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 چکیده 

محیطوی نایوی از کواربرد    های نووی  بورای کواهش عووارس زی وت     وسیله کاربرد مواد افزودنی یکی از رهیافتها بهکشسازی مصرف علفبهینه
دو آزمایش  تره،یفلورف  و ایمازتاپیر در کنترل سلمههای بنتازون+اسکشسازی کارایی علفمنظور ارزیابی تأثیر مواد افزودنی در بهینهها است. بهکشعلف

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکورار  در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند، به 1395پاسخ مجزا در سال ای دز گلخانه
یوده  و نووم مواده     درصود توصویه   100و  75، 50، 25، 5/12، 25/6، 0در هفت سوط     کشهای علفانجام ید. تیمارها در هر آزمایش یامل غلظت

موجب افزودنی در سه سط   روغ  منداب، سیتوگیت و بدون روغ   بود. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد مواد افزودنی بخصوص روغ  گیاهی منداب 
 کوش ره یود. روغو  منوداب و سویتوگیت باعوا افوزایش کوارایی علوف        تهای بنتازون+اسیفلورف  و ایمازتاپیر در کنترل سلمهکشافزایش کارایی علف

برابر  30/1و  13/2ایمازتاپیر  کشبرابر و علف 28/1، 29/1ترتیب به میزان تره بههای هوایی سلمهتوده تولیدی اندامبنتازون+اسیفلورف  در کاهش زی ت
برابر بود. با توجه به واکنش یودیدتر ریشوه بوه     66/1و  35/2، 98/1، 79/2ترتیب به توده ریشه سلمه ترهکه ای  مقادیر برای کاهش زی تحالیید. در

های بنتازون+اسویفلورف  و ایمازتواپیر در   کشتره ح اسیت بیشتری به کاربرد مواد افزودنی و علفتیمارهای اعمال یده، نتایج نشان داد که ریشه سلمه
ایج ای  مطالعه نشان داد که کاربرد روغ  منداب و سیتوگیت باعا افوزایش کوارایی کنتورل سولمه توره      های هوایی دایت. بطور کلی نتمقای ه با اندام

 یود.بوسیله بنتازون+اسیفلورف  و ایمازتاپیر می
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کشواورزی   تری  عوامل محدودکننده تولید در بخوش یکی از مهم
 و غذایی مواد برای فضا، آب، های هرز ه تند که به دلیل رقابتعلف
با گیاهان زراعوی و بواغی، منجور بوه کواهش تولیود محصوو ت         نور

 تولید محصو ت محدودکننده اصلی عوامل و جزء یوندکشاورزی می

موواد   بوه تولیود   نیواز  جهان سریع جمعیت  . رید30  بایندمی زراعی
 استفاده فشرده، تولیدکنندگان را وادار به هایت کشاورزین و در غذایی

است. از طرفی دیگر با توجوه بوه اثورات منفوی      کرده مواد ییمیایی از
کنندگان و مصورف محیطی نایی از کاربرد مواد ییمیایی، تولیدزی ت
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کنندگان مواد ییمیایی ناگزیر به تولیود و مصورف موواد یویمیایی بوا      
. بوا توجوه بوه ممنووم یودن       32 ه وتند   محیطی کمترتبعات زی ت

کاربرد ب یاری از مواد ییمیایی و همچنی  ثابت یودن اثورات منفوی    
نایی از کاربرد ب یاری از کودهوا و سوموم یویمیایی اموروزه توال       

 یود. ب یاری در جهت افزایش کارایی مواد ییمیایی می
هووای یوویمیایی مصوورفی در کووشمقوودار ب وویار زیووادی از آفووت

ها و موجوودات  تنها به محل هدف نرسیده بلکه به محیطی نهکشاورز
رسند و باعا آسیب م تقیم و غیرم تقیم بوه موجوودات   غیرهدف می

هوا، جوانوران و گیاهوان آبوزی، زنبوور      ها، پرندهغیر هدف مانند ان ان
 . 20و  18، 7یووند   ع ل، یوکارگرهای طبیعوی آفوات و غیوره موی     

اد ییمیایی مصرفی در کشواورزی را  ای از موها بخش عمدهکشعلف
های اند و با توجه به اینکه مدیریت علفدر دنیا به خود اختصاص داده

ها است اخیراً تحقیقات زیوادی  کشهرز بیشتر معطوف به کاربرد علف
 راهبردهوا  تری مهم از  . یکی24یود  ها انجام میکشدر مورد علف
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 1398 بهار، 1 شماره، 33 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     100

 ها اسوت آن مصرف یسازها، بهینهکشعلف مصرف در جهت کاهش

 سازیبهینه برای هارو  تری و زودبازده مؤثرتری  زمینه، ای  در که

هوا، افوزایش سوط  دانوش و آگواهی      کوش علوف  مصورف  کواهش  و
 . 36هاست  ها و رو  صحی  کاربرد آنکشبرداران درباره علفبهره

هوا در برخوی از   کوش ها و بویژه علوف کشامروزه کاهش مصرف آفت
صوورت اجبواری   نند سوئد، هلند و دانمارک توسط دولت بوه کشورها ما

هوا بوا هودف کواهش اثورات      کوش بهبود کوارایی علوف   .یودمیاجرا 
   .2 یود ها انجام میها یا کاهش هزینهمحیطی آنزی ت

ها، توجوه  کشگیری برای مصرف بهینه علفاولی  گام در تصمیم
کایوت ارقوام دارای   به اقدامات پیشگیرانه از قبیول تنواوب زراعوی و    

منظوور کواهش تلفوات بوالقوه نایوی از توداخل       قدرت رقابتی با  بوه 
پایوی و تعیوی    های هرز است. مرحله دوم ارزیابی ضرورت سوم علف

هوای هورز اسوت    کش مورد نیاز برای کنترل مطلوب علوف مقدار علف
 سوازنده مقوداری   کارخانه توسط هاکشعلف یده توصیه  . مقدار16 

 و ریدی محیطی، مرحله یرایط از ایگ ترده طیف در تواندب که است
 نتیجوه  در دایوته بایود   مناسوب  کارایی مختلف های هرزعلف طیف

 بیشوتر،  سوود  و همچنوی   یوده  ذکر د یل به سازنده یرکت معمو ً

 دارند. ولوی کواربرد   ممک  مصرف بیشتری  مقادیر توصیه به گرایش

 محصو ت های تولیدهزینه یشافزا یده، توصیه مقدار در هاکشعلف

دایوت. کواربرد    پوی خواهود   در را زی وت محویط  بوه  آسویب  و زراعی
هوا بوه محول    های مناسب، احتمال رسویدن آن ها در غلظتکشعلف

کش به غلظت دهد. عمدتاً کارایی هر علفخارج از هدف را کاهش می
یده واب ته اسوت و در ب ویاری از مووارد هموی  امور دلیول        استفاده

یوده بورای کواربرد     هوای ثبوت  هوا اسوت. غلظوت   نتخابی بوودن آن ا
هوا در یورایط متریور محیطوی و     ها، اصو ً برای کنتورل آن کشعلف

یود و ای  مقدار ممکو  اسوت   های مختلف توصیه میریدی و تراکم
های در یرایط محیطی باثبات  محیط دارای تنش کمتر ، یادابی علف

مقدار موورد نیواز  زم بورای کنتورل      هرز و تراکم های پایی  بیش از
  .3های هرز باید  علف

گذارنود کوه تحوت    ها تأثیر میکشعوامل ب یاری بر کارایی علف
بایند و بخش عمده ای  عوامل مربوو  بوه یورایط    کنترل کاربر نمی
توان گرما، سرما، نور یودید، بواد و   که از ای  عوامل می محیطی است

 مناسوب  فرمو سیون و افزودنی ماده انتخاب روغیره را نام برد. ازای 

جهوت بهبوود    افزودنوی  مواد . 17 ای دارد ویژه اهمیت در ای  یرایط
کش و یا ترییر نفوذپذیری نفوذ سموم با ترییر خصوصیات محلول علف

 به هتوج با  .36 یوند ها میکشکوتیکول باعا افزایش کارایی علف

 افزودنی مواد کاربرد هاکشلفع ان انی و محیطیزی ت مخرب اثرات

 کواربرد  مقودار  کواهش  و کوارایی  افوزایش  راهکارهوای  توری  مهم از

 .هاستکشعلف

  بورای کنتورل   1کش مخلوو  بنتازون+اسویفلورف   اسوتورم   علف
 هایکشعلف  . کارایی34برگ معرفی یده است  په های هرز علف

 یابود بنوابرای ،  افزودنی افزایش موی  مواد کاربرد وسیلهبه رویشیپس

 فراهم هاکشکاربرد علف هزینه و جانبی عوارس خطر کاهش امکان

رویشوی اغلوب بوا کواربرد موواد      هوای پوس  کشاثر علف  .1  یودمی
یابوود کووه سووبب افووزایش نگهووداری و جووذب افزودنووی افووزایش مووی

توانود در  یوود و ایو  احتموا ً موی    ها روی سط  بورگ موی  کشعلف
 2کش ایمازتاپیرعلف  .9  هرز تأثیر دایته بایدکردن کنترل علفبهینه

های بازدارنده استو کتات سینتاز بوده و خاصیت انتخوابی  کشاز علف
بورگ و باریوب بورگ بکوار     های هرز پهو  دارد که برای کنترل علف

 . گیاهان زراعی از طریق متابولیزه کردن ایمازاتواپیر  34و  19رود  می
  . 28یوند  میباعا ایجاد خاصیت انتخابی 

و یکوی از   3تره علف هرزی متعلوق بوه خوانواده اسوفناجیان    سلمه
و   11  هوای هورز جهوان اسوت    سوازتری  علوف  تری  و مشوکل سمج
های هرز در دماهوای پوایی  انجوام    زنی آن ن بت به دیگر علفجوانه
رو به خاطر سبز یدن زودهنگام قبل از محصول زراعی گیرد، ازای می

توره موجوب   سولمه  . 33 رقابتی در یوروم فصول اسوت    دارای برتری 
رو ازایو    .6  گوردد محصول زراعی می 40کاهش عملکرد در بیش از 

کووش سووازی کووارایی علووفآزمووایش بووا هوودف ارزیووابی بهینووه  ایوو 
گیری از مواد افزودنی در در نتیجه بهره بنتازون+اسیفلوف  و ایمازتاپیر

منظوور کواهش   ای، بوه انوه توره در یورایط گلخ  هرز سلمهکنترل علف
هووای کووشمحیطووی و کوواهش مصوورف علووف   خطوورات زی ووت 
 و ایمازتاپیر انجام ید.  بنتازون+اسیفلورف 

 

 هامواد و روش

کوش  به منظور بررسی اثر کاربرد مواد افزودنی بور کوارآیی علوف   
آزموایش  توره دو  های بنتازون+اسیفلورف  و ایمازاتاپیر در کنترل سلمه

ت فاکتوریل بر اساس طرح پایه کامالً تصادفی بوا  دز پاسخ مجزا بصور
در  بیرجنددانشگاه  کشاورزی هتحقیقاتی دانشکد هدر گلخانچهار تکرار 
ید. تیمار بکار رفته بورای هور آزموایش یوامل      اجرا 1395پاییز سال 
 100و  75، 50، 25، 5/12، 25/6، 0کش در هفت سط   غلظت علف
در سوه سوط   روغو  منوداب،      یده  و مواده افزودنوی   درصد توصیه

منظور توزیع مناسب روغو  منوداب   بهسیتوگیت و بدون روغ   بودند. 
کش و عدم تشکیل می ل، از امول یون کننوده  در محلول پایش علف
حجمی استفاده ید. مواد افزودنی مورد استفاده  %5سیتوگیت به مقدار 

کش لفحجم به حجم  به محلول ع %1سی در لیتر  سی 10به مقدار 
ها قبل از پایش افزوده یدند. به منظور استخراج روغ  منداب از بذر 

                                                           
1- Storm 

2- Imazethapyr 

3- Chenopodiaceae 
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هفته پس  4 گیری تحت فشار استفاده ید.گیاه منداب به رو  روغ 
 72یده و سپس به مدت  از اعمال تیمار، گیاهان از سط  خاک بریده

یودند.  درجه خشب یوده و تووزی     75ساعت در داخل آون با دمای 
آوری یوده  دقت جمعها بهوسیله ی تشوی خاک گلدانبه ها نیزریشه

درجووه  75سوواعت قوورار دادن در آون دارای دمووای    72و پووس از 
 گراد توزی  یدند.سانتی

صوورت سوطحی بوا    منظوور کواهش آلوودگی بوه    تره بهبذور سلمه
یوکنی از تیموار   منظوور خوواب  تیمار یودند. بوه   %5هیپوکلریت سدیم 

سپس بذور بوه مودت    دقیقه  استفاده ید. 1اسیدسولفوریب  به مدت 
اسوید   بوا  بوذرها پوس از تیموار   دقیقه بوا آب یویر ی وته یودند.      10

 و بوا   یودن  سوبز  درصود  بوه  دسوتیابی  منظوور به غلیظ، سولفوریب
 هوای در سوینی  ابتودا  بوذرها  هورز،  علف هایگیاهچه رید یکنواختی

 10 یودند.  آبیواری  روزانوه  صورتبه یدند و کشت پیت حاوی کشتی
هوای سوبز یوده بوه     های کشت، گیاهچهروز پس از سبز یدن سینی

هفتوه   1برگ منتقول یودند.   لیتری حاوی خاک و خاک 2های گلدان
بوتوه در   4پس از انتقال گیاهچه ها گیاهان هر گلدان تا رسویدن بوه   

برگی کامل بوا   4تا  3در مرحله   . گیاهان32و  30گلدان تنب یدند  
یومار    جوت  توی  با نازل پالس ماتابی مدل ابیکت سمپا استفاده از 

 در لیتور آب  250 حجوم  بوا  پوا  سمتحت تیمار قرار گرفتند. ، 8002

صورت دموای روزانوه   ید. دمای گلخانه به کالیبره بار 2هکتار و فشار 
یوده   تنظویم  45±5و رطوبت ن بی نیوز  15±3و دمای یبانه  3±25

 بود.
 

 ها تجزیه و تحلیل آماری داده

در  drcافوزاری  نیب وایازی غیرخطی با استفاده از ب ته نرماز تک
برای تجزیه و تحلیل استفاده یده و از براز   R (ver 2.13)افزار نرم

های   به زی ت توده اندام1معادله سیگموئیدی چهار پارامتری  معادله 
 90و  50کوش بورای   هوای علوف  هوایی و ریشه استفاده ید و غلظت

محاسبه و در تحلیل   90EDو  150ED  زی ت توده درصد بازدارندگی 
  . 28و  27، 26، 25 نتایج آزمایش بکار گرفته ید 

                      1    

حود پوایی  منحنوی     e ،c، ییب منحنی در نقطه bدر ای  معادله 
کش تلفات ماده خشب  تلفات زی ت توده وقتی که مقدار کاربرد علف

درصود بازدارنودگی    50کش که باعا غلظتی از علف e ، حداکثر است
، حد با ی منحنی  زی وت تووده زموانی کوه مقودار      dیود و رید می

کش صفر است ، ه تند. در مواردی کوه در معادلوه چهوار    کاربرد علف
دار نشد آنرا حذف و از معادله از نظر آماری معنی cپارامتری اثر پارامتر 

  برای ارزیابی پاسخ زی ت توده گیاه 2ادله سه پارامتری لج تیب  مع

                                                           
1- Effective dose for inhibition of 50 % of plant growth 

 مذکور استفاده ید

                     2   

 یودگی  افقوی  جابجوا   جابجایدگی به منظور مقای ه اثر اختالف

 پاسوخ  بوه  که منتهوی  است کشیعلف مقادیر بی  ن بت بیانگر افقی،

ن بی که از رابطه دز از توانایی  به پاسخ هایمنحنی یوند می یک انی
  یود استفاده ید.زیر محاسبه می

                                                            3   

50aED کش بدون درصد برای تیمار علف 50دهنده دز مؤثر نشان
درصود بورای تیموار     50دهنده دز موؤثر  نشان 50bED ماده افزودنی و 

کش بوا  باید، علف 1برابر  Rاده افزودنی است. اگر کش بعالوه معلف
 Rو بدون ماده افزودنی دارای توانایی ن بی یک انی خواهند بود. اگور  

یوود چوون   باید، استفاده از موواد افزودنوی توصویه موی     1از  تربزرگ
کوش در  یابد و اگر کمتر از یب باید کوارایی علوف  کارایی افزایش می

  . 28و  27، 26، 12 یابد یحضور ماده افزودنی کاهش م
 

 نتایج و بحث

افزودني بر کارایي بنتازون+اسیفلورفن در کنترر    مواد اثر

  ترهسلمه

خشوب   اساس نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون آزموایش، وزن  بر
به معادله سیگموئیدی چهار پارامتره مشاهده  ترههای هوایی سلمهاندام

مویوان معودنی سویتوگیت    ید که در حضور روغو  گیواهی منوداب و    
 90EDو  061/53و  478/53ترتیووب بووه 50EDمقووادیر پارامترهووای  

گرم ماده موؤثر در هکتوار و در کواربرد     369/107و  449/60ترتیب به
ترتیب برابور  به 90ED و 50EDتنهایی، کش بنتازون+اسیفلورف  بهعلف
مشواهده   1هوای جودول   بود. بوا توجوه بوه داده    760/161و  914/68
یود که مقادیر بنتازون+اسیفلورف  موردنیاز برای ایجاد اثر مشوابه  یم

کوش  رود کمتور از مقوادیر علوف   در یرایطی که مواد افزودنی بکار می
تنهوایی اسوت. بنوابرای  ایو  نتوایج      نیاز بوه  بنتازون+اسیفلورف  مورد

کوش بنتازون+اسویفلورف  در کنتورل    دهنده افزایش کارایی علفنشان
است. مقادیر کمی ای  افزایش کارایی  افزودنیحضور موادتره در سلمه
یوده بورای توانوایی ن وبی مشواهده کورد.       توان در مقادیر بیانرا می

 افزایش دهندهنشان یب از بیش به ن بی توانایی افزایش کهازآنجایی

کشی است بنابرای  نتایج ایو  آزموایش افوزایش کوارایی     فعالیت علف
تره در حضوور روغو  منوداب و    ر کنترل سلمهبنتازون+اسیفلورف  را د
دهد. نتایج توانوایی ن وبی نشوان داد کوه روغو       سیتوگیت نشان می

هوای هووایی کوارایی    خشوب انودام   منداب و سیتوگیت بر ح ب وزن
برابر  28/1و  29/1کش بنتازون+اسیفلورف  را به ترتیب به اندازه علف

کوش  در هکتوار علوف  بهبود داده است، به عبارتی دیگر یب کیلوگرم 
بنتازون+اسیفلورف  به همراه روغو  منوداب و سویتوگیت بوه ترتیوب      
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کش کیلوگرم در هکتار از همی  علف 28/1و  29/1دارای کارایی برابر 
تووره اسووت. افووزایش کووارایی    تنهووایی بوورای کنتوورل سوولمه   بووه

نیز با توجه بوه    a  1تره در یکل بنتازون+اسیفلورف  در کنترل سلمه
یوود. نورم یودن، افوزایش     هوا مشواهده موی   افقوی منحنوی   جابجایی

های نفوذپذیری و همچنی  حل یدن کوتیکول در نتیجه کاربرد روغ 
کش به داخول  گیاهی و مویان های معدنی منجر به افزایش نفوذ علف

 . 10یوود   ها میکشگیاه یده و در نتیجه باعا افزایش کارایی علف
کرچب منجور بوه افوزایش کوارایی     های گیاهی زیتون و کاربرد روغ 

هوای کلودینوافوپ پروپارلیول بوه     کشکنترل علف قناری توسط علف
برابور و   38/1، 53/1برابر، سیکلوک یدیم به مقدار  40/1، 41/1مقدار 

یوود. نتووایج ایوو  آزمووایش  32/1، 44/1دیکلوفوووپ متیوول بووه مقوودار 
ر هوای فوود د  کوش دهنده افزایش بیشتر کارایی علوف همچنی  نشان

های گیاهی زیتون و کرچب در مقای ه با مویوان  صورت کاربرد روغ 
  .26معدنی فریگیت بود  

 

 

 

 
 کش بنتازون+اسیفلورفنتره به کاربرد علف( سلمهb( و ریشه )aهای هوایی )پاسخ وزن خشک اندام -1شکل 

 با و بدون مواد افزودنی
Figure 1- Above ground and Root dry weight response of C. album to applied 

Bentazon+Acifluorfen herbicide with and without adjuvants 
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خشوب   اساس نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون آزموایش، وزن  بر

به معادله سیگموئیدی سه پارامتره مشاهده ید کوه در   ترهریشه سلمه
اهی منووداب و مویووان معوودنی سوویتوگیت مقووادیر حضووور روغوو  گیوو

بوه ترتیوب    90EDو  655/49و  248/35به ترتیوب   50EDپارامترهای 
کوه در  گرم ماده مؤثر در هکتار بوود. در حوالی   227/297و  780/210

 90ED و 50EDتنهایی مقوادیر  کش بنتازون+اسیفلورف  بهکاربرد علف

  کوه نشوان از   1ول بوود  جود   739/518و  568/98به ترتیوب برابور   
کش بنتازون+اسیفلورف  در کنتورل زی وت تووده    افزایش کارایی علف

است. نتایج توانایی ن بی نشان داد کوه   ترهتولیدی توسط ریشه سلمه
کوش  خشوب ریشوه کوارایی علوف     روغ  گیاهی منداب برح ب وزن

 برابر بهبود داده است، بوه  79/2بنتازون+اسیفلورف  را تقریباً به اندازه 
کش بنتازون+اسیفلورف  بوه  عبارتی دیگر یب کیلوگرم در هکتار علف

کیلووگرم در   79/2همراه روغ  گیواهی منوداب دارای کوارایی برابور     
تنهایی برای کواهش وزن خشوب ریشوه    کش بههکتار از همی  علف

هوای پاسوخ بوه غلظوت در     منحنوی  جوایی افقوی  جابهتره است. سلمه
چو  نشوان داده یوده اسوت      سمت هب افزودنی مواد حاوی تیمارهای
برابوری کواهش    98/1 . سیتوگیت نیز منجر به افوزایش  (b) 1 یکل 

وزن خشب تولیدی بوسیله ریشوه سولمه توره در مقای وه بوا کواربرد       
توانود بور ح اسویت    بنتازون+اسیفلورف  به تنهایی ید. ای  نتایج موی 

ه کواربرد  های هوایی ن بت بو تره در مقای ه با اندامبیشتر ریشه سلمه
 ها باید.کشعلف

کش بنتازون+اسیفلورف  تماسی و بورگ مصورف   از آنجا که علف
های هوایی به ریشوه ب ویار کوم بووده اسوت.      است، انتقال آن از اندام

بنابرای  مقادیر مورد نیاز برای کواهش زی وت تووده تولیودی توسوط      
ایو   های هوایی در سلمه تره در مقای ه با ریشه کمتر اسوت. بوا   اندام

وجود مقادیر توانایی ن بی نشان از ح اسیت زیاد ریشه به کاربرد مواد 
که کاربرد موواد افزودنوی   افزودنی با بنتازون+اسیفلورف  دارد به طوری

باعا افزایش کارایی بیشتر در کاهش زی وت تووده تولیودی بوسویله     
های هوایی یده است. ح اسیت بیشتر ریشوه  ریشه در مقای ه با اندام

 .های مختلف گزار  یده استکشان به علفگیاه
 

 ترهایي ایمازتاپیر در کنتر  سلمهافزودني بر کار مواد اثر

خشوب   اساس نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون آزموایش، وزن  بر
پوارامتره مشواهده    3به معادله سویگموئیدی   ترههای هوایی سلمهاندام

سویتوگیت   ید که در حضور روغو  گیواهی منوداب و مویوان معودنی     
و  615/13و  323/8بوه ترتیوب    50EDترتیوب  مقادیر پارامترهوای بوه  

90ED گرم مواده موؤثر در هکتوار بوود در      657/60و  458/7ترتیب به
 و 50ED  مقوادیر  تنهوایی کوش ایمازتواپیر بوه   که در کاربرد علوف حالی

90ED های ذکر یده در بود. غلظت 546/72و  798/17ترتیب برابر به
تووجهی کمتور از کواربرد    طوور قابول  ربرد موواد افزودنوی بوه   یرایط کا

  کوه نشوان از افوزایش    2تنهوایی بوود  جودول    کش ایمازتاپیر بهعلف
کش ایمازتاپیر در یرایط کاربرد به همراه مواد افزودنی در کارایی علف
است. از سوی دیگر، توانایی ن بی حاصل از  ترههرز سلمهکنترل علف
ذکور افوزایش قابول   های مزتاپیر در حضور مویانکش ایماکاربرد علف
 ایو   در توانوایی ن وبی   اینکوه مقوادیر   به توجه با و ای یافتمالحظه

 در افزودنی مواد ای  که دهدنشان می است یده یب از بیشتر آزمایش

دارد. یعنی نتوایج توانوایی    مثبت ایمازتاپیر اثر کشعلف کارایی افزایش
خشوب   اهی منوداب بور ح وب وزن   ن بی نشان داد کوه روغو  گیو   

برابور   13/2کش ایمازتواپیر را بوه انودازه    های هوایی کارایی علفاندام
کوش  بهبود داده است، به عبارتی دیگر یب کیلوگرم در هکتوار علوف  
 13/2ایمازتاپیر به همراه روغ  گیاهی منداب دارای یب کارایی برابور  

ای کواهش وزن  تنهوایی بور  کوش بوه  کیلوگرم در هکتار از همی  علف
  a  2توره اسوت. یوکل    هورز سولمه  هوای هووایی علوف   خشب انودام 

های دز پاسخ را در حضور و عدم حضور موواد افزودنوی نشوان    منحنی
 موواد  هوا آن در کوه  تیمارهوایی  هوای جایودگی منحنوی  دهد. جابهمی

 افزودنی مواد کاربرد عدم تیمارهای به یده ن بت برده کار به افزودنی

افوزایش کوارایی    دهنوده نشوان  افزودنوی  وسیله موواد به چ  سمت به
هوای هووایی   ایمازتاپیر در کاهش زی ت تووده تولیودی توسوط انودام    

  12تره است. مشابه ای  نتایج توسط ایزدی دربندی و همکاران  سلمه
 هایکشعلف کارایی افزایش بر گیاهی هایروغ  کاربرددر مورد اثر 

 گزار  وحشی یو ف کنترل در 2ورونسولفوسولف و 1ایمازامتابنزمتیل

  .است یده
بوه   توره خشب ریشه سولمه  وزننتایج حاصل از تجزیه رگرسیون 

پوارامتره نشوان داد یود کوه در حضوور روغو         3معادله سیگموئیدی 
 50EDگیاهی منداب و مویان معودنی سویتوگیت مقوادیر پارامترهوای     

گورم   796/29و  127/28ترتیب به 90EDو  954/5و  214/4ترتیب به
کوش ایمازتواپیر مقوادیر    ماده مؤثر در هکتار در مقای ه با کاربرد علوف 

50ED 90 وED  گرم ماده موؤثره در    742/33و  928/9به ترتیب برابر
تووجهی کمتور از   طور قابول به ترهخشب ریشه سلمه هکتار برای وزن

شوان از    کوه ن 2تنهوایی بوود  جودول    کش ایمازتواپیر بوه  کاربرد علف
اسوت.   ترههرز سلمهکش ایمازتاپیر در کنترل علفافزایش کارایی علف

کوش ایمازتواپیر در   از سوی دیگر، توانایی ن بی حاصل از کاربرد علف
ای یافتوه اسوت کوه    های مذکور افزایش قابول مالحظوه  حضور مویان

تره اسوت. نتوایج   فعالیت ایمازتاپیر در کنترل سلمه افزایش دهندهنشان
خشب  توانایی ن بی نشان داد که روغ  گیاهی منداب بر ح ب وزن

برابور بهبوود    35/2کش ایمازتاپیر را تقریباً به اندازه ریشه کارایی علف
 موواد  هوا آن در کوه  تیمارهوایی  هوای جایدگی منحنیداده است. جابه

                                                           
1- Imazamethabenz Methyl 

2- Sulfosulfuron 
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 افزودنی مواد کاربرد تیمارهای عدم به ن بتیده  برده کار به افزودنی

 افزودن مواد که دهدنشان می نیز افزودنی وسیله موادبه چ  سمت به

 بور    .bکش یوده اسوت  یوکل     افزودنی سبب افزایش کارایی علف
 حول  اثر در که یده معلوم هاروی روغ  بر یده انجام مطالعات اساس

 جوذب  در تواننود موی  ولکوتیکو  نفوذپذیرتر کوردن  و کوتیکول کردن

 از احتما ً نیز روغ  گیاهی منداب دایته بایند، مهمی نقش کشعلف

 تأثیرگذار مورد مطالعه کشعلف کارایی در افزایش توان ته طریق ای 

افزودنوی   موواد  کوه  اسوت  یوده  عنووان  نیوز  قبلوی  مطالعات بایند. در
.  13  یووند موی  سوطحی  کشوش  کواهش  موجب گیاهی  های روغ 
هوای  قطوره  تولیود  موجوب  پایوش  هوای قطره سطحی کشش کاهش
کمتور   ترکوچب هایقطره انرلی اینکه دلیل به و یودمی تریکوچب
 هایقطره نش ت بیشتر و در نتیجه پایش بیشتر نش ت موجب است،

 هدف سط  با تماس قطره زاویه کاهش و برگ سط  با کرده برخورد

 و محصول  رایود   .21  یوود موی  فرمو سیون کارایی افزایش موجب
 تخریوب های گیاهی بیان کردند که   در مورد اثر روغ 27  همکاران

 هوای وسویله روغو   بوه  قناری علف کوتیکول یدن حل یا و کوتیکول

 در هوا سوطحی آن  کشوش  دهندگی کاهش عمل با مقای ه در گیاهی

 در بایود. موی  موؤثرتر  1پروپارلیل کلودینافوپ کشعلف کارایی بهبود

 نفوذدهنوده  عوامول  گوروه  در را گیاهی هایروغ  مطالعات ازب یاری 

 حضوور  در هوا کشعلف کارایی افزایش اصلی دلیل و بندی کردهطبقه

 ایجواد  افوزایش  طریوق  از نفوذ افزایش به مربو  را های گیاهیروغ 

انود  نرمی، قابلیت ارتجام و یا حل یدن موم کوتیکوولی دان وته   حالت
  بر 22جام یده توسط راستگو و همکاران  ان هایپژوهش  .30و  23 

کش هالوک ی فوپ آر متیول بورای کنتورل خوونی وا  و     روی علف
کوش    بور روی علوف  28یریعتمداری تهرانوی و همکواران    همچنی  

کلودینافوپ پروپارلیل برای کنترل خونی وا  نیز مشابه ای  نتایج را 
ود توسط تمام های فکشگزار  کردند و نشان دادند که کارایی علف

کش بدون روغ  افزایش های بکار رفته در مقای ه با تیمار علفروغ 
ی کووارایی کلو  طوور بووه  نیووز بیوان کورد کوه    15یابود. کودسوب    موی 
 و یابود. بانتینو   های گیاهی افزایش موی ها با کاربرد روغ کشعلف

 گیاهی هایروغ  که دایتند   بیان8ب تم    و گری  و  5همکاران  

 قطوره  بورای  را امکوان  ایو   و یووند قطره موی  تبخیر کاهش موجب

 کمتور  تبخیر هدف، و نازل بی  در فاصله که کنندمی فراهم کشعلف

 و یوود می نیز کشعلف فرار احتما ً باعا کاهش عمل ای  دهد. رخ
کورد.   خواهنود  پیودا  نش وت  گیاه روی یاخ اره بر بیشتری هایقطره

های مختلف در کشفزایش کارایی علفبنابرای  د یل مختلفی برای ا
تواننود  های گیاهی بیان یده است که هر کدام مینتیجه کاربرد روغ 

هوای هورز در   هوا در کنتورل علوف   کوش دلیلی بر افزایش کارایی علف
 های گیاهی باید.یرایط کاربرد آنها به همراه روغ 

                                                           
1- Clodinafop Propargyl 
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 کش ایمازتاپیر با و بدون مواد افزودنیعلف کاربردتره به های هوایی و ریشه سلمهپاسخ وزن خشک اندام -2شکل 
Figure 2- Above ground and Root dry weight response of C. album to apply Imazethapyr herbicide 

with and without adjuvants 
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هوای  داد کوه کواربرد روغو       نشوان 14نتایج کارگر و همکاران  

تواند کارایی کنترلی علوف  /. % می2گیاهی منداب و کرچب با غلظت 
دیگر کارایی  آزمایشی دربرابر افزایش دهد.  68/1و  55/1قناری را به 

خوردل   و یوو ف  علف هرز در کنترل کلودینافوپ پروپارلیل کشعلف
نتوایج    .1 یافوت   افوزایش  1معودنی  هوای وحشی توسط کاربرد روغ 

های انجوام یوده نشوان داده اسوت کوه میوزان توأثیر        برخی پژوهش
های هرز واب ته است. کاربرد های گیاهی به مرحله ریدی علفروغ 

برگی منجور بوه    4تا  2های گیاهی در مرحله بنتازون به همراه روغ 
 . 4  یوود برگی می 6تا  4بهبود کارایی در مقای ه با کاربرد در مرحله 

هوا گوزار    مویانها در نتیجه کاربرد کشذب و انتقال علفافزایش ج
روغو    و یوده  اصوالح  بوذری  روغ  غیریونی، هاییده است. مویان

ایزوک وافلوتول   کشتواند باعا افزایش کارایی علفغلیظ می گیاهی
جوذب بوا حول کوردن مووم کوتیکوولی و افوزایش        از طریق افوزایش  
یوده بوه   کوش منتقول  لوف بوا افوزایش میوزان ع    نفوذپذیری و انتقوال 

  . 35م یرهای انتقال در گیاه یود  
 

 گیری  نتیجه

سووو و عوووارس افووزایش نیوواز بووه تولیوود مووواد غووذایی از یووب  

ضوورورت هووا منجوور بووهکووشمحیطووی نایووی از کوواربرد علووفزی ووت
یود. نتایج ای  مطالعه نشان داد که کاربرد مواد سازی کاربرد میبهینه

توانود باعوا افوزایش کوارایی     نداب موی افزودنی سیتوگیت و روغ  م
هوای بنتازون+اسویفلورف  و ایمازتواپیر در کنتورل     کوش کنترلی علوف 

تره یود. ای  نتوایج همچنوی  نشوان داد کوه میوزان واکونش و       سلمه
های هووایی در  ح اسیت زی ت توده تولیدی ریشه در مقای ه با اندام
بیشوتری را در   انتهای دوره آزمایش بیشتر است. روغ  منداب کوارایی 

توره ن وبت بوه کواربرد سویتوگیت دایوت.       کاهش زی ت توده سولمه 
توان بیان دایت که کاربرد موواد افزودنوی سویتوگیت و    طورکلی میبه

تره با استفاده کمتر از تواند باعا کنترل مطلوب سلمهروغ  منداب می
ه های بنتازون+اسیفلورف  و ایمازتاپیر گردد. البته با توجوه بو  کشعلف

و ایمازتاپیر در نتیجوه   های بنتازون+اسیفلورف کشاینکه کارایی علف
حضور روغ  منداب بیشتر از سیتوگیت بود و از طرفوی دیگور روغو     

محیطوی اسوت   منداب از منابع تجدیدیونده و بدون عووارس زی وت  
 یود.عنوان ماده افزودنی میتوصیه به کاربرد ای  نوم روغ  به
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Introduction: Weed management is one of the most important aspects of successful crop production for 

supplying food for the rising population. Chenopodium album L. (common lambsquarter) is among the most 

noxious weeds in the world due to its superior biology and tremendous ecological adaptations. It causes 

substantial yield losses in different field crops including potato, tomato, soybean, alfalfa, watermelon, sugar beet, 

and so on. Therefore, management of C. album L. is crucial for optimum crop production. Chemical 

management is a very relevant method for controlling C. album. For decreasing costs of production, adverse and 

edge effects of the herbicide, optimizing herbicides performance is very essential. It seems that the use of 

adjuvants is the best solution method to achieve optimizing herbicides performance. Using a proper adjuvant 

may be affected the performance and fate of herbicide in the environment and finally may be restrict introduced 

to the food chain. Therefore, using proper adjuvants known as a key point in adjuvants applying technology. 

This study was conducted for evaluating adjuvants effects on C. album control by Bentazon+Acifluorfen and 

Imazethapyr herbicides. 

Materials and Methods: In order to study the effects of adjuvants on the performance of 

Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr on C. album control two separated experiments as factorial based on 

completely randomized design were conducted in the research greenhouse of Faculty of Agriculture, University 

of Birjand in 2016. Treatments included herbicide concentration at seven levels (0, 6.25, 12.5, 25, 50, 75 and 100 

% of recommended dose) and adjuvant at three levels (turnip oil, citogate and without adjuvants) with four 

replications. For increasing seed germination and breaking seed dormancy of C. album, the seeds treated by 

sulfuric acid for 1 min, and then seeds washed with tap water for 10 min. Then the seeds were sown in potting 

trays (3 cm × 3 cm × 5 cm) filled with moistened peat. One week after sowing, at the one-leaf seedlings stages, 

they were transplanted to 2-L plastic pots filled with a mixture of sand, clay loam soil, and peat (1:1:1; v/v/v). 

The pots were sub-irrigated every two days. The seedlings were thinned to four per pot at the two-leaf stage. The 

spray was done at the four-leaf stage (Four weeks after sowing) by using a chargeable sprayer equipped with an 

8002 flat fan nozzle tip delivering 250 L ha-1 at 2 bar spray pressure. Four weeks after spraying, the above 

ground tissue and roots of plant were harvested, oven dried and weighted. 

Results and Discussion: The results of these experiments showed that the use of additives, especially turnip 

oil, increased the efficacy of Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr herbicides in control of C. album. Turnip 

oil and citogate increased the efficiency of Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr in reducing the production of 

by C. album above ground tissue1.29, 1.28, 2.13, and 1.30 times, respectively. However, these values were equal 

to 2.79, 1.98, 2.35, and 1.66 times for reducing the root biomass of C. album. The results of this study also 

showed that the root was more susceptible to herbicides in the presence of adjuvants. Increasing 

Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr herbicides concentrations led to decreased dry biomass produced by C. 

album. Turnip oil compared to citogate showed high efficiency for improving Bentazon+Acifluorfen and 

Imazethapyr performance. The results of this study showed a similar trend with other scientific reports including 

Rashed mohassel et al (26) that reported the high efficiency of herbicides for controlling canary grass (Phalaris 

minor Retz.) in the presence of vegetable oils compared with mineral oils. 

Conclusion: The result of this study showed different response of Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr to 

turnip oil and Citogate adjuvants. Therefore, applied proper herbicide adjuvant is a key factor in chemical weed 

management because this factor reduces herbicide rates for similar weed response. Using proper adjuvants may 
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be increased herbicide performance more than other adjuvants. Moreover, results of these experiments revealed 

that root response was more than above ground tissue response to Bentazon+Acifluorfen and Imazethapyr 

herbicides in the presence of adjuvants. 
 
Keywords: Adjuvants, Broadleaf, Effective dose, Greenhouse, Relative potency 
 


