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 چکیده

شیرین بیان، دو آزمایش ها جهت کنترل های موجود در آب سمپاشی بر کارایی علف کش به منظور بررسی تاثیر مواد افزودنی در کاهش اثرات بازدارنده کاتیون

آ در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در  پی سی ام+ دیفورکش گالیفوسیت و آمیخته علف کشی توجداگانه با استفاده از علف

کش به همراه مواد افزودنی سولفات آمونیوم، ف علفتیمارهای مورد بررسی در هر کدام از آزمایشات مشابه و شامل کاربرد دزهای مختل. انجام شد 1831سال 

از هر کدام از عناصر ( موالر 1/1و  11/1)با استفاده از کیفیت آب سمپاشی شبیه سازی شده با دو غلظت  EDTAآمونیوم، تیوسولفات آمونیوم و -نیترات اوره

. شابه و به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمدطرح آزمایشی نیز در هر دو آزمایش م. کلسیم و منیزیم و نیز آب مقطر بودند

شوند و یون کلسیم در این بین از اثر بازدارندگی بیشتری برخوردار کش مینتایج این مطالعه نشان داد که هر دو کاتیون کلسیم و منیزیم باعث کاهش کارایی علف

. از بین مواد افزودنی مورد استفاده، تیوسولفات آمونیوم از کمترین کارایی برخوردار بود. کش گردیددنی باعث بهبود کارائی علفبه طور کلی افزودن مواد افزو. بود

یان آ روی شیرین بپیسیام+کشی توفوردیبه ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش کارایی گالیفوسیت و آمیخته علف آمونیوم-سولفات آمونیوم و نیترات اوره

های کودی محتوی آمونیوم مورد استفاده، عالوه بر خاصیت کالت کنندگی باعث بهبود نفوذ علف کش به در این مطالعه به نظر می رسد که افزودنی. داشتند

 . طرح بودندایی علف کش مهای بازدارنده کاریون های گیاه شیرین بیان به عنوان یک منبع احتمالیهمچنین بافت. شونددرون بافت گیاهی می

 .تیوسولفات آمونیوم، خاصیت کالت کنندگی، سولفات آمونیوم، کلسیم، منیزیم :کلیدي هايواژه
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 مقدمه

های در مزارع ديم استان (.Glycyrrhiza glabra L) بيان شيرين

های هرز غالب كردستان، كرمانشاه و ايالم يكي از علف

يك گياه  اين گياه عمدتاً به عنوان .(Vaisi, 1997)باشد  مي

با توجه (. Gupta et al., 2008) شود داروئي در دنيا شناخته مي

بيان علف كش انتخابي در مزارع مختلف به اينكه برای شيرين

های هرز از طرفي ديگربه منظور كنترل علف ووجود ندارد

كه از طريق  دايمي بايد ميزان بااليي از علف كش استفاده كرد

ائمي اين گياه كه عمق و های د سيستم آوندی به ريشه

گسترش زيادی دارند، برود، كه در حضور محصوالت زراعي 

بنابراين بهترين زمان . عمال چنين موردی امكان پذير نيست

برای كنترل اين علف هرز دوره آيش است كه با استفاده از 

های سيستميك و قوی مانند گاليفوسيت و آميخته علف كش

توان آن را كنترل كرد آ مي يپ سي ام+ دیفورعلف كشي تو

(Vaisi et al.,1999 .) 

ها بشدت به كيفيت آب مصرفي به عنوان آب اين علف كش

در تحقيقات بسياری ثابت . حامل سمپاشي حساس هستند

مانند كلسيم و منيزيم  0های چند ظرفيتيشده است كه كاتيون

قادرند كه فعاليت اين  ،شوندهای سخت يافت ميكه در آب

ها ها را كاهش دهند و اثر آنتاگونيستي روی آنعلف كش

 ,Stahlman & Phillips, 1979; Buhler & Burnside)داشته باشند 

1983; Shea & Tupy, 1984; Nalewaja & Matysiak, 1991, 

1993; Thelen et al., 1995; Hall et al., 2000). 

باشد و ها ميكشترين ترين حامل برای مصرف علفآب رايج

رويشي را در مخزن سمپاشي های پسكشتقريبا تمامي علف

درصد محلول  33ز كنند، بطوری كه بيش ابا آب مخلوط مي

از اين رو . (Linder, 1972)دهد سمپاشي را آب تشكيل مي

كيفيت آب مورد استفاده در سمپاشي يكي از عوامل بسيار 

ها كشبايست در جهت افزايش كارائي علف مهم است كه مي

از آنجا كه سنگ بستر در ايران آهك و . به آن توجه شود

                                                 
1
polyvalent cations 

م به وفور و گاهي با در نتيجه كلسيم و منيزي ،دولوميت است

 ,Ahmadi)شوند های بسيار باال در منابع آبي يافت مي غلظت

اين مساله نشان دهنده اهميت تحقيق در زمينه تاثير (. 1999

 .ها استكشاين عناصر بر كارايي علف

توانند از های دارای اثر انتاگونيستي ميكاتيون از طرف ديگر

گاليفوسيت بوسيله جذب . های گياهي منشا بگيرندبافت

های موجود در كوتيكول و گياهان ممكن است با كاتيون

. (Demarty et al., 1984)ديواره سلول اثر متقابل داشته باشد 

بيان خود به عنوان يك منبع مهم كاتيون مطرح گياه شيرين

. های مذكور را كاهش دهدكشتواند كارايي علفاست كه مي

های مخروطي برای  ای با سلول های غدهبيان تريكومشيرين

های ترشحي داخلي در   توليد ترشحات خارجي و لوله

، Na ،K ،Ca ،Feبيان دارای قند،  شيرين. ای دارد دهپارانشيم نر

Mg ،Zn ،Cu ،Mn باشد  مي(Hayashi et al., 1996; Gupta et 

al., 2008; Zhang & Ye, 2009) . دانستن اين مساله در مورد

تواند های مورد مطالعه ميكشرزی و علفههای علفگونه

كش كمك شاياني سازی و مصرف دقيق علفدر امر بهينه

 .نمايد

های دارای تاثير منفي بر كارائي در اين موارد كه با كاتيون

مواجه هستيم، اضافه كردن مواد در آب سمپاشي  هاكش علف

كش تواند به بهبود كارايي علفمي(  هاادجونت)افزودني 

توانائي سولفات آمونيوم به عنوان يك ماده افزودني .كمك كند

كشي در آب های علفناسازگاری رخيدر برطرف كردن ب

. سخت يك خاصيت به خوبي پذيرفته شده بين محققين است

های افزودن سولفات آمونيوم باعث افزايش كنترل گونه

های دارای كشهای هرز با استفاده از علفمختلفي از علف

      دیفورتوو صيت اسيد ضعيف مانند گاليفوسيتخا

(Wills & McWhorter, 1985; Donald, 1988; Salisbury et al., 

 .شودمي(1991

                                                 
2
Adjuvant 
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با اين وجود افزودن سولفات آمونيوم در همه موارد منجر به 

. (Jordan et al., 1989)شود ها نميكشافزايش اثر علف

(Nalewaja, 1993 ) گزارش كردند كه توانايي سولفات آمونيوم

كردن سوزی گاليفوسيت يا برطرف برای افزايش گياه

آنتاگونيسم ناشي از يون كلسيم بستگي به گونه گياهي مورد 

-اند كه ماده افزودني اورهمطالعات نشان داده. تيمار دارد

تواند اثرات درصد مي 8 يا نيتروژن مايع  0آمونيوم نيترات

ها را كاهش دهد كشناشي از سختي آب بر كارائي علف

(Bunting et al., 2004; Dodds et al., 2007) .از ديگر جانشين-

توان به تيوسولفات های بلقوه برای سولفات آمونيوم مي

بنابراين اهداف . داشاره كر (Faircloth et al., 2004) آمونيوم

انجام اين آزمايش بررسي تاثير عناصر كلسيم و منيزيم روی 

-فوركارائي علف كش گاليفوسيت و آميخته علف كشي تو

بيان و نيز كارائي آ در كنترل علف هرز شيرين پي سي ام+ دی

ها در رفع تاثير منفي ناشي از حضور اين برخي افزودني

 . های مذكور استعلف كشعناصر در آب سمپاشي بر كارائي 

 هامواد و روش

در گلخانه تحقيقاتي پرديس  0983اين مطالعه در سال 

كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در كرج انجام 

برای انجام آزمايش ابتدا بذر شيرين بيان در داخل . شد

بعد از رسيدن . های پالستيكي دو ليتری كشت شدندگلدان

ها تنك شدند و در دو برگي حقيقي گلدان گياهان به مرحله

بعد از . هر گلدان تنها دو بوته شيرين بيان باقي گذاشته شدند

دهي، تيمارهای  های شيرين بيان به مرحله غنچهرسيدن بوته

های كشمختلف بصورت دو طرح جداگانه با استفاده از علف

آ روی  پي سي ام+ دیفوركشي توو آميخته علف گاليفوزيت

تيمارهای مورد آزمايش در هر دو آزمايش . ها اعمال شدندآن

 011%و 01، 0 ،  0/0مشابه هم بودند به اين ترتيب كه مقادير

دز توصيه )ها كشدز كامل توصيه شده از هر كدام از علف

گرم ماده موثره در هكتار به ترتيب برای  81 9و  9970شده 

                                                 
1
urea ammonium nitrate 

2
Ammonium thiosulfate 

( گاليفوسيت استآ و  پي سي ام+ دیفوركشي توآميخته علف

را به همراه مواد افزودني شامل سولفات آمونيوم، تيوسولفات 

EDTAآمونيوم، -آمونيوم، نيترات اوره
هر كدام به مقدار دو ) 9

و نيز بدون ماده افزودني با ( درصد حجمي محلول سمپاشي

استفاده از پنج نوع كيفيت مختلف آب حامل سمپاشي شامل 

، (موالر 0/1)، منيزيم (موالر 10/1)، كلسيم (موالر 0/1)كلسيم 

 و آب مقطر روی شيرين بيان مصرف( موالر 10/1)منيزيم 

با افزودن مقادير متناسب از كلريد كلسيم و كلريد . شدند

های آب كلسيم و منيزيم منيزيم به آب مقطر به ترتيب كيفيت

ها از سمپاش شارژی مدل برای كاربرد علف كش. تهيه شدند

با   811 ماتابي با بوم دستي با نازل از نوع تي جت به شمارة 

بار   /0ها در فشار دبي نازل .متر استفاده شد  عرض پاشش

 81 حجم محلول مصرفي در هكتار . برای نازل تنظيم گرديد

طرح آزمايشي نيز در هر دو تحقيق مشابه كه درآن  .ليتر بود

د بررسي شامل دزهای علف كشي، مواد تاثير عوامل مور

های مختلف آب سمپاشي بر كنترل علف افزودني و كيفيت

هرز بصورت فاكتوريل و در قالب طرح كامال تصادفي با چهار 

نيز در نظر ( تيمار نشده)گلدان شاهد  0. تكرار به اجرا درآمد

های هرز بر درصد خسارت ظاهری وارده به علف. گرفته شد

 8 و  0 ، 09يمارها نسبت به شاهد نيمار نشده اثر اعمال ت

روز بعد  8 همچنين . روز بعد از اعمال تيمارها انجام گرفت

های شيرين بيان برداشت شدند و وزن از مصرف تيمارها، بوته

درجه به  31بعد از گذاشتن در آون با دمای )تر و خشك 

تجزيه واريانس . ها ياداشت گرديدآن( ساعت 9 مدت 

 SASای حاصل از طرح با استفاده از برنامه آماری ه داده

صورت گرفت و مقايسات ميانگين تيمارهای ( 3نسخه)

-Mstatو با استفاده از نرم افزار  LSDآزمايشي بر اساس آزمون 

c ها و كشبرای محاسبة راندمان كارآيي علف. انجام شد

كه توسط سوماني  0های هرز از معادله تيمارهای كنترل علف

(Somany, 1992 )ارائه شده، استفاده گرديده است: 

     (0معادله)

                                                 
3
Ethylene diamine tetra acetate 

100



A

BA
WCE
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-وزن علف A:های هرز،كارايي كنترل علف WCE:كه در آن؛

های هرز وزن علف B:های هرز در گلدان شاهد تيمار نشده، 

 در گلدان تيمارشده

كش معادله های واكنش به دز علفبرای بدست آوردن منحني

های رم افزار سيگما پالت به دادهتوسط ن(  معادله )لجستيك 

 .(Streibig, 1998)مورد نظر برازش داده شد 

                         (    معادله )

وزن تر علف هرز تيمار شده )متغيير وابسته:Yكه در اين معادله

دزی :ED50غلظت علف كش،: x، (نسبت به شاهد تيمار نشده

درصدی در پاسخ مي شود  01از علف كش كه باعث كاهش 

b : شيب منحني درنقطهED50  وD : حد باالی منحني وC  حد

 .پايين منحني هستند

 نتایج و بحث

اثر  در هر دو آزمايش نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه

مواد افزودني و كيفيت آب × متقابل بين كيفيت آب سمپاشي 

كشي معني دار است اما اثر متقابل مواد دز علف× سمپاشي 

كشي و نيز اثر متقابل سه گانه كيفيت آب دز علف× افزودني

كشي معني دار نشدند دز علف× مواد افزودني× سمپاشي

روز بعد از  8 با توجه به اينكه تاثير تيمار ها (. 0جدول )

روز بعد از  0 و  09های هرز بهتر از ها روی علفكاربرد آن

بود، در اين مقاله فقط نتايج مربوط به خسارت وارده به  تيمار

روز بعد از كاربرد تيمارها ارايه شده و مورد  8 علف هرز 

 .گيردبحث قرار مي

اي با استفاده از گالیفوسیت و آمیخته علف تغییرات، درجه آزادي و میانگین مربعات درصد کنترل شیرین بیان در دو آزمایش گلخانهمنابع -1جدول 

 .آ پی سی ام+ديفورکشی تو

Table 1-Source of variation, degree of freedom mean squares of licorice control percentage in two greenhouse studies using glyphosate and 

2,4-D+MCPA. 

Source of variation 

DF Mean Squares 

 2,4-D+MCPA Glyphosate 

Spray Water quality 4 22920.04** 26244.70** 

Herbicide rate 3 14864.17** 16998.67** 

Adjuvant 4 1728.04** 1922.87** 

Spray Water quality × Adjuvant 16 19.91** 31.80** 

Herbicide rate × Adjuvant 12 0.37n.s 0.32 n.s 

Spray Water quality × Herbicide rate 12 399.3** 471.66** 

Spray Water quality × Herbicide rate × Adjuvant 48 0.22n.s 0.36n.s 

Error 300 5.20 5.83 

CV - 5.89 6.01 

n.s not significant; ** significant at 1% probability level. 

نشان دادكه در هر دو ( 0و   های شكل)نتايج مقايسه ميانگين 

علف كش مورد استفاده در هر دو آزمايش بطور كلي بيشترين 

تاثير سوء بر كارائي تيمارهای كنترل مربوط به غلظت كلسيم 

يش با استفاده از علف كش در آزما .موالر بود 0/1

، توانايي مواد افزودني در رفع اثرات (0شكل ) گاليفوسيت

 كاهندگي ناشي از سختي آب بر كارايي علف كش با توجه به 

های اما در تمام كيفيت. نوع آب سمپاشي با هم متفاوت بود

( موالر و آب مقطر 10/1به استثنای كلسيم )آبي مورد استفاده 

ترات از توانايي بيشتری در برطرف نمودن اوره آمونيوم ني

سازی شده برخوردار اثرات آنتاگونيستي ناشي از عناصر شبيه

های هرز دايمي اين نتيجه با نتايجي كه با استفاده از علف .بود

بدست آمد، مطابقت دارد اما اين نتايج با آزمايشاتي كه با 
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تره  های هرز پهن برگ يكساله مانند سلمهاستفاده از علف

به طور . (Young et al., 2003)انجام گرديد در تناقض است 

ترين عامل در كاهش كلي افزودن تيوسولفات آمونيوم ضعيف

اثرات كاهندگي كيفيت آب سمپاشي در مقايسه با دو افزودني 

آمونيوم -نيترژني ديگر يعني سولفات آمونيوم و نيترات اوره

موالر به عنوان آب  10/1با استفاده از آب مقطر و منيزيم . بود

سمپاشي تيوسولفات آمونيوم از كارائي بهتری در مقايسه با 

EDTA های د اين در حالي بود كه در ديگر آببرخوردار بو

 EDTAسمپاشي اين قضيه برعكس بود به اين معني كه 

های باالی منيزيم و كلسيم به ترتيب در غلظت. تر بودضعيف

آمونيوم و سولفات آمونيوم موثرترين افزودني در -نيترات اوره

اين در حالي . ها در آب بودندرفع اثرات بد حضور اين كاتيون

های پايين منيزيم و كلسيم به ترتيب ه در غلظتاست ك

آمونيوم از كارايي بهتری -سولفات آمونيوم و نيترات اوره

به لحاظ مديريتي معني اين نتايج اين است . برخوردار بودند

كه اگر غلظت باالی از عنصر كلسيم در آب سمپاشي داشتم 

. ه كردوم به عنوان ماده افزودني استفاديبايستي از سولفات آمون

-همچنين اگر غلظت منيزيم باال بود، بايستي از نيترات اوره

در صورت استفاده از آب نرم استفاده از . آمونيوم استفاده كرد

سولفات آمونيوم به همراه گاليفوسيت جهت كنترل شيرين 

 .شودبيان توصيه مي

 

ATS, Ammonium thiosulfate; AMS, Diammonium sulfate; UAN, Urea ammonium nitrate; NONE, without any adjuvant, Urea ammonium nitrate and Calcium (0.1 and 

0.01 M), Magnesium (0.1 and 0.01 M), water fortified with 0.1 and 0.01 M calcium and magnesium, respectively. 

 

. روز بعد از اعمال تیمار 82متقابل کیفیت آب سمپاشی و مواد افزودنی بر کنترل شیرین بیان توسط گالیفوسیت مقایسه میانگین اثر  -1شکل 

 .باشنددار میخطوط عمودي نشانگر حداقل تفاوت معنی

Figure 1.Mean comparison of the effect of spray water quality and adjuvant on Licorice control by glyphosate 28 days after treatment) 

DAT).Vertical bars represent LSD. 

 

+ دیفوركشي تودر آزمايش با استفاده از آميخته علف

موثرترين ماده (  شكل )آ جهت كنترل شيرين بيان  پي سي ام

 -های آب نيترات اورهافزودني در رفع اثرات كاهندگي كاتيون

(. بجز در مورد غلظت پايين منيزيم و آب مقطر)آمونيوم بود 

 EDTAهای حامل مورد استفاده، همچنين در تمامي آب

ضعيف ترين ماده افزودني در افزايش درصد كنترل علف هرز 

ترتيب مواد . بود و بعد از آن تيوسولفات آمونيوم قرار داشت
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اثرات  افزودني مورد استفاده در اين آزمايش از نظر كاهش

های باالی عناصر كلسيم و منيزيم بر كارايي كاهندگي غلظت

 :علف كش به صورت زير بود

EDTA<آمونيوم-نيترات اوره >سولفات آمونيوم>تيوسولفات آمونيوم 

اين قاعده برای آب مقطر و غلظت پايين منيزيم صادق بود با 

آمونيوم نيترا ت -اين تفاوت كه جای سولفات آمونيوم و اوره

به عبارت ديگر سولفات آمونيوم در اين دو . ض شده بود عو

 .آب سمپاشي از كارايي بيشتری برخوردار بود

 

ATS, Ammonium thiosulfate; AMS, Diammonium sulfate; UAN, Urea ammonium nitrate; NONE, without any adjuvant, Urea ammonium nitrate and Calcium (0.1 and 

0.01 M), Magnesium (0.1 and 0.01 M), water fortified with 0.1 and 0.01 M calcium and magnesium, respectively. 

 

یخته توسط آم.روز بعد از اعمال تیمار 82مقایسه میانگین اثر متقابل بین کیفیت آب سمپاشی و مواد افزودنی بر کنترل شیرین بیان توسط  -8شکل 

 .باشنددار میخطوط عمودي نشانگر حداقل تفاوت معنی.آ پی سی ام+ ديفورعلف کشی تو

Figure 2- Mean comparison of the effect of spray water quality and adjuvant on Licorice control by 2,4-D+MCPA 28 days after treatment 

)DAT). Vertical bars represent LSD. 

كش مي توان يكي از نكات مهمي كه در مورد هر دو علف

بر رفع اثرات  EDTA تاثير ( و  0های شكل)كرد اشاره 

اصوال اين ماده را . كش استكاهندگي آب سمپاشي بر علف

های علمي ها و زمينهبه عنوان كالت كننده در ديگر رشته

در استفاده از آب . (Bernards et al., 2005)كنند استفاده مي

كش توسط علف مقطر به عنوان آب سمپاشي، تفاوت كارائي

احتماالً مربوط  EDTAديگر مواد افزودني كودی در مقايسه با 

. باشد ها ميهايي غير از خاصيت كالت كنندگي آنبه مكانيزم

، تفاوت در مقطرو در كيفيت آب  0به عنوان مثال در شكل 

 9/0 با،  EDTAدرصد كنترل علف هرز بين سولفات آمونيوم 

كنترل علف هرز توسط علف كش  باشد كه اين ميزان بهبودمي

-هايي غير از خاصيت كالتبه احتمال زياد مربوط به مكانيزم

باشد كه باعث افزايش جذب كنندگي اين ماده افزودني مي

زيرا هنوز مكانيزم . علف كش بدرون بافت گياهي شده است

ها به طور دقيق عمل اين مواد افزودني روی كارايي علف كش

. (Young et al., 2003, Pearson et al., 2008)معلوم نشده است 

ای نهتوان به افزايش نفوذ روزها مياز جمله اين مكانيزم

(Smith & Vanden Born, 1992)  و جذب كوتيكولي

(Wanamarta et al., 1993)  و يا ايجاد تغييرات در شكل قطره

 .اشاره كرد (MacIsaac et al., 1991)سم بروی علف هرز

افزايش (  و  0های شكل)يكي ديگر از موارد قابل بحث 

در مقايسه با  EDTAدرصد كنترل علف هرز در اثر استفاده از 
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عدم مصرف هر نوع ماده افزودني با استفاده از آب مقطر به 

با توجه به اينكه آب مقطر مورد . عنوان آب سمپاشي است

علف كشي بود و نيز  استفاده فاقد هر نوع عنصر كاهنده اثر

بسيار قوی  يادآوری اين نكته كه اين ماده تاثير كالت كنندگي

اين به احتمال زياد  (Shea & Tupy, 1984)ها دارد روی كاتيون

های ل علف هرز به دليل حضور كاتيونافزايش در درصد كنتر

از جمله منابع . با يك سر منشا به جز آب سمپاشي است

توان به عناصر موجود درون و احتمالي عناصر بازدارنده مي

توسط ساير . بيان اشاره كردهای علف هرز شيرينبرون بافت

ها در اين گياه پژوهشگران نيز به حضور و فراواني كاتيون

همان گونه كه در . (Zhang & Ye, 2009)ست اشاره شده ا

ها به عنوان يك گياه مقدمه ذكر شد اين گياه در ديگر كشور

باشد و اصوال گياهان دارويي دارای داروی مطرح مي

بنابراين شايد يكي از . های ثانويه زيادتری هستندمتابوليت

بيان به طور كلي مربوط به اين  داليل كنترل ضعيف شيرين

ابه قبال گزارش شده است كه در آن نتايجي مش. مساله باشد

علف هرز گاوپنبه خود به عنوان منبع عناصر بازدارنده كارائي 

 . (Hall et al., 2000)علف كش عمل كرده است 

بررسي روند كاهش وزن تر علف هرز شيرين بيان در در 

های بكار رفته با كشهايي مختلف علفپاسخ به غلظت

-های مختلف آب سمپاشي با استفاده از برازش معادلهكيفيت

های نشان داد كه در هر دو آزمايش بين منحني های لجستيك

(. 9و  9های شكل)پاسخ به دز اختالف وجود دارد 

پارامترهای بدست آمده از توابع لجستيك نيز تائيد كننده اين 

 (.9و   های جدول)اختالف مي باشند 

های آبي مورد استفاده در مقايسه با آب مقطر، تمامي كيفيت

كش در هر دو علف كش در هر باعث كاهش كارايي علف 

دو آزمايش گرديدند كه بيشترين تاثير كاهندگي مربوط به 

( موالر 10/1) و كمترين مربوط به منيزيم( موالر 0/1) كلسيم

 (. 9و  9های شكل)بود 
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Calcium (0.1 and 0.01 M), Magnesium (0.1 and 0.01 M), water fortified with 0.1 and 0.01 M calcium and magnesium, respectively. 

 

 هاي مختلف آب سمپاشیهاي مختلف گالیفوسیت در کیفیترابطه بین وزن تر علف هرز شیرین بیان و غلظت-3شکل 

Figure 3- Relationship between Licorice biomass and Glyphosate rate at different spray carrier water quality. 
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غلظت پايين منيزيم ( 9شكل )كش گاليفوسيت در مورد علف

با شيب تندتری تاثير خود را بر روی كارايي علف كش از 

كش حساسيت زيادی به كلسيم داشت اين علف. دست داد

در آب  0/009از  ED50بطوری كه در غلظت باالی كلسيم 

يعني حضور اين (.  جدول )افزايش يافت  1 0 مقطر به 

علف كش  ED50شود كه غلظت از كلسيم در آب باعث مي

تقريبا به نصف كاهش يابد و برای رسيدن به كنترل مطلوب 

در . افزودني استفاده كرددر حضور كلسيم بايستي از مواد 

بود در حالي كه  0 00گاليفوسيت  ED50غلظت پايين كلسيم 

بود كه اين نشانه  9/999اين مقدار برای غلظت پايين منيزيم 

كش به كلسيم روی علف هرز حساسيت زياد كارائي اين علف

 .شيرين بيان مي باشد

 

 بوط به معادله لجستیک رابطه بین دز علف کش گالیفوسیت و وزن تر شیرین بیان در کیفیت هاي مختلف آب سمپاشیپارامترهاي مر-8جدول 

Table 2- Parameters estimate for 4-parameter Logistic equation, the relationship between glyph sate rate and licorice biomass at different 

spray carrier water quality. 

Spray Water quality b C D ED50 R2 

Calcium(0.01 M) -1 (0.08) 33.68(3.73) 95.51(0.44) 1125(153.4) 0.99 

Calcium(0.1 M) -0.81 (0.15) 54.05(9.78) 95.51(0.44) 2120(12.77) 0.99 

Deionizedwater -1.83 (-0.078) 27.72(0.62) 95.51(0.44) 443.3(7.55) 0.99 

Magnesium(0.01 M) -1.02 (0.05) 5.595(2.27) 95.49(0.44) 614.9(33.68) 0.99 

Magnesium(0.1 M) -0.84 (-0.09) 38(-5.663) 95.5(-0.44) 1233(-315.8) 0.99 

The values in parentheses are standard error 

  

آ نيز متاثر از  پي سي ام+دیفوركارايي آميخته علف كشي تو

حتي (. 9شكل )كيفيت آب سمپاشي در دزهای مختلف بود 

علف  ED50های پايين اين عناصر در آب باعث افزايش غلظت

غلظت پايين منيزيم در مقايسه با (. 9جدول ) كش شدند

غلظت پايين كلسيم از كارايي كمتری در كاهش كارايي علف 

هر چند در مقايسه با آب مقطر توانست  ،كش برخوردار بود

ظت باالی شود اما اين افزايش مشابه غل ED50باعث افزايش

به عبارت ديگر (.  جدول)اين عنصر تقريبا نصف كلسيم بود 

اثر كاهندگي منيزيم بر كارايي اين آميخته علف كشي تنها 

های نصف كلسيم است در مورد كاربرد اين علف كش با آب

 . دارای كلسيم باال بايستي دقت بيشتری شود
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Calcium (0.1 and 0.01 M), Magnesium (0.1 and 0.01 M), water fortified with 0.1 and 0.01 M calcium and magnesium, respectively. 

 

 .هاي مختلف آب سمپاشی مورد استفادهآ در کیفیت پی سی ام+ديفوررابطه بین وزن تر علف هرز شیرین بیان و دز آمیخته علف کشی تو-4شکل 

Figure 4- Relationship between Licorice biomass and 2,4-D+MCPA rate at different spray carrier water quality. 

كشي تاثير در هر دو آزمايش به طور كلي با افزايش دز علف

و  9های شكل)كاهش يافت كش سختي آب بر كارايي علف

كه اين امر مي تواند به دليل افزايش نسبت مولكول علف ( 9

كش به غلظت عنصر موجود در آب باشد كه در نتيجه آن 

كش آزاد و در دسترس بيشتری برای جذب به مولكول علف

اين . كشي وجود داردهای گياهي در محلول علفدرون بافت

          نير موافق استنتيجه با نتايج ساير پژوهشگران 

(Gaurit, 2003) . 

قابل ذكر  9و  9يكي ديگر از موارد كه با توجه به شكل های 

های مختلف آب ها در كيفيتاست موازی نبودن منحني

سمپاشي است كه اين مساله به اين دليل است كه عناصر 

كش تركيب شده و تركيب موجود در آب با مولكول علف

كش از توانايي ص علفحاصله نيز در مقايسه با مولكول خال

های گياهي برخوردار كمتری برای نفوذ به درون بافت

 Kudsk & Mathiassen, 2007).)است
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با توجه به نتايج اين آزمايش در مجموع عنصر كلسيم از تاثير 

كنترل كاهندگي بيشتری بر كارايي هر دو علف كش در 

كه حتي غلظت پايين اين يبطور. برخوردار بود شيرين بيان

های مورد كاتيون بازدارندگي بااليي را بر كارايي علف كش

عنصر منيزيم هر چند توانست تاثير علف كش . مصرف داشت

. را كاهش دهد اما در مقايسه با كلسيم ضعيف تر بود

 نيترات  تيوسولفات آمونيوم ضعيف تر از سولفات آمونيوم و

ها بر آمونيوم در برطرف كردن اثرات كاهندگي كاتيون-اوره

بهترين نوع افزودني با توج به نوع و . ها بود كش كارايي علف

. غلظت كاتيون در آب و نيز علف كش بكار رفته متفاوت بود

های شيرين بيان احتماالً به اين مطالعه نشان داد كه بافت

. كشي عمل مي كنندت علفعنوان منبع عناصر كاهنده اثرا

های مورد استفاده در اين مطالعه عالوه بر همچنين افزودني

كش به درون خاصيت كالت كنندگي باعث تسهيل نفوذ علف

 .گردندبافت علف هرز نيز مي
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Abstract 

Greenhouse experiments were conducted to investigate the effect of spray adjuvant on reducing carrier water salts on glyphosate 

and herbicidal mixture2,4,-D+MCPA performance on licorice(Glycyrrhiza glabra L.) in experimental greenhouse of University 

of Tehran, Karaj in 2010. The effect of adjuvant urea ammonium nitrate (UAN), Diammonium sulfate (AMS), Ammonium 

thiosulfate (ATS) and Ethylene diamine tetra acetate (EDTA) in Offsetting antagonistic effects of two concentrations (0.01 and 

0.1 M) of Clacium (Ca) and Magnesium (Mg) were evaluated in two separate experiments using various doses of glyphosate and 

herbicidal mixture2,4-D+MCPA. In both experiments, treatments were laid out in a completely randomized design in a factorial 

arrangement with four replications. Results of this study showed that both ions decreased herbicide performance but Ca ion was 

more efficient than Mg in reducing the activity of used herbicide. Generally, adding adjutants into spray tank increased efficacy 

of herbicide and its effects on herbicide performance depended on both spray carrier salts and dose of used herbicide. ATS 

showed the lowest ability in reducing adverse effects of present salts in spray carrier on performance of the examined herbicides 

while UAN and AMSwere the most effective adjuvant in enhancing the efficacy of glyphosate and herbicidal mixture 2,4-

D+MCPA on licorice. According to the results of this study it could be concluded that ammonium-containing adjuvant, in 

addition to their chelating properties, increased herbicide absorption. Results of this study demonstrated that licorice tissues may 

act as a source of antagonistic ions for used herbicide. 

Keywords: Ammonium thiosulfate, Clacium, Diammonium sulfate, Ethylene diamine tetra acetate, Magnesium,Urea ammonium 

nitrate  

 

 


