
 عي و باغينشريه توليد و فرآوري محصوالت زرا

 ۱۳۹۷ بهار/  يكم/ شماره  هشتمسال 

  

۴۵  

 
 

  

قرمز  خروس ریشهکش نیکوسولفورون در کنترل تاجبررسی تأثیر مواد افزودنی بر کارایی علف

)Amaranthus retroflexus( 

 
 

  5زاده خیاطمحمد حسنو  3، محمدعلی باغستانی2، مهدي راستگو*2ایزدي دربنديابراهیم ، 1ممنوعیابراهیم 

  

  )8/6/1396؛ تاریخ پذیرش:  26/3/1395(تاریخ دریافت:

  

 

  چكيده

) با استفاده .Amaranthus retroflexus Lقرمز ( خروس ریشهجهرز تا هايکش نیکوسولفورون در کنترل علفکارایی علفبررسی منظور به

صورت فاکتوریـل در  بهدر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش آزمایشی ، از مواد افزودنی

دانه، پنبه هايسطح روغن 11شامل کاربرد مواد افزودنی در هاي آزمایش تیمار هاي کامل تصادفی با چهار تکرار بود.الب طرح پایه بلوكق

مقادیر کاربرد ، بدون کاربرد مواد افزودنی)(همراه شاهد به اُکتیلو دي 90ولک و هیدرومکس، سیتوگیت، ترند منداب، سویا، ذرت، آدیگور،

و  50، 25، 5/12، 25/6در هکتار معـادل صـفر،    گرم ماده مؤثره 80، 40، 20، 10، 5ش نیکوسولفورون در شش سطح صفر (شاهد)، کعلف

کش بودند. صفات وزن خشک، وزن تر، بقا و درصد کنترل اندازگیري شـد. نتـایج نشـان داد کـه مقـدار      درصد دز توصیه شده علف 100

کـش  . بـا افـزایش مقـدار کـاربرد علـف     ندگیـري شـده داشـت   ههاي اندازدار بر ویژگیل آنها اثر معنیکش، مواد افزودنی و اثر متقابعلف

دار افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که با کاربرد طور معنیخروس کاهش و درصد کنترل بهتر و بقا تاج، نیکوسولفورون وزن خشک

دار طور معنیخروس بهکش در کنترل تاجدار کاهش یافت و کارایی علفطور معنیبه 90EDو  10ED ،50EDمواد افزودنی مقادیر پارمترهاي 

آیـد،  دسـت مـی  بـه  90کش در حضور دو ماده افزودنی هیدورمکس و ترنـد بیشترین پتانسیل نسبی علفافزایش یافت، نتایج نشان داد که 

  د.شخروس ریشه قرمز بیش از سه برابر وزن خشک و تر تاجنترل ککش در که با استفاده از این دو ماده افزودنی کارایی علفطوريبه

  

  

  50EDترند، هیدرومکس،  کليدي:هاي واژه

  

پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش یاهدانشگاه فردوسی مشهد و مربی بخش تحقیقات گ گروه زراعت، دانشکده کشاورزي،آموخته دکتري . دانش1

  مان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، جیرفت، ایرانکشاورزي و منابع طبیعی جنوب استان کر

  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهدنباتات اصالح و زراعت گروه . دانشیار،2

  ، تهرانمؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورهرز،  هايعلف تحقیقات بخش پژوهش، استاد. 4

  ی مشهد دانشگاه علوم پزشکدارویی،  شیمی گروه . استاد،5

  e-izadi@um.ac.ir :مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی .*
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  مقدمه

تولیـد در محصـوالت زراعـی،    عوامل محدود کننده ترین یکی از مهم

دهنـد  که عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می باشدمی هرز هايعلف

ــاج). 32( ــروس ت ــز ( خ ــه قرم ) .Amaranthus retroflexus Lریش

) و کشـورمان  26دنیـا ( علف هرز غالب در ترین عنوان یکی از مهمبه

اسـت کـه    نامحـدود  طبیعت رشد). این گیاه داراي 3رود (شمار میبه

مسـیر فتوسـنتزي   از و  نیـار دارد  دماي باال و نور شـدید به  براي رشد

وانـد  ت) و قدرت رقابت زیادي برخوردار است کـه مـی  C4چهار (سی

که عملکرد دانـه  طوري). به26دهد (عملکرد گیاهان زراعی را کاهش 

درصــد کــاهش  12بوتــه آن در مترمربــع  15آفتــابگردان در حضــور 

بوتـه آن در مترمربـع قـادر     8تا  5/0هاي )، همچنین تراکم26یابد (می

در  بوتـه  12) و تـراکم  19درصـد (  34اي تـا  است عملکرد ذرت دانه

ــهسورگوم عملکـــرد تواند یمترمربع آن م درصد کـاهش   48را  داـن

  ).  20دهد (

کش نیکوسولفورون از گروه سولفونیل اوره است، کـه  علف

برگ هرز پهن هايرویشی براي کنترل برخی علفصورت پسبه

اي از سولفونیل اوره دسـته  ).31شود (و باریک ذرت استفاده می

 اسـتوالکتات سـینتاز   بازدارنـده آنـزیم  هـا هسـتند کـه    کشعلف

)ALS (باشـند  اي میاست و مانع ساخت اسیدهاي آمینه زنجیره

کـارایی  سـولفونیل اوره،   کـش ترین ویژگـی علـف  از مهم ).16(

هرز، مقدار مصرف کـم آنهـا در    هايمطلوب آن در کنترل علف

باشد، اما از معایب واحد سطح و سمیت کم براي پستانداران می

فعالیـت   و )36وان به ریسک مقاومـت بـاال (  تها میاین علفکش

در خـاك  باالي آنها  )Biopersistant( ماندگاريزیستی و زیست

مطالعات نشان داده است که تنها بخش خیلـی  ). 18( اشاره نمود

رسـند  ) بـه محـل عمـل مـی    >%1/0کش مصرفی (از علفکمی 

تواند مشکالت زیسـت محیطـی ایجـاد    مانده آن می) و باقی30(

هــا تــوأم بــا کــشبنــابراین کــاهش مصــرف علــف ).15( کننــد

تـرین  آنها با استفاده از مواد افزودنی از مهـم سازي مصرف بهینه

ها را به حـداقل  کشتوان خسارت علفراهکارهاي است که می

  .  )11و  23(رساند 

کـش  مواد افزودنی یا در زمـان تولیـد در فرموالسـیون علـف    

کـش در زمـان مصـرف    مراه با علـف توانند هرود، یا میکار میبه

). 5پاش مورد استفاده قرار بگیـرد ( سم در تانک صورت مخلوطبه

کـاهش زاویـه تمـاس    این مواد با تأثیر بر کشش سطحی از طریق 

هاي سم و تغییر الگوي پاشـش  قطرك ) و تأثیر بر اندازه37و  41(

)، جـذب و انتقـال   41کـش ( نشسـت علـف   توانـد روي ) می38(

مؤثر باشند. همچنین مواد افزودنی با ایجاد تـأخیر   )38(کش علف

ــتاله شــدن ( ــر (5در کریس ــاهش تبخی ــوري 33)، ک ــه ن ) و تجری

 هـاي کش در کنتـرل علـف  توانند کارایی علفمی )39کش (علف

) عقیـده دارنـد   16ایزدي و همکاران (. )1،6هرز را افزایش دهند (

نسـبت  بـا  کـش  پتانسـیل نسـبی علـف   یک ارتباط منفـی بـین   که 

مـواد افزودنـی وجـود دارد     در اع به اشباعباسیدهاي چرب غیراش

که با افزایش تعداد باند و طول زنجیره هیدروکربنی طوري) به16(

و  17یابـد ( اسیدهاي چرب غیراشباع، کشش سطحی افزایش مـی 

هاي روغنی با حل کـردن و تخریـب مـوم    ). همچنین افزودنی16

توانند به نفوذ و انتقـال  این الیه می کوتیکول و ایجاد ترك بر روي

رو ). از ایـن 16کش به بافـت گیـاه کمـک کننـد (    ماده مؤثره علف

 عوامل نفـوذ دهنـده  عنوان هاي روغنی بهاستفاده از مویانامروزه، 

 بـه  هـدف (کوتیکـول)   سـطح  از مـاده مـؤثره   انتقـال  بهبود جهت

ه بـا کـاربرد   کطوريبه). 34کاربرد فراوانی دارد ( گیاهی هايبافت

 هاییروغن ها و مقدارکشغلیظ، مقدار کاربرد علف گیاهی روغن

عنـوان  ). به13اند (داده کاهش را شوندمی استفاده حامل عنوانبه که

کـش  نفـوذ علـف   سـویا  مثال، با پیدایش فنـاوري کـاربرد لیسـتین   

 افزایش یافته است. عقیده بر این است کـه ایـن مـاده بـا تشـکیل     

 ایـن  دهد، دررا افزایش می سمی ماده نفوذ لیپوزوم نامبه ساختاري

 طـور بـه  توانـد مـی  و آمده در کپسول صورتبه کشعلف ساختار

 ). مطالعـات نشـان داده  34( کنـد  عبور گیاه کوتیکول بین از آزادانه

هـاي گیـاهی در   است که سـرعت تجزیـه و متابولیسـم افزودنـی    

براین بـا کـاربرد مـواد    ) بنـا 7مقایسه با مواد معدنی بیشـتر اسـت (  

توان مقدار خسارتی که به محـیط زیسـت وارد   افزودنی گیاهی می

در همین راستا، ایزدي و همکـاران  ). 17کند تا حدي کاهش داد (

د افزودنـی روغـن گیـاهی    گزارش کردند که با کـاربرد مـوا   )17(

، ).Olea europaea L(، زیتــون ).Ricinus communis L( کرچــک
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، کنجـد  ).Gossypium hirsutum L(، پنبـه  ).Glycine max L(سـویا  

)Sesamum indicum L.(  بادام تلـخ ،)Prunus amygdalus Batsch( ،

بـا  ) Brassica napus L(و کلـزا  ) .Prunus nana L(بـادام شـیرین   

متیــل، ستوکســیدم و سولفوســولفورون هــاي ایمازامتــابنزکــشعلــف

طـور  بـه ) .Avena fatua L(توان کـارایی کنتـرل یـوالف وحشـی     می

عنـوان  دانـه را بـه  آنها ماده افزودنی روغن پنبـه . داري افزایش دادمعنی

 .هاي معرفی کردنـد کشمؤثرترین ماده افزودنی در بهبود کارایی علف

ــوي ــاران ( موس ــک و همک ــواد  27نی ــر م ــی اث ــز در بررس   ) نی

ــارایی    ــیتوهف در ک ــک و س ــیتوگیت، ول ــور، س ــی آدیگ افزودن

هــاي هــرز فــاالریس در کنتــرل علــف کــش پینوکســادنعلــف

)Phalaris minor Retz. یوالف وحشـی ،( )Avena fatua L.(  و

) گزارش کردند که روغن ولک .Lolium temulentum Lچچم (

کش پنیوکسادن در کنتـرل  بیشترین تأثیر در افزایش کارایی علف

چچم، علف قناري و یوالف وحشی دارد و آدیگور کمترین اثـر  

الف وحشی داشت. از سوي دیگر، اثر ماده افزودنی در کنترل یو

کـش پینوکسـادن در کنتـرل    سیتوهف در افزایش کـارایی علـف  

رسـد  نظر مـی بنابراین بهیوالف وحشی مؤثرتر از سیتوگیت بود. 

کـش  توان مقدار مصرف علفبا کاربرد مناسب مواد افزودنی می

دیـدگاه  را بدون ایجاد نقصانی در کارایی آن کـاهش داد کـه از   

اهمیـت دارد، لـذا ایـن آزمـایش بـا       اقتصادي و زیست محیطی

کش نیکوسولفوورن با استفاده از سازي مصرف علفهدف بهینه

  قرمز انجام شد. خروس ریشهمواد افزودنی در کنترل تاج

  

  هامواد و روش

کـش  منظـور بررسـی تـأثیر مـواد افزودنـی بـر کـارایی علـف        به

خروس ریشـه قرمـز آزمایشـی در    نیکوسولفورون در کنترل تاج

گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در 

خـروس از مزرعـه تحقیقـاتی    انجام شـد. بـذر تـاج    1393سال 

آوري شـد و در  جمـع 1392دانشگاه فردسی مشهد در طی سال 

گراد نگهداري گردید. قبل از انجام آزمایش درجه سانتی 4دماي 

بذر تست شد و خواب بذور با یـک دقیقـه قـرار    ابتدا قوه نامیه 

  درصد) شکسته شد. 98دادن در اسید سولفوریک غلیظ (

هـاي  صورت فاکتوریل در قالب طرح پایـه بلـوك  آزمایش به

شامل تیمارهاي آزمایش  .کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد

 دانــهســطح شــامل، روغــن پنبــه 11کــاربرد مــواد افزودنــی در 

)Gossypium hirsutum L( ) منـداب ،Eruca sativa L  سـویا ،(

)Glycine max L.( ،) ذرتZea mays L. آدیگــور (روغــن ،(

ولـک   ،کـش پینوکسـادن)  کلزاي متیله شده، ماده افزودنی علـف 

 درصد آب، دو درصـد سـورفاکتانت) و   18درصد پارافین،  80(

درصد عصاره یوکا، دو درصد اسید هیومیـک،   90هیدرومکس (

آریــل درصـد آلکیـل   100ورفاکتانت)، ســیتوگیت (درصـد سـ   5

 (ایزودسیل الکل اتوکسـیالت)  90ترند، گلیکول اتوکسیالت)پلی

همـراه مقـداري مـس و    اُکتیل (سدیم سولفوسوکسینات بـه ديو 

بـود.   همـراه شـاهد بـدون کـاربرد مـواد افزودنـی      مولیبـدن) بـه  

صورت خالص از شرکت سه گل نیشابور و هاي گیاهی بهروغن

 -ولـک (اللـه پـارس    ایران)، -آدیگور (شرکت گیاواد افزودنی م

ایــران)، ســیتوگیت (تــرنم  -ایــران)، هیــدرومکس (آرمــان ســبز

اُکتیـل (آرمـان   و دي (دوپونـت امریکـا)   90ایران)، ترند -پارس

کـش نیکوسـولفورون   ایران) تهیه شد. مقادیر کاربرد علف -سبز

صـفر  طح ، شرکت دوپونت آمریکـا) در شـش سـ   SC %4(کروز 

درصـد دز توصـیه شـده     100و  50، 25، 5/12، 25/6(شـاهد)،  

شده دو لیتر در هکتـار)، معـادل صـفر     (مقدار توصیه کشعلف

در هکتـار بـود.    گـرم مـاده مـؤثره    80، 40، 20، 10، 5(شاهد)، 

 مـاده افزودنـی  هـاي گیـاهی در آب از   براي حل کـردن روغـن  

 90(درصـد حجمـی    9:1 عنوان امولسیفایر با نسبتسیتوگیت به

ند، با همدیگر مخلـوط شـد  ) سیتوگیتدرصد  10روغن درصد 

ذرت، ولک و هیـدرومکس  ، دانه، منداب، سویامواد افزودنی پنبه

ــه ــدار ب ــی 5/0مق ــد حجم ــد )v/v(درص ــل و ، دي90و ترن اکتی

  ) استفاده شد. v/v(درصد حجمی 2/0مقدار سیتوگیت به

متر و سانتی 15ه قطر هاي پالستیکی بگلدانبذرها در داخل 

متر حاوي خاك زراعـی، خـاك بـرگ و ماسـه     سانتی 14ارتفاع 

ي قرار گرفتنـد. بافـت   مترسانتی 1در عمق  1:1:2بادي به نسبت 

 3/0درصـد سـیلت،    24درصد شن،  76خاك گلدان لوم شنی (

هـا در  بود. گلـدان  8/7درصد ماده آلی، با اسیدیته  48/0درصد، 
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سـاعت   16گـراد بـا تنـاوب نـوري     نتیدماي درجه سا 25دماي 

نســبی درصــد  60ســاعت تــاریکی بــا رطوبــت  8روشــنایی و 

صورت روزانه یا هـر  صورت سطحی بهنگهداري شد. آبیاري به

که الیه سطحی خاك خشک طوريیک روز در میان انجام شد به

تعـداد  حقیقـی   مرحله دو برگـی نشود. بعد از رسیدن گیاهان به 

کوددهی بـا اسـتفاده از   . بوته تنک شدند 5ه بوته در هر گلدان ب

گرم در  30با غلظت  20:20:20با نسبت  N-P-Kمحلول کودي 

برگـی بـا اسـتفاده از     4تـا   3پاشی در مرحله سم .لیتر انجام شد

پاش متحـرك ریلـی مـدل ماتـابی مجهـز بـه نـازل بـادبزنی         سم

) با عرض پاشش یک متـر بـا حجـم محلـول     8002یکنواخت (

کیلـو پاسـکال    200لیتر در هکتـار و فشـار ثابـت     290مصرفی 

پاشی درصد بقا، از طریق نسبت چهار هفته بعد از سم. انجام شد

مانده به تعداد بوته اولیه تعیین گردید، سپس هاي باقیتعداد بوته

هاي هر گلدان برداشت و وزن تر و خشک (بعد از گذاشتن بوته

ـ  درجـه سـانتی   68ها در دماي نمونه سـاعت)   48مـدت  هگـراد ب

کـش بـا   گیري شد. پاسخ صفات مختلف به دزهاي علـف اندازه

آنالیز  R 2.1.0افزار نرم روش رگرسیون غیرخطی و با استفاده از

ها با استفاده از معادله چهـار پـارامتري لجسـتیک    دادهشد. تمامی

دار ) برازش داده شدند و مواردي که حد پـایین معنـی  1(معادله 

ه سه پارامتري استفاده شد، در نهایـت غلظـت الزم   نبود از معادل

درصد کاهش وزن  90و  50، 10کش نیکوسولفورون براي علف

  خروس محاسبه گردید.تر و خشک تاج

)1(  
(b ( log (x) log (ED )))

D C
Y C

exp 


 

 501
  

 )،Xکـش ( هرز، غلظت علـف  وزن خشک علف Yدر معادله یک 

منحنی در نقطـه  شیب  bترتیب حد باال و پایین، به Cو  Dپارامتر 

50ED 50، پارامترED کش نیکوسـولفورون بـراي   غلظت الزم علف

خروس ریشه قرمـز اسـت   توده تاجدرصد کاهش وزن زیست 50

کـش از معادلـه دو   پتانسیل نسبی علفهمچنین براي تعیین ). 28(

 adj 50ED +و  50EDپتانسیل نسبی،  Rاستفاده شد. در این معادله 

 50بدون و با ماده افزودنی براي کـاهش   کشترتیب مقدار علفبه

تجزیـه واریـانس و   ). 28تـوده علـف هـرز اسـت (    درصد زیست

و بقـا  مقایسه میانگین صفات وزن خشـک، تـر و درصـد کنتـرل     

کش با استفاده از آزمون حداقل نسبت به شاهد بدون کاربرد علف

افـزار  ) در سطح احتمال پنج درصد بـا نـرم  LSDدار (تفاوت معنی

SAS 9.1 2.1.0افزارهـاي  ارها به کمـک نـرم  دانجام شد. نمو R  و

Sigma Plot 12.5 .رسم شدند  

)2(  
adj

ED
R

ED 

 50

50

  

  

  و بحث نتایج

کـش و مـاده   علـف  مقـدار نتایج تجزیـه واریـانس نشـان داد کـه     

تر، بقا و درصد کنتـرل دارد.  ، دار بر وزن خشکافزودنی اثر معنی

جـز وزن  کش و ماده افزودنی بهلفع مقدارهمچنین کنش متقابل 

  .)1دار بود (جدول معنیخشک و درصد بقا در سایر صفات 

  

  خروسوزن خشک و تر علف هرز تاج

کـش  مقدار کاربردي علـف خروس ریشه قرمز بهنتایج واکنش تاج

کـش مصـرفی   نیکوسولفورون نشان داد که با افزایش مقدار علـف 

کاهش و درصد کنترل  این علف هرزوزن خشک، تر و درصد بقا 

که مقدار غلظـت  طوري). به1دار افزایش یافت (شکل طور معنیبه

درصـد وزن خشـک، تـر و بقـا      50کش براي کـاهش  الزم علف

گـرم مـاده مـؤثره در     46/6و  52/3، 73/2ترتیـب  خروس بـه تاج

لیتر در هکتار ماده تجاري)  11/0و  088/0، 068/0هکتار (معادل 

هـرز  درصد وزن خشـک و تـر ایـن علـف      50بود و براي کنترل 

و  066/0گرم ماده مؤثره در هکتار (معادل  03/3و  66/2ترتیب به

همچنین  ).2لیتر در هکتار ماده تجاري) نیاز است (جدول  076/0

 50کـش ( گرم مـاده مـؤثره علـف    40نتایج نشان داد که با کاربرد 

 95هـرز   درصد دز توصیه شـده) وزن خشـک و تـر ایـن علـف     

یابـد  درصـد کـاهش مـی    12شود و بقاي آن بـه  درصد کنترل می

) و 35هـاي سـرابی و همکـاران (   ). این نتـایج بـا یافتـه   3(جدول 

کـش  ) مبنـی بـر کـارایی مطلـوب علـف     3باغستانی و همکاران (

خروس ریشـه قرمـز مطابقـت دارد.    نیکوسولفورون در کنترل تاج

 کـش رد علـف ) گزارش کردند کـه کـارب  25ممنوعی و باغستانی (
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  خروس ریشه قرمزکش و ماده افزودنی تاجنتایج تجزیه واریانس مقادیر مصرف علف .1جدول 

 df  تغییر منابع

  میانگین مربعات 

 وزن خشک
  درصد کنترل 

  وزن خشک 
 وزن تر

  درصد کنترل

  وزن تر  
  درصد بقا

  731**  181**  64/0**  374**  19/0**  2  تکرار

  H(  5  **25  **60709  **103  **60282  **54699کش (علفکاربرد مقدار 

  A(  10  **15/0  **401  **84/1  **477  **809ماده افزودنی (

H × A 50  29/0  **117  **28/0  **104  114  

  122  43  14/0  56  03/0  195 خطا

  30  11  31  31  30  (CV)ضریب تغییرات     

  دار در سطح یک درصدمعنی **
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  کش نیکوسولفورون درخروس ریشه قرمز به مقادیر مختلف علفاجپاسخ ت -منحنی دز .1شکل 

  سطوح مواد افزودنی مختلف 
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  کش نیکوسولفورونقرمز به مقادیر مختلف علف خروس ریشهخطی واکنش تاج نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی غیر .2جدول 

 b(  50ED P  2R  RMSEشیب (  )dحد باال (  صفات

  003/0  99/0  >0001/0  73/2) 09/6( 24/1 )54/6(  03/2) 05/0(  وزن خشک

  03/0  99/0  >0001/0  52/3) 44/8(  34/1) 44/7(  15/4) 11/0(  وزن تر

  24  99/0  001/0  45/5) 06/1(  98/0) 17/0(  56/99) 81/2(  درصد بقا

  11/0 96/0 0007/0 66/2) 75/1( -74/1) 00/1( 24/96) 59/6( درصد کنترل وزن خشک

  19/1 92/0 0020/0 03/3) 09/2( - 75/1) 14/2( 57/96) 89/9( درصد کنترل وزن تر

  .استدهنده خطاي استاندارد اعداد داخل پرانتز نشان

  

  قرمز ریشهخروس کش نیکوسولفورون بر تاجمقایسه میانگین اثر مقادیر علف .3جدول 

 کشعلف مقدار کاربرد

)g a.i./h(  

  وزن تر  وزن خشک
  درصد بقا

  )درصد کنترل(  )گرم(  )درصد کنترل( )گرم(

0  a03/2  d0  a1/4  e0  a100 

5 b67/0  c71  b65/1  d68  b48 

10 c29/0  b87  c70/0  d86  c39 

20 d15/0  a93  d40/0  b92  d23 

40  d11/0  a95  e22/0  a95  e12 

80 d09/0  a96  e17/0  a96  f0 

LSD (0/05) 07/0  15/3 16/0 77/2  4/66  

 .است )LSD(دار دار در سطح پنج درصد با آزمون حداقل تفاوت معنیاختالف معنیمشابه در هر ستون بیانگر عدم حروف 

  

آ) آ (برومایسـیدام پیسیام  +بروموکسینیل همراهبهنیکوسولفورون 

درصـد کنتـرل    95خـروس را  قادر است تراکم و وزن خشک تاج

شـد کـه کـاربرد کـاربرد      هکنـد. در گـزارش دیگـري مشـاهد    می

 همـراه بـه سـولفورون)   ریـم  + یکوسـولفورون ش التیمـا (ن کعلف

درصـد   85آ قـادر تـاج خـروس بـدل را     پیسیام  +بروموکسینیل

  ).24کنترل کند (

کـش) بـر وزن   تنهایی (بدون علفاثر کاربرد مواد افزودنی به

دار نبـود (بنـابراین از   معنـی  قرمز ریشهخروس خشک و تر تاج

کش اثر ین مواد با علفذکر نتایج آن خودداري شد)، اما کاربرد ا

که با کاربرد این مـواد  طوريدار بر صفات مذکور داشت، بهمعنی

طور قابل توجهی به قرمز ریشه خروسوزن خشک، تر و بقا تاج

). همچنـین در حضـور مـواد افزودنـی     4کاهش یافت (جـدول  

ــد ــدرومکس، ترن ــر  ، دي90هی ــور اث ــیتوگیت و آدیگ ــل، س اکتی

ـ   علف ر صـفات مـذکور بیشـتر از سـایر     کـش نیکوسـولفورون ب

ها بود. با این وجود، بیشترین درصد کنتـرل و کمتـرین   افزودنی

کـش در  خـروس از کـاربرد علـف   تـاج  يوزن خشک، تر و بقـا 

نظـر  آمد. بـه  دستبه 90حضور ماده افزودنی هیدومکس و ترند

)، 41کـش ( افزایش نشسـت علـف  رسد این مواد افزودنی با می

کـش  ) در بهبـود کـارایی علـف   38ش (کـ جذب و انتقال علـف 

 تلــن ودر همــین راســتا، نیکوســولفورون نقــش داشــته باشــد. 

بـا افـزایش   هـا  مـواد افزودنـی   اظهار نمودند کـه ) 40(همکاران 

اسـاس  بر .دهندکش را افزایش میکش کارایی علفجذب علف

کش علفهاي قبل، با کاربرد روغن معدنی کارایی نتایج آزمایش

). همچنـین  10تـره افـزایش یافـت (   کنتـرل سـلمه  در مدیفام فن

کش سولفوسولفورون در کاهش وزن خشک و تـر  کارایی علف

درصـد   23و  22ترتیـب  جودره با کاربرد سـولفات آمونیـوم بـه   
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  خروس و درصد کنترل نسبت به شاهدتاج يمقایسه میانگین اثر ماده افزودنی بر وزن خشک، تر، بقانتایج  .4جدول 

  افزودنیبدون ماده  

  تیمار
 وزن تر وزن خشک

 درصد بقا
  درصد کنترل  (گرم)  درصد کنترل  (گرم)

  c-a74  0/56b-d 1/23bc 73bc e-c34  دانهروغن پنبه 

  bc73  0/59bc 1/31b 73c bc40 ن مندابروغ 

  bc73  0/59bc 1/25bc 73c d-c38 روغن سویا 

  c72  0/61b 1/33b 72a-c b43 روغن ذرت 

  c-a76  0/52b-e 1/08c-e 72a-c de34  آدیگور 

  c-a76  0/52c-e 1/07c-e 75a-c de32 سیتوگیت 

  ab77  0/49de 0/96e 76ab e31 90ترند  

  c-a76  0/50c-e 1/02de 76a-c e-c34 اکتیلدي 

  c-a74  0/55b-d 1/2c-d 74bc bc40  ولک 

  a78  0/45e 0/94e 77a e31 هیدرومکس 

  d63  0/74a 1/94a 61d a50 شاهد 

LSD (0/05) 27/2  09/0  21/0  75/3  3/6  

  .است )LSD(دار دار در سطح پنج درصد با آزمون حداقل تفاوت معنیمشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف 

  

  ).2افزایش یافت (

  

  کش نیکوسولفورون  کارایی علف

خروس ریشـه قرمـز   نتایج منحنی دز پاسخ وزن خشک و تر تاج

کش، نشان داد با اضافه کردن ماده افزودنی به علف کشبه علف

کـش بـه سـمت چـپ منحنـی      منحنی واکنش بـه مقـدار علـف   

کش تنها (بدون مـاده افزودنـی) کشـیده شـده اسـت. ایـن       علف

کـش نیکوسـولفورون بـا    دهند که کارایی علـف میمطلب نشان 

). همچنـین  2کاربرد ماده افزودنی افـزایش یافتـه اسـت (شـکل     

صــل از تجزیــه رگرســیون غیــر خطــی و برآوردهــاي نتــایج حا

هرز آمده از برازش مدل به وزن خشک، تر و بقاء علف دستبه

خروس ریشه قرمز مشخص شد که کاربرد مواد افزودنـی بـا   تاج

و  10ED ،50EDهاي کش نیکوسولفوورن قادر است پارامترعلف

90ED بـا ایـن  5، 6 و 7دار کاهش دهـد (جـدول   معنی طوربه .( 

وجود، اثر مواد افزودنی در کاهش این پارامترها یکسـان نبـود و   

 ترتیـب بـه دي اکتیـل   و 90سه مواد افزودنی هیدرومکس، ترنـد 

کـه  ريطـو بـه نشان دادند.  90EDو  10ED ،50EDکمترین مقادیر 

  ،10کش نیکوسـولفورون بـراي کـاهش    مقدار غلظت الزم علف

وس ریشـه قرمـز   خردرصد وزن خشک، تر و بقاء تاج 90و  50

و  5/9، 92/0، 09/0ترتیـب  در حضور کـاربرد هیـدرومکس بـه   

گرم ماده مـؤثره در   26/31، 90/2، 27/0و  72/11، 23/1، 13/0

، 46/0ترتیـب معـادل   هکتار بود و در غیـاب مـاده افزودنـی بـه    

 64/73، 60/14، 90/2و  97/29، 76/5، 11/1و  41/29، 68/3

. از سوي دیگـر  )5، 6و  7جدول (گرم ماده مؤثره در هکتار بود 

دهد که با کاربرد مـواد افزودنـی مقـادیر پتانسـیل     نتایج نشان می

کــش نیکوســولفورون در مقایســه بــا کــاربرد ) علــفRنســبی (

یابـد.  دار افزایش میطور معنیکش تنها (بدون افزودنی) بهعلف

کـش در  که با کاربرد مواد افزودنـی کـارایی ایـن علـف    طوريبه

برابـر افـزایش    5/4تـا   2خروس ریشه قرمز بـیش از  تاجکنترل 

). 3کاهش پیدا کرد (شـکل  برابر  5تا  2خروس یافت و بقاء تاج

افزودنـی   کـش از کـاربرد دو مـاده   بیشترین پتانسیل نسبی علـف 

کــه بــا کــاربرد طــوريبــهدســت آمــد بــه 90هیــدرومکس و ترنــد
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  کش نیکوسولفورون در سطوح مواد افزودنی مختلفبه مقادیر مختلف علفخروس ریشه قرمز پاسخ تاج -منحنی دز .2شکل 

  

کش نیکوسولفورون بر مبنـاي  دو ماده افزودنی کارایی علف این

، 67/4و  38/3، 03/4 ترتیـب بـه خـروس  وزن خشک و تر تـاج 

گـرم  یـک  کـارایی  تـر  ). به بیان ساده3برابر گردید (شکل  98/3

هیـدرومکس و  تار در حضـور  در هک ه نیکوسولفورونمؤثرماده 

کارایی خروس معادل براي کاهش وزن خشک و تر تاج 90ترند

در  ه نیکوسـولفورون مـؤثر ماده رم گ 98/3، 67/4و  38/3، 03/4

هـاي پتانسـیل نسـبی    داده براسـاس بنـابراین   .هکتار تنهـا اسـت  

کـه  ريطـو بهبندي نمود، افزودنی را طبقه توان موادکش میعلف

خـروس ریشـه   کش بر مبناي وزن خشک تـاج کارایی این علف

 >سـیتوگیت   > 90ترنـد  >، هیدرومکس ترتیببهتوان قرمز می

 > دانهپنبهروغن  >ولک  >روغن سویا  >دي اکتیل  >آدیگور 

. این نتیجـه حـاکی   روغن ذرت طبقه بندي نمود >روغن منداب 

و  کتیــلاآن اســت کــه مــواد افزودنــی هیــدرومکس، ترنــد، دي از 

باشند، ترین مواد افزودنی میترتیب در زمره مطلوبسیتوگیت به
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  سطوح مختلف مواد افزودنیکش در علفخروس به خطی براي واکنش وزن خشک تاج پارامترهاي برآورد شده رگرسیون غیر .5جدول 

 b(  10ED 50ED  90ED  2R RMSEشیب (  )dحد باال ( تیمار

1  )26/0 (06/2  )15/0 (94/0 )12/0 (16/0  )69/0 (65/1 )31/3 (14/17  96/0  02/0  

2 )27/0 (11/2 )14/0 (91/0  )12/0 (15/0  )72/0 (70/1 )16/4 (09/19 94/0  034/0  

3 )27/0 (12/2  )14/0 (86/0 )09/0 (11/0 )66/0 (40/1  )02/5 (04/18  87/0  087/0  

4 )27/0 (10/2  )15/0(88/0 )12/0 (15/0 )78/0 (84/1  )02/5 (14/22  95/0  56/0  

5  )26/0 (01/2  )15/0 (86/0 )08/0 (09/0 )61/0 (50/1  )62/3 (59/15  98/0  007/0  

6 )26/0 (97/1  )15/0 (86/0 )08/0 (09/0 )59/0 (15/1  )50/3 (95/14  97/0  011/0  

7 )25/0 (97/1  )15/0 (88/0 )08/0 (09/0 )56/0 (09/1  )00/3 (09/13  99/0  005/0  

8 )26/0 (98/1  )15/0 (89/0 )09/0 (10/0 )60/0 (22/1  )29/3 (50/14  98/0  006/0  

9  )26/0 (0/2  )15/0 (89/0 )10/0 (12/0 )67/0 (45/1  )05/4 (73/17  92/0  044/0  

10 )25/0 (96/1  )16/0 (94/0 )08/0 (09/0 )48/0 (92/0  )19/2 (50/9  99/0  003/0  

11 )27/0 (19/2  )14/0 (06/1 )24/0 (46/0 )06/1 (68/3  )79/5 (41/29  90/0  058/0  

  .استدهنده خطاي استاندارد اعداد داخل پرانتز نشان

. 5روغن ذرت،  . نیکوسولفرون +4روغن سویا،  . نیکوسولفرون +3ن منداب، غرو . نیکوسولفرون +2، دانهپنبهروغن  . نیکوسولفرون +1

 . نیکوسولفرون +9اکتیل، دي . نیکوسولفرون +8، 90ترند ن +. نیکوسولفرو7سیتوگیت،  . نیکوسولفرون +6نیکوسولفرون + آدیگور، 

  ). نیکوسولفرون (شاهد11هیدرومکس،  . نیکوسولفرون +10ولک، 

  

  کش در سطوح مختلف مواد افزودنیخروس به علفخطی براي واکنش وزن تر تاج پارامترهاي برآورد شده رگرسیون غیر .6جدول 

 b(  10ED 50DE  90ED  2R  RMSEشیب (  )dحد باال ( تیمار

1  )57/0 (31/4  )16/0 (11/1 )21/0 (37/0  )86/0 (62/2  )67/3 (09/19  97/0  061/0  

2 )60/0 (54/4 )15/0 (96/0  )15/0(21 /0 )81/0 (02/2 )32/4 (98/19  92/0  20/0  

3 )57/0 (83/1  )15/0 (92/0 )15/0 (19/0  )86/0 (02/2  )07/5 (91/21  90/0  23/0  

4 )60/0 (57/4  )15/0 (78/0 )13/0 (15/0  )83/0 (87/1  )53/5 (12/23  95/0  11/0  

5  )55/0 (98/3  )16/0 (10/0 )16/0 (21/0  )79/0 (94/1  )82/3 (60/17  98/0  02/0  

6 )54/0 (91/3  )16/0 (93/0 )13/0 (15/0  )74/0 (62/1  )95/3 (07/17  95/0  086/0  

7 )51/0 (62/3  )16/0 (91/0 )12/0 (13/0  )72/0 (45/1  )90/3 (13/16  96/0  063/0  

8 )53/0 (77/3  )17 (0/1 )15/0 (20/0  )76/0 (83/1  )58/3 (41/16  97/0  043/0  

9  )59/0(41/4  )16/0 (01/1 )16/0 (24/0  )79/0 (09/2  )81/3 (35/18  96/0  086/0  

10 )54/0 (86/3  )17/0 (98/0 )11/0 (13/0  )60/0 (23/1  )27/2 (72/11  96/0  077/0  

11 )61/0 (07/5  )16/0 (33/1 )42/0 (11/1  )26/1 (76/5  )87/4 (97/29  85/0  58/0  

  است.دهنده خطاي استاندارد اعداد داخل پرانتز نشان

روغن ذرت،  . نیکوسولفرون +4روغن سویا،  . نیکوسولفرون +3ن منداب، غرو . نیکوسولفرون +2، دانهپنبهروغن  . نیکوسولفرون +1

 . نیکوسولفرون +9اکتیل، دي . نیکوسولفرون +8، 90ترند . نیکوسولفرون +7سیتوگیت،  . نیکوسولفرون +6ر، . نیکوسولفرون + آدیگو5

  ). نیکوسولفرون (شاهد11هیدرومکس،  . نیکوسولفرون +10ولک، 
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  زودنیسطوح مختلف مواد افکش در علفخروس به خطی براي واکنش بقا تاج پارامترهاي برآورد شده رگرسیون غیر .7جدول 

 b(  10ED 50ED  90ED  2R RMSEشیب (  )dحد باال (  تیمار

1  )64/5 (78/99  )19/0 (91/0 )27/0 (37/0  )12/1 (09/4 )53/16 (53/45  93/0  78  

2 )66/5 (44/99 )18/0 (07/1  )44/0 (94/0  )37/1 (32/7 )93/16 (00/57 92/0  95  

3 )65/5 (65/99  )23/1 (07/1 )36/0 (66/0 )23/1 (86/5  )78/16 (03/52  90/0  131  

4 )61/5 (21/99  )18/0 (16/1 )56/0 (37/1 )53/1 (07/9  )16/16 (91/51  89/0  143  

5  )64/5 (81/99  )20/0 (95/0 )28/0 (39/0 )07/1 (97/3  )31/14 (42/40  91/0  114  

6 )47/6 (93/99  )18/0 (00/1 )25/0 (30/0 )06/1 (35/3  )26/14 (02/38  93/0  89  

7 )63/5 (88/99  )22/0 (90/0 )24/0 (26/0 )04/1 (02/3  )0/13 (51/34  92/0  97  

8 )64/5 (81/99  )20/0 (90/0 )24/0 (34/0 )10/1 (84/3  )12/16 (66/43  81/0  268  

9  )66/5 (45/99  )18/0 (07/1 )44/0 (94/0 )36/1 (32/7  )93/16 (00/57  85/0  193  

10 )63/5 (87/99  )23/0 (92/0 )24/0 (27/0 )01/1 (90/2  )51/11 (26/31  95/0  63  

11 )74/5 (65/97  )24/0 (34/1 )05/1 (90/2 )29/2 (60/14  )11/17 (64/73  91/0  115  

  است.دهنده خطاي استاندارد اعداد داخل پرانتز نشان

روغن ذرت،  سولفرون +. نیکو4روغن سویا،  . نیکوسولفرون +3ن منداب، غرو . نیکوسولفرون +2، دانهپنبهروغن  . نیکوسولفرون +1

 . نیکوسولفرون +9اکتیل، دي . نیکوسولفرون +8، 90ترند . نیکوسولفرون +7سیتوگیت،  . نیکوسولفرون +6. نیکوسولفرون + آدیگور، 5

  . نیکوسولفرون (شاهد )11هیدرومکس،  . نیکوسولفرون +10ولک، 

  

ترین کـارایی  روغن ذرت و ولک با کمترین اثر ضعیفدر مقابل 

 ).3ز خود بروز دادند (شکل ا

  دهــد کــه کــاربرد مــواد   نتــایج تحقیقــات نشــان مــی   

  .درا بهبـود دهـ  هـاي  توانـد کـارایی کنتـرل علـف    افزودنـی مـی  

  اظهــار کردنــد کــه) 16(وردي ایــزدي و علــیدر همــین راســتا 

  کــاربرد مــواد افزودنــی کرچــک، زیتــون، کــانوال، ســویا، پنبــه، 

زمینـی  ، کلـزا، بـادام  ).Linum usitatissimum L( کنجـد، بـرزك  

)Arachis hypogaea L.( ،دان آفتابگر)Helianthus annus L.( ،

  گیــــلرنا و ).Carthamus lanatus L(ذرت، گلرنــــگ 

)Cocos nucifera L. (کــــش آپیــــروس بــــا دو علــــف

ــولفورون( ــال ) سولفوس ــولفورون (و توت ــولفورون + سولفوس متس

 ).Hordeum spontaneum Koch(جـودره  قادرند کارایی کنترل ) متیل

 طـور بهرا  90ED و 10ED ،50EDپارامترهاي را افزایش دهند و مقدار 

) با 8بند و همکاران (نتایج چیت براساس .دار کاهش دهندمعنی

یـا کـاربرد   اختالط در  ت و فریگیتگیسیتو کاربرد مواد افزودنی

+ یدوســـولفورون و  مزوســـولفورونکـــش تنهـــاي دو علـــف

را  کارایی کنترل یوالف وحشـی توان می یلپروپارژ کلودینافوپ

افزودنـد کـه اثـر     آنهـا دار افـزایش داد. همچنـین   معنـی  طـور به

هـا بیشـتر از فریگیـت    کـش سیتوگیت در افزایش کـارایی علـف  

ودن سـولفات آمونیـوم   باشد. در آزمایشی مشخص شد با افزمی

کـش  تـوان کـارایی علـف   ) مـی X-changeچـنج ( یا ماده ایکس

). کـارایی اخـتالط   4در کنترل خارشتر افـزایش داد ( گلیفوسیت 

ــف ــش گلعل ــیرین ک ــرل ش ــوردي در کنت ــیت و توف ــان یفوس بی

)Glylycyrrhiza glabra L.تــوان بــا ســولفات آمونیــوم، ) مــی

آ تــیديآمونیــوم، تیوســولفات آمونیــوم و اي   -نیتــرات اوره

)EDTA) در آزمایش دیگري مشاهده شـد بـا   29) افزایش داد .(

کلـراك در  کش کوئیند ماده افزودنی فرگیت، کارایی علفکاربر

) و .Sonchus oleraceus Lتیغک (هـرز شـیر   هـاي کنترل علـف 

 ). همچنـین 42) افزایش یافت (aparine L. Galiumراخ (تیبی

 هـرز  هـاي کنتـرل علـف   نیکوسـولفورون در کـش  علفکارایی 

پنبـه  اوو گ ).Echinochloa crus- galli (L.) P.Beauv(سوروف 

)Abutilon theophrasti Mediucus.(  مواد افزودنینیز با کاربرد 
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  خروس ریشه قرمز در سطوح ) تاجc) و بقا (b)، وزن تر (aکش بر مبناي وزن خشک (نمودار پتانسیل نسبی علف .3شکل 

  .دهنده خطاي استاندارد استخطوط بر روي هر ستون نشان ،مواد افزودنی

  

دار افـزایش  معنـی  طـور به )Renol(و رنول  )Contact(تاکت کون

گـاو  و وزن خشک اندام هـوایی سـوروف    90EDیافت و مقدار 

 ترتیـب بـه هاي بدون افزودنـی، کونتاکـت و رنـول    پنبه در تیمار

ه در مـؤثر گرم ماده  9/50و  9/36، 5/153و  3/26، 7/28، 5/88

و  افزودنـی آدیگـور   موادآزمایشی با کاربرد . در )12( هکتار بود

هـــاي کلودینـــافوپ، کـــشعلـــفکـــارایی  )propel(پروپـــل 

سـولفات در کنتـرل   متیـل متیل و دایفنزوکـوات  پیفوپهالوکسی

پروپل ، همچنین گزارش شد که اثر یوالف وحشی افزایش یافت

در . )14از ادیگـور اسـت (   بیشتر هاکشدر افزایش کارایی علف

اذعان شده که مـواد   )22ی (کوچاراسکی و سادوویسکمطالعات 

) Adpros 85 SL)، آدپـروس ( Atplus 60 ECاتپلوس (افزودنی 

مـدیفام و  مدیفام، دسهاي فنکشعلفتوانند کارایی میو ترند 

. افـزایش دهنـد  را قنـد   چغندرهرز هايکنترل علفدر  اتوفومیسیت

افزودنـی  مـواد  کـه   اظهار کرد) 21(در گزارش دیگري کوچارسکی 

ــیکس ــروب (Olemix 84 EC( الم )، Actirob 842 EC) و آکتی

هـاي  کـش کـارایی علـف  تواند می )Break Thru S-240ترو (بریک

مطالعـات  . هنـد دمدیفام و اتوفومیسـیت را افـزایش   مدیفام، دسفن

هـاي  کـش کارایی علف دیگر نیز نشان دادند با کاربرد ماده افزودنی

ــوپ9گلیفوســیت ( ــل، سیکلوکســید) دیکلوف ــافوپ متی م، کلودین

). 16 و 17ایمازامتابنز متیل و سولفوسـولفورون (  ،)34پروپارژیل (
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  یابد.افزایش می

  

  گیرينتیجه

کلی در ایـن آزمـایش بـا کـاربرد مـاده افزودنـی مقـادیر        طـور به

کش نیکوسـولفورون در  علف 90EDو  10ED ،50EDپارامترهاي 

همچنین  اي کاهش یافت.طور قابل مالحظهخروس بهکنترل تاج

کـش  با کاربرد مـواد افزودنـی کـارایی (پتانسـیل نسـبی) علـف      

دار معنـی  طـور بـه هـرز نیـز    نیکوسولفورون در کنترل این علف

دو مـاده افزودنـی هیـدرومکس و    کـه  ريطـو بـه افزایش یافت. 

ترین مواد افزودنی بودنـد کـه بیشـترین    مطلوب عنوانبه 90ترند

تیمارهـاي   عنـوان بـه تواند کش داشتند و میپتانسیل نسبی علف

برتر در این آزمایش معرفی شوند. همچنین بـا توجـه بـه اینکـه     

پسـماند   ،کـش نیکوسـولفورون  ترین مشکالت علفیکی از مهم

پس بـا انتخـاب مناسـب     ،فعال آنها در محصوالت تناوبی است

کش ضمن یافته علفکاربرد مقادیر کاهش همراهبهماده افزودنی 

توانـد در بهبـود کـارایی    میزیست محیطی، توجه به مالحظات 

  آفرینی کند.هرز نقش هايها در کنترل علفعلف کش
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Abstract 
 

In order to study the efficacy of nicosulfuron in the control of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) using 
adjuvants, a greenhouse experiment was conducted at the Research Greenhouse, Faculty of Agriculture, University of 
Ferdowsi, Mashhad, Iran. The experiment was carried out as a factorial based on a randomized complete block design 
with four replications. Treatments included adjuvant application in 11 levels (cotton oil, rapeseed oil, soybean oil, maize 
oils, Adigor®, Volck®, HydroMax™, Cytogate, Trend® 90, D-octil® and control (without the adjuvants), doses of 
nicosulfuron in six levels: 0 (control), 5, 10, 20, 40, and 80 g a.i ha-1 (0, 6.25, 1205, 25, 50, and 100% recommended 
herbicide dose). Dry weight, fresh weight, survival and control percent were measured. The results showed that herbicide 
rate, adjuvant use and their interaction had a significant effect on the examined attributes. Dry weight, fresh weight and 
pigweed survival were decreased, while the control percent was increased significantly, when herbicide dose was 
enhanced. Also, the results showed that by using the adjuvants, ED10 ،ED50 and ED90 values were decreased 
significantly, while nicosulfuron efficacy in the redroot pigweed control was raised significantly; further, the highest 
relative potential of hebricide was obtained by HydroMax™ and Trend®. In other words, when HydroMax™ and 
Trend® were combined with nicosulfuron, herbicide efficacy in controlling the dry weight and the fresh weight of redroot 
pigweed indicated a three-fold increase. 
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