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 )Setaria viridisسبز ( یروباهدر کنترل دم میکلتود ییکارا يسازنهیبه

  

  2پارسا يو مهد *1یحمام نیحس

  

  )14/8/1398 رش:یخ پذی؛ تار 19/5/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

منظـور  هرز است. به يهافعل تیریدر مد يو اقتصاد یکیاکولوژ ياز راهکارها یکی یوسیله مواد افزودنها بهکشعلف ییکارا يسازنهیبه

ـ بـر پا  لیفاکتور صورتبه یشیآزما روباهیدمدر کنترل  میکش کلتودعلف ییبر کارا یاهیگ يهااثر کاربرد روغن یبررس طـرح کـامالً    هی

ح در هشـت سـط   یثره در هکتار) و ماده افزودنؤگرم ماده م 120و  60، 30، 15، 5/7، صفردر شش سطح ( میکلتود لظتشامل غ یتصادف

در  1393دانه، کلزا، منداب و سویا) با چهار تکـرار در سـال   کنجد، بادام تلخ، بادام شیرین، پنبه یاهیگ يهاو با روغن یاهی(بدون روغن گ

و  یاهینوع روغن گ م،یپژوهش نشان داد که غلظت کلتود نیا جیمشهد انجام شد. نتا یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز یقاتیگلخانه تحق

 شـه یو حجم ر شهیو ر ییشامل ارتفاع، وزن تر و خشک اندام هوا روباهیدمشده  يریگبر صفات اندازه یاهیقابل غلظت در روغن گاثر مت

 شیدهنده افـزا درصد مشاهده شد که نشان 50شده بر اساس دز مؤثر  يریگاندازه صفات یتمام يبرا ینسب ییتوانا شیاست. افزا داریمعن

سبز  روباهیدمتوده تر و خشک ستیز يدرصد برا 90کاهش دز مؤثر  نیمطالعه همچن نیا جیاست. نتا روباهیدمرل در کنت میکلتود ییکارا

بـا   سـه یدر مقا شـه یتـر و خشـک ر   تـوده زیسـت  يبـرا  ینسب ییر توانایبودن مقاد شتریرا نشان داد. ب یاهیگ يهاروغن یدر حضور تمام

نشـان داده شـد.    شـه یبه ر میانتقال کلتود شیبا افزا یاهیگ يهابه کاربرد روغن شهیر شتریب تیحساس ییتر و خشک اندام هوا تودهزیست

در کـاهش   میکلتود ییکارا شیمنجر به افزا ترتیببه ویادانه، کلزا، منداب و سکنجد، بادام تلخ، بادام شیرین، پنبه یاهیگ يهاکاربرد روغن

ـ برابـر شـد. درنها   41/1و  43/1، 41/1، 39/1، 42/1، 26/1، 20/1 میـزان بـه  ترتیببه سبز روباهیدم ییوزن خشک اندام هوا کـاربرد   ت،ی

  .ردیمدنظر قرار گ یطیمحستیو ز یکیاکولوژ یافتیره عنوانبه تواندیسبز م روباهیدمهمراه به یاهیگ يهاروغن

  

  

 کشعلف ،یاهیدرصد، روغن گ 50دز مؤثر  شه،یحجم ر ،ینسب ییتوانا :يدیکل يهاواژه
  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  ، ایرانرجندیدانشگاه ب يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورز ،اریاستاد .1

  ، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورز اریدانش .2
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   مقدمه

 ییایمیشـ  يهـا رز با استفاده از روشه يهاعلف تیریمد نهیهز

هـرز   يهـا علف تیریها در مدروش نیتراز ارزان یکی عنوانبه

 يبرا یقابل توجه طوربه ت،یریمد يهاروش ریبا سا سهیدر مقا

از کـاربرد   یناشـ  ياست و سود اقتصـاد  افتهیکشاورزان کاهش 

مصــرف  شیفــزااســت کــه باعــث ا یعــامل ییایمیشــ تیریمــد

ــا کــشعلــف ــیه ــران 9 و 8( شــودم ). در حــال حاضــر در ای

 یمـدیریت  يهـا ها تبـدیل بـه مـواد کلیـدي در برنامـه     کشعلف

 يهـا نیزمـ  1385ي کـه در سـال   طوربهاند. هرز شده يهاعلف

انـد  کش دریافت کـرده تن علف 11100قابل کشت ایران مقدار 

مانند  یتیریمد يهاروش ریبا سا سهیدر مقا ییایمی). کنترل ش2(

کمتر خـاك، مصـرف سـوخت کمتـر و      شیمنجر به فرساشخم 

بـا توجـه    نی). بنـابرا 9( شودیم ياگلخانه يگازها دیکاهش تول

هـا در  کـش شـده در مـورد کـاربرد علـف    گفتـه  به نکات مثبت 

 تیریمـد  ییایمیشـ  افـت یهـرز، امـروزه ره   يهـا علف تیریمد

هـرز و   يهـا علف تیریدر مد یمهم اریهرز نقش بس يهاعلف

هـا منجـر   کشدارد. کاربرد علف یمحصوالت زراع دیتول ندیفرا

هـدف و   ریـ غ اهانیبه گ بیمانند آس یطیمحستیبه مشکالت ز

هـا در  کـش غلظت علف يسازنهیبه نیبنابرا شودیم زیجانوران ن

 یمنجر به کـاهش اثـرات جـانب    تواندیهرز م يهاعلف تیریمد

  ). 28 و 22شود ( زین آنها یطیمحستیز

 هـا نایـ و مو یاهیگ يهامانند روغن یمواد افزودن از استفاده

بـا   یشـ یروپـس  يهاکشعلف ییکارا شیافزا قیاز طر تواندیم

منجـر بـه    یو کاهش کشش سطح کولیکوت يرینفوذپذ شیافزا

مطالعـات   جی). نتـا 28 و 17هـا شـود (  کشعلف ییکارا شیافزا

 که ییهاتدر غلظ یاهیگ يهانشان داده است که روغن ياریبس

 اهـان یبـر گ  یاثرات سـم  شوندیاستفاده م یماده افزودن عنوانبه

و کـاهش کشـش    کـول یکوت بیتخر قیاز طر نینداشته و همچن

و  کـول یکـش بـه درون کوت  نفـوذ علـف   شیباعث افـزا  یسطح

 شیافـزا  تیو درنها شوندیسطح برگ م يکش رونشست علف

 ،17 ،14 ،12 ،11( شودیهرز مشاهده م يهاکنترل علف ییکارا

نداشـته و   يپسماند طیدر مح یاهیگ يها). روغن28 و 23 ،22

). از آنجـا کـه   23شوند ( هیتجز طیدر مح عیسر اریبس توانندیم

متفـاوت   اریبسـ  یاهیـ گ يهـا چرب در روغـن  يدهایاس بیترک

 ییکـارا  شیتواند منجر به تفـاوت در افـزا  یتفاوت م نیاست، ا

  ).  17 و 13د (شوها کشعلف

ــود ــفClethodim( میکلت ـت ) عل ــده اسـ ــش بازدارن ــوانز لیک آ  میک

 دیـ کاربالده کلوهگزنیاکسوس یدروکسیو متعلق به خانواده ه الزیکربوکس

) Hydroxy oxo cyclohexene carbaldehyde oxime( میاکسـ 

ماننـد   یبرگـ کیـ هـرز بار  يهـا کنترل علـف  ي) که برا7است (

 صـورت بـه و  واشیخـون  ،یوحش والفی ،روباهیدمسوروف، 

 ایهمچون چغندر قند، سـو  یبرگدر محصوالت پهن یشیروپس

  ). 28ثبت شده است ( رانیدر ا ازیو پ

ــاهیدم ــی )Green foxtail (Setaria viridis)( روب از  یک

ساله تابستانه در مزارع مختلف است کـه  کیهرز مهم  يهاعلف

بـه دامنـه    اهیـ گ نی) است. اPoaceae( انیبه خانواده گندممتعلق 

ـ   يطـور بـه سـازگار اسـت    یطـ یمح طیاز شـرا  یعیوس  نیکـه ب

. شـود یممشاهده  یشمال 55تا  یجنوب 45 ییایجغراف يهاعرض

و  یشــمال يکــایاروپــا، آمر ا،یدر سرتاســر قــاره آسـ  روبـاهی دم

حضـور   جیرا هرزعلف  عنوانبه قایو شمال آفر ایاسترال ،یجنوب

در ســاز مشــکل اریبســ هــرزعلــف  عنــوانبــه اهیــگ نیــدارد. ا

شـناخته شـده اسـت     کایو آمر ایاسپان ران،یهمچون ا ییکشورها

 ریدر منـاطق گرمسـ   اهیـ ن گیـ حضـور ا  زانیم نیشتری). البته ب4(

 45بـوده و   ادیـ ز اریبس روباهیدم. سرعت رشد شودیمشاهده م

ـ بذر تول تواندیم یزنروز بعد از جوانه ـ   دی تـوان   نیکنـد. همچن

 شیتا ب تواندیم اهیکه هر گ يورطبهدارد  ییباال اریبذر بس دیتول

ـ تول اهیبذر در هر گ 34000از  از  یکـ ی روبـاهی دم). 4کنـد (  دی

ـ دن بـرگ کیهرز بار يهاعلف نیترو مهم نیترجسم شـناخته   ای

 ادیـ همچون قدرت جذب آب و امالح ز یلیدالشده است که به

 یبیدگرآســ تی)، خاصـ 6 و 3قـدرت رقابـت بـاال (    تیـ و درنها

 و 6و نماتدها ( هاروسی، وهايماریآفات، ب یزبانی)، م16( دیشد

)، خـواب بـذر   4با طول عمـر بـاال (   ادیبذر ز دی)، قدرت تول16

مقاومت  نی) و همچن4( ادیز ی)، قدرت گسترش و پراکندگ26(

)، Ethalfluralin( نیاتـال فلـورال   ریـ مختلف نظ يهاکشبه علف
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ــورالیتر ــوپی)، دTrifluralin( نیفلـــــ ــمت کلوفـــــ    لیـــــ

)Diclofop-methyl( میدی)، ستوکســــــــــــــSethoxydim ،(

ــ ــ Tralkoxydim( میدیترالکوکسـ ــاپروپ پـ ــاتی)، فنوکسـ  لیـ

)Fenoxaprop-P-ethylــاپی)، ا )، Imazethapyr( ریمازتــــــــــ

ــولفورونین ــولفورون Nicosulfuron( کوســـــ )، سولفوســـــ

)Sulfosulfuron( نی)، آتـــــــرازAtrazineمازامـــــــاکسی)، ا 

)Imazamoxو پ (نوکسادنی Pinoxaden) ()15 (  در اغلب نقـاط

ـ تول ریدر مس یمنجر به بروز مشکالت فراوان ایدن محصـوالت   دی

 ،یفرنگـ مختلف مانند گندم، جو، کتان، کلزا، کلم، گوجـه  یزراع

  ).  4است ( دهشسورگوم و ذرت  ونجه،ی ا،یچغندر قند، سو

ــا در ــار س ــاروش ریکن ــد يه ــ تیریم ــان ،یزراع و  یکیمک

در کنتــرل  یهــا نقـش مهمــ کــشاســتفاده از علـف  ،یکیولـوژ یب

مختلـف ماننـد    يهـا اسـتفاده از روش  نیدارد. بنـابرا  روباهیدم

هـا،  کشمناسب، تناوب در کاربرد علف يهاکشاستفاده از علف

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

 يسازها و آلودهکشخطر بروز مقاومت به علف تواندیکاربرد م

هـا نـه تنهـا    کـش کاربرد علف يسازنهیکاهش دهد. به را طیمح

شــده بلکــه باعــث کــاهش ورود  دیــتول نــهیباعــث کــاهش هز

ـ ن ستیز طیها به محکشعلف ـ ا نی). بنـابرا 28( شـود مـی  زی  نی

 روبـاهی دمدر کنترل  میکلتود ییکارا يسازنهیمطالعه با هدف به

  سبز انجام شد.

  

  هاو روش مواد

با چهـار   یطرح کامالً تصادف هیبر پا لیفاکتور صورتبه شیآزما

 يدانشـکده کشـاورز   یقاتیدر گلخانه تحق 1393تکرار در سال 

شـامل   شیآزمـا  يمارهـا یمشهد انجـام شـد. ت   یدانشگاه فردوس

، 30، 15، 5/7، صـفر در شش سـطح (  میکش کلتودغلظت علف

 سـلکت  يگرم ماده مـؤثره در هکتـار از مـاده تجـار     120و  60

در هشت سطح (بدون روغـن   یماده افزودن ) ودرصد 12 سوپر

کنجد، بـادام تلـخ، بـادام شـیرین،      یاهیگ يهاو با روغن یاهیگ

درصـد   10شـده بـا    ونیدانه، کلزا، منـداب و سـویا) امولسـ   پنبه

  بود.  تیتوگیس انیمو یحجم

 زا،يمـار یبـذور بـه عوامـل ب    یاز آلـودگ  يریجلـوگ  منظوربه

یپوکلریـت سـدیم پـنج    کمک محلول هبذور به یسطح یضدعفون

 قـه یدق 20مدت دقیقه صورت گرفته و سپس به 10مدت درصد به

منظــور شکســتن خــواب بــذور بــا آب شستشــو داده شــدند. بــه

 و مـول) میلـی  3GA) (89/2جیبرلیـک اسـید (   مـار یاز ت روباهیدم

). بـذور  26اسـتفاده شـد (  مول) میلی 3KNO) (30نیترات پتاسیم (

 يهاینیمنتقل شده و س تیپ يشت حاوک يهاینیشده به س ماریت

درجه شـب منتقـل    20درجه روز و  30 يکشت به گلخانه با دما

و حفظ رطوبـت   هاینیاز سطح س ریاز تبخ يریجلوگ يشدند. برا

شــد. پــس از آن،  دهیکشــ کیتپالســ آنهــا يمــدت دو روز روبــه

مداوم و هـر   صورتبه هاینیس ياریشده و آب برداشته هاکیپالست

ــه گروز  ــه  افتهیرشــد يهــااهچــهیانجــام شــد. پــس از دو هفت ب

) و یرسـ  یبافـت لـوم   يخـاك (دارا  يحاو يتریدو ل يهاگلدان

 ازیبر اساس ن ياریمنتقل شدند. آب کیخاك برگ به نسبت سه به 

کمـک  به بارکیهر گلدان) و هر دو روز  يبرا یسیس 100( اهیگ

نج گیاهچه در هـر  ها به پانجام شد. در دو مرحله گیاهچه ریآب ش

لیتر از محلـول سـه گـرم در    میلی 30میزان گلدان تنک شدند و به

ها اضافه شد. در به هر یک از گلدان )N:P:K)20:20:20 کود لیتر 

 يشـارژ  یلـ یکمک سمپاش ربه یکامل سمپاش یمرحله چهار برگ

ـ منظور توزدر هکتار انجام شد. به تریل 250 یبا خروج مناسـب   عی

کننـده   ونیدرصـد امولسـ   10 آنهابه هر کدام از  یاهیگ يهاروغن

  ).  17اضافه شد ( تیتوگیس

ـ ارتفاع گ یهفته پس از سمپاش چهار ـ گانـدازه  اهی شـده و   يری

. دندشـ  نیاز سـطح خـاك برداشـت شـده و تـوز      اهـان یسپس گ

 دوبا شستشو و به دقت از خـاك جـدا شـده (حـدود      زین هاشهیر

مجزا  صورتبههر گلدان  خاك ها،شهیر يساعت قبل از جداساز

آب قــرا داده شــد و ســپس  يخــارج شــده و درون تشــت حــاو

وسـیله  (به آنهاشد) و حجم  يجداساز هاشهیکمک الک و آب ربه

 هـا شهیشد. ر يریگآب) اندازه يدر استوانه مدرج حاو يورغوطه

 30خشـک شـدند (   یسـطح  صـورت بهروزنامه  يو رو هیدر سا

انـدام   يهـا شد. پس از آن نمونه يریگازهاند آنها) و وزن تر قهیدق

مـدت  بـه  گـراد یدرجه سانت 75 يدماداخل آون با  شهیو ر ییهوا
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  شدند. نیساعت منتقل شد و سپس مجدداً توز 48

 SASافـزار  کمـک نـرم  بـه  شیآزمـا  يهاداده انسیوار زیآنال

و  ییکل وزن تر و خشـک انـدام هـوا    يهاانجام گرفت. از داده

هاي پاسخ بـه  در هر گلدان براي برازش منحنی روباهیدم شهیر

در  میکش کلتـود به مقدار علف هرزعلف دز استفاده شد. پاسخ 

و بـا   خطـی ربا تکنیک رگرسـیون غیـ   یاهیگ يهاحضور روغن

 ي. بـرا دندشـ رسـم   هایآنالیز شده و منحن Rافزار استفاده از نرم

ار همزمـان بـا مـدل چهـ     طـور بـه هـا  کش، تمـامی داده هر علف

   :) برازش داده شدند1(معادله  ریپارامتري لجستیک ز
  

)1    (             
    

ij

i ij

D
U

exp b log b log ED


  
 501

  

  

 شه،یو ر ییخشک اندام هوا ایبیانگر وزن تر  Uijمعادله،  نیا در

D در  شـه یو ر ییوزن تر و خشک اندام هـوا  يحد مجانب باال

در محـدوده   شیب منحنی bکش و نهایت علفمقادیر صفر و بی

ED50 25د (هستن.(  

کـه   یاهیـ کش با و بـدون روغـن گ  از علف يریمقاد سپس،

، کـه  2شده بودنـد بـا اسـتفاده از معادلـه      یکسانیموجب پاسخ 

  قرار گرفتند. سهیمورد مقا شود،یم دهینام ینسب ییتوانا
  

)2          (                  f f vR ED ED ;R R  50 50 1  
  

از  ينشـانگر مقـدار   ترتیـب بـه  50f+vEDو  50fED، معادله نیا در

 یاهیاز روغن گ کیهمراه هر و به یاهیکش بدون روغن گعلف

بـین حـدود    هرزعلف درصد وزن خشک  50الزم براي کاهش 

تـر و یـا   نسـبی کوچـک   ییاست. اگـر توانـا   C و Dباال و پایین 

ـ تر از یک باشد، افزودن روغن گبزرگ موجـب   ترتیـب بـه  یاهی

  ).25کش شده است (علف ییش و یا افزایش کاراکاه

  

  و بحث  جینتا

نـوع   م،یکـش کلتـود  مطالعه نشان داد که غلظت علف نیا جینتا

 میکش کلتوداثرات متقابل غلظت علف نیو همچن یاهیروغن گ

شـامل   یابیـ مورد ارز يهاصفت یبر تمام یاهیدر نوع روغن گ

و حجـم   شـه، یرو  ییوزن تر و خشـک انـدام هـوا    اه،یارتفاع گ

 یبـر تمـام   یشـ یآزما يمارهـا ی). اثـر ت 1داشـت (جـدول    شهیر

 يدرصد). اثرهـا  کی يداریبود (در سطح معن داریها معنصفت

در سـطح   داری(معنـ  شـه یصفت وزن تر ر يبه استثنا زیمتقابل ن

  بود. داریدرصد معن کی يداریدرصد)، در سطح معن پنج

غلظت یک ماده هاي متعددي نشان داده است که گزارش

). افزایش غلظت 22میزان سمیت آن است ( کنندهنییتع

 ي مختلف مانند سولفوسولفورون و سولفوسولفورونهاکشعلف

 جو دره  تودهزیستسولفورون متیل بر متهمراه به

)Hordeum spontaneum Koch.) (12 کلودینافوپ پروپارژیل ،(

) .Avena ludoviciana Durieu( یوالف وحشی تودهزیستبر 

)، Phalaris minor Retz.) (27( ) و خونی واش11(

 تودهزیستمتیل و دایفنزوکوات متیل سولفات بر فوپ پیهالوکسی

)، سولفوسولفورون، ایمازامتابنزمتیل و 11یوالف وحشی (

فوپ )، هالوکسی17یوالف وحشی ( تودهزیستستوکسیدیم بر 

گاوپنبه  تودهزیستاپیر بر )، ایمازت20قیاق ( تودهزیستمتیل بر پی

) گزارش شده است. 10سوروف ( تودهزیست) و ایمازتاپیر بر 20(

کش را براي هاي علفکش، شانس مولکولافزایش غلظت علف

کند. بنابراین اختالل در محل عمل رسیدن به محل هدف بیشتر می

یابد. افزایش جذب تر و شدیدتر بروز میکش، سریععلف

یت از سطح برگ گیاه با افزایش میزان ماده کش گالیفوسعلف

برگ در مقایسه با ویژه در گیاهان هرز باریکهکار رفته بموثره به

  ). 18برگ نشان داده شده است (پهن

  

  اهیگ ارتفاع

ــدول  ــرازش داده   2ج ــل از ب ــاي حاص ــاپارامتره ــاع  يه ارتف

 ییسبز به مـدل سـه پـارامتري سـیگموئیدي و توانـا      روباهیدم

را نشـان   روبـاهی دمدر کاهش ارتفـاع   میکش کلتودلفع ینسب

در  میکلتود ییکارا شیدهنده افزاجدول نشان نیا جی. نتادهدیم

در  یاهیگ يهادر صورت کاربرد روغن روباهیدمکاهش ارتفاع 

درصـد در   50اسـت. غلظـت مـؤثر     آنهـا با عدم کاربرد  سهیمقا

بـا   سـه یدر مقا یاهیـ همراه روغن گبه میکاربرد کلتود يمارهایت

 ییتوانـا  ریاسـت. مقـاد   افتـه یکـاهش   یاهیعدم کاربرد روغن گ
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  هاي گیاهی کش کلتودیم و روغنهاي مختلف علفدر حضور غلظت روباهیدمگیري شده . تجزیه واریانس صفات اندازه1جدول 

  (میانگین مربعات)

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادي
 ارتفاع

 وزن تر

 اندام هوایی

 وزن خشک

  ام هواییاند

وزن تر 

  ریشه

وزن خشک 

  ریشه
 حجم ریشه

  42/3765**  14/7**  50/18**  80/10**  12/70**  78/9193**  5 غلظت کلتودیم

  93/35**  30/0**  67/0**  66/0**  31/0**  99/161**  7 روغن گیاهی

  63/9**  05/0**  05/0**  02/0**  10/0**  861/22**  35 روغن گیاهی×غلظت

 54/5 01/0 03/0 79/13 02/0 59/10 144 خطا

CV (%)  72/10 99/5 68/10 17/10 32/9 00/13 

 داري در سطح احتمال یک درصد است.معنی**

 

سیگموئیدي و توانایی نسبی  پارامتري سه ) به مدلSetaria viridisسبز ( روباهیدمهاي ارتفاع . پارامترهاي حاصل از برازش داده2جدول 

 کش کلتودیم در کاهش ارتفاععلف

  توانایی نسبی درصد 50دز مؤثر  حد باال   (b)شیب   تیمار

  سبز  روباهیدمارتفاع  

32/53 *(0/16) 1/30  کلتودیم بدون روغن گیاهی  )98/1(  05/43   )77/4(  1  

22/1  کلتودیم+ روغن کنجد  )15/0(  54/52  )16/2(  14/21   )44/2(  04/2  

21/1  کلتودیم+ روغن بادام تلخ  )16/0(  95/50  )16/2(  38/25   )08/3(  70/1  

18/1  کلتودیم+ روغن بادام شیرین  )15/0(  48/50  )15/2(  20/26  )27/3(  64/1  

27/1  کلتودیم+ روغن پنبه  )15/0(  94/52  )13/2(  11/21  )33/2(  04/2  

35/1  کلتودیم+ روغن کلزا  )17/0(  44/52  )14/2(  43/20  )18/2(  11/2  

48/1  کلتودیم+ روغن منداب  )20/0(  68/51  )12/2(  01/22  )24/2(  96/1 

33/1 کلتودیم+ روغن سویا  )18/0(  14/51  )17/2(  00/23  )59/2(  87/1 

  دهند.هاي داخل پرانتز خطاي استاندارد را نشان میداده *

  

هـا  بـا عـدم کـاربرد روغـن     سهیها در مقادر مورد تمام روغن ینسب

کاهش کش در توان علف شیافزا دهندهناست که نشا کیاز  شتریب

کـاهش ارتفـاع    زانیـ م نیو کمتـر  نیبیشـتر است.  روباهیدمارتفاع 

برابـر) و بـادام    11/2کلـزا (  یاهیـ گ يهـا در حضور روغن ترتیببه

برابر) مشاهده شـد. کـاهش ارتفـاع سـوروف در اثـر       64/1( نیریش

ـ نارگ لـخ، بـادام ت  ،ینیبادام زم ل،ینارگ یاهیگ يهاکاربرد روغن و  لی

  ).  10گزارش شده است ( ریمازتاپیکش اهمراه علفکرچک به

کـه   ،چـرب  يدهایاست که از سـنتز اسـ   یکشعلف میکلتود

ــراز مهــم یکــی  ،دهســتن یســلول يســازنده غشــا ياجــزا نیت

کش علف نیشده با ا ماریت اهانیدر گ نی. بنابراکندیم يریجلوگ

کـه   ابـد ییکاهش م یسلول میتقس نیها و همچنتوان رشد سلول

 اهیگ ارتفاعکاهش  تیو درنها اهیه کاهش رشد گمنجر ب جهیدرنت

بـادام   تـون، یکرچـک، ز  یاهیگ يها). کاربرد روغن21( شودمی

کـار  بهبا  سهیسبز را در مقا روباهیدمتلخ و کنجد تراکم و رشد 

 يشتریکاهش ب کوسولفورونیکش نهمراه علفها بهروغن نبردن

  ).19را نشان داد (

  

  ییتر اندام هوا وزن

 ییوزن تــر انــدام هــوا يهــاحاصــل از بــرازش داده رهــايپارامت

 ینسـب  ییسبز به مدل سه پارامتري سیگموئیدي و توانا روباهیدم
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 پارامتري سه ) به مدلSetaria viridisسبز ( روباهیدمهاي وزن تر و خشک اندام هوایی . پارامترهاي حاصل از برازش داده3جدول 

  کلتودیم در کاهش وزن تر و خشک اندام هواییکش سیگموئیدي و توانایی نسبی علف

  تیمار
  توانایی نسبی درصد 90دز موثر  درصد 50دز موثر  حد باال  (b)شیب 

  سبز روباهیدموزن تر اندام هوایی 

62/3 *(0/29) 2/52  کلتودیم بدون روغن گیاهی  )08/0(  06/30  )38/1(  63/74  )55/6(  1  

91/1  کلتودیم+ روغن کنجد  )16/0(  75/3  )09/0(  60/23  )27/1(  91/71  )39/6(  27/1  

08/2  کلتودیم+ روغن بادام تلخ  )17/0(  76/3  )09/0(  42/23  )14/1(  37/67  )76/5(  28/1  

91/1  کلتودیم+ روغن بادام شیرین  )14/0(  90/3  )09/0(  47/20  )02/1(  519/64  )43/5(  47/1  

97/1  کلتودیم+ روغن پنبه  )16/0(  74/3  )09/0(  82/20  )15/1(  71/63  )76/5(  44/1  

94/1  کلتودیم+ روغن کلزا  )14/0(  83/3  )09/0(  29/20  )17/1(  01/63  )36/5(  48/1  

77/1  کلتودیم+ روغن منداب  )13/0(  74/3  )09/0(  04/18  )99/0(  23/62  )85/5(  67/1 

82/1 کلتودیم+ روغن سویا  )13/0(  81/3  )09/0(  40/17  )90/0(  31/58  )41/5(  73/1 

سبز روباهیدمک اندام هوایی وزن خش    

  1 *(10/89) 88/80 *(2/07) 28/06 *(0/05) 1/51 *(0/23) 1/93  کلتودیم بدون روغن گیاهی

97/1  کلتودیم+ روغن کنجد  )22/0(  51/1  )05/0(  60/24  )67/1(  87/73  )84/8(  20/1  

01/2  کلتودیم+ روغن بادام تلخ  )23/0(  51/1  )05/0(  42/23  )61/1(  72/70  )35/8(  26/1  

90/1  کلتودیم+ روغن بادام شیرین  )18/0(  56/1  )05/0(  47/19  )31/1(  37/62  )18/7(  42/1  

28/2  کلتودیم+ روغن پنبه  )28/0(  33/1  )04/0(  82/24  )60/1(  69/63  )20/8(  39/1  

87/1  کلتودیم+ روغن کلزا  )19/0(  54/1  )05/0(  29/19  )34/1(  06/63  )45/7(  41/1  

73/1  مندابکلتودیم+ روغن   )17/0(  51/1  )05/0(  04/17  )28/1(  08/62  )03/8(  43/1 

82/62 *(1/24) 17/06 *(0/05) 1/55 *(0/16) 1/69 کلتودیم+ روغن سویا  )20/8(  41/1  

  دهند.هاي داخل پرانتز خطاي استاندارد را نشان میداده *

  

 3در جـدول   ییدر کاهش وزن تر اندام هـوا  میکش کلتودعلف

 يبـرا  میکش کلتودماده مؤثره علف زانینشان داده شده است. م

 يهـا سبز با کاربرد روغن روباهیدموزن تر  يدرصد 50کاهش 

 نی). بنـابرا 3است (جـدول   افتهیکاهش  میهمراه کلتودبه یاهیگ

همـراه  بـه  یاهیـ گ يهـا داشـت کـه کـاربرد روغـن     انیب توانیم

ـ  ییکـارا  شیباعـث افـزا   میکلتود سـبز   روبـاهی دمرل آن در کنت

رونـد را نشـان    نیهم زیدرصد ن 90غلظت مؤثر  ری. مقادشودیم

 یدر حضــور تمــام ینســب ییتوانــا ریمقــاد شی. افــزادهــدیمــ

 یاهیـ گ يهـا با عدم کاربرد روغـن  سهیدر مقا یاهیگ يهاروغن

و  نیبیشـتر  ینسـب  ییتوانـا  ری. با توجه به مقـاد شودیمشاهده م

در کــاهش وزن تــر  میکلتــود ییکــارا شیافــزا زانیــم نیکمتــر

برابر)  73/1( ایسو يهادر حضور روغن ترتیببهسبز  روباهیدم

درصـد   50برابر) مشاهده شـد. مقـدار دز مـؤثر     27/1و کنجد (

 يهادر صورت کاربرد روغن یوحش والفیکنترل وزن تر  يبرا

 تـون، یکرچک، کنجد، کلزا، ز ن،یریمختلف شامل بادام ش یاهیگ

 يهـا کـش همـراه علـف  و منـداب بـه   ایدانه، سـو نبهبادام تلخ، پ

بـه عـدم    تنسب میدیو ستوکس لیمازامتابنزمتیسولفوسولفورون، ا

ـ  ییکـارا  شیدهنـده افـزا  کـه نشـان   افـت یکاربرد کاهش   یکنترل

  ).17ها است (کشعلف نیتوسط ا یوحش والفی

  

  ییخشک اندام هوا وزن

 ییدام هواوزن خشک ان يهاحاصل از برازش داده پارامترهاي
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 ییسبز به مدل سـه پـارامتري سـیگموئیدي و توانـا     روباهیدم

در  ییدر کاهش وزن خشک اندام هوا میکش کلتودعلف ینسب

الزم  میماده مؤثره کلتـود  زانینشان داده شده است. م 3جدول 

 سـط تو يدیـ خشـک تول  تودهزیست يدرصد 50کاهش  يبرا

بـا   سـه یقادر م یاهیـ گ يهـا سبز در حضور روغـن  روباهیدم

). 3کـاهش را نشـان داد (جـدول     ،ییتنهـا کش بهکاربرد علف

ــؤثر  ــاهش دز م ــد نشــان 50ک ــزادرص ــده اف ــارا شیدهن  ییک

اسـت.   روبـاهی دمدر کـاهش وزن خشـک    میکش کلتودعلف

بـر وزن خشـک انـدام     میکلتود تأثیر زانیم نیو کمتر نیبیشتر

 یهایـ گ يهـا در حضور روغـن  ترتیببهسبز  روباهیدم ییهوا

ــداب ( ــر) و کنجــد ( 43/1من ــر) مشــاهده شــد.  20/1براب براب

واش (کـاهش  یو خـون  یوحشـ  والفی یکنترل ییکارا شیافزا

ـ مت کلوفـوپ ید يهـا کـش خشـک) بـا علـف    تـوده زیست  ل،ی

 يهادر حضور روغن لیپروپارژ نافوپیو کلود میدیکلوکسیس

). کـاهش  23گـزارش شـده اسـت (    تـون یزکرچـک و   یاهیگ

وســیله کــاربرد واش بــهیخــون يدیــتولخشــک  تــودهزیســت

ــادام، کنجــد و نارگ یاهیــگ يهــاروغــن ــب ــا علــف لی کــش ب

). عالوه 24گزارش شده است ( زیاستر ن لیآرمت فوپهالوکسی

 ن،یریمختلف شـامل بـادام شـ    یاهیگ يهاکاربرد روغن نیبر ا

و منداب  ایدانه، سوتلخ، پنبه بادام تون،یکرچک، کنجد، کلزا، ز

و  لیـ مازامتابنزمتیسولفوسـولفورون، ا  يهـا کـش فعل همراهبه

 50کـاهش   يمنجر بـه کـاهش غلظـت مـؤثر بـرا      میدیستوکس

 می). کلتود17شد ( یوحش والفیخشک  تودهزیست يدرصد

 دهیپراکس شیچرب، افزا يدهایاس وسنتزیاختالل در ب قیاز طر

ـ تول شیافزا ،یسلول يغشا به بیآس دها،یپیشدن ل  ژنیاکسـ  دی

 اهیگ يهاسلول یکیمتابول يهاتیه اختالل در فعالفعال منجر ب

را محـدود   اهیـ گ تـوده زیسـت  دیـ رشـد و تول  درنهایتشده و 

ـ منجـر بـه تخر   یاهیـ گ يهـا ). کـاربرد روغـن  21( کندیم  بی

اسـتفاده از   نیآن شـده بنـابرا   يرینفوذپـذ  شیو افزا کولیکوت

 توانـد یم یشیروپس يهاکشعلف همراهبه یاهیگ يهاروغن

هـدف شـده و    اهیـ کش به داخـل گ نفوذ علف شیر به افزامنج

هـرز   يهـا کنترل مناسب علف يبرا ازیکش مورد نعلف زانیم

  ).28 و 22 ،17کاهش دهد ( ،ییرا بدون کاهش کارا

  

  شهیتر ر وزن

 روباهیدم شهیوزن تر ر يهاحاصل از برازش داده پارامترهاي

 ینســب ییســبز بــه مــدل ســه پــارامتري ســیگموئیدي و توانــا

نشـان   4در جدول  شهیدر کاهش وزن تر ر میکش کلتودعلف

 میکلتـود  همـراه بـه  یاهیـ گ يهاداده شده است. کاربرد روغن

 جینتـا  نیشد. ا شهیدرصد وزن تر ر 50باعث کاهش دز مؤثر 

 شـه یدر کـاهش وزن تـر ر   میکلتود ییکارا شیدهنده افزانشان

 یاهیــگ يهــاســبز در صــورت اســتفاده از روغــن روبــاهیدم

 تـأثیر  زانیـ م نیو کمتـر  نیبیشـتر است.  یماده افزودن عنوانبه

در حضـور   ترتیـب بهسبز  روباهیدم شهیبر وزن تر ر میکلتود

برابـر)   17/1( تلخبرابر) و بادام  99/1( ایسو یاهیگ يهاروغن

 زیدرصد را ن 90مطالعه کاهش دز مؤثر  نیا جیمشاهده شد. نتا

  ). 4(جدول  دهدینشان م

 يهـا بوده و به اندام کیستمیس یکشعلف مینجا که کلتودآ از

را در  تـأثیر  زانیـ م نیبیشـتر  نیو همچنـ  شـود یمنتقل م ینیزمریز

کــاربرد  نیــ. عــالوه بــر ادهــدینشــان مــ یســتمیمر يهــاســلول

جـذب و   شیمنجر به افـزا  کولیکوت بیبا تخر یاهیگ يهاروغن

 یاهیگ يهاد روغنکاربر نیبرا. بناشودیم میانتقال کلتود درنهایت

انتقـال شـده و بـا     شیمنجـر بـه افـزا    میکش کلتـود علف همراهبه

 شـه یاز رشـد و توسـعه ر   یستمیمر يهاسلول تیممانعت از فعال

منجـر   ریمازتاپیا همراهبه یاهیگ يها. کاربرد روغنکندیممانعت م

سـوروف در   شهیوسیله ربه يدیتر تول تودهزیست شتریبه کاهش ب

ـ ). عالوه بـر ا 10شد ( یاهیگ يهادم کاربرد روغنبا ع سهیمقا  ن،ی

تره نشـان داد کـه کـاربرد روغـن     سلمه يرو يگریمطالعه د جینتا

 به اضافهبنتازون  همراهبه تیتوگیس یمنداب و روغن معدن یاهیگ

ـ   نیـ نسبت به عدم کـاربرد ا  ریمازتاپیو ا فلورفنیاس  یمـواد افزودن

  ).1شد ( شهیتر ر تودهزیست شتریمنجر به کاهش ب

  

  شهیخشک ر وزن

 روبـاهی دم شهیوزن خشک ر یونیرگرس هیحاصل از تجز جینتا
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سیگموئیدي و  پارامتري سه ) به مدلSetaria viridisسبز ( روباهیدمهاي وزن تر و خشک ریشه . پارامترهاي حاصل از برازش داده4جدول 

  کش کلتودیم در کاهش وزن تر و خشک ریشهتوانایی نسبی علف

  یمارت
  توانایی نسبی درصد 90دز موثر  درصد 50دز موثر  حد باال  (b)شیب 

  سبز روباهیدموزن تر ریشه 

90/2 *(0/13) 1/32  کلتودیم بدون روغن گیاهی  )08/0(  98/45  )54/3(  21/89  )23/11(  1  

99/0  کلتودیم+ روغن کنجد  )10/0(  74/2  )09/0(  28/39  )13/4(  64/65  )13/9(  17/1  

10/1  + روغن بادام تلخکلتودیم  )11/0(  75/2  )08/0(  63/39  )80/3(  90/62  )22/9(  16/1  

00/1  کلتودیم+ روغن بادام شیرین  )10/0(  69/2  )09/0(  86/33  )59/3(  24/67  )22/8(  36/1  

95/0  کلتودیم+ روغن پنبه  )09/0(  67/2  )09/0(  90/28  )17/3(  28/60  )20/7(  59/1  

85/0  کلتودیم+ روغن کلزا  )80/0(  69/2  )09/0(  76/26  )18/3(  02/59  )11/7(  72/1  

89/0  کلتودیم+ روغن منداب  )09/0(  75/2  )09/0(  37/25  )92/2(  66/56  )01/7(  81/1 

03/1 کلتودیم+ روغن سویا  )09/0(  73/2  )09/0(  16/23  )30/2(  22/55  )02/7(  99/1 

سبز روباهیدموزن خشک ریشه     

59/1 *(0/13) 1/28  کلتودیم بدون روغن گیاهی  )05/0(  97/39  )37/3(  35/84  )01/10(  1  

24/1  کلتودیم+ روغن کنجد  )14/0(  50/1  )05/0(  58/39  )78/1(  33/73  )76/8(  01/1  

42/1  کلتودیم+ روغن بادام تلخ  )13/0(  64/1  )05/0(  13/30  )26/1(  22/75  )92/8(  33/1  

09/1  کلتودیم+ روغن بادام شیرین  )10/0(  64/1  )05/0(  99/25  )45/1(  37/68  )16/8(  54/1  

10/1  کلتودیم+ روغن پنبه  )10/0(  62/1  )05/0(  25/21  )95/1(  59/63  )54/7(  88/1  

94/0  کلتودیم+ روغن کلزا  )09/0(  61/1  )05/0(  41/16  )73/1(  38/60  )22/7(  44/2  

84/0  کلتودیم+ روغن منداب  )09/0(  62/1  )05/0(  96/14  )83/1(  54/59  )05/7(  67/2 

67/0 کلتودیم+ روغن سویا  )08/0(  55/1  )05/0(  86/10  )65/1(  43/57  )54/6(  67/3  

  دهند.هاي داخل پرانتز خطاي استاندارد را نشان میداده *

  

 ینســب ییســبز بــه مــدل ســه پــارامتري ســیگموئیدي و توانــا

 4در جـدول   شـه یدر کاهش وزن خشک ر میکش کلتودعلف

 يبرا میدرصد کلتود 50مؤثر نشان داده شده است. کاهش دز 

 یاهیـ گ يهـا کاربرد روغـن  جهیدرنت شهیکاهش وزن خشک ر

در کـاهش   میکلتود ییکارا شیدهنده افزاکه نشان دمشاهده ش

ــاهیدم شــهیوزن خشــک ر ســبز در صــورت اســتفاده از  روب

ـ   عنـوان به یاهیگ يهاروغن و  نیبیشـتر اسـت.   یمـاده افزودن

 روبـاهی دم شـه یوزن خشـک ر بر  میکلتود تأثیر زانیم نیکمتر

برابـر)   67/3( ایسو یاهیگ يهادر حضور روغن ترتیببهسبز 

 ینسـب  ییتوانـا  سـه یبرابـر) مشـاهده شـد. مقا    01/1( جدو کن

 طـور بهکه  دهدینشان م یاهیگ يهادر حضور روغن میکلتود

 یاهیـ گ يهـا به کاربرد روغن یینسبت به اندام هوا شهیر یکل

تـر اسـت. بهبـود جـذب و انتقـال      حسـاس  میکلتـود  همـراه به

 يهـا کـاربرد روغـن   جـه یسـبز درنت  روباهیدمتوسط  میکلتود

 اهیـ گ شـه یتوسـط ر  يدیتول تودهزیستمنجر به کاهش  یاهیگ

گزارش شده در مورد  جیمطالعه همسو با نتا نیا جی. نتاشودمی

تره و سلمه ریمازتاپیسوروف توسط ا شهیکاهش وزن خشک ر

اسـت کـه    ریمازتـاپ یو ا فلورفنیاسـ  ه اضـافه بوسیله بنتازون به

بـه   منجـر  یاهیو گ یمعدن ینشان دادند که کاربرد مواد افزودن

  ). 1( شودمی شهیکاهش وزن خشک ر



  ...سبز یروباهدر کنترل دم میکلتود ییکارا يسازنهیبه
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سیگموئیدي و توانایی  پارامتري سه ) به مدلSetaria viridisسبز ( روباهیدمهاي حجم ریشه پارامترهاي حاصل از برازش داده .5جدول 

 کش کلتودیم در کاهش حجم ریشهنسبی علف

  تیمار
  توانایی نسبی درصد 50دز مؤثر  حد باال  (b)شیب 

  سبز روباهیدمحجم ریشه 

21/35 *(0/12) 1/12  کلتودیم بدون روغن گیاهی  )25/1(  47/23   )48/2(  1  

01/1  کلتودیم+ روغن کنجد  )11/0(  95/32  )26/1(  70/20   )54/2(  14/1  

17/1  تلخ کلتودیم+ روغن بادام  )12/0(  52/33  )25/1(  96/19   )15/2(  18/1  

04/1  کلتودیم+ روغن بادام شیرین  )11/0(  92/35  )26/1(  93/14  )61/1(  57/1  

07/1  کلتودیم+ روغن پنبه  )11/0(  74/35  )27/1(  70/19  )15/2(  19/1  

18/1  کلتودیم+ روغن کلزا  )14/0(  68/31  )24/1(  69/18  )07/2(  26/1  

91/0  وغن مندابکلتودیم+ ر  )10/0(  59/35  )30/1(  68/11  )50/1(  01/2 

87/0 کلتودیم+ روغن سویا  )10/0(  84/34  )28/1(  82/13  )81/1(  70/1 

  دهند.هاي داخل پرانتز خطاي استاندارد را نشان میداده *

 

  شهیر حجم

 شــهیحجــم ر یونیرگرســ زیحاصــل از آنــال يپارامترهــا 5 جــدول

 ییتوانا نیه پارامتري سیگموئیدي و همچنسبز به مدل س روباهیدم

. دهـد یرا نشـان مـ   شهیدر کاهش حجم ر میکش کلتودعلف ینسب

 سـه یدر مقا یاهیـ گ يهـا در کاربرد روغن شهیحجم ر شتریکاهش ب

در  میدرصد کلتـود  50مشاهده شد. غلظت مؤثر  آنهابا عدم کاربرد 

. افـت یکـاهش   شـه یکاهش حجم ر يبرا یاهیگ يهاحضور روغن

 روبـاهی دم شـه یبـر حجـم ر   میکلتود تأثیر زانیم نیو کمتر نییشترب

برابـر) و   01/2منـداب (  یاهیـ گ يهادر حضور روغن ترتیببهسبز 

 يهــاســلول تیــبرابــر) مشــاهده شــد. کــاهش فعال 14/1کنجــد (

بــه  میجــذب و انتقــال کلتــود شیافــزا جــهینتدر شــهیر یســتمیمر

 شـه یر يهـا سـلول منجر به کاهش رشد و توسـعه   شهیر يهاسلول

 نیـ عالوه بـر ا  کندیم دایبروز پ شهیکاهش حجم ر درنهایتشده و 

و  میدیمقـاوم بـه ستوکسـ    يهـا گونـه  یسلول يغشا يداریپا زانیم

  ).5است ( شتریحساس ب يهابا گونه سهیدر مقا میکلتود

  يریگجهینت

ـ ا جینتـا  یکلـ  طوربه  م،یمطالعـه نشـان داد کـه غلظـت کلتـود      نی

منجـر بـه    یاهیـ و اثر متقابل غلظت در روغن گ یاهیگ يهاروغن

 اه،یـ سبز شامل ارتفـاع گ  روباهیدم يصفات رشد داریکاهش معن

 طـور بـه شد.  شهیو حجم ر شهیو ر ییوزن تر و خشک اندام هوا

و  ینسـب  ییتوانـا  شیزاافـ  نیبیشترو منداب  ایسو يهاروغن یکل

دم را نسـبت بـه عـ    ینسـب  ییتوانـا  شیافـزا  نیروغن کنجد کمتر

 یاهیـ گ يهـا نشان دادند. کاربرد روغـن  یاهیگ يهاکاربرد روغن

 توانـد یسبز شده کـه مـ   روباهیدم یکنترل ییکارا شیمنجر به افزا

و کاهش  دیتول يهانهیکاهش هز م،یمنجر به کاهش مصرف کلتود

از پسـماند   یگزارشـ  نکهید. ضمن اشو یطیمحستیز يهایآلودگ

مـاده   عنوانبهمورد استفاده  يهادر غلظت یاهیگ يهاروغن یسم

اسـتفاده از   نیموجودات زنده وجـود نـدارد. بنـابرا    يبرا یافزودن

کـاهش   يبـرا  یافتیره عنوانبه میکلتود همراهبه یاهیگ يهاروغن

  .ردیمد نظر قرار گ تواندیکش معلف نیمصرف ا
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Abstract 

Optimizing the effectiveness of herbicides by additives is one of the ecological and economical approaches for weed 
management. The aim of this study was to investigate the effect of vegetable oils on the efficacy of clethodim herbicide 
in control of foxtail as a factorial based on a completely randomized design including clethodim concentration in six 
levels (0, 7.5, 15, 30, 60 and 120 g ai per ha) and additives in eight levels (without vegetable oil and vegetable oils of 
sesame, bitter almonds, sweet almonds, cottonseed, canola, rapeseed and soybean) with four replications in 2014 in 
Research Greenhouse of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. The results of this 
study showed that clethodim concentration, vegetable oil types and interaction effect of concentrations in vegetable oils 
had a significant effect on measured traits of foxtail including height, fresh and dry weight of shoot and root and root 
volume. Increasing relative potency for all traits measured based on 50% effective dosage was observed, which 
indicates an increase in the efficiency of clethodim in foxtail control. The results of this study also showed a 90% 
effective dose reduction for fresh and dry weight of green foxtail in the presence of all vegetable oils. The higher 
relative potency for fresh and dry weight of roots compared with fresh and dry weight of the shoot showed greater root 
susceptibility to the application of vegetable oils by increasing the transfer of clethodim to the root. The application of 
sesame, bitter almonds, sweet almonds, cottonseed, canola, rapeseed and soybean oil led to 1.20, 1.26, 1.42, 1.39, 1.41, 
1.43, and 1.41 times increases, respectively, in clethodim performance. Finally, application of vegetable oils as 
additives to clethodim herbicide can be considered as an ecological and environmental approach for controlling green 
foxtail. 
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