
 پژوهشی-علمی قالهم

 وحشیکش ستوکسیدیم در کنترل یوالفهای گیاهی بر کارایی علفاثر روغن
 (Avena ludoviciana Durieu.) 

 
 5اسکندر زند -4اول انیمحمد بنا -3پارسا یمهد -2محمد حسن راشد محصل -*1یحمام نیحس

 15/10/1392تاریخ دریافت: 

 25/04/1393تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

ای پاسخ به مقدار با نه روغن  گینا ی در گلخاننه یققیقنایی     وحشی، آزمایش گلخانهکش ستوکسیدیم در کنترل یوالفلفبه منظور بهبود کارایی ع
، 87/46، 44/23 نای صن،ر،   انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً یصادفی شامل غلظن   1391دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

 ای گیا ی منداب، زیتنون، سنویا، ترت، آفتنابگردان،    کش ستوکسیدیم با و بدون روغ گرم ماده موثره در  کتار علف 375و  25/281، 5/187، 75/93
 نای گینا ی انجنام شند.   نه      دانه انجام شد. عالوه بر ای  یک آزمایش دیگر برای یعیی  یرکیب اسنید ای چنرب روغن    کلزا، کنجد، کرچک و پنبه

 <یوان بر اساس مقنادیر پتانسنیل نسنبی بنه یریینب مننداب      را می  اآنوحشی را بهبود دادند و دیم در کنترل یوالف ای گیا ی کارایی ستوکسیروغ 
ی اسنید ای چنرب   مقتنوا بندی کرد. نتایج کلی نشان داد کنه بنا افنزایش    دانه درجهپنبه <کرچک <کنجد <کلزا <آفتابگردان <ترت <سویا <زیتون
( درصند  65/20( و ک تنری  ) 17/71)  یینر شیبن دانه به یرییب با یابد. منداب و پنبهکش ستوکسیدیم بهبود میی علف ای گیا ی کارایاشباع روغ غیر

ی اسنید  مقتنوا  نای گینا ی،   د نده روغ اشباع یشکیلو ک تری  کارایی را دارا بودند. در میان اسید ای چرب غیر  ییرشیباشباع اسید ای چرب غیر
 ای گیا ی وجنود داشن . کناربرد    ی اسید لینولئیک و کارایی روغ مقتوادی در کارایی داش .   چنی  یک رابطه من،ی بی  چرب لینولئیک نقش کلی

 داری نداش .و پیاز اثرات س ی معنی چغندر قندستوکسیدیم روی 

 
  ای گیا ی، ستوکسیدیم، لینولئیک اسیداشباع ، روغ : اسید ای چرب غیرهای کلیدیواژه 

 

 3 2 1 مقدمه

 5/2ج عی  جهان به شدت رو به افزایش اس . به طوری کنه از  
رسیده اسن .   2000میلیارد ن،ر در سال  1/6به  1950میلیارد در سال 

برابری ج عی  بنی  این     4/2ای  اطالعات حاکی از افزایش بیش از 
. حتنی بنا یوجنه بنه کنا ش سنرع  رشند ج عین  در         اس  ا سال
 نا نشنان   بیننی ای  نکته یوجه داش  که پنیش  ای اخیر باید به سال
رسند  میلیارد ن،ر منی  1/9به  2050د د که ج عی  جهان در سال می
 نا ینامی     ای پیش روی انسانچالش  ییرمهم(. بنابرای  یکی از 6)

موانن  یولیند در     یینر مهم ای  رز به عنوان یکی از . علفاس غذا 
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د ند کنه بنا وجنود      ا نشان منی روند. نتایج بررسیجهان به ش ار می
درصندی   10 ای قبل  نوز کنا ش  اقدامات مدیریتی گسترده از د ه

 شنود  ای  رز یوسط مقققی  یاییند منی  ع لکرد ناشی از حضور علف
برگی که در اینران منجنر بنه     ای  رز باریکعلف  ییرمهماز  (.10)

ینوان بنه   شنوند منی  بروز خسارت در مقصوالت زراعی مختلنف منی  
وحشنی از ج لنه    نای مختلنف ینوالف   وحشی اشاره کرد. گونهالفیو

 ای  رز خنانواده گنندمیان بنوده کنه در مقصنوالت      علف  ییرمهم
باشند. در جهنان  ساز میزراعی مختلف )زمستانه و بهاره( بسیار مشکل

 20وحشننی وجننود دارد کننه در بننیش از ی یننوالفگونننه 50بننیش از 
سناز  ه عننوان گیناه  نرز مسنئله    کشور جهان ب 55مقصول زراعی در 

( و کنوزن  و  16ی کاظ ی و شی ی ) اگزارو(. 32اند )شناخته شده
درصدی ناشی  50و  30 ای ( به یرییب حاکی از خسارت7  کاران )

 . اس از ای  گیاه  رز در مقصوالت زراعی 
جلوگیری از یولید بذر، رعای  یناوب زراعی، بوجاری بذور، شنخم  

 نای مندیری  این     روو  یینر مهم ا از ج له کشلفو است،اده از ع
وحشنی در اینران،    ای مدیری  ینوالف . در میان روواس  رز علف

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه

 361-371 .ص ،1399 پاییز، 3شماره ، 34جلد 

Journal of Plant Protection 

Vol. 34, No. 3, Fall 2020, P. 361-371 



 1399 پاییز، 3 شماره، 34 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     362

 ای زینادی بنه   کش(. علف3) اس روو   ییرجیرامدیری  شی یایی 
اند که از آن ج لنه   رز در ایران به ثب  رسیدهمنظور کنترل ای  علف

 آرمتینل، فنو  ینل،  الوکسنی  ایفنو  ایوکسنی  یوان بنه  الوکسنی  می
اییل، پروپاکوئیزافو ، سول،وسنول،ورون، دی،نزوکنوات،   پیفنوکساپرو 
متیل، ستوکسیدیم، سیکلوکسیدیم، یرالکوکسنیدیم و غینره   دیکلوفو  
 ا منجنر بنه بنروز    کش(. کاربرد زیاد ای  علف44، 43، 42اشاره کرد )

ی شنده  طن یقمسن  یز ای مشکالیی   چون بروز مقاوم  و آلودگی
 نا بسنیار زیناد    کشی کاربرد علفطیمقس یزاس . پیامد ای ناگوار 

اس . بنابرای  با یوجه به نیاز به یولیند غنذا و از طرفنی دیگنر وجنود      
 ا به نظنر  کشی مخرب زیاد در نتیجه کاربرد علفطیمقس یزاثرات 

مسنایلی    یینر مهم ا یکی از کشسازی کاربرد علفرسد که بهینهمی
 نا در  کشکه باید به آن یوجه کرد. با یوجه به آمار مصرف آف  اس 

( و این   36) شنده گنزارو جهان که بیش از سه میلیون ی  ماده فعال 
درصد از مواد بکار رفته به جایگاه ع ل واقعنی   1/0مطلب که ک تر از 

 نای غینر   رسند و در واق  سهم بسیار زیادی از ای  مواد به مقنل می
درصد ای  منواد را   48( و با یوجه به اینکه بیش از 23رسند ) دف می

 نا  کشسازی کاربرد علفد ند، ضرورت بهینه ا یشکیل میکشعلف
 (. 44رسد )بسیار مهم به نظر می

 نای  و پرکاربردیری  روو  ییرمهمکاربرد مواد افزودنی یکی از 
 نای گینا ی بنه     ا اس . امروزه روغن  کشسازی کارایی علفبهینه

مواد افزودنی، با اثرات س ی ک تر نسنب  بنه     ییرمهمعنوان یکی از 
 نا بکنار   کنش و به   نراه علنف   شدهشناخته( 14سایر مواد افزودنی )

بنر   یواندیم ای گیا ی روند. خصوصیات یرکیبات موجود در روغ می
خصوصیات مقلول پاششی مانند کشش سطقی، قدرت ن،نوت و عبنور   

کش اثر یکول و در نهای  کارایی کنترلی علفکش از کویمقلول علف
 نای  (. بنابرای  یعیی  رابطه بی  خصوصنیات روغن   30 و 14بگذارد )

یواند عامل کلیدی در انتخاب روغ  مناسنب  می  اآنگیا ی و کارایی 
 ا باشد.  ندف از انجنام مطالعنه فنو      کشبرای افزایش کارایی علف

یش کنارایی ستوکسنیدیم در   یعیی  بهتری  روغ  گیا ی از نظنر افنزا  
 نای  گنذاری مت،ناوت روغن    بیان دالیل اثنر کنترل یوالف وحشی و 

  یینر مهنم  ا و یعینی   روغ  د ندهلییشکگیا ی به ک ک یرکیبات 
 ای گیا ی بنر کنارایی ستوکسنیدیم در    یرکیب موثر موجود در روغ 

 وحشی بود.کنترل یوالف

 

 هاروشمواد و  

 هاتعیین ترکیب روغنسازی و روش تهیه، آماده

 ای گیا ی مننداب،  به منظور یعیی  درصد اسید ای چرب روغ 
سویا، پنبه، آفتابگردان، زیتون، کرچک، کنجد، ترت و کلزا ابتندا   نه   

 ا به استثنای روغ  زیتون به روو مکنانیکی اسنتخراش شندند    روغ 
دور در  3000(. روغنن  زیتننون بننا اسننت،اده از روو سننانتری،یو  ) 17)

 (.31قیقه( و از میوه یهیه شد )د
قطره جدا  15 ا ابتدا از  ر یک از روغ   ان ونهسازی برای آماده

ی آزمایش درب دار مجزا منتقل گردیده و سپ  بنه   الولهکرده و به 
 گزان نرمال اضافه کرده و لولنه   -لیتر انمیلی 7  ان ونه ر کدام از 

 2کدیگر مخلوط شوند و سپ  را خوب یکان داده یا یرکیبات فو  با ی
( بنه  نر ینک از    m/v 2/11%لیتر پتاسیم  یدروکسید متنانولی ) میلی
 4ی فو   ان ونهی آزمایش اضافه گردید. سپ  از  ر کدام از  الوله

دقیقنه روی دسنتگاه شنیکر قنرار داده شند.       1ن ونه یهیه و به مندت  
درجنه   50-55ی آزمایش حاوی ن ونه به ب  مناری بنا دمنای     الوله
بار یکان داده  3یا  2  الولهمنتقل شدند. در طی ای  مدت  گرادیسانت

دور در دقیقه و به مدت  3000 ای آزمایش را در شدند. در نهای  لوله
دقیقه سانتری،یو  کرده و فناز روینی را برداشنته و پن  از عبنور از       5

 ا صاف شده و جه  یزریق گیری، ن ونهسول،ات سدیم جه  رطوب 
 بنه  چنرب  اسید ای یبدیل از (. پ 39شدند ) آماده GCه دستگاه ب

  Acme 6000مندل  GC1بنه دسنتگاه     نا ن ونه استر، متیل مشتق

 280 دمنای  ای درینونش شنعله   2برای ی،کیک یزریق شدند. دیکتنور 
یلن یم 20:30:300  لیوم؛ :  یدرو ن :  وا نسب  با گرادیسانت درجه

از  Fused silicaسنتون منویی    بنود. جداسنازی یرکیبنات در     تنر یل
ضنخام  فنیلم نناز      میکرومتنر،  22/0با قطر داخلنی    DBX5نوع
خلوص  با  لیوم گاز متر صورت گرف . از 30 طول میکرومتر به 25/0

 شند. بنرای   اسنت،اده  حامنل  گناز  عننوان  بنه  (% 999/99بسیار باال )

بنه   اابتد دما شد: است،اده زیر دمایی برنامه از اسید ای چرب جداسازی
 درجنه  4 سرع  با بوده و سپ   گرادیسانت درجه 140دقیقه 5مدت 

 از سپ  رسیده و گرادیسانت درجه 200 به دمای دقیقه بر گرادیسانت

 بنه  دقیقنه  بنر  گنراد یسانت درجه 40 سرع  با گرادیسانت درجه 200

 بنه  درجنه  280 دمنای  شند و در  رسانده گرادیسانتدرجه  280 دمای

یسانت درجه 260 آشکارساز دمای شد. داشته نگه ب دقیقه ثا 3 مدت
 1:40 شکاف  نسب  ،گرادیسانت درجه 260 یزریق مقل ، دمایگراد

دقیقنه   بنر  لیتنر میلنی  8/0ستون  داخل به مو لی گاز جریان و سرع 
 شناسنایی  میکرولیتر بوده و برای 1حجم یزریق ن ونه  .شدند انتخاب

 داریبناز  زمنان  بنا   ان ونه از کی  ر داریباز زمان چرب،  ایاسید

 و شده مقایسه یکسان آزمایشی شرایط استر یق  متیل  ایاستاندارد
  .(23شد ) مشخص  اگونه از یک  ر بازداری زمان

 

 کشی پاسخ به مقدار علفهاشیآزما

از مقوطه پنردی  دانشنگاه    1391وحشی در بهار  ای یوالفبذر
ز انجنام آزمنایش مقندمایی    آوری شندند. پن  ا  فردوسی مشهد ج ن  

                                                           
1 - Gas chromatography Acme 6000 (Younglin, South 

Korea)    

2  - Detector 
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دیش بدون اع ال یی ار ای خنواب  زنی در درون پتری)آزمایش جوانه
 نای  دار کردن بنذور مشنخص شند کنه بنذر     شکنی( به منظور جوانه

آوری شده دارای خواب  ستند. به منظنور ضند ع،نونی کنردن و     ج  
 ای زیر است،اده شد، پن  از جداسنازی   شکست  خواب بذر ا از روو

یوسننط مقلننول   نناآنع،ننونی سننطقی اطننراف بننذر ا، ضنند پوسننته
دقیقه صورت گرفته و  5( به مدت v/v%درصد ) 5 یپوکلری  سدیم 

دقیقننه بننا آب مقطننر شستشننو داده شنندند. بننذر ا درون     5سننپ  
سانتی تر که حاوی یک الیه کاغذ  11ای با قطر  ای شیشهدیشپتری

لیتنر از  میلنی  10و مقدار  شدهداده( بودند، قرار 1صافی )وای   ش اره 
( بننه  ننر یننک از 3KNOگننرم در لیتننر نیتننرات پتاسننیم ) 2مقلننول 

ساع   72 ای حاوی بذر به مدت دیش ا اضافه شد. پتریدیشپتری
)در درون یخچال( در یاریکی مطلق  گرادیسانتدرجه  5یا  4در دمای 

ینک الینه فوینل آلومینینومی      لهیبه وسن  ای حاوی بذور دیش)پتری
خیم و دو الیه پالستیک مشکی پوشانده شندند( نگهنداری شندند.    ض

درجه  20 ا به  رمینایور با دوره دمایی دیشپ  از اع ال سرما، پتری
 8به مدت  گرادیسانتدرجه  10ساع  و دمای  16به مدت  گرادیسانت

درصند،   65و  45ساع  در یاریکی مطلق، به یرییب با رطوب  نسبی 
 (. 25و  11، 1دار شدند )جوانهبرای شکست  خواب، 

 لهیبه وس ا،  ر گلدان  ا به گلدانیک روز قبل از انتقال گیا چه
میکروزی ن   910شیر آب آبیاری که دارای  دای  الکتریکی برابر با 

متر بود یا حد غرقابی آبیاری شندند. پن  از اینکنه بنذور در     بر سانتی
گلخانه منتقل شدند و یعنداد    ا بهدیششدند، پتری دارجوانه رمینایور 

چه یکسان و سنالم بنه سنطا خنا      وحشی با ریشهیوالف چهاهیگده 
متر حاوی خا  )لومی رسی(، سانتی 14لیتری به قطر  5/1 ای گلدان
برگ و ماسه بادی با نسب  حج ی مساوی منتقل شدند. سنپ   خا 

وحشی خا  پاشیده شد )روی سنطا بنذر ا    ای یوالفروی گیا چه
شدند. در مرحله  ا  ر روز آبیاری میکامل پوشانده شد(. گلدان ه طورب

در  ر گلدان یننک شندند و بنه     چهاهیگ ا به چهار یک برگی گیا چه
 N:P:K گننرم در لیتننر کننود   3از مقلننول  تننریلیلننیم 30میننزان 

(. دمنای گلخاننه در   13 ا اضافه شد )( به  ر یک از گلدان20:20:20)
 24ینا   18در طنول روز و   گنراد یسانتدرجه  32یا  27مدت رشد، بی  

در طول شب متغیر بود. گیا ان در مرحله چهار برگی  گرادیسانتدرجه 
با است،اده از س پاو متقر  ریلی مجهز به نازل بادبزنی مع ولی بنا  

کیلنو پاسنکال یقن      200لیتر در  کتار با فشار پاشش  238خروجی 
، 44/23 ای صن،ر،  زمایش شامل غلظ  ای آیی ار قرار گرفتند. یی ار

گننرم در  کتننار منناده مننوثره  375و 25/281، 5/187، 75/93، 87/46
( بنندون روغنن  گیننا ی، و  1کننش ستوکسننیدیم در ده سننطا  علننف
( 6( آفتنابگردان ،  5دانه، ( پنبه4( سویا، 3( منداب 2 ای گیا ی: روغ 

رار بودنند.  ( کلزا در سه یک10( ترت و 9( کنجد، 8( کرچک، 7زیتون، 
 ای گینا ی بناال، مینزان پننج     سازی  ر یک از روغ به منظور آماده

 نای  به عنوان امولسیون کننده بنه روغن    1درصد از مویان سیتوگی 
کش اضافه شد.  ر ینک از  گیا ی قبل از اضافه شدن به مقلول علف

 ای گیا ی حاوی امولسیون کننده به میزان پنج درصد حج نی  روغ 
 ار( مورد است،اده قرار گرفتند.)پنج در  ز
 ای  وایی گیا ان شا د و یی ار شنده چهنار  ،تنه پن  از     اندام

اع ال یی ار ا از روی سطا خا  گلدان برداش  شندند و وزن ینر و   
گیری شد و از میانگی  وزن خشنک در  نر گلندان    اندازه  اآنخشک 

ست،اده اR افزار ی پاسخ به غلظ  به ک ک نرم ایمنقنبرای برازو 
 شد.

کنش در  وحشی به مقندار مقلنول علنف   پاسخ وزن خشک یوالف
ی و بنا  رخطن یغ ای گیا ی مختلف با یکنیک رگرسنیون  حضور روغ 
به طور   زمان با مدل   ادادهآنالیز شد. ی امی  R افزارنرماست،اده از 

 (: 5، 4( برازو داده شدند )2چهار پارامتری لجستیک )معادله 

(1 )             
))]log()(log(exp[1 50iiji

ij
EDzb

CD
U






 

 

ام که موجب پاسخ در غلظن    jبیانگر وزن خشک  ijUکه در آن 
i ( ام فرموالسیونijzمی ) ،شودD   حد مجانب بناال وC    حند مجاننب

 شنندههییوصنن ننای صنن،ر )شننا د( و پننایی  وزن خشننک در غلظنن 
مقنندار  i(50ED(کننش، غلظنن ( علننف   ییننرشیبننفرموالسننیون )
 ib رز و درصد کا ش وزن خشک علف 50برای ، الزم iفرموالسیون،

(. بخش 5 و 4باشند )می i(50ED(متناسب با شیب منقنی در مقدوده 
کنش در  میانی منقنی که بیانگر ویژگی موسوم به فعالی  تایی علنف 

 ای از روو 50EDگیاه اس  ا  ی  عل ی خاصی را دارد. است،اده از 
و منواد افزودننی اسن      ا ن کشعلفمهم نشان دادن ی ایز بی  اثرات 

 نای گینا ی کنه    کنش بعنالوه روغن    کش و علف(. مقادیر علف28)
ینوان بنا اسنت،اده از اخنتالف     شنوند را منی  موجب پاسخ یکسانی منی 

 ای پاسخ به غلظ  مورد مقایسنه قنرار داد. در   یی افقی منقنیجابجا
د نده یاثیر یی نار  ای  مورد ی،اوت جابجا شدگی افقی دو منقنی نشان

آزمایشی در مقایسه با فرموالسیون اس . جابجا شدگی افقنی، بینانگر   
. شودیمکشی اس  که منتهی به پاسخ یکسان نسب  بی  مقادیر علف

 2که بر اساس معادله  شودیم( نامیده Rای  نسب ، پتانسیل نسبی یا )
 (: 28شود )مقاسبه می

(2)                                                      
b

a

ED

ED
R

50

50 

به یریینب نشنانگر مقنادیری از     50bEDو  50aEDدر معادله فو  
(50EDیی ار ای علف )ای گیا ی بنا  کش بعالوه روغ علف کش و 

این    کنننده مشنخص . پتانسیل نسنبی  شوندیماثرات مشابه مقسوب 
کش اس  که چه مقدار از فرموالسیون مورد آزمون در مقایسه با علف

(. اگنر  19 ای گیا ی، بیشتر یا ک تر، باید به کار رود )ه   راه روغ ب

                                                           
1- Citogate, alkylarylpolyglycol ether 
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R   .برابر یک باشد، یی ار ا دارای پتانسیل نسبی یکسانی خوا ند بنود
 نای  کش بنه   نراه روغن    از یک باشد، کاربرد علف یربزرگ Rاگر 

کنش  گیا ی دارای فعالی  شاخ و برگی بیشتری نسب  به کاربرد علف
اثنر   د ندهنشاناز یک باشد،  یرکوچک Rوا د بود و اگر به ینهایی خ

کنش منورد آزمنایش     ای گیا ی بر کنارایی علنف  من،ی کاربرد روغ 
 یربزرگو یا  یرکوچکخوا د بود. به عباریی دیگر، اگر پتانسیل نسبی 

 ای گیا ی موجب کا ش و یا افنزایش  از یک باشد، است،اده از روغ 
 (.13اند )کش شدهبرگی علفکارایی یا فعالی  شاخ و 

 

هاای ییااهی   بررسی اثر سمی ستوکسیدیم به همراه روغن

 و پیاز چغندر قندبر زیست توده 

 در گلخاننه آزمنایش  پ  از پایان آزمایش پاسخ بنه غلظن  این     
چغنندر  از گیا ان زراعنی   با است،ادهدانشگاه فردوسی مشهد یققیقایی 

سپیدان( انجام گرفن . ینک روز   )رقم الییا فرانسوی( و پیاز )رقم  قند
و  شنندهآمنناده ننا قبنل از کاشنن  بننذور، خننا  )لننومی رسننی( گلنندان 

 ا کامل یا حد غرقاب گلدان به صورتلیتری پر شدند و  3 ای گلدان
آب شننیر آبینناری شنندند. بننذور گیا ننان زراعننی فننو ، در  لهیبننه وسنن
 ای حاوی خا  )لومی رسی( در سنطا خنا  کشن  شنده و     گلدان

خا  ریخته شد. سپ    اآنبذر ا یا پوشیده شدن کامل  سپ  روی
 ا و یکننواختی  به منظور کا ش یبخیر آب از روی خا  سطا گلدان

جوانه زنی و سبز شدن بنذر ا، از پالسنتیک ننایلونی بنرای پوشناندن      
 نا پالسنتیک   روز پ  از کاش  گلندان  4 ا است،اده شد. سطا گلدان

برگی حقیقنی   2پ  از آن در مرحله برداشته شد.   اآننایلونی سطا 
بوینه در  نر گلندان     4گیا ان  ر گلدان ینک شده و در دو مرحله به 

بر اساس نیاز گیاه یوسط شیر آب انجام  بارکروز ی 2رسید. آبیاری  ر 
درصد خسنارت بنه مقصنول )در     10گردید. از آنجایی که پذیرو می

-کش بنه  علف درصد علف  رز کنترل شود( از جانب 90شرایطی که 

 اسن  کشی منورد قبنول   منظور ارزیابی ویژگی انتخابی بودن  ر علف
کش بنا و  رو، برای اجرای ای  آزمایش از مقادیری از علف(، از ای 37)

درصند وزن   90برای کا ش بدون  ر یک از مواد افزودنی مذکور که 
 نای بیشنتر اسنت،اده    وحشی الزم بود و غلظ یوالف رز خشک علف

 3بنا  در قالب طرح کنامالً یصنادفی    فاکتوریل به صورت مایشآزشد. 
درصند   90 ای آزمنایش شنامل غلظن  منوثر     یی ار انجام شد.یکرار 

(90EDبر حسب گرم در  کتار ماده موثره علف )  کش ستوکسندیم در
( 3( مننداب  2 نای گینا ی:   ( بدون روغ  گیا ی، و روغ 1ده سطا 

( 9( کنجد، 8( کرچک، 7( زیتون، 6،  ( آفتابگردان5، دانهپنبه( 4سویا، 
( بودنند.  چغندر قند( کلزا  و گیاه زراعی در دو سطا )پیاز و 10ترت و 

موجنود  گیا ان زراعی  ای  وایی  ،ته پ  از اع ال یی ار ا، اندام 4
 نا از روی سنطا خنا  برداشن  شندند و وزن      در  ر یک از گلندان 

خشنک در  نر گلندان     گیری شد. از مینانگی  وزن  ا اندازهخشک آن

 افنزار ننرم  نا از طرینق   داده است،اده شد. یجزیه و یقلیل آماریبرای 
SAS  درصد مورد یجزیه و یقلیل قرار گرفتند.  5در سطا احت ال 

 

 نتایج و بحث

هاای ییااهی   روغن دهندهلیتشکاثر نوع و درصد ترکیبات 

 بر افزایش کارایی ستوکسیدیم

معادله چهنار پنارامتره لجسنتیک     نتایج آنالیز رگرسیونی به ک ک
نشنان داده شنده    1( در جندول  2( و پتانسیل نسبی )معادلنه  1)معادله 

 نا  مقنادیر پتانسنیل نسنبی بنرای روغن       2اس . با است،اده از معادله 
 ا منورد اسنت،اده   و در مقایسه بهبود کارایی یوسط روغ  شدهمقاسبه

ا ی بنه مقلنول    نای گین  قرار گرف .  نگامی که  ر کدام از روغن  
ی ینوجه قابلکش ستوکسیدیم افزوده شد پتانسیل نسبی به مقدار علف

 و در نهای  کارایی ستوکسیدیم افزایش یاف .  داکردهیپافزایش 

 دانهپنبهو روغ    ییرشیب 028/4روغ  منداب با پتانسیل نسبی 
ارایی را کن افنزایش   ک تری  مینزان پتانسنیل نسنبی بنرای     245/1با 

از  بین بنه یری افزایش کارایی   ای گیا ی بریزان یاثیر روغ داشتند. م
زیاد به کنم مننداب، زیتنون، سنویا، ترت، آفتنابگردان، کلنزا، کنجند،        

(. مطالعنات دیگنری کنه یوسنط سنایر      1کرچک و پنبه بنود )جندول   
 نای  کنش افزایش کارایی علف د ندهنشانمقققی  انجام شده اس  

(، ف  مندی،ام  21لوآزی،و  بوییل )(، دیکلوفو  و ف20؛ 8ستوکسیدیم )
(، اسنی  15(، کلتنودیم ) 24(، نیکوسنول،ورون ) 38(، ایزوکسافلویول )8)

(، دیکلوفو  متیل، سیکلوکسنیدیم و  38(، ریم سول،ورون )24فلورف  )
  ای گیا ی بود.( در نتیجه کاربرد روغ 29کلودینافو  پروپار یل )

کنش در  کارایی علفدر مناب  متنوع دالیل مختل،ی برای افزایش 
(، بهبود 33، 30 ای گیا ی مانند کا ش کشش سطقی )حضور روغ 

(، نشسن  بهتنر و   9یشکیل اسپری پاششنی پن  از خنروش از ننازل )    
کش از طرینق افنزایش   ( و افزایش ن،وت علف39یکنواخ  یر پاشش )

 ( شناخته شده اس .30حاللی  پذیری کوییکول )
بی نوع و درصد اسید ای چنرب  ی از نتایج ارزیااخالصه 2جدول 

 نای  د د. یرکینب روغن   را نشان می GCمختلف به ک ک دستگاه 
 نا  خصوصنیات روغن    کنننده  ینی یعگیا ی که به عنوان عامل اصلی 

شود به عوامل متعددی نظیر گونه گیا ی و شرایط مقیطی شناخته می
ل عوام  ییرمهمکه گیاه در آن رشد کرده اس  وابسته اس . از ج له 

 نای  مقیطی کنه بنر ک ین  و کی،ین  یرکیبنات موجنود در روغن        
حرارت،  درجه یوان به نور،گذارد میاز گیا ان یاثیر می شدهاستقصال
 مقل خا ، اری،اع خصوصیات جغرافیایی، عرض روز، طول بارندگی،

(. با یوجه به یاثیر بسیار زیاد عوامل مقیطی 2یغذیه گیاه اشاره کرد ) و
 ای گینا ی، بنرای دسن     صیات ک ی و کی،ی روغ بر خصو ادشدهی

 ای گیا ی نیاز بنه یعینی  دقینق    یافت  به نتایج دقیق در مورد روغ 
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. یرکینب  اسن  و درصد  ر کندام    اآن د ندهلییشکاسید ای چرب 
ارو اسید ای چرب و درصد  ر کدام یوسط سنایر مقققنی  نینز گنز    

 (. 40 و 35، 34، 27، 18، 12شده اس  )

 
 نتایج آنالیز رگرسیونی، پارامترهای معادله چهار پارامتره لجستیک و پتانسیل نسبی -1 جدول

Table 1- Results of regression analysis, equation parameters of four logistic parameters and relative potential 

 مارهایت

Treatments 
 حد باال

Upper limit 
 حد پایین

Lower limit 
 نحنیشیب م

Curve slope 
 درصد 50دز موثر 

)1-(g ai L 50ED 

آزمون عدم 

 برازش

Lack of fit 

test 

 پتانسیل نسبی

Relative 

potency 

 ستوکسیدیم

Sethoxydim 
0.7664  

(± 0.0166) 
0.0826 

 (± 0.0189) 
1.0067 

 (± 0.0622) 
110.144 

 (± 6.300) 
0.646 (NS) 1 

 ستوکسیدیم+ روغ  منداب

Sethoxydim+Turnip oil 

0.7831 
 (± 0.0201) 

0.0700  
(± 0.0230) 

0.7311  
(± 0.1072) 

27.344 
 (± 2.946) 

0.4106 (NS) 4.028 

 ستوکسیدیم+ روغ  ترت

Sethoxydim+Corn oil 

0.7869 
 (± 0.0192) 

0.0929  
(± 0.0168) 

0.9765 
 (± 0.0168) 

37.629 
 (± 2.987) 

0.4910 (NS) 2.927 

 زیتونستوکسیدیم+ روغ  

Sethoxydim+Olive oil 

0.7692 
 (± 0.0740) 

0.1011 
 (± 0.0130) 

1.0139 
 (± 0.0132) 

31.810 
 (± 2.312) 

0.2291 (NS) 3.463 

 ستوکسیدیم+ روغ  سویا

Sethoxydim+Soybean oil 

0.7790 
 (± 0.0180) 

0.0701  
(± 0.0160) 

0.9886  
(± 0.1013) 

35.003 
 (± 2.578) 

0.6290 (NS) 3.147 

 ستوکسیدیم+ روغ  آفتابگردان

Sethoxydim+Sunflower oil 

0.7869  
(± 0.0146) 

0.0794 
 (± 0.0308) 

0.9707 
 (± 0.0488) 

39.998 
 (± 2.541) 

0.2308 (NS) 2.754 

 ستوکسیدیم+ روغ  کنجد

Sethoxydim+Sesame oil 

0.7843 
 (± 0.0144) 

0.0592  
(± 0.0167) 

1.2457 
 (± 0.0590) 

55.751 
 (± 2.852) 

0.5530 (NS) 1.976 

 ستوکسیدیم+ روغ  کلزا

Sethoxydim+Canola oil 

0.7799  
(± 0.0159) 

0.0837 
 (± 0.0264) 

1.1233 
 (± 0.0589) 

52.856 
 (± 3.247) 

0.6701 (NS) 2.084 

 ستوکسیدیم+ روغ  کرچک

Sethoxydim+Castor oil 
0.7942 

 (± 0.0203) 
0.0941 

 (± 0.0189) 
1.3511 

 (± 0.0897) 
61.439 

 (± 4.0704) 
0.4085 (NS) 1.793 

 دانهپنبهستوکسیدیم+ روغ  

Sethoxydim +Cottonseed oil 
0.7721 

 (± 0.0191) 
0.0851 

 (± 0.0258) 
1.2480  

(± 0.0821) 
88.449 

 (± 6.217) 
0.0756 (NS) 1.245 

 . باشندیمخطای استاندارد  د ندهنشاناعداد داخل پرانتز 

Data in parentheses showed standard errors 
 :NS برآورد مناسب پارامتر ای معادله چهار پارامتره لجستیک اس . د ندهنشاننبودن آزمون عدم برازو  داریمعن 

NS: Non-significant lack of fit test showed proper estimate of parameters in four logistic equation.  
 

 نای گینا ی کنه از    ( نشان دادنند کنه روغن    2اران )بتی و   ک
 ای جغرافیایی باال کنه دمنای  نوا در    در عرض افتهیپروروگیا ان 

اسنتخراش   اس ی جغرافیایی پایی   اعرضآنجا پایی  بوده و ک تر از 
اشباع بیشتری  ستند. با یوجنه  شدند دارای درصد اسید ای چرب غیر

( کناربرد  14ربنندی و   کناران )  یوسط اینزدی د  منتشرشدهبه نتایج 
 نا در  کنش یواند منجر به افزایش کنارایی علنف   ای گیا ی میروغ 

 ا بنه  کش ای  رز شده و در نتیجه مقادیر مصرفی علفکنترل علف
شدت کا ش یابند. این  مقققنی  عنالوه بنر بینان افنزایش کنارایی         

برابری  6 ای به کار رفته با فرموالسیون امولسیون به حدود کشعلف
 ای منداب و سویا( نشان دادند کنه مینزان یناثیر    )برای کاربرد روغ 

 ای منورد مطالعنه بنه    کش ای گیا ی بر افزایش کارایی علفروغ 
اشنباع و ننوع   شدت وابسته به یرکیب اسنید ای چنرب اشنباع و غینر    

. نتنایج این  مطالعنه    اسن   ا اسید ای چرب در  ر کدام از ای  گروه
 ای گیا ی بر افزایش کارایی اد که میزان یاثیر روغ   چنی  نشان د

اشنباع  به مقدار زیادی وابسته به یرکیب اسید ای چرب اشنباع و غینر  
یوان به این  نتیجنه   می 1( اس . با یوجه به شکل 2، جدول 1)شکل 

اشنباع نسنب  بنه    رسید که با افنزایش مینزان اسنید ای چنرب غینر     
ا ی بر مینزان پتانسنیل نسنبی     ای گیاسید ای چرب اشباع در روغ 
شنود. یکنی از دالیلنی    وحشی افزوده میستوکسیدیم در کنترل یوالف

ی مقتوا ای دارای که م ک  اس  باعث افزایش کارایی بیشتر روغ 
اشباع شود مربوط به افزایش قدرت ن،نوت در  باالی اسید ای چرب غیر

 (.2کوییکول و حاللی  بیشتر موم کوییکولی اس  )
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( عکن   14یوسنط اینزدی و   کناران )    شدهانجامنتایج بررسی 

بینان داشنتند کنه بنا افنزایش نسنب          نا آننتایج ای  مطالعه بنود و  
در   نا کنش علنف اشباع بر میزان کارایی اسید ای چرب اشباع به غیر

( در آزمنایش  2شود. بتی و   کناران ) وحشی افزوده میکنترل یوالف
سازی شده، نشان دادند کنه بنه یریینب    در شرایط موم شبیه شدهانجام

روغ  متیله شده گیا ی، روغ  گیا ی و روغ  ن،تنی سنبب حاللین     
( نشنان  22موم کوییکولی از زیاد به کم شدند. نتایج مانتی و ننالوجوا ) 

داد که روغ  متیله شده آفتابگردان بیشتر از روغ  آفتابگردان و روغ  
جب حاللی  موم اپی کوییکوالری شد. بنابرای  ان مو 11سان اسپری 
  یینر مهنم رسد قدرت حاللی  و نرم کردن موم کوییکولی به نظر می
 نای  کننده میزان افزایش کارایی در نتیجه کناربرد روغن   عامل یعیی 

(. نتایج ای  مطالعنه   چننی  نشنان داد کنه در     41، 33گیا ی باشد )
و یاثیرگنذاری اننواع اسنید ای    اشباع ا  ی  میان اسید ای چرب غیر

(. در مینان اسنید ای چنرب    1اشباع مت،اوت اسن  )شنکل   چرب غیر
ا  ین  و یاثیرگنذاری مربنوط بنه اسنید چنرب         یینر شیباشباع غیر

ی اسنید  مقتوادر گزارو دیگری  کهیدرحال( 1لینولئیک اس  )شکل 
اولئیک )رابطه من،ی( و پال تیک )رابطنه مثبن ( ا  ین  بیشنتری در     

(. رابطنه من،نی قنوی    14 نا داشنتند )  کشثیرگذاری بر کارایی علفیا
موجود بی  پتانسیل نسبی و درصد اسنید چنرب لینولئینک موجنود در     

 (.1 ای گیا ی در ای  یققیق نشان داده شده اس  )شکل روغ 
ی اسید چرب لینولئیک منجنر بنه کنا ش کنارایی     مقتواافزایش 

وحشنی شند.   کنتنرل ینوالف  روغ  در افزایش کارایی ستوکسیدیم در 
 نای  کنش ( رابطه من،ی کنارایی علنف  14گزارو ایزدی و   کاران )

( C18:1سول،وسول،ورون و ای ازامتابنزمتیل را با میزان اولئیک اسید )
 نننای سول،وسنننول،ورون و کنننشو رابطنننه مثبننن  کنننارایی علنننف

( نشننان داد. C16:0ای ازامتابنزمتیننل را بننا میننزان پال تیننک اسننید ) 
نشننان دادننند کننه بننی  میننزان افننزایش کننارایی      نناآن  چنننی  

 نای   ای سول،وسول،ورون و ای ازامتابنزمتیل و میزان اسنید کشعلف
(، C16:1(، پال یتولئیننک اسننید ) C18:0چننرب اسننتئاریک اسننید ) 

ای وجنود  ( رابطنه C18:3( و لینولنیک اسید )C18:2لینولئیک اسید )
بنر کنارایی کناربرد    یوانند  نداش . عوامنل مختلنف دیگنری نینز منی     

گذار باشد. به عنوان مثال  ای گیا ی یاثیر ا به   راه روغ کشعلف
 نای گینا ی بنر    ( گزارو کردند که اثر روغن  14ایزدی و   کاران )

کارایی سول،وسول،ورون بسیار ک تر از ای ازامتابنز متیل بنود. اخنتالف   
رموالسیون بود. ف  اآنکش مربوط به فرموالسیون ع ده ای  دو علف

فرموالسننیون  کننهیدرحننالای ازامتننابنز متیننل از نننوع امولسننیون بننود 
 سول،وسول،ورون از نوع گرانوله ویابل بود.

 

   

های گیاهی در ناشباع به اشباع )الف( و درصد اسید لینولئیک )ب( با پتانسیل نسبی روغرابطه بین نسبت اسیدهای چرب غیر -1 شکل

 وحشیافزایش کارایی ستوکسیدیم در کنترل یوالف
Figure 1- Relationship between ratio of unsaturated/saturated fatty acid (a) and linoleic acid (b) with relative potency of 

vegetable oil in increasing sethoxidim performance on wild oat control 

 

  

 الف(
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های ییاهی بر زیست توده اثر ستوکسیدیم به همراه روغن

 و پیاز چغندر قند

 چغنندر قنند   ای پیناز و  داری بی  وزن خشک بویهاختالف معنی
ا و بن کنش ستوکسنیدیم   ( علنف 90ED) شدهنهیبه ای شا د و غلظ 

د ننده  بدون مواد افزودنی مورد آزمایش مشا ده نشد. ای  امنر نشنان  
کش ستوکسیدیم در نتیجه است،اده خاصی  انتخابی علفعدم یغییر در 

( 44 و 42 ای گیا ی بود.   ان طور کنه زنند و باغسنتانی )   از روغ 
کنش در گیا نان   بیان کردند عدم وجود آنزیم حساس بنه این  علنف   

به   اآن ا و کاربرد کشبرگ عامل ع ل انتخابی ای  علفزراعی په 
. بننابرای   اس برگ راعی په کش در مقصوالت زبرگعنوان باریک

( 90EDیوان بیان کرد که در غلظن  ) با یوجه به نتایج ای  مطالعه می
 ای گینا ی(  نیا اثنری بنر     کش ستوکسیدیم )در حضور روغ علف

 برگ نداشتند. گیا ان زراعی په 

 

 ی  ریگجهینت

 ای گیا ی به مقدار نتایج ای  آزمایش نشان داد که کاربرد روغ 

دی پتانسیل نسبی ستوکسیدیم را افزایش داد. بر اساس نتایج این   زیا
، 25، 24، 19، 13یوسط سایر مقققنی  )  شدهانجاممطالعه و مطالعات 

 نای  رسد کنه کناربرد روغن    ( به نظر می44 و 40، 32، 29، 27، 26
جنایگزی  منواد    یوانند یمن گیا ی به عنوان یک ابزار بسنیار مناسنب   

 ای ما در ای  یققیق نشان داد که ننوع  افتهافزودنی مصنوعی شود. ی
و یرکیب اسنید ای چنرب نقنش بسنیار مه نی در افنزایش کنارایی        
ستوکسننیدیم داشنن  بطوریکننه بننا افننزایش میننزان اسننید ای چننرب 

 نا بنر افنزایش کنارایی     اشباع بنر مینزان پتانسنیل نسنبی روغن      غیر
ب وحشی افزوده شد. نوع اسنید ای چنر  ستوکسیدیم در کنترل یوالف

اشباع موجود در روغ  نیز بر کارایی ستوکسیدیم بسیار منوثر بنود   غیر
ی اسید لینولئیک ک تنری بودنند   مقتوا ایی که دارای بطوریکه روغ 

باعث افزایش بیشتر پتانسیل نسبی شدند. نتایج ای  مطالعنه حناکی از   
عدم یاثیر مشخص و بارز یوسنط سنایر اسنید ای چنرب بنر کنارایی       

. یققیقات بیشتر در زمیننه یعینی  مکانیسنم ع نل     ستوکسیدیم بودند
  ا نیاز اس . کش ای گیا ی در افزایش کارایی علفروغ 
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Introduction: Sethoxydim is a post emergence graminicide that control annual and perennial grasses such as 

wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) and littleseed canarygrass (Phalaris minor Retz.) by inhibitory activity on 
acetyl coenzyme A carboxylase enzyme and disrupt fatty acid biosynthesis. It belongs to the cyclohexanone 
chemical family. It was registered for weed management in broad leaf crops. Using an adjuvant (e.g. vegetable 
oils and surfactants) that can increase the foliar activity of post emergence herbicides by cuticle destruction and 
increase leaf wetting is an acceptable way to achieve this approach. Applying vegetable oils increased 
graminicide penetrate to leaf and post emergence herbicides performance. Some synthetic adjuvants have been 
shown a side effect on wildlife, similar to agrochemicals therefore using safe and reproducible adjuvants is 
essential. The objective of this research is to determine the best vegetable oil on biological activity of 
sethoxydim on wild oat and relation between compounds of vegetable oils (fatty acids) and their effects on 
sethoxydim performance. 

Materials and Methods: The dose response experiment was conducted in Research Greenhouse of Ferdowsi 
University of Mashhad in 2012. The seeds of wild oat were collected from plants in the fields of the Mashhad 
Agricultural and Natural Resources Research Center, in Mashhad, Iran and preserved at room temperature in 
paper bag. The seeds were surface sterilized by immersing in sodium hypochlorite for 5 minutes. Then seeds 
were rinsed by distilled water for 15 minutes. To increase seed germination before the start of experiment, the 
seeds were dehulled and placed in Petri dishes on top of a single layer of Whatman no. 1 filter paper. Then, 10 
mL of 0.2% KNO3 solution were added to each Petri dish for breaking dormancy, then the seeds were incubated 
for 72 h at 4–5◦C in the dark. The germinated seeds were sown in pot (1.5 L). One week after sowing plants 
were tinned to four plant in each pot. The pots were irrigated every days. At four leaf stage of wild oat plants the 
herbicide treatment were applied. The treatments included sethoxydim concentration at seven levels (0, 23.4, 
46.8, 93.75, 187.5, 281.25 and 375 g ai ha-1 of sethoxydim) and vegetable oils at ten levels (without oil and with 
turnip, olive, soybean, corn, sunflower, canola, sesame, castor, and cotton oil). The response of wild oat biomass 
were analyzed by non-linear regression by R software. To determine toxicity of sethoxydim plus vegetable oils 
on sugar beet and onion an experiment by recommended dose of sethoxydim was conducted. Moreover, an 
experiment was carried out to determine the fatty acid content and quantity of each vegetable oil. To determine 
the chemical nature of fatty acid oils, 15 drops of each vegetable oil were added to 7 mL N-hexane plus 2 mL of 
potassium hydroxide in methanol (11.2% m/v). Then, four replications of the supplied compounds were shacked 
for 1 min and heated to 55°C for 5 min until the solution was separated into two phases. The upper phase was 
desiccated with sodium lauryl sulfate and filtered to analyze with gas chromatography. The fatty acid content 
was determined using gas chromatography Acme 6000 (Younglin, South Korea) equipped with a flame 
ionization detector and a CP-Sil 88 Wcot fused silica column (100 m × 0.25 mm i.d. × 0.2 μm film thickness; 
Chrompack, Middleburg, Netherlands). The carrier gas was ultrahigh-purity helium; we used a 1:100 split mode 
and a flame-ionization detector. The GC oven temperature was maintained at 140 °C for 5 min, then ramped to 
240°C at the rate of 4°C/min and maintained at 240°C for 15 min. The flow rate of helium was 20 mL/min. The 
injector and detector temperatures were 250 and 280°C, respectively. The volume of injected sample was 1 μL. 
Fatty acids were identified by matching their retention times with those of their relative standards. 

Results and Discussion: Results of this study showed that sethoxydim performance improved in the 
presence of vegetable oils whereas relative potency were higher than 1 in the presence of vegetable oils 
compared to sethoxydim alone. The vegetable oil could be ranked based on their relative potency value as: turnip 
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> olive > soybean > corn > sunflower > canola > sesame > castor > cotton. The overall results showed that the 
efficacy of sethoxydim was improved by increasing the content of unsaturated fatty acids in vegetable oils. 
Turnip and cottonseed oils with 71.17 and 20.65 percentages of unsaturated fatty acids had the highest and 
lowest performance, respectively. Among the polyunsaturated fatty acids compounds, linoleic acid content had a 
key role in the efficiency. There was a negative relationship between linoleic acid content and the performance 
of vegetable oils. Moreover, non-significant toxicity effects on sugar beet and onion was observed.  

   Conclusion: Based on this work, when the vegetable oils used the performance of sethoxydim on wild oat 
control based on relative potency were improved. Therefore, synthetic adjuvants can be replaced by vegetable 
oils as adjuvants in herbicide application. Based on results of this work, composition of fatty acids in vegetable 
oil is a very effective factors for increasing sethoxydim performance on wild oat control. By increasing 
unsaturated fatty acids, the sethoxydim performance showed more performance whereas turnip oil with higher 
unsaturated fatty acids was showed the highest performance. Further research is needed to determine the 
mechanism of action of vegetable oils in increasing the effectiveness of herbicides. 
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