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چکیده
 به منظور ارزیابی اثر غلظتهای علفکش اُتللو در شرایط مختلف رطوبت خاک بر. تأثیر بسزایی بر کارایی علفکشها دارد،شرایط محیطی از جمله رطوبت خاک
 به صورت کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس، آزمایش گلخانه ای،علف هرز خردل وحشی و گندم
 ظرفیت مزرعه و غلظتهای مختلف%50  ظرفیت مزرعه و%75 ، سه سطح رطوبت خاک شامل ظرفیت مزرعه.کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد
 نتایج نشان داد که میزان غلظت. گرم ماده موثره در هکتار بودند165  و132 ،99 ،66 ،33 ، شامل صفر،دیفلوفنیکان+یودوسولفورون+ علفکش مزوسولفورون
%50  و% 75  گرم ماده موثره در هکتار بود در حالی که در رطوبت71/57  درصد وزن خشک خردل وحشی در رطوبت ظرفیت مزرعه50 الزم برای کاهش
، درصد وزن خشک گندم در رطوبت ظرفیت مزرعه50  میزان غلظت الزم برای کاهش. گرم ماده موثره در هکتار بود116/21  و88/69  به ترتیب،ظرفیت مزرعه
. گرم ماده موثره در هکتار رسید73/95  و102/5  این غلظت الزم به ترتیب به، ظرفیت مزرعه%50  و% 75  گرم ماده موثره در هکتار بود و در رطوبت86/50
. غلظتهای کمتر این علفکش نیز باعث اثرات سوء بر گندم خواهند شد، درصد ظرفیت مزرعه50 نتایج نشان داد که در رطوبت
. رطوبت خاک، کارایی علفکش، وزن تر و خشک:واژههای کلیدی

Interaction effects of different concentrations of Mesosulfuron + Iodosulfuron + Diflufenican
(Othello) herbicide and soil moisture content on control of Sinapis arvensis in wheat
Mohammad Amin Ghassam 1, Hassan Alizadeh*1, Mostafa Oveisi1 and Mohammad Ali Baghestani2
1- A gronomy and Plant Breeding Dept., University College of Agriculture and Natural R esources, University of T ehran, 2- Research
Institute of Plant Protection
(R eceived: Dec. 25, 2016 - A ccepted: M ay 2, 2017)

A BST R A CT
Environmental conditions such as soil moisture have a significant effect on herbicides efficacy. In order to evaluate the effect
of Othello herbicide in different soil moisture conditions on wild mustard and wheat, a greenhouse experiment was conducted
as split plot based on randomized complete block design with three replications. Three levels of soil moisture including field
capacity, 75% field capacity and 50% field capacity, and 0, 33, 66, 99, 132 and 165 grams of active ingredient of
Mesosulfuron + Iodosulfuron + Diflufenican per hectare were the experimental treatments. Results showed that the
concentration required to reduce the dry matter content of wild mustard by 50% in the field capacity was 71.57 g.a.i /ha of
herbicide, while in 75% and 50% of the field capacity, it was increased to 88.69 and 112.11 g of active ingredient per hectare,
respectively. The required concentration to reduce 50% of dry weight of wheat in the field capacity was 86.85 g.a.i / ha, while
it reached to 102.5 and 73.95 g.a.i /ha at75% and 50% moisture content, , respectively. The results of the data showed that at
50% moisture content of the field capacity, lower concentrations of this herbicide would also have adverse effects on wheat.
Key words: Fresh and Dry weight, Herbicide Efficiency, Soil moisture.
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شب  25و  23درجه سانتيگراد نسبت به رطوبت يک سوم ظرفيت

مقدمه

مزرعه و دماي روز و شب  5و  3درجه سانتيگراد بيشتر بود .واكر و

بخش قابـل تـوجهي از عملكـرد محصـوالت زراعـي دركشورهاي

همكاران (  )Walker et al., 2001گزارش كردند كه كارايي

پيشرفته ،به خاطر مصرف علفكشها اسـت به طوري كه در سال

علفكش ايزوپروتورون در در شرايط تنش رطوبتي ،كاهش

 2015ميالدي در جهان ،سهم فروش علفكشهـا 48 ،درصد كل

ال كارايي علفكشهاي
مييابد .در شرايط تنش رطوبتي ،معمو ً

سموم كشاورزي بود ( .)FAO, 2016در ايران نيز ميـزان مصرف

پيشرويشي كاهش مييابد ( Zhang et al., 2001؛ Zanata et

علفكشها باالست به طوري كـه در سـال  ،1395حدود 5642/7

al., 2008؛ .)Soukup et al., 2004مطابق با آزمايش آبوت و

تن علـفكـش در ايـران مصـرف شـده اسـت كـه  44/3درصد

استرلينگ ) ،(Abbott & Sterling, 2006كارايي علفكش

كل سموم كشاورزي مصرفي در كشور را به خود اختصـاص داده

هگزازينون در كنترل علفهرز  ،Peganum harmalaتحت تأثير

است (بي نام .)1395 ،شرايط محيطي از جمله دما و رطوبت ،بر

كاهش رطوبت خاک كه بر جذب ،انتقال و متابوليسم علفكش

كارايي علفكشها تأثير ميگذارد .شرايط محيطي بر صفات

تاثير ميگذارد ،كاهش مييابد .پريرا و همكاران ( Pereira et al.,

مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه تاثير دارد و بر جذب و انتقال

 )2010دريافتند كه در شرايط عدم تنش آبي (آبياري نرمال)،

علفكشها اثر ميگذارد؛ بنابراين ميتواند در كارايي علـفكـش

كاربرد  50درصد مقدار توصيه شده علفكش فلوآزيفوپ-پي

هـا نقش داشته باشد .از جمله شرايط محيطي ،رطوبت خاک در

بوتيل ،هالوكسي فوپ متيل و ستوكسيديم براي كنترل موثر

زمان مصرف علفكش است كه از طريق تأثير بر شرايط

علفهرز  Urochloa plantaginea L.كافي است .پريرا و

مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه ،بر كارايي علفكش اثر مي

همكاران ( )Pereira et al., 2011دريافتند كه كارايي علفكش

گذارد .رطوبت خاک ميتواند كارايي علفكش را از طريق تغيير

ستوكسيديم در كنترل علف هرز اليوسين  Eleusine indicaرشد

در جذب ،انتقال و يا متابوليسم علفكش ،تحت تأثير قرار دهد و

يافته در تنش آبي ،كاهش يافت .در آزمايشي ،كارايي

يک فاكتور ضروري در كارايي علفكش به حساب ميآيد

علفكشهاي فلوآزيفوپ -بوتيل ،هالوكسي فوپ -متيل و

( .)Moyer, 1987ايمازامتابنز-متيل باعث كنترل بيشتر دمروباهي

ستوكسيديم در كنترل علف هرز  Urochloa decumbensرشد

) )Alopecurus mysuroidesدر رطوبت خاک  75درصد ظرفيت

يافته در شرايط رطوبت خاک  -1/5مگاپاسكال ،كمتر بود .كاهش

& Malefyt

غلظت علفكش ،كارايي را كاهش داد؛ به استثناي كاربرد غلظت

 .)Quakenbush, 1991كاهش رطوبت خاک ،باعث كاهش

 50درصد ستوكسيديم و فلوآزيفوپ بوتيل كه كاربرد آن در

كارايي علفكشها ،بدون در نظر گرفتن محل عمل يا خواص

مرحله  4تا  6برگي علف هرز در شرايط نرمال آبي ،موثر بود

فيزيک و شيميايي آنها ميشود (.)Kudsk & Kristensen, 1992

( .)Rocha-Pereira et al., 2012جورسيک و همكاران

مد و همكاران ( )Medd et al., 2001گزارش كردند كه كمبود

( )Jursik et al., 2015گزارش كردند كه كارايي بعضي از

رطوبت خاک 10 ،روز قبل از كاربرد علفكش ،منجر به كاهش

علفكشها از جمله اكسي فلورفن ،استاكلر و پروپيكلر در شرايط

كارايي علفكش كلودينافوپ پروپارژيل شد و اثر شرايط محيطي

خشک (تنش رطوبتي) ،كاهش يافت .سباستيان و همكاران (

بر كارايي علفكش كلودينافوپ پروپارژيل در كنترل علف هرز

 )Sebastian et al., 2016دريافتند كه گياهسوزي

دم روباهي ( ،)Alopecurus myosuroidesبسيار مهمتر از مرحله

 scopariaدر اثر كاربرد علفكشهاي فلوميوكسازين و ايندازيفلم

رشدي علف هرز بود .اولسن و همكاران (،)Olsen, et al., 2001

در خاک با پتانسيل آبي كمتر از  ،-200 Kpaبه شدت كاهش

طي آزمايشي نشان دادند كه درصدكنترل علفهايهرز با

يافت.

مزرعه نسبت به رطوبتهاي كمتر شد (

علفكش  MON 37500در رطوبت اشباع خاک و دماي روز و

Kochia
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برهمکنش غلظتهای مختلف علفکش مزوسولفورون ... +
درک اينكه علفكشها در رژيمهاي مختلف رطوبتي چه واكنشي

مساوي شن ولوم تشكيل شده بود و  pHآن  6/7بود .پس از

را نشان ميدهند و واكنش محصول از نظر گياهسوزي چگونه است،

كاشت ،گلدانها در گلخانه قرار گرفتند و به صورت روزانه

سبب ميشود تا غلظت علفكش كاربردي ،با دقت بيشتري تخمين

آبياري شدند تا بذرها سبز شدند .دماي گلخانه ( 22/16شب/

زده شود .مزوسولفورون ( 7/5گرم در ليتر)  +يدوسولفورون(2/5

روز) بود .در مرحله دو برگي ،بوتههاي واقع در گلدان تنک

گرم در ليتر)  +ديكلوفنيكان ( 50گرم در ليتر) (بازدارنده سنتز

شدند و چهار بوته در هر گلدان نگه داشته شد .در مرحله سه تا

كارتنوييدها)  +ايمن كننده مفن پير دي اتيل ( 22/5گرم در ليتر) با

چهار برگي خردل وحشي و مرحله چهار تا شش برگي گندم،

نام تجاري اُوتللو ،علفكش دومنظوره انتخابي ،سيستميک و پس

بوتهها با مقادير صفر 132 ،99 ،66 ،33 ،و  165گرم ماده موثره

رويشي از خانواده سولفونيل اورههاست كه براي كنترل

در

علفكش

علفهايهرز باريک و پهن برگ در گندم استفاده ميشود .نحوه

مزوسولفورون+يودوسولفورون+ديفلوفنيكان (اُتللو ،شركت

اثر مزوسولفورون و يدوسولفورون ،اختالل در سنتز آنزيم

بايركراپ ساينس آلمان 1/6 ،ليتر در هكتار) سمپاشي شدند.

استوالكتات سينتاز (آنزيم موثر در ساخت اسيدآمينههاي ضروري)

عمليات سمپاشي به وسيله يک سمپاش پشتي شارژي ( Matabi

ميباشد .ديكلوفنيكان ،مانع از ساخت آنزيم فيتوئن دهيدروژناز مي

 )12v Electric Backpack Sprayer Agratech, UKمجهز

شود كه آنزيم اصلي تشكيل رنگدانه كارتنوئيدهاست .ايمن كننده

به نازل شرهاي كه با فشار  240كيلوپاسكال و حجم  250ليتر در

مفن پير دي اتيل ،گندم را از آسيب رسيدن مصون ميدارد .اين

هكتار تنظيم شده بود ،انجام شد .در همين مرحله ،بوتهها در

علفكش ،در مزارع گندم استفاده ميشود و گزارشهايي از عدم

معرض رطوبتهاي ظرفيت مزرعه75 ،درصد ظرفيت مزرعه و

كنترل كافي علفهايهرز و اثرات سوء بر گندم ،در بعضي مناطق

 50درصد ظرفيت مزرعه قرار گرفتند .رطوبت خاک گلدانها،

كشور گزارش شده است؛ بنابراين ،اين آزمايش به صورت گلخانه

در دوره  15روزه (از يک روز قبل از سمپاشي تا زمان سمپاشي)

اي و با هدف بررسي اثر شرايط مختلف رطوبت خاک بر كارايي

در رطوبت هاي ذكر شده نگه داشته شد به اين روش كه گلدان

اين علفكش در كنترل خردل وحشي و اثرات سوء بر روي گندم

ها وزن شدند و معادل كاهش وزن ،آب اضافه شد تا به وزن

انجام شد.

دلخواه ( )± 0/5gبرسند .به منظور تعيين رطوبت خاک در حالت

مواد و روشها

هكتار

ظرفيت زراعي ،گلدانها تا حد اشباع آبياري شدند و پس از
گذشت  24ساعت ،گلدانها هر  2ساعت يكبار وزن شدند .در

اين پژوهش ،در پاييز  ،1395در گلخانه تحقيقاتي گروه زراعت

زمان ثابت شدن وزن گلدانها ،از هر گلدان نمونه خاک تهيه

و اصالح نباتات پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه

شد و وزن آنها اندارهگيري شد و سپس به مدت  48ساعت ،در

تهران ،به صورت كرتهاي خردشده بر پايه طرح بلوکهاي

آون با دماي  103درجه سانتيگراد منتقل شدند .درصد آب

كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد .فاكتورهاي آزمايش شامل

خاک در حالت ظرفيت مزرعه ،با استفاده از رابطه زير اندازه

رطوبت خاک ،در سه سطح ظرفيت مزرعه 75 ،درصد ظرفيت

گيري شد (.)Khazaei et al., 2008

مزرعه و 50درصد ظرفيت مزرعه و غلظتهاي مختلف
علفكش مزوسولفورون +يودوسولفورون +ديفلوفنيكان شامل
صفر 132 ،99 ،66 ،33 ،و  165گرم ماده موثره در هكتار بودند.
بذرهاي خردل وحشي ( )Sinapis arvensisو گندم ( Triticum

 )aestivumرقم سيروان ،به طور جداگانه و به ترتيب در
گلدانهاي يک و سه كيلوگرمي كاشته شد .خاک از تركيب

×100

وزن خشک خاک−وزن تر خاک
وزن خشک خاک

= درصد آب خاک

براي اعمال تيمارهاي رطوبتي ،هر گلدان در حالت ظرفيت
زراعي وزن شد و سپس بر اساس درصد آب خاک ،ميزان آب
مورد نياز در تيمار مورد نظر تعيين شد .پس از آن و در دوره
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آزمايش ،گلدانها به صورت روزانه وزن شدند و آب كم شده

علفكش و  ، Minحد پايين در شرايط باالترين غلظت

از هر گلدان تأمين شد ( 14 .)Khazaei et al., 2008روز پس

علفكش ميباشد .براي برازش توابع ،از نرم افزار

از سمپاشي ،نمونه برداري انجام شد و وزن تر و خشک خردل

) (ver.12استفاده شد .از شاخص ريشه ميانگين مربعات خطا (

وحشي و گندم و مقادير  SPADخردل وحشي و گندم اندازه

( ) RMSEمعادله  )3براي ارزيابي برازش مدل استفاده شد.

گيري شد.

معادله ()3

منحنیهای غلظت-پاسخ

2
∑n
) i=1(𝑥i −yi

n

Sigma plot

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

ابتدا آناليز واريانس بررسي تأثير تيمارها انجام شد .سپس با توجه

 xiو i ،yiمين داده واقعي و برآوردشده ميباشند و  nتعداد

به معنيدار بودن اثرات متقابل ،از تجزيه رگرسيوني ،براي آناليز

دادهها ميباشد.

اثرات متقابل استفاده شد .دادههاي وزن تر و خشک ،سطح ويژه

نتایج و بحث

مقابل علفكش اٌوتللو ،با برازش معادلهي غلظت -پاسخ

بررسی صفات مربوط به خردل وحشی

استاندارد سه پارامتره لجستيک استريبيگ (معادله  )1توصيف

نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد كه اثرات رطوبت خاک،

شد و پارامترها محاسبه شد:

غلظت علفكش و اثرات متقابل آنها بر صفات وزن تر و

برگ و مقدار  SPADخردل وحشي در مرحله نمونه برداري ،در

معادله ()1

a
1  ( Dose / ED50) b

Y

در اين معادله ،Y :متغير وابسته؛  ،aصفت مورد مطالعه علف هرز
در شرايط عدم كاربرد علفكش؛  ،ED50غلظتي از علفكش
كه باعث كاهش  50درصد صفت مورد مطالعه شده است و ،b
شيب خط منحني در ناحيهاي كه روند نمودار خطي ميشود مي
باشد.

خشک ،سطح ويژه برگ و سبزينگي برگ خردل وحشي
معنيدار بود؛ بنابراين از تجزيه رگرسيوني استفاده شد.
وزن تر خردل وحشی
بر اساس معادله لجستيک سه پارامتره ،ميزان غلظت الزم براي
كاهش  50درصد وزن تر خردل وحشي در رطوبت ظرفيت
مزرعه 112/06 ،گرم ماده موثره در هكتار از علفكش بود و اين
در حالي بود كه در رطوبت  75درصد و  50درصد ظرفيت

براي بدست آوردن منحنيهاي واكنش گندم به غلظتهاي

مزرعه ،غلظت الزم براي كاهش  50درصد وزن تر خردل وحشي،

علفكش اُتللو ،دادههاي وزن تر ،وزن خشک و  SPADگندم

به ترتيب  127/6و  147/8گرم ماده موثره در هكتار از علفكش

در مرحله نمونه برداري ،با استفاده از نرم افزار

Sigma

اُوتللو بود .اين امر نشاندهنده كاهش كارايي اين علفكش در

)plot(ver.12به معادله چهار پارامتره استاندارد لجستيک (معادله

رطوبتهاي كمتر خاک ميباشد .به عبارت ساده ،با كاهش ميزان

 )2برازش داده شد (.)Ritz & Streibig, 2005

رطوبت خاک ،براي كاهش  50درصدي وزن تر خردل وحشي،

معادله ()2

) ( Max  Min
1  ( Dose / ED50) b

Y  Min 

به  35گرم ماده موثره بيشتر در هكتار از علفكش اُوتللو نياز
است .همچنين نتايج نشان داد كه ميزان كاهش وزن تر خردل

در اين معادله ،Y :متغير وابسته؛  ،ED50غلظتي از علفكش كه

وحشي به ازاي هر واحد افزايش علفكش اوتللو ،متفاوت بود و

باعث كاهش  50درصد صفت مورد مطالعه شده است؛  ،bشيب

در تيمارهاي رطوبتي ظرفيت مزرعه 75 ،و  50درصد ظرفيت

خط منحني در ناحيهاي كه روند نمودار خطي ميشود؛،Max

مزرعه ،به ترتيب  1/48 ، 1/34و  2/03بود (جدول  .)1بررسي

حد باالي بيشترين صفت مورد مطالعه در شرايط عدم كاربرد

نتايج در شكل  )a( 1نشان ميدهد كه در غلظتهاي  33و 66
گرم ماده موثره در هكتار ( 25درصد و  50درصد غلظت توصيه

63

برهمکنش غلظتهای مختلف علفکش مزوسولفورون ... +
شده) و در شرايط رطوبتي ظرفيت مزرعه و  75درصد ظرفيت

ميزان غلظت الزم براي كاهش  50درصد وزن خشک خردل

مزرعه ،وزن تر خردل وحشي نسبت به تيمار شاهد ،اختالف

وحشي در رطوبت ظرفيت مزرعه 71/57 ،گرم ماده موثره در

بيشتري نسبت به شرايط رطوبتي  50درصد ظرفيت مزرعه داشت.

هكتار از علفكش بود در حالي كه در رطوبت  75درصد و 50

اين نتايج نشان ميدهد كه در شرايط رطوبتي نرمال ،غلظتهاي

درصد ظرفيت مزرعه ،غلظت الزم براي كاهش  50درصد وزن

كاهش يافته اين علفكش ،كارايي بيشتري در كاهش وزن تر

خشک خردل وحشي ،به ترتيب  88/69و  116/21گرم ماده موثره

خردل وحشي ،نسبت به شرايط تنش رطوبتي دارند و هرچه تنش

در هكتار بود .اين امر نشاندهنده كاهش كارايي اين علفكش،

رطوبتي بيشتر ميشود ،كارايي غلظتهاي كاهش يافته در كنترل

در رطوبتهاي كمتر خاک بود .شيب منحني يا روند كاهش وزن

علفهايهرز ،كاهش مييابد.

خشک خردل وحشي ،با توجه به افزايش يک واحد در غلظت

وزن خشک خردل وحشی

علفكش ،در رطوبت ظرفيت مزرعه 75 ،و  50درصد ظرفيت
مزرعه ،به ترتيب  2/90 ،1/55و  2/21به دست آمد (جدول .)2
)(a

)(b
7
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Figure 1. Response of fresh (figure a) and dry (figure b) weights of Sinapis arvensis to different concentrations of herbicide affected by
different soil moisture treatments

جدول  -1برآورد پارام ترهای برازش داده شده بر اساس معادله سه پارامتره لجستیک به وزن تر خردل وحشی تحت تأثیر سطوح مختلف
رطوبت خاک
Table 1. Paramerers estimated based on the Three-Parameters Logistic Equation fitted to fresh weight of Sinapis arvensis under different
levels of soil moisture
RMSE

R2

b
(1.34 )0.17

ED50
(112.06 )7.59

a
(18.47 )0.51

Soil moisture
FC

(127.6 )7.82

(18.65 )0.46

75%FC

0.94

0.92

0.94

0.85

(1.48 )0.19

0.88

1.07

(2.03 )0.41

(147.81 )11.50

(18.56 )0.52

50%FC

بررسي روند نتايج در شكل  )b( 1نشان ميدهد كه در غلظتهاي

غلظت توصيه شده) ،در شرايط رطوبتي ظرفيت مزرعه و 75

 33و  66گرم ماده موثره در هكتار ( 25درصد و  50درصد

درصد ظرفيت مزرعه ،وزن خشک خردل وحشي نسبت به تيمار

قسام و همکاران ( /)1397مجله دانش علفهایهرز )1( 14
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شاهد اختالف بيشتري نسبت به شرايط رطوبتي  50درصد ظرفيت

بصورت برگپاشي مصرف ميشود ،با سهولت و سرعت بيشتري

مزرعه داشت .اين نتايج نشان ميدهد كه در شرايط رطوبتي

جذب گياه هرز ميشود .همچنين ،هر چه بر شرايط رطوبتي رشد

نرمال ،غلظتهاي كاهش يافته اين علفكش ،كارايي بيشتري در

گياهان افزوده شود ،برگها شاداب تر و آبدارتر ميشوندو اليه

كاهش وزن خشک خردل وحشي نسبت به شرايط تنش رطوبتي

مومي و كوتيكول ظريف تري خواهند داشت (.)Parker, 2008

دارند و هرچه تنش رطوبتي بيشتر ميشود ،كارايي غلظتهاي

سبزینگی برگ خردل وحشی

كاهش يافته در كنترل خردل وحشي كمتر ميشود .در شرايط

بر اساس مدل سه پارامتره غلظت – پاسخ ،ميزان غلظت الزم براي

رطوبتي ظرفيت مزرعه در مقايسه با  75درصد و  50درصد ظرفيت

كاهش  50درصد سبزينگي برگ خردل وحشي در رطوبت

مزرعه ،وزن خشک خردل وحشي بيشتر بود و اين نتيجه ممكن

ظرفيت مزرعه 137/6 ،گرم ماده موثره علفكش در هكتار مي

است يكي از عواملي باشد كه باعث افزايش كنترل مشاهده شده

باشد در حالي كه در رطوبت  75درصد و  50درصد ظرفيت

در تيمارهاي بدون محدوديت آب ميشود زيرا سطح برگ بيشتر،

مزرعه ،غلظت الزم براي كاهش  50درصد سبزينگي برگ خردل

ممكن است منجر به افزايش ميزان دريافت علفكش شود.

وحشي ،به ترتيب  115/2و  111/9گرم ماده موثره در هكتار

هنگامي كه گياهان در معرض كمبود آب قرار ميگيرند ،امكان

ميباشد .شيب منحني يا روند كاهش سبزينگي برگ خردل

بروز رقابت ميان حفاظت از آب و ميزان جذب  Co2براي توليد

وحشي ،با توجه به افزايش يک واحد در غلظت علفكش ،در

كربوهيدراتهاوجود دارد ( .)Taiz & Zeiger, 2002عالوه بر

رطوبت ظرفيت مزرعه 75 ،و  50درصد ظرفيت مزرعه ،به ترتيب

اين ،هرچه تقاضاي گياه بيشتر ميشود ،نياز به جريان آب در

 1/5 ،1/6و  1/9به دست آمد (جدول  .)3بررسي روند نتايج در

سيستم خاک – گياه -اتمسفر بيشتر ميشود و در شرايطي كه آب

شكل  2نشان ميدهد كه در غلظتهاي  33و  66گرم ماده موثره

در دسترس نيست ،گياهان براي جلوگيري از هدر رفتن آب ،به

در هكتار ( 25درصد و  50درصد غلظت توصيه شده) و در

بستن روزنهها روي ميآورند ( )Santos & Carlesso, 1998و

شرايط رطوبتي ظرفيت مزرعه و  75درصد ظرفيت مزرعه،

اين باعث كاهش نفوذ علفكش به درون گياه و در نتيجه كاهش

سبزينگي برگ نسبت به تيمار شاهد ،اختالف بيشتري نسبت به

اثربخشي آن خواهد شد .علفهايهرزي كه درمعرض تنش آب

شرايط رطوبتي  50درصد ظرفيت مزرعه داشت.

قرار ميگيرند ،نسبت به حالت عادي ،از حساسيت كمتري نسبت
به علفكشها برخوردارند كه ممكن است به دو دليل عمده

اين نتايج ،مشابه نتايج تحقيقاتي است كه در آن ،كنترل بوتههاي

باشد-1 :كاهش سرعت متابوليسم در علف هرز ،زيرا هرچه گياه

 Elytrigia repensرشد يافته در خاک مرطوب ،بيشتر از بوتههاي

هرز داراي سرعت رشد بيشتري باشد ،با سهولت بيشتري با

رشد يافته در خاک خشک بود ( .)Bruce et al,. 1996كارايي

علفكشها كنترل ميشود و  -2افزايش ضخامت اليه مومي

كمتر در رطوبتهاي كمتر خاک ،ممكن است به علت كاهش

روي برگها .به عبارت ديگر ،زماني كه يک گياه در شرايط

.

محيطي مرطوب رشد ميكند ،آنگاه محلول علف كشي كه
جدول -2برآورد پارامترهای برازش داده شده بر اساس معادله سه پارامتره لجستیک به وزن خشک خردل وحشی تحت تأثیر سطوح مختلف
رطوبت خاک
Table 2. Paramerers estimated based on the Three-Parameters Logistic Equation fitted to dry weight of Sinapis arvensis under different
levels of soil moisture
R2

b

RMSE

ED50

*a

Soil moisture

0.95

0.96

(2.21 )0.26

(71.57 )3.9

(6.17 )0.20

FC

0.92

0.93

(2.90 )0.47

(88.69 )4.5

(6.29 )0.23

75%FC

0.92

0.91

(1.55 )0.23

(116.21 )7.9

(6.40 )0.19

50%FC
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Figure 2. Response of leaf SPAD of Sinapis arvensis to different concentrations of herbicide affected by soil moisture treatments

جدول  -3برآورد پارامترهای برازش داده شده بر اساس معادله سه پارامتره لجستیک به سبزینگی برگ خردل وحشی تحت تأثیر سطوح
مختلف رطوبت خاک
Table 3. Paramerers estimated based on the Three-Parameters Logistic Equation fitted to leaf SPAD of Sinapis arvensis under different
levels of soil moisture
R2

0.94

b

RMSE

ED50
(137.6 )7.1

a
(0.67 )0.01
(0.65 )0.02

75%FC

(0.57 )0.01

50%FC

0.94

0.93

(1.6 )0.18

0.93

0.92

(1.5 )0.22

(139.7 )8.9

0.94

(1.9 )0.18

(143.05 )4.7

فعاليت فيزيولوژيكي گياه باشد؛ كه نقشي بازدارنده در تأثير اوليه

Soil moisture
FC

وزن تر گندم

علفكش ايفا میکند ( .)Wu et al., 1974اولسن و همكاران

ميزان غلظت الزم علفكش براي كاهش  50درصد وزن تر گندم

( )Olsen et al., 2001نيز كنترل بيشتر علفهايهرز در رطوبت

در رطوبت ظرفيت مزرعه 103/80 ،گرم ماده موثره در هكتار بود

ظرفيت مزرعه نسبت به رطوبت يک سوم ظرفيت مزرعه گزارش

در حالي كه در رطوبت  75درصد و  50درصد ظرفيت مزرعه ،به

نمودند.

ترتيب به  69/26و  72/7گرم ماده موثره در هكتار كاهش يافت.

بررسی صفات مربوط به گندم
نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد كه اثرات رطوبت خاک،
غلظت علفكش و اثرات متقابل آنها بر وزن تر و خشک و
 SPADبرگ گندم معنيدار بود (دادهها نشان داده نشده است).

اين نتيجه نشاندهنده اين است كه در رطوبتهاي كمتر خاک،
غلظتهاي كمتري از اين علفكش باعث اثرات سوء بر گندم
شد .شيب منحني يا روند كاهش وزن تر گندم ،با توجه به افزايش
يک واحد در غلظت علفكش در رطوبت ظرفيت مزرعه 75 ،و
 50درصد ظرفيت مزرعه ،به ترتيب  5/4 ، 2/1و  5/57به دست
آمد (جدول  .)4بررسي نتايج در شكل  )a( 3نشان ميدهد كه در

قسام و همکاران ( /)1397مجله دانش علفهایهرز )1( 14
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غلظتهاي مختلف علفكش اُتللو به ويژه  33و  66گرم ماده

غلظت اين علفكش ،اثرات سوء بر گندم بيشتر ديده ميشود .در

موثره در هكتار ( 25درصد و  50درصد غلظت توصيه شده) و در

غلظتهاي كاهش يافته اين علكش ( 25و  50درصد توصيه

شرايط رطوبتي ظرفيت مزرعه ،وزن تر گندم نسبت به تيمار شاهد

شده) ،اختالف معنيداري در وزن تر گندم در هر سه شرايط

اختالف معنيداري نداشت در حالي كه در شرايط رطوبتي  75و

رطوبتي مشاهده نشد به طوري كه وزن خشک گندم در شرايط

 50درصد ظرفيت مزرعه و در غلظتهاي بيشتر از  50درصد

بيشترين كاربرد غلظت علفكش ( 160گرم ماده موثره در

غلظت توصيه شده ،وزن تر گندم اختالف معنيداري با شاهد

هكتار) در شرايط رطوبت نرمال (ظرفيت مزرعه) 60 ،گرم

نشان داد .اين نتايج نشان ميدهد كه در تنش رطوبتي ،با افزايش

علفكش در تنش رطوبتي  75درصد بود.
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Figure 3. Response of fresh (figure a) and dry (figure b) weights of Triticum aestivum to different concentrations of herbicide affected by soil
moisture treatments
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Figure 4. Response of Triticum aestivum leaf SPAD to different herbicide concentrations affected by soil moisture treatments

جدول  -4برآورد پارامترهای برازش داده شده بر اساس معادله چهار پارامتره لجستیک به وزن تر گندم تحت تأثیر سطوح مختلف رطوبت
خاک
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Table 4 . Parameters estimated based on the Four-Parameters Logistic Equation fitted to fresh weight of Triticum aestivum under different
levels of soil moisture
R2
0.85

RMSE
0.73

b
(2.1 )2.2

YMIN
(14.7 )12.1

X0
(103.8 )129.4

YMAX
(23.85 )0.73

0.95

0.94

(5.4 )1.4

(10.33 )0.7

(69.26 )3.91

(19.22 )0.37

75%FC

0.96

0.95

(5.57 )1.6

(8.5 )0.85

(72.7 )4.2

(17.9 )0.34

50%FC

Soil moisture
FC

وزن خشک گندم

اختالف بيشتري با شاهد نشان داد .اين نتايج نشان ميدهد كه در

غلظت الزم علفكش براي كاهش  50درصد وزن خشک گندم

شرايط تنش رطوبتي ،با افزايش غلظت اين علفكش ،اثرات سوء

در رطوبت ظرفيت مزرعه 86/50 ،گرم ماده موثره در هكتار بود در
حالي كه در رطوبت  75درصد و  50درصد ظرفيت مزرعه ،به
ترتيب به  102/5و  73/95گرم ماده موثره در هكتار كاهش يافت.
اين نتايج نشاندهنده اين است كه در رطوبت  50درصد ظرفيت
مزرعه ،غلظتهاي كمتر اين علفكش نيز باعث اثرات سوء بر

بر گندم بيشتر مشاهده ميشود .در غلظتهاي كاهش يافته اين
علفكش ( 25و  50درصد توصيه شده) ،اختالف معنيداري در
وزن خشک گندم در شرايط رطوبتي ظرفيت مزرعه و  75درصد
ظرفيت مزرعه مشاهده نشد.
سبزینگی برگ گندم

گندم خواهد شد .شيب منحني يا روند كاهش وزن خشک گندم ،با

غلظت الزم علفكش براي كاهش  50درصد سبزينگي برگ

توجه به افزايش يک واحد در غلظت علفكش در رطوبت ظرفيت

گندم در رطوبت ظرفيت مزرعه 53/5 ،گرم ماده موثره در هكتار از

مزرعه 75 ،و  50درصد ظرفيت مزرعه ،به ترتيب  5/1 ، 3/5و  5/8به

علفكش بود در حالي كه در رطوبت  75درصد و  50درصد

دست آمد (جدول  .)5همان طور كه در شكل  )b( 3نشان داده شده

ظرفيت مزرعه ،اين ميزانعلفكش ،به ترتيب  31/06و  20/3گرم

است ،در غلظتهاي مختلف علفكش اُوتللو به ويژه  33و  66گرم

ماده موثره در هكتار كاهش يافت .شيب منحني يا روند كاهش

ماده موثره در هكتار ( 25درصد و  50درصد غلظت توصيه شده) و

سبزينگي برگ گندم ،با توجه به افزايش يک واحد در غلظت

در شرايط رطوبتي ظرفيت مزرعه ،وزن خشک گندم نسبت به تيمار

علفكش در رطوبت ظرفيت مزرعه 75 ،و  50درصد ظرفيت

شاهد اختالف معنيداري نداشت در حالي كه در شرايط رطوبتي

مزرعه ،به ترتيب  3/6 ،2/32و  4/14به دست آمد (جدول .)6

 75و  50درصد ظرفيت مزرعه و غلظتهاي بيشتر از  50درصد

بررسي روند نتايج شكل  4نشان ميدهد كه در شرايط رطوبتي

غلظت توصيه شده ،وزن خشک گندم اختالف بيشتري با شاهد

ظرفيت مزرعه ،اختالفي بين غلظت  33گرم ماده موثره در هكتار

نشان داد .اين نتايج ،به ويژه در رطوبت  50درصد ظرفيت مزرعه،

( 25درصد توصيه شده) با تيمار شاهد مشاهده نشد در صورتي

بيشتر مشهود بود .در رطوبت  50درصد ظرفيت مزرعه نسبت به

كه در رطوبت  75و  50درصد ظرفيت مزرعه ،به ويژه  50درصد

رطوبت  75درصد ظرفيت مزرعه و در غلظت  66گرم ماده موثره

ظرفيت مزرعه ،اين اختالف بيشتر شد .همچنين در شرايط

شده)،

رطوبت ظرفيت مزرعه  ،اختالف بين غلظتهاي بيشتر

هكتار

در

(50

درصد

توصيه

جدول  -5برآورد پارامترهای برازش داده شده بر اساس معادله چهار پارامتره لجستیک به وزن خشک گندم تحت تأثیر سطوح مختلف
رطوبت خاک
Table 5 . Parameters estimated based on the Four-Parameters Logistic Equation fitted to dry weight of Triticum aestivum under different
levels of soil moisture
R2
0.82

RMSE
0.67

0.89

0.87

(5.1 )2.1

0.96

0.96

(5.8 )1.47

b
(3.5 )3.5

Soil moisture
FC

YMIN
(6.5 )0.53

X0
(86.5 )26/1

YMAX
(7.9 )0.18

(4.05 )1.4

(102.5 )11.2

(7.14 )0.18

75%FC

(4.12 )0.11

(73.59 )3.36

(6.47 )0.08

50%FC

)1( 14  مجله دانش علفهایهرز/)1397( قسام و همکاران
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 برگ گندم تحت تأثیر سطوح مختلفSPAD  برآورد پارامترهای برازش داده شده بر اساس معادله چهار پارامتره لجستیک به-6 جدول
رطوبت خاک
Table6: Parameters estimated based on the Four-Parameters Logistic Equation Fitted to leaf SPAD of Triticum aestivum under different
levels of soil moisture

Soil moisture

*Y0)(حد باال

FC

0.58 )0.01(

X0
53.5 )45.9(

ymin
0.42 )0.14(

b
2.32 )2.1(

RMSE
0.75

R2
0.86

75%FC

0.57 )0.01(

31.06 )2.86(

0.37 )0.01(

3.6 )1.38(

0.93

0.96

50%FC

0.50 )0.01(

20.3 )2.1(

0.31 )0.01(

4.14 )1.12(

0.93

0.96

 با افزايش رطوبت. كاسته ميشود،غلظتهاي كاهش يافته
 ميزان علفكش در دسترس براي جـذب از طريق ريشه،خاک
 همچنين از.و نيز پتانسيل خسارت به علف هرز افزايش مييابد
بررسي نتايج واكنش گندم به غلظتهاي مختلف اين علفكش
در سه رژيم رطوبتي مختلف ميتوان بيان داشت كه در شرايط
 اثرات سوء بر، با افزايش غلظت اين علفكش،تنش رطوبتي
 در غلظتهاي كاهش يافته اين.گندم بيشتر ديده ميشود
 اختالف معنيداري در،) درصد توصيه شده50  و25( علفكش
75  در شرايط رطوبتي ظرفيت مزرعه و،وزن خشک گندم
درصد ظرفيت مزرعه مشاهده نشد؛ بنابراين ميتوان گفت در
 غلظتهاي كاهش يافته اين،تنشهاي ماليمتر رطوبتي
.علفكش اثر سويي بر گندم ندارند

75 علفكش اوتللو با شاهد كمتر بود در حالي كه در رطوبت
، با افزايش غلظت علفكش، درصد ظرفيت مزرعه50 درصد و
 درصد ظرفيت50  در رطوبت.اين اختالف با شاهد بيشتر شد
 درصد ظرفيت75  اين اختالف بيشتر از شرايط رطوبت،مزرعه
 اين نتايج نشاندهنده آثار سوء غلظتهاي باالي اين.مزرعه بود
.علفكش بر گندم در شرايط تنش رطوبتي ميباشد
نتیجهگیری کلی
بررسي نتايج اين تحقيق نشان دهنده اين است كه رطوبت خاک
 را،ميتواند كارايي علفكش اٌوتللو در كنترل خردل وحشي
،) در شرايط رطوبتي نرمال (ظرفيت مزرعه.تحت تأثير قرار دهد
 كارايي بيشتري در كنترل علف هرز،غلظتهاي كاهش يافته
 از كارايي،خردل وحشي دارند و هر چه تنش رطوبتي بيشتر شود
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