیم (باه ميازان

سدیم × نيترات آمونيم در شکل  ،1با اضافه كاردن

 01گرم ماده مؤثره در هکتار) در كنترل یاوالف در

 1/1ليتاار در هکتااار نيتاارات آمااونيم ( )+AMNبااه

شرایط گلخانه فائ آماد .بادین ترتيا

كاه درصاد

مخاازن ساامپاش در مقایسااه بااا عاادم كاااربرد آن (-

كنتاارل یااوالف را نزدیااک بااه دو براباار (از  %11بااه

 ،)AMNاثر بازدارندگي بيکربناات سادیم موجاود

 )%31افزایش داد ( .)Nalewaja et al., 1989نيل

در محلول علف كش گالیفوسايت باه شاکل معناي

وایا و همکاران ( )Nalewaja et al., 1992نتيجاه

داری ( )p≥1/13كاااهش یافاات .همااان طااوری كااه

گرفتند كه افازایش كاارایي گالیفوسايت باه وسايله

مالحظه مي شود در باالترین رلظت بيکربنات سدیم

تركيبات آمونيمي در نتيجۀ توليد كمپلک

آمونيم-

( 111قساامت در ميليااون) افاازودن نيتاارات آمااونيم

گالیفوسيت است ،كه در مقایسه باا كماپلک هاای

( )+AMNدر بعضي صفات نتوانست اثر كاهندگي

گالیفوسيت -سدیم و گالیفوسيت-كلسيم و دیگار

بيکربنااات ساادیم را تعاادیل كاارده و بااي تااأثير بااود

كاتيونها آسانتر جذب گياهان ميشود.

(شکل  .)2بيشترین نقش تعدیل كنندگي  AMNدر

برخي محققين اظهار داشتند كه گونه های علف

رلظاات  111قساامت در ميليااون بيکربنااات ساادیم

هرز از نظر تركي

یوني با هم تفااوت هاای زیاادی

موجود در مخزن علف كش گالیفوسايت در بيشاتر

دارناااد ،باااه طاااوری كاااه كااااتيون هاااای دارای

صفات علف های هرز مالحظه شاد .باه طاوری كاه

اثاار كاهناادگي مااي تواننااد از بافاات هااای گياااهي

تحت این شرایط درصاد بقااء ،ارتفااع بوتاه ،ساط

منشاااء بگيرنااد .بنااابراین ،اثاار بيولااو یکي مااواد

و وزن خشااک اناادام هااوایي علااف هاارز

افزودني در بين گونه ها با هم متفااوت خواهاد باود

باار

حادود  22 ،8 ،21و  11درصاد

( .)Hall et al,. 2000در این رابطه ،مقایسه انجاام

كاهش نشان داد .در حالي كه تأثير تعدیل كننادگي

شده بين چند گوناه علاف هارز از نظار واكانش باه

سوروف باه ترتيا
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بيکربناات سادیم نياز نشاان داد كاه یاوالف

حضور كربنات كلسيم و بيکربنات سدیم در مخازن

تركي

حساساايت بيشااتری بااه حضااور بيکربنااات ساادیم در

علف كش گالیفوسايت توانسات كاارایي آن را باه

محلول علف كش ستوكسيدیم نسبت به دم روبااهي

شااکل معنااي داری كاااهش دهااد .افاازودن تركيبااات

زرد ) (Setaria glaucaدارد .بنابراین ،عالوه بار

نيترو ناه ساولفات آماونيم و نيتاارات آماونيم باه مخاازن

علف كش ،نوع علف هرز نيز در واكانش باه تغييار

سمپاش به ترتيا

اثارات ساختي و قليائيات محلاول

كيفيااات آب محلاااول سااامپاش تأثيرگاااذار اسااات

علااف كااش را كاااهش دادنااد و در نتيجااه كااارایي

(.)Nalewaja et al., 1989

گالیفوسيت در كنترل علف هاای هارز ساوروف و
باار

نتیجه گیری نهایی

مخملااي را بهبااود بخش ايدند .بااا ای ان وجااود،

بيشترین اثر هم افزایي ناشي از افزودن این تركيباات
تعدیل كننده به محلول علف كش ،مربوط باه كنتارل

به طور كلي نتای این آزماایش هاا نشاان دادناد
كااه علااف كااش گالیفوساايت در  pHهااای  6و 0

بر

بيشترین تأثير را بر سوروف نشان داد .بهترین كنتارل

توجااه بااه كيفياات آب در كااارایي علااف كاااش

بر

مخملي با گالیفوسايت نياز در  6 pHبدسات

مخملي بود .باه طاور كلاي نتاای ایان تحقيا

گالیفوسيت را مورد تأكيد قرار داد.

آمااد كااه تفاااوت معنااي داری بااا  pH= 0نداشاات.
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 بارها خطای.) گرم ماده موثره در هکتار318  واكنش علف های هرز به تغييرات اسيدیته محلول گالیفوسيت (به ميزان-3شکل
.استاندارد هستند
Fig. 1- Weeds response to changes in pH of glyphosate soloution (158 g ai ha-1). Bars are standard error.
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 گرم ماده مؤثره318  واكنش علف های هرز به تغييرات رلظت كربنات كلسيم در محلول علف كش گالیفوسيت (به ميزان-2 شکل
 خطای استاندارد، بارها.) كيلوگرم در هکتار سولفات آمونيم+AMS( 1 ) یا-AMS( در هکتار) در واكنش به افزودن صفر
.هستند
Fig. 2- Weeds response to changes in CaCO3 concentration of glyphosate soloution (158 g ai ha-1) in response to
the addition of 0 (-AMS) or 3 (+AMS) kg ha-1 ammonium sulphate. Bars are standard error.
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 گرم ماده318  واكنش علف های هرز به تغييرات رلظت بيکربنات سدیم در محلول علف كش گالیفوسيت (به ميزان-1 شکل
 خطای استاندارد، بارها.) ليتر در هکتار نيترات آمونيم+AMN( 1/1 ) یا-AMN( مؤثره در هکتار) در واكنش به افزودن صفر
.هستند
Fig. 3- Weeds response to changes in NaHCO3 concentration of glyphosate soloution (158 g ai ha-1) in response
to the addition of 0 (-AMN) or 0.5 (+AMN) L ha-1 ammonium nitrate. Bars are standard error.
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. مربوط به تغييرات اسيدیته محلول گالیفوسيت در كنترل علف های هرز4  و1 ،2  پارامترهای معادالت-3 جدول
Tab. 1- The parameters of equations 2, 3 and 4 relate to changes in pH of glyphosate soloution on weeds control.

Trails
Survival (%)
Barnyardgrass
Velvetleaf
Height (% control)
Barnyardgrass
Velvetleaf
Leaf area (% control)
Barnyardgrass
Velvetleaf
Shoot dry w. (% control)
Barnyardgrass
Velvetleaf

(Y0)

(a)

(b)

(c)

(R2)

564.00
686.19

-211.40
-266.60

27.62
35.64

-1.11
-1.48

0.79
0.87

104.2
400.02

-22.70
-141.77

1.67
18.69

-0.76

0.72
091

177.60
429.53

-37.14
-152.29

2.67
19.59

-0.78

0.82
0.70

96.03
794.81

-25.26
-315.18

1.807
40.89

-1.64

0.89
0.84

) درAMS(  مربوط به برهمکنش بين رلظت كربنات كلسيم و سولفات آمونيم4  و1 ،2  پارامترهای مربوط به معادالت-2 جدول
.محلول علف كش گالیفوسيت بر كنترل علف هرز سوروف
Tab. 2- The parameters of equations 2, 3 and 4 relate to interaction between CaCO3 concentration and AMS in
glyphosate soloution on barnyardgrass control.

Trails
Survival (%)
-AMS
+AMS
Height (% control)
-AMS
+AMS
Leaf area (% control)
-AMS
+AMS
Shoot dry w. (% control)
-AMS
+AMS

(Y0)

(a)

(b)

(c)

(R2)

12.26
686.19

0.81
-266.60

0.002
35.64

2e-06
1e-06

0.99
0.99

16.20
9.69

0.17
0.16

-1e-04
-1e-04

-

0.99
0.99

1.70
3.75

0.17
0.14

-

-

0.98
0.99

2.29
5.31

0.12
0.02

8e-05
1e-04

-

0.99
0.97

) درAMS(  مربوط به برهمکنش بين رلظت كربنات كلسيم و سولفات آمونيم4  و1 ،2  پارامترهای مربوط به معادالت-1 جدول
.مخملي

محلول علف كش گالیفوسيت بر كنترل علف هرز بر

Tab. 3- The parameters of equations 2, 3 and 4 relate to interaction between CaCO3 concentration and AMS in
glyphosate soloution on velvetleaf control.

Trails
Survival (%)
-AMS
+AMS
Height (% control)
-AMS
+AMS
Leaf area (% control)
-AMS
+AMS
Shoot dry w. (% control)
-AMS
+AMS

(Y0)

(a)

(b)

(c)

(R2)

10.34
5.03

0.81
0.02

0.002
1e-04

2e-06
-

0.99
0.97

32.80
28.08

0.18
0.001

1e-04
9e-05

-

0.99
0.95

1.69
6.06

0.21
-0.05

-6e-05
1e-04

-

0.94
0.88

4.31
5.31

0.37
-0.02

-1e-04
1e-04

4e-07
-

0.98
0.97
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) درAMN(  مربوط به برهمکنش بين رلظت بيکربنات سدیم و نيترات آمونيم4  و1 ،2  پارامترهای مربوط به معادالت-4 جدول
.محلول علف كش گالیفوسيت بر كنترل علف هرز سوروف
Tab. 4- The parameters of equations 2, 3 and 4 relate to interaction between NaHCO3 concentration and AMN in
glyphosate soloution on barnyardgrass control.

Trails
Survival (%)
-AMN
+AMN
Height (% control)
-AMN
+AMN
Leaf area (% control)
-AMN
+AMN
Shoot dry w. (% control)
-AMN
+AMN

(Y0)

(a)

(b)

(c)

(R2)

25.61
6.26

-0.06
-0.09

0.001
0.001

-2e-06
-2e-06

0.97
0.99

15.82
9.76

0.08
0.06

6e-05

-

0.98
0.98

5.84
6.02

0.03
-0.03

9e-04
9e-04

-1e-06
-1e-06

0.99
0.98

4.45
3.47

-0.02
0.02

0.001
1e-04

-2e-06
3e-04

0.99
0.96

) درAMN(  مربوط به برهمکنش بين رلظت بيکربنات سيدم و نيترات آمونيم4  و1 ،2  پارامترهای مربوط به معادالت-1 جدول
.مخملي

محلول علف كش گالیفوسيت بر كنترل علف هرز بر

Tab. 5- The parameters of equations 2, 3 and 4 relate to interaction between NaHCO3 concentration and AMN in
glyphosate soloution on velvetleaf control.

Trails
Survival (%)
-AMN
+AMN
Height (% control)
-AMN
+AMN
Leaf area (% control)
-AMN
+AMN
Shoot dry w. (% control)
-AMN
+AMN

(Y0)

(a)

(b)

(c)

(R2)

38.57
21.94

0.27
0.30

-3e-04
-3e-04

-

0.98
0.98

33.18
30.18

0.22
0.002

-2e-04
2e-04

-

0.99
0.95

5.98
7.99

0.17
0.01

2e-04

-

0.99
0.97

3.73
4.47

0.06
-0.03

1e-04
4e-04

-1e-04
-

0.98
0.97
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