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چکيده
سولفونيل اورهها علفکشهايي دومنظوره هستند ،ولي خصوصيات باريک برگکشي بيشتري نسبت به پهن برگکشي دارند .از اينرو ،بهترر اسرت
اين علفکشها با ديگر علفکشهاي پهن برگ که جايگاه هدف متفاوتي دارند ،مخلوط شوند .به منظور ارزيابي اثرات اختالط علفکش نيکوسولفورون
 +ريمسولفورون با علفکش توفوردي  +امسيپيآ در کنترل علفهرز تاج خروس ريش ه قرمز در مرحله رشدي چهار تا شش برگي کامرل ،آزمايشري در
گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  1390انجام شد .اين آزمايش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي برا هفرت دز
مختلف از علفکشها در چهار تکرار به اجرا درآمد .نسبتهاي اختالط بين دو علفکش از87/5 :12/5 ،25 :75 ،50 :50 ،75 :25 ،87/5 :12/5 ،100:0
و  0:100متغير بود .نتايج پاسخ به دز منحنيها در مخلوط علفکشي با کاهش  50و  90درصدي در وزن خشک علفهرز تاج خروس ريشه قرمز در مدل
افزايشي دز مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج نشان داد که اختالط علفکش توفوردي  +امسيپيآ با علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون نسربت بره
کاربرد هر يک از علفکشها به تنهايي کنترل کمتري را روي علفهرز تاج خروس ريشه قرمز در پي دارد ،بطوريکره در اخرتالط ايرن دو علرفکرش
تمامي مشاهدات صرفنظر از سطح پاسخ بيرون از خط آيزوبول قرار گرفتند و همکاهي شديدي بين دو علفکش اختالط يافته مشاهده شرد .از ايرنرو،
اختالط علفکش توفوردي  +امسيپيآ با علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون براي کنترل اين گونه علفهرزي توصيه نميشود ،زيرا مقردار علرف
کش بيشتري را به محيط وارد ميکند.
واژههای کليدی :علفکشهاي گروه سولفونيل اوره ،علفکشهاي گروه فنوکسي ،علف هرز پهن برگ ،مخلوط دوتايي ،مدل افزايشي دز

مقدمه

54 3 2 1

به جرأت ميتوان علفهرز تاج خروس ريشه قرمز 6را بره عنروان
يکي از مهمترين علفهايهرز رايج در مرزار ررت بره حسراو آورد،
چرا که توانايي توليد بذر فراواني داشته و جمعيتهاي مقاوم به علرف
کش در آن بسيار مشاهده شده است ( 29و  .)33مطالعات نشان داده-
اند که سبز شدن همزمان اين علفهرز برا ررت در ترراکم  5بوتره در
متر مربع ،ميتواند عملکرد ررت را در حدود  50درصرد کراهش دهرد
( .)10علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون يکي از علفکشهاي
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6- Amaranthus retroflexus L.

گروه سولفونيل اوره است که براي کنترل علفهايهرز باريک برگ و
برخي پهن برگها نظير تاج خروس ،خرفه ،7آفتابپرست ،8شريرتيغي،9
10

11

سلمه تره و پيچک صرحرايي در ررت بکرار مريرود ( .)28علرف
کشهاي جديد معرفي شده نظيرر نيکوسرولفورون  +ريرمسرولفورون
ضمن کنترل مناسب برخي از علفهايهرز ،قادر به کنترل قابل قبول
برخي از علفهايهرز خسرارتزا در محصرول ررت نيسرتند و همرين
موضو سبب ايجاد خسارت عليرغرم مصررف علرفکرش مزبرور در
زراعت ررت ميشود ( .)1زنرد و همکراران ( )31مشراهده کردنرد کره
علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون در دز  175گرم در هکتار در
شرايط کرمانشاه و ورامين وزن خشک علفهررز تراج خرروس ريشره
قرمز را به ترتيب  63/08و  75/89درصد نسبت به شاهد کاهش مري
7- Portulaca oleracea L.
8- Heliotropium europaeum L.
9- Sonchus sp.
10- Chenopodium album L.
11- Convolvulus arvensis L.
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دهد.
از سوي ديگر ،با توجه به محدود بودن علفکشهراي موجرود در
کشور براي کنترل علفهايهرز ررت و به دليل کاربرد بيش از انردازه
علفکشهاي گروه سولفونيل اوره به احتمال زياد در آيندهاي نزديرک
مسأله مقاومت به اين گروه علفکشي به طور گسرترده پريش خواهرد
آمد .البته راهکارهاي متفاوتي براي جلوگيري يا تأخير تکامل مقاومت
به علفکشها و کاهش تهديد مقاومرت چندگانره در علرفهرايهررز
توصيه شدهاند که تناوو زراعي ،تناوو علفکشهاي با نحروه عمرل
متفاوت ،کاربرد روشهاي کنترل مکانيکي و زراعري (در برنامرههرايي
که مديريت آن به خوبي تدوين شده و قدرت رقابتي محصول در برابر
علفهايهرز را باال ميبرند) و نيز مخلوط علفکشها از آن جملهانرد
( 5 ،3و  .)30تحقيقات نشان دادهاند که علفکشهاي تنظريم کننرده
رشد زمانيکه با علفکشهاي بازدارنده آنرزيم  ALSمخلروط شروند،
موجب کنترل بهتر علفهايهرز پهن برگ ميشروند (18 ،14 ،11 ،6
و  .)22اختالط علفکش  2,4-DBبا اسيفلورفن ،بنتازون ،کلريموران،
الکتوفن ،فومسافن و يا ايمازاکوئين ،علفهرز نيلوفرپيچ هندي1را بهتر
از کاربرد خالص آنها کنترل کرد ( 2و  .)12ايساکس و همکراران ()13
نيز گزارش کردند که اثرات اختالط علفکرشهراي هالوسرولفورون و
توفوردي بر علفهرز سلمه تره در مرحلهاي که گياهچههرا  7/5ترا 9
سانتيمتر ارتفا داشتند ،از نو همافزايي بوده است .با اين حال ،برخي
از تحقيقات انجام گرفته نشان دادهاند که صررفنظرر از نرو گونره و
علفکش ،اثرات همکاهي چندين برابر بيشتر از اثرات هرمافزايري ر
ميدهند ( .)32از اين رو ،مخلوط علفکشهرا ممکرن اسرت هميشره
کنترل موثري از علفهايهرز را در پي نداشته باشد و در برخي موارد
منجر به کاهش کارايي آنها روي علفهايهرز شود .زمرانيکره پهرن
برگکشها با باريک برگکشهاي پرسرويشري نظيرر آريرل اکسري
فنوکسي پروپيوناتها و سيکلوهگزانديونها و يا سرولفونيل اورههرا و
ايميدازولينونها مخلوط شدند ،کنترل باريک برگها کاهش يافت (،7
 19 ،9 ،8و  .)20هارت و واکس ( )8گزارش کردند که اخرتالط علرف
کش دايکمبا با ايمازتاپير در مخزن سمپاش ،جذو و متعاقباً کارايي آن
را روي دم روباهي کبير ،2حِلفه 3و سورگوم دانهاي 4کاهش مريدهرد.
همچنين دابلز و کاپوستا ( )4مشاهده کردند هنگاميکه نيکوسولفورون
با آترازين ،بنتازون ،بروموکسينيل و يا دايکمبرا بره همرراه آتررازين در
مخزن سمپاش مخلوط ميشود ،کنترل دم روباهي کبير کاهش مري-
يابد.
بر اين اساس ،تحقيق حاضر با هدف دسترسي به ترکيب مناسبي
1- Ipomoea hederacea var. integriuscula
2- Setaria feberi Herrm.
3- Imperata cylindrica (L.) Beauv.
4- Sorghum bicolor (L.) Moench

از اختالط علفکش توفوردي  +امسيپيآ با علفکش نيکوسولفورون
 +ريمسولفورون براي مهار بهتر علفهرز تاج خرروس ريشره قرمرز و
مطالعه اثرات افزايشي ،همافزايي و يرا هرم کراهي ناشري از اخرتالط
علفکشها انجام شد.

مواد و روشها
به منظور بررسي اثرات اختالط علفکش نيکوسرولفورون  +ريرم
سولفورون (اولتيما 75 WG ،درصد ،شرکت شيميايي گلسم گرگران،
گرگان ،ايران) با علفکرش توفروردي  +امسريپريآ (يرو 46-کمبري
فلوئيد 67/5 SL ،درصد ،شرکت شيميايي زيجيانگ ،هانگزو ،چرين)
در کنترل علفهرز تاج خروس ريشه قرمز ،آزمايشري در قالرب طررح
بلوکهاي کامل تصادفي با هفت دز مختلف از علفکشها و در چهار
تکرار در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
در سال  1390انجام شد .پس از خواوشکني با قرارگيري به مردت 2
دقيقه در اسيد سولفوريک غليظ ( 98درصد) ،بذور تاج خرروس ريشره
قرمز در سينيهاي  200سلولي پر شده برا پيرتمراس کاشرته شردند.
گياهچهها پس از سبز شدن در سينيهاي کشت و رسيدن بره مرحلره
دو برگي حقيقي به گلدانهاي يک ليتري منتقل شدند .دماي گلخانره
در اين آزمايش  20درجه سانتيگراد در روز و  15درجه سانتيگرراد در
شب و ميزان روشنايي در طول شبانهروز  14ساعت در نظر گرفته شد.
پس از رسيدن گياهچهها به مرحلره دو برگري کامرل ،گياهچرههراي
اضافي تنک شده و در هر گلدان  3عدد از آنها نگهرداري شرد .خراک
مورد استفاده در اين آزمايش از يک سوم خاکبرگ ،يک سوم ماسره و
يک سوم خاک معمولي تشکيل شده بود .رطوبت خراک گلردانهرا در
حد ظرفيت زراعي و نزديک به آن حفظ شرد و گلردانهرا هرر دو روز
يکبار آبياري شدند .علفهايهرز در مرحله  4تا  6برگي کامل بوسيله
سمپاش ريلي با خروجي  200ليتر در هکترار و برا فشرار پاشرش 300
کيلوپاسکال و مجهز بره نرازل برادبزني يکنواخرت ( )8002سمپاشري
شدند .قبل از آزمايشات اختالط و در قالب آزمايشات پيش تيمار ،مقدار
دز الزم براي کاهش  50درصدي وزن خشک علفهررز تراج خرروس
ريشه قرمز در مورد علفکش توفوردي  +امسيپيآ با کراربرد دزهراي
 810 ،607/5 ،405 ،202/5 ،101/25 ،50/625 ،20/25و 1012/5
گرم ماده مؤثره در هکتار و در مورد علفکش نيکوسرولفورون  +ريرم
سررولفورون بررا کرراربرد دزهرراي ،93/75 ،75 ،56/25 ،37/5 ،18/75
 112/5و  131/25گرم ماده مؤثره در هکتار بدست آمد کره نترايج آن
در مطالعات سرابي و همکاران ( )24به چاپ رسيده است ،بطروريکره
مقدار دز الزم از علفکشهاي توفوردي  +امسيپيآ و نيکوسولفورون
 +ريمسولفورون در کراربرد خرالص برراي کراهش  50درصردي وزن
خشک علفهرز تاج خروس ريشه قرمز به ترتيرب برابرر برا  55/98و
 22/33گرم ماده مؤثره در هکتار بود .بر اين اساس ،تيمارهاي اختالط
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علفکش توفوردي  +امسيپيآ با علرفکرش نيکوسرولفورون  +ريرم
سولفورون در نظر گرفته شدند .نسربت برين علرفکرشهرا از ،100:0
 12/5 :87/5 ،25 :75 ،50 :50 ،75 :25 ،87/5 :12/5و  0:100متغيررر
بود .هفت دز براي هر نسبت اختالط در نظر گرفته شد و هر دز شامل
چهار تکرار بود که دزهاي بدست آمده برراي هرر نسربت اخرتالط در
جدول  1آمده است .منحنيهاي دز-پاسخ براي هر نسبت اخرتالط برا
توجه به تخمين نه چندان دقيق پارامترهرا و رد آزمرون عردم بررازش
مدل چهار پارامتره ،با مدل  3پارامتري گامپرتز (معادله  )1بنرابر جمرع
مربعات باقيمانده کمتر ( )RSS1نسبت به مدل سه پارامتره لجسرتيک
در بسته  drcو با استفاده از نرمافزار  Rنسخه  2010رسم شدند (:)27
معادله ()1

d
})) 1  exp{b (log(x )  log(e

f (x ,(b , d , e )) 

که در آن  ،dحد باالي منحني پاسخ وزن خشک به علفکش در
دز صفر از علفکش خالص يا اختالط مورد نظرر b ،شريب نسربي در
محدوده  eو  eپارامتري است که  ED50را بيان کررده و مقردار علرف
کشي است که نصف پاسخ بين حد مجانب باال ( )dو پايين (صرفر) را
ايجاد کند .پارامتر  ED50ميتواند بوسيله هر  EDxديگرري جرايگزين
شود ،بطوريکه مدل سه پارامتري انتخاو شده برراي تخمرين مقردار
علفکش مورد نيراز برراي بدسرت آوردن کراهش  50و  90درصردي
( ED50و  )ED90وزن خشک علفهرز نسبت بره تيمرار شراهد مرورد
استفاده قرار گرفت .صحت و دقت مدل و منحني برازش داده شده برا
آزمون عدم برازش 2مورد ارزيابي قرار گرفتره و برا اسرتفاده از نمرودار
باقيماندهها يکنواختي و عدم يکنرواختي واريرانس بررسري شرد (.)23
همچنين تبديل دو طرفهاي ( )Box-Coxبراي يکنواختي واريانس در
موارديکه مورد نياز بود ،انجام شد .دز  ED50و  ED90پيشبيني شده
مخلوط مطابق با مدل ( ADM3براي مثرال  )ED50mixمريتوانرد بره
آساني بر پايه  ED50دز علفکشهاي بکار رفته بره تنهرايي و نسربت
علفکشها در مخلوط محاسبه شود:
معادله ()2

ED 50 A
) (  (1   )R

ED 50 mix 

که در آن  ،ED50Aدز  ED50علفکش   ،Aنسبت علفکرش
 Aدر مخلوط و  Rپتانسيل نسبي بين علفکشهاي  Aو  Bاست که
نر بيولوژيکي بين علفکشها را زمانيکه به تنهايي بکار برده شوند،
بيان ميکند ( .)26شکل آيزوبرول مردل  ADMبرا مشرخص کرردن
 ED50يا  ED90دز هر يک از علفکشها در مخلوط ،روي محورهاي
 xو  yو وصل کردن يک خط راست بين آنها رسم شرد ،بطروريکره
خط راست پاسخ پيشبيني شده شکل آيزوبول مدل  ADMرا نشران
ميدهد .دزهاي  ED50و  ED90مشراهدهاي نيرز روي شرکل کشريده
1- Residual Sum of Squares
2- Lack-of-fit test
)3 Additive Dose Model (ADM
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شده و با شکل آيزوبول مدل  ADMمقايسه شدند .همچنين ارزيرابي
شد که آيا  ED50يا  ED90تخمين زده شده در مخلوط علفکشها در
 95درصد فاصله اطمينان از  ED50يا  ED90پيشبيني شده قررار دارد
يا خير؛ بطوريکه اگر انحراف معنريدار  ED50يرا  ED90تخمرين زده
شده از  ED50يا  ED90پيشبيني شده ،براالتر از خرط آيزوبرول قررار
گيرد ،اثر همکاهي را نشان خواهد داد و اگرر ايرن انحرراف معنريدار،
پايينتر از خط آيزوبول قرار گيرد ،اثر همافزايي را نشان خواهرد داد و
چنانچه بر روي خط آيزوبول قرار گيرد ،نشاندهنرده اثررات افزايشري
خواهد بود.

نتايج و بحث
بر اساس نتايج حاصل از منحنيهاي دز -پاسخ (شرکل  ،)1ترأثير
اختالط علفکش توفوردي  +امسيپيآ با علفکش نيکوسولفورون +
ريمسولفورون در تمامي نسبتهاي اختالط بر علفهررز تراج خرروس
ريشه قرمز بدتر از کاربرد خالص هر يک از علفکشها برود .برر ايرن
اساس ،کاربرد  60/79و  639/59گرم ماده مرؤثره در هکترار از علرف
کش توفوردي  +امسيپريآ و  9/90و  104/12گررم مراده مرؤثره در
هکتار از علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون به ترتيرب موجرب
کاهش 50و  90درصدي وزن خشک علفهرز تاج خروس ريشه قرمز
در نسبت اختالط  87/5 :12/5شد ،درحاليکه براي کراهش  50و 90
درصدي وزن خشک اين علفهررز بره  55/98و  375/26گررم مراده
مؤثره در هکتار از تيمار خالص علفکش توفوردي  +امسريپريآ نيراز
بود .در نسبت اختالط  75 :25براي کاهش  90درصدي وزن خشرک
تاج خروس ريشه قرمز به کاربرد  722/27گرم ماده مؤثره از علفکش
توفوردي  +امسيپيآ و  280/88گرم ماده مرؤثره در هکترار از علرف
کش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون نياز بود که مقدار کراربرد علرف-
کش توفوردي  +امسيپيآ نسبت به اختالط  87/5 :12/5بيشتر بروده
و تأثير بدتري نيز داشته است .در نسبتهاي اختالط 25 :75 ،50 :50
و  12/5 :87/5علررفکررش توفرروردي  +امسرريپرريآ بررا علررفکررش
نيکوسولفورون  +ريمسولفورون نيز با وجوديکره مقردار دز مرورد نيراز
علفکش توفوردي  +امسيپيآ براي کاهش  90درصدي وزن خشک
علفهرز تاج خروس ريشه قرمز کاهش يافتره اسرت ،ولري مقردار دز
مورد نياز علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون به يکباره افرزايش
نشان داده است ،بطوريکه در اين نسبتهاي اختالط بره ترتيرب بره
 929/71 ،649/72و  1410/02گرم ماده مؤثره در هکتار از اين علرف
کش نياز بوده است که نشاندهنرده اثررات ترداخلي بيشرتر از سروي
علفکش توفوردي  +امسيپيآ روي علفکش نيکوسولفورون  +ريرم
سولفورون است (جدول .)2
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جدول  -2مقادير دُز مؤثر مورد نياز علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون در اختالط با علفکش توفوردی  +امسيپيآ در نسبتهای
مختلف برای بدست آوردن کاهش  50و  90درصدی در وزن خشک علفهرز تاج خروس ريشه قرمز در مرحله چهار تا شش برگي کامل
Table 2- Doses required of nicosulfuron plus rimsulfuron in mixture with 2,4-D plus MCPA in various fixed-ratio binary
mixtures for 50 and 90% reduction in redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) aboveground dry matter at four-to
six-true leaf stage

دُز مؤثر (گرم مادة مؤثره در هکتار)
)Effective dose (g a.i. ha-1
ED50
ED90
)375.26 (82.04

)55.98 (10.02

639.59+104.12
)(74.67+12.16
722.28+280.88
)(98.81+38.42
553.46+649.72
)(85.98+100.94
262.23+929.71
)(44.20+156.72
174.27+1410.02
)(33.82+273.66

60.79+9.90
†)(20.18+3.28
57.40+22.32
)(19.55+7.61
43.06+50.55
)(13.76+16.16
20.72+73.47
)(6.52+23.11
12.25+99.15
)(3.81+30.85

)266.94 (99.01

)22.33 (6.70

نسبت اختالط

علفکش

Mixture ratio

Herbicide

100:0

توفوردي  +امسيپيآ
2,4-D + MCPA

87.5:12.5

نيکوسولفورون  +ريمسولفورون  +توفوردي  +امسيپيآ
2,4-D + MCPA plus nicosulfuron + rimsulfuron

75:25

ʺ

50:50

ʺ

25:75

ʺ

12.5:87.5

ʺ
نيکوسولفورون  +ريمسولفورون

0:100

Nicosulfuron + rimsulfuron

خطاهاي استاندارد در داخل پرانتز گزارش شدهاند
† Standard errors are in parentheses

بر اساس نتايج اين تحقيق ،در اختالط علفکرش توفروردي  +ام
سيپيآ با علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون ،تمامي مشاهدات
در سطوح پاسخ  ED50و  ED90بيرون از خط آيزوبول قررار گرفتنرد و
اختالطهاي انجام گرفته کمتر از حد انتظار مطابق برا  ADMفعرال و
مؤثر بودند .سه تا از  5نسبت اختالط در سطح پاسخ  ED50و تمامي 5
نسبت اختالط در سرطح پاسرخ  ED90بره طرور معنريداري براالتر از
 ED50و  ED90دز پيشبيني شده مورد انتظار مطابق برا  ADMقررار
گرفتند و تنها دو تا از اختالطها (نسربتهراي اخرتالط  87/5 :12/5و
 )75:25در سطح پاسخ  ED50بر اسراس  95درصرد فاصرله اطمينران
جانبي انحراف معنيداري از خط  ADMنداشتند .با اين حال ،اگرر دو
تا از نسبتهاي اختالط نيز از ديگر اختالطها متمايز باشند ،مريتروان
نتيجرره گرفررت کرره اخررتالط توفرروردي  +امسرريپرريآ بررا علررفکررش
نيکوسولفورون  +ريمسولفورون از  ADMپيروي نکرده است .اين امر
نشان ميدهد که صرفنظر از سرطوح پاسرخ ،در اخرتالط علرفکرش
توفوردي  +امسيپيآ با علفکرش نيکوسرولفورون  +ريرمسرولفورون
همکاهي شديدي بين دو علفکش ايجاد ميشود (شکل  .)2برخري از
محققين گزارش کردهاند که اختالط آترازين با علفکرشهراي گرروه
سولفونيل اوره موجب حالت همکاهي ميشرود ( 4و  .)7هرارت و پنرر
( )7گزارش کردند که اين حالت همکراهي بره خراطر کراهش انتقرال
علفکشهاي گروه سولفونيل اوره در دم روبراهي کبيرر بروده و هريچ
اثري روي جذو يا متابوليسم آن ندارد .در مقابل ،نتايج ديگر محققين
نيز نشان داده اسرت کره جرذو علرفکرش نيکوسرولفورون و ريرم-
سولفورون در دم روباهي سبز و دم روباهي زرد زمانيکره ايرن علرف-
کشها با مزوتريون و يا مزوتريون به همراه آترازين بکار روند ،کاهش

مييابد (.)25
اجزاء و نو فرموالسيون علفکشها در مخلوط علرفکشري مري
تواند منجر به افزايش يا کاهش کارايي علفکشها نسربت بره مقردار
پيشبيني شرده مطرابق برا خرط آيزوبرول و  ADMشرود ( .)16نرو
فرموالسيون ميتواند نقش محوري را در جذو ماده فعال علرفکرش
به گياه بازي کند و به نظر ميرسد که نو فرموالسيون در يک علرف
کش ميتواند روي جذو ماده فعرال ديگرر فرموالسريون در مخلروط
علفکشي نيز تأثير بسزايي داشته باشد ( .)16احتمال ميرود بخشي از
اثرات کمتر علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون روي علرفهررز
تاج خروس ريشه قرمز به دليل فرموالسيون اين علفکش باشد که به
صورت گرانولهاي پخش شونده در آو بروده و برا ترأثير علرفکرش
توفوردي  +امسيپيآ در اختالط پذيري و حالليت آن ،از ميزان جذو
و اثرگذاري آن کاسته شده است که اين ترأثير در اخرتالطهرايي کره
نسبت علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون در آنها بيشرتر بروده،
نمود بيشتري داشته است .نالواجا و ماتيسياک ( )21گزارش کردند کره
برخي از فرموالسيونهاي نمکي علفکرش توفروردي در اخرتالط برا
علفکش گاليفوسيت بيشتر از ديگر فرموالسيونها حالت هرمکراهي
نشان ميدهند .همچنين کودسک و ماتياسن ( )15بيران داشرتند کره
فعاليت شا و برگي علفکش ايمازامتابنز-متيل در علفهررز يروالف
وحشي 1زمانيکه با فرموالسيون نمرک امسريپريآ ،مکروپروپ و يرا
فرموالسيون نمک يرا اِسرتر بروموکسرينيل و بنترازون مخلروط شرود،
کاهش مييابد.
1- Avena fatua L.
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شکل  -1منحنيهای پاسخ وزن خشک علفهرز تاج خروس ريشه قرمز به دُزهای علفکش توفوردی  +امسيپيآ و علفکش
نيکوسولفورون  +ريمسولفورون در کاربرد خالص و اختالط با نسبتهای مختلف در مرحله چهار تا شش برگي کامل .نسبتهای اختالط بر
اساس نسبت علفکش توفوردی  +امسيپيآ در مخلوط نشان داده شدهاند
Figure 1- Dose-response curves of 2,4-D + MCPA and nicosulfuron + rimsulfuron applied alone or in different mixture
ratios on redroot pigweed at the four- to six-true leaf stage. Mixture ratios has been shown based on 2,4-D + MCPA
ratio in mixture
8
تاج خروس ريشه قرمز

7

Amaranthus retroflexus

4
3
2

نيکوسول فورون  +ريمسول فورون

5

Nicosulfuron + Rimsulfuron

6

1
0
8

7

6

5

4

3

2

1

0

توفوردی  +ام سي پي آ
2,4-D + MCPA

شکل  -2آيزوبول و اطالعات مربوط به اختالط علفکش توفوردی  +امسيپيآ و علفکش نيکوسولفورون  +ريمسولفورون در سطوح پاسخ ED50

( )و  )( ED90روی علفهرز تاج خروس ريشه قرمز .تمامي تيمارها در نسبتهای اختالط با بکار بردن فرموالسيون تجاری علفکشها انجام
شدهاند .ميلهها (بارها) فاصله اطمينان  95درصدی برای دُزهای  ED50و  ED90تخميني را نشان ميدهند .دُزها روی محورهای  xو  yاستاندارد شده
اند ،بطوریکه دُز  ED50و  ED90علفکشهای بکار رفته به صورت خالص روی  1ثابت شده است
)Figure 2- Isoboles and data for fixed-ratio binary mixtures of 2,4-D + MCPA with nicosulfuron + rimsulfuron at the ED50 (
and ED90 () response levels. All treatment in mixture ratios were done with commercial formulations using redroot pigweed
as test plant. Bars indicate 95% confidence intervals for the estimated ED 50 and ED90 doses. The doses have been scaled, so
that the doses of the herbicides applied separately are 1.0
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... امسيپيآ+  ریمسولفورون با علفكش توفوردي+ ارزیابي اختالط علفكش نیکوسولفورون

 ريمسولفورون در اختالط+  علفکش نيکوسولفورون،به طور کلي
 امسيپيآ تأثير کمتري نسبت به تيمار خالص+ با علفکش توفوردي
،هر يک از علفکشها روي علفهرز تاج خروس ريشه قرمرز داشرت
 درصدي در وزن خشک اين علرفهررز در90 بطوريکه حتي کاهش
 ريرم+ دزهراي براالتر از دز توصريه شرده علرفکرش نيکوسرولفورن
 کارايي کاهش يافته اين اختالط مريتوانرد بره.سولفورون بدست آمد
،سبب ناسازگاري فيزيکوشيميايي يا عدم سرازگاري بيولروژيکي باشرد
بطوريکه نو فرموالسيون و طريقه عمل هر يرک از علرفکرشهرا
.موجب محدوديت جذو و انتقال علفکش ديگر شده است

سپاسگزاری
بدين وسيله از گروه زراعت و اصالح نباتات دانشرکده کشراورزي
دانشگاه فردوسي مشهد و مسئولين گلخانه تحقيقاتي آن دانشرکده در
ازاي فراهم نمودن تسهيالت و امکانات آزمايشي مرورد لرزوم در ايرن
.پژوهش تشکر و قدرداني ميشود

) در کراربرد شرا و17(  ماتياسرن و کودسرک،در آزمايشي ديگر
برگي مخلوط کلروسولفورون يا متسولفورون و امسيپيآ بره صرورت
 وED50 نمک ديمتيل آمين همکراهي شرديدي را در سرطوح پاسرخ
. گزارش کردندED90
 بره.حضور دز مؤثر علفکشها در جايگاه هدف بسيار مهم اسرت
 به نظرر مريرسرد،دليل رقابت و تداخل علفکشها در جذو و انتقال
هيچ يک از علفکشها نتوانستهاند در دز مؤثر به جايگاه هدف انتقال
، در اثر کاهش جذو و انتقال بره جايگراه هردف، از سوي ديگر.يابند
گياههرز در غلظتهاي کمتر علفکشي فرصت داشته تا مولکولهراي
علفکش را متابوله کند و در کاربرد غلظتهاي بيشتر علفکشري نيرز
به مدت زمان زيادي نياز بوده تا علفکشها بتوانند در غلظت مؤثر به
.جايگاه هدف رسيده و علفهرز تاج خروس ريشه قرمز را کنترل کنند
 وزن خشک اين علفهرز در تيمارهاي اختالط در مقايسه برا،از اينرو
 در، به عبارت ديگر.تيمار خالص علفکشها کاهش کمي داشته است
تيمارهاي اختالط در مقايسه با کاربرد خالص هر يک از علفکرشهرا
.به مقدار دز بيشتري نياز بوده است
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