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بهینهسازی کارایی علفکش تریفلورالین با بهرهگیری از فرموالسیون میکروکپسول در کنترل
علفهای هرز توتون ()Nicotiana tobacum
Improving the efficiency of trifluralin herbicide by microcapsule formulation in weed
)control of tobacco (Nicotiana tobacum
احمد رهبری ،1ابراهیم ایزدی دربندی ،*2محمد حسن راشد محصل ،3غالمحسین ظهوری 4و اسکندر زند5

چکیده
بهمنظور بررسی کارایی فرموالسیون میکرو کپسول علفکش تریفلورالین در کنار فرموالسیون امولسیون (ترفالن  48درصد)
با مقادیر  75 ،50و  100درصد مادۀ مؤثره توصیهشده ( 0/9 ،0/6و  1/2کیلوگرم مادۀ مؤثره در هکتار) و روشهای کاربرد،
اختالط و عدم اختالط با خاک ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی سال
زراعی  1393در مرکز تحقیقات تیرتاش انجام شد .طی مراحل اجرا تراکم و وزن خشک علفهای هرز  40و  60روز پس از
نشاکاری و عملکرد گیاه توتون در چهار مرحله برداشت مورد سنجش قرار گرفت .علفهای هرز غالب مزرعه شامل دمروباهی
سبز و تاجخروس ریشه قرمز بودند .بر طبق نتایج فرموالسیون میکرو کپسول موجب افزایش معنیدار کارایی هر یک از مقادیر
مصرفی نسبت به فرموالسیون امولسیون گردید .کاربرد  50درصد دُز توصیهشده فرموالسیون میکرو کپسول اثر کنترلکنندگی
مشابه کاربرد  75درصد فرموالسیون امولسیون داشت؛ بهطوریکه کنترل علفهای هرز دمروباهی سبز و تاجخروس در 50
درصد دُز توصیهشده میکرو کپسول به ترتیب حدود  72و  69درصد و در  75درصد امولسیون حدود  79و  65درصد گردید.
همچنین کاربرد  50درصد دُز توصیهشده فرموالسیون میکرو کپسول موجب افزایش عملکردی همسطح کاربرد  100درصد
فرموالسیون امولسیون به ترتیب با عملکرد  4/26و  4/30تن در هکتار شد .اختالط علفکش با خاک جهت افزایش کارایی
ضروری است.
کلمات کلیدی :توتون ،دُز کاهشیافته ،رهاسازیکنترلشده ،علف هرز.
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مقدمه

دلیل تلفات ناشی از جذب ،تبخیر ،تجزیه نوری ،تجزیه میکروبی،

وضع قوانین جدید توسط سازمانهای حفظ محیطزیست،

تجزیه شیمیایی و آبشویی سموم مصرفی در محیط است

مراحل ثبت آفتکشها را کند و هزینهبر و تعداد و مصرف آنها

( Rashed Mohassel and Mousavi, 2007; Schreiber et

را محدود نموده است () .Ruegg et al., 2007بدین سبب

 .)al., 1978در این نوع فرموالسیون مادۀ مؤثره علفکش با

توجه به فرموالسیون آفتکشها بهعنوان راهکاری برای

روکشی از موادی همچون رزین محلول در آب ،موم ،لیپید،

برونرفت در نظر گرفته شده است .از سوی دیگر موفقیت

ژالتین ،آلبومین ،نشاسته و ماتریکس پلیاوره – پلیآمید پوشیده

استفاده از علفکشها در مبارزه با علفهای هرز تنها به مادۀ

شده ( )Williams, 1984و هنگام اختالط با حاملها در مخزن

مؤثره و سمیت آنها بستگی ندارد ،بلکه عوامل دیگری نیز وجود

سمپاش ایجاد سوسپانسیون میکند ( .)Zand, 2008آزادسازی

دارند که بهطور مستقیم بر کارکرد علفکشها تأثیرگذارند.

آفتکشها از فرموالسیون میکروکپسول به روشهای مختلفی از

دراینارتباط یکی از مهمترین عوامل ،طراحی مناسب سیستم

قبیل متالشی شدن مواد ساختمانی ،آماس و ترکیدن ،خشک

رسانش آفتکش ( )Pesticide Delivery Systemجهت

شدن و ترکخوردن یا انتشار در محیط انجام میشود .تغییر در

دریافت کارایی بیولوژیکی الزم و کاهش مضرات ناخواسته

مورفولوژی میکروکپسول همچون جمع شدن یا ترکخوردگی

است .برای نیل به این هدف همواره الزم است ارتقاء

ممکن است در اثر شرایط محیطی رخ دهد .در مجموع رهاسازی

تکنولوژیهای کاربرد جزء اولویتهای تحقیقاتی لحاظ گردد.

علفکش به مواد ساختمانی میکروکپسول ،محیط اطراف آن و

فرموالسیون میکروکپسول یکی از بهترین ابزار رسانش آفتکش

خصوصیات علفکش وابسته است ( Petersen and Shea,

است ( .)Tsuji, 2001; Zand, 2008امروزه محققان با استفاده

.)1989

از فرموالسیون و ایزومرهایی از علفکشها که کارایی بیشتری

درحالیکه تعدادی از مصرفکنندگان به فقدان دوام و

دارند ،مقدار مصرف سموم را کاهش دادهاند ( Mousavi,

پایداری برخی از علفکشهای خانواده دینیتروآنیلین با

 .)2001بدین لحاظ پژوهشها بر روی فرموالسیونهایی با

فرموالسیون رایج امولسیون اشاره داشتهاند ( Kennedy and

رهاسازی کنترلشده افزایش یافته است (;Li et al., 2016

Talbert, 1977; Parochetti and Dec. 1978; Savage,
)1978؛ نتایج مطالعات نشان داده است که میکروکپسول

;Ueji and Inao, 2001; Meredith et al., 2016
;.)Zand, 2008; Wilson, 2003; Wilkins, 2003

تریفلورالین موجب کنترل طوالنیتر علفهای هرز گرامینه

فرموالسیونهای با رهاسازی کنترلشده ترکیبی از مادۀ مؤثره

یکساله شده و تبخیر کمتری نسبت به فرموالسیون امولسیون

و مواد همراه هستند که با توجه به مقدار الزم برای کنترل آفات،

داشته است ( .)Doub et al., 1988کاربرد  2/2کیلوگرم در

مادۀ مؤثره را در یک دوره زمانی مشخص در محیط آزاد

هکتار از فرموالسیون میکروکپسول تریفلورالین در مقایسه با

میکند .بهعبارتدیگر متمایزکننده اصلی آن از دیگر

فرموالسیون امولسیون با مقدار  4/4کیلوگرم در هکتار دارای

فرموالسیونها همچون امولسیون ،پودر وتابل ،مایع قابل حل در

کارایی علفکشی مشابهی در کنترل علف هرز چچم ( Lolium

آب ،گرانول قابل پخش در آب و غیره فرآیند آزادسازی

 )spp.از هفته چهارم تا سیزدهم پس از کاربرد بوده است .این

تدریجی است و به عبارتی میتوان گفت فرموالسیونهای با

محققین در بررسیهای خود بر روی علفکشهای پروفام

رهاسازی کنترلشده دارای راندمان انتقال و رسانش بیشتری به

( )Prophamو کلروپروفام ( )Chlorprophamبه نتایج مشابهای

محل عمل هستند .درحالیکه در فرموالسیونهای متداول ،ماده

دست یافتند ( Coffman and Gentner. 1980; Coffman

مؤثره در یکزمان و بهطور کامل در محیط قرار میگیرد

 .)and Gentner. 1984فرموالسیون میکروکپسول علفکش

( )Wilkins, 2003; Sopeña, 2009و مقدار کاربرد آنها

پیشرویشی فلوروکلریدون ( )Flurochloridoneدر آفتابگردان

بیش از آستانه حداقل غلظت برای کنترل آفات است .این امر به

( )Helianthus annuus L.درصد گیاهسوزی را نسبت به
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فرموالسیون امولسیون به مقدار زیادی ( 37درصد) کاهش داد

سه سط  75 ،50 ،و  100درصد مادۀ مؤثره توصیهشده (0/9 ،0/6

( .)Wilson, 2003همچنین بررسیها نشان داد که برنج

و  1/2کیلوگرم مادۀ مؤثره در هکتار) و روش کوواربرد ع لووفکش

( )Oryza sativa L.تحمل نسبتاً خوبی به فرموالسیون

در دو سط  ،اختالط و عدم اختالط با خاک بووه ه مووراه دو تی مووار

میکروکپسول کلومازون در دُز کنترلکننده علف هرز سوروف

شاهد عدم کوواربرد ع لووفکش (و جووین و عوودم کن توورل علف هووای

( )Echinochloa crus-galli L.داشت ( Bollich et al.,

هوورز) .پووس از محلولپا شوی بووا ا سووتفاده از سوومپاش پ شووتی ک تووابی

 .)2000فرموالسیون میکروکپسول کلومازون موجب خسارت

شارژی با نازل تیجت با حجم آب مصرفی  400لیتر در هک تووار و

کمتر در دو نوع فلفل ()Banana pepper and Bell pepper

فشار  2بار ،بسته به تیمارها اختالط سم با خاک با رتیواتور متصل

در مقایسه با فرموالسیون امولسیون شد ( Galloway, et al.,

به تراکتور کوچک باغی صورت گرفت.

 .)2000کاهون و همکاران ( )2015در تحقیقات خود اعالم

کرت هووای آز مووایش  20مترمرب عووی ( 5 × 4م توور) و بووا

داشتند که فرموالسیون میکروکپسول استوکلر میتواند در برنامه

فا صووله دو م توور از هووم در ن ظوور گرف تووه شوود .ج هووت ا فووزایش د قووت

مدیریت علفهای هرز پنبه ()Gossypium herbaceum L.

آز مووایش از شوواهد مت نوواظر ( کوورت شوواهد عوودم کن توورل

بهطور ایمن و مؤثر بکار برده شود (.)Cahoon, et al., 2015

علف هووای هوورز طووی ف صوول ر شوود در م جوواورت کوورت تی مووار

علفکش تریفلورالین برای اولین بار در ایران طی فرآیندهای

سمپا شووی) ا سووتفاده شوود .روا نو ب سووطحی نا شووی از بار نوودگی بووا

تخصصی با قرار دادن پوشش یا ماتریکس حفاظتی پلیمری ،به

ح فوور جوووی سرتا سووری کن توورل گرد یوود .ن شوواء تو تووون ر قووم کووا

ذرات کروی و یا در مواردی نامنظم با قطر حدوداً  15تا 50

 326تهیه شووده یووک روز پووس از اع مووال تی مووار به صووورت د سووتی

میکرومتر تبدیل گردید .فرموالسیون میکروکپسول ساخته شده

بووا فوا صوول بووین رد یووف  100سووانتیمتر و روی رد یووف 50

دارای پوشش یا ماتریکس حفاظتی از جنس متیل متااکریالت

سووانتیمتر ( تووراکم  20هووزار بو تووه در هک تووار) در ز مووین ا صوولی

بوده و با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی ،ذرات

ن شوواکاری گرد یوود .تووراکم علف هووای هوورز در هوور کوورت بووه

میکروکپسول بهصورت تک و یا چندهستهای دیده شدند .نتایج

تفک یووک گو نووه در سووط  0/5مترمر بووع در  40و  60روز پووس

بررسیهای گلدانی گویای آن است که فرموالسیون

از ن شوواکاری و همچ نووین وزن توور و خ شووک علف هووای هوورز 60

میکروکپسول علفکش تریفلورالین موجب افزایش کارایی و

روز پس از نشاکاری تعیین شد.
ج هووت محا سووبه کووارایی تیمار هووای علفک شووی از ن سووبت

کاهش دُز مصرفی گردید (نتایج منتشر نشده است).

علفهای هوورز کنترل شووده ن سووبت بووه شوواهد مت نوواظر عوودم کن توورل

این پژوهش با هدف بررسی اثرات فرموالسیون میکروکپسول

علفهای هرز (رابطه  )1استفاده شد (.)1

ساخته شده در مقادیر و روشهای مختلف کاربرد بر کارایی

رابطه []1

علفکش تریفلورالین در کنترل علفهای هرز و همچنین صفات
زراعی گیاه توتون در شرایط مزرعه اجرا شد.
مواد و روشها

در این رابطه مقدار  %Yدرصد کنترل Ycontrol ،و  Ytreatedبه

این آزمایش به صووورت فاکتور یوول بوور پا یووه طوور بلوک هووای

ترتیب تراکم یا وزن خشک علف هرز در شاهد و تیمار است.

کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و

از سوی دیگر عملکرد توتون در هکتار تعیین گردید .در صوود

آموزش تیرتاش در سال زراعی  1393اجرا گردید .عوا موول مووورد

تغییرات عملکرد توتون نیز با استفاده از رابطۀ ( )2محاسبه گردید.

برر سووی ع بووارت بود نوود از :نوووع فرموال سوویون در دو سووط ،
فرموالسیون امولسیون (علفکش ت جوواری توورفالن بووا خ لووو

رابطه []2

48

درصد) و فرموالسیون میکروکپسول ،مقدار کاربرد علفکش در
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در ا یوون راب طووۀ ׳ %Yدر صوود ا فووزایش عمل کوورد و treated׳ Yو

با توجه به دادههای مربوط به تراکم و وزن خشک علف هرز

control׳ Yبه ترتیب عملکرد در کرت تی مووار شووده و شوواهد مت نوواظر

دمروباهی سبز  40و  60روز پس از ن شوواکاری و همچ نووین تووراکم

عدم کنترل علفهای هرز است .پووس از اطمی نووان از نر مووال بووودن

علف هرز تا خروس ریشه قرمز  40روز پس از نشاکاری ،م قوودار

دادهها ،اقدام بووه آ نووالیز وار یووانس و مقای سووه میانگین هووا بووا آز مووون

کارایی فرموالسیون میکروکپسول علفکش تریفلورالین در اب توودا

توکی در سط پنج در صوود بووا ا سووتفاده از نرما فووزار Minitab 18

متأثر از روش کاربرد نبوده و تیمارهای اختالط و یا عدم ا خووتالط

گردید.

از نظر آماری در یک گروه قرار گرفت نوود و لوویکن بووا سووپری شوودن
ز مووان ،عوودم ا خووتالط فرموال سوویون میکروکپ سووول مو جووب تقل یوول

نتایج و بحث

کارایی این علفکش در کنترل علف هرز تا خروس ریشه قرمز

تأثیر تیمارها بر کنترل علفهای هرز

گردیده است (جدول  .)3در توجیه این مطلب می وتوان بووه رف تووار

علفهای هرز شناسایی شووده در کرت هووای آز مووایش ع بووارت

متفاوت علفهای هرز در مقا بوول م قووادیر ع لووفکش ا شوواره ن مووود

بود نوود از آفتابپر سووت (،)Heliotropium europaeum L.

بهطوریکه احتماالً تغییرات دمایی و رطوبتی سط خاک بهمرور

آکالی فووا ( ،)Acalypha sp.اویار سووالم ار غوووانی ( Cyperus

 ،)rotundus L.علفخرچ نو

بووا تووأثیر بوور دوام ع لووفکش ( ،)Buelk et al., 2005م قوودار

( Digitaria sanguinalis

علفکش را به پایینتر از سط آستانه حداقل دُز کنترلکن نوودگی

 ،)(L.) Scop.پیچکصحرایی (،)Convolvulus arvensis L.

( )Cobb and Reade, 2010کاهش داده است .همچ نووین به توور

تووا خروس ری شووه قر مووز (،)Amaranthus retroflexus L.

است تفاوتهای رفتاری دو علف هوورز ،هم چووون پووراکنش بووذور

توواجریزی سوویاه ( ،)Solanum nigrum L.دمرو بوواهی سووبز

علف هووای هوورز در ال یووههای خوواک و خصو صوویات روی شووی

( ،)Setaria viridis L.خارخ سووک ( Tribulus terrestris

 ،)L.خر

فووه (L.

oleracea

،)Portulaca

دانهال هووای ع لووف هوورز ( ;Ghorbani et al., 1999

سوولمهتره

 )Mandumbu et al., 2012; Nichols, et al., 2015مووورد

( ،)Chenopodium album L.قیاق ( Sorghum halepense

توجه قرار گیرد .مطال عووات ن شووان داده ا سووت کووه ر یووزش نووزوالت

 )(L.) Pers.و گوشبره ( Chrozophora tinctoria (L.) A.

جوی طی فصل زرا عووی و پووس از اع مووال ع لووفکش تریف لووورالین

 .)Juss.علف هووای هوورز دمرو بوواهی سووبز و تووا خروس بووه دل یوول

احتماالً عامل افزایش تل فووات در مقای سووه بووا شوورایط خ شووک بوووده

فراوانی باال در زمین آزمایشی بووهعنوان گو نووههای غا لووب در ن ظوور

است ،این مسئله بهویژه در شرایط کوواهش ا خووتالط ع لووفکش بووا

گرفته شدند (جدول .)1

خاک مشهودتر است؛ بنابراین اختالط بووا خوواک مو جووب کوواهش

با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،نوع فرموالسیون ،مقدار

تبخ یوور و تجز یووه نوووری علفکش هووای دینی تووروآنیلین می شووود

کاربرد علفکش و همچنین روش کاربرد آن بر درصد کاهش

( .)Chauhan et al., 2006ا فووزایش مح توووای رطو بووت خوواک

تراکم و وزن خشک علفهای هرز غالب طی  40و  60روز پس

موجب تلفات سووریعتر علفکش هووای خووانواده دینیتروآنیلین هووا

از نشاکاری تأثیر معنیداری ( )p≥0/01داشت .اثر متقابل نوع

شووده ا سووت ( .)Jacques and Harvey, 1979ا فووزایش د مووا و

فرموالسیون و دُز مصرفی بر تراکم و وزن خشک دمروباهی سبز

محتوای رطوبت خاک مو جووب کوواهش نی مووهعمر علفکش هووای

 60روز پس از نشاکاری و اثر متقابل نوع فرموالسیون و روش

تریف لووورالین ،پ نوودیمتالین ،آالک لوور و م توواالکلر گرد یووده ا سووت

کاربرد بر تراکم و وزن خشک دمروباهی سبز  40و  60روز پس

(.)Langhans et al., 2009; Yang and Holmen, 2007

از نشاکاری از نظر آماری معنیدار شد .با توجه به جدول ،2

در مجموع به نظر میرسد جهت ا فووزایش کن توورل علف هووای هوورز

فرموالسیون میکروکپسول بیشترین مقدار کنترل علفهای هرز

مزرعه ،اختالط علفکش بالفاصله پس از مصرف ضروری است

غالب دمروباهی سبز و تا خروس ریشه قرمز را موجب گردید.

هر چند که در برخی از منابع بووه ن تووایج مع بووت عوودم ا خووتالط و یووا
ا خووتالط بووا تووأخیر فرموال سوویون میکروکپ سووول علفکش هووایی
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همچون ایپیتی سووی و ورنول یووت ا شوواره شووده ا سووت ( Wilson,

گرد یوود .از ن ظوور آ موواری کوواربرد  50در صوود دُز توصیه شووده از

.)2003

فرموال سوویون میکروکپ سووول بووهتنهایی مو جووب کوواهش تووراکم

با توجه به نمودارهای مقایسه میانگین اثر کوواربرد م قووادیر هوور

دمرو بوواهی سووبز در سووطحی م عووادل  75در صوود دُز توصیه شووده از

یک از فرموال سوویونها بوور در صوود کوواهش تووراکم و وزن خ شووک

فرموالسیون امولسیون گردیده است .ا یوون م سووئله در مووورد تووراکم

علفهای هرز دمروباهی سبز و تووا خروس ری شووه قر مووز  40و 60

تا خروس ریشه قرمز و همچنین وزن خ شووک دمرو بوواهی سووبز و

روز پس از نشاکاری (شکلهای  1و  ،)2ا سووتفاده از فرموال سوویون

تا خروس ریشه قرمز بارزتر بوده و ح تووی م عووادل  100در صوود دُز

میکروکپ سووول تریف لووورالین مو جووب ا فووزایش کووارایی هوور یووک از

توصیهشده برآورد شد.

مقادیر مصرفی علفکش نسبت بووه فرموال سوویون را یووج امول سوویون
جدول  -1تراکم و وفور نسبی علفهای هرز غالب موجود در مزرعه آزمایشی
The density and abundance of the dominate weeds in the experimental field
نام علمی
تیره
تراکم (بوته در مترمربع)
وفور نسبی (درصد)
Scientific name
Family
)Density (plant per m-2
)Abundance (percent
†40
†60
40
60

نام
Name

دمروباهی سبز
Setaria viridis L.
Poaceae
36
17
28
31
Green Foxtail
تا خروس ریشه قرمز
Amaranthus retroflexus
Amaranthaceae
26
14
20
25
L.
Redroot Pigweed
† روز پس از نشاکاری
†Day after transplanting
جدول  -2میانگین اثر اصلی نوع فرموالسیون علفکش تریفلورالین بر درصد کنترل تراکم و وزن خشک علفهای هرز دمروباهی سبز و تا خروس ریشه قرمز طی
 40و  60روز پس از نشاکاری
Table 2- Mean of the main effect of the formulation of trifluralin on the density and dry weight losses of Green foxtail
and Redroot pigweed compare to weed infest control at 40 and 60 days after tobacco transplanting
درصد کنترل
Control percent
دمروباهی سبز
تا خروس ریشه قرمز
فرموالسیون
Green foxtail
Redroot pigweed
Formulation
†40
†60
40
60
تراکم
تراکم
وزن خشک
تراکم
تراکم
وزن خشک
Density
Density
Dry weight
Density
Density
Dry weight
امولسیون
71.81
68.06
67.89
65.51
64.04
63.29
EC
میکروکپسول
87.73
90.11
90.83
83.58
82.00
81.46
MC
† روز پس از نشاکاری
†Day after transplanting
جدول  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع فرموالسیون و روش کاربرد علفکش تریفلورالین بر درصد کنترل تراکم و وزن خشک علفهای هرز غالب دمروباهی
سبز و تا خروس ریشه قرمز  40و  60روز پس از نشاکاری
Table 3- Mean comparison of the interaction effect of formulation and application methods of trifluralin on the density
and dry weight losses of Green foxtail and Redroot pigweed compare to weed infest control at 40 and 60 days after
tobacco transplanting
درصد کنترل
Control percent
دمروباهی سبز
تا خروس ریشه قرمز
روش کاربرد
فرموالسیون
Green
foxtail
Redroot
pigweed
Application
Formulation
method
†40
†60
40
60
تراکم
تراکم
وزن خشک
تراکم
تراکم
وزن خشک
Density
Density
Dry weight
Density
Density
Dry weight
+
83.85a
82.33b
85.22a
75.78b
77.07b
72.70b
امولسیون
59.78b
53.78c
50.55b
55.25c
51.00c
53.89c
EC
+
92.81a
94.67a
95.11a
88.76a
91.44a
89.89a
میکروکپسول
82.64a
85.56ab
86.56a
78.41ab
72.56b
73.04b
MC
حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیدار در سط آماری پنج درصد با آزمون توکی است.
† روز پس از نشاکاری + ،و – به ترتیب اختالط و عدم اختالط علفکش با خاک.
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Tukey test
† Day after transplanting, + and – soil incorporation and non-incorporation of herbicide, respectively.
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 اثرات متقابل تیمارهای فرموالسیون و مقادیر علفکش تریفلورالین بر درصد کاهش تراکم علفهای هرز دمروباهی سبز (الف) و تا خروس ریشه قرمز-1 شکل
 روز پس از نشاکاری60  و40 (ب) نسبت به شاهد عدم کنترل در
 حداقل اختالف معنیدار:І
Figure 1- The interaction effect of formulation and trifluralin doses on the density losses of Green foxtail (a) and
Redroot pigweed (b) compare to weed infest control at 40 and 60 days after tobacco transplanting
I: Honestly significant difference (HSD)

І: 20.26

І: 18.78

 اثرات متقابل تیمارهای فرموالسیون و مقدار کاربرد علفکش تریفلورالین بر درصد کاهش وزن خشک علفهای هرز دمروباهی سبز (سمت راست) و-2 شکل
 روز پس از نشاکاری60 تا خروس ریشه قرمز (سمت چپ) نسبت به شاهد عدم کنترل در
І حداقل اختالف معنیدار:
Figure 2- The interaction effect of formulation and trifluralin doses on the dry weight of Green foxtail (right) and
Redroot pigweed (left) compare to weed infest control at 40 and 60 days after tobacco transplanting
I: Honestly significant difference (HSD)
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تأثیر تیمارها بر عملکرد توتون

ن تووایج مطال عووات محق قوان ن شووان داده ا سووت کووه فرموال سویون

بر اساس نتایج تجز یووه وار یوانس ،نوووع فرموال سوویون ،م قوودار و

رها سووازی کنترل شووده ع لووفکش تریف لووورالین دارای فعال یووت

روش کاربرد علفکش تریفلورالین تأثیرات معنیداری بر درصد

علفک شوی هم تووراز و یووا بی شووتر از م صوورف دو برا بوور فرموال سویون

افزایش عملکرد نسبت به شاهد عدم کنترل داشتند .تمامی تیمارها

امول سویون بوووده ا سووت .بووهطور م عووال کوواربرد فرموال سویونهای

سبب بهبود عملکرد نسبت به شاهد آلوده به علفهای هرز (2/93

میکروکپ سووول تریف لووورالین در م قووادیر  1/1و  2/2کی لوووگرم در

توون در هک تووار) شوودند .بی شووترین عمل کوورد در تی مووار کوواربرد 100

هکتار در هفته دوم پس از کاربرد دارای فعالیت مساوی یووا بی شووتر

درصد دُز توصیهشده بهصورت اختالط بووا خوواک از فرموال سوویون

از فرموالسیون امولسیون به ترتیب در مقادیر  2/2و  4/4کی لوووگرم

میکروکپسول بووا م قوودار  4/58توون در هک تووار حا صوول گرد یوود .ا ثوور

در هکتار بوده است (.)Coffman and Gentner, 1980

اصلی نوع فرموالسیون تریف لووورالین بوور در صوود ا فووزایش عمل کوورد

نتیجهگیری کلی

نسبت به شاهد عدم کنترل علف هووای هوورز ن شووان داد کووه کوواربرد

بووا تو جووه بووه ن تووایج آز مووایش ،فرموال سوویون میکروکپ سووول

فرموالسیون میکروکپسول با کاهش تداخل علفهای هرز ن سووبت

تریف لووورالین قووادر ا سووت بووا آزاد سووازی توودریجی ع لووفکش در

بووه فرموال سوویون امول سوویون ا فووزایش عمل کوورد بی شووتری را مو جووب

محیط ،هدر رفت سووم را کوواهش داده و مو جووب ا فووزایش کن توورل

گردید (به ترتیب حدوداً  153و  133درصد) .با توجه به نتایج اثر

علف هووای هوورز و عمل کوورد مح صووول تو تووون گووردد .بووا کوواربرد

متقابل نوع فرموالسیون در مقادیر مصرفی ،کاربرد  50درصد مادۀ

فرموالسیون میکروکپسول میتوان دُز مصرفی را به نصف کاهش

مؤثره توصیهشده از فرموالسیون میکروکپسول افزایش عملکردی

داد .هر چند که در مووواردی فرموال سوویون میکروکپ سووول م تووأثر از

همچون کاربرد  100در صوود فرموال سوویون امول سوویون دا شووت و در

روش کاربرد نبود ،ولیکن ب سووته بووه شوورایط آب و هوووایی و ف لووور

یک گروه آماری قرار گرفتند (شکل  .)3این افزایش عملکرد در

علفهای هرز منطقه میتواند اختالط علفکش با خوواک ج هووت

روش اختالط علفکش با خاک نمود بیشتری داشت بهطوریکه

ا

درصد افزایش عملکرد در روش اختالط و عدم اختالط به ترتیب

فووزایش

کووارایی

ضوورورت پ

یوودا نما

یوود.

حدوداً  160و  146درصد گردید (جدول .)4

جدول  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع فرموالسیون و روش کاربرد علفکش تریفلورالین بر درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد عدم کنترل
Table 6- Mean comparison of the interaction effect of formulation and application methods of trifluralin on the
increasing percent of tobacco yield compare to weed infested control
افزایش عملکرد ()%
)Increased yield (%
141.48ab
123.76b
160.24a
145.81ab

روش کاربرد

Application method

+
+
-

فرموالسیون
Formulation
امولسیون
EC
میکروکپسول
MC

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح آماری پنج درصد با آزمون توکی است.
 +و – به ترتیب اختالط و عدم اختالط علفکش با خاک
Mean within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Tukey test
+ and – soil incorporation and non-incorporation of herbicide, respectively.
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І: 41.13

شکل  -3اثرات متقابل فرموالسیون و مقدار کاربرد تریفلورالین بر عملکرد (نمودار ستونی) و درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد عدم کنترل (نمودار خطی)
حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیدار در سط آماری پنج درصد با آزمون توکی است.
 :Іحداقل اختالف معنیدار
Figure 3- The interaction effect of formulation and trifluralin doses on the tobacco yield (bar chart) and the
)percentage of increased tobacco yield compare to infested control (line chart
)I: Honestly significant difference (HSD
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Improving the Efficiency of Trifluralin Herbicide by Microcapsule Formulation
in Weed Control of Tobacco (Nicotiana tobacum)
A. Rahbari1, E. Izadi Darbandi2*, M. H. Rashed Mohassel3, Gh. H. Zohuri4 and E. Zand5
Abstract
Reduce pesticides usage and improve efficiency of them can be achieved by the technology of
controlled release formulations. This experiment conducted to investigate the efficiency of
synthesized microcapsule formulation of trifluralin in Tirtash Research and Education Center
(located in Mazandaran province, the north of Iran) during the 2014 growing season. The
experiment design was three-way factorial arrangement on a CRD with three replications. The
treatments consisted of the microcapsule and emulsifiable concentrate (Treflan® 48%) formulation
in different doses, 50, 75 and 100 percent of recommended dose (0.6, 0.9 and 1.2 kg a.i./ha) and
application methods, soil-incorporated pre-planting and pre-planting. Weeding and weed infest
were prepared as control plots. Density and dry weight of weed at 40 and 60 days after tobacco
transplanting and tobacco yield were measured during the growth season. Based on the relative
abundance of weeds, Setaria viridis L. and Amaranthus retroflexus L. were dominant species. The
experimental results show there were significant difference between formulation type, dose and
method of application on density and dry weight of weed and tobacco yield. The effectiveness of
MC formulation in each applied dose were higher than EC formulation. The 50% recommended
dose of MC formulation had the same weed control effectiveness as 75% recommended dose of the
EC formulation. The green foxtail and redroot pigweed control were about 72 and 69% in 50%
recommended dose of MC formulation and about 79 and 65% in 75% recommended dose of EC
formulation, respectively. Also 50% of MC formulation could increase yield as same as the 100%
of EC formulation, 4.26 and 4.30 ton.ha-1, respectively. Soil incorporation of trifluralin was very
necessary to achieve best efficiency.
Keywords: Controlled release, Reduced dose, Tobacco, Weed.
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