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چکیده 
آبـاد  اي واقـع در روسـتاي شـهن   در مزرعـه 1390-91ي متداول آزمایشـی در سـال زراعـی    هاکشمل زعفران به علفالعبه منظور ارزیابی عکس

کـش تیمارهاي آزمایش شامل شـش علـف  . تکرار انجام شد3شهرستان زاوه استان خراسان رضوي در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با هشت تیمار و 
لیتر 2(، تریفلورالین )لیتر در هکتار3(فلورالین، اتال)لیتر در هکتار5/1(، ایوکسینیل )یک لیتر در هکتار(سی فلورفن، اک)گرم در هکتار850(بوزین متري

به همراه شاهد وجین شده و شاهد بدون وجین بودند که بـه صـورت پـیش رویشـی و     )لیتر در هکتار5+ کیلو 5(مدیفام دس+ و کلریدازون ) در هکتار
گیري شده شامل تعداد گل، وزن تر و خشک گل و کالله ،وزن خشـک بـرگ زعفـران، تعـداد و وزن     صفات اندازه. ه شکنی مصرف شدندهمزمان با سل

نتایج آزمایش نشان داد در بین تیمارهاي علف کش بیشترین تعداد گل تولیدي . هرز غالب بودهايهرز و وزن تر و خشک کل علفهايها، نوع علفبنه
بوزین بود البته بـین ایـن تیمـار و تیمـار     متريکشمربوط به علف) مربعگرم در مترمیلی67/75(و وزن کالله خشک زعفران ) مربعر مترعدد د6/16(

در تیمـار  ) مربـع گـرم در متـر  میلـی 67/13(و وزن خشک کالله ) مربععدد در متر67/7(کمترین تعداد گل . اکسی فلورفن تفاوت آماري وجود نداشت
دس مدیفام به ترتیب بیشترین تأثیر را +بوزین و کلریدازوني متريهاکشهرز باریک برگ علفهايدر کنترل علف. فلورالین مشاهده شداتالکشعلف

کمتـرین  . ددس مدیفام و کمتـرین آن مربـوط بـه ایوکسـینیل بـو     + برگ باالترین تأثیر مربوط به تیمار کلریدازونهرز پهنهايدر کنترل علف. داشتند
+ بیشـترین کـاهش وزن بنـه نیـز در تیمـار کلریـداوزن      . فلـورالین مشـاهده شـد   بوزین و اتالروي وزن کل بنه به ترتیب در تیمارهاي متريخسارت بر

3هاي با اندازه تنها وزن بنهگرم تاثیر منفی نداشتند و9و باالتر از 9تا 6، 3تا 0هیچ کدام از تیمارها روي تولید بنه با وزن . مدیفام مشاهده گردیددس
3هاي بوزین و بیشترین تأثیر منفی در تولید بنهگرمی مربوط به تیمار متري6تا 3هاي کمترین تأثیر منفی در تولید بنه. گرم تحت تأثیر قرار گرفت6تا

بـوزین در مـزارع   متريکشرویشی علفج حاصله کاربرد پیشبا توجه به نتای. مدیفام بوددس+ بعد از تیمار شاهد بدون وجین مربوط به کلریداوزن6تا 
ک بـرگ و کنتـرل   یـ هاي هرز بارگرم در هکتار به دلیل کمترین خسارت به زعفران و بنه هاي آن و بیشترین اثر در کنترل علف850زعفران به میزان

. نسبی علف هاي هرز پهن برگ توصیه می شود

بوزینمدیفام، متريدس+ اکسی فلورفن، ایوکسینیل، تریفلورالین، کلریدازونفلورالین، اتال:هاي کلیديواژه

١٢مقدمه 

Crocus sativusزعفـران بـا نـام علمـی     L.   از خـانواده زنبـق
Iridaceaeتـرین محصـول کشـاورزي و دارویـی جهـان      بعنوان گران
در. صـادراتی ایـران دارد  اي در بین محصوالت صـنعتی و جایگاه ویژه

حاضر ایران بزرگتـرین تولیـد کننـده و صـادر کننـده زعفـران در       حال
تولیـد جهـانی ایـن محصـول بـه ایـران       % 95جهان بـوده و بـیش از  

کشـت ایـن   سـطح زیـر  ) 6(طبق آمار نامه کشـاورزي  . اختصاص دارد
. هکتـار بـوده اسـت   84738حـدود  1392محصول در ایران در سـال  

ز هـاي هـر  استاد و دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علـف -2و 1
گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، ایران

)Email: rsadrabadi@mshdiau.ac.ir: نویسنده مسئول-(*

سـان جنـوبی و رضـوي    هـاي خرا قسمت عمده زعفران کشور دراستان
تولیـد و سـطح زیـر کشـت     %  96ها تقریبـا  این استان. تولید می شود

. زعفران را به خود اختصاص داده اند
کـاري در خراسـان رضـوي و جنـوبی     یکی از مشـکالت زعفـران  

هرز از طریق رقابـت بـا   هايعلف). 7(هرز می باشدهايکنترل علف
ها مزاحمت ایجـاد  نفوذ در داخل بنهگیاه از نظر آب، مواد غذایی، نور و 

هـرز بـه   هـاي خسارت علـف . کرده و سبب کاهش محصول می شوند
اي انـدك  زعفران با توجه به چند ساله بودن این گیاه و رشـد سـبزینه  

هاي اول رشد و استفاده زراعین از کودهـاي دامـی آلـوده    گیاه در سال
بـه منطقـه داراي   مـزارع زعفـران بسـته    ). 7و3(قابل توجه می باشد 

گونـه  184) 13و 12(راشد محصل . هرز متعددي می باشندهايعلف
تیـره  33جـنس و  128هرز مزارع زعفران را شامل هايمختلف علف

)علوم و صنایع کشاورزي(گیاهان حفاظتنشریه
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گونـه آن  71سـاله و  هـاي هـرز یـک   گونـه آن علـف  113دانسته که 
1بیشترین تعداد گونـه بـه تیـره کاسـنی    . ساله بودندهاي هرز چندعلف

، تیـره شـب   )گونـه 21(3، تیره گندم)گونه24(2، تیره نخود)نهگو32(
و تیره ) گونه10(6، تیره میخک)گونه12(5، تیره اسفناج)گونه19(4بو

گونـه  184وي گـزارش کـرد کـه از بـین     . تعلق داشت) گونه7(7آالله
هـرز  هايها علفها گیاهان غالب بودند و از بین آنگونه آن20حدود 
Cardaria draba)ازمک L.)موشی، دم(Hordeum glacum L.)

Polygonum aviculare)بنـد  ، هفـت  L.)  و خـار شـتر(Alhagi

maurorum Medik.)بیشترین فراوانی را دارند.
در مزارع زعفران به تازگی معمول شـده و  هاکشاستفاده از علف

ثـال  بـه عنـوان م  . تحقیقاتی اندك نیز در این زمینه انجام شـده اسـت  
ي مختلـف بـر روي   هاکشبا بررسی تأثیر علف) 11(راجع و همکاران 

هرز مزارع زعفران در منطقه استهبان فارس گـزارش کـرده   هايعلف
بـرگ مـزارع زعفـران جـو موشـی     هرز باریـک ترین علفاند که مهم

(Hordeum morinum L.) ًدرصد هزینه وجـین را  60است و تقریبا
بـرگ شـامل خـردل    هـرز پهـن  هايعلف.دهدبه خود اختصاص می

ــی ــی )L.)Sinapis arvensisوحشـ ــه کالغـ )Lotus، پنجـ

L.)corniculatus و پنیـركL.)Malva parvifora( باشـد،  مـی
آن هـا در ایـن بررسـی    . جو موشی استولی تراکم آنها بسیار کمتر از

وکسیو هال) فوزیلید(بوتیل فلوآزیفوپیهايکشنتیجه گرفتند که علف
لیتر در هکتار، علـف هـرز جـو    2به میزان ) گاالنت(اتیل اتوکسیفوب

موشی را بسیار خـوب کنتـرل کـرد و تـأثیر سـوئی بـر روي زعفـران        
وي عنوان کرد در صورتی که بـه موقـع عمـل مبـارزه انجـام      . نداشت

همچنین مخلوط سـم  . گیرد فقط یک نوبت سمپاشی کافی خواهد بود
هالوکســی+ بوتیــل و بنتــازون پــیفلوآزیفــوپ) + بــازگران(بنتــازون 

اتیل عالوه بر کنترل نسبتاً خوب علف هـرز جـو موشـی،    اتوکسیفوب
کـه بـر   کند بـدون ایـن  برگ را کنترل میهرز پهنهايبرخی از علف

ــی داشــته باشــد  ــر منف ــران اث ــی . روي زعف ــر ) 8(هرات در بررســی اث
هـرز مـزارع زعفـران    ي قبل از رویش در کنترل علفهـاي هاکشعلف
گونـه  15فلورالین می توانـد  سال آزمایش نتیجه گرفت که اتال2طی 

گونه علـف هـرز شناسـائی شـده در مـزارع زعفـران را بـه جـز         17از 
Achillea millefolium)بومـادران  L.)   ازمـک (و شـاهی وحشـی (

.کنترل کند بدون این که اثر سوئی بر محصول زعفـران داشـته باشـد   
ي شـیمیایی در  هـا کـش در بررسی اثـر برخـی از علـف   ) 10(رحیمیان 

1- Asteraceae
2- Fabaceae
3- Poaceae
4- Brassicaceae
5- Chenopodiaceae
6- Caryophyllaceae
7- Ranunculaceae

20هرز مزارع زعفران نتیجه گرفـت کـه از مجمـوع    هايکنترل علف
در سـه زمـان   و(منطقه قاین، کاخک و گناباد 3مصرفی در کشعلف

، بعد از سبز شدن )آبان(مصرف، قبل از سبز شدن همراه با سله شکنی 
ي هـا کـش مصـرف علـف  ) فـروردین آذر و در (و برداشت گل زعفران 

قبـل از سـبز شـدن    ) سـوناالن (فلـورالین  و اتـال ) سنکور(بوزین متري
کشی و کمترین اثر سوء را بر روي زعفران داشـت و  بیشترین اثر علف

هــرز جــو موشــی و بعضــی از هــايتوانســت تعــداد زیــادي از علــف
م خـواب  بیـان نمـود کـه در هنگـا    ) 5(بهنیا . ها را کنترل کندبرگپهن

T-5-2,4و D-2,4زمستانی گیاه زعفران می توان از علف کش هـاي  

بـراي  ) گراماکسـون (هاي یک ساله، از پـارکوات  برگبراي کنترل پهن
بـراي کنتـرل   ) رانـداپ (هاي هرز یک ساله و از گلیفوزیت کنترل علف

در بررسی اثر ) 7(اسالم عباسی . ساله استفاده نمودهاي هرز چندعلف
هاي هرز مزارع زعفران نشان داد که ي مختلف روي علفهاکشعلف
هاي هرز غالب مزارع زعفران در قاین طی فصـل رشـد زعفـران   علف

پیـازي  چمـن (و چنـد سـاله   )موشـی جو(هاي یک ساله عمدتاً گراس
L.Poa bulbosa ( هـا  درصد ترکیب گونه72می باشد، به طوري که

بـرگ  د که علـف هـرز مهـم پهـن    چناند، هررا به خود اختصاص داده
نتایج آزمـایش  . دائمی و سمج شاهی وحشی را نباید از نظر دور داشت

چـه بـه صـورت    ) سنکور(بوزین ي متريهاکشوي نشان داد که علف
ــین        ــش و همچن ــس از روی ــورت پ ــه ص ــه ب ــش و چ ــل از روی قب

صـورت پـس از   اتیـل بـه  اتوکسـی فـوب بوتیل، هالوکسیپیفلوآزیفوپ
صورت قبل از رویـش بـر   به) سوناالن(فلورالین اتالکشلفرویش و ع

جهت هاکشترین و مؤثرترین علفاساس دز مصرفی در طرح مناسب
از طـرف دیگـر نـوروززاده و    . هرز زعفران مـی باشـند  هايکنترل علف

به زعفران خسـارت  هاکشگزارش کرده اند که این علف) 9(همکاران 
ي بعـد از رویـش   هـا کشرده اند که از علفوارد می کنند لذا توصیه ک

در بررســی کــارایی چنــد ) 2(پــور و همکــاران عبــاس. اســتفاده شــود
هـرز زعفـران در گنابـاد    هـاي بعد از ظهور در کنتـرل علـف  کشعلف

گـرم  750بوزین به میـزان  متريکشگزارش کردند هنگامی که علف
فلـورفن  مانند اکسـی هاکشدر هکتار به همراه دز مناسب از سایر علف

متیل مصرف شود می تواند بـه  بنورونیا تريآرمتیل وفوپیا هالوکسی
هاي هرز شود بدون آن که خسارت خوبی باعث کاهش چشمگیر علف

آنـان مشـاهده کردنـد کـه     . جـاي گـذارد  چندانی بر روي زعفـران بـر  
ــد شــامل اکســیهــاکــشعلــف ــورفني دو منظــوره جدی ، )گــل(فل

سـولفورون مـت +، سولفوسـولفورون )پنتـر (ایزوپروتون+دیکلوفنیکان
باعث کاهش ) گرانستار(متیل بنورونبه تنهایی یا همراه با تري) توتال(

) 1(عباسیان و همکاران . هاي هرز می شودمعنی دار طیف کامل علف
ها در نیشابور مشاهده کردنـد کـه  کشدر بررسی اثر منفرد و توام علف

هاي هرز پهـن بـرگ   هاي هرز که ترکیبی از علفبا توجه به فلور علف
کـش در مقایسـه بـا    و باریک برگ بود، تیمارهاي حاوي مخلوط علف

کـش تـأثیر بیشـتري را روي کـاهش وزن     تیمارهاي حاوي تک علـف 
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در میـان تیمارهـاي حـاوي مخلـوط     . هـاي هـرز داشـتند   خشک علف
رمتیـل،  آفـوپ هالوکسی) + گل(فلورفن کشی نیز تیمارهاي اکسیعلف

آرمتیل در مقایسـه بـا تیمـار ایوکسـینیل     فوپهالوکسی+ بوزین متري
هـاي هـرز   آرمتیل اثر بیشتري را روي علـف فوپهالوکسی) + توتریل(

+ چنـین در تیمارهـاي متـري بـوزین     هـم . مزرعه بـه همـراه داشـتند   
آرمتیــل و فــوپهالوکســی+ فلــورفن آرمتیــل، اکســیفــوپهالوکســی
متیل بیشترین مقدار وزن بنـه بـه دسـت    آرفوپسیهالوک+ ایوکسینیل 

.آمد
درمـزارع زعفـران   هـا کـش با وجود این تحقیقات استفاده ازعلـف 

مرسوم نیست و عمدتا وجین مکانیکی در مـزارع زعفـران انجـام مـی     
کـش اسـت، بـه    دلیل عمـده، شـواهدي دال بـر خسـارت علـف     . شود

زعفران نیز تحت تأثیر که اعتقادبر این است خصوصیات بنهخصوص 
به . بعضی از تحقیقات نیز موید این امراست. قرار می گیردهاکشعلف

در مقایسـه تـأثیر مصـرف    ) 14(زارع حسینی و همکـاران  عنوان مثال 
یدوسـولفوروم  +آرمتیـل و مزوسـولفوروم  فوپهاي هالوکسیکشعلف

د زعفران  هاي هرز و عملکربعد از برداشت گل در کنترل علف) شوالیه(
کـــــش در شهرســـــتان گنابـــــاد مشـــــاهده کردنـــــد علـــــف

هاي هرز غالب منطقه مـورد مطالعـه   یدوسولفوروم علف+مزوسولفوروم
شامل جوموشی، ازمک و بومـادران را کـاهش داد امـا بـر رشـد گیـاه       
زعفران نیز اثر منفی داشت و تراکم گیـاه زعفـران را در سـالهاي بعـد     

هـاي هـرز باریـک    رمتیل علـف آفوپعلف کش هالوکسی. کاهش داد
برگ را به خوبی کنترل کرد اما باعث کاهش کالله خشـک و زیسـت   

ایـن تحقیـق نیـز بـا هـدف بررسـی تـأثیر        . توده برگ زعفران نیز شد
هـاي رویشی روي تغییرات جمیعـت علـف  ي متداول پیشهاکشعلف

. آمدخصوصیات بنه زعفران به اجرا درهرز، عملکرد زعفران و
هاو روشمواد

سـاله  4در مزرعه زعفران 1390-91این آزمایش در سال زراعی 
با روستاي شهن آباد شهرستان زاوه استان خراسان رضوياي واقع در 

دقیقه شمالی 16درجه و 35دقیقه شرقی و عرض28درجه و 59طول
270متر از سـطح دریـا و بارنـدگی متوسـط سـاالنه      1400و با ارتفاع 

ي بافت خاك شنی رسی در قالب طرح بلوك هاي کامل میلی متر دارا
تیمارهـاي آزمایشـی   . تکرار انجـام گرفـت  3تصادفی با هشت تیمار و 

با نام تجـارتی سـنکور، پـودر قابـل     (بوزیني متريهاکششامل علف
گـرم از مـاده تجـارتی در هکتـار،     850بـه میـزان   %)70تعلیق در آب

بـه میـزان   %) 24ولسیون شـونده  با نام تجارتی گل، ام(اکسی فلورفن 
با نام تجـارتی توتریـل،   (یک لیتر از ماده تجارتی در هکتار، ایوکسنیل 

لیتراز ماده تجارتی در هکتـار،  5/1به میزان %) 5/22امولسیون شونده 
بـه  %) 3/33امولسـیون شـونده   با نام تجارتی سـوالنان،  (اتال فلورالین

بـا نـام تجـارتی    ( تریفلـورالین لیتر از ماده تجارتی در هکتـار،  3میزان
لیتـر از مـاده تجـارتی در    2به میزان %) 48ترفالن، امولسیون شونده 

با نام تجارتی پیرامین، پـودر خـیس شـونده    (هکتار، ترکیب کلریدازون 
%) 7/15با نام تجارتی بتانال، امولسیون شونده ( دسی مدیفام %) + 80

در هکتـار، وجـین دسـتی و    لیتر از ماده تجـارتی  5+ کیلو 5به نسبت 
اساس نتایج سـایر  کش برتیمارهاي علف. شاهد داراي علف هرز بودند

ها در زعفران و یا دز توصیه شده بـراي سـایر گیاهـان تعیـین     آزمایش
متر مربع بود 2×10هاي آزمایش زمین مورد نظر به ابعاد کرت.  گردید

صـورت  که نهر ورودي و زهکش هر یک از تکرارهـاي آزمایشـی بـه   
عملیات آبیاري بر اساس عـرف منطقـه و بـه    . جداگانه منظور شده بود

پـس از آبیـاري   کـش تیمارهاي علف. طریقه نشتی صورت می گرفت
همزمان با سـله شـکنی و قبـل از شـروع گلـدهی زعفـران در تـاریخ        

سمپاشی با استفاده از سمپاش پشـتی شـارژي   . انجام شد12/8/1390
لیتـر  350بـار و کالیبراسـیون   5/2تا 2فشار مجهز به نازل تی جت با 

بعد از سمپاشی در هـر کـرت یـک کـوادرات     . آب در هکتار انجام شد
جمـع آوري گـل هـاي تـازه از     . مربع نصب شدمتر1×1ثابت به ابعاد 

بعـد  . نوبت از درون هر کوادرات انجام شـد 3و درطی 23/8/90تاریخ 
عیین وزن تـر گـل هـا و    از جمع آوري نسبت به شمارش تعداد گل و ت

سپس نسبت . اقدام شدهمچنین میانگین وزن تر یک گل در هر تیمار
بـه علـت   . به جداکردن کالله با دست و خشک کردن آنها اقدام گردید

روز بعد از سمپاشی اقدام بـه  90و 75سرماي طوالنی مدت در منطقه 
درصـد  . هـاي هـرز درون هـر کـوادرات شـد     شناسایی و شمارش علف

هاي هرز با توجه به آلودگی مزرعـه مـورد نظـر بـه     ش تراکم علفکاه
. هاي هرز غالب منطقه محاسبه شدعلف

جهت بررسی تأثیر تیمارهاي آزمـایش روي کـاهش وزن خشـک    
16/2/1391و 1391/ 30/1هـاي  هرز در دو مرحله در تاریخهايعلف

ار مربع در کلیه کرت هـاي آزمایشـی قـر   متر5/0x5/0یک کوادرات 
هاي هرز نسبت بـه جمـع آوري آن   گرفت و پس از کف بر کردن علف

هرز به تفکیک گونه اندازه گیري هايسپس وزن تر علف. ها اقدام شد
هاي عالوه بر جمع آوري علف) 30/1/1391ختاری(در مرحله اول .شد

هرز نسبت به جمع آوري بخش هوایی گیاهان زعفران و اندازه گیـري  
هاي جمع آوري شده علـف هـرز و   نمونه. اقدام شدنیز) 4(طول برگ 

سـاعت قـرار داده   48درجه سانتیگراد و بـه مـدت   75زعفران در آون 
هاي خشک شده با ترازو با دقت اندازه گیـري یـک   آنگاه نمونه. شدند

کـه رشـد   عالوه بر این در مرحله دوم در زمـانی . صدم گرم وزن شدند
آوري، شـمارش، تـوزین و تقسـیم    عها متوقف شده بود اقدام به جمبنه

3گرمی، 3تا 0گروه 4ها به بنه. ها بر اساس وزن بنه گردیدبندي بنه
.  گرم به باال تقسیم شدند9گرمی و 9تا 6گرمی، 6تا 

Mstat-cگیري شده با استفاده از نـرم افـزار آمـاري    صفات اندازه

ها با اسـتفاده  نگینمقایسه میا. مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند
. درصد انجام شد5اي دانکن در سطح احتمال از آزمون چند دامنه
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نتایج و بحث
خصوصیات زعفران

نتایج آنالیز واریانس نشان داد کـه تـأثیر تیمارهـا بـر     :تعداد گل
بر اساس ). 1جدول (تعداد گل زعفران در واحد سطح معنی دار است 

گـل مربـوط بـه تیمـار وجـین شـده       مقایسات میانگین بیشترین تعداد
کـش کمترین تعداد گل مربوط بـه تیمـار علـف   . بود)بدون علف هرز(

اتال فلورالین بود هر چند بین تعداد گـل در ایـن تیمارهـا و تیمارهـاي     
تریفلورالین و اکسی فلورفن تفاوت معنی داري وجـود  کشکاربرد علف

وکسنیل و وجین نشـده  بوزین و ایتعداد گل در تیمارهاي متري. نداشت
اتال فلـورالین بـود   کشحدواسط تیمارهاي وجین دستی و کاربرد علف

در تیمار اتال فلورالین نسبت بـه تیمارهـاي وجـین شـده و     ). 2جدول(
گل کمتـر در متـر مربـع مشـاهده     9و 13بوزین به ترتیب تعداد متري

ـ    5همچنین در تیمار وجین نشده تعـداد  . شد ع گـل کمتـر در متـر مرب
. بوزین مشاهده شدنسبت به تیمار متري

اتـال  کـش گـزارش کـرد کـه مصـرف علـف     )10(رحیمیان البته 
شدن کمترین تأثیر سوء را بـر  قبل از سبزبوزینفلورالین همانند متري

.روي زعفران دارد
تأثیر تیمارها بر وزن تر گل زعفران در واحـد سـطح   :وزن تر گل

ج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد کـه  نتای). 1جدول (معنی دار بود 
تیمارهاي وجـین شـده داراي بـاالترین وزن تـر گـل در واحـد سـطح        

در ارزیــابی روش ) 14(همکــارانزارع حســینی و). 2جــدول (هســتند 
بـین  هرز نیز گـزارش کردنـد کـه در   هايهاي مختلف مدیریت علف

بـه تیمـار   تیمارهاي مورد ارزیابی آنان بیشترین وزن تـر گـل مربـوط    
سایر تیمارهاي کاربردي در این آزمایش در دو گروه کلـی  . وجین است

ــف . بنــدي شــدنددســته ي هــاکــشگــروه اول شــامل تیمارهــاي عل
فلورفن که بیشترین تأثیر منفی را بر روي وزن تر فلورالین و اکسیاتال

و تیمـار وجـین نشـده    هاکشگل داشتند و گروه دوم شامل سایر علف
اتال فلـورالین و  کشگل در این تیمارها حد واسط تیمار علفکه تعداد

.تیمار وجین دستی قرار گرفت
بــر اســاس نتــایج تجزیــه واریــانس بــین :وزن کاللــه خشــک

تیمارهاي مورد استفاده از نظر تـأثیر بـر وزن کاللـه خشـک زعفـران      
مقایسه میـانگین داده هـا   ). 1جدول (اختالف معنی داري وجود داشت 

ز این بود که وجین کردن به طور قابل مالحظه اي وزن کاللـه  حاکی ا
بـوزین  متريکشپس از آن مصرف علف. خشک را افزایش داده است

تفاوت هاکشبین سایر علف. موجب افزایش وزن کالله خشک گردید
کمترین مقدار وزن کاللـه خشـک بـا کـاربرد     . معنی داري حاصل نشد

د هـر چنـد بـین ایـن تیمـار و تیمـار       اتال فلورالین حاصل شکشعلف
). 2جدول (اکسی فلورفن تفاوت آماري وجود نداشت کشکاربرد علف

آنالیز داده هاي بدست آمده حاکی از :وزن خشک برگ زعفران
وجود اخـتالف معنـی داري بـین تیمارهـا از نظـر وزن خشـک بـرگ        

). 1جدول(زعفران بود 
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کـش داد کـه کـاربرد علـف   نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان 
دس مدیفام کمترین تأثیر را بر وزن خشک برگ زعفـران  + کلریدازون

بـوزین تفـاوت معنـی داري    البته بین این تیمار و تیمـار متـري  . داشت
ــا کــاربرد علــف . مشــاهده نشــد کــشکمتــرین وزن خشــک بــرگ ب

).2جدول (تریفلورالین و ایوکسینیل بدست آمد 
گـرم در متـر مربـع    5/17ریفلـورالین  توزن خشک برگ در تیمار

دس مـدیفام  + کلریدازونکشکمتر از وزن خشک برگ در تیمار علف
کـش مشـاهده کـرد مصـرف علـف    ) 7(چـه اسـالم عباسـی    اگـر . بود

باعث خـزان زودرس  بوزین روي گیاه زعفران اثر سوئی داشته ومتري
.و زرد شدن برگ ها می شود

نتایج حاصل از تجزیـه داده هـا نشـان داد کـه تـأثیر      :طول برگ
جـدول  (تیمارهاي مورد استفاده بر طول برگ زعفران معنی دار اسـت  

مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین طول بـرگ متعلـق   ). 1
اتـال فلـورالین   کـش هاي هرز و کاربرد علـف به تیمارهاي وجین علف

).2جدول (عنی داري مشاهده نشدبین سایر تیمارها اختالف م. است
نتایج آنـالیز واریـانس نشـان داد کـه بـین      :تعداد و وزن کل بنه

اما ). 1جدول (تیمارها از نظر تعداد بنه اختالف معنی داري وجود ندارد 

بین تیمارهاي آزمایش اختالف معنی داري از نظر تـأثیر بـر وزن کـل    
بـوزین  متـري کـش کـاربرد علـف  ). 1جدول (بنه زعفران مشاهده شد 

موجب حصول وزن کل بنه بیشتري در واحد سـطح نسـبت بـه سـایر     
تیمارها شد با این وجود بین این تیمار و تیمارهاي وجـین شـده، اتـال    
فلــورالین ، اکســی فلــورفن و ایوکســینیل تفــاوت معنــی داري وجــود 

هـاي  اما کمترین وزن بنه در واحد سطح با عدم وجـین علـف  . نداشت
).2جدول (د هرز بدست آم
هـایی بـا وزن   تأثیر تیمارهاي آزمایش از نظر حصول بنه:وزن بنه

تنهــا تــأثیر . گــرم معنــی دار نبــود9و بیشــتر از 9تــا 6، 3تــا 0بــین
گرم استحصـالی معنـی   6تا 3هاي تیمارهاي آزمایش بر روي وزن بنه

هــا در تیمارکــاربرد بــر اســاس مقایســه میــانگین). 1جــدول (دار بــود 
بـا ایـن   . گرمی حاصـل شـد  6تا 3بوزین بیشترین بنهمتريکشعلف

اتـال فلـورالین، اکسـی    وجود بین این تیمار و تیمارهاي وجـین شـده،  
کمترین وزن بنه . فلورفن و ایوکسنیل تفاوت معنی داري وجود نداشت

هاي هرز بدست آمد البتـه بـین   گرمی در تیمار عدم وجین علف6تا 3
+ کلریـدازون ي تریفلورالین و هاکشکاربرد علفاین تیمار و تیمارهاي

).2جدول (دس مدیفام تفاوت آماري وجود نداشت 
کشمختلف علفيمارهایصفات زعفران در تنیانگیمسهیمقا- 2جدول

Table 2- Mean comparison of saffron treatments in different herbicides treatments

تیمار
Treatment

گل هاتعداد
)در متر مربع(

Flowers
number
(per m2)

وزن تر گل ها
گرم در متر (

)ربعم
Flowers fresh

weight
(g.m-2)

وزن کالله 
خشک

میلی گرم در  (
)متر مربع

Stigma dry
weight

(mg.m-2)

وزن خشک 
برگ

گرم در متر (
)مربع

Leaf dry
weight

(mg.m-2)

طول برگ 
سانتی (

)متر
Leaf

length
(cm)

وزن کل بنه
گرم در (
)ربعممتر

Corm total
weight
(g.m-2)

3- 6وزن بنه 
گرمی

گرم در متر (
)مربع

Corm weight

6-9 g
(g.m-2)

وجین شده
Weed free

20.66a 6.38a 137.3a 34.22ab 36.67a 150.8ab 17.33ab

ن نشدهوجی
Weedy Check

12c 3.13bc 42cd 25.75cd 27.67b 58.6c 5c

تریفلورالین
Trifluoralin

10.67cd 3.35bc 39cd 23.2d 28b 113.2bc 13bc

فلورالیناتال
Etalfluoralin

7.67d 1.79d 13.67e 31.91bc 34.67a 183.8ab 20.33ab

+ کلریداوزون
دسمدیفام

Chloridazone +
Desmedipham

11.67c 4.16b 44c 40.79a 25.33b 98.6bc 11.33bc

فلورفناکسی
Oxyfluorfen

10.33cd 2.7cd 25.67de 30.94bc 24.33b 167.2ab 18.67ab

ایوکسنیل
Ioxynil

13.67bc 3.65bc 45c 24.83cd 23.67b 173.8ab 16ab

بوزینمتري
Metribuzin

16.76b 3.24bc 75.67b 38.45ab 26.67b 227.1a 24a

باشندنمیدر سطح احنمال پنج درصد دار ف معنیالها با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن داراي اختدر هر ستون میانگین
In each column means with same letter according to Duncan’s test are not significantly different at 5% level of probability
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گونه هاي علف هرز مشاهده شده در مزرعه زعفران در منطقه زاوه-3جدول
Table 3- Observed weed species in saffron field in Zaveh region

نام خانواده
Family name

چرخه زندگی
Life cycle

نام علمی گونه
Scientific name

عمومی گونهنام 
Common name

Poaceae
یکساله

Annual
Bromous tectorum L.

علف پشمکی
Downy brome

Poaceae
یکساله

Annual
Roth.Aegilops geniculata

شال تسبیحی
Ovate goatgrass

Poaceae
یکساله

Annual
Lolium rigidum Gaud.

چچم
ryegrassAnnual

Asteraceae
یکساله

Annual
Centaurea melitensis L.

گل گندم
Maltese star thistle

Brassicaceae
چندساله

Perennial
Cardaria draba (L.) Desv.

ازمک
Hoary cress

Asteraceae
چندساله

Perennial
Acroptilon repens (L.) DC.

تلخه
Russian knapweed

Fabaceae
چندساله

Perennial
Alhagi pseudalhagi (Bieb.)خارشتر

Camel thorn

هاي هرزجمعیت علف
هـاي  عه مورد بررسی در مرحله اول نمونه برداري از علـف در مزر

با توجه به کوچک . هاي هرز باریک برگ مشاهده شدندهرز تنها علف
هاي هرز باریک برگ در این مرحله تجزیـه و تحلیـل وزن   بودن علف

در مرحلـه دوم نمونـه   . ها به صورت تجمعی انجام شـد تر و خشک آن
گونـه متعلـق بـه    3شـاهده شـد کـه    گونه علف هرز م7برداري تعداد 

). 3جـدول  (هـا بـود  بـرگ گونـه متعلـق بـه پهـن    4باریک برگ ها و 
شـال  بیشترین تراکم علف هرز باریک برگ مربوط به گونه علف هـرز 

Aegilops geniculata(تسبیحی Roth.(هـا  برگمورد پهندر. بود
)نیــز بیشــترین تــراکم متعلــق بــه گونــه گــل گنــدم  Centaurea

melitensis L.)هـاي هـرز از تـراکم و وزن انـدکی     سـایر علـف  . بود
گیري تنها به آنالیز وزن تـر و  برخوردار بودند لذا براي مرحله دوم نمونه

.خشک شال تسبیحی و گل گندم بسنده شد

نمونه برداري اول
هاي هرز باریک بـرگ معنـی دار بـود    اثر تیمارها بر وزن تر علف

کـش صل از مقایسه میانگین نشـان داد کـه علـف   نتایج حا). 4جدول (
هـاي  ایوکسنیل و تریفلورالین به ترتیب کمترین تأثیر را بر وزن ترعلف

به همـراه بوزین متريکشعلف. هرز باریک برگ در این مرحله دارند
هـاي هـرز باریـک    تیمار وجین شده بیشترین تأثیر را بر وزن تر علـف 

).5جدول (برگ داشتند 
اصل از آنالیز واریانس داده ها نشان داد که اثر تیمارها بـر  نتایج ح

بـر  ). 4جـدول  (هاي هرز باریک برگ معنی دار است وزن خشک علف
ایوکسـنیل کمتـرین تـأثیر را بـر     کـش اساس مقایسه میـانگین علـف  

هـاي هـرز را   هاي هرز باریک برگ داشت و بـاالترین وزن علـف  علف

بیشـترین  کـش ر بین تیمارهاي علـف بوزین دمتريکشعلف. دارا بود
هاي هرز باریک برگ داشت به طوري کـه  تأثیر را بر وزن خشک علف

کمترین وزن خشک علف هرز در این مرحلـه در ایـن تیمـار مشـاهده     
دس مدیفام، اتال فلورالین، اکسی فلـورفن  + تیمارهاي کلریدازون. شد

به ترتیب بعد از هرز باریک برگهايو تریفلورالین از نظر کنترل علف
نیــز در بررســی اثــر ) 7(اســالم عباســی. بــوزین بودنــدتیمــار متــري

هاي هرز مزارع زعفران نشان داد که ي مختلف روي علفهاکشعلف
بوزین واتال فلورالین به صورت قبل از رویش جزو ي متريهاکشعلف

هـاي هـرز   جهـت کنتـرل علـف   هاکشمناسب ترین و موثرترین علف
. می باشندزعفران

نمونه برداري دوم
نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشـان  :علف هرزشال تسبیحی

علف هرز باریک برگ معنی دار است این داد که اثر تیمارها بر وزن تر 
مقایسه میانگین داده ها حاکی از آن بود کـه عـدم اعمـال    ). 4جدول (

رز شـال  وجین موجب رشد بیشتر و در نتیجه وزن تر بیشـتر علـف هـ   
دس + بوزین و کلریـدازون ي متريهاکشهمچنین علف. تسبیحی شد

مدیفام اثر بیشتري بر شال تسبیحی داشـتند بـه طـوري کـه کمتـرین      
اکسی فلورفن در بین کشعلف. حاصل شدهاکشوزن تر از این علف

کمترین تأثیر را بـر روي وزن تـر شـال تسـبیحی     کشتیمارهاي علف
این تیمـار و تیمارهـاي اتـال فلـورالین و ایوکسـینیل      البته بین . داشت

).5جدول (تفاوت آماري وجود نداشت 
نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد کـه اثـر تیمارهـا بـر وزن     

). 4جـدول  (خشک علف هرز باریک برگ شال تسبیحی معنی دار بود 
مقایسه میانگین داده ها حاکی از آن بود که عدم اعمال وجین موجـب  
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رشد بیشتر و در نتیجه وزن خشک بیشتر علـف هـرز شـال تسـبیحی     
دس مدیفام + بوزین و کلریدازوني متريهاکشهمچنین علف. گردید

اثر بیشتري بر شال تسـبیحی داشـتند، بـه طـوري کـه کمتـرین وزن       
بین تیمارهاي تریفلورالین، اتـال  . حاصل شدهاکشخشک از این علف

. یوکسینیل تفاوت معنی داري مشاهده نشـد فلورالین، اکسی فلورفن و ا
کمتـرین تـأثیر را بـر روي    کشتیمارهاي اخیر در بین تیمارهاي علف

). 5جدول (وزن خشک شال تسبیحی داشتند 
اتـال فلـورالین بـا نتـایج ایـن      کـش در مورد علف) 8(نتایج هراتی

ي قبل از رویـش  هاکشدر بررسی اثر علفوي . آزمایش متفاوت است
سـال آزمـایش نتیجـه    2نترل علفهاي هرز مـزارع زعفـران طـی    در ک

گونـه علـف هـرز    17گونـه از  15گرفت که اتال فلورالین مـی توانـد   
شـاهی  (شناسائی شده در مزارع زعفران را به جـز بومـادران و ازمـک    

کنترل کند، بدون این که اثر سوئی بر محصول زعفران داشته ) وحشی
.باشد 

تیمارها بر وزن تر علف هرز گل گنـدم  اثر : علف هرز گل گندم
نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد کـه  ). 4جدول (معنی دار شد 

ایوکسنیل کمترین تأثیر را بر رشد علـف  کشعدم وجین و کاربرد علف
تر این علـف هـرز در   هرز گل گندم داشت به طوري که باالترین وزن

دس مـدیفام موجـب   + ازونکلریدکشعلف. این دو تیمار مشاهده شد
کاهش رشد این علف هرز شد و کمترین میزان در این تیمار مشـاهده  

). 5جدول(بین سایر تیمارها اختالف معنی داري وجود نداشت . شد
اثر تیمارها بر وزن خشک علـف هـرز گـل گنـدم معنـی دار شـد       

نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که  عـدم وجـین   ). 4جدول (
ایوکسینیل کمترین تأثیر را بر رشد علف هـرز گـل   کشربرد علفو کا

گندم داشته به طوري که باالترین وزن خشک این علف هـرز در ایـن   
دس مدیفام همانند تیمـار  + کلریدازونکشعلف. دو تیمار مشاهده شد

وجین شده موجب کاهش رشد این علف هرز شد و کمتـرین میـزان را   
ـ . دارا بود ر و تیمـار تریفلـورالین اخـتالف آمـاري وجـود      بین تیمار اخی
بوزین نتوانست علف هرز گل گندم را هماننـد  متريکشعلف. نداشت

شال تسبیحی و سایر برگ باریک ها به خوبی کنترل کند و این تیمـار  
به همراه تیمارهاي اکسی فلـورفن و اتـال فلـورالین حـد واسـط بـین       

جـدول  (ینیل قرار گرفتنـد  دس مدیفام و ایوکس+تیمارهاي کلریدازون
5 .(

ي ایـن آزمـایش بـر کنتـرل     هـا کشدر مورد تأثیر بسیاري از علف
راجـع و  هاي هـرز مـزارع زعفـران تحقیقـی مشـاهده نشـد امـا        علف

ي مختلف بـر  هاکشدر طرح بررسی احتمالی تأثیر علف) 11(همکاران 
هرز مزارع زعفران در منطقه استهبان فـارس گـزارش  هايروي علف

بوتیـل و  پـی فلوآزیفـوپ +بنتـازون کـش مخلـوط علـف  کرده اند کـه 
در هکتـار کنتـرل نسـبتاً خـوب     اتیـل اتوکسـی فوبهالوکسی+ بنتازون

هـا را بـه دنبـال داشـته و بـا وجـودي کـه تعـدادي از         برگبرخی پهن
برگ را کنترل می نماید، ولی تـأثیر سـوئی بـر روي    علفهاي هرز پهن

در مقایسـه مصـرف تعـدادي از    ) 4(ري و همکـاران امی. زعفران ندارد
کش هاي هرز مشاهده کردند که علف قبل از رویش علفهاکشعلف

هـاي هـرز را   درصـد جمعیـت علـف   94تواند تا حـدود  بوزین میمتري
هـاي  در رتبـه اتال فلـورالین و تریفلورالینهاي کشعلف. کاهش دهد

و 5/57هاي هرز را به ترتیب بعدي قرار داشتند و توانستند تراکم علف
.درصد کاهش دهند53

نمونه ( ، شال تسبیحی و گل گندم )نمونه برداري اول( هاي هرز باریک برگوزن تر و خشک علف) میانگین مربعات(نتایج آنالیز واریانس –4جدول 
کشدر تیمارهاي مختلف علف) برداري دوم

Table 4- Analysis of variance (mean of squares) of fresh and dry weight of narrow leaf weed (first sampling), ovate goatgrass
and maltese star thistle in different herbicides treatments.

منابع تغییرات
Source of
variation

درجه
آزادي

df

هايوزن تر علف
هرز باریک برگ
Narrow leaf

weed
fresh weight

وزن خشک 
هرز هايعلف

برگباریک
Narrow leaf

weed
dry weight

وزن تر علف هرز 
باریک برگ شال 

تسبیحی
Ovate goatgrass

fresh weight

وزن خشک 
علف هرز

باریک برگ 
شال تسبیحی

Ovate
goatgrass

dry weight

وزن تر علف 
برگهرزپهن

گل گندم
Maltese star

thistle
fresh weight

زن خشک علفو
برگهرزپهن

گل گندم
Maltese star

thistle
dry weight

تکرار
Replication

2 44.621ns 4.515ns 179.494* 18.788* 0.026ns 0.001ns

تیمار
Treatment

7 2965.673** 289.777** 5947.701** 414.479** 1.288** 0.039**

خطا
Error

14 23.274 2.289 47.128 3.891 0.067 0.002

nsبه ترتیب عدم معنی دار** و* ، %1و %  5و  معنی دار در سطح احتمال 

ns, * and ** represent non significant, significant at 5% and 1% level probability, respectively
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نتیجه گیري
نتایج آزمایش نشان دادند که در بـین تیمـار هـاي اسـتفاده شـده      

گل تولیدي و وزن کالله خشک زعفـران بعـد از تیمـار    بیشترین تعداد
بوزین و کمتـرین آن متعلـق بـه تیمـار     مربوط به متري) وجین دستی(

هـرز بعـد   هـاي از نظـر کنتـرل علـف   . اتـال فلـورالین بـود   کـش علف
دس مـدیفام و +کلریـدازون هـاي کـش بوزین، علـف متريکشازعلف

وکسـینیل کمتـرین تـأثیر را    تریفلورالین بیشترین تأثیر و علف کـش ای 
هـاي هـرز   همچنین در کنتـرل علـف  . هاي هرز داشتنددرکنترل علف

دس مـدیفام و + برگ باالترین تأثیر مربوط بـه تیمـار کلریـدازون   پهن
کمترین تأثیر خسارت روي وزن . کمترین آن مربوط به ایوکسینیل بود

اتـال  کـش  بوزین مربـوط بـه کـاربرد علـف    کل بنه بعد از تیمار متري

دس + بیشترین کاهش وزن بنه مربـوط بـه کلریـد اوزن   . فلورالین بود
تـا  6، 3هایی با وزن صفر تـا  هیچ کدام از تیمارها روي بنه. مدیفام بود

6تـا  3هایی با انـدازه  گرم تاثیر نداشتند و تنها وزن بنه9و باالتر از 9
6تـا  3وزن کمترین تأثیر در تولید بنه بـه  . گرم تحت تأثیر قرار گرفت
بوزین و بیشترین تأثیر بعـد از تیمـار شـاهد    گرم مربوط به تیمار متري

با توجه به نتـایج  . دس مدیفام بود+ بدون وجین مربوط به کلرید اوزن
بوزین در مزارع زعفران به متريکشرویشی علفحاصله، کاربرد پیش

نـه  گرم در هکتار به دلیل کمترین خسارت بـه زعفـران و ب  850میزان
هاي هرز بارك بـرگ و کنتـرل   هاي آن و بیشترین اثر در کنترل علف

.نسبی علف هاي هرز پهن برگ توصیه می شود
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