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 6 چکیده

 7نوع  نظیر یعواملبه بلکه  ،تنها به مادۀ موثره و سمیت آنها بستگی دارد نه هرزهایعلف کنترلها در کشکارایی علف

 8سی در تیپیای کشاین پژوهش در ادامه ساخت اولین فرموالسیون میکروکپسول علف .سته استوابفرموالسیون 

 9بخش تیوسولفات آمونیوم در مقادیر بررسی کارایی فرموالسیون میکروکپسول و تأثیر ماده افزودنی تداوم ، با هدفایران

 10صورت بآزمایش این  ترتیب. بدین گردیداجرا  توتونعملکرد و  هرزهایعلفکنترل  برکاربرد  مختلفهای و روش

 11در مرکز تحقیقات تیرتاش  1392-93 زراعی سه تکرار طی سال باکامل تصادفی  هایبلوکطرح  بر پایهفاکتوریل 

 12درصد(،  82امولسیون )ارادیکان  ،نوع فرموالسیون در سه سطح شامل. عوامل مورد بررسی انجام شد (استان مازندران)

 13درصد مادۀ موثره توصیه 100و  75، 50 ،میکروکپسول، مقدار کاربرد در سه سطح بخش وده تداومامولسیون همراه ما

 14اختالط و عدم اختالط ، و روش کاربرد در دو سطحکیلوگرم مادۀ موثره در هکتار(  92/4و  69/3، 46/2به ترتیب ) شده

 15مورد  چین 4پس از  و عملکرد توتون از نشاکاری روز پس 60و  40در  هرزهایعلفتراکم و وزن خشک با خاک. 

 16و  22به ترتیب با فراوانی نسبی  قرمزریشهخروسو تاج سبزروباهیدم هرزهایعلفدر این آزمایش سنجش قرار گرفت. 

 17میکروکپسول  شدهتوصیه  دُزدرصد  100 کاربردنشان داد که نتایج  .ندتعیین شدهای غالب به عنوان گونه درصد 32

 18به میزان  توتون عملکرد افزایشو  درصد 71و  92 قرمز به ترتیبریشهخروسسبز و تاجروباهیمد کمکاهش ترا موجب

 19را دُز مصرفی  ،ضمن حفظ کارایی توانمی استفاده از فرموالسیون میکروکپسول با همچنین. گردید تن در هکتار 82/4

 20  ی است.کش با خاک جهت افزایش کارایی ضرور. اختالط علفداد کاهش درصد 25

 21 هرزعلف شده،کنترل، رهاسازیدُز کاهش یافته تیوسولفات آمونیوم،توتون، های کلیدی: واژه

 22 مقدمه

 23و نحوه کاربرد  فرموالسیونهای نوینی در ساخت، های شگرف فناوری در قرن گذشته شیوهپیشرفت

 24تواند بهبود فرموالسیون می انشد ها به ارمغان آورده است. به طوری که رویکرد هوشمند و علمی نسبت بهکشآفت

 25ها پدید آورد. نقش فناوری رهاسازی کنترل شده در بسیاری از این پیشرفتها کشآفتقابل توجهی در سودمندی 

 26. بدین لحاظ (23و  18)ها فراهم کندکشبرجسته است و توانسته است ابزار منحصر به فردی را برای دستکاری آفت

 27 عامل مهمترین .(33و  32، 30، 28) افزایش یافته است هایی با رهاسازی کنترل شدهها بر روی فرموالسیونپژوهش
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 1امولسیون، پودر وتابل، مایع  نظیرها دیگر فرموالسیوندر مقایسه با نترل شده با رهاسازی ک ییهاتمایز فرموالسیون

 2توان گفت است و به عبارتی می 3سازی تدریجیو غیره، فرآیند آزاد 2، گرانول قابل پخش در آب1قابل حل در آب

 3ل هستند در حالی که بیشتری به محل عم 4هایی با رهاسازی کنترل شده دارای راندمان انتقال و رسانشفرموالسیون

 4تلفات  به دلیل و( 30و  27) طور کامل در محیط قرار گرفتهه در یک زمان و ب ۀموثر ههای متداول، ماددر فرموالسیون

 5مقدار کاربرد آنها  ناشی از جذب، تبخیر، تجزیه نوری، میکروبی و شیمیایی و همچنین آبشویی سموم مصرفی در محیط،

 6مزایای فرموالسیون میکروکپسول عبارتند از:  .(25و  22، 6، 3) برای کنترل آفات است 5بیش از آستانه حداقل غلظت

 7رهاسازی کنترل شده مادۀ موثر، افزایش کارآیی سم، کاهش مقدار سم مصرفی، کاهش روند کند شدن فعالیت مادۀ 

 8اسازگار، کاهش ها به خصوص ترکیبات نکشموثره، کاهش بروز مقاومت، کاهش تلفات سم، امکان اختالط آفت

 9، کاهش بوی نامطبوع، حذف برخی از تر سمپاشسوزی، کاهش خطرات سم برای سالمتی انسان، شستشوی راحتگیاه

 10 (.34و  33، 30، 28، 16، 5، 4، 2ها )کشها و بهبود حمل و نقل آفتحالل

 11کشش  مادۀ موثره علف 7سوسپانسیونی کپسول یا 6معلقه میکروکپسول یاکنترل شده  رهاسازی در فرموالسیون

 12آمید پلی –اوره از موادی همچون رزین محلول در آب، موم، لیپید، ژالتین، آلبومین، نشاسته و ماتریکس پلی 8با روکشی

 13 سشازی آزاد. (33) کنشد ها در مخزن سمپاش ایجشاد سوسپانسشیون مشی   و هنگام اختالط با حامل (31و  27) پوشیده شده

 14 یدن،و ترک آماس ،یرساختامواد شدن  یمتالش یلاز قب یمختلف یهاروشبه  روکپسولیکم یونها از فرموالسکشآفت

 15همچون جمع شدن  یکروکپسولم ساختار ظاهریدر  ییر. تغشودیانجام م یطانتشار در مح یاخوردن خشک شدن و ترک

 16 یراختاکشش بشه مشواد سش    علشف  یرخ دهشد. در مجمشوع رهاسشاز    یطشی مح یطممکن است در اثر شرا یخوردگترک یا

 17در مطالعشه تشأثیر نشوع    بشه طشور ملشال     (.21وابسشته اسشت )  کشش  علشف  یاتاطراف آن و خصوص یطمح یکروکپسول،م

 18شد که فرموالسیون امولسیون نسشبت بشه میکروکپسشول     نشان دادهکش در خاک فرموالسیون بر میزان جابجایی علف

 19یشن بررسشی مششخر گردیشد کشه خصوصشیات       در ا. داشتهای آالکلر و استوکلر جابجایی بیشتری در خاک کشعلف

 20 . (30) است تأثیرگذارکش میکروکپسول و همچنین اسیدتیه خاک بر میزان آزادسازی علف

 21است به طوری  9بخشهای تداومدر خاک، استفاده از افزودنی کشیکی دیگر از راهکارهای کاهش تلفات علف

 22های خاک به طور ترجیحی ماده جایگزین را متابولیسم شود که میکروارگانیسمکه وجود این مواد در خاک باعث می

 23کش به خارج از بخش ممکن است از حرکت علفکش را به حال خود رها سازند. عالوه بر این ماده تداومکنند و علف

 24(. نتایج تحقیقات نشان 33کش در خاک جلوگیری نماید )ناحیه هدف در داخل خاک و همچنین از تجزیه میکروبی علف

                                                           
1 Soluble liquid 
2 Water dispersible granule 
3 Kinetics of release 
4 Delivery 
5 Minimum threshold concentration 
6 Microencapsule or Microcapsule 
7 Capsule suspension 
8 Coat 
9 Extender 
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 1کیلوگرم خاک موجب افزایش  100لیتر در هر میلی 25با مقدار  1است که ترکیباتی همچون آمونیوم تیوسولفات داده

 2کش موجب کاهش تجزیه زیستی علف 2اتولیت(. کاربرد دی9هفته شد ) نُهبه بیش از  هرزهایعلفدوره کنترل 

 3درصد( و افزایش عملکرد  47و  42 مقداریب به در اول و آخر فصل رشد )به ترت 3سی و افزایش کنترل ارزنتیپییا

 4-، ان(20) 4فسفروتیوآتفنول -O-اتیلدی-O،O(. ترکیباتی همچون 13کیلوگرم در هکتار گردید ) 406 مقدارذرت به 

 5کلرآلیل(  -3بیس ) –ان، ان -اتیل-و اس (15) 6متیل کاربامات-، ایمینوفنیل ان(14) 5وکسی آنیلیدا متیل کاربامول

 6بخش موجب بخش هستند. اگر چه ترکیبات تداوماز دیگر مواد معرفی شده به عنوان تداوم (12و  11) 7تیواتکاربامو

 7هایی بخشها نشان داده است که کاربرد مکرر تداومبررسی اماشود افزایش دوام سم به دلیل کاهش تجزیه آن می

 8شده  کشعلفموجب افزایش تجزیه های خاکزی با افزایش سازگاری میکروارگانیسم 8اتولیت و فونوفوسهمچون دی

 9 (.13و  1) است

 10اثرات فرموالسیون میکروکپسول ساخته شده و مادۀ هدف بررسی با  این پژوهش با توجه به موارد اشاره شده

 11 سی درکنترلتیپیکش ایبر کارایی علفهای مختلف کاربرد در مقادیر و روش بخش تیوسولفات آمونیومافزودنی تداوم

 12 . اجرا شد صفات زراعی گیاه توتون بر و هرزهایفعل

 13 هامواد و روش

 14شیمی مرکز تحقیقات و آموزش  پس از طراحی و ساخت چندین نمونه فرموالسیون میکروکپسول توسط گروه

 15انتخاب نمونه برتر براساس  ،محققین دانشگاه فردوسی مشهد وبهشهر  -واقع در استان مازندران )مرکز( تیرتاش

 16های به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ) 10TEMو  9SEM میکروسکوپ الکترونیتصاویر  ت دریافتی ازاطالعا

 17 انجام گرفت. در شرایط گلدانی پاسخ -، خصوصیات فیزیکی و آزمون دُز(CM120 مدل12فیلیپسو  11الکترونی کمبریج

 18  مورد سنجش قرار داده شد.قیقاتی تح در مزرعه سیتیپیکش ایعلف کارایی فرموالسیون میکروکپسولدر ادامه 

 19 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی -1جدول 

Table 1- The physical and chemical characteristics of the experimental field soil 20 

 شن )درصد(
Sand 

(percent) 

 سیلت )درصد(
Silt 

(percent) 

 رس )درصد(
Clay 

(percent) 

پتاسیم 
رم بر گمیلی)

 (کیلوگرم
Potassium

(mg.kg-1) 

فسفر )قسمت 
 در میلیون(

Phosphoru

s (PPM) 

نیتروژن 
 (درصد)

Nitrogen 

(percent) 

 اسیدتیه
pH 

هدایت الکتریکی 
)دسی زیمنس 

 بر متر(
EC (ds.m-1) 

عمق 
 متر()سانتی

Depth 

(cm) 

                                                           
1 Ammonium thiosulfate 
2 Dietholate 
3 Panicum miliaceum 
4 O, O-diethyl-O-phenol phosphorothioate 
5 N-Methylcarbamoyloxyanilides 
6 Iminophenyl N-methylcarbamates 
7 S-ethyl-N, N-bis (3-chloroallyl) carbamothioate 
8 Fonofos 
9 Scanning Electron Microscopy 
10 Transmission Electron Microscopy 
11 Cambridge 
12 Philips 
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68 18 14 242 12.1 0.09 7.66 0.36 0-30 
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 2سه تکرار در سال زراعی  باکامل تصادفی  هایطرح بلوک بر پایهفاکتوریل  رتبه صوآزمایشی بدین منظور 

 3دقیقه  44درجه و  53دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  45درجه و  36در مرکز واقع در عرض جغرافیایی  93-1392

 4متر میلی 617منطقه  ساله 30متر از سطح دریا انجام گرفت. طبق آمار هواشناسی متوسط بارندگی  14شرقی و با ارتفاع 

 5آورده  1افتد. خصوصیات خاکشناسی محل اجرای آزمایش در جدول است که به طور عمده در پاییز و زمستان اتفاق می

 6 ،سی در سه سطحتیپیکش ایند از: نوع فرموالسیون علفبود عوامل مورد بررسی در این آزمایش عبارتشده است. 

 7فرموالسیون امولسیون همراه (، شرکت مشکفام فارس EC 82%ی ارادیکان کش تجارفرموالسیون امولسیون )علف

 8کش ، مقدار کاربرد علفاول عاملبه عنوان  بخش تیوسولفات آمونیوم و فرموالسیون میکروکپسولماده افزودنی تداوم

 9در  دۀ موثرهکیلوگرم ما 92/4و  69/3، 46/2به ترتیب )شده درصد مادۀ موثره توصیه  100و  75، 50 ،در سه سطح

 10روش کاربرد سوم نیز  عاملو دوم،  عاملبه عنوان ( کش ارادیکانلیتر در هکتار از علف 6و  5/4، 3و یا  هکتار

 11 افزودنی . مادههرزهایعلفکنترل  بدوناختالط و عدم اختالط با خاک به همراه تیمار شاهد ، کش در دو سطحعلف

 12 کشعلف با و اضافه سمپاش مخزن به یک هکتار ازای به کیلوگرم 5/121 نسبت به آمونیوم تیوسولفات بخشتداوم

 13اقدام به  (25/2/93) توتون یک روز پیش از نشاکاری ،براساس نقشه و تیمارهای آزمایش .گردید مخلوط سیتیپیای

 14در  ارلیتر در هکت 400جت با حجم آب مصرفی با نازل تیو پاشی با استفاده از سمپاش پشتی کتابی شارژی محلول 

 15با با رتیواتور متصل به تراکتور کوچک باغی  کشعلف ،کش با خاکعلفتیمارهای اختالط  و در گردیدبار  2 فشار ثابت

 16 خاک مخلوط شد. متریسانتی 10عمق 

 17و فاصله بین  متر 2ها کرت ، فاصله بینمتر( 4ردیف کشت به طول  6) متر 5 × 4های آزمایش ابعاد کرت

 18به صورتی که هر واحد آزمایش )کرت( به جهت افزایش دقت آزمایش از شاهد متناظر ظ گردید. لحا متر 5/3ها بلوک

 19 به عنوان تیمار در نظر گرفته شد.کرت دو نیمه تقسیم شده نیمه باال به عنوان شاهد بدون سمپاشی و نیمه پایین 

 20سطحی  از ورود روانآب جلوگیریمنظور به انجام گرفت.  25/3/93بارانی به فواصل هر ده روز یکبار از تاریخ آبیاری 

 21. یک روز پس از اعمال حفر گردیدپایین هر بلوک جوی سرتاسری باال و  های بلوک بعدی، درناشی از بارندگی به کرت

 22 100 ردیفبه صورت دستی با فواصل بین  326رقم کا  ایگرمخانه نشاکاری توتونو  ایجاد جوی و پشتهتیمار اقدام به 

 23ها تا انتهای فصل رشد شاهد وجین، کرتدر هزار بوته در هکتار( شد.  20متر )تراکم سانتی 50 ردیفروی متر و سانتی

 24سازی زمین و کوددهی تمامی تیمارها براساس ماه پس از آمادهدر اوایل اردیبهشتنگه داشته شد.  هرزعلفعاری از 

 25کیلوگرم  300تریپل و کیلوگرم سوپرفسفات 100کیلوگرم نیترات آمونیوم،  100توصیه کودی مرکز به میزان 

 26 40در متر مربع  5/0در سطح  در هر کرت به تفکیک گونه هرزهایعلفتراکم  پتاسیم در هکتار صورت گرفت.سولفات

 27تر و خشک وزن و همچنین برگی گیاه توتون( 22برگی و  8)به ترتیب در مرحله  نشاکاریروز پس از  60و 

 28 70 یساعت در دما 48ها به مدت نمونه به منظور تعیین وزن خشک، .تعیین شد نشاکاریاز روز پس  60 هرزهایعلف

 29 .گرفتگراد قرار درجه سانتی
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 1بشدون  نسبت بشه ششاهد متنشاظر    کنترل شده  هرزهایعلفکشی از نسبت جهت محاسبه کارایی تیمارهای علف

 2بشه   treatedYو  controlYدرصشد کنتشرل،    Y%مقشدار   در این رابطه (.26) شد( استفاده یک معادله) هرزهایعلفکنترل 

 3 هایبرداشت برگمرحله  4پس از عملکرد توتون در هکتار  هرز در شاهد و تیمار است.ترتیب تراکم یا وزن خشک علف

 4درصشد   %Y׳در این رابطش    محاسبه شد.معادله دو درصد تغییرات عملکرد توتون نیز با استفاده از  .تعیین گردیدرسیده 

treated زایش عملکشرد و اف
controlو  Y׳

 5کنتشرل   بشدون  بشه ترتیشب عملکشرد در کشرت تیمشار ششده و ششاهد متنشاظر         Y׳

 6آزمون ) در سطح احتمال پنج درصد هامقایسه میانگین ، تجزیه واریانس وهااست. آزمون نرمال بودن داده هرزهایعلف

 7 انجام شد.  Minitab 18و  Excel 2013افزارهای با استفاده از نرم (توکی

       [1] معادله

% ( ) 100control treated

control

Y Y
Y

Y
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        [2] معادله

'
'

'
% ( ) 100treated

control

Y
Y

Y
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 10 نتایج و بحث

 11 هرزهایعلفکنترل  درارزیابی کارایی تیمارها 

 12، پنجشه 3، اویارسشالم 2، آکالیفشا 1پرسشت ند از آفتشاب بود های آزمایش عبارتهرز شناسایی شده در کرتهایعلف

 13. 11بشره و گشوش  10، قیاق9تره، سلمه8، خرفه7، خارخسکسبزروباهیدم، 6یزی، تاجرقرمزریشهخروس، تاج5، پیچک4مرغی

 14های غالب در نظر گرفته شدند به عنوان گونه قرمزریشهخروسو تاج سبزروباهیدمهرز های، علفنسبی براساس فراوانی

 15 (. 2)جدول 

 16 غالب موجود در مزرعه آزمایشی هرزهایعلفتراکم و وفور نسبی  -2جدول 

Table 2- The density and abundance of the dominate weeds in the experimental field 17 
 وفور نسبی )درصد(

Abundance (percent) 
 تراکم )بوته در متر مربع(

)2-Density (plant per m 
 تیره

Family 
 نام علمی

Scientific name 
 نام

Name 
60 40 60† 40† 

24 21 18 25 Poaceae Setaria viridis L. 
سبزروباهیدم  

Green Foxtail 

31 33 23 38 Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 
قرمزریشهخروستاج  

Redroot Pigweed 
 18 † روز پس از نشاکاری 

† Day after transplanting 19 

                                                           
1 Heliotropium europaeum L. 
2 Acalypha sp. 
3 Cyperus rotundus L. 
4 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
5 Convolvulus arvensis L. 
6 Solanum nigrum L. 
7 Tribulus terrestris L. 
8 Portulaca oleracea L. 
9 Chenopodium album L. 
10 Sorghum halepense (L.) Pers. 
11 Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss. 
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 1 

 2سشی و  تشی پشی ای شکش ( تأثیر نوع فرموالسیون، مقشدار کشاربرد علشف   3نتایج تجزیه واریانس )جدول ر اساس ب

 3و  سششبزروبششاهیدم هششرزهششایعلششفکششش بششر درصششد کششاهش تششراکم و وزن خشششک  همچنششین روش کششاربرد علششف

 4 . بود( p≤01/0دار )روز پس از نشاکاری معنی 60و  40طی  قرمزریشهخروستاج

 5و تاج سبزروباهیهرز دمهایبر درصد کنترل تراکم و وزن خشک علفسی تیپیکش ایتجزیه واریانس تأثیر فرموالسیون، مقدار کاربرد و روش کاربرد علف -3جدول 

 6 نشاکاریروز پس از  60و  40طی  قرمزریشهخروس
Table 3- Analysis of variance of the effects of formulation, dose, application methods of EPTC herbicide on density and dry 7 

weight of Green foxtail and Redroot pigweed at 40 and 60 days after tobacco transplanting. 8 
 میانگین مربعات

Mean squares 

درجه 
 آزادی
df 

 منابع تغییرات
Source of variation 

قرمزریشهخروستاج  

Redroot pigweed 
سبزروباهیدم  

Green foxtail 

60 40 60† 40† 

 وزن خشک
Dry 

weight  

 تراکم
Density  

 تراکم
Density  

 وزن خشک
Dry 

weight  

 تراکم
Density  

 تراکم
Density  

136.57 174.99 122.70 78.50 175.30 53.37 2 
 بلوک
Block 

1646.83** 2487.82** 3317.61** 2251.60** 3987.50** 4716.14** 2 
 )A( نوع فرموالسیون
Formulation 

2216.85** 1859.81** 4667.58** 8915.80** 8178.60** 12175.92** 2 
کشمقدار علف(  B( 

dose 

5812.15** 6526.70** 851.86** 8044.00** 3711.40** 404811** 1 
 )C( روش کاربرد
Application method 

35.96 22.56 139.31* 248.70 143.40 86.87 4 A×B 

56.93 135.40 44.61 628.60** 474.20* 305.08* 2 A   × C 

481.63** 76.28 275.16** 8.50 333.20 548.67** 2 B   × C 

138.18 2.28 39.61 193.50 109.90 92.88 4 A   × B×C 

82.06 77.42 40.50 102.20 114.00 83.34 34 
 خطا

Error 

18 14 12 18 20 15 
 ضریب تغییرات )درصد(

Variation coefficient (%) 
 9 دار است.عنی* و ** به ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد م

 10  نشاکاریروز پس از  †
* and ** significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 11 

† Day after transplanting 12 
 13 

 14(  p≤ 05/0) نشاکاریروز پس از  40 قرمزریشهخروستاجبر تراکم  کشعلفاثر متقابل نوع فرموالسیون و دُز 

 15به ترتیب در سطح آماری  سبزروباهیدمبر تراکم و وزن خشک  روش کاربردالسیون و و همچنین اثر متقابل نوع فرمو

 16 40 قرمزریشهخروسو تاج سبزروباهیدمبر تراکم  و روش کاربرداثر متقابل دُز همچنین دار شد. پنج و یک درصد معنی

 17 . (3)جدول  دار گردیددر سطح آماری یک درصد معنی قرمزریشهخروستاجو وزن خشک  نشاکاریروز پس از 

 18 قرمشز ریششه خشروس تشاج و  سبزروباهیدم هرزهایعلفکنترل  در را کاراییفرموالسیون میکروکپسول بیشترین 

 19در به ترتیب  روز پس از نشاکاری 60و  40سبز روباهیدم هرزعلفتراکم به طوری که با کاربرد این فرموالسیون  داشت

 20 63و  68 در حدود به ترتیب روز پس از نشاکاری 60 و 40قرمز ریشهخروستاج رزهعلفتراکم  درصد و 69و  80حدود 
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 1درصد  60و  68قرمز به ترتیب ریشهخروسسبز و تاجروباهیدم هرزهایعلفوزن خشک همچنین درصد کاهش یافت. 

 2ات مشذکور نداششتند   تشاثیری بشر صشف    ماده تداوم بخش و فرموالسیون امولسشیون با این وجود کاربرد  .کاهش نشان داد

 3 . (4)جدول 

 4 قرمزریشهخروسو تاج سبزروباهیدم هرزهایعلفسی بر درصد کنترل تراکم و وزن خشک تیپیکش اینوع فرموالسیون علف اصلیمقایسه میانگین اثر  -4جدول 

 5 نشاکاریروز پس از  60و  40طی 
Table 4- Mean comparison of the main effect of the formulation of EPTC on the density and dry weight losses of Green 6 

foxtail and Redroot pigweed compare to weed infest control at 40 and 60 days after tobacco transplanting  7 
 درصد کنترل

Control percent 

 فرموالسیون

Formulation 

 قرمزریشهخروستاج

Redroot pigweed 
 سبزروباهیدم

Green foxtail 
60 40 †60 †40 

 وزن خشک

Dry weight 
 تراکم

Density 
 تراکم

Density 
 وزن خشک

Dry weight 
 تراکم

Density 
 تراکم

Density 

45.06 b 43.54 b 46.25 b 49.43 b 44.63 b 54.00b 
 امولسیون
EC 

42.84 b 41.57 b 42.85 b 48.72 b 41.89 b 50.58 b 
همراه تیوسولفات آمونیوم بهامولسیون   

EC + Ammonium thiosulfate 

60.41 a 62.85 a 67.88 a 68.44 a 68.93 a 80.17 a 
 میکروکپسول
MC 

7.40 7.18 5.20 8.25 8.72 7.45 

دارتفاوت حقیقی معنی  
Honestly significant 

difference 
 8 ح آماری پنج درصد با آزمون توکی است.دار در سطحروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی

 9 نشاکاریروز پس از  †
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Tukey test 10 

† Day after transplanting 11 
 12 

 13موجشب  در محیط خشاک  مادۀ موثره سازی تدریجی با رها میکروکپسولفرموالسیون رسد به نظر میبدین لحاظ 

 14تایج مطالعات قبلی نیز مؤید این مطلب اسشت بشه طوریکشه در    شده است. نکش علف افزایش ماندگاری کاهش تلفات و

 15کش آالکلر نسبت بشه فرموالسشیون امولسشیون کنتشرل بهتشری بشر       تحقیق انجام شده فرموالسیون میکروکپسول علف

 16. هشر چنشد کشه در ایشن     (7) داشته است 5و سویا 4در گیاهان زراعی ذرت 3و ارزن 2جه کالغی، پن1سوروف هرزهایعلف

 17 امشا  ،سی نداششت تیپیکش ایداری بر کارایی فرموالسیون امولسیون علفبخش تأثیر معنیتحقیق، افزودن مادۀ تداوم

 18کیلشوگرم   100لیتشر در هشر   میلشی  25آمونیوم تیوسولفات با مقدار  نتایج تحقیقات نشان داده است که ترکیباتی همچون

 19. شاید بتوان علت این رفتار متفاوت را (9) به بیش از نُه هفته شده است هرزهایعلفخاک موجب افزایش دوره کنترل 

 20ر فصشل  متشر د میلشی  216شرایط اقلیمی و ادافیکی موقعیت اجرای این آزمایش همچون میزان باالی نشزوالت جشوی )  

 21 لیتر آب( دانست. میلی 100گرم در  173با توجه به حاللیت باال )آمونیوم تیوسولفات زراعی( و امکان آبشویی 

                                                           
1 Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
2 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
3 Panicum dichotomiflorum Michx. 
4 Zea mays L. 
5 Glycine max L. 
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 1اختالط به نحوی که  متفاوت بود کش با خاکاختالط علفتیمار ثیر تأهرز، بسته به نوع فرموالسیون و نوع علف

 2در  .نداشت سبزروباهیدمهرز میکروکپسول در کنترل علفکارایی فرموالسیون  ثیری بر افزایشأکش با خاک تعلف

 3سی با خاک موجب افزایش کارایی کنترل تیپیکش ایاختالط علف قرمزریشهخروستاجهرز در مورد علفحالی که 

 4 (. 5 گردید )جدول نشاکاریروز پس از  60و  40هرز این علف

 5 و سبزروباهیدم غالب هرزیهاعلف خشک وزن و تراکم کنترل درصد بر یسیتیپیا کشعلف روش کاربرد و فرموالسیون متقابل اثراتمقایسه میانگین  -5جدول 

 6 نشاکاری از پس روز 60 و 40 قرمزریشهخروستاج
Table 5- Mean comparison of the interaction effect of formulation and application methods of EPTC on the density and dry 7 

weight losses of Green foxtail and Redroot pigweed compare to weed infest control at 40 and 60 days after tobacco 8 
transplanting  9 

 فرموالسیون
Formulation 

 اختالط

 درصد کنترل
Control percent 

سبزروباهیدم  

Green foxtail 
قرمزریشهخروستاج  

Redroot pigweed 
40† 60† 40 60 
 تراکم

Density 
 تراکم

Density 
 وزن خشک

Dry weight 
 تراکم

Density 
 تراکم

Density 
 وزن خشک

Dry weight 
 امولسیون
EC 

+ 66.61bc 50.77bc 63.83a 58.50b 57.64b 56.40b 

- 41.39d 38.49cd 35.03b 34.00c 29.44c 33.72c 

ومیهمراه تیوسولفات آمون امولسیون به  

EC + Ammonium thiosulfate 
+ 59.55c 56.04b 65.42a 54.95b 50.48b 51.16b 

- 41.60d 27.75d 32.02b 30.76c 32.67c 34.52c 

 میکروکپسول
MC 

+ 84.56a 73.51a 73.95a 77.33a 72.83a 71.87a 

- 75.78ab 64.35ab 62.93a 58.43b 52.87b 48.94b 

دارتفاوت حقیقی معنی  
Honestly significant 

difference 
 12.99 15.19 14.38 9.05 12.52 12.89 

 10 دار در سطح آماری پنج درصد با آزمون توکی است.حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی
 11 نشاکاریروز پس از  †

Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Tukey test 12 
† Day after transplanting 13 

 14 

 15هرز در هایعلفر وبذپراکنش  و اکولوژیتفاوت در بدلیل هرز هایبروز نتایج متفاوت در علفرسد به نظر می

 16عنایت به  بااما  .باشد (4) هرزهایلفعبه نوع مؤثر  حداقل غلظتوابستگی همچنین و  (19و  17، 8) خاک هایالیه

 17با  سیتیپیای کشاختالط علف ضرورت دارد تا نسبت به خاکمختلف های و پراکنش بذور در الیه هرزهایعلف تنوع

 18  .شوداقدام  کاراییجهت افزایش خاک 

 19 سبزروباهیدمهرز هایها بر درصد کنترل تراکم و وزن خشک علفنمودارهای اثر مقادیر کاربرد فرموالسیون

 20فرموالسیون  کاربرددهد که ( نشان می2و  1های روز پس از نشاکاری )شکل 60 و 40 قرمزریشهوسخرو تاج

 21 مقدار به طوری کهسی گردید. تیپیای کشمیکروکپسول موجب افزایش کارایی در هر یک از سطوح مصرفی علف

 22مادۀ موثره کیلوگرم  92/4و  69/3، 46/2روز پس از نشاکاری به ازای کاربرد  60سبز روباهیهرز دمتراکم علف کاهش

 23در فرموالسیون  درصد 62و  50، 22در فرموالسیون میکروکپسول و درصد  92و  74، 41به ترتیب در حدود  در هکتار

 24روز پس از نشاکاری به ازای کاربرد  60قرمز در ریشهخروسهرز تاجکاهش تراکم علف میزان. همچنین امولسیون بود

 25در فرموالسیون درصد  71و  67، 50در هکتار به ترتیب در حدود مادۀ موثره کیلوگرم  92/4و  69/3، 46/2

 26درصد دُز توصیه شده از  50کاربرد  بعبارتی. در فرموالسیون امولسیون تعیین شد درصد 52و  45، 33 میکروکپسول و
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 1ز توصیه شده از درصد دُ 100هرز در سطحی معادل فرموالسیون میکروکپسول موجب کاهش تراکم این علف

 2  فرموالسیون امولسیون گردید.

 3 (الف)

(a) 4 

 5 

 6 
 7 (ب)

(b) 8 

 9 
 10)ب(  قرمزریشهخروس)الف( و تاج سبزروباهیهای هرز دمسی بر درصد کاهش تراکم علفتیپیای کشاثرات متقابل تیمارهای فرموالسیون و مقادیر علف -1شکل 

 11 پس از نشاکاریروز  60و  40نسبت به شاهد عدم کنترل در 

HSD12 دار: حداقل اختالف معنی 
Figure 1- The interaction effect of formulation and EPTC doses on the density losses of Green foxtail (a) and Redroot 13 

pigweed (b) compare to weed infest control at 40 and 60 days after tobacco transplanting  14 
HSD: Honestly significant difference  15 

 16در یالت بوت سی وتیپیای کشعلف یکروکپسولم یونفرموالستحقیقات انجام شده نشان داده است که 

 17. (25داشته است )را  یتریطوالن یکشعلف یترها شده و فعال یطتر در محآهسته یونامولس یونبا فرموالس یسهمقا

 18 2/2کش تریفلورالین نشان داد که کاربرد های متفاوت علفهمچنین نتایج مطالعات صورت گرفته برروی فرموالسیون

(40) 
HSD: 17.44 

(40) 
HSD: 12.16 

(60) 
HSD: 16.81 

(60) 

HSD: 20.40 
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 1 4/4والسیون امولسیون در مقدار کش در مقایسه با فرمکیلوگرم در هکتار از فرموالسیون میکروکپسول این علف

 2 از هفته چهارم تا سیزدهم پس از کاربرد بوده است 1چچم هرزعلفکیلوگرم در هکتار دارای کارایی مشابه در کنترل 

(5). 3 

 4 

 5 

 6 
 7)سمت راست( و  سبزروباهیدمهرز هایرصد کاهش وزن خشک علفسی بر دتیپیای کشاثرات متقابل تیمارهای فرموالسیون و مقدار کاربرد علف -2شکل 

 8 روز پس از نشاکاری 60)سمت چپ( نسبت به شاهد عدم کنترل در  قرمزریشهخروستاج

HSD :9 دارمعنی تفاوت حقیقی 
Figure 2- The interaction effect of formulation and EPTC doses on the dry weight of Green foxtail (right) and Redroot 10 

pigweed (left) compare to weed infest control at 40 and 60 days after tobacco transplanting  11 
HSD: Honestly significant difference 12 

 13 توتونعملکرد  ارزیابی تأثیر تیمارها بر

 14 دارمعنی اثرسی تیپیش ایکبراساس نتایج تجزیه واریانس، نوع فرموالسیون، مقدار و نحوه کاربرد علف

(01/0 ≥p  ) 15تمامی تیمارهای (. 6کنترل داشتند )جدول  بدوندرصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد عملکرد و بر 

 16هیچ گونه  و تن در هکتار( شدند 76/2) هرزهایعلفکش سبب بهبود عملکرد نسبت به شاهد آلوده به کاربرد علف

 17درصد دُز توصیه  100عملکرد در تیمار کاربرد  مقداریشی مشاهده نگردید. بیشترین عالیم گیاهسوزی در تیمارهای آزما

 18 تن در هکتار حاصل گردید. 82/4شده فرموالسیون میکروکپسول به صورت اختالط با خاک با مقدار 

 19سی بر درصد افزایش عملکرد توتون نسبت به شاهد عدم کنترل تیپیای کشنوع فرموالسیون علف اصلیاثر 

 20درصد در گروه باالتری نسبت به  142نشان داد که کاربرد فرموالسیون میکروکپسول با افزایش حدوداً  هرزهایعلف

 21 125و  124مراه ماده افزودنی تیوسولفات آمونیوم به ترتیب با افزایش حدوداً ههای امولسیون و امولسیون فرموالسیون

 22درصد از مادۀ موثره توصیه شده تأثیر مشابهی بر افزایش عملکرد  100و  75درصد قرار گرفت. همچنین کاربرد مقادیر 

 23روش  اصلیدرصد( داشته و در یک گروه آماری قرار گرفتند. با توجه به مقایسه میانگین اثر  155و  141)به ترتیب 

 24سبت به کاربرد بر درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد عدم کنترل، اختالط با خاک موجب افزایش بیشتر عملکرد ن

 25 درصد( گردید. 114و  146کش )به ترتیب حدوداً عدم اختالط علف

                                                           
1 Lolium spp. 

HSD: 19.32 HSD: 17.31 
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 1 نسبت به شاهد عدم کنترلتوتون درصد افزایش عملکرد عملکرد و سی بر تیپیای کشکاربرد علف روشو  رانتایج تجزیه واریانس تأثیر فرموالسیون، مقد -6جدول 
Table 6- Analysis of variance of formulation, dose and application methods of EPTC herbicide on yield and the percentage 2 

of increasing yield of tobacco compare to infested control 3 

 منابع تغییرات
Source of variation 

 درجه آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 عملکرد

Yield 

 افزایش عملکرددرصد 

Percentage of 

increasing yield 

 بلوک
Block 

2 0.04 11865.7 

 )A( نوع فرموالسیون

Formulation (A) 
2 1.32** 1911.9** 

کش( مقدار علف B( 
Dose (B) 

2 13.12** 18359.6** 

 )C( روش کاربرد
Application method (C) 

1 10.13** 13827.5** 

A×B 4 0.32 418.3 

A   × C 2 0.17 308.6 

B   × C 2 0.49 729.5 

A   × B×C 4 0.23 268.6 

 خطا

Error 
34 0.21 341.3 

 ضریب تغییرات )درصد(

Variation coefficient (percent) 
13 14 

 4 دار است.* و ** به ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد معنی
* and ** significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 5 

 6 
 7 )نمودار خطی( درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد عدم کنترل عملکرد )نمودار ستونی( و سی برتیپیات متقابل فرموالسیون و مقدار کاربرد ایاثر -3شکل 

 8 دار در سطح آماری پنج درصد با آزمون توکی است.حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی
HSD9 دار: حداقل اختالف معنی 

Figure 3- The interaction effect of formulation and EPTC doses on the tobacco yield (bar chart) and the percentage of 10 
increasing tobacco yield compare to infested control (line chart)  11 

HSD: Honestly significant difference  12 

HSD: 35.30 



 

12 

 

 1عملکرد نسبت به شاهد عدم  شیبر درصد افزا یسیتیپیاربرد او مقدار ک ونیفرموالساثر متقابل  با توجه به

 2درصد(  154درصد مادۀ موثره توصیه شده )در حدود  75، کاربرد فرموالسیون میکروکپسول با دُز (3شکل ) کنترل

 3 درصد فرموالسیون امولسیون با و یا بدون ماده افزودنی تداوم بخش )به 100افزایش عملکردی همچون کاربرد دُز 

 4 هرزهایعلفکنترل  دریافتی ازبا نتایج  که درصد( داشت و در یک گروه آماری قرار گرفت 144و  147ترتیب در حدود 

 5 منطبق است.

 6 نتیجه گیری

 7که عالوه بر آثار مخرب زیست محیطی،  شود از سموم دفع آفات در کشور مصرف می زیادیسفانه ساالنه مقادیر متأ

 8پر واضح است پژوهش در زمینه افزایش کارایی . دهدمیخود اختصاص به  را کشور یارزمنابع از  قابل توجهیمقادیر 

 9گام بلندی در مدیریت مصرف  برداری از فرموالسیون میکروکپسولو بهره تکنولوژی رهاسازی تدریجی سموم همچون

 10توان میمیکروکپسول  دُز توصیه شده فرموالسیوندو سوم کاربرد با مشخر گردید  در این تحقیقسموم خواهد بود. 

 11سی با خاک در تمامی تیپیای کشاختالط علف همچنین .دست یافتها سایر فرموالسیوندُز کامل مشابه کارایی به 

 12 ثیرتأ مبنی بر، یقبل یهاپژوهش نتایج. برخالف گردیدهرز هایکنترل علف کاراییها موجب افزایش انواع فرموالسیون

 13ها، در این تحقیق اثرات کشخش همچون تیوسولفات آمونیوم بر افزایش کارایی علفبملبت مواد افزودنی تداوم

 14  .باشد این امرعلت شرایط متفاوت ادافیکی و اقلیمی محل اجرای آزمایش رسد به نظر میکه  مشابهی دریافت نگردید

 15 
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 1 

Improving the Efficiency of EPTC Herbicide in tobacco weed control by Microcapsule 2 

Formulation and Herbicide Extender 3 

Introduction 4 

The effectiveness of herbicides not only depends upon the active ingredients and toxicity but 5 

also on the herbicide formulation. Therefore, after synthesizing microcapsule formulation of 6 

EPTC for first time in Iran, this investigation was carried out to evaluate the weed control 7 

effectiveness of the microcapsule formulation and the effect of the herbicide extender, 8 

Ammonium thiosulfate, in different doses and application methods.  9 

Materials and Methods 10 

For this purpose, this experiment was carried out in three-way Factorial arrangement on a 11 

CRD with three replications in Tirtash Research and Education Center (Mazandaran province 12 

in the north of Iran) during the 2014 growing season. The investigated factors included: The 13 

formulation of herbicide in three levels, emulsifiable concentrate formulation (Eradicane® EC 14 

82%), emulsifiable concentrate formulation with Ammonium thiosulfate and microcapsule 15 

formulation; herbicide application amount at three levels, 50, 75 and 100% of the 16 

recommended active ingredient (2.46, 3.69 and 4.92 kg a.i./ha, respectively) and two methods 17 

of application, soil-incorporated pre-planting and pre-planting. Weed infest was prepared as 18 

control plot. Density and dry weight of weed and also tobacco yield were measured during 19 

the growing season.  20 

Results and Discussion 21 

Based on the relative abundance of weeds, Setaria viridis L. and Amaranthus retroflexus L. 22 

were dominant species. The experimental results show the effects of formulation type, 23 

application dose and method of application on density and dry weight of weed and tobacco 24 

yield were statistically significant difference. The microcapsule formulation increased weed 25 

control efficiency and tobacco yield compared to EC formulation and the highest weed 26 

control performance and increased tobacco yield belong to the soil incorporated of 27 

microcapsule formulation with recommended dose.  28 

Conclusions 29 

The results showed that by using microcapsule formulation, it is possible to reduce 25% 30 

applying dose of EPTC herbicide without losing weed control and tobacco yield. Therefore, 31 

there were not significant different between 75% of the recommended dose of microcapsule 32 

formulation and 100% of the recommended dose of EC formulation with or without the 33 

extender. According to result, to maintain EPTC efficiency, it is necessary to mix the 34 

herbicide with the soil immediately after spraying. 35 

Keywords: Ammonium thiosulfate, Controlled release, Reduced dose, Tobacco, Weed 36 


