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 چکیده

علفكنترلدر(EC 12.5% نابواس)میديستوكسكشعلفیيكارابرآب pHوسختياثراتبررسيمنظوربه

یكشاورزدانشكدهيقاتيتحقگلخانهدرآزمایشي(.Avena ludoviciana Durieu)زمستانهيوحشوالفیهرز

فردوس يدانشگاه مشهد سال تصادفكبلوکطرحقالبدرلیفاكتورصورتبه1939در يامل انجام9با تكرار

یهاهركدامدرغلظتمیزيوكلرورمنمیسدكربناتيب)سطحپنجآبدريسختعاملاثردراینآزمایش.گرفت

،5/186دردزهایمیديستوكسیيكارایروبر3و5،6درسهسطح آب pH،(زهيونیآبدوموالر15/1و11/1

65/39 در86/41و مؤثره ماده گرم درهكتار گرفتزمستانهيوحشوالفیكنترل قرار بررسي تجزیه.مورد نتایج

علف مختلف دزهای كه داد نشان معنيواریانس بسيار اثر ستوكسيدیم كش P≤11/1)داری وزن( و بقاء درصد بر

واثربردرصدبقاء(P≤11/1)داریداشتوسختيآبمخزنسمپاشاثربسيارمعنيزمستانهخشکیوالفوحشي

ءووزنخشکآبمخزنسمپاشبردرصدبقاpHدرحاليكهاثرعامل.بروزنخشکداشت(P≤15/1)داریمعني

 وحشي معني.نبوددارمعنيزمستانهیوالف بسيار بقاء درصد روی بر آب سختي و ستوكسيدیم دز متقابل داراثر

(11/1≥P معني( وحشي یوالف خشک وزن روی بر و سه(P≤15/1)دار متقابل اثر همچنين و فاكتورهایبود گانه

اثرمتقابل.بود(P≤15/1)دارآزمایشيبهكاررفتهدرآزمایشبررویدرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيمعني

زنآبمخزنسمپاشبررویدرصدبقاءووpHآبمخزنسمپاشواثرمتقابلسختيآبوpHدزستوكسيدیمو

اثراتاصليومتقابلفاكتورهایمورداستفادهدرآزمایشبررویدرصدبقاءدر.دارنبودعنيخشکیوالفوحشيم

داریبر،تاثيرمعنيpHتغييرنشاندادكهاینپژوهشنتایج.اكثرمواردبهوزنخشکیوالفوحشيشباهتداشت

.نداشتزمستانهكشستوكسيدیمدرآبسختدركنترلیوالفوحشيكارایيعلف
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 :مقدمه

وحشي  Avena ludoviciana)زمستانهیوالف

Durieu) از برگ،علفيگياهان یکباریک سالهو

دباشمي گياه. مهماین جمله علفاز هرزترین های

در و دارد كشور سطح در وسيعي پراكنش كه است

مناطقب از زراعي،سياری محصوالت انواع در و ایران

باغزمين و بایر ميهای مشاهده -Rashed)شودها

Mohasel et al., 2009). وحشيدركشورما یوالف

 علفترینمهماز هرز های یونجه،گندم، قند، چغندر

(.Zand et al., 2009)انواعحبوبات،كلزاوپيازاست

مانندچغندرقند،پياز،برگپهندرمحصوالتزراعي

كشستوكسيدیماستفادهازعلف،كلزا،سویاویونجه

 Zand et)توصيهشدهاستاینعلفهرزبرایكنترل

al., 2009.)نابوكشستوكسيدیمبانامتجاریعلف-

هصورتدرایرانثبتشدهاستوب1915درسالاس

رمرحلهدليتردرهكتار9رویشيوبهميزانحدودپس

 ,.Tu et al)ودربهكارميیوالفوحشيبرگي5-9

2001; Zand et al., 2014.)

آنجا يیاز موردحاللترینرایجوترینمهمآبكه

برایاستفاده استكشعلفكاربرد بررسيها

ویژگي به مربوط دراستفادهموردآبكيفيتهای

سم عواملیكيپاشمخزن تعيينجهتدرمؤثراز

كشعلفكارایي .(Caldwell, 2007)باشدميها

ویژگيمهم برخي كارایيبر كه آبكيفيهایترین

 سختي به توانمي گذارندمي تأثير هاكشعلف از

مواد بوآ كدورت كربنات،بي یون،وجودpHآب،

 ;Holm et al., 2005)كرد اشاره آن در موجود آلي

Bernards et al., 2005.)pH یكي مهمآب تریناز

آزمایش برای معمولي آبآناليزهای و خاک های

بودنمي بازی یا اسيدی ميزان استاندارد این و باشد

 Petroff, 2000; Addy)دهدرانشانمي(آب)محلول

et al., 2004.)بهطوركليpHمناسبآببرایاكثر

كشعلف است اسيدی كمي )ها 4بين اگرچه(1تا ،

استثناه داردهميشه وجود ایي مولكول. مثال هایبرای

علف كشبرخي در pHها )اسيدی از (6كمتر

هایخانوادهسولفونيلاورهكشعلف.شوندشكستهمي

 ميpHدر در فعال غير صورت به آب آیند،اسيدی

آنهاpHهایيكههادرآبكشدرحاليكهاكثرعلف

تغيرفعالخيليسریعبهصور(قليایي)باشد6بيشتراز

 هافقطسولفونيلاورههاكشدربينعلف.آینددرمي

 نشانpHدر خود از بهتری حالليت آب، باالی های

 ;Petroff, 2000)دهندوازاینلحاظاستثناهستندمي

Altland, 2001.)هنگاميكهpHباشد8آببيشتراز

علف انتقال و جذب است نظيركشممكن هایي

ست وگالیفوسيت، پي فلوآزیفوپ وكسيدیم،

.(Peterson, 1999) فنوكساپروپپياتيلكاهشیابد

هایدارایخاصيتاسيدیضعيفكشحالليتعلف

 كندمي تغييرpHبا حالليت. و ضعيف اسيد خاصيت

هاوهمچنينحركتهاجذبآنهادرسلولكشعلف

ميعلف قرار تاثير تحت را گياهان در دهدكش

(Mousavi et al., 2011.)

بنيانمنفيسختمخزنسمآب پاشازطریقپيوندبا

مولكول حاللكشعلفهای كاهش تيباعث

شونديمكشعلف . شدهينمكتركيب هبتشكيل

يستیزتيفعالدرنتيجهشودوينماهيجذبگيراحت

علفیبرايكاف داشتیهاكنترل نخواهد هرز

(Thelen et al., 1995; Penner, 2006.)نتایج

نشانتحقيقات شده انجام كارایيكهدهدميمتعدد

مانندكشعلف ضعيف اسيدی ستوكسيدیم،های

موجودهایكاتيونتأثيرتوفوردیوگالیفوسيتتحت

آب ميسختدر گيردقرار هایمولكول.

شرایطكشعلف تحت كلتودیم و ستوكسيدیم های

بازختيآووجودس(1كمترازpH)اسيدیمحيط

یون با و شده گسسته درهم موجود پيوندهای آب

مي علفایجاد این كارایي و كشنمایند كاهشها
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شده  های جدا مولکول(. Altland, 2001) یابدمي

ض غشای سلولی گیاهان کمتر کش در عر علف

 ,Petroff)شوند که این مطلوب نیست  جذب می

2000; Altland, 2001.) pH و سم، حاللیت  محلول

کنترل  های اسید ضعیف را کش پایداری یونی علف

آنهاراین بر بناب کند می زیستي فعاليت و جذب

است تاثيرگذار .pHخصوصيات سایر بر همچنين

كشمانندپایداریشيميایي،فراریتوسازگاریعلف

 شيميایي  ,Green and Hale) استتاثيرگذارنيز

2005.) 

 سخت آب كاpHو كاهش دو هر رایيباال

ميكشعلف سبب را ضعيف اسيدی شوندهای .pH

علف شدن یونيزه باعث ضعيفكشباال اسيدی های

مولكول آن بدنبال كه علفشده بههای كش

كشكارایيهایآبسختمتصلشدهوعلفكاتيون

داشت نخواهد را الزم نشان. ویسكانسين در گزارشي

غلظتمي با سخت ازآب استفاده هنگام كاتيوندهد

سم محلول در باال سدیم و كلسيم كه زماني pHپاش

هيچكاهشيدر(pH =5/9)محلولسمپاشيپایينباشد

اماكارایيعلف كشستوكسيدیممشاهدهنشدهاست،

 pHدر عل6باالی كردفكارایي پيدا كاهش  كش

(Nalewaja et al., 1994.) 

وسخختيبخصوص بهكيفيتآبمخزنسمپاش توجه

pHشخایاني هخاكمخکكخشبهينهعلخف كارایي بهآب

هخایكخشعلفجزنيزستوكسيدیمكشعلف.كندمي

هخایكخشسایرعلخفمانندكهدباشميضعيفاسيدی

اسيدیضخعيفماننخدتوفخوردیوگالیفوسخيتتحخت

pHومخخزنسخمپاشدرآبموجودهایكاتيونتأثير

 Holm et  al, 2005; Mueller et) گيخردقرارميآب

al., 2006.) كخخهگزارشخخاتمحخخدودیدرازآنجخخا ي

آبpHسخخختيووكسخخيدیمبخخهخصخخوصواكخخنشست

pHدرمورداثراتمتقابخلبخينسخختيوووجوددارد

منظخوراینتحقيقبخه،دسترساست اطالعاتكميدر

واثرمتقابلایخندوعامخلبخرآبpHسختيوبررسي

زمستانهيوحشفوالی دركنترلكشعلفاینكارایي

 .انجامشد

 

 :ها مواد و روش

به اثرمنظور بررسي عامل و بر آب pHسختي

یرو كشعلفكارایي  ECنابواس)ستوكسيدیم

آزمایشيبهزمستانهدركنترلیوالفوحشي (12.5%

كاملتصادفيصورتفاكتوریلدرقالبطرحبلوک

 كشاورزی9با دانشكده تحقيقاتي گلخانه در تكرار

 مشهد فردوسي دردانشگاه شد1939سال .انجام

شامل آزمایش ستوكسيدیمكشعلفدزفاكتورهای

(5/12 %EC)در 5/186شاملسطحسه و65/39،

965/1و5/1،65/1)گرممادهمؤثرهدرهكتار86/41

هكتار در فرموالسيون (ليتر در آب سختي عامل پنج،

 بي)سطح سدیم NaHCO3)كربنات غل( هایظتدر

11/1 منموالر،15/1و در(MgCl2)میزيكلرور

وآبدیونيزهبهعنوانموالر15/1و11/1هایغلظت

.بودند3و5،6درسهسطحآب pHو(شاهد

 وحشيبذور تحقيقاتيزمستانهیوالف مزرعه از

 مشهد فردوسي جغرافيایي)دانشگاه طول 15/و°91:

شرقيوارتفاعاز28/و53°:شمالي،عرضجغرافيایي

دریا سطح متر385: ) سال طي آوریجمع1939در

و.شدند بوجاری و جدا گياهان از بذور ابتدا

هيپوكلریتپوست محلول سپستوسط انجامشد كني

 1سدیم مدت به و2-9درصد شده ضدعفوني دقيقه

داده شستشو مقطر آب و معمولي آب با ترتيب به

زنيبذورایش،ابتداتستجوانهقبلازانجامآزم.شدند

بهمنظور.درشرایطكنترلشدهآزمایشگاهيانجامشد

جوانه تحریک و خواب یوالفحذف بذور زني

زمستانهوحشي پتاسيم نيترات محلول درصد2/1از

شد داخل.استفاده در یخچال در ابتدا بذور

و(1واتمنشماره)هایحاویكاغذصافيدیشپتری
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درصدبهمدتسهتاچهارروزقرار2/1تاسيمنيتراتپ

درجه15گرفتندوسپسدرانكوباتوربادرجهحرارت

گرادروزورطوبتدرجهسانتي25گرادشبوسانتي

(.Hammami et al., 2014)درصدقراردادهشدند11

برایبذور،چهبعدازمشاهدهاولينعال مخروجریشه

گلخانه به گلدان در شدندكشت .منتقل دربذور

متر،سانتي19متروارتفاعسانتي14هایيبهقطرگلدان

 نسبت به خاكي زر1:1در خاک بهاز ماسه و اعي

آبياریبهصورتروزانهانجامصورتسطحيكشتو

هامرحلهدوبرگي،گلدان در پسازرویشبذور،.شد

 و شدند شد5تنک داشته نگه گلدان هر در .بوته

دانگل دمای در گلخانه داخل در درجه25ها

سانتي نوری تناوب با 11گراد و روشنایي 8ساعت

.ندساعتتاریكيقرارگرفت

 تيمارها سازی آماده نمکجهت ابتدا كربناتبيهای

هركدامجداگانه(مرکآلمان)وكلرورمنيزیمسدیم

درغلظتاشارهشدهدرآبدیونيزهتوسطهمزنحل

شدند نمک. ازانحالل علفبعد دزهایكشها، در ها

محلول به نظر شدندمورد اضافه تهيهشده های جهت.

 pHتيتراسيون اسيد ارتوفسفریک H3PO4)از )85

.درصدرقيقشدهومحلولسودیکنرمالاستفادهشد

pH دستگاه توسط اندازهpHها شدندمتر .گيری

،بهpHزتثبيتتيمارهایمورداستفادهجهتاطمينانا

سمپاشي جهت سپس و نگهداری ساعت یک مدت

گرفتند قرار استفاده مورد در. مدت این طول  pHدر

نشدمحلول ایجاد تغييری نظر مورد در.های سمپاشي

 ریلي4-1مرحله متحرک سمپاش از استفاده با برگي

باعرض(8112)مدلماتابيبانازلبادبزنيیكنواخت

وباليتردرهكتار231ادبيپاششپاششیکمتروب

 شدكيلوپاسكال211فشار انجام ازسه. پس هفته

سمپاشي،درصدبقایگياهانهرگلدانتعيينوسپس

گيریشدوزنخشکاندامهوایياندازه درصدبقای.

بوتهبوته شمارش از پس شده تيمار باهای زنده های

.محاسبهشد(1)استفادهازمعادله

كشهاقبلازتيمارعلفتعدادبوته)×111(1)لهمعاد

درصدبقاء(=هایزندهپسازتيماربوته/

نمونهها،زنخشکبوتهبرایتعيينو درداخلآونها

 دمای سانتي18با درجه مدت به قرارساعت48گراد

شدند داده داده. واریانس مقایسهتجزیه و حاصل های

استفادهاهاميانگين محافظتشدهدرLSDزآزمونبا

انجامMinitab 17 افزاردرصدبااستفادهازنرم5سطح

 Excelافزارنرم از استفاده با نيز نمودارها رسم.شد

.شد انجام2007



 :نتایج

نتایجتجزیهواریانسنشاندادكهدزهایمختلف

(P≤11/1)داریكشستوكسيدیماثربسيارمعنيعلف

 و بقاء درصد وبر داشت وحشي یوالف خشک وزن

معني بسيار اثر سمپاش مخزن آب داریسختي

(11/1≥P)داریبردرصدبقاءواثرمعني(15/1≥P)بر

درحاليكهاثرعامل.وزنخشکیوالفوحشيداشت

pHخشک وزن و بقاء درصد بر سمپاش مخزن آب

معني وحشي یوالف نبود )داری 1جدول متقابل(. اثر

یموسختيآببررویدرصدبقاءبسياردزستوكسيد

معني P≤11/1)دار یوالف( خشک وزن روی بر و

معني وحشي P≤15/1)دار متقابل( اثر همچنين و بود

گانهفاكتورهایآزمایشيبهكاررفتهدرآزمایشبرسه

داررویدرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيمعني

(15/1≥P)ستوكسيدیمواثرمتقابلدز(.1جدول)بود

pHآبمخزنسمپاشواثرمتقابلسختيآبوpH

آبمخزنسمپاشبررویدرصدبقاءووزنخشک

اثراتاصليو(.1جدول)دارنبودیوالفوحشيمعني

روی بر آزمایش در استفاده مورد فاكتورهای متقابل

یوالف خشک وزن به موارد اكثر در بقاء درصد

(.1جدول)وحشيزمستانهشباهتداشت
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كشستوكسيدیم،سختيآبوتحتتأثيردزعلفیوالفوحشيزمستانهتجزیهواریانسدرصدبقاءووزنخشک-1جدول

pHآب. 

Table 1. Analysis of variance of survival percentage and dry weight of winter wild oat affected by 

sethoxydim dose, water hardness and pH. 

Source of variation  
df 

  Mean squares  
 Survival   Dry Weight 

Block 2 1847.22
*

 0.71
* 

Sethoxydim dose (SD) 2 83791.67** 24.30** 

Water hardness (WH) 4 2678.24** 0.62* 

pH 2 180.55
 ns

  0.01
ns

 

WH ×SD 8 1685.18** 0.49* 

pH ×SD  4 1409.72
ns

 0.36
ns

 

pH ×WH  8 296.30
 ns

 0.31
 ns

  

pH × WH ×SD  16 787.62* 0.37
*

 

Error 88 407.83  0.20 

C.V. (%)  32.45 28.98 

ns ، * باشند می صددر 1 و 5 سطح در داری معنی و داری معنی عدم دهنده نشان ترتیب به** و. 

Note: ns, *, ** not significant, significant at P≤0.05 and P≤0.01, respectively.   
 

ميانگين مقایسه مختلفنتایج دزهای كشعلفبين

وستوكسيدیمنشاندادكهباافزایشدز،وزنخشک

وحشي یوالف بقای بسيارزمستانهدرصد طور به

داریبينهرسهداریكاهشیافتوتفاوتمعنيمعني

 شد مشاهده شده استفاده )دز مقایسه.(2جدول نتایج

بينسطوحمختلفسختيآبمخزنسمپاشميانگين

بقاء، درصد و خشک وزن اساس بر كه داد نشان

معني اختالف بين مختلفداری آبسطوح سختي

سمپاش سختيمخزن سطح چهار هر نداشتو وجود

داریدرمقایسهباآبدیونيزهبراعمالشدهتاثيرمعني

علف یوالفكارایي كنترل در ستوكسيدیم كش

همچنينمشاهدهشد(.9جدول)زمستانهداشتند وحشي

بي بين سدیمكه تفاوتكربنات منيزیم كلرور با

بينغلظتایندونمکنيزداریوجودنداشتومعني

(.9جدول) داریمشاهدهنشدتفاوتمعني



.زمستانهدرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيبركشستوكسيدیمدزهایمختلفعلفمقایسهميانگيناثر-2جدول
Table 2. Mean comparison of the effect of different sethoxydim doses on survival and dry weight of 

winter wild oat. 

Dry Weight (g/pot) Survival (%)  Sethoxydim Dose (g a.i. ha
-1

) 
1.61

a 
95.00

a 
46.87 

1.01
b 

78.33
b 

93.75     

0.14
c 

13.33
c 

187.5 

 .دداریبایكدیگرندارندرصد،اختالفمعني5درسطحLSDهایدارایحروفمشترکبراساسآزموندرهرستون،ميانگين
In each column, means with same letter are not significant based LSD test at 5% probability level. 



 
 
 
 



 

وهمكارانميرزایي شهریحيدریانوكریمي        62        

 
 

 .زمستانهوحشيیوالفدرصدبقاءووزنخشکكشستوكسيدیمبربركارایيعلفسختيآبمقایسهميانگيناثر-9جدول

Table 3. Mean comparison of the effect of water hardness on sethoxydim efficacy on survival and dry 

weight of winter wild oat. 

 

 

 

 

 

 
.داریبایكدیگرندارنددرصد،اختالفمعني5درسطحLSDهایدارایحروفمشترکبراساسآزموندرهرستون،ميانگين

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

 

 مقایسه ميانگيننتایج سطوح محلولبآpHبين

سمپ سطوح بين كه داد نشان مخزنpHاش آب

 كهطوری بهداریوجودنداشت،اختالفمعنيسمپاش

هرز علفهوایي اندام خشک وزنو ءبقا درصد

وحشي  آبpHتغييراتتأثير تحت زمستانهیوالف

ندگرفتن قرار سمپاش مخزن تغيير pHو حالت pHاز

معني تاثير اسيدی، و قليایي حالت به خنثي برداری

خشک وزن و بقاء وحشيدرصد زمستانهیوالف

  (.4جدول)نداشت

 

 .زمستانهدرصدبقاءووزنخشکیوالفوحشيكشستوكسيدیمبربركارایيعلفآبpHمقایسهميانگيناثر-4جدول

Table 4. Mean comparison of the effect of water pH on sethoxydim efficacy on survival and dry 

weight of winter wild oat. 

Dry Weight (g/pot) Survival (%)  pH 
0.93

a 
62.78

a 
5 

0.92
a 

63.89
a 

7 

0.90
a 

60.00
a 

9 

 .داریبایكدیگرندارنددرصد،اختالفمعني5درسطحLSDهایدارایحروفمشترکبراساسآزموندرهرستون،ميانگين

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

 

نتایجاثرمتقابلدزستوكسيدیموسختيآبنشانداد

بينسطوحسختيآب كهدرهرسهدزاستفادهشده،

معني علفاختالف كارایي در ستوكسيدیمداری كش

 وحشي یوالف كنترل در زمستانه نشد شكل)مشاهده

گرممادهمؤثرهدرهكتار،بينسطوح86/41دزدر(.1

و بقاء درصد برای دیونيزه آب و آب سختي مختلف

معني تفاوت خشک وزن نداشت وجود شكل)داری

گرممادهمؤثرهدرهكتار،65/39درحاليكهدردز(.1

سطوحمختلفسختيآبباآبدیونيزهبرایدرصد

معني تفاوت خشک وزن و داشبقاء تندداری دز. در

منيزیم5/186 كلرور فقط هكتار، در مؤثره ماده گرم

وزن11/1 و بقاء درصد برای دیونيزه آب با موالر

معني تفاوت خشک داشت )داری (1شكل به. نتایج

 كه داد نشان علفخوبي دز متقابل كشاثر

وحشي یوالف در آب سختي و زمستانهستوكسيدیم

زیادیبيندرصدبقاءوبهعالوهشباهت.داربودمعني

دردزهایمختلفزمستانهوزنخشکیوالفوحشي

مختلفعلف سطوح به واكنش در ستوكسيدیم كش

.مخزنسمپاشوجودداشتسختيآب

گانهدزستوكسيدیم،سختيآبونتایجاثرمتقابلسه

pHگرممادهمؤثرهدر86/41نشاندادكهدردزآّب

یکازسطوحمختلفدرهربآpH،سطوحهكتار

معني تاثير آب درصدسختي و خشک وزن بر داری

 نداشتند )بقاء 5جدول سطوح(. مقایسه در همچنين

Dry Weight (g/pot) Survival (%)  Water hardness (M) 

1.05
a 

65.74
a 

0.01 M NaHCO3 
0.97

a 
66.67

a 
0.05 M NaHCO3 

1.00
a 

66.67
a 

0.01 M MgCl2 
0.92

a 
67.59

a 
0.05 M MgCl2 

0.66
b 

44.44
b 

Deionized Water 
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نيزبآpHمختلفسختيآبدرهریکازسطوح

سطوحمختلفداریبيناختالفمعنيمشاهدهشدكه

 آب سختي نداشت )وجود 5جدول دز(. در همچنين

در65/39 مؤثره ماده معنيهكتارگرم اختالف داری،

 سطوح مختلفبآpHبين سطوح از یک هر در

 نداشت وجود آب )سختي 5جدول مقایسه(. در اما

 سطوح از یک هر در آب سختي مختلف pHسطوح

بآ كه شد معنيمشاهده اختالف بين سطوحداری

 آب سختي مختلف داشت )وجود 5جدول این(. در

 منيزیم كلرور آبموال11/1رابطه با مقایسه در ر

معني اثر خشکدیونيزه وزن و بقاء درصد بر داری

داشت زمستانه وحشي یوالف . دز در گرم5/186اما

هكتار در مؤثره معنيماده اختالف سطوح، بين داری

pHآببآ سختي مختلف سطوح از یک هر در

درمقایسهسطوحمختلفسختيآبدرمشاهدهشدو

اختالفمشاهدهشدكهنيزبآpHهریکازسطوح

بينمعني داری آب سختي مختلف وجودسطوح

(.4جدول)نداشت








 .دردزهایمختلفستوكسيدیمزمستانهیوالفوحشي(ب)ودرصدبقاء(الف)اثرسختيآببروزنخشک-1شكل
Figure 1- The effect of water hardness on dry weight (A) and survival (B) of winter wild oat in 

different sethoxydim doses. 
.ندارندداراختالفمعني،درصد5درسطحLSDاساسآزمونبرحرفمشترکهایدارایميانگين،نمودارهردر

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



 

a 
b 
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ووزن(الف)درصدبقاءكشستوكسيدیمبرآزمایشبركارایيعلففاكتورهایگانهمتقابلسهميانگيناثراتمقایس-2شكل

.درصداست5درسطحLSDهایقرارگرفتهرویستونهابيانگرمقداربارميله.یوالفوحشيزمستانه(ب)خشک
Figure 2- Mean comparisons the triple interactions of experimental factors on sethoxydim efficacy on 

survival (a) and dry weight (b) of winter wild oat 
Error bars represent LSD values at 5% probability level.



 آب در منيزیم كلرور و هيچ11/1دیونيزه موالر

معني اختالف مختلف سطوح بين بآpHداری

 منيزیم كلرور در و نشد 15/1مشاهده بين pHموالر

داریوجودنداشتوكمتریناختالفمعني3و5آب

 كاربرد هكتار5/186اثرگذاری در مؤثره ماده گرم

این.مشاهدهشد6بآpHكشستوكسيدیمدرعلف

a

( 

b 
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بي در كه است حالي در سدیم 15/1كربنات 11/1و

مشاهدهشدو5بآpHموالركمتریناثرگذاریدر

 آpHبين 6ب معني3و نداشتتفاوت وجود داری

(.2شكل)

 

 :بحث

قالي محمدنيا حاج مطالعه همكاراندر و باف

(Hajmohammadnia Ghalibaf et al., 2016)بهكه 

 تاثير بررسي منظور كارایيpHتغييرات بر آب

نيكوسولفورانكشعلف و گالیفوسيت  جهت های

شدهایعلف كنترل انجام سوروف و گاوپنبه هرز

 در آبpHغييراتتكه داد نشان تجزیهواریانس نتایج

 ،وگالیفوسيتنيكوسولفورون هایكشعلف محلول

 بسيارطور به هردوعلفهرزكنترل در راهاآن كارایي

 كهطوری بهدادقرار تأثير تحت (P≤11/1)داریمعني

 وزنو تر زنوبرگ، سطحبوته، ارتفاع بقاء، درصد

 گاوپنبهو سوروف هرز هایعلفهوایي اندام خشک

هردوسمپاش مخزن در آبpHتغييراتتأثير تحت

گرفت قرار كشعلف نتایج. حاليكه ما در آزمایش

برداریآبمحلولپاششتاثيرمعنيpHنشاندادكه

علف یوالفكارایي كنترل در ستوكسيدیم كش

نداشت زمستانه وحشي ميانگيننتایج. بينمقایسه

باعلفدزهایمختلف كشستوكسيدیمنشاندادكه

افزایشدز،وزنخشکودرصدبقاییوالفوحشي

داریكاهشیافتوتفاوتزمستانهبهطوربسيارمعني

یكي.داریبينهرسهدزاستفادهشدهمشاهدهشدمعني

اولين برایراه از رساني به كارها  واكنش حداقل

 آب در موجود هاینكاتيو با سمپاشمخزن

برایكشعلف شده توصيه دز حداكثر از استفاده ها،

استعلف كاربرد كاتيون هر كه آنجایي از .كش

استتنهابهتعداد قادر آبمخزنسمپاش در موجود

 از وقتي كند، پيدا كشاتصالمحدودیمولكولعلف

استفاده بيشتری بتبهنس هاكاتيون تعداد شود،مي دز

 اثرات شودبنابراینازكشنيزكمميهایعلفملكول

كاتيون ناشي كاهيهم كاستهاز سخت آب های

متعددتحقيقاتنتایج(. Wills et al., 1998) شودمي

نشان شده هایكشعلفكارایيكهدهدميانجام

مانند ضعيف واسيدی توفوردی ستوكسيدیم،

تحت آبموجودهایكاتيونتأثيرگالیفوسيت در

ميسخت گيردقرار كاهندگي. بر اثرات سدیم یون

علف  ,.Nalewaja et al) ستوكسيدیمكشروی

 Holm and)یهولموهنر .گزارششدهاست (1989

Henry, 2005)تيهافعالكربناتيبگزارشكردندكه

دیهاكشبرگکیبار گروه به مانندمیمتعلق

میديستوكسم،یديترالكوس كاهشمیودكلتو را

كاهشكارایيستوكسيدیمدرحضورمقادیر.دهنديم

 Whitwell et)باالیسدیمتوسطوایتولوهمكاران

al., 1992) است شده گزارش و. ناليواجا همچنين

 Nalewaja et al., 1989)همكاران كردند( گزارش

كربناتسدیموكربناتسدیمدرمخزنكهحضوربي

ستوك كارایي گونهسمپاش، كنترل در هایسيدیم

 .باریکبرگدرگلخانهومزرعهراكاهشداد

 سولفونيلگروههایكشعلف حالليت،pHباكاهش

 اسيدی هنگام در كه چرا شوديمكم آب در اوره

 از ها،كشعلف از گروه این محلولسمپاشدر شدن

 كاهش شانكارایيوشده ممانعتآنها مطلوبتوزیع

.(Vencill, 2002; Green and Cahill, 2003) یابدمي

مي مثال برای به اشارهسولفورونمت كشعلفتوان

 در غيرفعال صورتهایاسيدیآببهpHكردكهدر

 در هاشكعلفاكثر كه استحالي در این .آیديم

pHكه هایيآب از قليایي هایآب)6بيشتر داشته(

 ,Burgess)دهندميدستاز را خود تأثير باشند

 ,Matocha and Senseman)سنزمن و ماتوكا(.2003

2007  تریفلوكسيكشعلف عمر نيمه بررسيبا(

سولفورون pHدر آب 5های ،6 كه دریافتند3و

 با مقایسه در اسيدیpH دركشعلف این هيدروليز
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pHافتدمياتفاقترسریع خنثي  و گرینآزمایش در.

كاه  كه هنگامي نيز (Green and Cahill, 2003)يل

كنترلشد اضافهسمپاش مخزن به كنندهقليایي عوامل

(.Digitaria sanguinalis (L.) Scop)انگشتي علف

 یافتنيكوسولفورونتوسط محققين، این .افزایش

 از ناشي را نيكوسولفورون كشعلف تأثير افزایش

ایندر.قليایياعالمكردندpHدر آن باالتر حالليت

 كه است محمدنیا قالیباف و همکاران  حاجحالي

(Hajmohammadnia Ghalibaf et al., 2016 )

آب مخزن محلول  pHبین سطوح  رش کردند کهگزا

، های گالیفوسیت و نیکوسولفورون کش علف

نامبردگان گزارش . داری وجود داشت اختالف معنی

 مخزن آب pH تدریجی افزایش باکردند که 

 برگ، سطح، ارتفاع، صفات 8به  4 از نیکوسولفورون

 سوروف هرز علف هوایی اندام خشک وزن و تر وزن

 ،8ز ا بیشتر pHو در  داد نشان ارید معنی کاهش

 افزایش صفات این ،کش فعل تأثیر کاهش با اًدمجد

 بهترین، pH=8به عالوه مشخص شد که . یافت

 هرز علف کنترل درن نیکوسولفورو کش علف کارایی

 با داری معنی تفاوت هرچند کرد ایجاد سوروف

7=pH بر اساس نتایج  که است حالی دراین . تنداش

 بیشتر در گاوپنبه کنترل برای نتیجه بهترین نامبردگان

 حاصل 8 معادل آب pH در گیری شده ه انداز صفات

که بر اساس گزارش نامبردگان،  حالی در .شد

 برای گالیفوسیتکش  محلول علف  pHکاراترین

در  ترتیب به گاوپنبه و سوروف هرز های علف کنترل

pH  نتایج مجموع در. شد حاصل 6و  6-7های 

باف و همکاران  حاج محمدنیا قالی شآزمای

(Hajmohammadnia Ghalibaf et al., 2016)، نقش 

pH های  کش آب محلول سمپاش بر کارایی علف

 های علف کنترل در نیکوسولفورون و گالیفوسیت

 .داد قرار تأکید مورد را گاوپنبه و سوروف هرز

هایمختلفمتفاوتكشرویسميتعلفpHاثرات

هایكشنمثالدرآزمایشيفعاليتعلفبهعنوا.است

ام و اماسگالیفوسيت تغييرات با اماpHآ یافت تغيير

علف تحتهكشفعاليت كلتودیم و ستوكسيدیم ای

 ,Bridges)باالیمحلولپاششقرارنگرفتpHتاثير

1994.)pHعلفباال شدن یونيزه هایكشباعث

مولكول آن بدنبال كه شده ضعيف یهااسيدی

كاتيونعلف به وكش شده متصل سخت آب های

نخواهدداشتعلف گزارشيدر.كشكارایيالزمرا

ازآبسختویسكانسيننشانمي دهدهنگاماستفاده

پاشباغلظتكاتيونكلسيموسدیمباالدرمحلولسم

 كه سمpHزماني محلول باشد پایين (=5/9pH)پاشي

وكسيدیممشاهدهكشستهيچكاهشيدركارایيعلف

 در اما است، pHنشده علف6باالی كشكارایي

مي پيدا كاهش (.Nalewaja et al., 1994)كند

كشيفعاليتعلفpHهمچنيندربررسياثرسدیمو

باالیآبكاهشیافتاماpHستوكسيدیمتحتتاثير

علف تاثيرفعاليت تحت كلتودیم و گالیفوسيت  كشي

pH ایندر(.Whitewell et al., 1992)قرارنگرفت

،pHتغييرمانشاندادكهحالياستكهنتایجآزمایش

معني علفتاثير كارایي بر درداری ستوكسيدیم كش

.كنترلیوالفوحشيزمستانهنداشت

اطالعاتكميpHدرمورداثراتمتقابلبينسختيو

وازطرفي(Roskamp et al., 2013)دسترساست در

در.بدستآمدهدراینزمينهمتناقضهستنداطالعات

 pHكشيگالیفوسيتباتغييراتپژوهشيفعاليتعلف

علف فعاليت اما یافت وكشتغيير ستوكسيدیم های

 تحت قرار pHتاثيركلتودیم پاشش محلول باالی

((Bridges, 1994نگرفت و از. ناليواجا طرفي

 (Nalewaja and Matysiak, 1991)ماتيسياک

هایمحلولزارشكردندپاسخگالیفوسيتبهنمکگ

 به سخت آب نيستpHدر وابسته بررسي. بهدر كه

 اثر سختيpHمنظور علف و سوفالفناسيلدر كش

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
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انجامگرفت رویگياهانسلمهتره،ذرتوآمبروسيا

pH داشت را كارایي بهترین  Roskamp et)اسيدی

al., 2013.)كهدرهریکنتایجآزمایشمانشانداد

بين آزمایش، در شده استفاده آب سختي سطوح از

داریدرآبمحلولسمپاشاختالفمعنيpHسطوح

علف یوالفكشكارایي كنترل در ستوكسيدیم

نداشت وجود زمستانه وحشي اثر. دیگر عبارت به

 و آب سختي رویpHمتقابل بر سمپاش مخزن آب

زمست وحشي یوالف خشک وزن و بقاء انهدرصد

.دارنبودمعني

سختي كه داد نشان حاضر پژوهش نتایج كلي بطور

معني طور به سمپاش مخزن كارایيآب داری

وحشيعلف یوالف كنترل در ستوكسيدیم كش

داد كاهش را زمستانه مختلفهمچنين. دزهای

معنيعلف بسيار اثر ستوكسيدیم كارایيكش بر داری

و داشت زمستانه وحشي یوالف دزكنترل افزایش

فيكاربردنمکدركشمنجربهغلبهبراثراتمنعلف

شد سمپاش عامل.محلول اثر كه است حالي در این

pHمعني تاثير سمپاش مخزن كارایيآب بر داری

كشستوكسيدیمدرآبسختدركنترلیوالفعلف

نداشتزمستانهوحشي و. ستوكسيدیم دز متقابل اثر

ءووزنخشکیوالفسختيآببررویدرصدبقا

 وحشي دزمعنيزمستانه متقابل اثر حاليكه در بود دار

 و متقابلpHستوكسيدیم اثر و سمپاش مخزن آب

 و آب سمپاشpHسختي مخزن درصدآب روی بر

 وحشي یوالف خشک وزن و بقاء دارمعنيزمستانه

.نبود
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The Effect of Water Hardness and pH on the Efficacy of sethoxydim (EC 
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Abstract: 

To investigate the effect of water hardness and pH on the efficacy of sethoxydim on 

winter wild oat (Avena ludoviciana Durieu) control, a greenhouse experiment was conducted 

at the research greenhouse of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, in 

2014. Experiment was carried out in a factorial arrangement based on a randomized 

complete block design with three replications. Water hardness was applied  in five levels 

(0.01 and 0.05 M NaHCO3, 0.01 and 0.05 M MgCl2, and deionizad water alone), and water 

pH was evaluated  in three levels of 5, 7, and 9 on sethoxydim efficacy with the doses of 

187.5, 93.75, and 46.87 g a.i. ha-1. Analysis of variance showed that there were significant 

effects of different sethoxydim doses (p≤0.01) on survival percentage and dry weight of 

winter wild oat, and hardness had significant effect on the survival percentage (p≤0.01) and 

significant effect on dry weight (p≤0.05) of winter wild oat. While the effect pH was not 

significant on the survival percentage and dry weight of winter wild oat. Interaction between 

dose and hardness on the herbicide efficacy on winter wild oat, according to the survival 

percentage was very significant (p≤0.01) and according to dry weight was significant 

(p≤0.05) . In addition, triple interaction of experimental factors on the survival percentage 

and dry weight of winter wild oat were significant (p≤0.05). In this experiment, interaction 

of dose and pH and hardness and pH on the survival percentage and dry weight of winter 

wild oat wasn’t significant. Main effects and interaction between factors on the survival 

percentage and dry weight of winter wild oat were similar in most cases. The results show 

that acidity change had no effect on the efficacy of sethoxydim in hard water on winter wild 

oat control.  

    

 Keywords: Dry weight, Survival percentage, Nabu S, winter wild oat   
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