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  دهیچک

طـرح   هیبر پا لیصورت فاکتوربه یشیآزما ،در کنترل سوروف ریمازتاپیکش الفع ییبر کارا یاهیگ يهاکاربرد روغن اثر یبررس منظوربه

شـامل غلظـت    مارهـا یانجـام شـد. ت   رجندیدانشگاه ب يدانشکده کشاورز یقاتیدر گلخانه تحق 1395با چهار تکرار در سال  یکامالً تصادف

ـ   گرم ماده 100و  50، 25، 5/12، 25/6، صفرشش سطح ( رد ریمازاتاپیکش اعلف ـ گ یمؤثره در هکتار) و نوع مـاده افزودن در شـش   یاهی

نشـان داد کـه غلظـت     جیمنداب، بادام تلخ و کرچک بودند. نتـا  ،ینیزمبادام ل،ینارگ یاهیگ يها) و روغنیاهیگ سطح شاهد (بدون روغن

شامل ارتفاع، وزن تازه و خشک انـدام   شده يریگصفات اندازه یبر تمام یو اثر متقابل غلظت در ماده افزودن یکش، نوع ماده افزودنعلف

 ییکارا شیتوان را در افزا نیو کمتر نیشتریب ترتیببه لیکرچک و نارگ يهادارد. روغن يداریاثر معن شهیحجم و طول ر شه،یو ر ییهوا

در  يشـتر یکـاهش ب  ،شهیو ر ییصفات وزن تازه اندام هوا يبرا ازین مورد 50EDر یمقاد یاهیگ يهانشان دادند. در حضور روغن ریمازاتاپیا

مقدار  توانیم یاهیگ يهانشان داد که با کاربرد هر کدام از روغن ینسب ییتوانا رینشان داد. مقاد شهیو ر ییبا وزن خشک اندام هوا سهیمقا

ـ گصفات اندازه شتریبا توجه به کاهش ب طورکلیبهشدت کاهش داد. کنترل سوروف را به يبرا ازیکش مورد نعلف شـده سـوروف در    يری

 يادیپسماند نسبتاً ز يکه دارا ریمازاتاپیکش ادر کاهش ورود علف یمواد افزودن نیکاربرد ا رسدینظر مبه ،یاهیروغن گ يدارا يمارهایت

  مؤثر باشد. اریبس ستیز طیدر خاك است، به مح

  

  

 یکش، ماده افزودنعلف ،یکیصفات مورفولوژ ،ینسب ییتوانا :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  

  رجندیدانشگاه ب ،يدانشکده کشاورزگروه زراعت و اصالح نباتات،  ،یکارشناسآموخته استادیار و دانش بیترتبه. 2و  1
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  مقدمه

ـ نظ ییمـواد غـذا   دیـ دهنـده تول عوامل کاهش تیریمد آفـات،   ری

حـل مسـئله    يبرا يراهکار واندتیهرز م يهاو علف هايماریب

هـرز   يهـا ). علـف 6باشـد (  ییمواد غذا دیروزافزون به تول ازین

ـ کننـده تول عوامـل محـدود   نیتـر از مهم یکیعنوان به مطـرح   دی

ـ دل ترتیـب بـه که  يطورهستند به  يدرصـد  25و  10کـاهش   لی

و  افتـه یتوسعه  يدر کشورها يعملکرد کل محصوالت کشاورز

 يهامناسب علف تیریمد نی). بنابرا21ستند (توسعه هدر حال 

ـ   دیبه تول دنیرس یاصل يهااز راه یکیهرز   نیمطلـوب و همچن

اسـت   يمحصـوالت کشـاورز   دیـ در امر تول تیبه موفق دنیرس

هـرز   يهـا علـف  تیریدمـ  يهـا روش نیتـر از عمده یکی). 9(

  ).  44ها است (کشکاربرد علف

ــوروف ــ) گEchinochloa crus-galli Beauv( سـ  یاهیـ

 يهـا علـف  نیتراز مهم یکیمتعلق به خانواده غالت و  سالهکی

ـ  رانیهرز مزارع مختلف در ا از  شیو جهان است. سوروف در ب

کرده و باعث کـاهش   جادیمحصول مشکل ا 36کشور و در  61

چهار کربنـه اسـت و    اهانی). سوروف از گ26( شودیعملکرد م

 برخـوردار بـوده و در   یعیسر یدهاز رشد و پنجه لیدل نیهم هب

 يعملکـرد محصـوالت کشـاورز    دتریموجب کاهش شـد  جهینت

 نیتـر و مهـم  نیتـر از سـمج  یکی). سوروف 32 و 20( شودیم

ـ دن برگکیهرز بار يهاعلف همچـون   یلـ یاسـت کـه بـه دال    ای

)، قدرت 24( دیشد یبیدگرآس تی)، خاص29قدرت رقابت باال (

) ، خـواب بـذر   16 و 10 ،7با طـول عمـر بـاال (    ادیبذر ز دیتول

ــترش ز41( ــدرت گس ــ)، ق ــ26( ادی ــه  نی) و همچن ــت ب مقاوم

منجر به بروز  ای) در اغلب نقاط دن28 و 22 ،15 ،3ها (کشعلف

ـ تول ریدر مس یمشکالت فراوان مختلـف   یمحصـوالت زراعـ   دی

ـ   تواننـد یسال م 9است. بذور سوروف تا حدود  هشد  تبـه حال

ـ  ماندهیخواب باق ـ ). بـذور تـازه ر  7د (و سپس جوانه بزنن  زشی

دارنـد امـا پـس از گذشـت      یزندرصد جوانه 5/1کرده کمتر از 

ـ درصد جوانـه  70از  شیبذور ب نیماه ا هشت ). 41دارنـد (  یزن

 جـه یدر نت یفرنگـ گوجه وهیم يدرصد 84و  26کاهش عملکرد 

در  هبوتــ 64و  16 يهــادر تــراکم ترتیــببــهحضــور ســوروف 

است کـه کـاهش    یدر حال نیا)، 5مترمربع گزارش شده است (

ــا  21عملکــرد  ــرنج ( يدرصــد 79ت ــا  19)، 43 و 29در ب  33ت

ــد ــ يدرص ــیزمبیدر س ــ40( ین ــد 80از  شی) و ب در  يدرص

مختلـف سـوروف    يهـا حضور تراکم جهی) در نت27چغندرقند (

  گزارش شده است.

پرخطر از نظـر بـروز    اریبس اهانیاز گ یکیعنوان به سوروف

 نیـ کـه از ا  شـود یمختلف شناخته مـ  يهاکشمقاومت به علف

ــطر ــکالت   قی ــروز مش ــث ب ــزا  یباع ــون اف ــرف  شیهمچ مص

 تیریمـد  نهیهز شیها، افزاکشعلف ییاها، کاهش کارکشعلف

 هـا سـتم یاکوس یخطـر آلـودگ   شیافزا نیهرز و همچن يهاعلف

کـه سـوروف در    يادی). با توجه به مشکالت ز28 و 3( شودمی

مناسب سوروف  تیریمد ،کندیم جادیا یمحصوالت زراع دیتول

است  ایساز در سرتاسر دنمشکل اریهرز بس يهااز علف یکیکه 

). کشت 28است ( يضرور اریحصول عملکرد مطلوب بس يبرا

)، 45بذور) ( ياز بذور سوروف (بوجار يعار یزراع اهیبذور گ

ـ  ادیـ سـرعت رشـد ز   يدارا یاستفاده از ارقام زراعـ   نیو همچن

 يدارا ی)، اسـتفاده از ارقـام زراعـ   25بـاال (  قدرت رقابت يدارا

در مزارع کوچـک   یدست نی)، وج39 و 18( یبیدگرآس تیخاص

سـوروف (کنتـرل    یاختصاص يزايماری)، استفاده از عوامل ب1(

 ییبهبـود کـارا   و ییایمیش تیریمد نی) و همچن19) (یکیولوژیب

سـوروف در   تیریعمـده مـد   يهـا ها از جملـه روش کشعلف

 ریسـا  يهـا تیختلف است. بـا توجـه بـه محـدود    محصوالت م

بـر بـودن،   و زمـان  ادیز نهیهز ریسوروف نظ تیریمد يهاروش

صرفه و مقرون به  يهااز روش یکی عنوانبهها کشکاربرد علف

منظور به يادیز يهاکش). علف4است ( ریناپذاجتناب ياقتصاد

ه از آن کـ  ندشـو یهرز در جهان استفاده قرار مـ  علف نیکنترل ا

 ریمازاتـاپ ی)، اQuinclorac) (40( کلـراك نیکـو  تـوان یجمله مـ 

)Imazethapyr) (37میســــــد ربــــــاكیپ سی)، بــــــ   

)28( Bispyribac-sodium)(ــراز )، Atrazine) (23( نی، آتـــ

)، 37) (Penoxsulam( سوالم)، پنوک2) (Clomazone(کلومازون 

، )Bensulfuronســولفورون (، بــن)Fenoxapropفنوکســاپروپ (

ــاکلر ( ــاربی، ت)Butachlorبوت ــنی)، مولThiobencarb( وبنک  تی
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)Molinate) (14ــ) و غ ــتفاده از    رهی ــد اس ــرد. هرچن ــاره ک اش

 يهـا سـوروف، در کنـار روش   یقـ یتلف تیریها در مدکشعلف

) امـا  8اسـت (  يضـرور  یکیولوژیو ب یکیمکان ،یزراع تیریمد

 هـا، کـش کـش مناسـب، تنـاوب در کـاربرد علـف     انتخاب علف

 يسـاز نـه یو به يامناسـب، کـاربرد لکـه    يهـا استفاده از غلظت

 تیریمـد  ییدر کـارا  کننـده نیـی مهم و تع اریکاربرد از عوامل بس

هـا  کـش کـاربرد علـف   يسازنهیمنظور به). به31است ( ییایمیش

در میان مواد افزودنی،  است.  جیرا اریبس یافزودن مواداستفاده از 

بـاال در   هیـ سـرعت تجز  نیو همچن یکم بودن اثرات سم لیدلبه

هـاي گیـاهی نسـبت بـه     تمایـل بـه کـاربرد روغـن     )17( طیمح

ـ از طر یاهیـ گ يهـا روغـن هاي معدنی بیشـتر اسـت.   روغن  قی

کش نفوذ علف شیفزامنجر به ا کولیکوت يریپذتیحالل شیافزا

 یاهیـ گ يهـا ). کاربرد روغـن 17 و 13( شوندیبه داخل برگ م

بادام  تون،یکرچک، کلزا، کنجد، ز ن،یریبادام ش يهاشامل روغن

ــه ــخ، پنب ــه، ســوتل ــه ایدان ــداب ب ــاکــشهمــراه علــفو من  يه

ــمازامتابنزمتیا ــ ل،ی ــه   میدیستوکس ــر ب ــولفورون منج و سولفوس

هـا  کـش علـف  نیتوسط ا یوحش والفی یکنترل ییاکار شیافزا

مختلـف در   يهـا کشعلف ییکارا شی). با توجه به افزا17شد (

 توانـد یم یاهیگ يهاروغن رسدینظر مها بهوغنکاربرد ر جهینت

کاهش مصـرف و در   جهینتو در ریمازاتاپیا ییکارا شیباعث افزا

مطالعه بـا هـدف    نیا نی. بنابراشود طیپسماند آن در مح تینها

در کنتـرل سـوروف    ریمازاتـاپ یکـش ا علـف  ییکـارا  يسازنهیبه

 روغـن  نیانتخـاب بهتـر   نیو همچنـ  یاهیگ يهاروغن لهیوسهب

 ریمازاتـاپ یکـش ا علـف  یکیولـوژ یب تیفعال شیافزا يبرا یاهیگ

 انجام شد.

  

  هامواد و روش

بـا   یدهـ خراش ماریمنظور شکستن خواب بذور سوروف از تبه

سـپس  اسـتفاده شـد.    قـه یدق 10مدت به ظیغل کیسولفور دیاس

منظـور  شسـته شـدند. بـه    ریبـا آب شـ   قـه یدق 30مـدت  بذور به

ــوگ ــود يریجل ــذور و گ یگاز آل ــهیب ــااهچ ــل از آن،  يه حاص

 پنجبذور به کمک محلول هیپوکلریت سدیم  یسطح یضدعفون

بـا   قـه یدق پـنج دقیقه صورت گرفت و سپس  پنجمدت هدرصد ب

کشـت   يهـا ینی). سپس بذور به سـ 17آب شستشو داده شدند (

درجـه   20درجه روز و  30 يگلخانه با دماو منتقل  تیپ يحاو

صـورت مـداوم و   کشت بـه  يهاینیس ياریشب منتقل شدند. آب

رشـد   يهااهچهیگ فتهه دوانجام شد. پس از  بارکیروز  دوهر 

بافــت  يخــاك (دارا يحــاو يتــریل 5/1 يهــابــه گلــدان افتــهی

منتقـل شـدند.    یـک بـه   چهـار برگ به نسبت ) و خاكیشنیلوم

انجـام   ریبا آب ش بارکیروز  دوو هر  اهیگ ازیبر اساس ن ياریآب

هـا بـه چهـار گیاهچـه در هـر      مرحله دو برگی گیاهچـه  شد. در

گـرم در   سهاز محلول  لیترمیلی 30میزان گلدان تنک شدند و به

ها اضافه شد. در مرحله چهـار  لیتر کود اوره به هر یک از گلدان

 یبا خروجـ  يشارژ یکمک سمپاش پشتبه یکامل سمپاش یبرگ

گلخانـه در   یدر هکتار انجام شد. دما و رطوبـت نسـب   تریل 250

 يهادرصد بودند. روغن 36درجه و  25 ترتیببه یزمان سمپاش

 تیتوگیسـ  کنندهونیدرصد امولس 10 ياستفاده حاو دمور یاهیگ

(شـرکت پـارس زرنگـاران، ایـران) بودند. چهار هفتـه پـس از   

شـده و سـپس    يریـ گهرز سوروف انـدازه  اهیارتفاع گ یسمپاش

دقـت از خـاك   به هاشهیو ر از سطح خاك برداشت شده اهانیگ

گــرم  001/0 يتــرازو لهیوســبــه آنهــاجــدا شــده و وزن تــازه 

در اسـتوانه   يورغوطـه  لهیوسـ شد. سپس حجم (بـه  يریگاندازه

 يریگکش) اندازهخط لهیوس(به شهیآب) و طول ر يمدرج حاو

داخـل آون بـا    شـه یو ر ییانـدام هـوا   يهاشد. پس از آن نمونه

سـاعت منتقـل شـد و     48مـدت  بـه  گـراد یدرجه سانت 75 يدما

  شدند. نیسپس مجدداً توز

بـا   یطـرح کـامالً تصـادف    هیبر پا لیصورت فاکتوربه شیآزما

ــال   ــرار در س ــار تک ــه تحق 1395چه ــاتیدر گلخان ــکده  یق دانش

شـامل   شیآزمـا  يمارهـا یانجام شـد. ت  رجندیدانشگاه ب يکشاورز

، 5/12، 25/6، صـفر در شـش سـطح    ریمازاتاپیکش اغلظت علف

 تیپرسوئ يگرم ماده مؤثره در هکتار از ماده تجار 100و  50، 25

حـل در آب و سـاخت شـرکت    قابل عیما ونی، فرموالسدرصد 10

ــان (  ــف آلم ــاده Pursuit, 10% SL, Basf, Germanyبس ) و م

ـ  ) و یاهیـ گ يهـا در شـش سـطح شـاهد (بـدون روغـن      یافزودن
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بادام تلخ و کرچـک  منداب،  ،ینیزمبادام ل،ینارگ یاهیگ يهاروغن

 انسیـ وار زیبود. آنـال  تیتوگیس انیمودرصد  10شده با  ونیامولس

انجـام گرفـت. از    SAS 1/9 افـزار کمـک نـرم  به شیآزما يهاداده

سـوروف در   شهیو ر ییکل وزن تازه و خشک اندام هوا يهاداده

هاي دز پاسـخ اسـتفاده شـد. پاسـخ     هر گلدان براي برازش منحنی

ـ علف صـورت  بـه  ریمازاتـاپ یکـش ا ه مقـدار علـف  هرز سوروف ب

خطی با مدل رگرسیون غیر یاهیگ يهاخالص و در حضور روغن

رسـم   هـا یپالت آنالیز شده و منحن گمایافزار سو با استفاده از نرم

 ،یاهیـ گ يهـا با و بـدون روغـن   ریمازاتاپیکش اعلف ي. براندشد

 ریـ لجستیک زطور همزمان با مدل چهار پارامتري ها بهتمامی داده

  ) برازش داده شدند. 1(معادله 

)1        (         
    

D C
U Cij

1 exp b log x log ED50i

 
 
  
    


 

 
  

  

ـ بیانگر وزن تازه  Uijمعادله،  نیا در و  ییخشـک انـدام هـوا    ای

حد مجانب باال و پایین وزن تازه و خشک انـدام   Ciو  D شه،یر

شـیب   biکـش،  نهایت علفدر مقادیر صفر و بی شهیو ر ییهوا

در  ریمازتاپیکش اعلف يهاغلظت 50ED ،x حنی در محدوده من

اسـت   ریمازتـاپ یا شکاز علف یغلظت 50EDو  یتمیلگار اسیمق

هـرز  درصـد وزن تـازه و خشـک علـف     50که منجر به کاهش 

  ).38( هستند شود،یسوروف م

که  یاهیهمراه روغن گکش خالص و بهاز علف يریمقاد سپس،

، کـه  2نـد بـا اسـتفاده از معادلـه     شده بود یکسانیموجب پاسخ 

  ).38ند (شد سهیمقا شود،یم دهینام ینسب ییتوانا
  

)2                           (R ED ED ;R Rf f v   150 50  
  

 ينشانگر مقـدار  ترتیببه f+v50EDو  f50EDمعادله،  نیا در

ـ از روغـن گ  کیهمراه هرکش خالص و بهاز علف الزم  یاهی

هرز بین حـدود  صد در وزن خشک علفدر 50براي کاهش 

تـر و یـا   نسبی کوچک ییاست. اگر توانا C و Dباال و پایین 

موجب کاهش و  یاهیتر از یک باشد، افزودن روغن گبزرگ

کش شده است برگی علفویا فعالیت شاخ ییافزایش کارا ای

)38.(  

  نتایج 

ـ نوع ماده افز ر،یمازاتاپینشان داد که غلظت ا شیآزما جینتا  یودن

ـ     نیو همچن  ،ریمازاتـاپ یو غلظـت ا  یاثـرات متقابـل مـاده افزودن

 ی) بـر تمــام 01/0 يداری(در ســطح معنـ  يداریاثـر معنـ   يدارا

صفات مورد مطالعـه شـامل ارتفـاع، وزن تـازه و خشـک انـدام       

). با توجه بـه  1 ولدارد (جد شهیحجم و طول ر شه،یو ر ییهوا

سوروف  اهیشده در گ يریگصفات اندازه یتمام داریکاهش معن

حجـم و طـول    شـه، یو ر ییشامل وزن تازه و خشک اندام هـوا 

کـش  بـه همـراه علـف    یاهیـ گ يهاکاربرد روغن جهینتدر شهیر

در  ریمازاتـاپ یا لهیوسسوروف به یکنترل ییبهبود کارا ر،یمازاتاپیا

 مشاهده شد.  یاهیگ يهاکاربرد روغن جهینت

ه اسـت کــه اثــر  متعـدد منتشرشــده نشــان داد  يهــاگـزارش 

 کلوفـوپ ی)، د30( ونیـ مزوتر يهاکشمختلف علف يهاغلظت

و  میدی)، ستوکس34( لیپروپارژ نافوپیکلود م،یدیکلوکسیس ل،یمت

ماننـد وزن خشـک و تـازه انـدام      ی) بـر صـفات  35فنوکساپروپ (

 قفـو  يهـا کـش کـه اثـر علـف    یمعن نیاست. بد داریمعن ییهوا

سـال پـیش    400پاراسلوس در  کار رفته است.وابسته به غلظت به

). 33آن اسـت (  تیسـم  کنندهنییماده، تع کینشان داد که غلظت 

عنـوان مثـال   کـرده اسـت بـه    دییرا تأ جینتا نیا زین گریمطالعات د

) نشان دادند که غلظت سولفوسـولفورون  12و همکاران ( یحمام

ـ  ،لیمتسولفورون مت + و سولفوسولفورون بـر وزن   يداریاثر معن

 ).Hordeum spontaneum Koch(توسط جودره  يدیتولخشک 

غلظــت  داریاثــر معنــ زیــ) ن39و همکــاران ( يعتمداریدارد. شــر

 ییبــر وزن خشــک و تــازه انــدام هــوا لیــپروپارژ نــافوپیکلود

را گزارش کردنـد. عـالوه    ).Phalaris minor Retz( واشیخون

ـ ) ن11و همکـاران (  یحمام نیبر ا نشـان دادنـد کـه غلظـت      زی

و  لیمتیفوپ پ یهالوکس ل،یپروپارژ نافوپیکلود يهاکشلفع

بر وزن خشک انـدام   يداریاثر معن ،سولفات لیمت فنزوکواتیدا

 دارد. ).Avena ludoviciana Durieu( یوحش والفی ییهوا

 جیشده اسـت. نتـا   انیب 2در جدول  هانیانگیم سهیمقا جینتا

 یاهیـ گ يهـا از روغـن  کـدام چیکـه هـ   دهدیجدول نشان م نیا

ـ  ییتنها(در صورت کاربرد به ونهیامولس  داری) باعث کـاهش معن
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  هاي گیاهیکش ایمازاتاپیر و روغنهاي مختلف علفهرز سوروف در حضور غلظتگیري شده علفمقایسه میانگین صفات اندازهنتایج . 2جدول 
  غلظت ایمازاتاپیر 

در  مؤثره(گرم ماده 

  هکتار)

  ارتفاع   روغن گیاهی
وزن تازه اندام 

 هوایی 

وزن خشک 

 اندام هوایی 

وزن تازه 

 ریشه 

وزن خشک 

 ریشه 
 طول ریشه  حجم ریشه 

  متر)(سانتی  مترمکعب)(سانتی  (گرم)  متر)(سانتی    

 82/65a 18/56 a 11/75 a 22/49 a 11/90 a 23 b 290 a  بدون روغن گیاهی شاهد

 65/82a 18/63 a 11/81 a 22/68 a 11/74 a 26/75 a 295a  لروغن نارگی  شاهد

 81/25a 18/63 a 11/67 ab 22/88 a 11/84 a 28 a 297/5a زمینیروغن بادام شاهد

 79/55a 18/38 a 11/65 ab 22/70 a 11/02 ab 28/25 a 300/75a روغن منداب شاهد

 81/25a 18/52 a 11/45 ab 22/58 a 11/44 ab 26/75 a 295a روغن بادام تلخ  شاهد

 80/00a 18/43 a 11/45 ab 22/52 a 11/59 a 28/25 a 297/5a روغن کرچک شاهد

 75/35b 17/16 ab 10/91 ab 21/98 a 10/37 b 18/25 c 263/75ab  بدون روغن گیاهی 25/6

 73/75bc 16/14 bc 8/34 c 19/05 b 7/32 c 17/75 c 185de  روغن نارگیل 25/6

 70/25cd 15/51 bc 7/82cd 17/91 bc 6/77 cd 16/25 cd 170d-g زمینیبادام روغن 25/6

 68/04de 14/56 cd 7/19 cd 16/69 cd 6/10 d 13/75 de 176/25d-f روغن منداب 25/6

 65/85e 12/07 ef 6/96 d 15/35 de 6/24 cd 11/50 ef 152/125e-h روغن بادام تلخ 25/6

 61/15f 11/14 e-g 5/40 e 13/99 ef 5/80 d 10/25 f-h 117/5h-l روغن کرچک 25/6

 33/18g 12/98 de 6/81 d 14/53 ef 5/65 d 11 e-g 227/5 bc  بدون روغن گیاهی 5/12

 27/13h 10/98 fg 4/37 ef 10/79 g 3/51 ef 9/75 f-h 197/25 cd  روغن نارگیل 5/12

 22/18i 9/77 gh 4/75 e 10/45 g 3/23 e-g 8/50 f-i 167/5 d-g زمینیروغن بادام 5/12

 i-k 8/67 hi 4/47 ef 8/02 h 2/74 fg 8 g-j 167/5 d-g 19/5 روغن منداب 5/12

 ij 7/53 ij 3/36 fg 6/42 h 2/40 f-h 7/75h-k 153/59 e-h 20/93 روغن بادام تلخ 5/12

 i-k 6/65 j 2/94 g 5/94 h 2/31 gh 6/25 i-m 127/5g-k 19/63 روغن کرچک 5/12

 kl 12/17 ef 1/47 b 13/12 f 1/16 e 5/75 i-n 210 cd 16/25  بدون روغن گیاهی 25

 jk 6/45 j 4/46 ef 6/25 h 4/05 e 7/25 h-l 185/5 c-e 17/38  روغن نارگیل 25

 lm 2/22 k 1/48 h 2/02 i 1/02 i 5 j-n 131/25 g-j 12/28 زمینیروغن بادام 25

 10/84mn 1/50 k 0/96 h 1/58 i 0/86 i 3/25 mn 113/75 h-m روغن منداب 25

 8/98m-o 1/10 k 0/83 h 1/35 i 0/75 i 4 mn 82/43 l-n روغن بادام تلخ 25

 7/43no 0/94 k 0/57 h 1/43 i 0/68 i 3/25 mn 79 l-n روغن کرچک 25

 m-o 2/01 k 1/06 h 2/27 i 0/90 i 5/75 i-n 205 cd 8/53  بدون روغن گیاهی 50

 mn 2/20 k 1/43 h 2/96 i 1/35 hi 8/25 g-i 136/75 f-i 11/05  گیلروغن نار 50

 mn 1/30 k 1/14 h 1/26 i 0/72 i 6 i-n 102/5 i-n 10/73 زمینیروغن بادام 50

 8/43m-o 1/15 k 0/51 h 1/40 i 0/55 i 3/25 mn 92/75 j-n روغن منداب 50

 no 1/06 k 0/48 h 1/20 i 0/53 i 3/25 mn 86/91 k-n 8 روغن بادام تلخ 50

 no 1/04 k 0/46 h 1/22 i 0/48 i 3 n 75 l-n 7/50 روغن کرچک 50

 no 0/10 k 0/56 h 1/73 i 0/86 i 4/25 l-n 167/65 d-g 7/68  بدون روغن گیاهی 100

 no 0/98 k 0/56 h 1/71 i 0/84 i 3/75 mn 105/5 i-n 7/65  روغن نارگیل 100

 o 0/88 k 0/48 h 1/56 i 0/66 i 4/75 k-n 82/5 l-n 6/08 زمینیروغن بادام 100

 o 0/87 k 0/47 h 1/33 i 0/53 i 3 n 67/5 n 5/83 روغن منداب 100

 5/50o 0/82 k 0/46 h 1/16 i 0/51 i 3 n 73/35mn روغن بادام تلخ 100

 6/10o 0/77 k 0/44 h 1/08 i 0/45 i 3 n 72 mn روغن کرچک 100

  LSD 4/03 92/1  50/0  09/2  15/1  01/3  61/42  

 دار در سطح یک درصد استعدم اختالف معنی دهندهنشانحروف مشابه در هر ستون 
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بـر رشـد    یسوروف نشدند و فاقد اثرات سم يدر صفات رشد

تلخ  داممنداب، با یاهیگ يهاروغن تیسوروف بودند. عدم سم

 یوحش والفی يبر رو یحجم درصد 5/0و کرچک در غلظت 

)Avena ludoviciana Durieu.( يزدیتوسط ا  ) 17و همکـاران (

 اهانیگ يبرا یتیسم یاهیگ يهاگزارش شده است. اغلب روغن

 یبرخـ  تیدهنده سموجود دارد که نشان ییهاندارند اما گزارش

) نشـان  40( یسکعنوان مثال تووراست. به یاهیگ يهااز روغن

 گل يهاگبر يمورد مطالعه رو یاهیروغن گ 25 انیداد که از م

 نیقرمز، دارچـ  شنیآو يهاروغن ،یشگاهیآزما طیدر شرا قاصد

بـرگ   يهااز سلول هاتینشت الکترول شیمنجر به افزا خکیو م

 نیهمچن هانیانگیم سهیمقا جیهستند. نتا یاثرات سم تینهاو در

ـ دلکه به دهدینشان م ـ  لی هـرز سـوروف در    اهیـ رفـتن گ  نیاز ب

همـراه  خـالص و بـه   يمارهـا یدر ت ریمازاتـاپ یا يباال يهاغلظت

بـر صـفات مـورد     یاهیگ يهاروغن یاثر کاهش نیشتریروغن، ب

 ریمازاتـاپ یکـش ا علـف  نییپا يهامطالعه در سوروف در غلظت

وزن  يهادر صفت يداریمثال اختالف معن نعنوابه دهدیرخ م

در  شــهیو وزن خشــک ر شــهیوزن تــازه ر ،ییتــازه انــدام هــوا

گرم ماده مـؤثره در هکتـار در حضـور و     100و  50 يهاغلظت

). 2(جـدول   شـود یمشـاهده نمـ   یاهیگ يهاعدم حضور روغن

و  ییدر مورد صفات ارتفاع، وزن خشک انـدام هـوا   که یدرحال

و  یاهیگ يهاکاربرد روغن يداریمعن اختالفعدم  شهیحجم ر

گـرم مـاده مـؤثره در هکتـار      100در غلظـت   آنهـا عدم کاربرد 

 ،کشعلف يهاغلظت یکه در تمام ی. تنها صفتشودیمشاهده م

نشـان   یاهیگ يهاوابسته به کاربرد و عدم کاربرد روغن یواکنش

واکـنش بـه غلظـت     يهـا یمنحنـ  1بود. شـکل   شهیطول ر ،داد

سـوروف   ییاندام هوا خشکبا صفت وزن  ریمازاتاپیا کشعلف

سـمت  بـه   هایمنحن یافق ییجاه. با توجه به جابدهدیرا نشان م

 شیشکل گـواه بـر افـزا    نیا ،یاهیگ يهاچپ در حضور روغن

اسـت.   یاهیـ گ يهـا در حضور روغـن  ریمازاتاپیا یکنترل ییکارا

، وزن ییانـدام هـوا   تـازه وزن  يهـا صفت يروند برا نیمشابه ا

 3، 2 يها(شکل شودیمشاهده م شهیر تازهو وزن  شهیر خشک

صـفات   يبـرا درصـد را   50غلظت مؤثر  ریمقاد 3). جدول 4و 

 .دهدیمختلف نشان م

، 2، 1 يهـا (شکل پاسخ- دز يهایو منحن 3توجه به جدول  با

 یاهیـ گ يهـا تمـام روغـن   یطورکلکه به افتیدر توانی) م4و  3

ــه افــزا  ــد. شــده ریمازاتــاپیا ییکــارا شیاســتفاده شــده منجــر ب ان

ـ یزمکرچـک، بـادام تلـخ، منـداب، بـادام      يهاروغن  لیـ و نارگ ین

 ییکـارا  شی. افـزا دادنـد را نشان  ییاکار شیافزا نیشتریب ترتیببه

ـ دلبـه  یاهیـ گ يهـا ها در حضور روغـن کشعلف نـرم شـدن،    لی

ــزا ــذ شیاف ــ يرینفوذپ ــحــل شــدن بخــش ز نیو همچن از  يادی

در گـروه   تـوان یرا مـ  یاهیگ يهاروغن جهیاست در نت کولیکوت

ـ    4و  3 جـدول هــاي ). 13دهنـده قـرار داد (   نفـوذ  یمـواد افزودن

 يهـا را در حضـور روغـن   ینسب ییو توانا 50ED ریمقاد ترتیبهب

ـ . با توجه بـه ا دهدیمختلف نشان م يهاصفت يو رو یاهیگ  نی

را در وزن تـازه و   یاثـر کاهشـ   نیشـتر یروغن کرچـک ب  هـا جدول

آن وابسـته بـه    لیـ نشـان داد کـه دل   ییو انـدام هـوا   شهیخشک ر

ـ  ایـ و  ریمازاتـاپ یکـش ا روغـن کرچـک، علـف    اتیخصوص  یحت

رشـد   طیمح طیو شرا روفسطح برگ سو کولیکوت اتیخصوص

) نشـان دادنـد کـه روغـن     39و همکاران ( يعتمداریآن باشد. شر

ـ پروپارژ نـافوپ یکلود ییکـارا  شیبر افزا یکم ریکرچک تأث در  لی

و همکـاران   يزدیگزارش شده توسط ا جیدارد. نتا سیکنترل فاالر

 ییکـارا  شیک بـر افـزا  کمتـر روغـن کرچـ    ریگواه بر تأث زی) ن17(

در  میدیو ستوکس لیمازامتابنزمتیا لفوسولفورون،سو يهاکشعلف

داشت.  یاهیگ يهاروغن ریبا سا سهیدر مقا یوحش والفیکنترل 

) اسـت کـه   36راستگو و همکاران ( جیمطالعه عکس نتا نیا جینتا

کنجـد   يهـا با روغن سهیدر مقا لیگزارش کرده بودند روغن نارگ

توسـط   سیفـاالر را در کنترل علف هـرز   ییکارا نیترشیو بادام ب

 کـه  يطـور اسـتر دارد. بـه   لیـ فـوپ آر مت  یکش هالوکسعلف

بـود.   لیـ مربوط به روغن نارگ شیآزما نیدر ا ییکارا نیکمتر

ها ممکن است مربوط به اختالف گزارش نیا جیاختالف در نتا

کـش،  علف ونینوع فرموالس یکش و حتعلف اتیدر خصوص

 یاهیـ گ يهابرگ و توان متفاوت روغن کولیکوت تایخصوص

 نیو همچنــ کــولیکوت يرینفوذپــذ شیدر حــل کــردن و افــزا

ــف  ــادن علـ ــه دام افتـ ــاهش بـ ــش کـ ــل بخـ ــش در داخـ کـ
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  یاهیمختلف گ يهاهمراه روغنبه ریمازاتاپیخالص و ا ریمازاتاپی(گرم ماده مؤثره در هکتار) ا 50ED يها. غلظت3جدول 

  هاي گیاهیروغن  وزن خشک ریشه  وزن تازه ریشه  وزن خشک اندام هوایی  وزن تازه اندام هوایی

adj2R  (SE) 50ED adj2R  (SE) 50ED  adj2R  (SE) 50ED  adj2R  (SE) 50ED   

93/0  02/31  )07/1(  99/0  19/15  )04/1(  93/0  83/21  )04/1(  98/0  27/13  )06/1(  بدون روغن گیاهی 

  روغن نارگیل  89/7)04/1(  99/0  57/11)04/1(  99/0  37/9)03/1(  99/0  531/14)09/1(  95/0

  زمینیروغن بادام  16/7)03/1(  99/0  84/10)04/1(  99/0  20/9)04/1(  99/0  41/12)03/1(  99/0

  روغن منداب  89/6)04/1(  99/0  25/9)04/1(  98/0  31/8)05/1(  98/0  15/11)04/1(  98/0

  روغن بادام تلخ  69/6)02/1(  99/0  25/8)03/1(  99/0  63/7)04/1(   99/0  83/8)06/1(  98/0

  روغن کرچک  26/6)02/1(  99/0  60/7)04/1(  98/0  07/6)04/1(  99/0  95/7)05/1(  98/0

ـ تعدیل شـده اسـت (حاصـل    تبیین : مقدار ضریب  adj2Rو  دهدستاندارد را در سطح یک درصد نشان میاعداد داخل پرانتز خطاي ا ثیر واقعـی  أت

  ).متغیرهاي مستقل مدل بر وابسته است

  

تازه  وزن ي شده شامل وزن تازه اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی،ریگاندازه. توانایی نسبی ایمازاتاپیر بر اساس صفات 4جدول 

  ه و وزن خشک ریشهریش

  وزن خشک ریشه  وزن تازه ریشه  وزن خشک اندام هوایی  وزن تازه اندام هوایی  هاي گیاهیروغن

  توانایی نسبی 

  68/1  89/1  62/1  14/2  روغن نارگیل

  86/1  01/2  65/1  50/2  زمینیروغن بادام

  93/1  36/2  83/1  78/2  روغن منداب

  98/1  65/2  99/1  51/3  روغن بادام تلخ

  12/2  87/2  50/2  90/3  وغن کرچکر

درصد کاهش وزن خشک اندام هوایی) بدون ماده  50درصد ( 50ثر ؤدهنده میزان توانایی نسبی است که نسبت دز ماعداد داخل جدول نشان

  درصد کاهش وزن خشک اندام هوایی) همراه ماده افزودنی است. 50درصد ( 50ثر ؤافزودنی به دز م

  

بـر اسـاس    ینسـب  ییتوانـا  ریمقـاد  جینتـا باشد.  کولیکوت یموم

ـ تول تودهستیصفات ز یتمام کـه کـاربرد    دهـد ینشـان مـ   يدی

ـ نارگ یاهیـ گ يهاروغن ـ یزمبـادام  ل،ی منـداب، بـادام تلـخ و     ،ین

 جینتا یکل طورشد. به ریمازاتاپیا ییکارا شیمنجر به افزا ککرچ

 شــهیو ر یینشـان داد کــه وزن تــازه انـدام هــوا   ینســب ییتوانـا 

 شهیو ر ییبا وزن خشک اندام هوا سهیدر مقا يشتریب تیحساس

 ).4داشت (جدول  یاهیگ يهابه کاربرد روغن

قـدرت جـذب آب توسـط     شـتر یکـاهش ب  رسـد ینظـر مـ  به

 ،یاهیـ گ يهـا بـه همـراه روغـن    ریمازاتاپیشده با ا ماریهرز تعلف

(از دسـت دادن آب) و   کـول یکوت يریو نفوذپـذ  تیحالل شیافزا

 شــتریعمــده واکــنش ب لیــدال يآونــد يهــاتمســیاخــتالل در س

 یاهیـ گ يهاهمراه روغنبه ریمازاتاپیتازه سوروف به ا تودهستیز

). 39 و 38، 36، 17، 13( اسـت خشـک   تودهستیبا ز سهیدر مقا

تنها در مورد وزن تازه و خشک اندام مطالعه نشان داد نه نیا جینتا

ـ ن شـه یبلکه در مورد وزن تازه و خشـک ر  ییهوا  یرونـد ثـابت   زی

 نیبهتـر  یصفات مورد بررسـ  یدر تمام که يطوروجود داشت به

روغـن کرچـک    ریمازاتـاپ یا ییکارا شیروغن در افزا نیو مؤثرتر

  بود. لیمربوط به روغن نارگ ییکارا نیترنییبود و بالعکس پا
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  گیرينتیجه

 يهـا کـاربرد روغـن   رسـد یمطالعه به نظـر مـ   نیا جیبر اساس نتا

کمتر نسبت به کاربرد مواد  یطیمحستیبه اثرات ز با توجه یاهیگ

 یطـ یمحسـت یز یاثـرات منفـ   توانـد یم يسنتز ای یمعدن یافزودن

 ییاکار شیافزا زانیها از نظر مروغن نیداشته باشد. البته ب يکمتر

روغـن کرچـک و    انیم نیکه در ا شتتفاوت وجود دا ریمازاتاپیا

 نیا جیاثر را داشتند. نتا نیو کمتر نیشتریب ترتیببه لیروغن نارگ

صــفات وزن تــازه و  ینشــان داد کــه از تمــام نیهمچنــ شیآزمــا

هـا اسـتفاده   اثر علف کش نییتع يتوان برایم ییخشک اندام هوا

 ووزن تـازه   يهـا در مورد صفت یمشابه کرد چرا که روند کامالً

از آنجـا کـه    نیمشـاهده شـد. بنـابرا    شـه یو ر ییخشک اندام هوا

توان فقـط از  یتر است ممشکل شهیصفات مرتبط با ر يریگاندازه

استفاده کرد. بـا توجـه بـه     ییصفات وزن تازه و خشک اندام هوا

 شـش تـا   سه عمرمهی(ن ریمازاتاپیکش اعلف یپسماند نسبتاً طوالن

باعث کاهش مصـرف   تواندیم هاروغن نیکاربرد ا ط،یماه) در مح

 توانیروش م نیبه ا نیرابناب ،شود ییبدون کاهش کارا ریمازاتاپیا

کـاهش   جـه یو در نت طیکش بـه محـ  علف نیباعث کاهش ورود ا

  آن شد. یطیمحستیتبعات ز
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Abstract 

To study the effects of vegetable oils on the performance of Imazethapyr (a herbicide with a relatively high amount of 
residue in the soil and environment) in barnyardgrass (Echinochloa crus-galli Beauv) control, a factorial experiment 
based on completely randomized design with four replications was conducted in the Research Greenhouse of College of 
Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran in 2016. The treatments consisted of Imazethapyr concentration at six 
levels (0, 6.25, 12.5, 25, 50, and 100 g ai ha-1) and adjuvant at 6 levels (with and without Coconut, Peanut, Turnip, 
Bitter almond and Castor oils). The results of this study revealed that the concentration of herbicide, the type of 
adjuvants and the interaction between concentration and adjuvants were significant on all measured traits including 
height, fresh and dry weight of the shoot and root, root volume and root length. Castor oil and coconut oil showed the 
highest and lowest potential in improving the efficacy of Imazethapyr. In the presence of vegetable oils, the ED50 values 
required for the traits of shoot and root fresh weight were decreased significantly compared to the dry weight of the 
shoot and root. Relative potency values showed that using any of the vegetable oils could reduce the amount of 
herbicide needed to control the E. crus-galli. Due to the lessened reduction in measured traits in the presence of 
vegetable oil treatments, using these additives has the potency to reduce the entry of Imazethapyr herbicide to the 
environment.  
 

 

 
Keywords: Adjuvant, Herbicide, Morphological traits, Relative potential 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2. Assistant Professor and Graduate Student, Respectively, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, 
University of Birjand, Birjand, Iran. 

*: Corresponding Author, Email: Hhammami@birjand.ac.ir 


	14-Homami-A-10-3245-2 (1)
	Abstract14

