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 1در  سی و تریفلورالینتیپیهای ایکشعلفشده سنتزارزیابی کارایی فرموالسیون میکروکپسول 

 2 در شرایط گلخانه خروسروباهی و تاجدم هرزهایکنترل علف

 3 

 4 اسکندر زند ی؛ظهور ینمحمد حسن راشد محصل؛ غالمحس ی؛دربند یزدیا یمابراه ی؛احمد رهبر

 10.22067/jpp.2021.32596.0 DOI: 5 

 6 چکیده

 7ارادیکان های کشعلف امولسیونفرموالسیون در مقایسه با  بررسی کارایی فرموالسیون میکروکپسول به منظور

 8قرمز ریشهخروسسبز و تاجروباهیهرز دمهایدر کنترل علف درصد( 48درصد و تریفلورالین  82سی تیپی)ایو ترفالن 

 9در گلخانۀ تحقیقاتی  1393کامل تصادفی با سه تکرار در سال  هایدو آزمایش مجزا به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک

 10، 25 صفر )شاهد(، مقادیر عبارت بودند ازگردید. تیمارهای آزمایش مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش استان مازندران اجرا 

 11 هایکشهای میکروکپسول و امولسیون علفاز فرموالسیون توصیه شده در هکتاردرصد مادۀ موثره  100و  75، 50

 12پاسخ  (.ارکیلوگرم در هکت 2/1و  92/4 و تریفلورالین به ترتیب سیتیپیتوصیه شده ای ادیر)مق ترفالنو  ارادیکان

 13 بررسیمورد  یخطیرغ یونرگرس تجزیه و یانسوار یهتجزهای آزمون با استفاده از قرمزیشهرخروسو تاج سبزیروباهدم

 14در  50ED .با استفاده از روابط ویبول و لگاریتم لجستیک برآورد گردید 90EDو  10ED ،50EDمقادیر . قرار گرفت

 15و در  29/3و  94/2به ترتیب  قرمزریشهخروستاجو  سبزروباهیدمسی در کنترل تیپیفرموالسیون امولسیون ای

 16ر د پارامترکیلوگرم مادۀ موثره در هکتار تعیین گردید. همچنین این  37/2و  87/1فرموالسیون میکروکپسول به ترتیب 

 17کیلوگرم مادۀ  64/0و  55/0به ترتیب  قرمزریشهخروستاجو  سبزروباهیدمفرموالسیون امولسیون تریفلورالین در کنترل 

 18شاخص  شد. برآوردکیلوگرم مادۀ موثره در هکتار  56/0و  52/0و در فرموالسیون میکروکپسول به ترتیب موثره در هکتار 

 19کش و در علف 39/1و  57/1ترتیب  به قرمزریشهخروستاجو  سبزروباهیدمدر کنترل سی تیپیپتانسیل نسبی ای

 20 افزایش کاراییضمن پلیمری  پوشش استفاده از با توانمی بدین لحاظتعیین گردید.  14/1و  05/1به ترتیب  تریفلورالین

 21 .کاستمصرفی  مقادیراز تا حدود زیادی  هاکشعلف

 22 هرز، علفشدهکنترلسازیپتانسیل نسبی، دُز پاسخ، رها های کلیدی:واژه

 23 مقدمه

 24ر برجسته بوده و ابزار منحصها کشسازی رسانش آفتدر راستای بهینهرهاسازی کنترل شده  هایفناوری نقش

 25. موده استنفراهم  سموم شیمیاییکننده های تولیدها توسط شرکتکشآفت فرموالسیون به فردی را برای دستکاری

 26ک الیه ماکرو مولکول محبوس شده است. این ها است که مادۀ موثره در یمیکروکپسول یکی از این نوع فرموالسیون
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 1طراحی  زهرعلفثر بر ؤتر با آستانه حداقل غلظت مکش در دوره زمانی طوالنیفرموالسیون برای رهاسازی یکنواخت علف

 2مصرفی،  کشعلفثره، کاهش مقدار ؤشده است. مزایای فرموالسیون میکروکپسول عبارتند از: رهاسازی کنترل شده مادۀ م

 3امکان  ،کشعلفثره، کاهش بروز مقاومت، کاهش تلفات ؤ، کاهش روند کند شدن فعالیت مادۀ مکشعلفبهتر  کارایی

 4برای سالمت انسان، کش علفها بخصوص ترکیبات ناسازگار، کاهش گیاهسوزی، کاهش خطرات کشاختالط آفت

 5، 31، 4، 1) هاکشعلفمل و نقل ها و بهبود ح، کاهش بوی نامطبوع، حذف برخی از حاللتر سمپاششستشوی راحت

 6در حوزه کشاورزی کندتر  آنشده، ولیکن توسعه و گسترش شناخته  1948 سالها از مزیتدر حالی که این (. 36و  35، 33

 7( و از آن تاریخ به بعد در 33به بازار عرضه شد ) 1974اولین فرموالسیون میکروکپسول در سال بوده است به طوری که 

 8کش با مورد آفت 908مورد از  37تنها (. 33و  18، 17، 16صنعت، بهداشت، کشاورزی و دامپزشکی استفاده گردید )

 9 تواندهایی با این نوع فرموالسیون میشککشش کم بازار برای آفت (.11گیری از این تکنولوژی تولید شده است )بهره

 10همچون  هاییوضع قوانین توسط سازمانچنین محصوالتی باشد. های جدید تولید الی تکنولوژیهای باهزینه بدلیل

 11د به ثرۀ جدیؤها و عرضه کمتر ترکیبات مکشسازمان حفاظت محیط زیست و افزایش محدودیت در تعداد و مصرف آفت

 12ه مجدد ها مورد توجکشها موجب شده است تا انتقال مطلوب آفتکشبر بودن ثبت آفتر کند و هزینهبازار و از سوی دیگ

 13 . (33) های آن رجحان یابدهایی با رهاسازی کنترل شده به هزینهقرار گیرد و سود فرموالسیون

 14یون وآنیلین با فرموالسنیترهای خانواده دیکشکنندگان به فقدان دوام و پایداری برخی از علفبرخی از مصرف

 15در حالی که مطالعات نشان داده است که فرموالسیون رهاسازی کنترل شده ( 26و  21، 14) اندرایج امولسیون اشاره داشته

 16کشی هم تراز و یا بیشتر از مصرف دو برابر فرموالسیون امولسیون بوده است. کش تریفلورالین دارای فعالیت علفعلف

 17کیلوگرم در هکتار در هفته دوم پس از  2/2و  1/1های میکروکپسول تریفلورالین در مقادیر موالسیونبطور مثال کاربرد فر

 18کیلوگرم در هکتار بوده  4/4و  2/2کاربرد دارای فعالیت مساوی یا بیشتر از فرموالسیون امولسیون به ترتیب در مقادیر 

 19بخیر گرامینه یکساله شده و ت هرزهایعلفتر النیفرموالسیون میکروکپسول تریفلورالین موجب کنترل طو(. 5) است

 20 کمتری نسبت به فرموالسیون امولسیون داشته است. 

 21هرز هایلفعکش آالکلر نسبت به فرموالسیون امولسیون کنترل بهتری بر روی فرموالسیون میکروکپسول علف

 22فرموالسیون میکروکپسول استوکلر . (8) نشان داده است 4و سویا 3در گیاهان زراعی ذرتو ارزن  2انگشتیعلف، 1سوروف

 23هرز مرغ هایوجب کنترل علفبه طوری که مرا تحت کنترل قرار دهد  5پنبه هرزهایعلفتواند به طور ایمن و موثری می

 24ان در بررسی انجام شده توسط وسیالکوگلو و همکار (.2) درصد گردید 100و  91به ترتیب  انگشتیعلفو  6خوشه سرخ

 25 های آالکلر و استوکلر در مقایسه با فرموالسیونکشاز نظر بیولوژیکی کاربرد فرموالسیون میکروکپسول علف (32)

                                                 

1 Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
2 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
3 Zea mays L. 
4 Glycine max L. 
5 Gossypium herbaceum L. 
6 Eleusine indica (L.) Gaertn. 
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 1کش فرموالسیون میکروکپسول علف همچنین امولسیون باقیمانده کمتری در محلول خاک و نیز آبشویی کمتری داشت.

 2 (. 19) کلومازون با هدف کاهش تبخیر و جابجایی به محل غیر هدف در بازار مصرف توسعه یافته است

 3( به نقش رطوبت بر نفوذپذیری یا تخریب دیواره میکروکپسول 8در تحقیق انجام شده توسط داب و همکاران )

 4ربرد فرموالسیون میکروکپسول آالکلر در خاک خشک کارآیی بیشتری کش آالکلر اشاره شده است. به طوری که کاعلف

 5نسبت به کاربرد در خاک مرطوب داشت. همچنین در بررسی انجام شده توسط پترسن و  1هرز ارزن پاییزهدر کنترل علف

 6یق انتشار رکش از طآمیدی آالکلر نشان داده شد که اولین شکل آزادسازی این علف( بر روی میکروکپسول پلی23شای )

 7 کش، میزان امالح موجود در میکروکپسول و محلول آبی اطراف بستگی داشت. است، نرخ انتشار به شیب غلظت علف

 8تریفلورالین برای اولین بار در ایران طی فرآیندهای تخصصی با قرار دادن پوشش سی و تیپیهای ایکشعلف

 9میکرومتر تبدیل گردیدند.  50تا  15مواردی نامنظم با قطر حدوداً کروی و یا در  یا ماتریکس حفاظتی پلیمری، به ذرات

 10بوده و با توجه به  2جنس متیل متااکریالتفرموالسیون میکروکپسول ساخته شده دارای پوشش یا ماتریکس حفاظتی از 

 11  .(نشده است شرنتایج منتای دیده شدند )تصاویر میکروسکوپ الکترونی ذرات میکروکپسول به صورت تک و یا چند هسته

 12 هایی با رهاسازی کنترل شده برنقش فرموالسیون این پژوهش با هدف بررسیبا توجه به موارد اشاره شده 

 13ر شرایط دقرمز ریشهخروسسبز و تاجروباهیدم هرزهایعلفسی و تریفلورالین در کنترل تیپیهای ایکشکارایی علف

 14 گلخانه به اجرا درآمد. 

 15 هامواد و روش

 16نتز شده برای )س سی و تریفلورالینتیپیهای ایکشمنظور بررسی کارایی فرموالسیون میکروکپسول علفبه 

 17این  انجام شد. های کامل تصادفی در سه تکراربلوکدر قالب طرح پایه دو آزمایش مجزا فاکتوریل ، (ایراناولین بار در 

 18تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش  گلخانۀدر انتیمتر س 15×19هایی به ابعاد گلدانآزمایش در شرایط گلخانه در 

 19 یشرق یقهدق 44درجه و  53 یاییو طول جغراف یشمال یقهدق 45درجه و  36 یاییواقع در عرض جغرافبهشهر(  -انر)مازند

 20نوع فرموالسیون در دو  اثرات انجام گرفت. در این بررسی 1393سال فروردین ماه در  یامتر از سطح در 14و با ارتفاع 

 21درصد مادۀ  100و  75، 50، 25در پنج سطح صفر )شاهد(، کش علف مقدار کاربردو  3سطح میکروکپسول و امولسیون

 22 2/1و  9/0، 6/0، 3/0، 0سی در هکتار و تیپیکش ایکیلوگرم مادۀ موثره علف 92/4و  69/3، 46/2، 23/1، 0موثره )

 23کش ارادیکان لیتر در هکتار علف 6و  5/4، 3، 5/1، 0 به ترتیب معادل فلورالین در هکتارکش تریکیلوگرم مادۀ موثره علف

 24هرز هایبر روی تغییرات تعداد دانهال )درصد بقاء( علف( کش ترفالنلیتر در هکتار علف 5/2و  875/1، 25/1، 625/0، 0و 

                                                 

1 Panicum dichotomiflorum Michx. 
2 Methyl methacrylate 
3 Eradicane (EPTC EC 82%) and Treflan (Trifluralin EC 48%) 
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 1به  (1مرکز )جدول  از مزرعه تحقیقاتی خاکگرفت.  مورد بررسی قرار 2قرمزریشهخروسو تاج 1سبزروباهیدمغالب مزرعه 

 2قرمز از هر یک به مقدار ریشهخروسسبز و تاجروباهیهرز دمهایعلف ذورب ها،پس از پر نمودن گلدان گلخانه منتقل و

 3 قرمزریشهخروستاجسبز و روباهیدم هرزهایعلفپیش از انجام آزمایش ابتدا قوه نامیه بذور  .گرم اضافه گردید 12/0

 4 . گردیدقرمز ریشهخروستاجبا شیوه سرمادهی اقدام به شکستن خواب بذور بررسی گردید و 

 5 

 6 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی -1جدول 
Table 1- The physical and chemical characteristics of the experimental field soil 7 

 شن )درصد(
Sand 

(percent) 

 )درصد( سیلت
Silt 

(percent) 

 رس )درصد(
Clay 

(percent) 

پتاسیم 
گرم بر )میلی

 کیلوگرم(
Potassium

)1-mg.kg( 

فسفر )قسمت 
 در میلیون(

Phosphor

us (PPM) 

نیتروژن 
 )درصد(

Nitrogen 

(percent) 

 اسیدتیه
pH 

هدایت 
الکتریکی )دسی 
 زیمنس بر متر(

)1-EC (ds.m 

عمق 
 متر()سانتی

Depth 

(cm) 

68 18 14 242 12.1 0.09 7.66 0.36 0-30 

 8ه خاک پخش شدسطح بر روی  کشعلفها بر اساس سطح گلدان محاسبه شد. محلول کشمقادیر کاربرد علف

 9گراد با طول روز درجه سانتی 25±2متری خاک مخلوط گردید. شرایط دمایی گلخانه و کامالً با عمق هفت تا ده سانتی

 10ها به طور یکنواخت از سطح گلدان انجام شد. میزان آبیاری به حدی نبود که آب ساعت تنظیم گردید. آبیاری گلدان 14

 11ثبت گردید. در این  هرزهایعلفتر و وزن تعداد دانهال، کشعلفروز پس از کاربرد  18از انتهای گلدان خارج شود. 

 12  .قرار گرفتبررسی آنها مورد درصد بقاء تغییرات  برتنها تأثیر تیمارها  ،هرزهایوزن ناچیز علف ه دلیلبآزمایش 

 13 ،هاپس از انجام آزمون نرمال بودن دادهبه تیمارها  قرمزریشهخروستاجو  سبزروباهیدم هرزهایعلفپاسخ 

 14با استفاده  و3.4.1R (30 )افزار محیط نرم درخطی رگرسیون غیر و تجزیه SAS 9.1 (12) افزارواریانس توسط نرم تجزیه

 15، خطای استاندارد 3های آماری آکیاکا بر اساس شاخصهدادهمورد سنجش قرار گرفت.  DRC (25)افزاری بسته نرم از

 16( 2 معادله) 7لگاریتم لجستیک ( و1 معادله) 6ویبول پارامتریاده از روابط سه ، با استف5آزمون فقدان برازش و 4باقیمانده

 17 برازش داده شد. 

𝑦       [1] معادله = 𝑑
(

1

𝑏(𝑙𝑜𝑔(𝑥)−𝑙𝑜𝑔(𝑒))
)

 18 

                                                 

1 Setaria viridis L. 
2 Amaranthus retroflexus L. 
3 Akaike's information criterion 
4 Residual standard error 
5 Lack-of-fit test 
6 Weibull 
7 Log logistic 
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𝑦      [2] معادله =
𝑑

1+𝑒𝑥𝑝(𝑏(𝑙𝑜𝑔(𝑥)−𝑙𝑜𝑔(𝐸𝐷50)))
 1 

 2حد مجانب باال و یا به عبارتی حداکثر درصد بقاء در مقدار  d، هرزهایعلف، بیانگر درصد بقاء yدر معادالت فوق 

 3درصدی  50برای کاهش  (xکش الزم )مقدار علف 50EDنقطۀ عطف و  eشیب منحنی در نقطۀ عطف،  bکش، صفر علف

 4 ها برآورد گردید. کشعلف 90EDو  10ED ،50EDهای مذکور مقادیر است. همچنین با استفاده از رابطهمقدار بقاء 

 5الزم از فرموالسیون امولسیون  کش( و تقسیم مقادیر علف3( با استفاده از معادله )Rکش )پتانسیل نسبی علف

(EC( و میکروکپسول )MC برای کاهش )6هرز تعیین شد. در صورتی که پتانسیل نسبی برابر یک درصدی بقاء علف 50 

 7باشد، دو فرموالسیون دارای کارایی یکسان است و در صورتی که پتانسیل نسبی بزرگتر و یا کوچکتر از یک باشد، 

 8  .(20سبت به فرموالسیون اول به ترتیب دارای کارایی بیشتر و یا کمتر است )فرموالسیون دوم )مخرج کسر( ن

𝑅                      [3] معادله = 
𝐸𝐷50(𝐸𝐶)

𝐸𝐷50(𝑀𝐶)
 9 

 10 نتایج و بحث

 11 سیتیپیکش ایعلف

 12 بقاءدرصد سی بر تیپیای کشنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر نوع فرموالسیون و مقدار کاربرد علف

 13نوع فرموالسیون و مقدار کاربرد  .دار شددر سطح یک درصد معنی قرمزریشهخروستاجو  سبزروباهیدم هرزهایعلف

 14اثر متقابل نوع  داشت. همچنین سبزروباهیهرز دمعلف درصد بقاءر ب (P≤01/0)داری اثر معنیتریفلورالین  کشعلف

 15دار هرز تاج خروس در سطح آماری پنج درصد معنیعلف درصد بقاءکش تریفلورالین بر علف کاربردفرموالسیون و مقدار

 16 (. 2)جدول  گردید

 17سی، تیپیای کشقرمز به مقدار علفریشهخروسسبز و تاجروباهیهرز دمهایهای پاسخ علفبا توجه به منحنی

 18ا داری کاهش یافت. همچنین بدرصد بقاء به طور معنی کشاز نوع فرموالسیون با افزایش مقدار کاربرد علفصرف نظر 

 19. این نتیجه (1)شکل  سی منحنی پاسخ به سمت چپ جابجا شدتیپیکش ایکاربرد فرموالسیون میکروکپسول علف

 20هرز هایسی در کنترل علفتیپیای کشبیانگر آن است که کاربرد فرموالسیون میکروکپسول موجب افزایش کارایی علف

 21روباهیهرز دمدرصدی تعداد علف 90و  50، 10قرمز گردید به نحوی که برای کاهش ریشهخروسو تاج سبزوباهیردم

 22نیاز  سیتیپیکش ایکیلوگرم مادۀ موثره در هکتار از فرموالسیون امولسیون علف 18/7و  94/2، 72/0به ترتیب به  سبز

 23کیلوگرم مادۀ موثره در هکتار  89/4و  87/1، 41/0قادیر به ترتیب به است در حالی که در فرموالسیون میکروکپسول این م

 24 29/3، 08/1قرمز به ترتیب به ریشهخروسهرز تاجدرصدی تعداد علف 90و  50، 10کاهش یافت. همچنین برای کاهش 

 25 حالی که درسی نیاز است در تیپیکش ایکیلوگرم مادۀ موثره در هکتار از فرموالسیون امولسیون علف 02/10و 

 26جدول ) کیلوگرم مادۀ موثره در هکتار کاهش یافت 67/9و  36/2، 57/0فرموالسیون میکروکپسول این مقادیر به ترتیب به 

 27کش را در فسی کارایی این علتیپی. بر اساس نتایج شاخص پتانسیل نسبی، کاربرد فرموالسیون میکروکپسول ای(3
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 1 39/1و  57/1قرمز در مقایسه با فرموالسیون امولسیون به ترتیب ریشهخروساجو ت سبزروباهیهرز دمهایکنترل علف

 2مؤثره  ۀمادگرم  39/1و  57/1تر کاربرد یک گرم مادۀ مؤثره فرموالسیون میکروکپسول معادل برابر بهبود داد. به بیان ساده

 3قرمز ریشهخروسو تاج سبزروباهیهرز دمهایکش در فرم امولسیون به ترتیب برای کاهش درصد بقاء علفاین علف

 4 (. 3باشد )جدول می

 5 کش و افزایش کاراییرسد فرموالسیون میکروکپسول موجب رهاسازی تدریجی علفبدین لحاظ به نظر می

 6ت. ها در مطالعات قبل نیز به اثبات رسیده اسکشافزایش و بهبود کارایی فرموالسیون میکروکپسول علف گردیده است.

 7اری دسی و ورنولیت به طور معنیتیپیهای ایکش( با میکروکپسول نمودن علف15محققانی همچون لی و نیکلسون )

 8بدون اختالط با خاک بکار برده و یا اختالط را به  کش راسموم را کاهش دادند و توانستند علفتبخیر مادۀ مؤثره این 

 9هرز گردید یهااندازند. همچنین کاربرد فرموالسیون میکروکپسول استوکلر موجب افزایش دوره زمانی کنترل علفتأخیر 

 10قایسه سی و بوتیالت در متیپیهای ایکش( بیان داشتند که فرموالسیون میکروکپسول علف28(. شریبر و همکاران )27)

 11ال آزمایش . طی سه ستری را نشان دادندکشی طوالنیدر محیط رها شده و فعالیت علف تربا فرموالسیون امولسیون آهسته

رروباهیهرز دمیکروکپسول آالکلر کارایی باالتری در کنترل علفمشخص شد که فرموالسیون م  12نسبت به  1کبی

 13پیش رویشی فرموالسیون میکروکپسول آالکلر و (. در گزارش دیگر نیز کاربرد 9فرموالسیون امولسیون داشت )

 14 (.24هرز گرامینه یکساله شده است )هایسی موجب کنترل مناسب علفتیپیای

 15 قرمزریشهخروستاج و سبزروباهیدم درصد بقاءبر  و تریفلورالین سیتیپیای هایکشیانس تأثیر فرموالسیون و مقدار کاربرد علفتجزیه وار -2جدول 
Table 2- Analysis of variance the effects of formulation and dose of EPTC and trifluralin herbicides on Green foxtail and 16 

Redroot pigweed survival 17 
 میانگین مربعات
Mean square  درجه

 آزادی
df 

 منابع تغییرات
Source of variances 

 کش تریفلورالینعلف
Trifluralin herbicide 

سیتیپیکش ایعلف  
EPTC herbicide 

 قرمزریشهخروستاج
Redroot pigweed 

 سبزروباهیدم
Green foxtail 

 قرمزریشهخروستاج
Redroot pigweed 

 سبزروباهیدم
Green foxtail 

26.33* 0.33 n.s 34.97 n.s 23.98* 2 
 بلوک

Block 

7.56 n.s 173.27** 302.55** 252.95** 1 
(Aفرموالسیون ) 

Formulation (A) 

830.47** 900.30** 928.48** 592.23** 4 
(Bمقدار علف )کش 

dose (B) 

19.22* 2.61 n.s 8.45 n.s 5.10 n.s 4 A × B 

5.16 9.11 15.91 4.41 18 
 خطا

Error 

12 19 15 13 
 ضریب تغییرات )درصد(

Coefficient of variation (%) 

n.s ،* 18 دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.معنی و دارمعنیغیر**: به ترتیب  و 
n.s, * and **: non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 19 

                                                 

1 Setaria faberi Herrm. 
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 1های مختلف قرمز به کاربرد فرموالسیونریشهخروسو تاج سبزروباهیهرز دمهایعلف درصد بقاءنتایج پاسخ 

 2کش در هر دو فرموالسیون ، بیانگر آن است که با افزایش مقدار کاربرد علف2های شکل تریفلورالین در منحنی کشعلف

 3یابد. هر چند که فرموالسیون میکروکپسول بسته به مقدار کاربرد دار کاهش میهرز به طور معنیهایلفدرصد بقاء این ع

 4کش اثر آن کاسته شده و در مقادیر هرز داشت به طوری که در مقادیر کمتر کاربرد این علفهایاثرات متفاوتی بر علف

 5 سبزروباهیهرز دمدرصدی تعداد علف 90و  50، 10کاهش کش افزوده شد. به نحوی که برای باالتر به کارایی این علف

 6کیلوگرم  98/0و  52/0، 19/0کیلوگرم مادۀ موثره در هکتار از فرموالسیون امولسیون و  27/1و  55/0، 14/0به ترتیب به 

 7درصدی  90و  50، 10کش تریفلورالین نیاز است و برای کاهش مادۀ موثره در هکتار از فرموالسیون میکروکپسول علف

 8کیلوگرم مادۀ موثره در هکتار از فرموالسیون  02/2و  64/0، 20/0قرمز به ترتیب به ریشهخروسهرز تاجتعداد علف

 9یاز کش تریفلورالین نکیلوگرم مادۀ موثره در هکتار از فرموالسیون میکروکپسول علف 19/1و  56/0، 26/0امولسیون و 

 10 (.4است )جدول 

 11در پاسخ به نوع  قرمزریشهخروسو تاج سبزروباهیهرز دمهایهای درصد بقاء علفبرآورد شده حاصل از تجزیه رگرسیونی غیرخطی دادههای امترارپ -3جدول 

 12 های ویبول و لجستیک.سی به ترتیب با استفاده از رابطهتیپیکش ایفرموالسیون و مقدار کاربرد علف
Table 3- Estimated parameters from nonlinear regression of Green foxtail and Redroot pigweed survivals with formulation 13 

and dose of EPTC herbicide by weibull and logistic equations, respectively. 14 

R (
(𝐸𝐶)

(𝑀𝐶)
) 

 کیلوگرم ماده موثره در هکتار
Kg a.i./ha 

 پارامتر 
Parameter 

 فرموالسیون
Formulation 

 هرزهایعلف
Weed 

ED90 ED50 ED10  e d b 

1.57 

7.18 

(0.72) 

2.94 

(0.19) 

0.72 

(0.16) 

 3.86 

(0.22) 

100.96 

(3.75) 

1.34 

(0.17) 
EC سبزروباهیدم 

Green foxtail 4.89 

(0.42) 

1.87 

(0.15) 

0.41 

(0.10) 

 2.51 

(0.16) 

99.90 

(3.89) 

1.25 

(0.15) 
MC 

1.39 

10.02 

(2.01) 

3.29 

(0.28) 

1.08 

(0.27) 

 
- 

100.08 

(4.85) 

1.97 

(0.37) 
EC قرمزریشهخروساجت 

Redroot pigweed 9.67 

(2.12) 

2.37 

(0.26) 

0.57 

(0.17) 

 
- 

100.09 

(5.03) 

1.56 

(0.26) 
MC 

d کش، حداکثر درصد بقاء در مقدار صفر علفe عطف ۀنقط، b عطف ۀمنحنی در نقط یبش ،EC  وMC 15 های امولسیون و میکروکپسولبه ترتیب فرموالسیون 
 16 باشد. اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد می

d= the maximum of survival at zero herbicide, e= infection point and b= curved slope at infection point, EC = Emulsifiable 17 
Concentrate, MC= Microcapsule formulations. Standard errors are in parenthesis. 18 

 19قرمز در پاسخ به نوع ریشهخروسو تاج سبزروباهیهرز دمهایهای درصد بقاء علفهای برآورد شده حاصل از تجزیه رگرسیونی غیرخطی دادهپارامتر -4جدول 

 20 های ویبول و لگاریتم لجستیکرابطهکش تریفلورالین به ترتیب با استفاده از فرموالسیون و مقدار کاربرد علف
Table 4- Estimated parameters from nonlinear regression of Green foxtail and Redroot pigweed survivals with formulation 21 

and dose of trifluralin herbicide by weibull and logistic equations, respectively. 22 

R (
(𝐸𝐶)

(𝑀𝐶)
 

 ماده موثره در هکتارکیلوگرم 
Kg a.i./ha 

 
 پارامتر

Parameter 
 فرموالسیون

Formulation 

 هرزهایعلف
Weed 

ED90 ED50 ED10  e d b 

1.05 

1.27 

(0.13) 

0.55 

(0.05) 

0.14 

(0.04) 
 

0.71 

(0.05) 

100.48 

(5.30) 

1.44 

(0.23) 
EC سبزروباهیدم 

Green foxtail 0.98 

(0.08) 

0.52 

(0.04) 

0.19 

(0.04) 
 

0.64 

(0.04) 

100.35 

(5.25) 

1.91 

(0.32) 
MC 

1.14 

2.02 

(0.32) 

0.64 

(0.06) 

0.20 

(0.05) 
 - 

98.89 

(4.73) 

1.92 

(0.31) 
EC قرمزریشهخروساجت 

Redroot pigweed 1.19 

(0.11) 

0.56 

(0.04) 

0.26 

(0.04) 
 - 

100.43 

(4.43) 

2.89 

(0.41) 
MC 

d کش، حداکثر درصد بقاء در مقدار صفر علفe عطف ۀنقط، b عطف ۀمنحنی در نقط یبش ،EC  وMC 23 های امولسیون و میکروکپسولبه ترتیب فرموالسیون 
 24 باشد. اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد می

d= the maximum of survival at zero herbicide, e= infection point and b= curved slope at infection point, EC = Emulsifiable 25 
Concentrate, MC= Microcapsule formulations. Standard errors are in parenthesis. 26 
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 1کش را در ی این علفکارایتریفلورالین کروکپسول بر اساس نتایج شاخص پتانسیل نسبی، کاربرد فرموالسیون می

 2 14/1و  05/1قرمز در مقایسه با فرموالسیون امولسیون به ترتیب ریشهخروسو تاج سبزروباهیهرز دمهایکنترل علف

 3مؤثره  ۀمادگرم  14/1و  05/1تر کاربرد یک گرم مادۀ مؤثره فرموالسیون میکروکپسول معادل برابر بهبود داد. به بیان ساده

 4قرمز ریشهخروسو تاج سبزروباهیهرز دمهایکش در فرم امولسیون به ترتیب برای کاهش درصد بقاء علفاین علف

 5کش در ذرات میکروکپسول و عدم رسد به دلیل حبس علفکاهش کارایی در مقادیر پایین به نظر می(. 4باشد )جدول می

 6با توجه به کاهش برخی از عوامل مؤثر بر هدر  هرز باشد. از سوی دیگرهایفعلتأمین آستانه حداقل غلظت برای کنترل 

 7کش تریفلورالین در شرایط گلخانه همچون تجزیه نوری بدلیل تأمین نور مصنوعی، ممکن است نقش رفت علف

 8ل آزاد یکه در مقادیر باالتر، بدل شده باشد. در صورتیکش کم رنگ فرموالسیون میکروکپسول در کاهش تلفات علف

 9ا توجه بکش در خاک کارایی این فرموالسیون بیش از امولسیون بود. سازی تدریجی و تأمین آستانه حداقل غلظت علف

 10(، ژرسیک و 7(، داریسانک و همکاران )3(، کارتر )23به مطالب ارایه شده، همانطور که محققانی همچون پترسن و شی )

 11رسد بتوان این روند را به تعامل مطالعات خود اشاره نمودند به نظر می( در 10( و فوگلمن و همکاران )13همکاران )

 12 کش مرتبط دانست.کش و شرایط محیطی تأثیرگذار بر رفتار علففرموالسیون میکروکپسول، نوع علف

 13هرز ( و علفa) سبزروباهیهرز دمبقاء علفسی مربوط به درصد تیپیکش ایهای پاسخ به نوع فرموالسیون و مقدار کاربرد علفمنحنی -1شکل 

 14 (bقرمز )ریشهخروستاج

Figure 1- Dose response curves of Green foxtail (a) and Redroot pigweed (b) to emulsifiable concentrate (EC) and 15 
microcapsule (MC) formulations of EPTC herbicide 16 

a b 

a b 
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 1هرز ( و علفa) سبزروباهیدم هرزعلفتریفلورالین مربوط به درصد بقاء  کشهای پاسخ به نوع فرموالسیون و مقدار کاربرد علفمنحنی -2شکل 

 2 (b) قرمزریشهخروستاج
Figure 2- Dose response curves of Green foxtail (a) and Redroot pigweed (b) to emulsifiable concentrate (EC) and 3 

microcapsule (MC) formulations of trifluralin herbicide 4 

 5های متداول برخالف فرموالسیون میکروکپسول، مادۀ موثره مطالعات قبلی نشان داده است که در فرموالسیون

 6های خود نشان داد که در بررسی (34) ویلسون. (33و  29) شوددر یک زمان و به طور کامل در محیط قرار گرفته می

 7در مقایسه با فرموالسیون انحالل در آب  امادایکامبا گردید  کشفرموالسیون میکروکپسول موجب افزایش کارایی علف

 8از غشای پلیمری موجب جبران  کشکشی دیرتر ظاهر شد. در فرموالسیون میکروکپسول افزایش انتشار علفاثرات علف

 9نیمه عمر  ،درصد 15درجه سانتیگراد و رطوبت  24ر اثر افزایش دما خواهد شد. در دمای کش دتلفات ناشی از تجزیه علف

 10روز بود در حالی که نیمه عمر فرموالسیون  35های آالکلر و استوکلر در حدود کشفرموالسیون امولسیون علف

 11بت اثرات کمتری بر تجزیه روز افزایش یافت. بعبارتی دما و رطو 56آالکلر و استوکلر به های کشمیکروکپسول علف

 12های زمانی ابتدایی . در سری(22) ندهایی با فرموالسیون میکروکپسول نسبت به فرموالسیون امولسیون داشتکشعلف

 13گیاهسوزی  تریفلورالینکش علففرموالسیون امولسیون نسبت به فرموالسیون میکروکپسول  ،سنجیآزمایش زیست

 14  .(6) مشاهده شد 1بیشتری برروی گیاه چچم

 15این روند را بتوان به تعامل فرموالسیون  رسدبه نظر میهمان طور که در باال به طور مبسوط ذکر گردید 

 16ه کش مرتبط دانست. در مجموع نتایج نشان داد ککش و شرایط محیطی تأثیرگذار بر رفتار علفمیکروکپسول، نوع علف

 17ون کش گردیده است. افزایش و بهبود کارایی فرموالسیعلف کاربرد فرموالسیون میکروکپسول موجب افزایش کارایی این

 18ها نشان داده است که فرموالسیون رهاسازی میکروکپسول در مطالعات قبل نیز در این راستا است. به طور مثال بررسی

 19ولسیون مکشی هم تراز و یا بیشتر از مصرف دو برابر فرموالسیون اکش تریفلورالین دارای فعالیت علفکنترل شده علف

 20ده و تبخیر گرامینه یکساله ش هرزهایعلفتر . فرموالسیون میکروکپسول تریفلورالین موجب کنترل طوالنی(5) بوده است

 21ای نشان داد که مزرعه هایبررسی ادامه این آزمایش، نتایج در(. 8)کمتری نسبت به فرموالسیون امولسیون داشته است 

 22مشابه  هکننداثر کنترل از کش تریفلورالیندرصد دُز توصیه شده فرموالسیون میکروکپسول علف 50از نظر آماری کاربرد 

 23)نتایج منتشر  برخوردار بوده استدرصد فرموالسیون امولسیون  100درصد و افزایش عملکرد هم سطح کاربرد  75کاربرد 

 24 (.است نشده

 25 کلی گیرینتیجه

 26ا مناسب و ب مقداردر  هاکشعلفسازی تدریجی آزاد شده،هایی با رهاسازی کنترلسیونهدف از کاربرد فرموال

 27و مواد همراه است که با توجه کش علف ۀثرؤم ۀها ترکیبی از مادحفظ کارآیی در شرایط زراعی است. این نوع فرموالسیون

 28 نتایج این بررسیند. نکا در یک دوره زمانی مشخص رهاسازی میر ۀموثر ۀماد، هرزهایدار الزم برای کنترل علفبه مق

                                                 

1 Lolium multiflorum Lam. 
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 1 سی و تریفلورالین موجب افزایش کارایی و کاهشتیپیهای ایکشفرموالسیون میکروکپسول علف گویای آن است که
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Evaluating Weed Control Efficacy of Microencapsulated EPTC and Trifluralin 1 

Herbicides in Greenhouse Condition 2 

Introduction 3 

In conventional formulations such as emulsifiable concentrates (EC), wettable powders, soluble 4 

liquids, etc., complete availability of the active agent is usually considered immediate or rapid 5 

following usage. Application rates of these formulations of pesticides are greater than the 6 

minimum threshold concentration to counter losses from sorption, volatilization, 7 

photodecomposition, microbial and chemical degradation, and leaching. Controlled-release 8 

technology for pesticides could reduce environmental damage and increase efficiency by 9 

enhancement of delivery to the site of action. This survey was conducted to determine the 10 

possibility of EPTC and trifluralin efficiency improvement by using microencapsulated 11 

formulation (MC) that were first synthesized in Iran. 12 

Materials and Methods 13 

Two separated greenhouse experiments were conducted in Tirtash Research and Education 14 

Center (Mazandaran–Iran) in 2014. The experiments were carried out in a factorial arrangement 15 

based on a randomized complete block design with three replications. The Microencapsulated 16 

formulation of EPTC and trifluralin herbicides were compared with emulsifiable concentrate 17 

formulation (Eradicane 82% and Treflan 48%) in 0 (control), 25, 50, 75 and 100 percent of 18 

active ingredient (a.i.) (4.92 and 1.2 kg a.i./ha, recommended doses for EPTC and trifluralin, 19 

respectively). For this purpose, the soil of pots were infested with the seed of Green foxtail 20 

(Setaria viridis) and Redroot pigweed (Amaranthus retroflaxus). Weed responses to treatments 21 

(seedling number) were analyzied by anova test, nonlinner regression and fitted to three 22 

parameters of weibull and log logistic equations base on akaike's information criterion, residual 23 

standard error and lack-of-fit test indices in R3.4.1 programme. The effective dose were 24 

determined for 10, 50 and 90 percent of weed control (ED10, ED50 and ED90, respectively). 25 

Relative potency index (R) of formulation types were determined by divided ED50 of EC into 26 

MC formulations.  27 

Results and Discussion 28 

According to the results of the experiments, the formulation type had a significant effect on the 29 

weed numbers. The MC formulations of EPTC increased Green foxtail and Redroot pigweed 30 

control efficiencies. The ED10, ED50 and ED90 decreased from 0.72, 2.94 and 7.18 kg a.i.ha-1 in 31 

the EC to 0.41, 1.87 and 4.89 kg a.i.ha-1 in the MC formulation for Green foxtail and 1.08, 3.29 32 

and 10.02 kg a.i.ha-1 in the EC to 0.57, 2.36 and 9.67 kg a.i.ha-1 in the MC formulation for 33 

Redroot pigweed. The R index of EPTC in Green foxtail and Redroot pigweed control were 34 

1.57 and 1.39, respectively. Weed control increased as trifluralin dosage increased in both of 35 

the formulation types, although in higher doses of the MC, weed control efficiency increased 36 

more than the EC formulation. So the efficiency of the MC formulations depended on 37 

application dosages. The ED10, ED50 and ED90 of Green foxtail were 0.14, 0.55 and 1.27 kg 38 

a.i.ha-1 in the EC and 0.19, 0.52 and 0.98 kg a.i.ha-1 in the MC formulation. The ED10, ED50 and 39 
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ED90 of Redroot pigweed were 0.20, 0.64 and 2.02 kg a.i.ha-1 in the EC and 0.26, 0.56 and 1.19 1 

kg a.i.ha-1 in the MC formulation. So that the R index of trifluralin in Green foxtail and Redroot 2 

pigweed control were 1.05 and 1.14, respectively. The dependency of trifluralin behavior to 3 

applied microcapsule dose may be connected to capture of herbicide in microcapsule particles 4 

which it causes reduction of bioavailability of herbicide in soil lower than the threshold doses 5 

of injury level. Whiles under this exprimental conditions, the herbicides are less affected by 6 

degrading agents and therefore have less opportunity to express the advantages of MC 7 

formulation. Whereas the field studies results showed that the 50% of the recommended dosage 8 

of MC formulation had same efficiency as 75% of the recommended dosage of EC formulations 9 

(results were not published). 10 

Conclusions 11 

Microencapsulation is a versatile tool for product design and is successfully used in various 12 

sectors and for a variety of different product features. However, although lot of research has 13 

been performed, only relatively few developments have made it into products in the 14 

agrochemical area. For example 37 actives out of 908 listed in total in the pesticide manual, 15 

mainly insecticides, are described as being formulated as control solutions. While the 16 

development of this technology in agriculture can play an important role in preserving the 17 

environment and reducing the pollution caused by pesticides. The purpose of the application of 18 

controlled release formulations is the gradual release of herbicides in a suitable amount with 19 

maintaining efficiency in agronomic conditions. This type of formulation is a combination of 20 

the herbicide and associated material that releases effective material over a given period due to 21 

weed control. The results of this study showed that the R index of EPTC and trifluralin were 22 

1.57 and 1.05 in Green foxtail, and 1.39 and 1.14 in Redroot pigweed control, respectively. So 23 

that the microcapsule formulation of EPTC and trifluralin herbicides increased the efficacy and 24 

reduced the application dose. 25 

Keywords: Controlled release; Dose-response; Relative potential. 26 


