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)پژوهش و سازندگی(

چکیده

به منظور بررسی کارایی علف کش گالیفوسیت در کنترل سوروف ).Echinochloa crus-galli L( در شرایط شوری خاک و آب مخزن 
سمپاش، دو آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش دز- پاسخ، دز الزم برای 
کاهش 90 درصد بقاء، 747/09 گرم در هکتار ماده مؤثره بود که به عنوان دز مؤثر برای آزمایش دوم انتخاب شد. آزمایش دوم به صورت 
فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شوری خاک در چهار سطح 0، 6، 10 و 14 
دسی زیمنس بر متر، شوری آب مخزن سمپاش در چهار سطح 0، 50، 100 و 150 میلی موالر و دزهای مختلف علف کش گالیفوسیت در هفت 
سطح شامل 0، 375، 562/5، 750، 1125، 1500 و 1875 گرم در هکتار ماده مؤثره بود. صفات درصد بقاء، ارزیابی چشمی خسارت، ارتفاع 
بوته، وزن تر و وزن خشک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شوری آب مخزن سمپاش، دز علف کش گالیفوسیت و اثر متقابل شان، اثر 
اثر متقابل شوری خاک و دز علف کش گالیفوسیت بر صفات مورد بررسی  بر تمامی صفات داشت. همچنین،   )P≥0/01( بسیار معنی داری
معنی داری نبود. نتایج نشان داد که شوری خاک تأثیر معنی داری بر کارایی علف کش گالیفوسیت  نداشت و با افزایش شوری خاک، دز 
مصرفی علف کش گالیفوسیت تغییر معنی داری نداشت. نتایج نشان داد که آبیاری با آب شور در محدوده این آزمایش، تأثیری بر کارایی 

علف کش گالیفوسیت جهت کنترل سوروف نداشت.
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بررسی کارایی علف کش گالیفوسیت  ........

In order to study the glyphosate efficacy in control of barnyardgrass (Echinochloa crus-galli L.( under different levels of 
soil and sprayer tank water salinity, two greenhouse experiments were conducted at Research Greenhouse in Faculty of Agri-
culture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. In the dos-response experiment, the estimated ED90 was 747.09 g a.i. ha-1 that 
selected as effective dose for the second experiment. Second experiment was carried out in a factorial experiment based on a 
randomized complete block design with three replications. Treatments included soil salinity levels (0, 6, 10 and 14 dS m-1(, 
sprayer tank water salinity levels (0, 50, 100 and 150 mM) and seven rates of glyphosate concentration (0, 375, 562.5, 750, 
1125, 1500 and 1875 g a.i. ha-1). Traits of percentage of survival, visual injury, plant height, fresh weight and dry matter were 
measured. Results showed that the sprayer tank water salinity, glyphosate rate and their interaction showed high significant 
difference (p≤ 0.01) in all measured traits. But the interaction of soil salinity and rate of glyphosate was not significant. Results 
showed that the soil salinity had not significant effect on glyphosate efficacy and by increasing the soil salinity, glyphosate 
dose had not significant change. Results indicated that irrigation with saline water imposed no significant effect on glyphosate 
efficacy in barnyardgrass control.  

مقدمه  
گیاهی   ].Echinochloa crus-galli (L.) Beauv[ سوروف 
است یک ساله، باریک برگ و چهار کربنه که از علف های هرز مهم 
می شود  محسوب  باغی  محصوالت  و  تابستانه  زراعی  محصوالت 
)Swanton et al., 2000(. سوروف به دلیل دارا بودن ویژگی هایی 
مانند تولید بذر زیاد، خواب بذر، توانایي رشد سریع و گل دهي در 
مختلف  محصوالت  به  تهاجم  قابلیت  فتوپریود  از  وسیعي  طیف 
زراعی از جمله برنج، سویا، پنبه، ذرت، گندم، سبزیجات، گیاهان 
علوفه ای و محصوالت ریشه ای در بیشتر زمین های کشاورزی دنیا 
فراوان  به دلیل شباهت های   .)Maun and Barrett, 1986( دارد  را 
مورفولوژیک به گیاه برنج، مهم ترین علف هرز این محصول به شمار 

 .)Esmaeili and Eslami, 2010( می آید
گالیفوسیت علف کشي سیستمیک، عمومی، بدون بقایای فعال 
در خاک و از نظر زیست محیطي نیز بی خطر است که به طور وسیعي 
در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي گیرد و امروزه به عنوان پر 
مصرف ترین علف کش مورد استفاده در کشاورزی شناخته می شود 
برای  گالیفوسیت  از   .)Bernards, Thelen and Penner, 2005(
برگ  پهن  و  برگ  باریک  علفی  گونه های  از  وسیعی  کنترل طیف 
گونه های  حتی  و  چوبی  بوته های  و  چندساله  و  دوساله  یک ساله، 

برداشت  از  پس  و  پس رویشی  پیش رویشی،  صورت  به  درختی 
استفاده می شود )Tu, Hurd, and Randall, 2001(. امروزه با توجه 
سریع  افزایش  و  گالیفوسیت  به  مقاوم  تراریخته  گیاهان  تولید  به 
عنوان علف کش  به  به طور وسیعی  گیاهان،  این  زیر کشت  سطح 
 )Menne and Kocher, 2012( انتخابی مورد استفاده قرار می گیرد
افزایش  پیش  از  بیش  آینده  در  آن  مصرف  می شود  پیش بینی  و 

خواهد یافت.
عوامل  تأثیر  تحت  ها  کش  علف  انتخابی  خاصیت  و  کارایی 
متعدد اقلیمی از جمله شدت نور، دما، رطوبت نسبی و ویژگی های 
 Ramsey, Stephenson( خاک از جمله غلظت امالح قرار می گیرند
 and Hall, 2002; Mithila, Swanton, Blackshaw, Cathcart and
Hall, 2008(. از این رو، گیاهان رشد یافته تحت شرایط تنش ممکن 
است واکنش متفاوتی به خسارت علف کش در مقایسه با گیاهان 
 Gerber, Nyffeler( بدهند  تنش  عدم  شرایط  در  کرده  رشد 
انجام  متعدد  پژوهش های  دیگر،  طرف  از   .)and Green, 1983
مخزن  در  استفاده  مورد  آب  کیفیت  که  است  آن  از  حاکی  شده 
سمپاش از طریق تأثیر بر فعالیت مولکول های علف کش، مي تواند 
شور  آب های  علف کش  باشد.  کارایي  بر  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی 
و  منیزیم  کلسیم،  جمله  از  مختلف  امالح  از  باالیي  سطوح  حاوي 



شماره 110، نشریه زراعت، بهار  1395

149

این  و  هستند  مثبت  بار  داراي  اکثراً  یون ها  این  که  هستند  سدیم 
توانایي را دارند که با مولکول هاي علف کش   داراي بار منفي، پیوند 
برقرار کنند و از طریق غیر فعال کردن مولکول های علف کش های 
اسیدی ضعیف مانند گالیفوسیت، جذب و انتقال و در نتیجه کارایي 
 Altland, 2001;( دهند  کاهش  علف هاي هرز  کنترل  در  را  آن ها 
از   .)Mueller, Main, Thompson and Steckel, 2006
می تواند  سمپاش،  مخزن  در  مصرفی  آب  کیفیت  به  توجه  این رو، 
 Nalewaja and( باشد  بهتر و مطلوب تر علف کش مؤثر  در کارایی 

 .)Matysiak, 1991
 Sacala, Demczuk and Michalski,( همکاران  و  ساکاال 
کش  علف  کارایی  و  شوری  بین  متقابل  اثر  بررسی  برای   )2003
ریم سولفورون آزمایشی طراحی کردند که در آن هفت روز پس از 
اعمال تنش و کاربرد علف کش، پارامترهای رشد و برخی ترکیبات 
بیوشیمیایی ذرت مانند پروتئین، ترکیبات آمینی و رنگ دانه های 
فتوسنتزی را اندازه گیری کردند. بر اساس گزارش نامبردگان تنش 
شوری تأثیری بر خاصیت علف کشی ریم سولفورون در دز پایین در 
 Sacala,( و همکاران  نداشت. ساکاال  با شرایط عدم تنش  مقایسه 
Podgorska-Lesiak and Demczuk, 2008( واکنش دو رقم ذرت 
به ترکیبی از شوری و کاربرد علف کش گلیفوزینت را در شرایط 
کشت هیدروپونیک بررسی کردند و گزارش نمودند که تنش شوری 
معنی  طور  به  تنهایی  به  یک  هر  گلیفوزینت  علف کش  کاربرد  و 
داری وزن خشک هر دو رقم ذرت را کاهش داد. بر اساس گزارش 
به  را  گیاه  رشد  علف کش  کاربرد  و  شوری  متقابل  اثر  نامبردگان 
مراتب بیشتر کاهش داد و شوری اثرات منفی بیشتری بر کاهش 
 Papiernik, Grieve, Yates( رشد ذرت داشت. پاپیرنیک و همکاران
and Lesch, 2003( آزمایش گلخانه ای را برای تعیین اثر شوری، 
ایمازتاپیر و کلری مورون بر روی رشد پنج علف هرز خرفه، سوروف، 
که  دادند  گزارش  ها  آن  دادند.  انجام  پیچک  و  اویارسالم  طوق، 
مقدار مصرف توصیه شده برای این علف کش ها که برای خاکهای 
معمولی استفاده می شود کارایی الزم برای کنترل علف های هرز 

مذکور را در خاک های با شوری تا 7 دسی زیمنس بر متر   دارد.  
این  به   )Buhler and Burnside, 1983( برونساید  و  بوهلر 
ول های  محل از  میلی موالر   10 میزان  به  که  زمانی  رسیدند  نتیجه 
م،  سدی کربنات  منیزیم،  سولفات  آهن،  سولفات  کلسیم،  کلرید 
بی کربنات سدیم و سولفات روی را در آب مقطر استفاده کردند، 
Chris- )کریستین  کارایی علف کش گالیفوسیت کاهش پیدا کرد. 

رش  گزا کلسیم  به  گالیفوسیت  واکنش  بررسي  در   )tian, 2003
کرد که یون کلسیم در آب مي تواند اثر گالیفوسیت را کاهش دهد. 
نامبرده، حضور 250، 500 و 1000 قسمت در  بر اساس گزارش 
میلیون کلسیم در محلول سمپاشي، جذب گالیفوسیت توسط جو 
را به ترتیب 14، 24 و 48 درصد کاهش داد. هم چنین در مطالعه 
کربنات  در آب محتوي  دیگر کاربرد علف کش  گالیفوسیت  مشابه 
کلسیم باال، کاهش شدید کارایي و غیر فعال شدن آن را به دنبال 
داشت به نحوی که غلظت 350 قسمت در میلیون کربنات کلسیم 
موجب کاهش معني دار کارایي گالیفوسیت در کنترل علف هاي هرز 
 Stahlman and Phillips, 1979;( باریک برگ و پهن برگ شده است
 Bussan and( بوسان و دایر .)Thelen, Jackson and Penner, 1995
Dyer, 1999( نیز نشان دادند که افزایش کربنات کلسیم آب تا 700 
به همراه  را  فعال شدن کامل گالیفوسیت  قسمت در میلیون، غیر 

داشت و براي کنترل بهینه علف هاي هرز نیاز به افزایش کاربرد آن 
به مقدار دو برابر بود.  

انفعاالت بین شوری و علف  مطالعه در جهت شناخت فعل و 
کش ها برای استفاده کارآمد تر از علف کش ها و حفاظت از گیاهان 
ضروری است )Sacala et al., 2008( که به دلیل روند رو به رشد 
مصرف گالیفوسیت در آینده، توجه بیش از پیش به این علف کش 
ضرورت دارد. با توجه به این که بیشتر مطالعات درباره علف کش 
درباره  محدودی  اطالعات  است،  شده  انجام  بهینه  شرایط  در  ها 
رابطه بین کارایی علف کش ها در کنترل علف های هرز و شرایط 
به  نیز  ما  کشور  های  خاک  بارز  های  ویژگی  از  که  خاک  شوری 
شمار می رود وجود دارد. به عالوه، توجه به کیفیت آب مصرفی در 
مخزن سمپاش بخصوص شوری آب که از مهم ترین و شاخص ترین 
ویژگی های آب های کشور است به کارایي بهینه علف کش ها کمک 
شایانی مي کند. لذا این مطالعه جهت 1. شناخت کارایی علف کش 
مختلف  سطوح  با  های  خاک  در  سوروف  کنترل  در  گالیفوسیت 
اثر سطوح   .2 و  باشد  می  کشورمان  شرایط  با  منطبق  که  شوری 
مختلف شوری آب بر کارایی علف کش مذکور در کنترل سوروف 

انجام شد. 
مواد و روش ها 

بر  سمپاش  مخزن  آب  و  خاک  شوری  اثر  بررسی  منظور  به 
در  آزمایش  دو  سوروف  کنترل  در  گالیفوسیت  علف کش  کارایی 
در  فردوسی مشهد  دانشگاه  دانشکده کشاورزی  تحقیقاتی  گلخانه 
دانشگاه  تحقیقاتی  مزرعه  از  بذور سوروف  انجام شد.  سال 1393 
عرض  شمالی،  و/15    36° جغرافیایی:  )طول  مشهد  فردوسی 
جغرافیایی: °59 و و/28 شرقی و ارتفاع از سطح دریا: 985 متر( در 
طی سال 1391 جمع آوری شدند. قبل از انجام آزمایش، ابتدا قوه 
نامیه بذور تست شد و خواب بذور با 5-3 دقیقه قرار دادن در اسید 

سولفوریک غلیظ شکسته شد. 
آزمایش دز-پاسخ

کنترل  در  گالیفوسیت  کش  علف  مؤثر  دز  تعیین  منظور  به 
پاسخ،  دز-  هاي  منحني  از  استفاده  با  گلخانه  شرایط  در  سوروف 
تکرار  چهار  با  تصادفی  کامل  بلوک های  طرح  به صورت  آزمایشی 
انجام شد. در این آزمایش از علف کش گالیفوسیت )رانداپ، %41 
 ،205  ،102/5  ،0 سطح  هفت  در  آمریکا(  مونسانتو  شرکت   ،SL
استفاده  مؤثره  ماده  هکتار  در  گرم   3280 و   1640  ،820  ،410
شد. بذور در داخل گلدان هایی به قطر 15 سانتی متر و ارتفاع 14 
سانتی متر حاوی خاک زراعی، خاک برگ و ماسه به نسبت 2:1:1 
حقیقی  برگی  دو  مرحله  به  گیاهان  رسیدن  از  بعد  شدند.  کشت 
شد.  گذاشته  باقی  بوته   5 گلدان  هر  در  و  شدند  تنک  گلدان ها 
گلدان ها در داخل گلخانه در دمای 25 درجه سانتی گراد با تناوب 
نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار گرفتند. سمپاشی 
در مرحله 4 برگی با استفاده از سمپاش متحرک ریلی مدل ماتابی 
انجام  با عرض پاشش یک متر  بادبزنی یکنواخت )8002(  نازل  با 
شد که حجم محلول مصرفی 290 لیتر در هکتار  بود. دو، سه و 
گیاهان،  بقای  درصد  تعیین  از  از سمپاشی، پس  هفته پس  چهار 
ارزیابی چشمی بر اساس میزان گیاه سوزی و عالئم ایجاد شده بر 
تأثیر و 100=  روی گیاه به صورت نمره دهی 100-0 )0= بدون 
 Waite et al.,( و همکاران  وایت  روش  از  استفاده  با  کامل(  مرگ 
2013( انجام شد. همچنین چهار هفته پس از سمپاشی، ارتفاع بوته 
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یادداشت و سپس بوته های هر گلدان برداشت و وزن تر و خشک 
)بعد از گذاشتن نمونه ها در دمای 68 درجه سانتیگراد به مدت 48 

ساعت( اندازه گیری شد. 
با روش رگرسیون  به دزهای علف کش  پاسخ صفات مختلف 
غیرخطی و با استفاده از نرم افزار R 2.1.0 آنالیز شد. تمامی داده ها 
و  شدند  داده  برازش   )1 )معادله  لجستیک  پارامتری   3 معادله  با 
غلظت الزم علف کش گالیفوسیت برای 50 و 90 درصد کاهش بقاء، 

ارتفاع و وزن تر و خشک سوروف محاسبه شد.
معادله )1( 

                
که در این معادله d حد باال، b شیب منحنی و e غلظت الزم 
توده  زیست  و  بقاء  کاهش  درصد  برای 50  گالیفوسیت  علف کش 

 .)Ritz and Streibig, 2005( سوروف است
بررسی اثر تنش شوری خاک و آب مخزن سمپاش بر 
کارایی علف کش  گالیفوسیت در کنترل سوروف  

در آزمایش دوم به منظور بررسی اثر شوری خاک و آب مخزن 
در  فاکتوریل  به صورت  آزمایشی  کارایی گالیفوسیت،  بر  سمپاش 
قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار انجام شد. 
عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل سطوح شوری خاک با 
غلظت های 0، 6، 10 و 14 دسی زیمنس بر متر، شوری آب مخزن 
سمپاش با غلظت های 0، 50، 100 و 150 میلی موالر و کاربرد 
علف کش گالیفوسیت در هفت سطح شامل 0، 375، 562/5، 750، 
  ،75  ،50  ،0( مؤثره  ماده  هکتار  در  گرم  و 1875   1500 ،1125

100، 150، 200 و 250 درصد مقدار دز مؤثر( بود.
بذور در داخل گلدان هایی به قطر 15 سانتی متر و ارتفاع 14 
سانتی متر حاوی خاک زراعی، خاک برگ و ماسه به نسبت 2:1:1 
حقیقی  برگی  دو  مرحله  به  گیاهان  رسیدن  از  بعد  شدند.  کشت 
گلدان ها تنک شدند و در هر گلدان 5 بوته باقی گذاشته شد. مقادیر 
از  مناسبی  مقادیر  افزودن  با  تنش شوری  اعمال  نظر جهت  مورد 
و  منیزیم  کلرید  منیزیم،  کلرید سدیم، سولفات  نمک های  ترکیب 
کلرید کلسیم به نسبت 6:2:1:1 با آب شیر تهیه شدند. نوع و نسبت 
استفاده شبیه سازی  به کار رفته درون محلول شوری مورد  امالح 
کشور  شور  آب  رودخانه   چند  و  خزر  دریای  آب  اساس  بر  شده 
برگی   2 مرحله  در  خاک  شوری  مختلف  سطوح  اعمال  می باشد. 
و بعد از استقرار کامل گیاهان آغاز و تا پایان آزمایش ادامه یافت. 
گلدان ها در داخل گلخانه در دمای 25 درجه سانتی گراد با تناوب 
نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار گرفتند. سمپاشی 
و  علف کش  مناسب  غلظت های  از  استفاده  با  برگی   4 مرحله  در 
اندازه گیری  انجام شد.  آب مخزن سمپاش  سطوح مختلف شوری 

صفات مختلف مانند آزمایش دز- پاسخ انجام شد.  
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تجزیه واریانس و مقایسه 
میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن و در سطح 
شد.  انجام   SAS 9.1 افزار  نرم  از  استفاده  با  درصد  پنج  احتمال 
دزهای  به  شده  اندازه گیری  مختلف  صفات  واکنش  همچنین، 
لجستیک  پارامتری   3 معادله  با  داده ها  برازش  از طریق  علف کش 
)معادله 1( به کمک نرم افزار R 2.1.0 انجام و نمودارهای مربوطه به 
کمک نرم افزار Sigmaplot ver. 11 رسم شد. غلظت الزم علف کش 
گالیفوسیت برای 50 و 90 درصد کاهش در صفات مورد بررسی 

در سطوح مختلف شوری خاک و شوری آب مخزن سمپاش برآورد 
شد. در پایان نیز پتانسیل نسبی )R( که پارامتر مناسبی برای تعیین 
کارایی گالیفوسیت در خاک و آب شور در مقایسه با شرایط غیرشور 
است با استفاده از معادله 2 برای صفات بررسی شده محاسبه شد.

 R= ED50A/ED50B                                                                     )2( معادله             
که در این معادله R پتانسیل نسبی، ED50A غلظت الزم برای 
کاهش 50 درصدی بقاء در خاک و آب شور و ED50B غلظت الزم 
و  آب  در  صفات  درصدی   50 کاهش  برای  گالیفوسیت  علف کش 
خاک غیرشور است )Ritz and Streibig, 2005(. اگر پتانسیل نسبی 
برابر یک باشد، نشان دهنده این است که شوری خاک یا آب هیچ 
تأثیری بر کارایی علف کش گالیفوسیت نداشته است. اگر پتانسیل 
علف کش  کمتر  کارایی  دهنده  نشان  باشد،  یک  از  بزرگتر  نسبی 
گالیفوسیت در خاک یا آب شور است و اگر پتانسیل نسبی کوچکتر 

از یک باشد، برعکس آن صادق خواهد بود.
 نتایج و بحث 

آزمایش دز- پاسخ
علف کش  الزم  غلظت  پاسخ،  دز-  آزمایش  نتایج  اساس  بر   
گالیفوسیت برای کاهش 50 و 90 درصد بقاء به ترتیب 406/3 و 
747/09 گرم در هکتار ماده مؤثره )به ترتیب 0/99 و 1/82 لیتر 
در هکتار ماده تجاری( و برای کاهش 50 و 90 درصد وزن خشک 
سوروف به ترتیب 323/47 و 424/76 گرم در هکتار ماده مؤثره )به 
ترتیب 0/79 و 1/04 لیتر در هکتار ماده تجاری( بود )جدول 1(. 
غلظت الزم برای کاهش 90 درصدی بقاء به عنوان دز مؤثر برای 
 )R2%0/86( پارامتره   3 لجستیک  مدل  انتخاب شد.  دوم  آزمایش 
برآورد مناسبی از رابطه بین غلظت علف کش گالیفوسیت و صفات 
ارزیابی  بوته،  ارتفاع  پاسخ   .)1 )جدول  نمود  ارائه  بررسی  مورد 
چشمی خسارت، وزن تر و وزن خشک گیاه الگویی مشابه به درصد 

بقاء نشان داد )شکل 1(.  
بر  سمپاش  مخزن  آب  و  خاک  شوری  تنش  اثر  بررسی 

کارایی علف کش  گالیفوسیت در کنترل سوروف 
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که شوری خاک، اثر 
و  خشک  و  تر  وزن  گیاه،  ارتفاع  بر   )P≥0/01( معنی داری  بسیار 
اثر معنی داری )P≥0/05( بر بقاء و ارزیابی چشمی خسارت داشت 
غلظت های  و  سمپاش  مخزن  آب  شوری  همچنین   .)2 )جدول 
مختلف گالیفوسیت، اثر بسیار معنی داری )P≥0/01( بر روی تمامی 
سمپاشی  از  پس  روز   14 بقاء  درصد  جز  به  مطالعه  مورد  صفات 
داشتند )جدول 2(. درصد بقاء 14 روز پس از سمپاشی تحت تأثیر 
هیچ یک از عوامل مورد بررسی قرار نگرفت و اثر غلظت های مختلف 
علف کش گالیفوسیت نیز بعد از روز چهاردهم شروع شد. اثر متقابل 
شوری خاک و دز علف کش گالیفوسیت بر روی هیچ یک از صفات 
معنی داری نبود، در حالی که اثر متقابل شوری آب مخزن سمپاش 
بسیار معنی دار  تمامی صفات  بر روی  و دز علف کش گالیفوسیت 
اثر متقابل شوری خاک، شوری  )P≥0/01( بود )جدول 2(. بعالوه 
آب مخزن سمپاش و دز علف کش گالیفوسیت بر روی هیچ یک از 

صفات مورد بررسی معنی دار نبود )جدول 2(. 
پارامترهای حاصل  برآورد  و  تجزیه رگرسیون  از  نتایج حاصل 
از برازش مدل به صفات مختلف نشان داد که شوری خاک تأثیر 
بر کارایی علف کش گالیفوسیت جهت کنترل سوروف  معنی داری 
نداشت )شکل 2 و 3( و با افزایش شوری خاک، دز مصرفی علف کش 
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گالیفوسیت براي کنترل سوروف تغییر معنی داری نداشت )جدول 
3 و شکل 3(. نتایج بدست آمده از آزمایش مشابهی بر روی علف 
جارو )Kochia scoparia L.( نشان داد که شوری خاک تأثیری بر 
کارایی علف کش گالیفوسیت جهت کنترل علف جارو نداشت و با 
افزایش شوری خاک، دز مصرفی علف کش گالیفوسیت براي کنترل 
 Mehdikhani, Izadi Darbandi, Rastgoo( علف جارو تغییری نکرد
and Kafi, 2014b(. ساکاال و همکاران )Sacala et al., 2003( برای 
اثر متقابل بین شوری و کارایی علف کش ریم سولفورون  بررسی 
آزمایشی طراحی کردند که در آن هفت روز پس از اعمال تنش و 
کاربرد علف کش، پارامترهای رشد و برخی ترکیبات بیوشیمیایی 
ذرت مانند پروتئین، ترکیبات آمینی و رنگ دانه های فتوسنتزی 
شوری  تنش  نامبردگان  گزارش  اساس  بر  کردند.  گیری  اندازه  را 
تأثیری بر خاصیت علف کشی ریم سولفورون در دز پایین در مقایسه 
 Sacala et al.,( همکاران  و  ساکاال  نداشت.  تنش  عدم  شرایط  با 
علف  کاربرد  و  شوری  از  ترکیبی  به  ذرت  رقم  دو  واکنش   )2008
کش گلیفوزینت را در شرایط کشت هیدروپونیک بررسی کردند و 
گزارش نمودند که تنش شوری و کاربرد علف کش گلیفوزینت هر 
یک به تنهایی به طور معنی داری وزن خشک هر دو رقم ذرت را 

و  متقابل شوری  اثر  نامبردگان  گزارش  اساس  بر  داد.  کاهش 
کاربرد علف کش رشد گیاه را به مراتب بیشتر کاهش داد. همچنین 
پاپیرنیک و همکاران )Papiernik et al., 2003( آزمایش گلخانه ای 
را برای تعیین اثر شوری، ایمازتاپیر و کلری مورون بر روی رشد پنج 
Xanthium stru-( توق ،).Portulaca oleracea L )علف هرز خرفه 

اویارسالم   ،).Echinochloa crus-galli L( سوروف   ،).marium L
 ).Ipomoea hederacea L( پیچک  و   ).Cyperus esculentus L(
انجام دادند. آن ها گزارش دادند که مقدار توصیه شده برای این 
علف کش ها که برای خاک های معمولی استفاده می شود کارایی 
الزم برای کنترل علف های هرز مذکور را در خاک های با شوری تا 

7 دسی زیمنس بر متر دارد.
پارامترهای  برآورد  و  از تجزیه رگرسیون  نتایج حاصل  بعالوه، 
برازش مدل به صفات مختلف نشان داد که شوری آب  از  حاصل 
افزایش  با  و  است  داده  را کاهش  کنترل سوروف  مخزن سمپاش، 
شوری آب مخزن سمپاش، دز مصرفی علف کش گالیفوسیت براي 
کنترل سوروف افزایش یافت. با افزایش شوری آب مخزن سمپاش، 
به طور  وزن خشک سوروف  و  تر  وزن  ارتفاع،  بقاء،  درصد  صفات 
بسیار معنی داری کاهش یافت و کاربرد آب معمولی موجب افزایش 
درصد کنترل و در نتیجه کاهش مصرف علف کش شد )شکل 4(. 
معنی داری  بسیار  طور  به  سمپاش  مخزن  آب  شوری  نتیجه،  در 
کنترل سوروف  علف کش گالیفوسیت جهت  کارایی  بر   )P≥0/01(
تأثیر داشت )شکل 4 و 5( و با افزایش شوری، دز مصرفی علف کش 
گالیفوسیت براي کنترل سوروف به طور معنی داری افزایش یافت 
)جدول 4 و شکل 5(. در آب غیر شور، کاربرد 810 گرم در هکتار 
ماده مؤثره موجب کنترل کامل سوروف شد در حالی که با افزایش 
غلظت امالح موجود در آب به 100 میلی موالر، برای کنترل کامل 
سوروف بایستی مقدار مصرف علف کش گالیفوسیت را 1/6 برابر کرد 
و با افزایش غلظت امالح آب سمپاش به بیش از 100 میلی موالر، 
افزایش 1/85 برابری گالیفوسیت برای کنترل صد درصدی سوروف 

الزم است )شکل 5(. 
استفاده از آب هاي با کیفیت پایین و دارای غلظت باالی امالح، 

از طرفی حاللیت علف کش گالیفوسیت در آب را کاهش داده که با 
رسوب در دیواره سلولي از رسیدن علف کش به محل هدف ممانعت 
نموده و از طرف دیگر جذب و نفوذ علف کش به داخل گیاه را کاهش 
افزایش  نتیجه  و در  به کاهش کارایي آن  نهایت منجر  در  داده که 
Kirkwood, Heth-( می شود  گالیفوسیت  علف ک  مصرف  شمقدار 

آمده  بدست  نتایج   .)erington, Reynolds and Marshall, 2000
 Mehdikhani,( همکاران  و  مهدیخانی  توسط  مشابهی  آزمایش  از 
Izadi Darbandi, Rastgoo and Kafi, 2014a( بر روی علف جارو 
نشان داد که شوری آب مخزن سمپاش، کنترل علف جارو را کاهش 
گالیفوسیت  علف کش  مصرفی  دز  شوری،  افزایش  با  و  است  داده 
با  طوری که  به  داشت  معنی داری  افزایش  جارو  علف  کنترل  براي 
افزایش شوری آب مخزن سمپاش به 50 میلی موالر، برای کنترل 
کامل علف جارو بایستی مقدار مصرف علف کش را دو برابر کرد و 
افزایش  میلی موالر،  تا 150  آب مخزن سمپاش  افزایش شوری  با 
جارو  علف  درصدی  کنترل صد  موجب  نیز  علف کش  برابری   2/5
نشد. بر اساس گزارش نامبردگان، افزایش شوری آب مخزن، کارایی 
علف کش گالیفوسیت جهت کنترل علف جارو را به طور معنی داری 
درصدی   50 کاهش  برای  گالیفوسیت  مصرفی  دز  و  داد  کاهش 
سمپاش  مخزن  آب  شوری  مختلف  سطوح  بین  مختلف  صفات 
Nos-( و همکاران  نصرتی  جنتای مطالعه  تفاوت معنی داری داشت. 

که  داد  نشان   )ratti, Alizade and Rahimian Mashhadi, 2011
کاتیون های کلسیم و منیزیم موجود در مخزن سمپاش باعث کاهش 
کارایی علف کش گالیفوسیت می شوند به نحوی که غلظت های باالی 
کنترل  در  علف کش  کارایی  شدن  نصف  موجب  کاتیون  دو  این 
متعدد  تحقیقات  در  گردید.   )Glycyrrhiza glabra( بیان  شیرین 
ثابت شده است که حضور امالح از جمله کاتیون های چند ظرفیتي 
فعالیت  که  قادرند  سمپاش  مخزن  آب  در  منیزیم  و  کلسیم  مانند 
اثر  و  دهند  کاهش  را  گالیفوسیت  جمله  از  مختلف  علف کش های 
 Stahlman and Phillips,( باشند  داشته  آن ها  روی  آنتاگونیستي 
 1979; Buhler and Burnside, 1983; Nalewaja and Matysiak,
 1991; Thelen et al., 1995; Bazoobandi, Abbaspoor, Torabi

.) %and Keshavarz, 2012
نتیجه گیری کلی 

در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که شوری خاک و امالح 
مختلف موجود در آن که از طریق گیاه جذب می شود و در آوندهای 
علف کش  کارایی  بر  معنی داری  تأثیر  دارد  وجود  آبکش  و  چوب 
وجود  می رسد  نظر  به  نداشت.  کنترل سوروف  گالیفوسیت جهت 
حرکت  و  گالیفوسیت  انتقال  بر  تأثیری  آوندها  در  مختلف  امالح 
شوری  متقابل  اثر  ندارد.  عمل  محل  به  رسیدن  تا  علف کش  این 
خاک و غلظت گالیفوسیت بر درصد بقاء و زیست توده به عنوان 
مهم ترین صفات متأثر از کاربرد علف کش معنی دار نبود. لذا به نظر 
می رسد ضرورتی به ایجاد تغییر در دز توصیه شده و افزایش مصرف 

گالیفوسیت در خاک های شور نباشد.  
به طور کلي در این آزمایش با افزایش دز علف کش گالیفوسیت 
بر کارایي  آن  در  موجود  امالح  و  تاثیر شوری آب مخزن سمپاش 
افزایش نسبت  به دلیل  امر می تواند  این  یافت که  علف کش کاهش 
مولکول علف کش به غلظت امالح موجود در آب باشد که در نتیجه 
آن مولکول علف کش آزاد و از فراوانی بیشتری برای جذب به درون 
بافت های گیاهي برخوردار خواهد بود )Gaurit, 2003(. هر چند با 
افزایش بیش از حد غلظت امالح برای کنترل مناسب و مؤثر نیاز 
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از  هم  که  بود  خواهد  علف کش  دز  برابری  دو  از  بیش  افزایش  به 
نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و هم از نظر زیست محیطی 
کاربرد  در  است  الزم  بنابراین  نیست  منطقی  محصول  سالمت  و 
علف کش گالیفوسیت به کیفیت آب بویژه غلظت امالح موجود در 
سمپاش  مخزن  در  شور  آب های  کاربرد  از  و  شود  ویژه  توجه  آن 

اجتناب شود.  

قدردانی 
از مسئولین محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 
که بودجه و امکانات الزم جهت انجام این تحقیق را فراهم نمودند 

تشکر و قدردانی می شود.  
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