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چکیده
اینکه آیا توالی و فاصله زمانی افزودن ماده افزودنی و علفکش به آب سخت میتواند کارایی علفکش را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر تاکنون بددون
پاسخ مانده بود .در آزمایش دُز-پاسخ که در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد ،شش مقددار از سولووسدولوورون بدا آب مقردر و آب سدخت
حاوي کاتیونهاي  Ca++ ،Na+و  600( Fe+++میلیگرم در لیتر از نمک کربناتی) با و بدون افزودن اسیدسیتریک ( 500میلیگرم در لیتدر) یدا سدولوا
آمونیوم ( ۲0گرم در لیتر) نیم ساعت قبل ،همزمان و نیم ساعت بعد از افزودن علفکش به حاملهاي پاشش بر روي یوالف وحشی زمسدتانه در مرحلده
چهار برگی پاشیده شد .نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون غیرخری نشان داد که برعکس سولوا آمونیوم که بر کارایی سولووسولوورون بیتاثیر بود ،افزودن
اسید سیتریک به آب مقرر با هر توالی و فاصله زمانی نسبت به سولووسولوورون باعث بهبود کارایی سولووسولوورون شد .حضور کاتیونهاي Ca++ ،Na+
و  Fe+++در حامل پاشش مقدار سولووسولوورون الزم براي کاهش  90درصدي وزن خشک یوالف وحشی زمسدتانه را بده ترتیدز از  9/80بده ،۲7/60
 47/48و  50/3۲گرم در هکتار افزایش داد .بین شد ناسازگاري کاتیونهاي  Ca++و  Fe+++اختالف معنیداري مشاهده نشدد .افدزودن هدر دو مداده
افزودنی نیم ساعت بعد از افزودن سولووسولوورون به آب مقرر حاوي کاتیونها هیچ تاثیري در رفع اثر ناسازگار کاتیونهدا بدر کدارایی سولووسدولوورون
نداشت .برعکس ،افزودن سولووسولوورون نیم ساعت بعد از افزودن مواد افزودنی به آب مقرر حاوي کاتیونها بهترین کارایی سولووسولوورون را رقم زد.
بنابراین ،موضوع توالی صحیح افزودن ماده افزودنی و علفکش به آب سخت حایز اهمیت است .عدم اطالع از این موضوع ،نه تنها سدبز عددم کنتدر
علفهرز بلکه هزینههاي اضافی به کشاورز تحمیل خواهد کرد.
واژههای کلیدی :امالح آب سخت ،علفکش اسیدي ضعیف ،کیویت آب سمپاشی
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غذایی و نور با گیاهان زراعی رقابت میکنند و سدبز کداهش شددید
عملکرد گیاهان زراعی میشوند ( .)9تاکنون ،روشهاي متعددي براي
کنتر علفهاي هرز معرفی شده است .با این وجود ،از زمان کشف و
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توسعه علفکشها در دهه  ،1940روش شیمیایی کنتدر علدفهداي
هرز همیشه به عنوان مهمترین روش شناخته شده است .زیدرا کداربرد
این روش آسان ،مؤثر و مقرون به صدرفه اسدت ( .)46کدارایی علدف
کشها در مهار علفهاي هرز تحت تأثیر عوامل متعددي مانند مرحله
رشدي علفهرز ،فرموالسیون علفکش ،شرایط آب و هوایی در قبدل،
حین و بعد از کاربرد علفکش و فناوري کاربرد علدفکدش قدرار دارد.
عالوه بر این ،از آنجایی که براي کاربرد علفکدشهدا اغلدز بده آب
احتیاج است؛ لذا ،ویژگی کمی آن مانند حجم پاشدش ( )38و ویژگدی
کیوی آن مانند سختی ،اسیدیته ،کدور و دما نقش موثري در کارایی
آنها ایوا میکنند ( .)8کشاورزان معموالً از همان آبی که براي آبیداري
استواده میکنند براي کاربرد علفکشها استواده میکنند ( .)۲بخشدی
از کیویت منابع آب کشاورزي مربوط به میزان بارش آسمانی و بخشی
دیگر مربوط به جنس بستر زمین (حضور الیههاي آهکی و نمکدی در
آن) است .این دو عامل سبز شده است تا در منداط خشدک جهدان
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مانند ایران ،کیویت منابع آب کشاورزي با چدالشهداي جددي روبدرو
شود .بررسیها نشان میدهند که وضعیت نامرلوب کمیدت مندابع آب
کشاورزي کشور در سا هاي آتی تشدید خواهدد شدد ( .)۲6از ایدنرو،
استواده از آبهایی با کیویت پایین (سخت و شور) براي کداربرد علدف
کشها در حا حاضر و آینده اجتنابناپذیر خواهد بود (.)1
اثر ناسازگار حضور امالح کاتیونی سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیدزیم،
منگنز و آهن در آب سخت بر کارایی علفکشهداي اسدیدي ضدعیف
(ضریز توکیک اسیدي ( )pKaاینگونه علفکدشهدا کمتدر از هودت
است) به وسیله محققان متعددي به اثبا رسیده اسدت .بدراي ملدا ،
گالیووسیت ( 41 ،۲3 ،۲۲ ،۲و  ،)46گلوفوسدینا ()43؛ دایکامبدا (،)8
توفوردي ( ،)34کلتودیم ( ،)30ستوکسدیدیم ( ،)۲9سدافلوفنازیل (،)39
ایمازاتاپیر ( ،)1تمبوتریون ( ،)48مزوتریون ( ،)9نیکوسدولوورون ( )15و
سینوسولوورون ( .)18این اثر ناسازگار به علدت تشدکیل نمدک علدف
کش-کاتیون است که به دلیل حاللیت پایین آن در آب قادر به عبدور
(جذب) از کوتیکو برگ علف هدرز نیسدت؛ لدذا ،سدبز افدت شددید
کارایی علفکش میشدود .عدالوه بدراین ،رسدوب ایدن نمدکهدا در
مجاري ،صافیها ،ناز ها و مخزن سمپاش سبز انسداد آنها میشوند
( .)۲7راهکارهاي متعددي جهت تقلیدل اثدر ناسدازگار حضدور امدالح
کاتیونی در آب سخت بر کارایی علفکشها ابداع و معرفی شده است
که عبارتند از کاهش حجم پاشش ( ،)۲افدزودن مدواد افزودندی مانندد
اسید سیتریک ( ،)45سولوا آمونیوم ( ،)43 ،8نیتدرا آمونیدوم (،)35
فسوا پتاسیم ( ،)48استا تتراديآمیناتدیلن ( ،)7گلوکوهیپتوندا و
لیگنین سولوونا ( ،)6سولوا تیوآمونیوم ( )31بده مخدزن سدمپاش،
مغناطیسددی کددردن آب سددخت ( 1و  )۲و اسددمز معکددوس کددردن آب
سخت (.)۲3
براسدداس طبقددهبندددي کمیتدده کدداري مقاومددت بدده علددفکددش،
سولووسولوورون یکی از اعضاي علدفکدشهداي گدروه  ،Bبازدارندده
بیوسنتز اسیدهاي آمینه ،است که داراي ویژگی اسیدي ضعیف با pKa
برابر  3/5است ( )4که براي مهار علفهاي هرز باریدک برگدی مانندد
یددوالف وحشددی زمسددتانه ( Avena sterilis ssp. ludoviciana
 )Durieu.در مزارع گندم کشور به ثبت رسیده است .با این حا  ،هیچ
گزارشی مبنی بر اینکه آیا کارایی سولووسولوورون همانند سدایر علدف
کشهاي اسیدي ضعیف تحدت تداثیر امدالح کداتیونی موجدود در آب
سخت قرار میگیرد یا خیر وجود ندارد .پاسخدهی به این سوا  ،اولین
هدف آزمایش حاضر بود .عالوه براین ،در مندابع و در عمدل مشداهده
میشود که در روش افزودن مواد افزودنی بده مخدزن سدمپاش بدراي
تقلیل اثر ناسازگار حضور امالح کاتیونی در آب سخت بر کارایی علدف
کشها" ،بالفاصله" بعد از افزودن ماده افزودنی به حامل پاشدش (آب
مخزن سمپاش) ،علفکش به حامل پاشش اضافه میشود .لدذا ،هدیچ
گزارشی مبنی بر اینکه آیا توالی افزودن ماده افزودنی و علدفکدش و
نیز فاصله زمانی بین افزودن آنها به حامل پاشدش حداوي آب سدخت

میتواند کارایی سولووسولوورون را تحت تاثیر قرار دهد یا خیدر وجدود
ندارد .پاسخدهی به این سوا  ،دومین و مهمترین هدف آزمایش حاضر
بود.

مواد و روشها
در اواخر بهار  ،1397بذرهاي یوالف وحشدی زمسدتانه از حاشدیه
مزرعهاي در شهرستان مریانج استان همددان جمدعآوري و تدا شدروع
آزمایش درون یخچا در دماي چهدار درجده سدانتیگدراد نگهدداري
شدند .در این مزرعه ،سابقه کاربرد علفکدش سولووسدولوورون وجدود
نداشت .در اوایل پاییز  ،1397لما و پالئاي بذرها به صدور دسدتی از
آنها جدا شد تا شرایط براي ایجاد یکنواختی در جوانهزنی فراهم شدود.
به منظور تسریع در جوانهزنی ،بذرها پیشتیمار شدند .بدراي ایدن کدار
ابتدا ،بذرها درون محلو هیپوکلرید سدیم پنج درصدد بده مدد پدنج
دقیقه غوطهور ،با آب مقرر شستشو و سپس ،درون پتريدیشهایی با
قرر  11سانتیمتري حاوي یک الیه کاغذ صافی خدیس شدده بدا 10
میلیلیتر از محلو  0/۲گرم نیترا پتاسیم در لیتدر قدرار داده شددند.
پتريدیشها به مد  48ساعت در دماي چهار درجه سدانتیگدراد در
تاریکی درون یخچا و سپس به مد  48ساعت در تاریکی در دماي
اتاق نگهداري شدند ( .)۲با این کار ،جوانهزندی حددوداً  100درصددي
بذرها حاصل شد .با مشاهده اولین عالئم خروج ریشهچه ،بذرها بدراي
کشت درون گلدانها به گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه
بوعلی سینا همدان منتقل شدند .تعداد هشت گیاهچه با طو ریشهچه
یک سانتیمتري و طو کولئوپتیل نیم سانتیمتري در هر گلدان سده
لیتري به ابعاد  11×13×13سانتیمتر از جدنس پالسدتیکی بدا مقردع
مربعی شکل قهوهاي رنگ حاوي خاک:ماسه بادي:کود دامی به ترتیز
با نسبت  1:1:4در عم یک سانتیمتري خاک کشت شدند .بر حسز
نیاز ،گلدانها به صور برابر آبیاري و علفهاي هدرز داخدل آنهدا در
زمان پرورش یوالف وحشی زمستانه بده طدور مسدتمر وجدین دسدتی
شدند.
آزمایش به صور واکنش به مقدار علفکش به صور فاکتوریل
( )6 × 4 × 7در قالز طرح کامالً تصادفی در چهدار تکدرار اجدرا شدد.
فاکتور او شامل مقدار سولووسولوورون (آپیروس ،گراندو وتابدل 75
درصدددد) در شدددش سدددرح صدددور 10 ،5 ،۲/50 ،1/۲5 ،و  ۲0گدددرم
سولووسولوورون در هکتار بود .بر اساس دستورالعمل برچسدز علدف-
کش ،مقدار  ۲6/6گدرم سولووسدولوورون در هکتدار بدراي کداربرد در
شرایط مزرعه توصیه شده است .با این وجود ،براساس تجربه قبلی ()3
مبنی بر حساسیت باالتر یدوالف وحشدی زمسدتانه پدرورش یافتده در
شرایط گلخانه به سولووسولوورون در مقایسه با شرایط مزرعه ،حداکلر
مقدار سولووسولوورون در این آزمایش برابر  ۲0گرم در هکتار انتخداب
و بکار برده شد .فاکتور دوم شامل نوع حامل پاشدش در چهدار سدرح
آب مقرر ،آب مقرر حاوي کلریدد سددیم ( ،NaClمدرک آلمدان) ،آب
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مقرر حاوي کلرید کلسیم ( ،CaCl2مرک آلمدان) و آب مقردر حداوي
کلرید آهن سه ظرفیتی ( ،FeCl3مرک آلمان) بود .براي آمدادهسدازي
حاملهاي پاشش حاوي امالح کاتیونی ،مقدار  600میلیگرم از نمدک
هاي کلرید سدیم ،کلرید کلسیم و کلرید آهن سده ظرفیتدی بده طدور
جداگانه در یک لیتر آب مقرر حل شد ( .)34فاکتور سوم شامل تدوالی
و ترتیز زمانی افزودن ماده افزودنی و علفکش به حامدل پاشدش در
هوت سرح بدون مداده افزودندی ،افدزودن اسیدسدیتریک (،C6H8O7
مرک آلمان) نیم ساعت قبل ،همزمان و ندیم سداعت بعدد از افدزودن
سولووسددولوورون بدده حامددل پاشددش ،افددزودن سددولوا آمونیددوم
( ،(NH4)2SO4مرک آلمان) نیم ساعت قبل ،همزمان و ندیم سداعت
بعد از افزودن سولووسولوورون به حامل پاشش بدود .از طرید پدیش
آزمایشی ،مقدار  500میلیگرم اسید سیتریک در لیتر انتخداب و بکدار
برده شد .در آزمایشگاه ،این مقدار اسید سیتریک توانسته بدود تدا pH
آب مقرر را به  pKaسولووسولوورون که برابر  3/5است ( )4برسداند.
سولوا آمونیوم به مقدار  ۲0گرم در لیتر بکار برده شد ( .)34براساس
دستورالعمل برچسز علفکش ،حامل پاششِ تمامی تیمارها به میدزان
یک میلیلیتر در لیتر مویان غیریدونی بدا ندام تجداري رِسدت قبدل از
پاشش آنها اضافه شد .تمدامی محلدو هدا در مدد انتظارشدان قبدل
پاشش آنها به طور دائم تکان داده میشدند.
تیمارها در مرحله چهدار برگدی یدوالف وحشدی زمسدتانه توسدط
سمپاش دستی فشاري پنج لیتري با ناز بدادبزنی دوقلدوي اسدتاندارد
پالستیکی زرد رنگ با شماره  ،ASJ( 1100۲ایتالیا) در فشدار پاشدش
سه بار با یک حجم پاشش  ۲۲0لیتر در هکتار انجام گرفتند .عملیدا
سمپاشی در هیجدهم آبان  1397و در بیدرون از محدیط گلخانده و در
هواي آزاد انجام گرفت؛ در شرایری که رطوبت نسبی  55 ± 6درصدد
و دما  17 ± 3درجه سانتیگراد بود .در روز سمپاشی ،به طور تصادفی
بوتههاي چهار گلدان ،که مازاد بر نیداز آزمدایش کشدت شدده بودندد،
برداشت و وزن خشک تک بوته آنها به دست آمد (نتیجه 0/1 :گرم در
هر بوته) .این عدد به عنوان وزن خشدک تدک بوتده یدوالف وحشدی
زمستانه در زمان اعما تیمارها در نظر گرفته شد .پدس از سمپاشدی،
گلدانها مجدداً در درون گلخانه قرار داده شدند.
پنج هوته پس از سمپاشی ،زیست تدوده هدوایی بوتدههداي درون
گلدانها از یک سانتیمتري سدرح خداک برداشدت و در درون پاکدت
هاي کاغذي قرار داده شدند .سپس ،وزن خشک آنها بعدد از خشدک
کردن در درون آون به مد  48ساعت در دماي  7۲درجه سانتیگراد
به وسیله ترازوي دیجیتالی با دقت  0/01گرم اندازهگیدري شدد .داده-
هاي وزن خشک بهدست آمده از هر گلدان بر عدد هشت (تعداد بوتده
در هر گلدان) تقسیم و سپس ،از آنها ( 0/1وزنهاي تک بوتده در روز
سمپاشی) کسر گردید .نهایتاً ،از دادههداي وزن خشدک تدک بوتده در
تجزیه و تحلیل آماري استواده شد.
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واکنش وزن خشک تک بوته یوالف وحشی زمستانه بده تیمارهدا
با روش تجزیه و تحلیل رگرسدیون غیرخردی بدا کمدک مدد چهدار
پارامتري لجستیک (معادله  )1و با استواده از نرمافزار  Rنسدخه ۲.6.۲
تخمین زده شد ( .)36براساس نتایج آزمون عدم بدرازش (p- < 0/05
 ،)valueایددن مددد بددرازش قابددل قبددولی روي دادههددا فددراهم کددرد.
همچنین ،با بررسی نمودار باقیماندههدا ،توزیدع مسدتقل ،تصدادفی و
یکنواخت آنها محرز گردید.
معادله 1
در این معادله Y :بیانگر وزن خشدک تدک بوتده یدوالف وحشدی
زمستانه D ،و  Cبه ترتیز حدود مجانزهاي باال و پایین وزن خشک
یوالف وحشی زمستانه در مقادیر صور و بدینهایدت سولووسدولوورون،
پارامتر  ED50بیانگر مقدار سولووسولوورون الزم ( )Xبراي کاهش 50
درصدي وزن خشک یوالف وحشی زمستانه بین حددود مجاندزهداي
باال و پایین ( Dو  )Cاست ،و  Bمتناسز با شیز منحنی در محددوده
ي پارامتر  ED50میباشد .با کمک کدهاي دستوري نرمافدزار ،مقدادیر
پارامتر  ED90منحنیهاي واکنش به مقدار علفکش نیز تخمدین زده
شد ()36؛ لذا ،از این پارامتر براي بیان نتایج این آزمایش استواده شدد.
براي مقایسه آماري بین مقادیر پارامتر  ED90از خراي استاندارد آنهدا
استواده شد.

نتایج و بحث
عالیم ناشی از مصرف سولووسولوورون به صور توقف در رشدد
بوتددههددا متناسددز بددا مقدددار علددفکددش مشدداهده شددد .رگرسددیون
چهارپارامتري لجستیک برازش مناسبی بده روندد پاسدخ وزن خشدک
یوالف وحشی زمستانه به دزهاي علوکش سولووسولوورون تحت ندوع
آب سخت و ماده افزودنی نشدان داد (آزمدون عددم بدرازش بیشدتر از
 .)0/05در منحنیهاي واکنش به مقدار سولووسولوورون کده مجموعداً
 ۲8منحنی بود (شکل  ،)1دامنه حد باال بدین  0/39تدا  0/4۲گدرم در
نوسان بود که از نظر آماري تواو معندیداري بدا یکددیگر نداشدتند.
همچنین ،دامنه حد پایین این منحنیها بدین  0/19تدا  0/۲8گدرم در
نوسان بود که تواو آماري معنیدار بدا یکددیگر نداشدتند .همچندین،
شیز منحنیها در نقره  ED50بین  1/09تا  ۲/16در نوسان بود که از
نظر آماري اختالف معنیداري با یکدیگر نداشتند.
نتایج نشان داد که وقتی از آب مقردر بده عندوان حامدل پاشدش
استواده شد ،افزودن سولوا آمونیوم با هر توالی و ترتیز زمانی نسبت
به سولووسولوورون ،تاثیر معنیداري بر کدارایی آن در کنتدر یدوالف
وحشی زمستانه نداشت (جدو  .)1در حالیکه ،افزودن اسیدسدیتریک
به حامل پاشش آب مقرر بدا هدر تدوالی و ترتیدز زمدانی نسدبت بده
سولووسولوورون ،سدبز بهبدود معندیدار کدارایی سولووسدولوورون در
کنتر یوالف وحشی زمستانه شد.
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شکل  -1منحنی های واکنش وزن خشک تک بوته یوالف وحشی زمستانه به مقادیر سولفوسولفورون پاشیده شده با حاملهای پاشش آب مقطر،
آب مقطر حاوی کلرید سدیم ،کلرید کلسیم و کلرید آهن با و بدون افزودن اسیدسیتریک یا سولفاتآمونیوم نیم ساعت قبل ،همزمان و نیم ساعت
بعد از افزودن سولفوسولفورون به حاملهای پاشش
Figure 1- The dose-response curves for winter wild oat dry weight to sulfosulfuron sprayed with distilled water, distilled
water containing NaCl, CaCl2 and FeCl3 with and without adding citric acid or ammonium sulfate at 30 min before,
simultaneous, and 30 min after adding sulfosulfuron to the spray carrier

براساس مقادیر  ،ED90افزودن اسید سیتریک ندیم سداعت قبدل،
همزمان و نیم ساعت بعد از افزودن سولووسولوورون به حامل پاشدش
آب مقرر بده ترتیدز سدبز بهبدود  ۲/3 ،3/۲و  ۲/4برابدري کدارایی
سولووسولوورون شد که احتماالً دلیل آن فرآیندي بده ندام تلده یدونی

باشد .محققان زیادي تالش کردهاند تا مکانیسم بهبود کدارایی علدف-
کددشهدداي اسددیدي ضددعیف (توفددوردي ( ،)10کلروسددولوورون (،)1۲
گالیووسدددیت ( ،)۲5کلوپیرالیدددد ،پیکلدددورم ( ،)33بنتدددازون (،)۲1
نیکوسولوورون ( )13و بسیاري از علفکشهاي اسیدي ضدعیف دیگدر

377

...تأثیر توالی و فاصله زمانی افزودن ماده افزودنی و سولفوسولفورون به آب سخت در كنترل

)۲ الکتریکی تبدیل و خاصیت آبگریزي بیشتري پیدا میکنند (شکل
= 7  در،17/6  برابرpH = 5  حاللیت در آب سولووسولوورون در.)44(
 میلیگدرم در لیتدر در دمداي48۲  برابرpH = 9  و در16۲7  برابرpH
 حاملpH  با کاهش.)16(  درجه سانتیگراد اندازهگیري شده است۲0
 مولکو هاي سولووسولوورون بدون بار،پاشش با افزودن اسیدسیتریک
 قدادرندد، لذا.الکتریکی (آبگریز) میشوند

 آنهدا اعتقداد. محلو پاشش را تعیین کننددpH )) ناشی از کاهش44(
 سبز نووذپذیري بیشتر علفکدشهداي اسدیديpH دارند که کاهش
 در محدیط.ضعیف به درون کوتیکو در طی فرآیند تله یونی میشود
 علفکشهاي اسیدي ضدعیف داراي بدار الکتریکدی منودی در،قلیایی
 در. داراي خاصیت آبدوستی بیشتري هسدتند،ساختار خود هستند؛ لذا
 به حالت بدون بدارH+  این علفکشها با دریافت یون،محیط اسیدي

 توالی و فاصله زمانی افزودن ماده افزودنی و علفکش به حامل پاشش بر مقدار سولفوسولفورون (گرم ماده، تأ ثیر حامل پاشش-1 جدول
 درصدی وزن خشک یوالف وحشی زمستانه90  و50 موثره در هکتار) الزم برای کاهش
Table 1- The effect of spray carrier, sequence and time interval of adding adjuvant and herbicide to spray carrier on
the dose of sulfosulfuron (g active ingredient ha-1) required for 50 and 90 % reduction in dry weight of winter wild
oat
ED50
ED90
حامل پاشش
ترتیب افزودن مواد شیمیایی به حامل پاشش
(g a.i. ha-1)
(g a.i. ha-1)
Spray carrier
Sequence of adding chemicals to spray carrier
Sulfosulfuron
3.18 (0.29) de
9.80 (2.07) bc
آب مقرر
d
Sulfosulfuron / 30 min / (NH4)2SO4
2.88 (0.30)
8.83 (1.05) b
Distilled water (DW)
cd
Sulfosulfuron / 0 min / (NH4)2SO4
2.40 (0.24)
7.47 (0.98) b
cd
(NH4)2SO4 / 30 min / Sulfosulfuron
2.31 (0.29)
7.73 (1.05) b
b
Sulfosulfuron / 30 min / C6H8O7
1.25 (0.16)
3.06 (0.56) a
b
Sulfosulfuron / 0 min / C6H8O7
1.33 (0.14)
4.27 (1.00) a
ab
C6H8O7 / 30 min / Sulfosulfuron
0.83 (0.29)
4.11 (1.20) a

 کلرید سدیم+ آب مقرر
DW + NaCl

 کلرید کلسیم+ آب مقرر
DW + CaCl2

 کلرید آهن+ آب مقرر
DW + FeCl3

Sulfosulfuron
Sulfosulfuron / 30 min / (NH4)2SO4
Sulfosulfuron / 0 min / (NH4)2SO4
(NH4)2SO4 / 30 min / Sulfosulfuron
Sulfosulfuron / 30 min / C6H8O7
Sulfosulfuron / 0 min / C6H8O7
C6H8O7 / 30 min / Sulfosulfuron

7.61 (2.31) g
7.11 (2.14) fg
5.02 (0.71) f
3.61 (0.40) e
4.90 (0.59) f
2.47 (0.65) cd
2.70 (0.42) cd

27.60 (4.83) f
23.54 (3.02) ef
20.22 (1.77) e
16.49 (2.08) d
36.35 (4.90) fg
9.01 (3.55) bc
7.37 (1.38) b

Sulfosulfuron
Sulfosulfuron / 30 min / (NH4)2SO4
Sulfosulfuron / 0 min / (NH4)2SO4
(NH4)2SO4 / 30 min / Sulfosulfuron
Sulfosulfuron / 30 min / C6H8O7
Sulfosulfuron / 0 min / C6H8O7
C6H8O7 / 30 min / Sulfosulfuron

11.91 (2.24) h
15.44 (4.36) h
4.94 (0.86) f
3.30 (0.41) de
7.53 (1.18) g
4.69 (0.80) ef
2.64 (0.30) cd

47.48 (4.16) h
58.50 (12.04) hi
15.34 (3.40) cd
11.83 (0.81) c
39.72 (5.14) h
13.28 (2.14) cd
8.42 (2.27) b

Sulfosulfuron
Sulfosulfuron / 30 min / (NH4)2SO4
Sulfosulfuron / 0 min / (NH4)2SO4
(NH4)2SO4 / 30 min / Sulfosulfuron
Sulfosulfuron / 30 min / C6H8O7
Sulfosulfuron / 0 min / C6H8O7
C6H8O7 / 30 min / Sulfosulfuron

17.13 (5.2) h
12.11 (2.71) h
5.24 (1.12) fg
4.28 (0.85) ef
14.79 (5.24) h
4.59 (0.82) ef
2.98 (0.32) de

50.32 (7.30) hi
48.73 (8.74) h
27.63 (5.63) fg
12.05 (1.46) c
59.53 (10.35) i
17.42 (3.68) de
9.98 (2.49) bc

. داراي حرف مشترک در سرح احتما پنج درصد تواو معنیداري براساس خراهاي استاندارد ندارندED90  مقادیر.اعداد داخل پرانتز خراي استاندارد هستند
. اسیدسیتریک:C6H8O7 . سولوا آمونیوم:(NH4)2SO4
Standard errors are in parentheses. The ED90 values with the same letter are not significantly different (P < 0.05) based on the
standard errors. (NH4)2SO4: ammonium sulfate. C6H8O7: citric acid.
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تا از عرض کوتیکو و غشاء سدلولی بدا سدهولت بیشدتري عبدور
کنند .سپس ،سولووسولوورون بددون بدار الکتریکدی در داخدل سدلو
(جایی که یون  H+به دلیل پمپاژ آن به بیدرون سدلو نسدبتاً کمیداب
اسددت) یددک یددون  H+از دسددت مددیدهددد و مجدددداً مولکددو هدداي
سولووسولوورون بدار الکتریکدی (آبدوسدت) تشدکیل مدیشدوند کده
خاصیت آبدوستی بیشتري پیدا میکند و دیگر قادر به خروج از سلو
نیستند .به این طری  ،علفکشهاي اسیدي ضعیف درون سدلو (یدا
درون آوندهاي آبکش) به دام افتاده و به طدور کارآمددي منتقدل مدی
شوند (.)44
محققان متعددي گزارش کردهاند که افزودن سولوا آمونیدوم بده
محلو پاشش علفکشهاي گروه  ۲0( Aو  ،)4۲گروه  19( Cو ،)47
گروه  43 ،38 ،3۲( Gو  ،)49گروه  )43 ،۲4( Hو گدروه  5( Oو )40

سبز بهبود کارایی آنها میشود .این علفکشهدا بدا دریافدت آنیدون
 NH4+از سولوا آمونیوم خاصیت آبگریزي بیشتري پیدا میکنند که
نووذپذیري آنها براي عبور از عرض کوتیکو و غشداء سدلولی بیشدتر
است .پس از عبور از کوتیکو و غشاء سلولی ،یون  NH4+از مولکو
علفکش جدا میشود .از اینرو ،مجدداً مولکو هاي علدفکدش داراي
بار الکتریکی منوی و خاصیت آبدوستی بیشتر میشوند و دیگدر قدادر
به خروج از سدلو نیسدتند .از ایندرو ،کدارایی علدفکدش بدا افدزودن
سولوا آمونیوم افزایش مییابد .با این وجود ،افزودن سدولوا آمونیدوم
بدده محلددو پاشددش علددفکددشهدداي گددروه  Bگدداهی بددیتدداثیر
(نیکوسددولوورون ( )13و ایمازامتددابنز ( ))17و گدداهی بددا تدداثیر منوددی
(متسوالم ( ))11بر کارایی آنها گزارش شده است.

شکل  -2ساختار و خاصیت سولفوسولفورون در شرایط اسیدی و قلیایی
حاللیت در آب سولووسولوورون در  pH = 5برابر  17/6و در  pH = 9برابر  48۲میلیگرم در لیتر در دماي  ۲0درجه سانتیگراد اندازهگیري شده است (.)16
Figure 2- Structure and property of sulfosulfuron under acidic and alkaline conditions
Water solubility of sulfosulfuron has been measured up to 17.6 mg L-1 at pH = 5 and 482 mg L-1 at pH = 9 in 20°C (16).

نتایج نشان داد که حضور کداتیونهداي  Ca++ ،Na+و  Fe+++در
حامل پاشش توانسدت مقددار  ED90را از  9/80گدرم مداده مدوثره در
هکتار به به ترتیز  47/48 ،۲7/60و  50/3۲گرم ماده موثره در هکتار
افزایش دهد (جدو  )1که نشان دهنده به ترتیز کاهش 79/3 ،64/5
و  80/5درصدي کدارایی سولووسدولوورن در کنتدر یدوالف وحشدی
زمستانه با حضور امالح کاتیونی در حامل پاشش است .بین شد اثدر
ناسازگار امالح کاتیونی  Ca++و  Fe+++اخدتالف معندیداري مشداهده
نشد .همانرور که در بخش مقدمه اشاره شد ،اثر ناسازگار حضور اندواع
کدداتیونهدداي ( Mn++ ،Zn++ ،Mg++ ،Ca++ ،K+ ،Na+و  )Fe+++در
حامل پاشش بر کارایی علدفکدشهداي اسدیدي ضدعیف بده وسدیله
محققان متعددي به اثبا رسیده است .همانند سایر علدفکدشهداي
اسیدي ضعیف ،سولووسولوورون نیز در شرایط قلیایی بده بخدشهداي
آنیونی (با بار الکتریکی منوی) و کاتیونی ( )H+توکیک میشود (شکل
 .)۲بخش آنیونی سولووسولوورون با کاتیونهاي شبه فلزي موجدود در

آب پیوند برقرار کند .در نتیجه ،نمک علفکش-کاتیون بلوري شدکل
( )1تشکیل میشود که به دلیل حاللیت پایین آن در آب قادر به عبور
(جذب) از کوتیکو برگ علف هدرز نیسدت؛ لدذا ،سدبز افدت شددید
کارایی علفکش میشود .هافمن و همکاران ( )14گزارش کردند کده
حضور کاتیون  Ca++در حامل پاشش سبز افزایش اندازه قردرههداي
پاشش میشود .در نتیجه ،نشست قررهها روي برگ به شد کاهش
مییابد .آنها این پدیده را دومین دلیل اُفت کارایی علدفکدش پاشدیده
شده با آب سخت دانستند .شد اثر ناسدازگار کداتیونهدا بدر کدارایی
سولووسولوورون به ظرفیت کاتیونی آنها بسدتگی داشدت .بده عبدارتی
دیگر ،شد اثر ناسدازگار کداتیونهداي دو و سده ظرفیتدی بیشدتر از
کاتیون تک ظرفیتی بود .این نتایج با یافتههداي نالواجدا و ماتیسدیاک
( )۲8با گالیووسیت علی وردي و همکداران ( )1بدا ایمازتداپیر ترداب
دارد.
از نظر آماري ،مقادیر  ED90بدست آمده براي تیمارهداي افدزودن
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سولووسولوورون نیم ساعت قبل ،همزمان و نیم ساعت بعد از افدزودن
سولوا آمونیوم به حامل پاشش حاوي کاتیون  Na+بده ترتیدز برابدر
 16/49 > ۲0/۲۲ > ۲3/54گددرم مدداده مددوثره در هکتددار؛ بددراي
تیمارهاي افزودن سولووسولوورون نیم سداعت قبدل ،همزمدان و ندیم
ساعت بعد از افزودن سولوا آمونیوم به حامل پاشش حداوي کداتیون
 Ca++به ترتیز برابر  11/83 ≥ 15/34 > 58/50گرم ماده مدوثره در
هکتار و براي تیمارهاي افدزودن سولووسدولوورون ندیم سداعت قبدل،
همزمان و نیم ساعت بعد از افزودن سولوا آمونیوم به حامدل پاشدش
حاوي کاتیون  Fe+++به ترتیز برابر  1۲/05 > ۲7/63 > 48/73گرم
ماده موثره در هکتار بود .مقادیر  ED90بدست آمدده بدراي تیمارهداي
افزودن سولووسولوورون نیم ساعت قبل ،همزمان و نیم ساعت بعدد از
افزودن اسیدسیتریک به حامل پاشش حاوي کاتیون  Na+بده ترتیدز
برابددر  7/37 ≥ 9/01 > 36/35گ درم مدداده مددوثره در هکتددار؛ بددراي
تیمارهاي افزودن سولووسولوورون نیم سداعت قبدل ،همزمدان و ندیم
ساعت بعد از افزودن اسیدسیتریک به حامدل پاشدش حداوي کداتیون
 Ca++به ترتیز برابر  8/4۲ > 13/۲8 > 39/7۲گرم مداده مدوثره در
هکتار و براي تیمارهاي افدزودن سولووسدولوورون ندیم سداعت قبدل،
همزمان و نیم ساعت بعد از افزودن اسیدسدیتریک بده حامدل پاشدش
حاوي کاتیون  Fe+++به ترتیز برابر  9/98 > 17/4۲ > 59/53گدرم
ماده موثره در هکتار بود .به طور کلی ،این نتایج نشان مدیدهندد کده
توالی و فاصله زمانی افزودن ماده افزودنی و سولووسدولوورون بده آب
سخت بر کارایی سولووسولوورون در کنتر یدوالف وحشدی زمسدتانه
تدداثیر معنددیداري دارد .بددا مقایسدده ایددن نتددایج بددا تیمددار کدداربرد
سولووسولوورون به تنهایی با حامل آب مقرر (مقدار  ED90برابر 9/80
گرم ماده موثره در هکتار) میتوان چنین استنتاج کرد که افزودن مواد
افزودنی نیم ساعت بعد از افزودن سولووسولوورون به آب سخت هدیچ
تاثیري در رفع اثر ناسازگار امالح کداتیونی موجدود در آب سدخت بدر
کارایی سولووسولوورون نداشته است .به نظر میرسد که وقتدی علدف
کش قبل از مواد افزودنی به آب سخت افزوده شود ،نمک علفکش -
کاتیون تشکیل میشود .لذا ،کاتیونهاي آب سدخت امکدان دریافدت
آنیونهاي  H+از اسیدسیتریک و  NH4+از سولوا آمونیوم را از دست
میدهند .به همین دلیل ،ایدن تدوالی افدزودن مدواد شدیمیایی بده آب
سخت هیچ تاثیري در رفع اثر ناسازگار امالح کداتیونی موجدود در آب
سخت بر کارایی سولووسولوورون نداشته است .این در حالی است کده
بهترین کارایی سولووسولوورون زمانی حاصل شد که نیم ساعت بعد از
افزودن مواد افزودنی به آب سخت اضافه شود .چنین رفتاري در آماده
سازي محلو پاشش سبز حذف کامل اثر ناسدازگار امدالح کداتیونی
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موجود در آب سخت بر کارایی سولووسولوورون شد .به نظر مدیرسدد
که وقتی مواد افزودنی قبل از علفکش بده آب سدخت افدزوده شدود،
کاتیونهاي آب سخت میتوانند آنیدونهداي  H+از اسدیدسدیتریک و
 NH4+از سولوا آمونیوم را دریافت کنند .سپس ،با تشکیل و رسدوب
نمک کاتیون-آنیون ،آب سخت به آب نرم تبدیل میشود که مشکلی
در کارایی علفکش ایجاد نمیکند .تاکنون ،آزمایش مشابهی به اجدرا
در نیامده بود ،ولی در یک آزمایش که با هددف تداثیر تدوالی افدزودن
مویان و علفکش به آب ندرم (نده آب سدخت) انجدام گرفتده اسدت،
راموس و همکاران ( )37گزارش کردندد کده افدزودن مویدان قبدل از
افزودن علفکشهاي آمینوپیرالید و فلورکسدیپیدر در مقایسده حالدت
برعکس سبز کنتر بهتر  Senna obtusifoliaمیشود.
نهایتاً ،با مقایسه تیمارهاي افزودن علفکش ندیم سداعت بعدد از
افزودن مواد افزودندی بده حامدلهداي پاشدش حداوي  Na+و ،Ca++
کارایی اسیدسیتریک در مقایسه با سولوا آمونیوم در رفع اثر ناسدازگار
امالح کاتیونی موجود در آب سخت بر کارایی سولووسولوورون بیشدتر
بود .دلیل احتمالی این موضوع قبالً بحث شد.

نتیجهگیری
آزمایش حاضر نشان میدهد که رمدز بهیندهسدازي کدارایی مدواد
افزودنی نرمکننده آب سخت در توالی صحیح افزودن آنها نسدبت بده
علفکش به آب سخت است .اگر توالی افزودن صحیح انجدام نگیدرد،
یعنی اگر علفکش نیم ساعت قبدل از مداده افزودندی بده آب سدخت
افزوده شود ،هیچ تاثیري در رفع اثر ناسازگار امالح کاتیونی موجدود در
آب سخت بر کارایی علفکش ندارد .این بدین معنی است که نه تنها
علفهاي هرز به خوبی کنتر نخواهند شد بلکه هزیندههداي اضدافی
(علفکش  +ماده افزودنی  +کاربرد) را متحمل کشاورز خواهدد کدرد.
لذا ،در شرایری که کشاورز قصد استواده از آب سدخت بدراي کداربرد
علفکش اسیدي ضعیوی مانند سولووسولوورون دارد ،افزودن ترجیحداً
اسیدسیتریک و اگر دردسترس نبود سولوا آمونیوم نیم ساعت قبدل از
افزودن سولووسولوورون به حامل پاشش توصیه میگردد.

سپاسگزاری
نویسندگان قدردان معاونت پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همددان
براي تخصیص گرنت براي اجراي این آزمایش هسدتند کده در قالدز
پایاننامه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهاي هرز به انجام
رسیده است.
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Introduction: In arid regions such as Iran, water hardness, as a result of existence of calcium- and
magnesium-containing minerals, is a serious challenge for irrigation practice. The irrigation systems are often
applied to spray herbicides. Therefore, using hard water having high cations for herbicide application is
inevitable. Such water can adversely affect the activity of some herbicides particularly weak acid ones. A
solution for overcoming this problem is the addition of an adjuvant to the tank. It is well established that the
addition of (NH4)2SO4 (43) and C6H8O7 (45) will efficiently remove the cations of hard water from the spray
solution of weak acid herbicides. However, there is no report on whether the efficacy of sulfosulfuron (a weak
acid herbicide, pKa = 3.5) is affected by the cations of hard water. Furthermore, it is observed in literature and
practice that the addition of herbicide to the tank is immediately done after adding the adjuvant to the tank. Thus,
there is no report on whether the sequence and time interval of adding adjuvant and herbicide to hard water could
be affected by the efficacy of weak acid herbicide.
Materials and Methods: The seeds of winter wild oat (Avena sterilis ssp. ludoviciana Durieu.) were primed
in the same method which was already described (3). Then, eight seedlings with a 1-cm radicle and 0.5-cm
coleoptile were transplanted at a 1-cm depth within each 3-liter pot filled with a 1:1:4 ratio of sand: animal
manure: clay loam soil, respectively. The experiment was carried out as a dose-response study in a completely
randomized design with three factorial (6×4×7) and four replications. The 1st factor was the dose of
sulfosulfuron (0, 1.25, 2.5, 5, 10, and 20 g a.i. ha -1). The 2nd factor included the type of spray carrier (distilled
water, hard water containing sodium chloride (NaCl), calcium chloride (CaCl2) and iron chloride (CaFe3) at 600
mg L-1). The 3rd factor was also the sequence and time interval of adding adjuvant and herbicide to the spray
carrier (with and without adding 500 mg citric acid (C6H8O7) L-1 or 20 g ammonium sulfate ((NH4)2SO4) L-1 at
30 min before, simultaneous, and 30 min after adding sulfosulfuron to the spray carrier). Five weeks after
spraying, the response of individual dry weight of winter wild oat to treatments was analyzed as a nonlinear
regression. This was carried out by using a four parametric logistic model (36) to estimate the values of ED 50 and
ED90 which are the doses of sulfosulfuron causing a 50 and 90% reduction in the dry weight as compared to the
control, respectively.
Results and Discussion: In contrast to ammonium sulfate which was ineffective, the addition of citric acid to
distilled water under each sequence and time interval improved the efficacy of sulfosulfuron. Decreasing the pH
can permit the weak acidic herbicides to pass through the cuticle and then cell membrane during the ionic trap
process. The presence of Na+, Ca++ and Fe+++ cations in the spray carrier increased the amount of sulfosulfuron
required for 90% reduction in the dry weight of winter wild oat from 9.80 to 27.60, 47.48, and 50.32 g ha -1,
respectively. There was no significant difference between the intensity of the incompatibility of Ca ++ and Fe+++
cations. Similar to other weak acid herbicides, sulfosulfuron can also be ionized into anionic (a negatively
charged form) and cationic (H+) fragments under alkaline conditions. The anionic part of sulfosulfuron bonds
with the cations in hard water. As a result, a crystalline herbicide-cation salt is formed which is not able to pass
through the cuticle due to its low solubility in water. The addition of both adjuvants 30 min after the addition of
sulfosulfuron to distilled water containing the cations had no effect on removing the adverse effect of cations on
the efficacy of sulfosulfuron. Conversely, adding sulfosulfuron 30 min after the addition of both adjuvants to the
distilled water containing the cations provided the best efficacy of sulfosulfuron. When the adjuvants are added
to hard water before herbicide, the cations of hard water can receive the cation of H+ from citric acid or NH4+
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from ammonium sulfate. Then, the formation and sediment of the cation-anion salt turns hard water into soft
water, having no problem with the efficacy of sulfosulfuron.
Conclusion: The issue of correct sequence for adding adjuvant and herbicide to hard water is important.
Lack of knowledge about this issue can lead to not only the lack of weed control but also the imposition of
additional costs on the farmer.
Keywords: Spray carrier quality, Hard water cations, Weak acid herbicide

