
 هرز هایمجله دانش علف

  (123-133)ص  1400، 1، شمارة 17دورة 

 

Iranian Journal of Weed Science 

Vol 17, No 1, 2021 (123-133) 

DOI: 10.22092/ijws.2020.351206.1374 

 

 
 

 

* Corresponding author E-mail: m.mirzaei@irrip.ir  

پروپارژیل و مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل کلودینافوپ هایکشبررسی کارآیی علف

( تحت  .Avena ludoviciana Durieu)وحشی زمستانه اتیل در کنترل یوالفدیسدیم+ایمن کننده مفن پایر

 سختی آب وکاربرد موادافزودنیتاثیر 

 
 3فر، حمیدرضاساسان2، اسکندر زند1*مهنازمیرزائی

پژوهشگر، استاد و استادیار، بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات،   -3و  2، 1
 آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

 (26/9/1399 تاریخ پذیرش: - 12/5/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده
( و EC%8)تاپیک،  پروپارژیلهای کلودینافوپشکفعلروی کارایی  بر سطوح مختلف سختی آب بررسی اثر منظوربه

در شرایط کاربرد و عدم کاربرد ماده افزودنی در  (OD 1.2%اتیل )آتالنتیس، دیپایرمزوسولفورون+یدوسولفورون+ایمن کننده مفن
هرز موسسه تحقیقات هایدر گلخانه تحقیقاتی بخش علف یپژوهش (،Avena ludovicianaزمستانه )  وحشیکنترل یوالف

 آزمایش فاکتورهاید. تصادفی انجام ش کامال در قالب طرح بلوک و صورت فاکتوریلبه ،1396-97 هایسالطی گیاهپزشکی کشور 
کش در از )دز توصیه شده هر علف شدهدرصد دز توصیه 100 و 75، 50، 25در چهار سطح )تاپیک/آتالنتیس(  کشعلفشامل دز 

 ،750، 500، 250، صفرسطح شامل ) پنجهای مختلف سختی در غلظت ،گرم ماده موثره در هکتار( 018/0و آتالنتیس  64تاپیک 
ک و دو صفر، ی) سطحسه  رد مواد افزودنی شامل سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم اوره مختلف سطوحو  (قسمت در میلیون 1000

. نتایج آزمایش نشان داد گیری شداندازه هرز مورد نظرهایعلفتر اندام هوایی پاشی، وزنروز پس از سم 21درصد( با سه تکرار بود. 
اما  وحشی را به همراه داشت،در کنترل یوالف پروپارژیلکش کلودینافوپام، کاهش کارآیی علفپیپی 500که سختی آب بیش از 

ای از سختی آب قرار نگرفت. جهت کاهش اتیل، تحت تاثیر هیچ درجهدیپایرکش مزوسولفورون+یدوسولفورون+مفنکارآیی علف
 50توان ، میپروپارژیلکلودینافوپ کشام بر کارآیی علفپیپی 500اثرات منفی آب سخت حاوی کربنات کلسیم با غلظت بیش از 

شده را همراه با سولفات آمونیوم دو درصد یا نیترات آمونیوم اوره یک تا دو درصد  استفاده کرد. همچنین در درصد دز توصیه 75تا 
، کاربرد سولفات آمونیوم دو درصد و نیترات آمونیوم اوره یک درصد، اتیلدیپایرکش مزوسولفورون+یدوسولفورون+مفنمورد علف

 باشد.انتقال، اثربخش میدلیل تاثیر مثبت در افزایش جذب و به
 پروپارژیل، نیترات آمونیوم اوره.سولفات آمونیوم، کربنات کلسیم، کلودینافوپ کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 
The present study was conducted to investigate the effect of different water hardness levels on the efficacy 
of clodinafop-propargyl (TopiK) and mesosulfuron+iodosulfuron+mefenpyr-diethyl (Atlantis) with and 
without adjuvants in winter wild oat (Avena ludoviciana) control. The experiment was conducted in a 
factorial arrangement based on the randomized complete block design with three replications at the research 
greenhouse of Iranian Research Institute of Plant Protection during 2017-2019. The experiment factors 
consisted of the herbicide doses including 100, 75%, 50% and 25% of the recommended label rate in the 
field (recommended doses for TopiK and Atlantis were 64 g a.i ha-1 and 18 g a.i ha-1 respectively), five 
hardness levels (0, 250, 500, 750 and 1000 ppm) and different levels of ammonium sulfate and urea 
ammonium nitrate adjuvants at three levels (0, 1 and 2% v/v). The results indicated that the water hardness 
higher than 500 ppm led to a reduction in the efficacy of clodinafop-propargyl in the winter wild oat control; 
however, the efficacy of mesosulfuron+iodosulfuron+mefenpyr-diethyl was not influenced by any level of 
water hardness applied. To reduce the negative effects of hard water, 50 to 75% of the recommended dose 
of clodinafop-propargyl herbicide with 2% ammonium sulfate or 1% urea ammonium nitrate can be used. 
Furthermore, mesosulfuron+iodosulfuron+mefenpyr-diethyl with 2% of ammonium sulfate or 1% of urea 
ammonium nitrate may also increase the efficacy of the herbicide due to their positive impacts on the 
absorption and translocation process. 
Keywords: Ammonium sulfate, Atlantis, Topik, urea ammonium nitrate, water hardness. 
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 مقدمه

ز صورت یکی اها باید بهکشبهینه سازی کاربرد علف

نظر قرار  هرز مدهایهای رهیافت تلفیقی علفمولفه

های اخیر، (. در سالGhorbani et al., 2009گیرد )

تلف های مختحقیقات نسبتا زیادی درباره اثرات غلظت

ها کشمواد معدنی موجود در آب بر کارایی علف

ها شکصورت گرفته است، زیرا فعالیت بعضی علف

طور نامطلوبی تحت تاثیر برخی امالح محلول درآب به

(. عواملی Istvan, & Endre, 2009قرار می گیرند. )

کربنات، آب، میزان یون بی pHند سختی آب، مان

کدورت آب و مواد آلی، آهن و سایر مواد موجود در 

ها تاثیر کشآن، بر جذب و انتقال برخی علف

آب سخت، به (. Holm and Henry, 2005)  گذارندمی

آب حاوی سطوح باالیی از امالح کلسیم، منیزیم، سدیم 

ها (. این یونAltland, 2001شود )یا آهن گفته می

همگی دارای بار مثبت هستند و این توانایی را دارند که 

های دارای بار منفی پیوند کشهای علفبا مولکول

ها برقرار کنند و از کارایی و جذب و انتقال آن

کش و جلوگیری نمایند. بسته به نوع کاتیون، نوع علف

های سخت های موجود در آبهرز، اثر نمکگونه علف

ها متغیر است. ثابت شده است کشکارایی علف روی

 های سخت یافتهای چندظرفیتی که در آبکه کاتیون

های پس رویشی کششوند، قادرند فعالیت علفمی

دارای خاصیت اسیدی ضعیف مانند گلیفوسیت، 

 ACCaseهای ها و بازدارندهتوفوردی، سولفونیل اوره

(. اثر Nalewaja, & Matysiak, 1991را کاهش دهند )

کش  بازدارندگی کربنات کلسیم بر کارایی علف

تره قرمز و سلمهتوفوردی در کنترل تاج خروس ریشه 

کش با افزایش سختی آب توسط و کاهش اثرات علف

 (Izadi-Darbandi et al., 2011) دی و همکارانایز

  . در مطالعه نصرتی و همکارانگزارش شده است

(Nosratti et al., 2011گزارش شد که نمک ) های

کلرید کلسیم و کلرید منیزیم، باعث کاهش کارایی 

رین آ در کنترل شیپیسیکش توفوردی+ امآمیخته علف

گزارش میرزائی  .شدند( .Glycyrrhiza glabra Lبیان )

نشان داد که کاربرد ( Mirzaei et al., 2016و همکاران )

در کنترل  ستوکسیدیمکش علف ییکارا ،نمک

 (.Avena ludoviciana Durieu) زمستانه وحشییوالف

( را .Phalaris minor Retz) بذر کوچک یسو فاالر

سایر مطالعات در این . دهدیداری کاهش مطور معنیبه

های بنتازون، کشارتباط، نشان از حساسیت علف

 ,Petroffآ و ستوکسیدیم دارند )پیسیدایکامبا، ام

 کارایی بر کلسیم یون کاهندگی (. اثرات2000

 & Matysiakستوکسیدیم ) هایی همچونکشعلف

Nalewaja, 1999)( گلوفوسینیت ،Maschhoff et al., 

2000; Devkota et al., 2016،) ودیم )کلتNandula et 

al., 2007( ایمازامتابنز ،)Hsiao et al., 1996،) 

توفوردی  ،(Gronwald et al., 1993ایمازاتاپیر )

(Nalewaja et al., 1991; Mirzaei et al., 2017و ،) 

 ;Nalewaja, & Matysiak, 1991گالیفوسیت )

Altland, 2001; Baily et al., 2002; Christian., 

2003; Mueller et al., 2006; Scroggs et al., 2009;  

Mirzaei et al., 2017) است رسیده اثبات به.  

شده برای کاهش اثرات های توصیهحلیکی از راه

کشهای سخت بر جذب و انتقال علفآنتاگونیستی آب

سولفات آمونیوم است. ها، استفاده از مواد افزودنی مثل 

افزودنی در  عنوان یک مادهتوانایی سولفات آمونیوم به

کشی در آب های علفبر طرف کردن برخی ناسازگاری

سخت، موضوعی است که مورد قبول محققان زیادی 

 جبمو که سولفات آمونیوم،طوریقرار گرفته است، به

 هایکشعلف کارایی بهبود و جذب افزایش

 ستوکسیدیم (،Shaner et al., 2006) گالیفوسیت

(Matysiak & Nalewaja, 1999ایمازتاپیر ،) 

(Gronwald et al., 1993،) و متیل سولفورون تیفن 

file:///C:/Users/zand/Downloads/مقالات%20پاورپوینت/سختی-تاج%20خروس،سلمه-ابراهیم%20ایزدی.pdf
file:///C:/Users/zand/Downloads/مقالات%20پاورپوینت/سختی-تاج%20خروس،سلمه-ابراهیم%20ایزدی.pdf
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 (، پنوکسوالمBunting et al., 2004) سولفورون فورام

(Pearson et al., 2008) نیکوسولفورون و (Nalewaja, 

& Matysiak, 2000) با توجه به نوع  .شده است

کش  و گونه گیاهی، ساز و کار برطرف کردن اثر علف

کاهندگی و فواید مواد افزودنی آمونیومی متفاوت است. 

 در مطالعه میرزائی و همکاران 

(Mirzaei et al., 2017که به )تعیین نقش عوامل  منظور

مواد  گلیفوسیت و تاثیر کش سختی بر کارایی علف

 موجود هایبازدارنده کاتیون اثرات کاهش در افزودنی

 کنترل جهت کشکارایی این علف بر پاشیسم آب در

وحشی و علف ، علف جارو، یوالفتاج خروس وحشی

نشان داد اثر سولفات آمونیوم بر  قناری انجام شد، نتایج

هرز، مثبت بود، اما در هایکنترل این علف

که در تاج شکلی به هرز مختلف متفاوت بود،هایعلف

 وحشیخروس ریشه قرمز، بهتر از فاالریس و یوالف

عمل کرد و در علف جارو بی تاثیر بود. در گزارشی که 

( ارایه Zand et al., 2020اخیرا توسط زند و همکاران )

ش کشد، اثرمثبت سولفات آمونیوم بر کارایی علف

آ در کنترل خردل وحشی در آب پیسیتوفوردی ام

  .سخت مشاهده شد

تالش براین است که کارایی  حاضر پژوهشدر 

وم و اثر سولفات آمونیو آتالنتیس  تاپیک یهاکشعلف

در آب  وحشییوالف رویبرو نیترات آمونیوم اوره 

 .سخت مورد بررسی قرارگیرد

 

 هامواد و روش

کارایی  یرو سختی آب بررسی اثر منظوربه

پروپارژیل و مزوسولفورون کلودینافوپ یهاکشعلف

متیل+یدوسولفورون متیل سدیم+ایمن کننده مفن 

در شرایط کاربرد و عدم کاربرد سولفات  اتیلدیپایر

، شیوحآمونیوم و نیترات آمونیوم اوره در کنترل یوالف

صورت فاکتوریل و در قالب طرح بهدوآزمایش جداگانه 

 انجام شد. فاکتورهای سه تکراربا کامل تصادفی  بلوک

 چهار درتاپیک  کش علف دز های اول شاملآزمایش

، 2/0گرم ماده مؤثره در هکتار ) 64و  48، 32، 16 سطح

لیتر از فرموالسیون ثبت شده در  8/0و  6/0، 4/0

، 500، 250سطح ) پنجهکتار(، عامل سختی آب در 

عنوان قسمت در میلیون و آب دیونیزه به 1000 ،750

و مواد افزودنی سولفات آمونیوم و نیترات  شاهد(

آمونیوم اوره در سه سطح )عدم کاربرد، یک و دو درصد 

 دز حجمی( بودند. فاکتورهای آزمایش دوم شامل

 18و  5/13، نه، 5/4 سطح چهار درآتالنتیس  کشعلف

 5/1و  125/1، 75/0، 375/0گرم ماده مؤثره در هکتار )

 نجپامل سختی آب در لیتر فرموالسیون در هکتار(، ع

قسمت در میلیون و آب  1000 ،750، 500، 250سطح )

عنوان شاهد( و مواد افزودنی سولفات آمونیوم دیونیزه به

و نیترات آمونیوم اوره در سه سطح )عدم کاربرد، یک 

 هایکشخصوصیات علف و دو درصد حجمی( بودند.

 شده است. گفته 1جدول  در آزمایش در استفاده مورد

 های مورد استفاده در آزمایش کشمشخصات علف -1جدول

Table 1. Characteristics of herbicides used in the experiment (Zand et al., 2020) 
Common Name Trade 

Name 

Formulation Recommended 

amount (L/ha) 

Chemical 

family 

pKa Consumption 

time 

Registration 

date in Iran 

Clodinafop-

propargyl 

Topik EC 8% 0.8-1 Fops 2.91 Early to late 

wheat tillering 

1373 

Mesosulfuron-

methyl+ 

iodosulfuron-methyl 
sodium+ mefenpyr-

diethyl 

Atlantis OD 1.2% 1.5-2 Sulfonylureas 3.78 2-3 leaf stage 

of grass weeds 

1387 

 

 پاشی ها و سمنحوه کشت، آماده سازی محلول
زنی بذرهای قبل از انجام آزمایش، ابتدا تست جوانه

وحشی در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام یوالف

های شد و در صورت وجود خواب در بذرها، از روش
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 هرز استفاده شد.هر علفمتداول برای شکستن خواب 

زنی بذرهای برای حذف خواب و تحریک جوانه

وحشی، بذرها ابتدا به مدت سه تا چهار روز در یوالف

متری حاوی های نُه سانتیدیشیخچال و در داخل پتری

 2/0کاغذ صافی )واتمن شماره یک( و نیترات پتاسیم 

درصد قرار گرفتند و سپس در انکوباتوری با درجه 

درجه سانتیگراد  25درجه سانتیگراد شب و  15ت حرار

 درصد قرار داده شدند  60روز و رطوبت 

(Hammami et al., 2014 .) 

 14هایی به قطر وحشی در گلدآنبذرهای یوالف

متر، حاوی مخلوط خاکی سانتی 13متر و ارتفاع سانتی

از رس، شن و کود دامی پوسیده به نسبت یک:یک:یک 

منظور حفظ رطوبت خاک، پرلیت بهبه همراه مقداری 

صورت صورت سطحی کشت شدند و آبیاری بهبه

ها در روزانه انجام شد. پس از رویش بذرها، گلدان

مرحله دو برگی تنک شدند و پنج بوته در هر گلدان 

 25ها در داخل گلخانه در دمای نگه داشته شد. گلدان

یی ساعت روشنا 16گراد و با تناوب نوری درجه سانتی

 جهت آماده سازیو هشت  ساعت تاریکی قرار گرفتند. 

 در ابتدا با اضافه کردن مقادیر مختلف نمکتیمارها، 

، 250کربنات کلسیم به آب دیونیزه، سطوح سختی 

قسمت در میلیون به دست آمد و  1000و  750، 500

عنوان شاهد و سختی صفراستفاده از آب دیونیزه هم به

، تیمار ماده افزودنی شامل شد. بعد از انحالل نمک

کاربرد سولفات آمونیوم یا نیترات آمونیوم اوره در سه 

های آماده شده د به محلولسطح صفر، یک و دو درص

ها در دزهای مورد نظر کشاعمال شد و در پایان، علف

پاشی  در های تهیه شده اضافه شدند. سمبه محلول

مرحله چهار تا شش برگی و با استفاده از دستگاه 

پاش ثابت خودکار، دارای نازل بادبزنی یکنواخت سم

 187( با عرض پاشش یک متر و با دبی پاشش 8002)

سه هفته پس از  لیتر در هکتار و فشار دو بار انجام شد.

، اندام هوایی گیاهان زنده از سطح خاک بریده پاشیسم

های وزن گیری شد.؛اگرچه دادهها اندازهتر آنشد و وزن

 دلیل عدم هماهنگیخشک نیز ثبت و آنالیزشدند، اما به

  ها، در آزمایش آورده نشدندبین داده

(Moss et al., 2007; Roskamp et al., 2013.) 

 هاداده تجزیه و تحلیل
های حاصل با استفاده از آزمون تجزیه واریانس داده

LSD  محافظت شده و در سطح یک و پنج درصد و با

همچنین، واکنش  انجام شد. Minitab 18 افزارنرم

هرز خردل وحشی به سطوح مختلف تر علفوزن

 کش مختلف علف سختی آب مخزن سمپاش و دزهای

 ها به مدل کوآدراتیکتاپیک، با استفاده از برازش داده

درجه دو )معادله یک(، جهت بررسی کارایی مواد 

افزار مربوطه به کمک نرم افزودنی انجام و نمودارهای

Sigmaplot 12 د.  ش رسم 

          f= y0+ ax +bx 2(              1معادله )     

: شیب خطی و a: عرض ازمبدا، y0 که در این معادله، 

b : .شیب انحنا می باشد 

 

 نتایج و بحث

وحشی تحت تاپیک در کنترل یوالف کش کارایی علف
 تاثیر سختی آب وکاربرد مواد افزودنی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دزهای مختلف 

ار  دکش تاپیک و سختی آب، اثر بسیار معنیعلف

(01/0≥P و کاربرد )داری سولفات آمونیوم، اثر معنی

(05/0≥Pبر وزن )وحشی داشتند. اثرات تر یوالف

ک و کش تاپیمتقابل دوگانه شامل اثر متقابل دز علف

سختی آب مخزن سمپاش و اثر متقابل سختی آب و 

ار دتر بسیار معنیکاربرد سولفات آمونیوم بر وزن

(01/0≥Pدر حالی ،)ک یکش تاپکه اثر متقابل دز علف

گانه و کاربرد سولفات آمونیوم و همچنین اثر متقابل سه

کار رفته در آزمایش بر روی فاکتورهای آزمایشی به

(. دزهای 2دار نبود )جدول وحشی معنیتر یوالفوزن
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کش تاپیک و کاربرد نیترات آمونیوم اوره، مختلف علف

( و سختی آب، اثر بسیار P≤05/0دار )اثر معنی

وحشی داشت. تر یوالف( بر وزنP≤01/0داری )معنی

 کشاثرات متقابل دوگانه شامل اثر متقابل دز علف

تاپیک و سختی آب و نیز سختی آب و کاربرد نیترات 

وحشی بسیار تر یوالفآمونیوم اوره بر روی وزن

ک کش تاپی( بود. اثر متقابل دز علفP≤01/0دار )معنی

اثر متقابل و کاربرد نیترات آمونیوم اوره و همچنین 

کش تاپیک، سختی آب و کاربرد گانه دز علفسه

وحشی تر یوالفنیترات آمونیوم اوره بر روی وزن

 (.2دار نبود )جدول معنی

 

 فزودنیکش  تاپیک، سختی آب و کاربرد مواد اوحشی، تحت تأثیر دز علفتر یوالفنتایج تجزیه واریانس وزن -2جدول 

Table 2. Variance analysus of the effects of Topik dose, water hardness and application of adjuvant on fresh weight of Avena 

ludoviciana 

Source DF Mean Square 

Ammonium sulfate Urea ammonium nitrate 

Block 2 1.25ns 6.02ns 

Dose 3 66.93** 23.45* 

Hard water 4 0.89** 3.84** 
Adjuvant 2 32.45* 31.78* 

Hard water* Dose 12 1.36** 0.74** 

Dose* Adjuvant 6 2.35ns 3.08ns 
Hard water*Adjuvant 8 0.86** 0.73** 

Dose*Adjuvant*Hard water 24 2.13ns 1.78ns 

Error 118 1.35 1.06 

ns باشد.دار در سطوح پنج و یک درصد میداری و معنیعدم معنی، * و **: به ترتیب نشان دهنده 
ns, * and ** indicate non significant and significance at %% and 1% of probability levels respectively. 
 

اثر مواد افزودنی سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم اوره 
کش تاپیک در کنترل افزایش کارایی علفدر 

های سخت با وحشی در دزهای مختلف در آبیوالف
 های تجربیاستفاده از مدل

ها به مدل بر اساس نتایج حاصل از برازش داده

کوآدراتیک درجه دو، تفاوت قابل توجهی بین کاربرد 

(. 2ماده افزودنی و عدم کاربرد آن وجود داشت )جدول

ه از سولفات آمونیوم به همراه درشرایط استفاد

ز تر گیاه ا، با کاربرد سولفات آمونیوم، وزنکشعلف

دهد که گرم به چهار گرم رسید. این نشان می  64/6

درصدی  40کاربرد سولفات آمونیوم، باعث کاهش 

(. در همین راستا و با 2تر شده است )جدول وزن

 64/6ه از استفاده از نیترات آمونیوم اوره، وزن ترگیا

گرم رسید  2/3درصدی به 50گرم،  با یک کاهش 

 (. 3)جدول

 

کش تاپیک در آب سخت درحضور مواد وحشی به علفپارامترهای برآوردشده رگرسیون غیرخطی واکنش یوالف -3جدول 

 افزودنی

Table 3. Estimated nonlinear regression parameters of Avena ludoviciana reaction to Topik herbicide in hard water in the 

presence of adjuvant 
Adjuvant )0(Y a b 2R 

Not applicable 6.64 (0.26) 0.12 0.0001 0.99 
Ammonium sulfate 1% 5.3 (0.16) 0.08 0.0007 0.99 

2% 4 (0.99) 0.05 0.0004 0.87 

Urea ammonium nitrate 1% 4.07 (0.69) 0.08 0.0006 0.96 

2% 3.2 (0.59) 0.06 0.0005 0.93 

 باشند.دهنده خطای استاندارد می*: اعداد داخل پرانتز، نشن
*: The numbers in parentheses are standard errors. 
 

الف، در شرایط عدم کاربرد سولفات  1بر اساس شکل 

تر با شیب تندتری تحت تاثیر آمونیوم، کاهش وزن

کش  قرار گرفت. از طرفی، با افزایش دز، فاصله علف

بین سه منحنی کمترشد که نشان دهنده این است که در 
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ثرات مواد دزهای پایین، اثرات سختی و درنتیجه ا

گرم ماده  16عنوان مثال، در دز افزودنی مشهودتر بود. به

ا کش  بشده(، کارایی علفموثره )یک چهارم دز توصیه

درصد  42/16استفاده از سولفات آمونیوم یک درصد، 

درصد  36وبا استفاده از سولفات آمونیوم دو درصد، 

گرم ماده موثره در  64افزایش یافت. در مقایسه در دز 

هکتار، سولفات آمونیوم یک درصد، هشت درصد و 

درصد باعث افزایش  20سولفات آمونیوم دو درصد، 

گرم ماده  64کش شدند. از طرفی در دز کارایی علف

شده در مزرعه(، استفاده از موثره در هکتار )دز توصیه

کش در شرایط عدم استفاده از سولفات آمونیوم، علف

رساند که این عدد، معادل دز گرم  5/2تر گیاه را به وزن

گرم ماده موثره در هکتار در شرایط استفاده از  32

 یتوان چنین نتیجه گرفت که مسولفات آمونیوم بود. می

ر شده و کاربرد سولفات آمونیوم، تاثیبا نصف دز توصیه

شده و عدم کاربرد کش، معادل با دز توصیهعلف

کاربرد سولفات آمونیوم است. همچنین در مقایسه 

سولفات آمونیوم یک و دو درصد، اثر سولفات آمونیوم 

در گزارشی که توسط میرزائی و  دو درصد بیشتر بود.

نشان  یجنتا( ارائه شد، Mirzaei et al., 2016همکاران )

ر د ستوکسیدیمکش علف ییکارا ،داد که کاربرد نمک

 Avena ludoviciana) زمستانه وحشییوالفکنترل 

Durieu بذر کوچک یسفاالر( و (Phalaris minor 

Retz.)  دز  یش. افزادادداری کاهش طور معنیبهرا

ور نمک حض یاثرات منف بر منجر به غلبه یدیم،ستوکس

کاربرد سولفات  کهیدرحال ،شد یدر محلول پاش

بذر  فاالریس در یژهوبه یچندان یسودمند یوم،آمون

ود از وج یناش یاز اثرات منف یریکوچک در جلوگ

  .نمک در محلول به همراه نداشت

در شرایط استفاده از نیترات آمونیوم اوره یک درصد با 

گرم ماده موثره در هکتار )یک چهارم دز  16

درصد و استفاده از  39کش  شده(، کارایی علفتوصیه

 51کش  نیترات آمونیوم اوره دو درصد، کارایی علف

گرم ماده  64درصد افزایش یافت. در مقایسه، در دز 

 50موثره در هکتار، نیترات آمونیوم اوره یک درصد، 

درصد  52درصد و نیترات آمونیوم اوره دو درصد، 

  ب(. 1کش را افزایش دادند )شکل کارایی علف

همچنین در مقایسه اثرات نیترات آمونیوم اوره، تفاوت 

چندانی بین سطح یک و دو درصد مشاهده نشد، 

م، این تفاوت بسیار ناچیز بود گر 32که در دز طوریبه

تحقیقی ب(.  1گرم، به صفر رسید )شکل  64و در دز 

کش گالیفوسیت به در نیجریه نشان داد کاربرد علف

 هایهمراه سولفات آمونیوم، باعث کنترل بهتر علف

 های نخل روغنی شد.باریک برگ و پهن برگ در باغ

ش ایدر این تحقیق، هر چه میزان سولفات آمونیوم افز

ها نیز تر و خشک آنهرز و وزنهاییافت، تراکم علف

 ,Aladesanwa, & Oladimejiبیشتر کاهش یافت )

(. در همین راستا و در طی که حاج محمدنیا 2005

 Hajmohammadnia Ghalibafباف و همکاران )قالی

et al., 2015 انجام دادند، مشخص شد که نیترات )

نات کربر بازدارندگی بیآمونیوم، توانایی غلبه بر اث

های کشسدیم مخزن سمپاش، روی کارایی علف

گالیفوسیت و نیکوسولفورون را دارا است. نصرتی و 

های ( طی آزمایشNosratti et al., 2012همکاران )

و  های کلسیمای ثابت کردند کاتیونای و مزرعهگلخانه

پاشی، موجب منیزیم موجود در آب حامل برای سم

رل آ در کنتپیسیکش توفوردی+ امایی علفکاهش کار

 ها بیان داشتند که با افزودن موادشود. آنشیرین بیان می

افزودنی سولفات و نیترات آمونیوم در مقایسه با افزودن 

ماده افزودنی استات تترا دی آمین اتیلن به محلول 

ها بیشتر کاسته کش، از عمل کاهندگی کاتیونعلف

( بیان Wills et al., 2001کاران )شود. ویلز و هممی

کربنات موجود در آب، موجب داشتند که سدیم بی

 وحشیکاهش کارایی ترالکوکسیدیم بر روی یوالف

شود و سولفات و نیترات آمونیوم، در افزایش فعالیت می

کش موثر بودند؛ البته سولفات آمونیوم در این این علف
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 ند که سولفاتعمل موثرتر بود. نامبردگان اظهار داشت

م کاهی کلسیآمونیوم، نه تنها موجب غلبه بر رفتار هم

 کشعلفآب شد، بلکه موجب افزایش جذب و انتقال 

 در این گیاه نیز شد.

 

کش وحشی و دز علفهرز یوالفتر علفرابطه بین وزن -1شکل

 پی پی ام( درحضور سولفات آمونیوم )الف( و نیترات آمونیوم اوره )ب( 1000تاپیک در آب سخت )
Figure 2. Relationship between Avena ludoviciana fresh weight and Topik dose in hard water (1000 ppm) in the presence of 

ammonium sulfate (a) and ammonium urea nitrate (b) 

 

حت وحشی تآتالنتیس در کنترل یوالف کشکارایی علف
 تاثیر سختی آب و کاربرد مواد افزودنی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دزهای مختلف  

کش آتالنتیس و کاربرد سولفات آمونیوم، اثر بسیار علف

وحشی داشت، تر یوالف( بر وزنP≤01/0داری )معنی

تر داری بر وزنکه سختی آب، تاثیر معنیدرحالی

وحشی نداشت. در بین اثرات متقابل دوگانه، اثر یوالف

و نیز سختی  نتیس با سختی آبکش آتالمتقابل دز علف

انه گآب با کاربرد سولفات آمونیوم و همچنین اثر سه

تر معنی دار نبود، فاکتورهای آزمایشی برروی وزن

که اثر متقابل دز و کاربرد سولفات آمونیوم بر درحالی

( بود P≤01/0دار )وحشی بسیار معنیتر یوالفوزن

النتیس و کش  آت(. دزهای مختلف علف4)جدول 

داری کاربرد نیترات آمونیوم اوره، اثر بسیار معنی

(01/0≥Pبر وزن )که وحشی داشتند، درحالیتر یوالف

ی وحشتر یوالفداری بر وزنسختی آب، تاثیر معنی

(. در بین اثرات متقابل دوگانه، اثر 4نداشت )جدول 

 کش آتالنتیس با سختی آب و نیز سختیمتقابل دز علف

گانه برد نیترات آمونیوم اوره و اثر سهآب با کار

وحشی تر یوالففاکتورهای آزمایشی بر روی وزن

کش که اثر متقابل دز علفدار نبود، درحالیمعنی

تر آتالنتیس با کاربرد نیترات آمونیوم اوره بر وزن

 ( بود. P≤01/0دار )وحشی بسیار معنییوالف

کاربرد و عدم کاربرد سولفات  نتایج مقایسه میانگین

آمونیوم نشان داد که سولفات آمونیوم در غلبه بر اثرات 

تر منفی سختی آب محلول پاششی روی وزن

 داری بیندار بود، اما اختالف معنیوحشی معنییوالف

سولفات آمونیوم یک درصد و دو درصد مشاهده نشد 
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نیترات  اثر کاربرد ، الف(. نتایج مقایسه میانگین2)شکل 

آمونیوم اوره نشان داد که کاربرد نیترات آمونیوم اوره 

کش در محلول پاشش بر اساس در افزایش کارایی علف

دار بود.  در این بین، اختالف وحشی معنیتر یوالفوزن

داری بین کاربرد یک و دو درصد نیترات آمونیوم معنی

 اوره برای وزن ترو وزن خشک مشاهده نشد

  ، ب(.2)شکل  

 

 .کش آتالنتیس، سختی آب و کاربرد مواد افزودنیوحشی تحت تأثیر دز علفتر یوالفنتایج تجزیه واریانس وزن -4جدول 

Table 4. Variance analysis of the effects of Atlantis dose, water hardness and of adjuvant application on Avena ludoviciana 

fresh weight 
Source DF Mean Square 

Ammonium sulfate Urea ammonium nitrate 

Block 2 ns1.433 ns0.72 

Dose 3 **43.5 **3.56 

Hard water 4 ns2.77 ns1.55 
Adjuvant 2 **4.79 **17.17 

Hard water* Dose 12 ns3.30 ns2.85 

Dose* Adjuvant 6 **11.47 **12.5 
Hard water*Adjuvant 8 ns3.58 ns2.88 

Dose*Adjuvant*Hard water 24 ns3.29 ns1.83 
Error 118 0.88 118 

nsباشد.دار در سطوح پنج و یک درصد میداری و معنی، * و **: به ترتیب نشان دهنده عدم معنی 
ns, * and ** indicate non significant and significance at %% and 1% of probability levels respectively. 

 

کش آتالنتیس های انجام شده روی علفآزمایش

کش،  تحت تاثیر دهنده آن است که این علفنشنا

در گزارش سلطانی و گیرد. سختی آب قرار نمی

(، آب سخت، هیچ اثر Soltani et al., 2011همکاران )

کش گلوفوسینیت روی گیاهان منفی بر کارایی علف

تره، سوروف، دم روباهی سبز، تاج خروس ریشه سلمه

قرمز، گاوپنبه و آمبروسیا نداشت. بر اساس تحقیقات 

 (،Roskamp et al., 2013)روسکامپ و همکاران 

هیچ  موجود در محلول مخزن سم پاش، کاتیون روی

 ترهلمهدر کنترل س توفوردی کشعلف کارایی تاثیری بر

موجود در  مختلف هاینمک اثر .و علف اسب نداشت

 نوع به بسته ها،کشعلف کارایی روی سخت هایآب

هرز، متغیر است علف گونه کش وعلف نوع کاتیون،

(Nalewaja et al., 1989از آن .)های جا که ویژگی

ترین عوامل همهرز، از مهایمورفوفیزیولوژیکی علف

تواند ها است، این مهم میکشتاثیرگذار بر کارایی علف

هرز به کاربرد هایهای مختلف علفدر تحمل گونه

(. Holm & Henry, 2005ها موثر باشد )کشعلف

های مختلف کشکش علفازطرفی، حساسیت علف

نسبت به سختی آب متفاوت است. در پژوهشی که 

( Istvan, & Endre, 2009)توسط ایستوان و ایندره 

کش  تربوتیالزین، انجام شد، حساسیت سه علف

مزوتریون و نیکوسولفورون در برابر سختی آب مخزن 

مورد بررسی قرارگرفت و ثابت شد که حساسیت 

کش تربوتیالزین به سختی آب چشمگیربود؛ علف

داری به سختی آب کش مزوتریون پاسخ معنیعلف

کش  نیکوسولفورون نیز به نشان نداد و کارایی علف

تغییرات سختی مخزن سم پاش متوسط بود. این 

ها، ناشی از تفاوت ساختارهای شیمیایی و تفاوت

هاست که خصوصیات کشفیزیکی علف

دهد. ها راتحت تاثیرقرارمیفیزیکوشیمیایی آن

کش کش آتالنتیس، ترکیبی از دو علفعلف

ل سدیم و ، یدوسولفورون متیمزوسولفورون متیل

رسد که نظر میباشد. بهکننده مفن پایر دی اتیل میایمن

کش آتالنتیس به سختی، علت عدم حساسیت علف

باشد که الزم است ناشی از ترکیب ایمن کننده آن می

 در این مورد، تحقیقات و بررسی بیشتری صورت گیرد.
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نترل کش  آتالنتیس در کنتایج مقایسه میانگین اثر سولفات آمونیوم )الف( و نیترات آمونیوم اوره )ب( بر کارایی علف -2شکل

 وحشییوالف

Figure 2. Mean comparisons of the effect of ammonium sulfate (a) and ammonium urea nitrate (b) on Atlantis efficacy in 

Avena ludoviciana control. 
 

 گیری کلینتیجه

 500نتایج این پژوهش نشان داد که سختی آب بیش از 

کش تاپیک در کنترل پی پی ام، کاهش کارایی علف

ر که تاثیوحشی را به همراه داشته است، درحالییوالف

کش آتالنتیس در کنترل این داری بر کارایی علفمعنی

کش تاپیک هرز نداشت. در مورد علفهایعلف

شده را با سولفات درصد دز توصیه 75تا  50توان می

آمونیوم دو درصد و نیترات آمونیوم اوره یک درصد به 

هایی کشکش آتالنتیس و علفکار برد. در مورد علف

مانند آن که به سختی حساس نیستند نیز افزودن مواد 

افزودنی سولفات آمونیوم دو درصد و نیترات آمونیوم 

دلیل افزایش جذب و انتقال، کارایی اوره یک درصد، به

 یابد. کش افزایش میعلف

 کند که خصوصیاتاین پژوهش این نظریه را تایید می

مقدار مواد  ، نوع وکششیمیایی و فیزیکی علف

هرز برای حداکثر فعالیت زیستی افزودنی و گونه علف

کش  باید در نظرگرفته شود و امکان توصیه کلی علف

ها در کنترل کشبرای باالبردن کارایی علف

هرز در شرایط استفاده ازآب سخت وجود هایعلف

های باکیفیت ندارد. در نهایت و با توجه به وجود آب

اید اثرات سختی آب بر کارایی دامنه پایین در کشور، ب

 هرزهایهای پرمصرف و علفکشتری از علفگسترده

  مورد بررسی قرار گیرد.
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