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In order to evaluate the effects of surfactants on the herbicidal 
properties of different acetic acid to citric acid ratios, a two-factor 
factorial greenhouse experiment was conducted with a completely 
randomized design with three replications. The first factor had twelve 
levels including acetic acid to citric acid ratios of 100:0, 80:20, 60:40 
and 50:50 at concentrations of 2, 5, 10% of the said ratios as foliar 
application. The second factor involved the use of surfactants CDEA, 
LAE, SLS, KECO and control (no-surfactant) together with acetic acid-
citric acid mixture. The results showed that at higher acetic acid to 
citric acid ratios, dry weight and leaf area of wild oat and wild mustard 
significantly decreased while their mortality rates increased 
considerably. When used in combination with acetic acid-citric acid 
mixture, surfactant tend to enhance  herbicidal properties more than 
two times, particularly at concentrations of 5 and 10%.  According to 
the results, acetic acid to citric acid ratios of 100:0 and 80:20 at 
concentrations of 5 and 10% when used with CDEA or LAE provided 
the highest efficacy for non-selective weed control.  
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    مقاله پژوهشی     

کشی مخلوط  های کشش سطحی بر خصوصیات علف دهنده بررسی تأثیر کاهش 
 اسید استیک و اسید سیتریک 

   2ی ابوالفضل لطف ،  *1یعقوبیرضا  دیسع

 . رانیتهران، ا  ، ی ا و حرفه یدانشگاه فن ، یدانشکده علوم کشاورز ار، یاستاد  -2و  1
 

 چکیده   اطالعات مقاله

 1400/ 06/ 15دریافت مقاله: 
 1400/ 08/ 14بازنگری مقاله: 
 1400/ 08/ 16پذیرش مقاله: 

 

ارزیابی  به کشی علف  دهنده کشش سطحی در خصوصیاتهای کاهش مویان منظور 
مختلف  نسبت سیتریکهای  اسید  و  استیک  صورت به ای  گلخانه  آزمایشی  ،اسید 

اول    تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور   عاملی در قالب طرح کامالً  دوفاکتوریل  
،  صفر   -100های اسید استیک به اسید سیتریک  شامل نسبتسطح    دوازده   دارای

  ی بیانهادرصد از نسبت 10، 5، 2های غلظت در درصد 50-50و  60-40 ، 80-20
وم شامل  دپاشی در نظر گرفته شد. فاکتور  عنوان محلول نهایی برای محلولشده که به

همراه با مخلوط اسید استیک    KECOو    CDEA  ،LAE  ،SLSهای  مویان کاربرد  
. نتایج این آزمایش نشان داد  بودعنوان شاهد  مویان به  نبردرنکابه  و اسید سیتریک و

وزن خشک، سطح برگ یوالف و  های باالتر اسید استیک به اسید سیتریک نسبتدر 
. کاربرد یافت  داریومیر افزایش معنیو درصد مرگ  دارمعنی  خردل وحشی، کاهش

را    کشیخاصیت علفهای اسید استیک و اسید سیتریک  همراه با مخلوطها  مویان
. براساس نتایج این  زایش دادنددرصد بیش از دو برابر اف  10و    5ویژه در دوزهای  به

درصد   20-80و  0-100اسید استیک به اسید سیتریک    هایکاربرد نسبت  ،آزمایش
باالترین کارایی    LAEیا    CDEAهای  درصد به همراه مویان   10و    5های  در غلظت 

 .  شتصورت غیرانتخابی داه ب های هرزعلفرا برای از بین بردن 
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 مقدمه 
زراعی عوامل کاهش از بین   افت عملکرد کیفی و کمی  های هرز جایگاه ویژه علف   دهنده عملکرد گیاهان  ای در 

ها در چند دهه اخیر در  ثرترین روش ؤ های شیمیایی یکی از م کش . هر چند کاربرد علف [ 1]   محصوالت کشاورزی دارند 
از سویی    محیطی آن رات مخرب زیست ی ث تأ های هرز و افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی بوده است ولی کنترل علف 

ای را برای معرفی  ن تحقیقات گسترده ا له پسماند سموم در محصوالت کشاورزی از سویی دیگر باعث شده محقق ئ و مس 
رو  روبه های هرز  علف ارگانیک نیز عمدتًا با مشکل  تولیدکنندگان محصوالت  همچنین  .  [ 3  ;2] خطرتر انجام دهند  مواد کم 

 . [ 4] اند  های ارگانیک بوده های هرز در زراعت باشد و به دنبال روشی مناسب برای کنترل علف می 
کاپریلیک  ،  [ 7]   2آمونیوم نونانوات   ،  [ 6  ;5]   1پالرگونیک اسید زیست شامل  ترکیبات سازگارتر با محیط تا کنون برخی از  

اسید استیک  از بین ترکیبات ذکر شده    . معرفی شده است   های هرز علف مبارزه با  برای    [ 9  ;8] اسید استیک    و   [ 5]   3اسید 
- 8]   د شو استفاده    های ارگانیک کش مناسب در زراعت عنوان یک علف تواند به می توجهی دارد و  قابل کشی  خاصیت علف 

و در پی  های گیاهی  صدمه مستقیم به غشای پالسمایی سلول را  کشی اسید استیک  علت خاصیت علف متخصصان  .  [ 11
کارایی مخلوط  نشان داد آزمایشی  نتایج   . [ 12] اند بیان کرده   گیاه و از بین رفتن سریع   4مرگ سلولی، بافت مردگی  آن 

 ,2کش  علف های هرز پهن برگ مشابه کارایی  در کنترل علف درصد   20و    15اسید استیک و اسید سیتریک با غلظت  

4-D amine    صورت  درصد به   20و    10های  کاربرد اسید استیک در غلظت   ، در آزمایشی .  [ 13] بود  لیتر در هکتار    1/ 5با دز
  در آزمایشی   . [ 14]   کش استفاده کرد صورت علف ه توان از آن ب های بادام زمینی نداشت و می ثیری بر بوته أ ت  ، کشت پیش 
  ، درصد گردید   90های هرز بیش از  علف   توده زیستی درصد باعث کاهش    20کاربرد اسید استیک در غلظت    دیگر، 

درصد    68های هرز بیش از  علف   توده زیستی درصد باعث کاهش    10با غلظت  و استیک  همچنین کاربرد اسید سیتریک  
 . [ 15]   های هرز را در پی داشت علف   توده زیستی درصد کاهش    13صورتی که کاربرد متریبوزین حدود    شد در 

واسطه کاهش کشش سطحی  باشد که به ها می ها استفاده از سورفکتانت کش های افزایش تأثیر علف یکی از روش 
.  [ 17] شود  کش می افزایش سطح جذب و بهبود کارایی علف   کنندگی سطح سمپاشی شده باعث و افزایش خیس   [ 16] 

  6و کارفنترازون اتیل   5رون متیل کش متسولفو نشان داد با کاربرد سورفکتانت همراه با علف   [ 18] نتیجه آزمایش توئینکل  
درصد بیشتر از شرایط بدون سورفکتانت    63های هرز  رویشی، میزان کنترل علف صورت پس گرم در هکتار به   25با دوز  

  7درصد باعث کنترل علف هرز علف انگشتی   5دست آمد. نتایج آزمایشی دیگر نشان داد کاربرد اسید استیک با غلظت  به 
دهنده کشش سطحی،  عنوان کاهش درصد صابون به   0/ 2نمک و    درصد   5درصد به همراه    5شد ولی کاربرد اسید استیک  

های هرز  . نتایج آزمایشی نشان داد استیک اسید در کنترل علف [ 19] باعث از بین رفتن علف هرز علف انگشتی شد  
های هرز  درصد علف   20ود؛ به شکلی که کاربرد اسید استیک  های هرز نازک برگ مؤثرتر ب برگ نسبت به علف پهن 

درصد کنترل کرد. همچنین کاربرد آدجوانت نیز باعث افزایش    84برگ را تا  های هرز پهن درصد و علف   63برگ را  نازک 
 .  [ 9] برگ گردید  برگ و نازک های هرز پهن کارایی اسید استیک در کنترل علف 

هنوز    [8  ;7] کش ارگانیک در سطح دنیا مورد توجه قرار گرفته است  عنوان یک علف هرچند اسید استیک به 
ترکیب مناسب  یک    ارائه. در تحقیق حاضر سعی در  [ 10]   کش وجود دارداطالعات کمی درباره نحوه استفاده این علف 

 
1 Pelargonic acid  
2 Ammonium nonanoate 
3 Caprylic acid 
4 Necrosis  
5 Metsulfuron-Methyl  
6 Carfentrazone-Ethyl 
7 Digitaria ciliaris 
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کش عمومی  علف عنوان یک  به همراه مویان مناسب به   کشی از اسید استیک و اسید سیتریک دارای کارایی باالی علف 
 . گردیده است 

 ها مواد و روش

ارزیابی کارایی علف به  اسید سیتریک منظور  اسید استیک و  صورت  به   1398در سال  ای  گلخانه آزمایشی    ، کشی 
های  شامل نسبت سطح  دوازده  دارای اول  عامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.  عاملی در قالب طرح کاماًل دو فاکتوریل 

به  استیک  از    10،  5،  2های  غلظت   در   درصد   50- 50و    40- 60  ، 20- 80،  صفر   - 100اسید سیتریک    اسید  درصد 
های  مویان وم شامل کاربرد  د   عامل پاشی در نظر گرفته شد.  عنوان محلول نهایی برای محلول شده که به   بیان های  نسبت 

CDEA   آمید اتانول  دی  اسید  فتی  اتوکسیالت   LAE(،  1)کوکونات  الکل  اسید    KECO(،  2)الریل  فتی  )کوکونات 
 .  ند بود درصد و شاهد بدون کاربرد مویان    0/ 2( در محلول نهایی با غلظت  4)سدیم لوریل سولفات   SLS( و  3اتوکسیالت 

های  گلدان بود که بذرهای آنها در    6وحشی   و خردل   5در این آزمایش یوالف وحشی موردارزیابی    ان محک گیاه 
پیش از کشت، بذور  . بوته در هر گلدان، تنک گردید  10و پس از سبز شدن برای حصول تراکم  تیکی کاشته شد پالس 

زمان اعمال  گراد برای رفع خواب بذر نگهداری شدند.  درجه سانتی   5خردل و یوالف به مدت دو هفته در شرایط دمای 
با نازل تی جت    7لیتری مدل ماتابی   10سمپاشی، از سمپاش  برای اجرای  برگی بود.  چهار  مرحله    ، پاشی تیمارهای محلول 

ی  کش علف برداری یک هفته پس از اعمال تیمارها انجام گردید. برای ارزیابی کارایی  بار استفاده شد. نمونه   2با فشار  
  )8EWRC)   « ارزیابی چشمی به روش استاندارد شورای تحقیقات علف هرز اروپا با نام »   های ساخته شده، روشی محلول 

صورت بصری بازدید شد و به میزان خسارت وارد  ها به های موجود در گلدان مورد استفاده قرار گرفت. در این روش، بوته 
 .   [ 20] امتیازدهی انجام گردید    1ها با توجه به جدول  شده به بوته 

های هرز  تحقیقات علف های هرز برای اساس روش شورای  کش به علف مقیاس ارزیابی چشمی خسارت علف   . 1جدول  

 ( EWRCاروپا ) 

 عالئم قابل مشاهده  درصد کنترل 

 نابودی کامل  100

 کنترل بسیار خوب  99 -96.5

 کنترل خوب  93 -96.5

 کنترل مطلوب  87.5 -93

 کنترل کمی مطلوب  80 -87.5

 کنترل نامطلوب  70-80

 کنترل ضعیف  50-70

 کنترل بسیار ضعیف  50 -1

 ثیر أ ت بی   کامالً  0

 
1  Coconut fatty acid diethanolamide 
2  Lauryl alcohol ethoxylate  
3 Coconut fatty acid ethoxylate  
4 Sodium lauryl sulfate 
5 Avena spp. 
6 Sinapis arvensis 
7 Mathabi 
8 European Weed Research Council   
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صورت تصادفی کف بر شده و به آزمایشگاه منتقل شده  ه از هر گلدان به تعداد سه بوته ب   ، یک هفته پس از سمپاشی 
ها به آزمایشگاه  گیری وزن خشک، بوته گیری گردید. برای اندازه اندازه   1سنج ها توسط دستگاه سطح برگ و سطح برگ بوته 

از    پس ن گردیدند.  ی وز ت و سپس    ند ساعت خشک شد   48اد( به مدت  گر )درجه سانتی   72منتقل و در آون در دمای  
انجام شد.     SAS 9.1.3  ،SAS institute Inافزار آماری  های آماری با استفاده از نرم ها، تمامی تجزیه آوری داده جمع 
( و همگن بودن  Univariateها با استفاده از رویه ) از انجام عمل تجزیه واریانس، از نرمال بودن توزیع باقیمانده   پیش 

( انجام گردید. مقایسه میانگین  GLMهای آزمایش با استفاده از رویه ) ها اطمینان حاصل شد. تجزیه واریانس داده واریانس 
(  LSDدار ) رات متقابل از روش حداقل تفاوت معنی ی ث تأ دار شدن  معنی اثرهای اصلی تیمارهای آزمایشی و در صورت  

 صورت گرفت. 

 و بحث  نتایج 
های اسید استیک و اسید سیتریک و دوز مصرف  نوع مویان و نسبت   کنش دوگانه برهم نتایج تجزیه واریانس نشان داد  

  . ( P˂0.01داشت ) دار در سطح یک درصد  معنی تأثیر  های یوالف  ومیر بوته بر وزن خشک بوته، سطح برگ و درصد مرگ 
داری تحت تأثیر  طور معنی های خردل وحشی نیز به بوته ومیر  خشک بوته، سطح برگ و درصد مرگ همچنین وزن  

(  P˂0.01قرار گرفت )   مصرف   های مختلف دوز   در های اسید استیک و اسید سیتریک  نوع مویان و نسبت   کنش برهم 
 (.  2)جدول  

های اسید استیک و اسید سیتریک و دوز مصرف  ر نوع مویان و نسبت ی ث تأ تجزیه واریانس )میانگین مربعات(    . 2جدول  

 های خردل و یوالف  ومیر بوته بر وزن خشک، سطح برگ و درصد مرگ 

 خردل وحشی 
Sinapis arvensis 

 یوالف وحشی
Avena spp.  درجه

آزادی  
DF 

منابع تغییر                          
SOV 

 وزن خشک

Dry 

weight 

 سطح برگ 

Leaf 

area 

درصد 

 ومیرمرگ 

Mortality 

% 

 وزن خشک

Dry 

weight 

 سطح برگ 

Leaf 

area 

درصد 

 ومیرمرگ 

Mortality 

% 

**0.074333 **298.282 **4223.5 **0.052196 **6.42914 **10732.1 4 
                       مویان

Surfactant  

**0.031068 **237.078 **5285.3 **0.031198 **2.11882 **8257.4 11 
                                   دوز

Dose 

**0.012309 **84.8459 **809.73 **0.002557 **0.19637 **789.86 44 
      مویان× دوز
Dose× 

Surfactant 

0.004564 22.596 76.255 0.0006955 0.024832 45.1444 120 
اشتباه  

                    آزمایشی
Error 

29 32 25 23 16 23 - 
ضریب 

                        تغییرات
CV 

 

 
1 Leaf area meter  
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درصد میزان ماده خشک خردل وحشی، کاهش    10به    2نتایج این آزمایش نشان داد با افزایش دوز مصرف از  
(. همچنین با افزایش درصد اسید استیک نسبت به اسید سیتریک میزان ماده خشک خردل  P˂0.05داری یافت ) معنی 

های اسید استیک و سیتریک و دوزهای مختلف  (. با کاربرد مویان اختالف بین نسبت P˂0.05)  وحشی، کاهش پیدا کرد 
صفر با  - 100ه اسید سیتریک  در میزان کاهش ماده خشک خردل وحشی افزایش یافت. با کاربرد نسبت اسید استیک ب 

  0/ 061ترتیب صفر،  بیشترین کاهش در وزن خشک خردل وحشی به   SLSو    CDEA  ،LAEدرصد همراه مویان    10دوز  
درصد، وزن خشک خردل وحشی سه برابر افزایش    2به    10(. با کاهش دوز مصرف از  1دست آمد )شکل  گرم به   0/ 077و  

دار در کاهش وزن خشک خردل وحشی تحت تأثیر  یجاد اختالف معنی باعث ا   KECOیافت. هر چند کاربرد مویان  
های مختلف اسید استیک و سیتریک و دوزهای مختلف داشت ولی وزن خشک خردل وحشی تحت تأثیر مویان  نسبت 

KECO    دست آمد و در  گرم به   0/ 179درصد به میزان    10صفر در دوز  - 100در نسبت اسید استیک به اسید سیتریک
کشی  (. با افزایش نسبت اسید استیک به اسید سیتریک از کارایی علف 1سایر مویان بسیار ضعیف بود )شکل    مقایسه با 

به صفر و    100در نسبت    CDEAطوری که در شرایط کاربرد مویان  این ترکیب در شرایط کاربرد مویان کاسته شد؛ به 
دست آمد. با کاهش  گرم به   0/ 115صفر و ترتیب  درصد میزان ماده خشک خردل وحشی به  10در دوز   50- 50نسبت  

آمده در  دست داری بین وزن خشک خردل وحشی به درصد بین ماده خشک دیگر، اختالف معنی   2به    10دوز مصرف از  
 (.  1های مختلف وجود نداشت )شکل  های مختلف اسید استیک و اسید سیتریک و مویان نسبت 
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 نسبت اسید استیک به اسید سیتریک و دوز مصرف

و    5،  2کاربرد )   ( در سه دوز 50- 50و    40- 60،  20- 80،  0- 100کنش دوگانه نسبت استیک اسید به اسید سیتریک ) تأثیر برهم   . 1شکل  

: الریل الکل اتوکسیالت،  LAE: کوکونات دی اتانول آمید،  CDEA: بدون ماده افزودنی،  Controlدرصد( همراه مواد افزودنی )   10

KECO اسیداتوکسیالت و  فتی : کوکوناتSLS  سدیم لوریل سولفات بر وزن خشک کل خردل وحشی در بوته. حروف متفاوت در :

 ( هستند.  LSDدار ) درصد براساس آزمون حداقل تفاوت معنی   5دار در سطح  دهنده اختالف معنی ها نشان باالی ستون 

 
تغییرات سطح برگ خردل وحشی تحت تأثیر تیمارهای نسبت اسید استیک و اسید سیتریک و دوز مصرف در  

صورت  های مختلف روندی مشابه با تغییرات ماده خشک خردل وحشی داشت. هرچند سطح برگ خردل وحشی به مویان 
لف در شاهد بدون کاربرد مویان  های مختلف اسید استیک و اسید سیتریک و دوزها مخت داری تحت تأثیر نسبت معنی 

های اسید استیک و سیتریک و دوزهای مختلف در میزان سطح برگ  قرار گرفت ولی با کاربرد مویان اختالف بین نسبت 
درصد همراه مویان   10صفر با دوز - 100خشک خردل وحشی افزایش یافت. با کاربرد اسید استیک به اسید سیتریک  

CDEA  ،LAE    وSLS   (.  2دست آمد )شکل  به   2/ 88و    2ترتیب صفر،  بیشترین کاهش در سطح برگ خردل وحشی به
  CDEA  ،LAEهای  های اسید استیک به اسید سیتریک در مویان درصد در تمامی نسبت   10به    2با افزایش دوز مصرف  

صفر  - 100تریک  طوری که در نسبت اسید استیک به سی سطح برگ خردل وحشی کاهش شدید نشان داد؛ به   SLSو  
و شاهد   KECOرسید ولی در کاربرد مویان  23/ 5به  2/ 88و  29/ 3به   2، 32/ 2ترتیب از صفر به  در شرایط مذکور به 
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درصد تفاوت    2رسید. با کاهش دوز مصرف به    15به    12/ 3و    13به    5/ 7ترتیب  بدون مویان میزان تغییرات کمتر بود و به 
های مختلف اسید استیک به سیتریک مشاهده نشد ولی افزایش  بین نسبت داری در سطح برگ خردل وحشی در  معنی 

 (.  2داری در سطح برگ خردل وحشی مشاهده شد )شکل  درصد تفاوت معنی   10دوز مصرف به  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت اسید استیک به اسید سیتریک و دوز مصرف

و    5،  2دوز کاربرد ) ( در سه  50- 50و    40- 60،  20- 80،  0- 100کنش دوگانه نسبت استیک اسید به اسید سیتریک ) تأثیر برهم   . 2شکل  

: الریل الکل اتوکسیالت،  LAE: کوکونات دی اتانول آمید،  CDEA: بدون ماده افزودنی،  Controlدرصد( همراه مواد افزودنی )   10

KECO اسیداتوکسیالت و  فتی : کوکوناتSLS  سدیم لوریل سولفات بر سطح برگ خردل وحشی در بوته. حروف متفاوت در باالی :

 ( هستند. LSDدار ) درصد براساس آزمون حداقل تفاوت معنی   5دار در سطح  نده اختالف معنی ده ها نشان ستون 

 
صفر با    - 100ومیر خردل وحشی نسبت اسید استیک به اسید سیتریک  نتایج این آزمایش نشان داد درصد مرگ 

درصد در    56/ 6و    93،  100ترتیب  باالترین مقدار را به   SLSو    CDEA  ،LAEهای  درصد همراه با کاربرد مویان   10دوز  
شی در نسبت اسید استیک به اسید سیتریک  ومیر خردل وح (. درصد مرگ 3کنترل علف هرز خردل وحشی داشت )شکل  
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درصد بود.    25درصد و در شاهد بدون مویان    33به میزان    KECOدرصد همراه با کاربرد مویان    10صفر با دوز    - 100
ومیر خردل  درصد مرگ   10با کاهش مقدار اسید استیک در نسبت اسید استیک و اسید سیتریک و کاربرد در دوز  

- 50صفر به   - 100طوری که با تغییر نسبت اسید استیک به اسید سیتریک از  پیدا کرد؛ به داری  وحشی، کاهش معنی 
ترتیب  ومیر به و شاهد درصد مرگ   CDEA  ،LAE  ،SLS  ،KECOهای  درصد همراه با کاربرد در مویان   10در دوز    50
(. با کاهش دوز مصرف نیز  3درصد کاهش یافت )شکل    5به    25و    6/ 6به    33،  40به    56/ 6،  43به    93،  26/ 6به    100از  

صفر، با کاهش  -   100شدت کاسته شد. در شرایط کاربرد نسبت اسید استیک به اسید سیتریک ومیر به از درصد مرگ 
  56/ 6،  5به    93،  5به    100ترتیب از  ومیر به درصد مرگ   CDEA  ،LAE  ،SLS  ،KECOهای  در مویان   2به    10دوز از  

 (.  3درصد کاهش یافت )شکل    0/ 2به    33و    0/ 5به  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نسبت اسید استیک به اسید سیتریک و دوز مصرف

و    5،  2( در سه دوز کاربرد ) 50- 50و    40- 60،  20- 80،  0- 100کنش دوگانه نسبت استیک اسید به اسید سیتریک ) تأثیر برهم   . 3شکل  

: الریل الکل اتوکسیالت،  LAE: کوکونات دی اتانول آمید،  CDEA: بدون ماده افزودنی،  Controlدرصد( همراه مواد افزودنی )   10

KECO اسیداتوکسیالت و  فتی : کوکوناتSLS های خردل وحشی. حروف متفاوت در  ومیر بوته : سدیم لوریل سولفات بر درصد مرگ

 ( هستند. LSDدار ) درصد براساس آزمون حداقل تفاوت معنی   5دار در سطح  دهنده اختالف معنی ها نشان باالی ستون 
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سیتریک در دوزهای مختلف همراه با  های اسید استیک و اسید  وزن خشک یوالف وحشی تحت تأثیر کاربرد نسبت 
صفر    - 100کارنبردن آن قرار گرفت. در شاهد بدون کاربرد مویان نسبت اسید استیک به اسید سیتریک  کاربرد مویان و به 

  0/ 26و    0/ 2ترتیب  درصد و کمترین مقدار وزن خشک یوالف وحشی را به خود اختصاص داد که به   10در دوز    20- 80و  
های دیگر اسید استیک به اسید سیتریک و دوزهای مختلف مقدار ماده خشک یوالف وحشی به  نسبت   گرم بود. در سایر 

کشی این ترکیب در دوزهای باال گردید.  (. کاربرد مویان باعث افزایش تأثیر علف 4داری افزایش یافت )شکل  شکل معنی 
  10صفر و دوز  - 100اسید سیتریک    همراه با نسبت اسید استیک به   CDEA  ،LAE  ،SLS  ،KECOهای  کاربرد مویان 

و صفر گرم گردید ولی کاهش   0/ 078، صفر، 0/ 087ترتیب به میزان درصد باعث کاهش وزن خشک یوالف وحشی به 
گرم رساند که    0/ 37و    0/ 46،  0/ 32،  0/ 43ترتیب به  درصد میزان وزن خشک یوالف وحشی را به   2به    10دوز مصرف از  

های  (. هرچند سایر نسبت 4کند )شکل  شدت کم می کشی این ترکیب را به کارایی علف رسد کاهش دوز مصرف،  به نظر می 
اسید استیک به اسید سیتریک در دوزهای مختلف باعث کاهش وزن خشک یوالف وحشی گردید ولی نسبت اسید  

اهش وزن خشک  درصد همراه با مویان، باالترین کارایی را در ک   10در دوز    20- 80صفر و  - 100استیک به اسید سیتریک  
 (.  4یوالف وحشی داشت )شکل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبت اسید استیک به اسید سیتریک و دوز مصرف

و    5،  2( در سه دوز کاربرد ) 50- 50و    40- 60،  20- 80،  0- 100کنش دوگانه نسبت استیک اسید به اسید سیتریک ) تأثیر برهم   . 4شکل  

: الریل الکل اتوکسیالت،  LAE: کوکونات دی اتانول آمید،  CDEA: بدون ماده افزودنی،  Controlدرصد( همراه مواد افزودنی )   10

KECO اسیداتوکسیالت و  فتی : کوکوناتSLS  سدیم لوریل سولفات بر وزن خشک کل یوالف وحشی در بوته. حروف متفاوت در :

 تند. ( هس LSDدار ) درصد براساس آزمون حداقل تفاوت معنی   5دار در سطح  دهنده اختالف معنی ها نشان باالی ستون 
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های مختلف اسید استیک و اسید سیتریک در شرایط بدون کاربرد مویان در دوزهای مختلف باعث  کاربرد نسبت 
های مختلف اسید استیک به  درصد در نسبت   10داری در سطح برگ یوالف وحشی شد. در دوز  ایجاد اختالف معنی 

صفر بیشترین کاهش سطح  - 100نسبت    اسید سیتریک بیشترین کاهش سطح برگ یوالف وحشی مشاهده شد ولی در 
های مختلف اسید استیک و اسید سیتریک  (. با کاربرد مویان همراه با نسبت 5مشاهده شد )شکل    17/ 8برگ به میزان 

در دوزهای مختلف، کاهش بیشتری در سطح برگ یوالفت وحشی ایجاد شد. در نسبت اسید استیک استیک به اسید  
ترتیب  میزان سطح برگ به   KECOو    CDEA ، LAE ، SLSد همراه با کاربرد مویان  درص   10صفر با دوز  - 100سیتریک  

های  دست آمد. بهترین کارایی در کاهش سطح برگ یوالف وحشی مربوط به کاربرد مویان و صفر به   0/ 33، صفر،  0/ 62
CDEA    وKECO   باالتری در  های مختلف اسید استیک به اسید سیتریک در دوزهای مختلف کارایی  بود که در نسبت

درصد در    2در دوز    50- 50جز نسبت اسید استیک به اسید سیتریک  وحشی داشتند و به   82کاهش سطح برگ یوالف  
  2در دوز    - 50و    40- 60،  20- 80صفر،  - 100های اسید استیک به اسید سیتریک  در نسبت   CDEAو    KECOمویان  

طور به نظر  (. این 5دست آمد )شکل متر از پنج به ها و دوز ها میزان سطح برگ یوالف وحشی ک درصد در سایر نسبت 
همراه با اسید استیک و اسید سیتریک، کارایی باالتری نسبت به سایر    CDEAو    KECOهای  رسد که کاربرد مویان می 

 ها یا شرایط بدون مویان در کاهش سطح برگ یوالف وحشی داشت.  مویان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت اسید استیک به اسید سیتریک و دوز مصرف

و    5،  2( در سه دوز کاربرد ) 50- 50و    40- 60،  20- 80،  0- 100دوگانه نسبت استیک اسید به اسید سیتریک ) کنش  تأثیر برهم   . 5شکل  

: الریل الکل اتوکسیالت،  LAE: کوکونات دی اتانول آمید،  CDEA: بدون ماده افزودنی،  Controlدرصد( همراه مواد افزودنی )   10

KECO اسیداتوکسیالت و  فتی : کوکوناتSLS  سدیم لوریل سولفات بر سطح برگ یوالف وحشی در بوته. حروف متفاوت در باالی :

 ( هستند.  LSDدار ) درصد براساس آزمون حداقل تفاوت معنی   5دار در سطح  دهنده اختالف معنی ها نشان ستون 
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( و ماده خشک )شکل  5برگ )شکل  های یوالف وحشی، مشابه تغییرات سطح  ومیر گیاهچه روند تغییرات درصد مرگ 
های مختلف اسید استیک و اسید سیتریک  کشی در نسبت ( یوالف وحشی بود و کاربرد مویان باعث افزایش کارایی علف 4
های  های یوالف وحشی در تمامی نسبت ومیر بوته ویژه در دوزهای باال گردید. در شرایط بدون مصرف مویان درصد مرگ به 

  CDEAهای مورداستفاده  (. از بین مویان 6درصد بود )شکل    20سیتریک و دوزهای مختلف کمتر از  اسید استیک و اسید  
  10ویژه در دوز  های یوالف وحشی به ومیر بوته های مورداستفاده، کارایی باالتری در مرگ نسبت به سایر مویان   KECOو  
های اسید استیک به اسید سیتریک  ین نسبت های یوالف وحشی در ب ومیر بوته درصد داشتند. بیشترین درصد مرگ   5و  

  100و    80،  100ترتیب  اتفاق افتاد که به   KECOو    CDEA  ،LAEهای  درصد همراه با مویان   10صفر و دوز  - 100
(. هرچند با کاهش درصد اسید استیک  6درصد بود )شکل    20و    46و شاهد به میزان    SLSدرصد بود ولی کارایی مویان  

ومیر یوالف وحشی کاسته شد ولی با کاهش دوز  ید استیک به اسید سیتریک از درصد مرگ های مختلف اس در نسبت 
های یوالف وحشی با  ومیر بوته درصد مرگ   KECOو    CDEA  ،LAEهای  درصد همراه با مویان   2به    10مصرف از  

 (.  6شدت بسیار بیشتری کاهش یافت )شکل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نسبت اسید استیک به اسید سیتریک و دوز مصرف

و    5،  2( در سه دوز کاربرد ) 50- 50و    40- 60،  20- 80،  0- 100کنش دوگانه نسبت استیک اسید به اسید سیتریک ) برهم تأثیر    . 6شکل  

: الریل الکل اتوکسیالت،  LAE: کوکونات دی اتانول آمید،  CDEA: بدون ماده افزودنی،  Controlدرصد( همراه مواد افزودنی )   10

KECO اسیداتوکسیالت و  فتی : کوکوناتSLS های یوالف وحشی. حروف متفاوت در  ومیر بوته دیم لوریل سولفات بر درصد مرگ : س

 ( هستند. LSDدار ) درصد براساس آزمون حداقل تفاوت معنی   5دار در سطح  دهنده اختالف معنی ها نشان باالی ستون 
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های  زراعت در    ویژه به   عمومی کش  عنوان یک علف به   را   کشی اسید استیک پتانسیل علف   ، تا کنون مطالعات متعددی 
- 80صفر و  - 100به اسید سیتریک  اسید استیک    های نسبت نتایج تحقیق حاضر نشان داد .  [ 6]   اند یید کرده أ ارگانیک ت 

  درصد   10که البته در دوز    بخشی کنترل کند صورت رضایت به را    های علف هرز یوالف و خردل وحشی گونه   توانست   20
د. نتایج یک تحقیق نشان داد کاربرد اسید استیک با  ن کامل از بین ببر  های یوالف و خردل وحشی را گیاهچه توانستند 

های هرز گردید. با گذشت  درصد علف  95لیتر در هکتار باعث کنترل    400و   200درصد با حجم به میزان    20غلظت 
  تحقیق . نتایج  [ 9]   یتر در هکتار بسیار مشهود بود ل   200های هرز خود را ترمیم کردند که این مورد در حجم  علف   ، زمان 

  های هرز داشت. درصد بهترین کارایی را در کنترل علف   30و    20،  10نشان داد اسید استیک در غلظت    [ 8]   دومنگینی 
های هرز  درصد اسید استیک در مراحل اولیه رشد علف   10و   5های اد هرچند غلظت ولی نتایج آزمایشی دیگر نشان د 

در کنترل    های هرز اساسًادرصد در مراحل اولیه رشد علف   20و    15کنترل بهتری داشتند ولی افزایش غلظت به بیش از  
  20تا    5کشی بین  توصیه شده اسید استیک برای اهداف علف غلظت    ها طبق نتایج برخی آزمایش .  [ 6]   ثر نبود ؤ آنها م 

 است.  بیان شده    [ 21] درصد    30و تا   [ 15]   درصد بوده است 
های مختلف اسید استیک و اسید سیتریک در دوزهای مختلف توانست  ن تحقیق هرچند کاربرد نسبت طبق نتایج ای 

ها با هدف کاهش کشش  های هرز تحت آزمایش گردد ولی افزودن مویان باعث کنترل و در برخی موارد نابودی علف 
طوری که کاربرد نسبت اسید  ید؛ به های هرز، آزمایش گرد سطحی باعث افزایش چشمگیر کارایی آنها در از بین بردن علف 

باعث از بین رفتن کامل    KECOو    CDEAهای درصد همراه با مویان   10صفر در دوز  - 100استیک و اسید سیتریک  
کشی اسید استیک را  پتانسیل علف  مویان، در تحقیقی کاربرد اسید استیک و های یوالف و خردل وحشی شد. گیاهچه 

   . [ 22] زمینی افزایش داد  شیرین، پیاز و سیب های هرز ذرت  در کنترل علف 
یوالف و خردل وحشی به  در از بین بردن  را  ها کارایی این مخلوط  مویان  ن افزود هرچند طبق نتایج تحقیق حاضر  

کشی مخلوط اسید استیک و اسید سیتریک همراه با هر مویان  میزان دو تا سه برابر افزایش داد ولی افزایش کارایی علف 
های  در نسبت   KECOو    CDEA  ،LAEهای  های دیگر متفاوت بود و براساس نتایج این آزمایش، کارایی مویان از مویان 

مختلف اسید استیک به اسید سیتریک در دوزهای مختلف در کنترل یوالف وحشی مؤثر بود؛ در صورتی که برای کنترل  
های مختلف اسید استیک به اسید سیتریک در دوزهای  در نسبت   SLSو    CDEA  ،LAEهای  خردل وحشی مویان 

توان به ساختار مولکولی مویان و نوع گونه گیاهی مرتبط دانست.  می   مختلف، کارایی بهتری داشتند که علت این تفاوت را 
های هرز بسته به گونه و سن علف هرز  کارایی اسید استیک در کنترل علف   نشان داد   [ 22] تحقیقات ایوانز و بلیندر  

برگ  نازک های هرز  برگ را بهتر از علف های هرز پهن علف   ، نشان داد اسید استیک   ی نیز نتایج تحقیق   البته باشد.  متفاوت می 
علت  . نتایج تحقیقات نشان داده است  [ 9]   کند کنترل می های هرز چندساله  ساله را بهتر از علف های هرز یک و علف 

باشد  می های گیاهی  به غشای پالسمایی سلول اسید استیک  کشی اسید استیک به دلیل صدمه مستقیم  خاصیت علف 
و از بین رفتن سریع    1، بافت مردگی شود و باعث مرگ سلول که باعث از بین رفتن خاصیت نفوذپذیری انتخابی آن می 

تنهایی قادر به از بین بردن گیاهان بود ولی کاربرد  طبق نتایج تحقیق حاضر هرچند اسید استیک به   . [ 12] گردد  می   گیاه 
های هرز خردل وحشی و یوالف وحشی  نسبتی از اسید سیتریک با اسید استیک توانست تأثیر بهتری در از بین بردن علف 

یک و اسید استیک گزارش  نتایج مشابهی را در مورد تأثیر کاربرد توأم اسید سیتر  [ 21] داشته باشد. ابوزینا و همکاران 
شود  پاشی در گیاه می ها طی محلول دهنده کشش سطحی باعث خیس شدن کامل برگ کردند. کاربرد یک مویان کاهش 

ها  کش کش باالتر رفت و میزان کنترل افزایش یافت. افزایش کارایی علف واسطه افزایش سطح جذب، میزان جذب علف و به 
 . [ 18  ;17] دهنده کشش سطحی در تحقیقات متعددی تأیید شده است  های کاهش واسطه کاربرد مویان به 

 
1 Necrosis  
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 یری  گ نتیجه   
و    5درصد در دوز    20- 80صفر و  - 100اسید سیتریک    به   اسید استیک   نسبت نتایج تحقیق حاضر نشان داد کاربرد  

کنترل  مطلوبی    شکل   به های یوالف و خردل را  گیاهچه   ه است توانست   LAEو    CDEAهای  درصد همراه با مویان   10
می یافته   . ند ک  تحقیق  این  علف های  فرموالسیون  و  ساخت  برای  شروعی  تولید  کش تواند  برای  مناسب  عمومی  های 

زیست مانند  های پرخطر برای محیط کش محصوالت گیاهی ارگانیک در کشور باشد و با توجه به فرایند حذف علف 
 تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد.  پاراکوات دیکلراید، این ترکیب می 

References 

[1] Zimdahl, R. L. (2018, February 7). Fundamentals of weed science (5th ed.). Academic 

Press, Cambridge, Massachusetts. https://www.elsevier.com/books/fundamentals-

of-weed-science/zimdahl/978-0-12-811143-7   
[2] Shojaaddini, M., Amiri, R  & ,.Babaei, S. (2020). An investigation of the Susceptibility of 

10 Iranian Grape Cultivars to Lobesia botrana (Lep.: Tortricidae). Karafan Quarterly 

Scientific Journal, 17(2), 33-50. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.119210   
[3] Yaghoobi, S. R. (2014, July 25). Weed management with emphasis on ecological 

management and chemical management. Sepehr Publishing. https://www.adineh 

book.com/gp/product/6006200200   
[4] Fracchiolla, M., Renna, M., D'Imperio, M., Lasorella, C., Santamaria, P., & Cazzato, E. 

(2020).  Living Mulch and Organic Fertilization to Improve Weed Management, 

Yield and Quality of Broccoli Raab in Organic Farming. Plants, 9(2), 177. https:// 

doi.org/10.3390/plants9020177  
[5] Patton, A., Braun, R., & Weisenberger, D. (2019). Single Applications of Natural 

Postemergence Weed Control Options Do Not Provide Effective Ground Ivy 

Control. Crop, Forage & Turfgrass Management, 5(1), 1-7. https://doi.org/10.21 

34/cftm2018.12.0101   
[6] Shehata, S., Abouziena, H., Abdelgawad, K., & Elkhawaga, F. (2018). Weed Control 

Efficacy, Growth and  Yield of Potato (Solanum tuberosum L.) as Affected by 

Alternative Weed Control Methods. Potato Research, 62(1), 139–155. https://doi. 

org/10.1007/s11540-018-9404-1   
[7] Webber, C. L., Shrefler, J. W., Brandenberger, L. P., Taylor, M. J., Carrier, L. K., & 

Shannon, D. K. (2010). Weed Control Efficacy With Ammonium Nonanoate for 

Organic Vegetable Production. International Journal of Vegetable Science, 17(1), 

37-44. https://doi.org/10.1080/19315260.2010.501850   
[8] Domenghini, J. C. (2020). Comparison of acetic acid to glyphosate for weed suppression 

in the garden. HortTechnology, 30(1), 82-87. https://doi.org/10.21273/HORTTEC 

H04453-19   
[9] Webber, C., Jr, P., Shrefler, J., & Spaunhorst, D. (2018). Impact of Acetic Acid 

Concentration, Application Volume, and  Adjuvants on Weed Control Efficacy. 

Journal of Agricultural Science, 10(8), 1-6. https://doi.org/10.5539/jas.v10n8p1   
[10] Brainard, D. C., Curran, W. S., Bellinder, R. R., Ngouajio, M., VanGessel, M. J., Haar, 

M. J., Lanini, W. T., & Masiunas, J. B. (2013). Temperature and relative humidity 

affect weed response to vinegar and clove oil. Weed Technology, 27(1), 156-164. 

https://doi.org/10.1614/WT-D-12-00073.1   

https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-weed-science/zimdahl/978-0-12-811143-7
https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-weed-science/zimdahl/978-0-12-811143-7
https://doi.org/10.48301/kssa.2020.119210
https://www.adinehbook.com/gp/product/6006200200
https://www.adinehbook.com/gp/product/6006200200
https://doi.org/10.3390/plants9020177
https://doi.org/10.2134/cftm2018.12.0101
https://doi.org/10.2134/cftm2018.12.0101
https://doi.org/10.1007/s11540-018-9404-1
https://doi.org/10.1007/s11540-018-9404-1
https://doi.org/10.1080/19315260.2010.501850
https://doi.org/10.21273/HORTTECH04453-19
https://doi.org/10.21273/HORTTECH04453-19
https://doi.org/10.5539/jas.v10n8p1
https://doi.org/10.1614/WT-D-12-00073.1


 یابوالفضل لطف و یعقوبیرضا  دیسع                                                     159-173 ،4شماره (، 1400) 18کارافن،   فصلنامه علمی

173 

 

[11] Yaghoobi, S. R. (2020). Seaweed Extract: Innovation for Organic Agriculture. Karafan 

Quarterly Scientific Journal, 17(2), 23-31. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.119206   
[12]  Smith-Fiola, D., & Gill, S. (2021, October 5). Vinegar: An Alternative to Glyphosate?. 

College of Agriculture and Natural Resources, University of Maryland Extension. 

https://extension.umd.edu/resource/vinegar-alternative-glyphosate 
[13] Rahayuningsih, S., & Supriadi, S. (2016). Herbicidal efficacy of acetic acid and citric acid 

base on broad leaf weeds of medicinal crops fields. Buletin Penelitian Tanaman Rempah 

dan Obat, 25(2), 137-143. https://doi.org/10.21082/bullittro.v25n2.2014.137-143 
[14] Maheswari, N., & Thangaratham, T. (2015). Effect of acetic acid as pre-plant herbicide 

on Arachis hypogaea L. Germination. International Journal of Pharmaceutical 

Sciences Review and Research, 31(1), 20-24. https://www.globalresearchonline.net/ 

pharmajournal/vol31iss1.aspx  
[15] Shehata, S. (2017). Safe Weed Management Methods as Alternative to Synthetic 

Herbicides in Potato. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical 

Sciences, 8(2), 1148-1156. https://scholar.cu.edu.eg/?q=saidshehata/publications/ 

safe-weed-management-methods-alternative-synthetic-herbicides-potato  
[16] Appah, S., Jia, W., Ou, M., Wang, P., & Asante, E. A. (2020). Analysis of potential impaction 

and phytotoxicity of surfactant-plant surface interaction in pesticide application. Crop 

Protection, 127, 104961. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.104961 
[17] Anderson, E. (2021). The Effect of Anionic Surfactants on Herbicide Mixtures and 

Solutions. [MSc Thesis, University of Nebraska]. Lincoln, Netherland. https:// 

digitalcommons.unl.edu/agronhortdiss/219 / 
[18]   Jena, T., Singh, R. K., & Bisen, N. (2018). Surfactant influence on efficacy of herbicides 

in barley. Indian Journal of Weed Science, 50(1), 56-58. https://doi.org/10.5958/09 

74-8164.2018.00012.6   
[19] Mahachai, P., & Subsoontorn, P. (2021). Assessment of Effectiveness of Vinegar and 

Hydrogen Peroxide Based Herbicide Formulation Against Common Weeds in 

Thailand. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), 29(3), 

20-29. https://doi.org/10.14456/nujst.2021.23   
[20] Zand, E., Baghestani, M. A., Porazar, R., Sabeti, P., Ghezeli, F., Khayami, M. M., & 

Razazi, A. (2010). Efficacy evaluation of Ultima (Nicosulfuron+Nimsulfuron), 

Lumax (Mesotrion+ S-metolacholor+ Terbuthlazine) and Amicarbazone 

(Daynamic) in comparison with current herbicide to control of weeds in corn. 

Journal of Plant Protection, 23(2), 42-55. https://doi.org/10.22067/jpp.v23i2.2549   
[21] Abouziena, H., Omar, A., Sharma, S., & Singh, M. (2009). Efficacy Comparison of 

Some New Natural-Product Herbicides for Weed Control at Two Growth Stages. 

Weed Technology, 23(3), 431-437. https://doi.org/10.1614/WT-08-185.1   
[22] Evans, G. J., & Bellinder, R. R. (2009). The Potential Use of Vinegar and a Clove Oil 

Herbicide for Weed Control in Sweet Corn, Potato, and Onion. Weed Technology, 

23(1), 120-128. https://doi.org/10.1614/WT-08-002.1   

 

https://doi.org/10.48301/kssa.2020.119206
https://extension.umd.edu/resource/vinegar-alternative-glyphosate
https://doi.org/10.21082/bullittro.v25n2.2014.137-143
https://www.globalresearchonline.net/pharmajournal/vol31iss1.aspx
https://www.globalresearchonline.net/pharmajournal/vol31iss1.aspx
https://scholar.cu.edu.eg/?q=saidshehata/publications/safe-weed-management-methods-alternative-synthetic-herbicides-potato
https://scholar.cu.edu.eg/?q=saidshehata/publications/safe-weed-management-methods-alternative-synthetic-herbicides-potato
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.104961
https://digitalcommons.unl.edu/agronhortdiss/219/
https://digitalcommons.unl.edu/agronhortdiss/219/
https://digitalcommons.unl.edu/agronhortdiss/219/
https://doi.org/10.5958/0974-8164.2018.00012.6
https://doi.org/10.5958/0974-8164.2018.00012.6
https://doi.org/10.14456/nujst.2021.23
https://doi.org/10.22067/jpp.v23i2.2549
https://doi.org/10.1614/WT-08-185.1
https://doi.org/10.1614/WT-08-002.1

