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چکیده
به منظور ارزیابی تأثیر کاربرد روغنهای گیاهی بر کارایی ستوکسیدیم در کنترل قیاق آزمایشی بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاامً تااادفی باا
چهار تکرار در سال  1396در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد .تیمارهاا شاامل غلظات ستوکسایدیم در شا سا ،0
 281/25 ، 187/5 ،93/75 ،46/875و  375گرم ماده مؤثره در هکتار) و نوع ماده افزودنی گیاهی در  8س شاهد بدون روغن گیااهی) و روغانهاای
گیاهی ذرت ،زیتون ،هسته انگور ،زیره ،سیاهدانه ،نعناع و آفتابگردان بودند .نتایج حاصل از برازش دادههای انادازهگیاری شاده باه مادل ساه پاارامتری
لجستیک نشان داد که غلظت مؤثر  50درصد برای تمام صفات اندازهگیری شده در حضور روغن های گیاهی در مقایسه باا کااربرد ستوکسایدیم بادون
روغن گیاهی کاه یافت که نشاندهنده بهبود کارایی ستوکسیدیم در کنترل قیاق است .توانایی نسبی محاسبهشده در حضور روغنهای گیااهی ذرت،
زیتون ،هسته انگور ،زیره ،سیاهدانه ،نعناع و آفتابگردان برای ارتفاع گیاه به ترتیب  1/24 ،1/27 ،1/23 ،1/18 ،1/57 ،1/30و  1/07برابر ،وزن تاازه انادام
هوایی به ترتیب  ،1/81 ،2/93 ،3/52 ،1/57 ،1/49 ،3/75و  1/58برابر ،وزن خشک اندام هاوایی باه ترتیاب  1/48 ،1/99 ،2/57 ،1/35 ،1/30 ،2/63و
 1/86برابر ،وزن خشک اندامهای زیرزمینی به ترتیب  1/82 ،1/67 ،2/09 ،1/48 ،1/27 ،2/21و  1/71برابر ،و حجم اندامهای زیرزمینی به ترتیب ،1/74
 1/38 ،1/58 ،2/13 ،1/55 ،1/56و  1/41برابر بود .بنابراین کاربرد روغن های گیاهی به همراه ستوکسیدیم باعث بهبود کارایی شده و میتواند منجر باه
کاه ورود این علفک به محیط زیست و همچنین کاه خ ر انتقال به محل غیر هدف گردد.
واژههای کلیدی :ارتفاع گیاه ،توانایی نسبی ،حجم اندامهای زیرزمینی ،علفک  ،ماده افزودنی

مقدمه

باه ویاهه در

1

نیاز روزافزون به مواد غذایی را می توان تاا حادودی باا مادیریت
عوامل کاهنده تولید محاوالت کشاورزی نظیر علفهای هرز تاأمین
نمود  .)8افزای جمعیت در کشورهای جهان سوم و در حال توساعه
بیشتر از کشورهای توسعه یافتاه اسات در حاالیکاه میازان کااه
عملکرد محاوالت کشاورزی در کشاورهای توساعهیافتاه حادود 10
درصد و در کشورهای جهان سوم و در حال توساعه حادود  25درصاد
است  .)18در میان عوامل کاه دهنده عملکرد علفهای هرز ،آفات
و بیماریها به ترتیب  18 ،34و  16درصد سهم دارناد  .)14بناابراین
با توجه به اهمیت اثرات منفی علفهاای هارز بار تولیاد محااوالت
کشاورزی ،مدیریت مناسب و م لوب علف های هرز راهکاار مناسابی
آموخته کارشناسی گروه زراعت و اصًح نباتات،

 1و  -2به ترتیب استادیار و دان
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
)Email: Hhammami@birjand.ac.ir
* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.v33i3.81660

برای تامین غذای مورد نیااز جمعیات در حاال افازای
کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است .)8
قیاق ( )Sorghum halepenseگیاهی چندساله ،دارای ریازوم و
متعلق به خانواده غًت است که به دلیل توانایی باال در تکثیر بوسیله
بذر و اندام های رویشی تکثیر شونده ریزوم) به عنوان گیاه هرز بسیار
سمج و مشکلساز شناخته شده است  .)12قیااق در ابتادا باه عناوان
علوفه در اوایل قرن نوزدهم میًدی در آمریکا مورد کشت و کار قارار
گرفت ولی این گیاه از کنترل خارج شده و به صورت علف هرز سامج
و بسیار مشکلساز م رح شد  .)12قیاق به دالیلی همچاون تواناایی
تولید و پراکن بذر و ریزوم ،سرعت رشد زیااد گیااه چهاار کربناه)،
خواب بذر و طول عمر زیاد بذر ،قدرت رقابت باال برای آب ،نور و مواد
غذایی ،و دگرآسیبی باعث ایجاد اختًل در تولید محاوالت مختلاف
کشاورزی میشود  12و  .)15ب وریکه اکنون به عنوان یکای از 10
گونه علفهرز سمج و مشکلساز دنیا شناخته شده است  .)12قیاق در
بی از  30محاول زراعی مختلف مانند آفتابگردان  ،)16برنج ،)25
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جااو  ،)6گناادم  ،)7سااورگوم  ،)17ذرت  )3و غیااره در باای از 53
کشور دنیا به عنوان علفهرز بسایار سامج و مشاکلسااز کاه باعاث
کاه شدید تولید محاول میگردد شناخته شده است  .)12قیاق در
تولید محاوالت کشاورزی اختًل ایجاد میکند ب وریکه مایتواناد
باعث نابودی کامل مزرعه و خسارت  100درصدی باه عملکارد گیااه
زراعی گردد  .)3عًوه بر همه ایان ماوارد قیااق باه عناوان گیااهی
پرخ ر از نظر بروز مقاومت به علفک هاا شاناخته شاده اسات کاه
باعث بروز مشاکًتی همچاون افازای ماارف و کااه کاارآیی
علفک ها ،افزای هزینه مدیریت علفهای هرز و همچنین افزای
خ ر آلاودگی اکوسیساتمهاا مایگاردد  .)12بناابراین باا توجاه باه
مشکًتی که توساط قیااق بارای تولیاد محااوالت مختلاف ایجااد
میشود ،مدیریت مناسب این گیاه بسیار ضروری است.
روشهااای بساایار متنااوعی نظیاار ماادیریت زراعاای ،مکااانیکی و
فیزیکی ،بیولوژیکی و شیمیایی به منظور مدیریت علفهای هرز مورد
استفاده قرار میگیرند که یکی از مهمترین روشها ،مدیریت شیمیایی
اساات  21و  .)30بااا توجااه بااه مشااکًت مختلااف ناشاای از کاااربرد
علفک ها و همچنین نتایج برخی تحقیقات که حاکی از ایان اسات
که کمتر از  0/1درصد از علفک های مورد استفاده به جایگاه عمال
واقعی میرسند و در واقع سهم بسیار زیادی از این مواد به محلهاای
غیر هدف میرسند بنابراین بهینهسازی کااربرد علافکا هاا بسایار
ضروری است  21و .)30
از جمله علفک هایی که به منظور کنترل قیاق در چغنادر قناد،
آفتااابگردان و پنبااه ماایتااوان بااه ستوکساایدیم ،1هالوکساای فااو ،2
فلوآزیفو پی 3و در سویا به هالوکسی فو  ،کویزالوفو  ،4فلوآزیفو
پی و کلوپیروکسیدیم 5و غیره اشاره کرد  5و  .)10اگر چه اساتفاده از
مدیریت شیمیایی برای قیاق در کنار سایر روشهاای مادیریت بسایار
ضروری است اما ضروریتر ،انتخااب علافکا مناساب ،تنااوب در
کاربرد علفک ها ،استفاده از غلظتهای مناساب ،کااربرد لکاهای و
بهینهسازی کاربرد است .یکی از سادهترین و راحتترین روشها برای
افزای کارآیی کاربرد علفک ها اساتفاده از ماواد افزودنای مناساب
است  .)13روغنهای گیاهی به عنوان ترکیبات طبیعی با سمیت کام
که در محیط سریع تجزیه میشوند کاربرد گستردهای به عناوان مااده
افزودناای ،باارای بهبااود کااارآیی علاافک ا هااا دارنااد  .)13نتااایج
آزمای های بسیاری نشان داده است که کارآیی کنترلای علافهاای
هرز بوسیله علفک ها در حضور روغنهای گیاهی بهبود مییابد ،9
 23 ،20 ،13 ،11و  .)24با توجه به اهمیت کنترل قیاق در محاوالت
1- Sethoxydim
2- Haloxyfop
3- Fluazifop-P
4- Quizalofop
5- Cloproxydim

مختلف بویهه سویا و همچنین ضرورت افزای کارآیی کنترلی توساط
علفک ها ،این م العه با هادف ارزیاابی تاأثیر کااربرد روغانهاای
گیاهی بر کارآیی ستوکسیدیم در کنترل قیاق انجام شد.

مواد و روشها
آزمای بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامً تاادفی باا چهاار
تکرار در سال  1396در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشاگاه
بیرجنااد انجااام شااد .تیمارهااای آزمااای شااامل غلظاات علاافک ا
ستوکسیدیم نابو اس ،امولسیون  12/5درصد ،شارکت ساازنده بساف
آلمان )6در ش س 281/25 ، 187/5 ،93/75 ،46/875 ،0و 375
گرم ماده مؤثره در هکتار باه ترتیاب معاادل  75 ،50 ،25 ،12/5 ،0و
 100درصد توصیهشده) و نوع ماده افزودنی گیاهی در  8س شااهد
بدون روغن گیاهی) و روغنهای گیاهی ذرت ،زیتون ،هساته انگاور،
زیره ،سیاهدانه ،نعناع و آفتابگردان بودند.
به منظور جلوگیری از حمله عوامل بیماریزای گیاهی ،ضد عفاونی
س حی بذور توسط محلول هیپوکلریت سدیم  5درصد و باه مادت 5
دقیقه صورت گرفت .به منظور ارزیابی زناده باودن و یاا مارده باودن
بذرها ،تست تترازولیوم بر روی  100عدد از بذرها انجام شد که نتیجه
آن زنده بودن  98درصد بذرها بود .سپس برای تعیین وجاود یاا عادم
وجود خواب بذر قیاق آزمایشی در پتاری دیا انجاام شاد و پاس از
مشاهده درصد جوانهزنی حدود  8درصد ،تیمار خواب شکنی انجام شد.
به منظور خواب شکنی بذور ،بذور قیاق را به مدت  3/5دقیقه در اسید
سولفوریک قرار داده و سپس با آب مق ر به مدت  10دقیقه شساته و
سپس در سایه خشک شدند  .)2با این روش جواناه زنای باذرها باه
حدود  85درصد رسید .بذور تیمار شده درون سینیهای کشت حااوی
پیت کاشته شدند .سپس سینیهای کشات باه گلخاناه باا دماای 30
درجه روز و  15درجه شب منتقل شادند .آبیااری ساینیهاای کشات
بهصاورت ماداوم و هار  2روز یاکباار انجاام شاد .پاس از  2هفتاه
گیاهچههای رشد یافته به درون گلادانهاای  2لیتاری حااوی خاا
دارای بافت لومی شنی) و خا بار باا نسابت  1:1منتقال شادند.
آبیاری بر اساس نیاز گیاه و هر  2روز یکبار باا آب شایر انجاام شاد.
گیاهچههای هر گلدان طی دو مرحله یک و دو هفته پاس از انتقاال
گیاهچهها) تنک شده و به چهار گیاه در هر گلدان کاه داده شدند.
در مرحله چهار برگی کامل سمپاشی باه کماک سامپاش پشاتی
شارژی ماتابی مجهاز باه ناازل باادبزنی یکنواخات  8002کاه دارای
خروجی  250لیتر در هکتار در فشار  2بار بود انجام شد .دما و رطوبت
نسبی گلخانه در طول آزمای  30 ± 4درجه ساانتیگاراد و 40 ± 4
درصد و در زمان سمپاشی به ترتیب  26درجه و  38درصد بودناد .باه
6- Nabo-S 12.5% EC, BASF, Germany

ارزیابی تأثیر روغنهاي گیاهی بر بهبود كنترل قیاق...

منظور بهبود تعلیق روغنها در محلول آبی بویهه در تیمارهاای بادون
علف ک شاهد دارای روغن) به هر کدام از روغانهاای گیااهی 10
درصد امولسیونکننده سیتوگیت شارکت پاارس زرنگاااران ،ایااران)
اضافه شد .چهار هفته پس از سمپاشی ارتفاع گیاهاان در هار گلادان
اندازه گیاری شاد و ساپس گیاهاان از سا خاا برداشاتشاده و
بًفاصله وزن تازه آنها بهوسیله ترازوی  0/001گرم اندازهگیری شد.
سپس نمونهها به آون با دماای  75درجاه ساانتیگاراد باه مادت 48
ساعت منتقل شده و سپس مجددا توزین شدند .اندامهاای زیرزمینای
ریشهها و ریزومها) به دقت با شستشو از خا از هر گلدان جداشده و
سپس حجم اندامهای زیرزمینی بهوسیله غوطهوری در استوانه مدرج
حاوی آب و تعیین اختًف حجام آب قبال و بعاد از غوطاهوری) )1
اندازهگیری شد .پس از اندازهگیری حجم اندامهای زیرزمینی ،در سایه
آب ناشی از اندازهگیری حجم اندامهای زیرزمینای خاارج شاده و باه
صورت س حی خشک شدند .ساپس نموناههاای حااوی انادامهاای
زیرزمینی به آون با دمای  75درجه سانتیگاراد باه مادت  48سااعت
منتقل شده و سپس وزن خشک آنها اندازهگیری شد.
از دادههای کال وزن تاازه و خشاک انادام هاوایی و انادامهاای
زیرزمینی قیاق در هر گلدان برای برازش منحنیهای دز پاسخ استفاده
شد .پاسخ وزن تازه و خشک اندام هوایی و اندامهای زیرزمینی بوسیله
روش وایازی غیارخ ای و باا اساتفاده از نارمافازار  Rآناالیز شاده و
پارامترهای معادله برازش شده ارائه شدند .تمامی دادههای هر کدام از
صفات بهطور همزمان با مدل سه پارامتری لجستیک زیار معادلاه )1
برازش داده شدند.
)1

D
1  exp bi logx   logED50 

U ij 

در این معادله Uij ،بیانگر ارتفاع ،وزن تازه یا خشک اندام هوایی و
اندامهای زیرزمینی و حجم اندامهای زیرزمینی D ،حاد مجاناب بااال
ارتفاع ،وزن تازه و خشک اندام هوایی و اندامهای زیرزمینای و حجام
اندامهای زیرزمینی در مقادیر صافر علافکا  bi ،شایب منحنای در
محدوده  x ،ED50غلظاتهاای علافکا ستوکسایدیم در مقیااس
لگاریتمی و  ED50غلظتی از علفک ستوکسیدیم است که منجر باه
کاه  50درصد ارتفاع ،وزن تازه و خشک اندام هوایی و انادامهاای
زیرزمینی و همچنین حجم اندامهای زیرزمینی علفهرز قیاق میشود،
میباشند .)26
سپس مقادیری از ستوکسیدیم بدون روغان و باه هماراه روغان
گیاهی که موجب پاسخ یکسانی شده بودند با استفاده از معادله  ،2کاه
توانایی نسبی نامیده میشود ،مورد ارزیابی و مقایسه قارار گرفتناد ،9
 22 ،13 ،11و .)26
)2
R  ED50S ED50sv ; R  1  R
در این معادله ED50s ،و  ED50s+vبه ترتیاب نشاانگر مقاداری از
علفک ستوکسیدیم خالص و به همراه هر یک از روغنهای گیاهی
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الزم برای کاه  50درصد در صفتهای اندازهگیری شده قیاق باین
حد باال  )Dو بخ پایین منحنی صفر) اسات .اگار تواناایی نسابی
کوچکتر و یا بزر تر از یک باشاد ،افازودن روغان گیااهی موجاب
کاه و یا افزای کارایی علفکا شاده اسات  22 ،13 ،11 ،9و
.)26

نتایج و بحث
ارتفاع گیاه

نتایج حاصل از برازش دادههای ارتفاع قیاق در واکن به کااربرد
ستوکسیدیم و روغن های گیاهی به مدل ساه پاارامتری لجساتیک در
جدول  1نشان داده شده است .نتایج این م العه نشاان مایدهاد کاه
کاربرد روغن های گیاهی به هماراه علاف کا ستوکسایدیم موجاب
کاه غلظت مورد نیاز علف ک ستوکسیدیم بارای کااه ارتفااع
قیاق می گردد .افزای توانایی نسابی بارای کااه ارتفااع قیااق در
حضور روغن های گیاهی نشاندهنده افزای اثر گاذاری ستوکسایدیم
است .کاربرد مواد افزودنی به همراه علفک ها میتواناد باا اخاتًل
بیشتر و سریعتر در رشد گیاه منجر به کاه رشاد گیااه و در نتیجاه
کاه ارتفاع گردد به عنوان مثال نتاایج باباایی و همکااران )2014
 )4نشااان داد کااه کاااربرد سااولفات آمونیااوم بااه همااراه علاافک ا
سولفوریک منجر به کاه معنیدار ارتفاع گیاه جو دره Hordeum
 )spontaneumبه میزان  32درصد در مقایسه با شاهد شد و کاارایی
آن نسبت به روغن ولک در کاه ارتفاع بیشتر بود .جذب سریعتار و
بیشتر علفک ها در شرایط کاربرد به همراه روغنهای گیاهی منجار
به رسیدن سریعتر و بیشتر ماده مؤثره به محل هدف در گیاه میگردد
بنابراین اثرات آن بر رشد گیاه سریعتار باروز ماییاباد  .)26کااه
ارتفاع گیاه سوروف در نتیجه کاربرد ایمازاتاپیر به هماراه روغانهاای
گیاهی گزارش شده است .)10
وزن تازه اندام هوایی

نتایج حاصل از برازش دادههای وزن تازه انادام هاوایی قیااق باه
مدل سه پارامتری لجستیک در جدول  2نشان داده شده است .با توجه
به نتایج توانایی نسبی ،کاربرد روغنهای گیاهی به همراه علافکا
ستوکسیدیم موجب کاه غلظت مورد نیاز علافکا ستوکسایدیم
برای کاه وزن تازه اندام هوایی قیاق شاده اسات .افازای مقادار
توانایی نسبی برای کااه وزن تاازه انادام هاوایی قیااق در حضاور
روغنهای گیاهی نشاندهنده افزای کارآیی ستوکسایدیم در کنتارل
قیاق است .کاربرد مواد افزودنی به همراه علفک های کلودیناافو
پروپارژیل ،هالوکسی فو و دایفنزوکاوات متیال ساولفات منجار باه
کاه وزن تازه اندام هوایی یوالف وحشی شد .)9
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جدول  -1پارامترهای حاصل از برازش دادههای ارتفاع قیاق ( )Sorghum halepenseبه مدل سه پارامتری سیگموئیدی و توانایی نسبی علفکش
ستوکسیدیم در کاهش ارتفاع
Table 1- Parameters derived from fitting data by three parameters sigmoid models on height of S. halepense and relative
potency of sethoxydim herbicide in height reduction.

توانایی نسبی

دز موثر % 90

دز موثر % 50

حد باال

شیب

تیمارها

Relative potency

Effect Dose 90

Effect Dose 50

Upper limit

)b (slope

Treatment

ارتفاع قیاق
Height of S. halepense
1

)223.97 (27.79

)77.159 (3.47

)121.15 (1.76

*)2.062 (0.18

1.30

)126.99 (8.19

)59.56 (1.73

)115.98 (1.79

)2.902 (0.22

1.57

)90.98 (5.97

)49.049 (1.05

)120.30 (1.14

)3.556 (0.35

1.18

)92.237 (3.36

)65.28 (1.78

)115.98 (1.79

)6.356 (0.47

1.23

)88.89 (3.61

)62.65 (1.60

)119.92 (1.79

)6.282 (0.46

1.27

)92.55 (3.78

)60.90 (1.39

)116.88 (1.79

)5.250 (0.35

1.24

)94.00 (3.52

)62.41 (1.41

)120.67 (1.79

)5.365 (0.34

1.58

)105.59 (2.75

)71.93 (1.76

)120.24 (1.79

)5.722 (0.45

ستوکسیدیم بدون روغن گیاهی
Sethoxydim without vegetable oil

ستوکسیدیم  +روغن ذرت
Sethoxydim + Corn oil

ستوکسیدیم  +روغن زیتون
Sethoxydim + Olive oil

ستوکسیدیم  +روغن هسته انگور
Sethoxydim + Grape seed oil

ستوکسیدیم  +روغن زیره
Sethoxydim + Cumin oil

ستوکسیدیم  +سیاه دانه
Sethoxydim + Fennel flower oil

ستوکسیدیم  +نعناع
Sethoxydim + Mint oil

ستوکسیدیم  +آفتابگردان
Sethoxydim + Sunflower oil

* اعداد داخل پرانتز خ ای استاندارد را نشان میدهد.
Data in parenthesis show the standard error.

کاربرد روغن متیله شده بذری آدیگور) به عنوان ماده افزودنی به
همراه علفک های هالوکسی فاو متیال و ایمازاتااپیر باه ترتیاب
باعث کاه وزن تاازه انادام هاوایی قیااق و گاوپنباه گردیاد .)20
کاه وزن تازه اندام هوایی سوروف بوسیله کاربرد روغنهای گیاهی
نارگیل ،بادام زمینی ،منداب ،بادام تلخ و کرچک به ترتیاب باه میازان
 3/51 ،2/78 ،2/50 ،2/14و  3/90براباار نساابت بااه عاادم کاااربرد
روغانهاای گیاااهی باود  .)10افازای حًلیاات و انع ااف پااذیری
کوتیکول بوسیله روغان هاای گیااهی باعاث کااه تاوان گیااه در
ممانعت از دست دادن آب از کوتیکول و همچناین اخاتًل در جاذب
آب بوسیله آسیب سریع تر به سیستم های آوندی می گاردد بناابراین
در این شرایط میزان آب موجود در گیاه کاه مییابد  10و .)26
وزن خشک اندام هوایی

نتایج حاصل از برازش دادههای وزن خشک اندام هوایی قیاق باه
مدل سه پارامتری لجستیک در جدول  3نشان داده شده است .کاه
وزن خشک اندام هوایی سوروف در کاربرد روغنهای گیاهی بیشتر از
عدم کاربرد روغن ها است .تمامی روغن های گیاهی منجر به کاه
بیشااتر وزن خشااک اناادام هااوایی و یااا در واقااع افاازای کااارایی

ستوکسیدیم در کنترل قیاق شدند .با توجه باه نتاایج تواناایی نسابی،
کاربرد روغن های گیاهی به هماراه علاف کا ستوکسایدیم موجاب
افزای کارایی کنترلی قیاق و کاه زیست توده تولید شاده توساط
اندام های هوایی توسط ستوکسایدیم شاد .بیشاترین میازان افازای
کارآیی ستوکسیدیم در کاه وزن خشک اندام هوایی قیاق به ترتیب
در روغن ذرت  2/63برابار) و زیاره  2/57برابار) و کمتارین میازان
افزای کارآیی در تیمارهای روغن زیتون  1/30برابر) و هسته انگاور
 1/35برابر) مشاهده شد .کاربرد مواد افزودنی باه هماراه علافکا
های مزوتریون  ،)19دیکلوفو متیال ،سیکلوکسایدیم ،کلودیناافو
پروپارژیل  ،)22ستوکسیدیم و فنوکساپرو  ،)23سولفوساولفورون و
سولفوسولفورون+مت سولفورون متیال  ،)11کلودیناافو پروپارژیال،
هالوکسی فو و دایفنزوکوات متیال ساولفات  )9منجار باه کااه
معنیدار وزن خشک اندام هوایی علفهای هرز شد .ایزدی و همکاران
 )13 )2013نشان دادند که کارآیی کنترل یوالف وحشی با افازای
غلظت علفک افزای یافته و همچنین روغانهاای گیااهی کلازا،
سویا ،منداب ،زیتون ،کنجاد ،کرچاک ،باادام شایرین و باادام تلاخ در
غلظت  % 0/5حجمی در مقایسه با شاهد آب) سمیت نداشتند.

ارزیابی تأثیر روغنهاي گیاهی بر بهبود كنترل قیاق...

349

جدول  -2پارامترهای حاصل از برازش دادههای وزن تازه اندام هوایی قیاق ( )Sorghum halepenseبه مدل سه پارامتری سیگموئیدی و توانایی
نسبی علفکش ستوکسیدیم در کاهش وزن تازه اندام هوایی
Table 2- Parameters derived from fitting data by three parameters sigmoid models on shoot fresh weight of S. halepense and
relative potency of sethoxydim herbicide in shoot fresh weight reduction

توانایی نسبی

دز موثر % 90

دز موثر % 50

حد باال

شیب

تیمارها

Relative potency

Effect Dose 90

Effect Dose 50

Upper limit

)b (slope

Treatment

وزن تازه اندام هوایی قیاق
Shoot fresh weight of S. halepense
1

)298.43 (21.13

)217.41 (7.20

)16.29 (0.48

*)6.94 (1.35

3.75

)185.59 (27.86

)58.04 (5.40

)18.34 (0.82

)1.89 (0.27

1.49

)194.60 (13.08

)145.93 (13.72

)15.95 (0.85

)7.63 (2.88

1.59

)196.16 (16.39

)137.04 (9.47

)15.95 (0.59

)6.13 (1.40

3.52

)193.60 (27.89

)61.82 (5.66

)18.22 (0.82

)1.92 (0.26

2.93

)239.57 (30.26

)74.22 (7.39

)18.31 (0.85

)1.88 (0.23

1.81

)190.12 (23.65

)120.02 (6.90

)16.02 (0.65

)4.78 (1.19

2.58

)236.67 (26.78

)84.37 (8.76

)18.02 (0.91

)2.13 (0.31

ستوکسیدیم بدون روغن گیاهی
Sethoxydim without vegetable oil

ستوکسیدیم  +روغن ذرت
Sethoxydim + Corn oil

ستوکسیدیم  +روغن زیتون
Sethoxydim + Olive oil

ستوکسیدیم  +روغن هسته انگور
Sethoxydim + Grape seed oil

ستوکسیدیم  +روغن زیره
Sethoxydim + Cumin oil

ستوکسیدیم  +سیاه دانه
Sethoxydim + Fennel flower oil

ستوکسیدیم  +نعناع
Sethoxydim + Mint oil

ستوکسیدیم  +آفتابگردان
Sethoxydim + Sunflower oil

* اعداد داخل پرانتز خ ای استاندارد را نشان میدهد.
Data in parenthesis show the standard error.

کارایی کنترل خونی واش  )Phalaris minor Retz.نیز در اثار
افزای غلظت کلودینافو پروپارژیال و کااربرد روغانهاای گیااهی
افزای یافت  .)28حمامی و همکاران  )9 )2014و راشد محاال و
همکاران  )22 )2011نیز نشان دادند که کاربرد روغان متیلاه شاده
بذری کلزا آدیگور) به تنهایی اثار معنایداری بار وزن خشاک انادام
هوایی تولید شده توسط یوالف وحشی نداشت .توورسکی  )29نشاان
داد که از میان  25روغن گیاهی مورد م العه بر روی بر هاای گال
قاصد  )Taraxacum officinale Weber in Wiggersدر شارایط
آزمایشگاهی ،روغنهای آویشن قرماز ،دارچاین و میخاک منجار باه
افزای نشت الکترولیتها و آسیب به غشاا سالولی مایشاوند کاه
نشان دهنده اثرات سمی آنها است .کاه زیست توده یوالف وحشای
در نتیجه کاربرد روغن پنبهدانه نیز گزارش شده است .)13
وزن خشک اندامهای زیرزمینی

نتایج حاصل از برازش دادههای وزن خشک اندامهای زیر زمینای
قیاق به مدل سه پاارامتری لجساتیک در جادول  4نشاان داده شاده
است .با توجه به نتایج توانایی نسبی ،کاربرد روغانهاای گیااهی باه

همراه علفک ستوکسیدیم موجب کااه وزن خشاک انادامهاای
زیرزمینی شده است .بیشترین میزان افزای کاارآیی ستوکسایدیم در
کاه وزن خشک اندامهای زیرزمینی قیاق به ترتیب در روغن ذرت
 2/21برابر) و زیره  2/09برابر) و کمترین میزان افزای کاارآیی در
تیمار روغن زیتون  1/27برابر) مشاهده شد .کاربرد روغنهای گیاهی
میتواند باعث افزای کارآیی علفک ها شود به عنوان مثال کاه
وزن خشک تولیدی ریشه سلمهتره بوسیله کااربرد روغان مناداب باه
همراه علفک های ایمازاتاپیر و بنتازون +اسی فلورفن به ترتیب باه
مقادیر  2/35و  2/79برابر گزارش شده است .)1
حجم اندامهای زیرزمینی

نتایج حاصل از برازش دادههای حجم اندامهای زیر زمینای قیااق
به مدل سه پارامتری لجستیک در جادول  5نشاان داده شاده اسات.
کاه مقادیر دز مؤثر  50درصد و در نتیجه افازای تواناایی نسابی
نشان میدهد که کاربرد روغنهاای گیااهی باه هماراه ستوکسایدیم
باعث کاه حجم اندامهای زیر زمینی شده است.

1398  پاییز،3  شماره،33  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي
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) به مدل سه پارامتری سیگموئیدی و تواناییSorghum halepense(  پارامترهای حاصل از برازش دادههای وزن خشک اندام هوایی قیاق-3 جدول
نسبی علفکش ستوکسیدیم در کاهش وزن خشک اندام هوایی
Table 3- Parameters derived from fitting data by three parameters sigmoid models on shoot dry weight of S. halepense and
relative potency of sethoxydim herbicide in shoot dry weight reduction

تیمارها

شیب

حد باال

% 50 دز موثر

% 90 دز موثر

توانایی نسبی

Treatment

b (slope)

Upper limit

Effect Dose 50

Effect Dose 90

Relative potency

وزن خشک اندام هوایی قیاق
shoot dry weight of S. halepense

ستوکسیدیم بدون روغن گیاهی
Sethoxydim without vegetable oil

 روغن ذرت+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Corn oil

 روغن زیتون+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Olive oil

 روغن هسته انگور+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Grape seed oil

 روغن زیره+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Cumin oil

 سیاه دانه+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Fennel flower oil

 نعناع+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Mint oil

 آفتابگردان+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Sunflower oil

25.56 (8.27)*

11.91(0.38)

113.83 (6.82)

298.52 (25.66)

1

1.82 (0.34)

11.30 (0.50)

43.30 (4.07)

144.59 (21.50)

2.63

1.97 (0.27)

11.24 (0.54)

87.88 (7.29)

268.67 (27.05)

1.30

1.91 (0.26)

11.14 (0.54)

84.58 (7.25)

266.50 (27.42)

1.35

1.84 (0.34)

11.47 (0.50)

44.26 (3.98)

146.21 (21.44)

2.57

1.62 (0.21)

11.28 (0.51)

57.32 (5.23)

221.87 (27.71)

1.99

1.92 (0.21)

11.10 (0.53)

76.82 (6.44)

240.82 (24.85)

1.48

1.64 (0.20)

11.45 (0.51)

61.34 (5.48)

234.52 (27.59)

1.86

.اعداد داخل پرانتز خ ای استاندارد را نشان میدهد

*

Data in parenthesis show standard error at 5% significance level.

) به مدل سه پارامتری سیگموئیدی وSorghum halepense(  پارامترهای حاصل از برازش دادههای وزن خشک اندامهای زیر زمینی قیاق-4 جدول
توانایی نسبی علفکش ستوکسیدیم در کاهش وزن خشک اندامهای زیر زمینی
Table 4- Parameters derived from fitting data by three parameters sigmoid models on underground organs dry weight of S.
halepense and relative potency of sethoxydim herbicide in underground organs dry weight reduction

تیمارها

شیب

حد باال

Treatment

b (slope)

Upper limit

% 50 دز موثر

% 90 دز موثر

ستوکسیدیم بدون روغن گیاهی
Sethoxydim without vegetable oil
 روغن ذرت+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Corn oil
 روغن زیتون+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Olive oil
 روغن هسته انگور+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Grape seed oil
 روغن زیره+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Cumin oil
 سیاه دانه+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Fennel flower oil
 نعناع+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Mint oil
 آفتابگردان+ ستوکسیدیم
Sethoxydim + Sunflower oil

2.10 (0.19)*

12.09 (0.38)

96.26 (5.78)

273.65 (26.22)

1

2.07 (0.34)

11.52 (0.41)

43.59 (3.53)

126.17 (17.98)

2.21

1.60 (0.16)

11.31 (0.42)

75.53 (6.81)

298.21 (34.20)

1.27

1.60 (0.16)

11.30 (0.41)

65.60 (5.83)

258.73 (30.75)

1.47

2.24 (0.41)

11.50 (0.40)

46.07 (3.32)

123.12 (18.91)

2.09

1.56 (0.16)

11.23 (0.41)

57.77 (5.39)

235.75 (29.33)

1.67

1.44 (0.16)

11.29 (0.41)

53.03 (5.43)

244.37 (32.78)

1.82

1.49 (0.16)

11.40 (0.41)

56.43 (5.47)

245.81 (31.10)

1.71

Effect Dose 50
Effect Dose 90
وزن خشک اندامهای زیر زمینی قیاق
Underground dry weight of S. halepense

*

.اعداد داخل پرانتز خ ای استاندارد را نشان میدهد
Data in parenthesis show standard error at 5% significance level.

توانایی نسبی
Relative potency
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جدول  -5پارامترهای حاصل از برازش دادههای حجم اندامهای زیر زمینی قیاق ( )Sorghum halepenseبه مدل سه پارامتری سیگموئیدی و توانایی
نسبی علفکش ستوکسیدیم در کاهش حجم اندامهای زیرزمینی
Table 5. Parameters derived from fitting data by three parameters sigmoid models on root volume of S. halepense and relative
potency of sethoxydim herbicide in underground organs volume reduction

توانایی نسبی

دز موثر % 90

دز موثر % 50

Relative potency

Effect Dose 90

Effect Dose 50

حد باال

شیب

تیمارها

Upper limit

)b (slope

Treatment

حجم اندامهای زیرزمینی قیاق
Underground organs volume of S. halepense
1

)352.24 (54.06

)110.00 (8.49

)49.38 (1.78

*)1.68 (0.17

1.74

)368.29 (63.97

)63.29 (6.24

)53.67 (1.89

)1.25 (0.14

1.56

)233.99 (33.98

)70.65 (4.65

)55.46 (1.85

)1.83 (0.22

1.55

)213.40 (28.58

)70.92 (4.46

)55.27 (1.85

)1.99 (0.24

2.13

)191.54 (34.36

)51.70 (4.55

)51.54 (1.89

)1.68 (0.27

1.58

)279.73 (39.28

)69.84 (5.65

)53.26 (1.89

)1.58 (0.17

1.38

)259.66 (30.95

)79.80 (5.50

)54.38 (1.87

)1.86 (0.19

1.41

)334.59 (47.79

)77.79 (6.21

)54.09 (1.87

)1.50 (0.16

ستوکسیدیم بدون روغن گیاهی
Sethoxydim without vegetable oil
ستوکسیدیم  +روغن ذرت
Sethoxydim + Corn oil
ستوکسیدیم  +روغن زیتون
Sethoxydim + Olive oil
ستوکسیدیم  +روغن هسته انگور
Sethoxydim + Grape seed oil
ستوکسیدیم  +روغن زیره
Sethoxydim + Cumin oil
ستوکسیدیم  +سیاه دانه
Sethoxydim + Fennel flower oil
ستوکسیدیم  +نعناع
Sethoxydim + Mint oil
ستوکسیدیم  +آفتابگردان
Sethoxydim + Sunflower oil

* اعداد داخل پرانتز خ ای استاندارد را نشان میدهد.
Data in parenthesis show standard error at 5% significance level.

بیشترین میزان افازای کاارآیی ستوکسایدیم در کااه حجام
اندامهای زیر زمینی قیاق به ترتیب در روغن زیره  2/13برابر) و ذرت
 1/74برابر) و کمترین میزان افزای کاارآیی در تیماار روغان نعنااع
 1/38برابر) مشاهده شد .کاه حجم ریشه سوروف در نتیجه کاربرد
روغن های گیاهی نارگیل ،بادام زمینی ،منداب ،بادام تلخ و کرچک باه
همراه ایمازتاپیر مشاهده شده است .)10

نتیجهگیری
ضاارورت اسااتفاده از علاافک ا هااا بااه منظااور افاازای تولیااد
محاوالت کشاورزی ،خ ر انتقال علفک ها به محل غیر هادف ،و

اثرات زیست محی ی کاربرد علافکا هاا ،ضارورت بهباود کاارایی
روش های مدیریت شیمیایی را به روشنی نشان میدهد .توانایی نسبی
ستوکسیدیم در حضور روغنهای گیااهی بارای کااه خاوصایات
رشدی قیاق افزای یافت .روغنهای ذرت و زیره بیشترین تأثیر را در
افزای کارایی کنترلی قیاق بوسیله ستوکسیدیم داشاتند .از آنجاا کاه
انتقال ستوکسیدیم به محلهاای غیار هادف منجار باه خساارت باه
گیاهان زراعی باریک بار نظیار گنادم ،جاو ،ارزن ،ساورگوم و ذرت
میشود بنابراین با استفاده از روغنهاای گیااهی مایتاوان از طریاق
کاه مقدار مارف ستوکسیدیم بدون کاه کارایی کنترلی ،خ ار
انتقال ستوکسیدیم به محل غیر هدف را کاه داد.
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Introduction: Weed management is one of the most important aspects of successful crop production for
supplying food needed for the rising population. Johnsongrass (Sorghum halepense L.) is among the most
noxious weeds in the world due to its superior biology and tremendous ecological adaptations. It causes
substantial yield loss in different field crops including corn, soybean, wheat, and sorghum. Therefore,
management of Johnsongrass is crucial for optimum crop production. Prevention by clean cultivation, cultural
management by using weed-competitive, mechanical management by hand hoeing, biological management by
applying pathogens, and eventually applying herbicide as chemical management can be used for controlling
Johnsongrass. Chemical management is an effective method to control Johnsongrass. For decreasing adverse
effects of herbicide and costs of production, optimizing herbicides performance is very essential. It appears that
the use of adjuvants seems to be a best solution to achieve optimized herbicides performance. In spite of these
advantages, some synthetic adjuvants have shown side effects on living organs. Therefore, using
environmentally safe adjuvants is a key point for applying this technology. This study was conducted for
evaluating vegetable oil effects on Johnsongrass control by sethoxydim herbicide.
Materials and Methods: To study the effects of vegetable oils on the performance of sethoxydim on
Johnsongrass (Sorghum halepense L.) control, a factorial experiment based on completely randomized design
including sethoxydim concentration at six levels (0, 46.875, 93.75, 187.5, 281.25 and 375 g ai ha -1) and
vegetable oils at 8 levels (with and without corn, olive, grape seed, cumin, fennel flower, mint and sunflower
oils) with four replications was conducted in the research greenhouse of college of agriculture Birjand university
in 2017. For increasing seed germination and breaking seed dormancy of Johnsongrass, the seeds were treated by
sulfuric acid for 3 min and then washed by tap water for 30 minutes. The seeds were then sown in potting trays
(3 cm × 3 cm × 5 cm) filled with moistened peat. One week after sowing, at the one-leaf seedlings stages, they
were transplanted to plastic pots with 2 liter volume and filled with a mixture of sand, clay loam soil, and peat
(1:1:1; v/v/v). The pots were sub-irrigated every two days. The seedlings were thinned to four per pot at the twoleaf stage. Spraying was done at the four-leaf stage by using a chargeable sprayer equipped with an 8002 flat fan
nozzle tip delivering 250 L ha-1 at 2 bar spray pressure. Four weeks after spraying, height of plant was measured
and then the shoots and roots of plant were harvested and weighed immediately after the root volume was
measured. The plant parts were oven-dried and reweighed.
Results and Discussion: When emulsified vegetable oils alone were sprayed against Johnsongrass, none of
vegetable oils had phytotoxic effects on plant height, fresh and dry weight of shoot and root, root volume and
root length of Johnsongrass (Table 2). This finding was similar to the results of Tworkoski (2002) (42) and Izadi
darbandi et al (2013) (17). The ED50 parameter was estimated by dose response model based on Johnsongrass
plant height, shoot and root dry and fresh weight, and root volume. All emulsifiable vegetable oils improved
significantly the effectiveness of sethoxydim on Johnsongrass. Relative potency in the presence of corn, olive,
grape seed, cumin, fennel flower, mint and sunflower oils was 1.30, 1.57, 1.18, 1.23, 1.27, 1.24, and 1.07 times
for plant height, 3.75, 1.49, 1.59, 3.52, 2.93, 1.81, and 2.58 times for shoot fresh weight, 2.63, 1.30, 1.35, 2.57,
1.99, 1.48, and 1.86 times for shoot dry weight, 2.21, 1.27, 1.47, 2.09, 1.67, 1.82, and 1.71 times for root dry
weight, and 1.74, 1.56, 1.55, 2.13, 1.58, 1.38, and 1.41 times for root volume, respectively, as compared to the
condition without vegetable oils. Among emulsifiable vegetable oils, the highest effect on shoot and root dry
weight was observed in corn and cumin oils while olive oil showed the lowest effect.
Conclusion: Our result showed that vegetable oil including corn, olive, grape seed, cumin, fennel flower,
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mint and sunflower oils had not only the phytotoxic effects on produced biomass by Johnsongrass, but also
improved the performance of Sethoxydim for Johnsongrass control. Therefore, using vegetable oils mixed with
sethoxydim can decrease the adverse impacts of this herbicide on the environment.
Keywords: Adjuvant, Herbicide, Plant height, Relative potential, Root volume

