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  استر در کنترل سوروف لیفوپ آر مت یو هالوکس میکلتود يهاکشعلف ییکارا يسازنهیبه

)Echinochloa crus-galli L.منداب یاهیو روغن گ تیتوگیس انی) با استفاده از مو 

  

  *3یحمام نیو حس 2ي، سهراب محمود1یابوعل رایسم

  

  )8/5/1398 رش:یخ پذی؛ تار 3/2/1397 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

 يهـا کـش سـوروف توسـط علـف    یکنترل ییکارا شیافزا بر منداب یاهیو روغن گ تیتوگیس انیمو لیپتانس یابیبا هدف ارز پژوهش نیا

 يدانشـکده کشـاورز   یقـات یدر گلخانـه تحق 1395مجزا در سـال   ياگلخانه شیدو آزما صورتبهاستر  لیفوپ آر مت یو هالوکس میکلتود

کـش در هفـت   شامل غلظت علف شیدر هر آزما مارهایبا سه تکرار انجام شد. ت یکامالً تصادف طرحقالب  در لیصورت فاکتوربه رجند،یب

ـ    ی) و نوع ماده افزودنشده هیدرصد توص 100و  75، 50، 25، 5/12، 25/6، صفرسطح ( و بـدون   تیتوگیدر سه سطح (روغـن منـداب، س

 50ED ریسـوروف نشـان داد کـه مقـاد     ییبر وزن خشک اندام هـوا  میدکش کلتوفهمراه علبه یاثر کاربرد مواد افزودن جیروغن) بود. نتا

ـ مبـه   50EDکـاهش   زین شهیاست. در مورد وزن خشک ر افتهیکاهش  تیتوگیدرصد در حضور روغن منداب و س 4/5و  5/4 ترتیببه  زانی

ـ  همراه علـف به یزودنرد مواد افکارب جیمشاهده شد. نتا تیتوگیدر حضور روغن منداب و س ترتیببهدرصد  6/21و  9/22  یکـش هالوکس

 50ED ریبود. مقاد شتریب میبا کلتود سهیکش در مقاعلف نیدر ا ییکارا شیافزا زانیرا نشان داد. البته م یروند مشابه زیاستر ن لیفوپ آر مت

ـ  نحضور روغ درصد در 3/16و  14 ترتیببه ییاستر بر اساس وزن خشک اندام هوا لیفوپ آر مت یکش هالوکسعلف  تیتوگیمنداب و س

ـ     شـه یوزن خشـک ر  ياستر برا لیفوپ آر مت یکش هالوکسعلف 50ED ریاست. مقاد افتهیکاهش   تیتوگیدر حضـور روغـن منـداب و س

 تواندیسب ممنا یمطالعه کاربرد مواد افزودن نیا جیبود. با توجه به نتا یبا عدم کاربرد مواد افزودن سهیبرابر در مقا 7و  10از  شیب ترتیببه

  ها باشد.کشتوسط علف یطیمحستیز یکاهش آلودگ براي یافتیره

  

  

 یگلخانه، مواد افزودن برگ،کیبار ،ینسب ییتوانا :يدیکل يهاواژه
  

  
  

  

  

  

  

  

  رجندیدانشگاه ب ،يورزدانشکده کشا ،راعت و اصالح نباتاتز گروهدانشیار و استادیار،  ،هرز يهاو مبارزه با علف ییشناسا ارشد یکارشناس آموخته دانش بیترتبه. 3 و 2، 1

  hhammami@birjand.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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  مقدمه

و نـور   ییفضا، آب، مواد غذا يرقابت برا لیدلهرز به يهاعلف

 دیـ در تول یفـ یو ک یمنجر به کاهش کمّ یو باغ یزراع اهانیبا گ

از کــاهش  يری). جلــوگ31( شــوندیمــ يمحصــوالت کشــاورز

مشـکل تـأمین    يادیـ هرز تا حدود ز يهااز علف یعملکرد ناش

ـ   توانـد یرا مـ  ایدن تیجمع يبرا ییمواد غذا ). 4و  3( درفـع کن

 يهـا علف تیریمد يهاروش نیو پرکاربردتر نیتراز مهم یکی

). 36هـا اسـت (  کشهمان علف ای ییایمیهرز استفاده از مواد ش

ـ دلاز موارد به ياریهر چند در بس  یطـ یحمسـت یز يامـدها یپ لی

ـ      یها سـع کشکاربرد علف در  یدر عـدم کـاربرد آنهـا اسـت ول

هرز  يهاعلف تیریمد يروش برا نیعنوان آخرموارد به یبرخ

 نی). بنابرا32وجود ندارد ( باتیترک نیجز استفاده از ابه ياچاره

بر کـاهش اثـرات مخـرب     ها عالوهکشکاربرد علف يسازنهیبه

هـرز بـا    يهـا ل مطلـوب علـف  کنتر تواندیآنها م یطیمحستیز

فـراهم   يمحصوالت کشـاورز  دکنندگانیتول يکمتر را برا نهیهز

 نیتـر و زودبـازده  نیترياقتصاد ن،یاز مؤثرتر یکی). 2و  1کند (

هـا اسـتفاده   کشو کاهش مصرف علف يسازنهیبه يها براروش

 يهـا که معمـوالً شـرکت   یی). از آنجا36است ( یاز مواد افزودن

ــموم  ــازنده س ــف س ــرا عل ــش ب ــأمین محبوب يک ــت ــ تی  نیب

و کسـب سـود و منـافع     يمحصـوالت کشـاورز   يهادکنندهیتول

 هیمحصوالت توسط خود کشاورزان توص غین تبلیو همچن شتریب

معمـوالً مقـدار    نیبنابرا ند؛کنیمقدار ممکن م بیشترینبه کاربرد 

 ریکمتر از مقاد يهرز مقدار يهاکنترل علف يبرا ازیسم مورد ن

 يهـا کـرد کـه غلظـت    انیب دی). البته با3 و 2شده است ( هیتوص

ـ   کـش کـاربرد علـف   يبرا شده هیتوص کنتـرل   يراهـا، معمـوالً ب

ـ متغ طیهرز در شرا يهاعلف  نیو همچنـ  يو رشـد  یطـ یمح ری

مقـدار ممکـن اسـت در     نیـ و ا شـود یمـ  هیباال توص يهاتراکم

ـ از مقدار مـورد ن  شتریب اریبس يحالت عاد کنتـرل   يالزم بـرا  ازی

 ). 3 و 2هرز باشد ( يهاعلف

 ،یبـاد، بارنـدگ   د،یمانند گرما، سرما، نور شد یطیمح عوامل

از جملـه عوامـل خـارج از     رهیـ و غ يو شور یخشک يهاتنش

 ریهـا تـأث  کـش علـف  ییکنترل توسط کاربر هستند کـه بـر کـارا   

نامسـاعد   ایـ مساعد  طیدر هر شرا نیا). با وجود 17( گذارندیم

بهبــود  قیــاز طر توانــدیمــ یده از مــواد افزودنــاســتفا یطــیمح

 کـول یکوت بیـ تخر نیکـش و همچنـ  محلول علـف  هايویژگی

هرز  يهاکش به محل هدف در علفعلف شتریامکان رسانش ب

هـدف   بـا  تـوان یرو امروزه منی). از ا36 و 35دهند ( شیرا افزا

هـا کـاربرد مـواد    کـش مخرب علف یطیمحستیکاهش اثرات ز

 ).  36 و 35کرد ( هیکش توصبا توجه به نوع علف را یافزودن

مختلـف   پژوهشـگران شده توسـط   انجام يهاشیآزما جینتا

 يهـا کشهمراه علفبه ینشان داده است که کاربرد مواد افزودن

هـا  کـش و جـذب علـف   ينگهدار شیمصرف منجر به افزابرگ

سـطح بـرگ،    يها روخشک شدن قطره رتریسطح برگ، د يرو

 شیافـزا  تیـ ها بـه داخـل بـرگ و درنها   کشوذ علفنف شیافزا

 ییکـه موجـب کـارا    شودیها به محل هدف مکشعلف انشرس

 ).  11( دشویهرز م يهاها در کنترل علفکشعلف نیا شتریب

 ییایمیسلکت، از خانواده ش يبا نام تجار میکلتود کشعلف

ــکربالده کلوهگزنیاکسوســ یدروکســیه ). 6اســت ( میاکســ دی

گاالنـت   يبـا نـام تجـار    استر لیفوپ آر مت یلوکسکش هاعلف

 کیـ ونیزوپروپیا یفنوکسـ  یدروکسیه ییایمیسوپر، از خانواده ش

و  ندهسـت  کیستمیمصرف و سها برگکشعلف نیاست. ا دیاس

و چندسـاله نظیـر    سـاله کی يهابرگکیبار یکنترل انتخاب يبرا

ــاق، پنجــه   ــوروف، ارزن، قی ــی و غــالت خــودرو در   س مرغ

کـش از نظـر   . ایـن علـف  شوندیبرگ استفاده مت پهنمحصوال

محسـوب   الزیآکربوکسـ  میکـوآنز  لینحوه عمل بازدارنـده اسـت  

هـدف حسـاس    لنداشتن مح لیدلبرگ بهپهن اهانی. گشوندیم

هـا  کـش علف نیحساس) به ا ریغ الزیآکربوکس میکوآنز لی(است

 ). 35 و 6( دهندینشان نم یواکنش

 يو دارا انیتعلق به خانواده گندمساله، مکی یاهیسوروف گ

و در  شـود یم ریبذر تکث لهیوساست که به C4 يفتوسنتز ستمیس

همچون قدرت رقابت  یلیبه دال يمحصول کشاورز 36از  شیب

ـ )، قـدرت تول 19( دیشـد  یبیدگرآس تی)، خاص24باال ( بـذر   دی

ـ  8 و 7 ،5با طول عمـر بـاال (   ادیز )، قـدرت  34( ذر) ، خـواب ب

 و 18هـا ( کـش مقاومت به علـف  نی) و همچن21( ادیگسترش ز
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ساز مطـرح اسـت. ارتفـاع    هرز مهم و مشکل عنوان علف) به23

ساقه صاف،  ي. دارارسدیم متریسانت 50-120ساقه سوروف به 

 نیآذ. گلشودیبدون کرك و راست که از محل طوقه منشعب م

 عدد و به رنـگ زرد روشـن   10-20به تعداد  متراکم، ریسنبله غ

 يشــکل و دارا یمرغــهــا تخــمســاقه دارد. ســنبلچه يدر انتهــا

 ياز خارهـا  دهیو پوشـ  دارشـک یدار، رنوك ينامساو يهاپوشه

 5/2-5/3طـول  راست و کوتاه اسـت. بـذر لخـت سـوروف بـه     

 اریطـرف آن بسـ   کیـ رنـگ،   يابراق، سخت و قهـوه  متر،یلیم

ـ ال يهـا شـه یآن مسـطح و ر  گریمحدب و طرف د  یسـطح  یافی

کنـد   دیـ هـزار بـذر تول   40تـا   تواندیبوته سوروف م کی. دارد

کنترل سـوروف در منـاطق مختلـف و     تی). با توجه به اهم16(

ـ   هايویژگیهمچون تفاوت  یلیدال در دسـترس   ،یمـواد افزودن

ــ ــاده افزودن ــودن م ــاوت فرموالســ ،یب ــا، خصوصــونیتف  اتیه

 طیها، شـرا برگ هیزاو و کولیهرز مانند ضخامت کوت يهاعلف

ـ ا ره،یـ محل مـورد مطالعـه و غ   ـ بـا هـدف ارز   شیآزمـا  نی  یابی

فـوپ آر   یو هالوکسـ  میکلتود يهاکشعلف ییکارا يسازنهیبه

منـداب   یاهیـ و روغن گ تیتوگیس انیاستر با استفاده از مو لیمت

 انجام شد.  ياگلخانه طیسوروف در شرا هرزعلف در کنترل 

  

 هاو روش مواد

 يدانشکده کشـاورز  یقاتیتحق در گلخانه پاسخغلضت  شیآزما

سـوروف   هاياجرا شد. بذر 1395سال  زییدر پا رجندیدانشگاه ب

 دیاس ماریمنظور از ت نیقرار گرفتند بد یشکنخواب ماریتحت ت

 ها). سـپس بـذر  3) استفاده شد (قهیدق یکمدت (به کیسولفور

کـاهش   رمنظـو شسـته شـدند. بـه    ریبا آب شـ  قهیدق 30مدت به

شـدند.   مـار یت پنج درصـد  میسد تیپوکلریه با یسطح یآلودگ

منظـور تـأمین   پیت کشت و به يهاي کشتی حاوبذرها در سینی

روز  15تــا  ه،یــو رشــد اول یجوانــه زنــ يبــرا ازیــآب مــورد ن

شروع رشد بـرگ دوم   ي. ابتداشدندیم ياریصورت روزانه آببه

 يتـر یل دو يهـا بـه گلـدان   هـا اهچهیروز پس از کاشت)، گ 15(

هفته پـس از انتقـال    یکبرگ منتقل شدند.  ك و خاكخا يحاو

بوتـه در گلـدان    چهـار به  دنیهر گلدان تا رس اهانیگ هااهچهیگ

 یبرگـ  چهـار تـا   سـه در مرحله  اهانی). گ32و  30تنک شدند (

پاش کتابی مدل ماتابی پالس با نـازل تـی   کامل با استفاده از سم

ـ . سمتندقرار گرف ماری، تحت ت8001جت شماره  اش بـا حجـم   پ

گلخانـه   يشد. دما برهیبار کال دولیتر آب در هکتار و فشار  250

درجــه  15±3شــبانه  يدمــا و 25±3روزانـه   يصــورت دمــابـه 

بـود.   شـده  میتنظـ درصد  45±5 زین ینسب رطوبت وگراد سانتی

مناســب روغــن منــداب در محلــول پاشــش  عیــمنظــور توزبــه

بـه   تیتوگینده سکن ونیاز امولس سل،یم لیکش و عدم تشکعلف

 ،یپاشـ روز پس از سم 28استفاده شد.  یحجم پنج درصد مقدار

منظـور  انجام شد. سپس بـه  اهانیگ شهیو ر ییبرداشت اندام هوا

ها در درون آون با خشک، نمونه يدیتوده تولستیز يریگاندازه

سـاعت بعـد بـا     72قرار داده شده و  گرادیدرجه سانت 75 يدما

 شدند.  نیگرم توز 001/0به دقت  ییترازو

 

 ها داده يآمار لیتحلوهیتجز

 در drcافزاري از تکنیک وایازي غیرخطی با استفاده از بسته نرم

 Rافزار نرم (ver  تحلیل استفاده شده و از وبراي تجزیه (2.13

) به 1برازش معادله سیگموئیدي چهار پارامتري (معادله 

هاي شد و غلظت توده اندام هوایی و ریشه استفادهزیست

توده درصد بازدارندگی زیست 90و  50، 10کش براي علف

)10ED ،50ED  90وED(  محاسبه و در تحلیل نتایج آزمایش

   :)30و  29، 28، 27(کار گرفته شد به
  

)1 (        
   

d - c
F(x(b, c, d, e) = c +

1+ exp (b (log x - log e )
 

  

 یمنحنـ  نییحـد پـا   e ،cدر نقطه  یمنحن بی، شbمعادله  نیا در

کـه مقـدار کـاربرد     یوقت تودهزیستاده خشک (تلفات تلفات م

 50کـش کـه باعـث    از علف یغلظت eکش حداکثر است)، علف

 یمنحنــ ي، حــد بــاالdو  شــودیرشــد مــ یدرصــد بازدارنــدگ

کـش صـفر اسـت)،    که مقدار کـاربرد علـف   یتوده زمانستی(ز

از  cاثر پـارامتر   يکه در معادله چهار پارامتر ي. در مواردتندهس

 ينشد، آن را حذف و از معادله سه پـارامتر  داریمعن يآمار نظر

مـذکور   اهیگ تودهزیستپاسخ  یابیارز ي) برا2(معادله  کیلجست
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 :استفاده شد
  

)2 (        
   

d
F(x, b, d, e, f) = c +

1+ exp (b (log x - log e )
 

  

شـدگی  جاجابـه افقی( ییجـا جابـه اثر اخـتالف   سهیمنظور مقابه

اسـت کـه منتهـی بـه      کشـی افقی، بیانگر نسبت بین مقادیر علف

 ییاز توانـا  غلظـت هاي پاسخ به ) منحنیشوندیپاسخ یکسانی م

  :استفاده شد ،شودیمحاسبه م ریکه از رابطه ز ینسب
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a50ED کـش  علف ماریت يدرصد برا 50مؤثر  غلظتدهنده نشان

درصـد   50مؤثر  غلظتدهنده نشان b50EDو  یبدون ماده افزودن

برابـر   Rاست. اگـر   یعالوه ماده افزودنه کش بعلف ماریت يبرا

ـ    باشد، علف یک  ییتوانـا  يدارا یکش بـا و بـدون مـاده افزودن

استفاده  اشد،ب یکتر از گبزر Rخواهند بود. اگر  یکسانی ینسب

و  ابـد ییمـ  شیافزا ییچون کارا شودیم هیتوص یاز مواد افزودن

 یکش در حضور ماده افزودنعلف ییباشد کارا کیاگر کمتر از 

 ). 29و  28، 27، 12( ابدییکاهش م

 

 و بحث جینتا

 در کنترل سوروف  میکلتود ییمواد افزودنی بر کارا اثر

ـ    جینتا  ییبـر وزن خشـک انـدام هـوا     یاثر کـاربرد مـواد افزودن

حاصـل از   جیده شـده اسـت. نتـا   نشـان دا  1سوروف در جدول 

چهـار   يدیگموئیمعادلـه سـ   لهیوسـ به شیآزما ونیرگرس هیتجز

ـ پارامتره نشـان داد کـه کـاربرد روغـن گ     ـ منـداب و مو  یاهی  انی

ــدن ــ یمع ــ   تیتوگیس ــرات معن ــه اث ــر ب ــاد يداریمنج  ریدر مق

اسـت کـه    یدر حـال  نینشده است. ا 90EDو  10ED يارامترهاپ

 50ED ریاست. مقـاد  افتهیکاهش  ياردیطور معنبه 50ED ریمقاد

 تیتوگیسـ  یمعدن انیمنداب و مو یاهیکاربرد روغن گ جهیدر نت

درصـد   5/4ترتیب به یمواد افزودن نیبا عدم کاربرد ا سهیدر مقا

 ییکـارا  شیدهنـده افـزا  کـه نشـان   افـت یدرصد کـاهش   4/5و 

 شیافـزا  زانیـ در کنترل سوروف است. بـا توجـه بـه م    میکلتود

بهبـود   بـراي  توانیم ،یمواد افزودن نیکاربرد ا جهینت در ییکارا

ـ  ریکاربرد سا میکش کلتودعلف ییکارا  هیرا توصـ  یمواد افزودن

نشان داده است که کاربرد مواد  هاپژوهشاز  ياریبس جیکرد. نتا

 يتـر مطلوب جهینت تواندیکش مهر علف يمناسب برا یافزودن

کـش داشـته باشـد    ن علفثره آؤماده م یکیولوژیاثر ب شیدر افزا

)9  .( 

هـا  کـش از علف یبرخ یکنترل ییکارا شیافزا يچند برا هر

برچسب آنهـا ذکـر شـده اسـت.      يثبت شده و رو یماده افزودن

همراه کاربرد به يو پروپل برا گوریآد یعنوان مثال مواد افزودنبه

شـده اسـت.    هیتوصـ  میدیو ترالکوکس نوکسادنیپ يهاکشعلف

ـ ا يتجـار  يهـا از فـرم  یالبته در برخ هـا داخـل   کـش علـف  نی

همـراه  به یدر برخ که یکار برده شده است درحالهب ونیفرموالس

به  یصورت افزودنبه کاربرد به هیکش فروخته شده و توصعلف

نشان داده است کـه   قاتیاز تحق یبرخ جی). نتا29( استمخزن 

 يشـتر یب ییکـارا  یعنوان ماده افزودنبه یاهیگ يهاکاربرد روغن

 یعکس در برخردارد و ب یمعدن يهابا کاربرد روغن سهیدر مقا

 ییکـارا  شیبـر افـزا   يشـتر یاثر ب یمعدن يهاروغن قاتیاز تحق

انـد.  نشـان داده  یاهیـ گ يهـا بـا روغـن   سـه یها در مقاکشعلف

 یاهیـ گ يهـا با روغن سهیدر مقا یمعدن يهاعنوان مثال روغنبه

) 33( سـولفورون می)، ر20( میدیستوکس يهاکشدر مورد علف

اثـر   کـه  یداشـته درحـال   يشتریب یی) کارا22( کوسولفورونیو ن

در مورد  یمعدن يهابا روغن سهیدر مقا یاهیگ يهاروغن شتریب

ـ پروپان يهـا کشعلف کلـراك   نی) و کـو 15( می)، کلتـود 14( لی

 شده است.   انیب زی) ن37(

سوروف  شهیبر وزن خشک ر یاثر کاربرد مواد افزودن جینتا

 هیــحاصــل از تجز جینشــان داده شــده اســت. نتــا 1در جــدول 

چهـار پـارامتره    يدیگموئیمعادله سـ  لهیوسبه شیآزما ونیرگرس

ـ منـداب و مو  یاهیکه کاربرد روغن گ دهدینشان م  یمعـدن  انی

. شـود یمـ  میکلتود ییکارا يداریمعن شیمنجر به افزا تیتوگیس

ـ منـداب و مو  یهایـ کـاربرد روغـن گ   جهیدر نت 50ED ریمقاد  انی

ـ با عدم کـاربرد ا  سهیدر مقا تیتوگیس یمعدن ـ   نی  یمـواد افزودن

. با توجـه بـه   افتیدرصد کاهش  6/21درصد و  9/22ترتیب به

 شیداشت که افزا انیب توانیم 2نشان داده شده در جدول  جینتا

و  تیتوگیحضـور روغـن سـ    رد 27/1 و 29/1بـه   ینسب ییتوانا
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سوروف اسـت.   شهیر یکنترل ییکارا شیدهنده افزامنداب نشان

بـا   سـه یدر مقا شهیر شتریب تیدهنده حساسنشان 1جدول  جینتا

 یدر حضور مواد افزودن میدر صورت کاربرد کلتود ییاندام هوا

 قیو از طر است کیستمیس میاست. از آنجا که علف کش کلتود

 رسدینظر مبه رسدیها منداما یبه تمام وفسور يآوند ستمیس

انتقـال   شیو روغـن منـداب باعـث افـزا     تیتوگیکه کـاربرد سـ  

 شـتر یب تیبا توجه به حساس جهیشده و در نت هاشهیبه ر میکلتود

منتشر  جی. نتادشویم شهیتوده رستیز دیباعث کاهش تول شهیر

ـ ) دل31( نگیشده توسط شارما و س  نروغـ  ییکـارا  شیافـزا  لی

 یرا کـاهش کشـش سـطح    ینـوان روغـن معـدن   عبـه  تیتوگیس

ـ ) تغ11هـازن (  کـه  یدانسته درحـال   يریو نفوذپـذ  تیـ حالل ریی

 جـه یهـا در نت کـش علف ییکارا شیافزا یرا عامل اصل کولیکوت

 دانسته است.   یاهیگ يهاکاربرد روغن

و وزن خشـک   میپاسخ به غلظت کلتود يهایدر منحن رییتغ روند

ـ نشان داده شـده اسـت. ا   1ر شکل سوروف د شهیو ر ییاندام هوا  نی

 میکلتـود  ییکـارا  شیدهنده افـزا آنها نشان یافق ییجاجابهو  هایمنحن

 جیسـوروف اسـت. نتـا    شـه یو ر ییدر کاهش وزن خشک اندام هـوا 

کـه کـاربرد    دهـد ینشان م 1شکل  نیو همچن 1 ارائه شده در جدول

در کـاهش وزن خشـک    میکلتود شتریب ییروغن منداب منجر به کارا

در مـورد وزن   تیوضـع  نیا که یحالرد شودیسوروف م ییاندام هوا

 تیتوگیقدرت روغـن سـ   یعنیعکس است رسوروف ب شهیخشک ر

 جیاز روغـن منـداب اسـت. نتـا     شـتر یب شـه یدر کاهش وزن خشک ر

 شیدهنده افـزا ) نشان28توسط راشد و همکاران ( شدهانجام  شیآزما

 تـون یز یاهیگ يهاا در صورت کاربرد روغنهکشعلف ییکارا شتریب

که از نظر اثـر بـر    است تیگیفر یمعدن انیبا مو سهیو کرچک در مقا

بـر وزن خشـک انـدام     میمشـابه اثـر کلتـود    ییوزن خشک اندام هوا

 شـه یدر مـورد وزن خشـک ر   جیعکس نتـا رب که یبوده درحال ییهوا

 سوروف است.  

 

اسـتر در   لیفوپ آر مت یهالوکس ییامواد افزودنی بر کار اثر

 کنترل سوروف

فوپ  یکش هالوکسهمراه علفبه یاثر کاربرد مواد افزودن جینتا

 2سـوروف در جـدول    ییاستر بر وزن خشک اندام هوا لیآر مت

 شیآزمـا  ونیرگرس هیحاصل از تجز جینشان داده شده است. نتا

چهار پارامتره نشان داد کـه کـاربرد    يدیگموئیمعادله س لهیوسهب

منجر بـه اثـرات    تیتوگیس یمعدن انیمنداب و مو یاهیروغن گ

 نیـ شده است. ا 90EDو  50ED يپارامترها ریدر مقاد يداریمعن

ـ تغ يداریطور معنـ هب 10ED ریاست که مقاد یدر حال نکـرده   ریی

و  تیتوگیسـ  یمعـدن  انیکاربرد مو جهیدر نت 50ED ریاست. مقاد

 یمواد افزودن نیربرد ابا عدم کا سهیمنداب در مقا یاهیروغن گ

 90ED ریمقاد نی. همچنافتیدرصد کاهش  3/16و  14ترتیب به

منـداب   یاهیو روغن گ تیتوگیس یمعدن انیکاربرد مو جهیدر نت

 3/16و  14ترتیـب  به یمواد افزودن نیبا عدم کاربرد ا سهیدر مقا

 شیدهنـده افـزا  پارامترها نشـان  نی. کاهش اافتیدرصد کاهش 

. بـا  تاستر در کنترل سوروف اس لیفوپ آر مت یسهالوک ییکارا

ـ کـاربرد ا  جـه یدر نت ییکـارا  شیافـزا  زانیـ توجه بـه م  مـواد   نی

 یکـش هالوکسـ  علف ییبهبود کارا راستايدر  توانیم ،یافزودن

ـ استر کاربرد ا لیفوپ آر مت ـ   نی کـرد.   هیرا توصـ  یمـواد افزودن

 یهالوکس یلکنتر ییکارا شیگواه بر افزا زین ینسب ییتوانا ریمقاد

وزن  راتییـ است. روند تغ وفاستر در کنترل سور لیفوپ آر مت

عـدم حضـور مـواد     ایـ سوروف در حضـور   ییخشک اندام هوا

 هـا یمنحنـ  ینشان داده شـده اسـت. بررسـ    2در شکل  یافزودن

اسـتر   لیفوپ آر مت یغلظت هالوکس شیکه با افزا دهدینشان م

شـدت کاسـته   توسط سـوروف بـه   يدیماده خشک تول زانیاز م

کـاربرد مـواد    ریثأت دهندهنشان هایمنحن نیا نیشده است. همچن

ثره ؤکاهش مقـدار مـاده مـ    جهیو درنت یکنترل ییبر کارا یافزودن

حضور مـواد   جهیکنترل سوروف در نت يبرا ازیکش مورد نعلف

 است. یافزودن

دهنده سوروف نشان ییدر مورد اندام هوا شیآزما نیا جینتا

ــکنت ییکــارا ــا  ســهیمنــداب در مقا یاهیــروغــن گ شــتریب یرل ب

ـ استر است. ا لیفوپ آر مت یتوسط هالوکس تیتوگیس  جینتـا  نی

 ریمنتشــر شــده توســط ســا يهــاگــزارش جیدر تطــابق بــا نتــا

ایمازامتابنزمتیــــل،  يهــــاکــــشعلــــف يرو پژوهشــــگران

ـ )، پروپان12( میدیو ستوکس فورونسولفوسول  می)، کلتـود 14( لی
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  یبا و بدون مواد افزودن میکش کلتودسوروف به کاربرد علف شهیر )بو  ییاندام هوا ): الفن خشک. پاسخ وز1شکل 

 

  
  کش هالوکسی فوپ آر متیل استر با و بدون مواد افزودنیریشه سوروف به کاربرد علف) باندام هوایی و  الف) :. پاسخ وزن خشک2شکل 

  

زارش شـده  گـ  جی) و در تقابـل بـا نتـا   37(کلراك  نی) و کو15(

ـ )، ر20( میدیستوکسـ  يهاکشعلف يرو ) و 33( سـولفورون می

 ) است.22( کوسولفورونین

 شـه یخشـک ر  صفت وزن ونیرگرس هیحاصل از تجز جینتا

پارامتره نشان داد که کـاربرد   سه يدیگموئیسوروف به معادله س

 يداریطور کامالً معنـ و روغن منداب به تیتوگیس یمواد افزودن

شـد   ییبا اندام هوا سهیدر مقا شهیخشک ر وزن منجر به کاهش

ــدول  ــ 2(ج ــور س ــ   تیتوگی). در حض ــداب تم ــن من  امو روغ

 کـه  يطورکاهش نشان داد به 90EDو  10ED ،50ED يپارامترها

و  013/0به  369/1از  یدر عدم حضور مواد افزودن 10EDمقدار 

ـ ن 50ED. مقـدار  افـت یکاهش  072/1 و  770/0بـه   427/8از  زی

ترتیـب در  بـه  073/20و  774/43به  873/51از  90EDو  203/1

ـ تغ رونـد . افتیو روغن منداب کاهش  تیتوگیحضور س  راتیی

عـدم حضـور مـواد     ایـ سـوروف در حضـور    شهیوزن خشک ر
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از  یحاک راتییتغ نینشان داده شده است. ا 2در شکل  یافزودن

با وزن خشـک   سهیدر مقا شهیوزن خشک ر دیشد اریکاهش بس

کش مورد دو علف جینتا نیب سهیسوروف است. مقا ییااندام هو

ـ  دهدینشان م شیآزما نیاستفاده در ا روغـن   میکلتـود  يراکه ب

اثـر   تیتوگیسـ  انیـ مو لیـ فـوپ آر مت  یهالوکسـ  يمنداب و برا

 داشتند.  ییکارا شیبر افزا يشتریب

ها با توجـه  انیبه اثر متفاوت مو توانیمطالعه م نیا جینتا از

ـ  یکل طوربرد. به یکش پبه نوع علف  شیبـا افـزا   یمواد افزودن

 ییبـر کـارا   یطـ یجذب منجر به کاهش اثر عوامل نامطلوب مح

سـطح بـرگ،    ي. نشست بیشـتر پاشـش رو  شودیها مکشعلف

هـا،  ر قطـره یسطح برگ، کاهش تبخ يرو کولیموم کوت بیتخر

 تـوان یرا م رهیو غ یسطح جذب با کاهش کشش سطح شیافزا

هـا در حضـور مـواد    کـش علـف  ییکـارا  شیافزا مهم لاز عوام

 شی). افـزا 31 و 30، 29 ،26، 25، 23، 13، 10دانست ( یافزودن

گـزارش شـده    زیـ هـا ن کاربرد مویان جهیها در نتکشانتقال علف

 يهـا انی) نشان داد که کاربرد مو35و هارت ( انگی جیاست. نتا

 ظیغلـ  یاهیـ اصـالح شـده و روغـن گ    يیونی، روغن بـذر  غیر

کـش ایزوکسـافلوتول از   علـف  ییکـارا  شیباعـث افـزا   تواندیم

 نی). بنـابرا 35شـود (  اهیگ يهااندام ریانتقال به سا شیافزا قیطر

وزن  شـتر یدهنـده کـاهش ب  که نشان یبررس نیا جیبا توجه به نتا

 شیبه افـزا  توانیاست م ییهوا اندامبا  سهیدر مقا شهیخشک ر

 لیـ فـوپ آر مت  یهالوکس ژهیوو به میکلتود يهاکشانتقال علف

ـ   شهیبه ر ییهوا يهااستر از اندام پـی   یدر حضور مـواد افزودن

 برد. 

  يریگجهینت

غـذا   دیجهان و ضرورت تول تیجمع شیبا توجه به افزا امروزه

ـ  میها هستکشناچار به استفاده از آفت ـ بـه دال  یول  یمختلفـ  لی

هـا، ورود  کـش هدف، مقاومت به آفت ریمانند اثر بر جانداران غ

 شیضـرورت افـزا   سـت یز طیمحـ  دیـ و تهد ییغـذا  رهیبه زنج

از گذشته  شیب ییاآنها و کاهش کاربرد بدون کاهش کار ییاکار

ـ  ـ  کـش همـراه آفـت  بـه  یاست. کاربرد مواد افزودن  ژهیـ وههـا و ب

کـاهش   راسـتاي در  یمناسـب  اریراهکار بس تواندیها مکشعلف

باشد. با توجـه بـه    ستیز طیورود آنها به مح جهیکاربرد و درنت

ـ متعدد منتشـر شـده در سرتاسـر دن    يهاگزارش کـاربرد مـواد    ای

ـ  ییاکار شیافزا اعثها بکشهمراه علفبه یافزودن آنهـا   یکنترل

 اتیهمچـون تفـاوت خصوصـ    یلیبه دال نی. با ا وجود شودیم

ــ  ــواد افزودن ــ   ،یم ــاده افزودن ــودن م ــترس ب ــاوت  ،یدر دس تف

 کـول یهرز مانند ضـخامت کوت  يهاعلف ویژگیها، ونیفرموالس

منطقـه مـورد مطالعـه و     ییهـوا وآب طیهـا، شـرا  بـرگ  هیو زاو

 ایـ شـده در منـاطق مختلـف دن    گـزارش متفاوت  جینتا نیهمچن

ـ  هیتوص يبرا رسدینظر مبه بهتـر اسـت در    یکاربرد مواد افزودن

 يهـا هیآن توصـ  جینتا يانجام شده و بر مبنا یشیهر منطقه آزما

ـ ا جید. بـا توجـه بـه نتـا    شـو ورزان ارائه الزم به کشا مطالعـه   نی

و روغـن منـداب منجـر بـه      تیتوگیسـ  یاستفاده از مواد افزودن

و  میکلتـود  يهاکشسوروف توسط علف یکنترل ییکارا شیزااف

با کاربرد مواد  توانیم نیاستر شد. بنابرا لیفوپ آر مت یهالوکس

 يهـا کـش همـراه علـف  و روغن منـداب بـه   تیتوگیس یافزودن

آنها را در کنتـرل   ییااستر کار لیفوپ آر مت یو هالوکس میکلتود

  داد. شیسوروف افزا
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Abstract 

In order to evaluate the potential of citogate and turnip vegetable oil in increasing the performance of barnyardgrass 
(Echinochloa crus-galli) control by colthodim and haloxyfop-r-methyl ester herbicides, two greenhouse experiments 
were carried out in the Research Greenhouse of the Faculty of Agriculture, Birjand, Iran, in 2016; this study was based 
on a factorial arrangement as a completely randomized design with three replications. Treatments in each experiment 
included herbicide concentrations at seven levels (0, 6.25, 12.5, 25, 50, 75, and 100% of the recommended dose) and 
additives were applied at three levels (turnip oil, citogate, and without additives). The application of additives with 
colthodim herbicide on barnyardgrass (based on the shoot dry weight) led to 4.5% and 5.4% decreases in ED50 in the 
presence of turnip oil and citogate, respectively. Based on the root dry weight, ED50 was reduced to 22.9% and 21.6% in 
the presence of turnip oil and citogate, respectively. The results of the use of additives with Haloxyfop-r-methyl ester 
also showed a similar trend. However, the increase in the efficiency of Haloxyfop-r-methyl ester was higher than that of 
colthodim herbicide. The Haloxyfop-r-methyl ester ED50 values for the shoot dry weight of barnyardgrass were reduced 
by 14% and 16.3% in the presence of turnip oil and citogate, respectively. The Haloxyfop-r-methyl ester ED50 values 
for the root dry weight in the presence of turnip oil and citogate were 10 and 7 times higher than those in the treatments 
without additives, respectively. According to the results of this study, application of appropriate additives may lead to 
decrease in the extent of herbicide contamination of soil and water resources. 
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