
 
  در) آکسیال(کش پینوکسادن هاي گیاهی بر کارایی علفارزیابی اثر برخی روغن

 ).Phalaris minor Retz(قناري کنترل علف 

 
  3حمزه اسداللهی -2مسعود کارگر -*1تگوسمهدي را

  1/4/1392:تاریخ دریافت
 12/8/1394:تاریخ پذیرش

  
  چکیده

-آن محیطی زیست مخرب اثراتها، براي کم کردن کشش کارایی و کاهش مقدار کاربرد علفترین راهکارهاي افزایکاربرد مواد افزودنی از مهم
تکرار براي کنترل علف قناري در گلخانه تحقیقاتی  12اي، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی با به این منظور آزمایشی گلخانه .ستها

، 81/2، 0(سـطح   6کش پینوکسـادن در  نجام شد که عوامل مورد بررسی در آن شامل مقدار علفا 1390دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی در سال 
هاي گیاهی نارگیل، کنجد و بادام به بدون ماده افزودنی، کاربرد روغن(سطح  4و ماده افزودنی در  )گرم ماده موثره در هکتار 45و  5/22، 25/11، 62/5

 کارایی هاي گیاهیروغن تمامی، نشان داد که  )P≥05/0(آنالیز رگرسیون و مقایسه میانگین تایج حاصل از ن .بودند ))v/v %( درصد حجمی 5/0میزان 
. افزایش یافت )R(کش پینوکسادن کاهش و توانایی نسبی علف هاي گیاهیدر اثر روغن ED50طوریکه مقدار ند بهداد افزایش پینوکسادن را کشعلف

ترتیب بقیه تیمارها نیز به صورت روغن . کش پینوکسادن را افزایش دادنارگیل بیشتر از سایر مواد افزودنی کارایی علف ها نشان داد که روغنتحلیل داده
حاصل از کاربرد مواد افزودنی براي روغن نارگیل، کنجد، بادام و پینوکسادن به تنهایی  ED50. کش بدون ماده افزودنی بودعلف >روغن بادام  >کنجد

گرم ماده موثره و میانگین زیست توده در هر گلدان به ترتیب براي پینوکسادن، روغن بادام، کنجد، نارگیل و  80/57و  93/45، 62/35، 98/29 به ترتیب
سبت احتماال دلیل افزایش کارایی توسط روغن نارگیل نسبت به سایر مواد افزودنی، به دلیل باال بودن ن. گرم بود 21/1و  41/1، 48/1، 65/1به ترتیب 

 .باشداسیدهاي چرب اشباع به غیر اشباع می
  

 پاسخ به مقدار، توانایی نسبی، مواد افزودنی  :کلیدي هايواژه
 

    1 مقدمه
کاربرد عوامل حفظ نباتات از قبیل سموم و کودها به شدت مورد 

انـد،  ها تصـور بـدي را ایجـاد کـرده    کشکاربرد آفت. توجه قرار دارند
در ). 16(هـا ارائـه داد   د تا کاربرد درستی از آنبنابراین باید تالش کر

هـا در سـالمت   کـش  بیشتر کشورها توجه زیادي به اثرات مضر آفـت 
بـا ایـن وجـود،    ). 18(انسان و محیط زیست بـه وجـود آمـده اسـت     

هـا یـک عنصـر جـامع در     کشهاي عمومی وجود دارد که آفت توافق
رسـی نداشـته   کش دستکشاورزي مدرن هستند و اگر کشاورز به آفت

  ).13(باشد، درآمد کل صنعت کشاورزي کاهش خواهد یافت 
هـا،   کـش  تـرین راهبردهـاي کـاهش مصـرف علـف      یکی از مهم

ــوثرترین و  ســازي مصــرف آن بهینــه ــه، م هاســت کــه در ایــن زمین
ها،  کش سازي و کاهش مصرف علفها براي بهینه ترین روش بازده زود

                                                        
انشجوي دکتري و دانش آموختـه کارشناسـی ارشـد    به ترتیب دانشیار، د -3و 2، 1

  گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد
  )Email: m.rastgoo@ferdowsi.um.ac.ir      : نویسنده مسئول  -(*

ها و روش کشن درباره علفبرداراافزایش سطح دانش و آگاهی بهره
  ).28(هاست صحیح کاربرد آن
ها اغلب به وسیله پارامترهاي مختلفـی فراتـر از   کشکارایی علف

این عوامل ناخواسته مثل  .گیردتوان کنترل کاربر تحت تاثیر قرار می
د مواباشند که خشک شدن قطره در اثر هواي گرم و تجزیه نوري می

ایـن نـوع   بـراي کشـاورزان در کنتـرل     کارا توانند ابزاريافزودنی می
افزودنی و فرموالسـیون   انتخاب مادهبنابراین . عوامل ناخواسته باشند

تـرین   شـده  یکی از شناخته ).14(باشد حایز اهمیت ویژه میکش علف
ها در کاهش کشـش سـطحی محلـول پاشـش     آن تاثیرها اثر مویان

ي آن است که کاهش کشش سطحی محلول پاشش به معنا. باشد می
 که ایـن امـر باعـث    شوندشان پخش میتر از حالت اولیهشبی هاهقطر

کـش را افـزایش   سطح جـذب علـف   شده و کشافزایش پوشش علف
استفاده از مواد افزودنی، خـواص فیزیکـی و شـیمیایی    ). 22( دهدمی

محلول پاشش، شامل گرانروي و کشش سطحی را به میزان زیـادي  
این خصوصـیات در ذره پاششـی نیـز نقـش     . ددهتحت تاثیر قرار می

طورکلی، کمتر بودن کشش سطحی و گرانروي سبب هب. مهمی دارند

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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مواد افزودنی ممکن اسـت بـه   . )16و  4(شود تولید ذرات ریزتري می
کش یا کل مقدار علف دزکش را بهبود بخشند که نحوي کارایی علف

استفاده از مواد . مورد نیاز براي حصول سطح تاثیر معینی کاهش یابد
کـش  افزودنی مناسب در برخی موارد سبب کاهش مقدار مصرف علف

  ).28(شود برابر می 10تا  5هاي کاربرد به میزان و هزینه
ترین گروه مواد متنوع) هاروغن(در این ارتباط، عوامل نفوذ دهنده 

ه منظور بهبود انتقال مـاد  ها به نفوذ دهنده. کننده هستند افزودنی فعال
 بـه . شـوند  تـر اسـتفاده مـی    هاي درونیموثره از سطح هدف به بافت

طورکلی عقیده بر این است که افزایش نفوذ ناشی از ایـن نـوع مـواد    
دلیل نرمی، قابلیت ارتجاع، یا حل شدن کوتیکول تواند بهافزودنی می
کش به سمت الیه زیرین بدین ترتیب امکان انتشار علف. مومی باشد

). 8(شـود  ص آب دوستی بیشـتري اسـت، فـراهم مـی    که داراي خوا
هـا  کـش ها براي افـزایش فعالیـت آفـت   مزایاي استفاده از نفوذدهنده

 و 19، 15، 2(خوبی در تعداد زیادي از مقاالت مسـتند شـده اسـت     به
25.( 

ها براي کشاز آنجایی که کاربرد نوع و میزان مویان همراه علف
بنابراین جسـتجو پیرامـون   . )26(باشد مصرف کنندگان مشخص نمی

هـاي  کـش مواد افزودنی که سبب بهبود فعالیت و قدرت انتقالی علف
 ).18(ها ضروري است موجود به منظور گسترش استفاده از آن

یکی  ).Phalaris minor Retz( قناريبا توجه به اینکه علف 
باشد و در بعضی منـاطق ایـران   هرز مهم مزارع گندم میهاي از علف

کش  و علف) 1(آورد وجود میارت زیادي را در اثر رقابت با گندم بهخس
بنابراین پژوهشی بـا  ). 27(رود کار میپینوکسادن براي کنترل آن به

هـاي  کـش پینوکسـادن بـا روغـن    هدف بررسی افزایش کارایی علف
گیاهی کنجـد، بـادام و نارگیـل در کنتـرل علـف قنـاري در شـرایط        

ـ  گلخانه اهش خطـرات زیسـت محیطـی و کـاهش     اي و به منظور ک
  .کش ذکر شده انجام شدمصرف علف

  

  ها مواد و روش
کـش  منظور بررسی امکان افزایش کـارایی علـف  این پژوهش به

در اثر مواد افزودنی در کنترل علـف قنـاري در   ) اکسیال(پینوکسادن 
در گلخانه دانشگاه فردوسی مشـهد و در شـرایط کنتـرل     1390سال 

عوامل مـورد بررسـی در ایـن آزمـایش شـامل مـاده       . شده انجام شد
هـاي گیـاهی   بدون ماده افزودنی، کاربرد روغن(سطح  4در افزودنی 

و مقـدار   )v/v %( درصد حجمی 5/0نارگیل، کنجد و بادام به میزان 
، 25/11، 62/5، 81/2، 0(سـطح   6کش پینوکسـادن در  کاربرد علف

بـه صـورت    ایـن طـرح  . بودند )گرم ماده موثره در هکتار 45و  5/22
 .تکرار انجام شد 12فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی با 

از منطقه مشهد  1389قناري در اردیبهشت ماه سال بذرهاي علف
و عـرض   N"24'18°36محل پردیس دانشگاه بـا طـول جغرافیـایی    

آوري از سطح دریـا جمـع   متر 980و ارتفاع E"38'31°59 جغرافیایی 
در درون % 98دقیقه تیمـار در اسیدسـولفوریک    6س از بذرها پ. شدند
بار ماس پر شده بودند کشت شدند و هر روز یکهاي که با پیتسینی

براي حفظ رطوبت و جلوگیري از خشک شدن . به آرامی آبیاري شدند
پس از سبز . هاي کشت نایلون شفافی کشیده شدبذرها بر روي سینی

هاي تقریبا یکسان به همراه  ا اندازهگیاهچه ب 6تعداد ها، شدن گیاهچه
 ماسـه  و برگكخا خاك، حاويماس محیط ریشه در هر گلدان پیت

. متر نشاء شدندسانتی 12 با قطر دهانه مساوي حجمی نسبت با بادي
ها به طور کامل در عمق نشاء کردن به صورتی بود که ریشه گیاهچه

رویش آبیاري هر  متر خاك قرار گرفتند و در طی زمانسانتی 7حدود 
  . شدند تنکبوته  4ها به قبل از سمپاشی نیز گلدان. روز انجام شد

 ریلـی  متحرك سمپاش از استفاده باهفته بعد از نشاء،  3 گیاهان
لیتر در هکتار با فشار  200با خروجی  معمولی بادبزنی نازل به مجهز

  .گرفتند قرار تیمار تحت (kPa)کیلو پاسکال  200پاشش 

  
  )24، 21، 4( هاآن در موجود مواد بیترکو  شده برده کار به یافزودن مواد - 1 جدول

Table 1- Adjuvants used and their ingredients (4, 21, 24) 

 یاهیگ يهاروغن
Vegetable oils  

 اشباع چرب دیاس درصد
Saturated fatty acids (%)  

  اشباع ریغ چرب دیاس درصد
 Unsaturated fatty acid (%)  

  اشباع ریغ/ اشباع چرب دیاس
 saturated fatty 

 acids/ unsaturated fatty acid  
 )[OH]12:0( %46 لینارگ روغن

Coconut oil  86.5  7.6  11.38  
 )[OH]18:1% (41 کنجد روغن

Sesame oil  13.7  81.3  0.160  
 )[OH]18:1% (59 بادام روغن

Almond oil  8.2  87.4  0.09  
 .اندنشده ستیل دهنده لیتشک مواد ریسا که علت این به رسدینم 100 به اشباع ریغ و اشباع ياهروغن درصدمجموع  *

The sum of percentage of saturated and unsaturated oils doesn’t reach to 100 because the other ingredients are not listed. 
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امولسـیفایر   هاي گیاهی در آب ازحل کردن روغنهمچنین براي 

Tween 80     استفاده شد نسبت کاربرد امولسیفایر بـه روغـن گیـاهی
هاي هوایی گیاهان جهت تحلیل نتایج آزمایش اندام. درصد بود 95:5

هفته پـس از اعمـال تیمارهـا از سـطح گلـدان       4شاهد و تیمار شده 
ساعت خشک  72درجه به مدت  70برداشت شدند و در آونی به دماي 

گیري شـد و از  اندازه 001/0ها با ترازوي ت توده آنشدند سپس زیس
هاي پاسـخ بـه دز   کل ماده خشک در هر گلدان براي برازش منحنی

  . استفاده شد
-گیري زیست توده علفهاي حاصل از اندازهداده واریانس تجزیه 

هـا بـر   و مقایسه میـانگین  Minitab 16با استفاده از نرم افزار  قناري
همچنین براي . انجام گرفت) P≥05/0(در سطح اساس آزمون توکی 

پاسخ زیست توده علف . استفاده گردید Excelرسم نمودار از نرم افزار 
کش در حضور ماده افزودنی نیز بـا روش  قناري به مقدار کاربرد علف

هـا  داده مامیت. آنالیز شد R افزار نرمه از استفاد با رگرسیون غیرخطی
و به علت معنی دار نشدن ) 1معادله (ستیک لجر پارامت 4 مدلابتدا با 
برازش داده شدند و ) 2معادله (پارامتره  3با مدل لجستیک  Cپارامتر 

هرز درصد کاهش زیست توده علف 90 و 50کش الزم براي علف دز
 ). 15(محاسبه و در تحلیل نتایج آزمایش به کار گرفته شدند 

  C
))50EDlog()z(log(biexp1

CD= U
)i(ij

ij 

 )1(           

)2(                 ))50EDlog()z(log(biexp1
D= U

)i(ij
ij 

  
ام کـه موجـب    jگر زیست تـوده و درصـد   بیان Uijکه در این معادله 

 پـایین  و بـاال  حـد  C و  D.شـود می (zij)کش ام علف jپاسخ در دز 
 مقـدار  ED50(i)کـش ،  علـف  نهایت بی و صفر مقادیر درزیست توده 

 بین به ترتیب هرز فعل زیست توده درصد 50 براي الزم، iکش، علف
 محـدوده  در منحنـی  شیب با متناسب  C ،bi و  Dپایین و باال حدود

ED50(i) توانایی نسبی هر یک از تیمارهاي آزمایش با ). 15(باشد می
  .محاسبه شد 3معادله 

)3(                                                                  
b

a

Z
ZR   

کش بدون براي علف Za ،ED50توانایی نسبی و  Rدر این معادله  که
-کش به همراه روغن گیاهی میبراي علف Zb ،ED50ماده افزودنی و 

باشـد، دو فرموالسـیون داراي توانـایی نسـبی      1برابـر   Rاگـر  . باشد
باشـد، فرموالسـیون مـورد     1بزرگتـر از   Rاگـر  . یکسانی خواهند بود

خ وبرگی بیشـتري از فرموالسـیون اسـتاندارد    آزمون داراي فعالیت شا
باشد، فرموالسیون استاندارد قویتر از  1کوچکتر از  Rخواهد بود و اگر 

به عبارتی دیگر، اگـر توانـایی   . فرموالسیون مورد آزمایش خواهد بود
باشد، استفاده از مویان موجب کاهش  1نسبی کوچکتر و یا بزرگتر از 

 ).26(کش شده است و برگی علف ت شاخو یا افزایش کارایی یا فعالی
  

  نتایج و بحث
ها نشان داد که زیست تـوده  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

-علف دزداري تحت تاثیر ماده افزودنی و قناري بطور کامال معنیعلف
 ). 2جدول (ها قرار گرفت آنو برهمکنش  کش

بر زیست  کشنتایج حاصل از مقایسه میانگین مقدار کاربرد علف
کش، زیسـت تـوده   توده علف قناري نشان داد که با افزایش دز علف

  .داري کاهش یافتطور معنیعلف قناري به

  
  پینوکسادن کشعلف کاربرد مقدار و هاي گیاهیروغن کاربرد اثر در يقنار علف زیست توده به مربوط واریانس تجزیه - 2جدول 

Table 2- Analysis of variance of canary grass biomass was treated with vegetable oils and the dose of pinoxaden herbicide 
 منابع تغییرات

Source  
 درجه آزادي

 )df(  
 زیست توده میانگین مربعات

 (Mean squares of biomass) 
  ماده افزودنی
Adjuvant 

3 **2.3822  
 کشعلف دز

Herbicide Dose  5  **5.0336  
 کشعلف دز ×دنیماده افزو
Adjuvant× Herbicide Dose  15  **0.2651  

 خطا
Error  264  0.1021  

 کل
Total  287  0.2203  

 درصد 1در سطح  يدارمعنی **
Significant at 1% 
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کـش بـه علـت افـزایش     از آنجایی که افزایش مقدار کاربرد علف

اشد کش به درون گیاه موثر بتواند در نفوذ بیشتر علفشیب غلظت می
رسد افزایش مقدار کاربرد از این طریق منجر بـه  از این رو به نظر می

در . کشی پینوکسادن در گیاه علف قناري شده باشدافزایش اثرات علف
کـش  در بررسـی اثـرات مقـدار کـاربرد علـف     ) 6(دونـدرا  این ارتباط 

 Abutilon(گلیفوسینات آمونیوم بـر کنتـرل گاوپنبـه    و  گالیفوسیت
theophrati( 14/0کـش از  دریافتند که با افزایش مقدار کاربرد علف 

داري کنترل شد هکتار، گیاه مذکور به طور معنی کیلوگرم در 28/0به 
)6.( 

 

 
هاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون توکی در ستون. پینوکسادن کشعلفمقادیر مختلف کاربرد  در يقنار علف زیست توده نیانگیم - 1شکل 

  .درصد فاقد اختالف معنی دار هستند 5سطح 
Figure 1- Average biomass of little seed canary grass was treated with pinoxaden herbicide in different amounts. Columns 

with at least one joint statement by tukey test at 5% level doesn’t has significant difference. 
  

  
درصد فاقد  5هاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون توکی در سطح ستون .یافزودن مواد کاربرد اثر در يقنار علف زیست توده نیانگیم - 2 کلش

  .اختالف معنی دار هستند
Figure 2- Average biomass little seed canary grass as a result of the use of Adjuvants. Columns with at least one joint letter by 

tukey test at 5% level doesn’t has significant difference. 
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همچنین نتایج اثرات اصلی مواد افزودنی نشـان داد کـه کـاربرد    

کـش  داري در بروز اثرات علـف هاي گیاهی تاثیر مثبت و معنیروغن
ودنـی  طوریکه در حضـور هـر یـک از مـواد افز    به. پینوکسادن داشت
روغن نارگیل، کنجد و بادام به ترتیب داراي بهترین مشخص شد که 

کش پینوکسادن در مقایسه با شـاهد  عملکرد در افزایش کارایی علف
مقدار میانگین زیسـت تـوده بـراي     .بودندبدون کاربرد مواد افزودنی 

روغن نارگیل، کنجد، بادام و شاهد بدون کـاربرد مـاده افزودنـی بـه     
  . گرم بود 65/1و  48/1،  41/1، 21/1ترتیب 

-هاي گیاهی و مقدار کاربرد علفبررسی اثرات متقابل بین روغن
کش نیز نشان داد که بهترین تیمار در کاهش وزن علف قناري کاربرد 

ترین گرم ماده موثره با روغن نارگیل و ضعیف 45کش به مقدار علف
در مقـدارهاي  کش پینوکسادن بدون ماده افزودنی تیمار کاربرد علف

دهد که کاربرد گرم ماده موثره بود این نتایج نشان می 5/22و  81/2
درصد دز توصیه شده هم کارایی الزم  50پینوکسادن حتی در  مقدار 

کارایی آن . شودهاي گیاهی به آن اضافه میرا ندارد و زمانی که روغن
 . )3جدول (یابد به خوبی افزایش می

زیست توده علف هاي برازش تمامی دادهبر اساس نتایج حاصل از 
پارامتره مشاهده شـد کـه در حضـور     3قناري به معادله سیگموییدي 

کمتر   ED50هاي گیاهی نارگیل، کنجد و بادام مقدار پارامترهايروغن

افـزایش   ازکش پینوکسادن به تنهایی بود کـه نشـان   از کاربرد علف
همین طـور  ). 4ل جدو(کش در کنترل علف قناري است کارایی علف

کش هاي گیاهی که در سمت چپ منحنی علفنمودار دز پاسخ روغن
نشان دهنـده افـزایش   ) 3شکل (بدون ماده افزودنی قرار گرفته است 

از . هـاي گیاهیسـت  کش پینوکسادن در اثر کاربرد روغنکارایی علف
کش پینوکسـادن در  سوي دیگر، توانایی نسبی حاصل از کاربرد علف

از آنجـایی کـه   ). 4جـدول  (هاي مذکور افـزایش یافـت   نحضور مویا
افـزایش فعالیـت یـا     دهنـده نشان 1افزایش توانایی نسبی به بیش از 

نشان از بی اثر بودن و کمتر  1مثبت بودن اثر مویان و مقدار مساوي 
نشان از اثر منفی مواد افزودنی دارد و با توجه بـه اینکـه مقـادیر     1از 

دهد که شده است نشان می 1آزمایش بیشتر از  پتانسیل نسبی در این
کش پینوکسادن اثـر مثبـت   این مواد افزودنی در افزایش کارایی علف

  .اندکش را افزایش دادهاي این علفداشته و فعالیت شاخساره
هـاي آزمـایش،   حاصـل از آنـالیز رگرسـیون داده   نتایج بر اساس 

 با غلظـت د و بادام هاي نارگیل، کنجروغنبا کاربرد مشاهده شد که 
گـرم   93/45و  62/35، 98/29بـه ترتیـب    ED50 درصد مقادیر ،5/0

بـه   کـش پینوکسـادن  در مقایسه با کاربرد علف ماده موثره در هکتار
  .کاهش پیدا کرد موثره در هکتار گرم ماده ED50=80/58تنهایی 

  

  
هاي مشاهده شده و خطوط حاصل از نقاط داده. یافزودن مواد بدون و با دنپینوکسا کشعلف دزهاي مختلف به يقنارعلف زیست توده پاسخ - 3شکل 

  .پارامتره هستند 3برازش معادله سیگموئیدي 
Figure 3. The little seed canary grass biomass response to different doses of pinoxaden herbicide with and without adjuvants. 

Points are the observed data and lines obtained from 3 parameters sigmoidal equation. 
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  هاي گیاهیکش پینوکسادن و روغناثرات متقابل بین مقدار کاربرد علف -3جدول
Table 3- The interaction between pinoxaden herbicide and vegetable oils  

 )هکتار در موثره ماده گرم( کشعلف مقدار
The amount of herbicide (g ai. ha-1)  

 افزودنی ماده
Adjuvant  

 )گرم در گلدان(زیست توده 
Biomass (g per pot)  

 بدون ماده افزودنی  0
Without adjuvant  1.8abc 

 روغن بادام  0
Almond oil  1.7 abc 

 روغن نارگیل  0
Coconut oil  1.73 abc 

 روغن کنجد  0
Sesame oil  1.8abc 

 افزودنی بدون ماده 2.81
Without adjuvant  1.88a 

 روغن بادام 2.81
Almond oil  1.72abc 

 روغن نارگیل 2.81
Coconut oil  1.28cdefg 

 روغن کنجد 2.81
Sesame oil  1.76abc 

 بدون ماده افزودنی  5.62
Without adjuvant  1.73abc 

 روغن بادام  5.62
Almond oil  1.59abcd 

 روغن نارگیل  5.62
Coconut oil  1.29bcdefg 

 روغن کنجد  5.62
Sesame oil  1.58abcd 

 بدون ماده افزودنی  11.25
Without adjuvant  1.73abc 

 روغن بادام  11.25
Almond oil  1.46abcde 

 روغن نارگیل  11.25
Coconut oil  1.17defg 

 روغن کنجد  11.25
Sesame oil  1.4abcdef 

 بدون ماده افزودنی  22.5
Without adjuvant  1.82ab 

 روغن بادام  22.5
Almond oil  1.34bcdef 

 روغن نارگیل  22.5
Coconut oil  0.92fg 

 روغن کنجد  22.5
Sesame oil  1.13defg 

 بدون ماده افزودنی 45
Without adjuvant  0.95efg 

 روغن بادام 45
Almond oil  0.97efg 

 روغن نارگیل 45
Coconut oil  0.8g 

 روغن کنجد 45
Sesame oil  0.8g 

 .درصد فاقد اختالف معنی دار هستند 5اعداد با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون توکی در سطح * 
*Numbers at least one letter joint with tukey test at 5% level doesn’t has significant difference. 
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 مختلف يمارهایت در ینسب پتانسیل و يقنار علف زیست توده يهادادهتره به پارام 3معادله سیگموئیدي  برازش از حاصل يپارامترها - 4جدول 
  شیآزما

Table 4- Parameters of 3 parameters  sigmoidal equation fitted to the data of canary grass biomass and the relative potency 
of different treatments tested 

 تیمار
Treatment  

ED50 
(g a.i. ha-1) ±SE  

ED90 
(g a.i. ha-1) ±SE  

 هاشیب منحنی
Slope  
±SE  

 پتانسیل نسبی 
relative potency *)R(  

  پینوکسادن
Pinoxaden 

57/13±80/57  55/16±31/64  66/4±52/6  1  
 روغن گیاهی نارگیل% 5/0+پینوکسادن

Pinoxaden+ 0.5%coconut oil  12/10±98/29  38/3739±55/3002  22/0±08/1  92/1  
 روغن گیاهی کنجد% 5/0+پینوکسادن

Pinoxaden+ 0.5% sesame oil  61/5±62/35  05/123±35/271  28/0±96/0  62/1  
 روغن گیاهی بادام% 5/0+پینوکسادن

Pinoxaden+ 0.5%almond oil  93/45±62/1  04/465±5/568  11/0±47/0  25/1  
 کش همراه با مواد افزودنیکاربرد علفپتانسیل نسبی مواد افزودنی به کار رفته به تنهایی نسبت به *

The relative potential of adjuvants alone toward herbicide with adjuvant* 

 
بـه  هاي گیاهی نارگیل، کنجد و بادام روغن ED90در موارد ولی 

کـش  در مقایسه با کاربرد علـف  5/568و  35/271، 55/3002ترتیب 
گرم ماده موثره در هکتار افزایش  ED90=31/64 به تنهایی پینوکسادن

هاي پاسخ به مقـدار و  یافت که دلیل این امر با توجه به شیب منحنی
هـاي گیـاهی   روغـن  ED90همچنین توجه به خطاي استاندارد باالي 

 بنابر ایـن تاکیـد مـا بیشـتر     ) 3و نمودار  4جدول (قابل توجیه است 
ED50 یا فعالیت شاخ و  بیمقادیر توانایی نس از سوي دیگر. خواهد بود
براي مثال در روغن نارگیل . افزایش یافت کش پینوکسادنعلف برگی

 دهدشده است که در کل این نتایج نشان می 1بود که بیشتر از  92/1
؛ افـزایش قابـل   پینوکسـادن به محلـول   مواد افزودنی ا اضافه کردنب

  .)4جدول (شود  میایجاد  کش پینوکسادن توجهی در کارایی علف
ها و آنالیز رگرسیون و با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین

روغن نارگیل در مقایسـه بـا سـایر مـواد      ED50بر اساس پارامترهاي 
قنـاري بـه   علـف  ED50افزودنی موجب کاهش بیشتر در پارامترهاي 

کش مورد استفاده شد و همین طور توانایی نسـبی را نیـز   همراه علف
بعد از آن روغن کنجد . افزودنی بیشتر افزایش دادنسبت به سایر مواد 

  ).4و جدول  2شکل (را در نیز کاهش داد   ED50قرار داشت که 
. گر تایید نتایج فوق هسـتند هاي قبلی در این رابطه بیانپژوهش
کش کلودینافوپ پروپارژیل نیز باعث هاي گیاهی با علفکاربرد روغن

راشـد محصـل و   همچنـین   ).12(کش شـد  افزایش کارایی این علف
کش دیکلوفوپ متیل و گزارش کردند که کارایی علف) 20(همکاران 

هاي گیاهی زیتون و کرچک در کنترل سیکلوکسیدیم با کاربرد روغن
بر اساس گـزارش  . هاي هرز یوالف و علف قناري افزایش یافتعلف

. ها در کنترل ایـن دو گونـه متفـاوت عمـل کردنـد     نامبردگان روغن
که روغن زیتون در کنترل علف قناري کاراتر و روغن کرچـک  بطوری

نیز  )21(شارما و سین ). 20(نیز در کنترل یوالف از زیتون موثرتر بود 

طی آزمایشی بیان داشتند کـه اسـتفاده از مویـان ارگانوسـیلیکونی و     
را در کنترل دودندان  گالیفوسیتکش  روغن گیاهی غلیظ کارایی علف

)Bidens frondosa(  و ارزن وحشی)Panicum maxicum (  بهبـود
هاي گیاهی و معدنی در در آزمایشی دیگر کاربرد روغن). 21(بخشید 

کش کلودینافوپ هرز یوالف و چچم توانستند کارایی علفکنترل علف
بیـان کـرد کـارایی    ) 13( کودسـک  ).24(پروپارژیل را افزایش دهند 

هاي گیـاهی  رد روغنبا کارب ACCaseهاي بازدارنده آنزیم کشعلف
  ).13(یابد افزایش می

هـا  با توجه به اینکه بر اساس مطالعات انجام شده بر روي روغن
معلوم شده که در اثر حـل کـردن کوتیکـول و نفـوذ پـذیرتر کـردن       

کش نقـش مهمـی داشـته    توانند در جذب علفکوتیکول این مواد می
اند در طریق توانستههاي مورد استفاده نیز احتماال از این باشند، روغن

چنانکـه در  . کـش پینوکسـادن تاثیرگـذار باشـند    افزایش کارایی علف
که بر اساس مطالعات انجـام   هاي قبلی نیز این امر بیان شدهپژوهش

هاي گیاهی نرم و حل تواند در اثر کاربرد روغنشده موم کوتیکول می
تشار یابـد  موثره بیشتري در طی کوتیکول ان شود و اجازه دهد تا ماده

هاي چربی دوست بهتر کشهاي گیاهی با علفهمچنین روغن). 11(
  ).3(کنند در کوتیکول نفوذ می

با توجه به نتایج به دست آمده و با توجـه بـه سـاختار شـیمیایی     
 رسد که یک رابطـه مثبـت بـین   نظر میکاربرده شده بههاي بهروغن

کـش  کارایی علفنسبت اسیدهاي چرب اشباع به غیراشباع و افزایش 
روغن گیاهی نارگیل بـا داشـتن مقـدار    . پینوکسادن وجود داشته باشد

بسیار باالیی از اسیدهاي چرب اشباع و بویژه با زنجیره هیـدروکربنی  
  .کش را افزایش دهدکوتاه بهتر توانسته است کارایی این علف

همچنین گزارش شده که تعـداد پیونـدهاي غیـر اشـباع و طـول      
بنـابراین  ). 8(کربنی بر کشش سطحی تاثیر گذار است زنجیره هیدرو
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تـر در روغـن   وجود اسیدهاي چرب اشباع بیشتر با طول زنجیره کوتاه
نارگیل و کنجد ممکن است باعث شـده باشـد کـه کشـش سـطحی      
محلول پاشش نسبت به روغن بادام و عدم استفاده از مـواد افزودنـی   

ر ریزسازي و کاهش کشش سطحی در محلول پاشش د. کاهش یابد
و کاهش سطح انـرژي موجـود در قطـرات    ) 7(هاي ریزتر تولید قطره

و بهبود در قرارگیري قطرات در سطح برگ موثر اسـت و  ) 19(ریزتر 
کش بر روي برگ و در نهایتا این پیامدها باعث قرارگیري بیشتر علف

 .شودکش مینتیجه بهبود کارایی علف

پینوکسادن در اثر کاربرد  کشبر اساس نتایج حاصل کارایی علف
نتایج نشان دهنده آن است کـه توانـایی   . مواد افزودنی افزایش یافت

نسبی در اثر کاربرد روغن نارگیل به میزان زیـادتري افـزایش یافتـه    
با توجه به نتایج این آزمایش تمام مواد افزودنی به کار برده شده . است

شود که پس وصیه میکش موثر بودند و تدر افزایش کارایی این علف
 اي در صورت مثبت بودن اثرات این موادهاي مزرعهاز انجام آزمایش

 . کش استفاده شودها در افزایش کارایی این علفاز آن
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