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دهیچک
گرم 5/562) (®بیوزین (سنکورمتريهايکشهاي هرز در مزارع زعفران، کارآیی علفدر این آزمایش به منظور بررسی امکان کنترل شیمیایی علف

گـرم مـاده   95/19) (®ثره در هکتار)، سولفوسولفورون (آپیـروس ؤگرم ماده م32) (®توتالسولفورون متیل + سولفوسولفورون (ثره در هکتار)، متؤماده م
گرم 5/115) (®ایکامبا (لنتورثره در هکتار)، تریاسولفورون + دؤگرم ماده م96) (®ثره در هکتار)، مزوسولفورون + یدوسولفورون + دي فلوفنیکان (اوتلوؤم

ثره در هکتـار)، اکسـی   ؤگرم ماده م240) (®ثره در هکتار)، اگزادیازون (رونستارؤگرم ماده م30) (®ثره در هکتار)، بن سولفورون متیل (لونداکسؤماده م
ثره در ؤگرم مـاده مـ  60) (®ار)، نیکوسولفورون (کروزثره در هکتگرم ماده مؤ800) (®ثره در هکتار)، آترازین (گزاپریمؤگرم ماده م480) (®فلوروفن (گل

ثره در هکتـار)،  ؤگـرم مـاده مـ   15) (®ثره در هکتار)، تري بنورون متیل (گرانستارؤگرم ماده م600()®هکتار)، بروموکسینیل + ام سی پی آ (برومایسید
ثره در ؤگـرم مـاده مـ   108) (®)، هالوکسی فوپ متیل (گاالنت سـوپر ثره در هکتارؤگرم ماده م5/1012) (®کمبی فلویید46توفوردي + ام سی پی آ (یو 

ثره در هکتار)، شاهد وجین دستی و شاهد بدون وجین مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالـب طـرح   ؤگرم ماده م1440) (®هکتار)، بنتازون (بازاگران
اجرا شد. 1393-94ي و منابع طبیعی خراسان رضوي در مشهد در سال زراعی هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزبلوك
دار تـراکم و وزن  هاي مورد بررسی باعث کـاهش معنـی  کشهرز غالب مزرعه خارلته، تلخه و چمن وحشی بودند. نتایج نشان داد تمامی علفهايعلف

-هاي هرز بسیار مناسب بود بطوريبیوزین در کنترل علفکش متريرآیی علفهاي هرز نسبت به شاهد بدون مبارزه شدند. در این میان، کاخشک علف
بیوزین در پاییز بالفاصـله  کش متريبیوزین کامال مشابه تیمار شاهد وجین دستی بود. کاربرد علفهاي هرز در تیمار متريکه تراکم و وزن خشک علف

، اکسی فلوروفن، اکسادیازون، بن سولفورون متیل، آترازین و تریاسولفورون + دایکمبا هاي هالوکسی فوپ متیل، بنتازونکشپس از برداشت گل، و علف
دار تعداد و یا وزن تر گل زعفران نشدند و بنابراین به نظـر  هاي هرز باعث کاهش معنیهاي هرز در بهار ضمن کنترل مناسب علفدر اوایل رویش علف

دارد.رسد امکان مصرف آنها در مزارع زعفران وجود می

بیوزینها، عملکرد گل، کالله، متريکشعلفها، خسارتکشانتخاب علف:کلیديهايواژه

مقدمه
اسـت کـه از   2) از خـانواده زنبـق  L.Crocus sativusزعفـران ( 

زعفـران دنیـا،   درصـد  94یابد. ایـران بـا تولیـد    رم تکثیر میوطریق ک
شـود. در سـال   بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان محسـوب مـی  

انـد و  هزار هکتار از مزارع کشور، زیر کشـت زعفـران بـوده   88، 1393
سطح زیر کشت این محصول همچنان رو به افزایش است. هم اکنون 

شود. اسـتان خراسـان رضـوي و    استان کشور زعفران کشت می21در 

کشاورزي و و آموزش مرکز تحقیقات پزشکی، بخش تحقیقات گیاهاستادیار - 1
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، خراسان رضوي،استان منابع طبیعی 
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2- Irridaceae

فران کشـور را بـه خـود اختصـاص     تولید زعدرصد95خراسان جنوبی 
کروسین، پیکروکروسین و سافرانال سه متـابولیتی هسـتند   ). 4اند (داده

که به ترتیب مسئول رنگ، طعم و عطر زعفران هستند فرآوري پس از 
گذار اسـت و طـول جغرافیـایی محـل     أثیربرداشت بر میزان سافرانال ت

). در کنار 22ثیرگذار است (أکاشت زعفران بر میزان کروسین زعفران ت
هـاي هـرز نقـش    ز این گیاه، مبارزه با علـف مین مواد غذایی مورد نیاأت
). بیشـتر  31ثري در افزایش کیفیت و کمیت محصول تولیدي دارد (ؤم

هاي هرز زعفـران منحصـر بـه    تحقیقات انجام شده در خصوص علف
داخل کشور است که تعداد این مطالعـات نیـز انـدك اسـت. مطالعـات      

مبـارزه بـا   ها با نحوه عمـل متفـاوت بـراي   کشبسیاري در مورد علف
هاي هرز برگ پهن و باریک برگ در کشور و در جهـان بـر روي   علف

محصوالت زراعی مختلف انجام شده است و کـارایی آنهـا در کنتـرل    
) تنهـا  15و13، 12، 11، 7، 6، 5هاي هرز به اثبات رسیده است (علف

(علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان نشریه
409-419.ص،1396پاییز، 3شماره ، 31جلد 
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1396پاییز، 3شماره، 31، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)410

-کـش نکته و مهمترین آن میزان مقاومت زعفران به کاربرد این علـف 
ایستی مورد بررسی قرار گیرد. هاست که ب

هاي هرز زعفران در بررسی هاي انجام شده براي تعیین فلور علف
هاي خراسان رضوي و جنوبی نشان داده اسـت کـه در مجمـوع    استان
گونه علف هرز چند سـاله در مـزارع   71گونه علف هرز یکساله و 113

و خـانواده  رویند. بیشترین گونه مربوط به خـانواده کاسـنی   زعفران می
هاي هـرز بهـاره زعفـران شـامل: برومـوس      ها بوده است. علفگراس

)Bromus tecturum L.) ــو دره Hordeum spontaneum)، ج

C.Koch) ،(Holosteum umbellatum (M.B. ) Fisch. &
C.A.Mey.) ازمــک ،(L.Cardaria drabaهــاي هــرز )، و علــف

Alhagi cameloronتابستانه شامل خارشـتر (  Boiss. & Bushe و (
Polygonumعلف هفت بنـد (  aviculare L. ) 31و26، 3) بودنـد .(

هاي هرز هاي صورت گرفته در مورد مبارزه شیمیایی با علفدر بررسی
هـاي پـیش   کـش ، مشخص شده است که کاربرد علـف مزارع زعفران

هـاي هـرز   بیوزین براي مبارزه بـا علـف  رویشی تري فلورالین و متري
). حال آنکه در بررسی دیگـري بـدلیل   27و 3، 1ثر است (ؤبرگ مپهن

وارد آمدن خسارت به زعفران در اثر استفاده از تري فلورالین، مصـرف  
هـاي پـس   کـش کش توصیه نشده اسـت و اسـتفاده از علـف   این علف

) در یـک  3). نـوروززاده و همکـاران (  3رویشی ترجیح داده شده است (
کـاري گنابـاد و مشـهد گـزارش     بررسی سه ساله در منـاطق زعفـران   

ثره در ؤگـرم مـاده مـ   5/562بیـوزین (بـه میـزان    کردند مصرف متري
ثره در ؤگـرم مـاده مـ   108هکتار) و هالوکسی فوپ متیل (بـه میـزان   

ثر در ؤهکتار) بدلیل عدم ایجاد خسارت بـر زعفـران و نیـز کـارآیی مـ     
هـرز  اي هـ هاي هرز از بهترین تیمارها براي کنترل علفمبارزه با علف
اند. در یک بررسی استفاده از گالیفوسیت بـه تنهـایی یـا    زعفران بوده

سـازي زمـین زعفـران    مخلوط با تو فور دي بی نیـز در هنگـام آمـاده   
).  23توصیه شده است (

سـولفورون متیـل ایـن    مـت %5سولفوسـولفورون +  %75مخلوط 
ت. جـذب  ها اسـ اورهکش با نام تجارتی توتال از خانواده سولفونیلعلف

-کـش گیرد و از علـف کش از طریق برگ و ریشه صورت میاین علف
برگ کش) ثبت شده بـراي گنـدم   برگ و باریکهاي دو منظوره (پهن

). در یک بررسی در گناباد کارآیی نسبی این علـف 18و7، 6، 5است (
). 3هاي هرز در زعفران گزارش شـده اسـت (  کش براي مبارزه با علف

ري در آذربایجـان شـرقی (بـا آب و هـواي سـرد)،      اما در بررسی دیگـ 
). 16کش باعث خسارت شدید به زعفران شده اسـت ( کاربرد این علف

اسـت  ها از گروه سولفونیل اورهبا نام تجاري آپیروس، سولفورون سولفو
بـرگ و باریـک بـرگ    هـرز پهـن  هايو قادر به کنترل بسیاري از علف

زوسولفورون + یدوسولفورون + . مخلوط م)7و6، 5(مزارع گندم است
هاي دو منظـوره گنـدم   کشدي فلوفنیکان با نام تجاري اوتلو، از علف

کش در خـاك ایجـاد   است و مشکل کمتري از نظر میزان بقایاي علف
). تریاسولفورون+ دایکامبا با نام تجـاري لنتـور بـه منظـور     34کند (می

بـت شـده اسـت    برگ در مزارع گندم و جو ثهاي هرز پهنکنترل علف
هـاي هـرز بـرگ پهـن و     ). اکسی فلوروفن با نام تجارتی گل علف34(

باریک برگ را بصورت انتخابی در پیاز کنترل می کند و داراي بقایا در 
هـاي هـرز دم روبـاهی    کـش علـف  ). ایـن علـف  32و 31خاك است (

هـاي هـرز   کشیده، یوالف وحشی، علف پشمکی، اویار سـالم و علـف  
اج خـروس ریشـه قرمـز، سـلمه، پیچـک صـحرایی،       برگ پهن مانند ت

، 10کند (بند، تاج ریزي سیاه و سیزاب را کنترل میپنیرك، علف هفت
کـش  اسب این علف). در یک بررسی در گناباد کارآیی من25و20، 19

هاي هرز بدون ایجاد خسـارت در زعفـران بـه اثبـات     در مبارزه با علف
ـ ااز گـروه تر ي گزاپـریم با نام تجـار آترازین ). 3رسیده است ( هـا زینای

کــه بــه ســرعت توســط ریشــه جــذب و از طریــق  ) 32و31اســت (
یابد. به صورت انتخابی جهت کنتـرل بسـیاري از   آپوپالست انتقال می

ریشـه  سلمه، خرفه، تاج خروساز جمله ها (برگپهنها وکشیده برگ
ت در مـزارع ذر سوروف، قیاق، گاو چاق کـن) ، پیچک صحرایی،قرمز

لـف نیکوسولفورون با نام تجـاري کـروز ع  . )34و33(شوداستفاده می
باشـد، کـه بـه    انتخابی و سیستمیک از گروه سـولفونیل اوره مـی  کش

هـاي هـرز باریـک بـرگ و     علـف رویشی جهـت کنتـرل  صورت پس
بروموکسینیل + ام .)34و33(.رودمیبرگ در مزارع ذرت به کارپهن

بـراي کنتـرل   کـش انتخـابی  لـف عومایسیدسی پی آ با نام تجاري بر
و دوبازدارنده فتوسیستم است. برگ در مزارع گندمهاي هرز پهنعلف

توفوردي + ام سـی پـی آ بـا نـام     .)34و33است. (اکسین مصنوعی
ي هورمونی اسـت کـه   هاکشکمبی فلویید از گروه علف46و تجاري ی

و31شـود ( مـی برگ در گندم مصرف هاي هرز پهنبراي کنترل علف
کـش  ایـن علـف  ). در یک بررسی در آذربایجان شـرقی اسـتفاده از   32

هاي هرز بدون ایجـاد خسـارت بـه زعفـران     باعث کنترل مناسب علف
) بدلیل ایجـاد  24). اما در بررسی نوروززاده و همکاران (16شده است (

خسارت بر زعفران مصرف آن در زعفران توصـیه نشـده اسـت. تـري     
کـش انتخـابی از گـروه    علـف بـا نـام تجـاري گرانسـتار    بنورون متیل 
بـرگ در مـزارع   هاي هرز پهنعلفهاست. براي کنترل سولفونیل اوره

در یـک بررسـی در گنابـاد کـارایی     .)34و33شـود ( مصرف میگندم
هاي هرز در زعفـران گـزارش   کش براي مبارزه با علفنسبی این علف

ب و هـوایی دیگـر (بـویژه    ). اما مصـرف آن در منـاطق آ  3شده است (
بیـوزین بـا نـام تجـاري     سردسیر) نیازمند بررسی بیشتري است. متري

-سنکور بازدارنده فتوسیستم دو در گیاه است که به منظور کنترل علف
برگ در سیب زمینی به ثبت رسیده اسـت.  برگ و باریکهاي هرز پهن

زراعـی گیـاه شـدن سبزازپسورویشیبه صورت پیشآنکاربرد
). کـارایی مناسـب ایـن    34و33، 14کنـد ( میراحاصلنتیجهبهترین

5/562هاي هـرز در زعفـران بـه مقـدار     کش براي مبارزه با علفعلف
ثره در هکتار بالفاصله پـس از برداشـت گـل زعفـران در     ؤگرم ماده م

). هالوکسی فـوپ  28و25، 3پاییز در مطالعات به اثبات رسیده است (
هـاي  کـش هاست که همانند سایر علفگ کشبریکمتیل از گروه بار
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هــاي هــرز ) کــارآیی آن در کنتــرل علــف21هــا) (ایــن گــروه (فــوپ
برگ مزارع زعفران، بدون ایجاد خسارت به زعفـران، بـه اثبـات    باریک

از گـروه  ). بنتازون با نـام تجـاري بـازاگران،   28و24، 2رسیده است (
و بـراي  دو اسـت. ر فتوسیسـتم بازدارنده فتوسـنتز د وبنزوتیودیازینون

.)34و33برگ در یونجه ثبت شـده اسـت (  هاي هرز پهنکنترل علف
برگ هاي هرز پهندر یک بررسی تاثیر مناسب بنتازون بر کنترل علف

).  16زعفران در آذربایجان شرقی گزارش شده است (
هایی با نحوه عمل متفاوت ضمن آنکه باعـث  کشاستفاده از علف

هـاي هـرز   شود خطرپذیري ایجاد علـف میهاي هرزر علفکنترل بهت
هـا ثبـت شـده    کشدهد. از آنجا که بیشتر علفمقاوم را نیز کاهش می

انـد اسـتفاده از   در کشور براي محصوالت زراعی دیگري توصـیه شـده  
گیرد.  آنها در زعفران بایستی مورد مطالعه قرار

هــايکـش هـدف از انجـام ایــن آزمـایش بررســی کـارآیی علــف    
سـولفورون متیـل + سولفوسـولفورون (    )، مـت ®بیوزین (سـنکور متري
)، مزوسولفورون + یدوسـولفورون  ®)، سولفوسولفورون (آپیروس®توتال

)، بـن  ®)، تریاسـولفورون + دایکامبـا (لنتـور   ®+ دي فلوفنیکان (اوتلـو 
)، اکسی فلـوروفن  ®)، اگزادیازون (رونستار®سولفورون متیل (لونداکس

)، بروموکسـینیل+  ®)، نیکوسولفورون (کروز®ازین (گزاپریم)، آتر®(گل
ــید  ــی آ (برومایس ــی پ ــتار  )®ام س ــل (گرانس ــورون متی ــري بن )، ®، ت
)، هالوکسی فوپ متیـل  ®کمبی فلویید46توفوردي+ ام سی پی آ (یو 

) در کنتـرل علـف هـاي هـرز     ®بنتـازون (بـازاگران  )، ®(گاالنت سوپر
زعفران بود. 

هاروشومواد
در مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي و منـابع      وهشپـژ نیا

هـاي کامـل   طبیعی خراسان رضوي در مشـهد در قالـب طـرح بلـوك    
به شرح زیر 1393-94تکرار در سال زراعی 3تیمار و 17تصادفی در 

بیـوزین  متـري هـاي کـش اجرا شد. تیمارهـاي آزمـایش شـامل علـف    
سـولفورون  ر، مـت ثره در هکتاؤگرم ماده م5/562) به میزان ®(سنکور

ثره در ؤگـرم مـاده مـ   32) به میزان ®متیل + سولفوسولفورون ( توتال
ثره ؤگرم ماده مـ 95/19) به میزان ®هکتار، سولفوسولفورون (آپیروس

) به ®در هکتار، مزوسولفورون + یدوسولفورون + دي فلوفنیکان (اوتلو
) ®ا (لنتورثره در هکتار، تریاسولفورون + دایکامبؤگرم ماده م96میزان 

ثره در هکتـار، بـن سـولفورون متیـل     ؤگـرم مـاده مـ   5/115به میزان 
ثره در هکتـار، اگزادیـازون   ؤگـرم مـاده مـ   30) به میـزان  ®(لونداکس
ثره در هکتار، اکسـی فلـوروفن   ؤگرم ماده م240) به میزان ®(رونستار

) ®ثره در هکتار، آتـرازین (گزاپـریم  ؤگرم ماده م480) به میزان ®(گل
) بـه  ®ثره در هکتار، نیکوسولفورون (کـروز ؤگرم ماده م800یزان به م

ثره در هکتـار، بروموکسـینیل+ ام سـی پـی آ     ؤگرم مـاده مـ  60میزان 
ثره در هکتار، تري بنـورون  ؤگرم ماده م600به میزان )®(برومایسید

ثره در هکتار، توفـوردي +  ؤگرم ماده م15) به میزان ®متیل (گرانستار
ثره ؤگرم ماده م5/1012) به میزان ®کمبی فلویید46و ام سی پی آ (ی

گـرم  108) به میـزان  ®در هکتار، هالوکسی فوپ متیل (گاالنت سوپر
گـرم مـاده   1440) به میـزان  ®ثره در هکتار، بنتازون (بازاگرانؤماده م

بودنـد. بـه   ثره در هکتار، شاهد وجین دستی و شـاهد بـدون وجـین   ؤم
در مزرعه زعفران مسـتقر بـا   1393یز سال منظور انجام آزمایش در پای

هاي هرز غالـب  عمر چهار سال که داراي سابقه آلودگی کافی به علف
متر در نظر گرفته شد. در طول 3× 8باشد انتخاب شد. ابعاد هر کرت 

هـاي هـرز   شاهد و علفهاي هرز موجود در کرت دوره رشد کلیه علف
بـا وجـین دسـتی حـذف     برگ کش برگ در تیمارهاي فقط پهنباریک

(بالفاصله 10/10/93بیوزین در تاریخ کش متريشدند. سمپاشی علف
هـاي هـرز) و بقیـه    اشت گل زعفران و پیش از رویش علفپس از برد

هاي هرز) انجام (در اوایل رشد علف09/01/94ها در تاریخ کشعلف
ي اشد. سمپاشی با استفاده از سمپاش ماتابی پشتی مجهز به نازل شره

330مصرفبر اساسنیز. سمپاشگرفتبار انجام5/2تا 2و با فشار 
ثیر تیمارهـاي  بـه منظـور بررسـی تـأ    .شـد لیتر آب در هکتـار کـالیبره  

هاي هـرز  کاربردي روي کاهش وزن خشک اندام هوایی و تراکم علف
متر در هـر کـرت   5/0×5/0چهار هفته پس از سمپاشی، یک کوادرات 

هاي هرز آن کرت باشـد) پرتـاب شـد. در ایـن     لفکه نمایانگر ع(جائی
برگ بطـور جداگانـه از سـطح    هاي هرز باریک و پهنها علفکوادرات

خاك قطع شده و پس از شمارش به تفکیـک گونـه در آون در دمـاي    
ساعت خشـک و سـپس تـوزین    72تا 48گراد بمدت درجه سانتی75

ها در برگ کشالزم به توضیح است در تیمارهایی که فقط پهنشدند.
آنها مصرف شده بود این تیمارها به طور جداگانه آنالیز و براي مقایسـه  

کـش) نیـز   بـرگ برگ و پهـن هاي دو منظوره (باریککشآنها با علف
بـرگ در ایـن تیمارهـا در    هاي هرز پهنفقط اطالعات مربوط به علف

هـا  هـا در آن برگ کشمقایسه منظور شد. در تیمارهایی که فقط باریک
مصرف شده بود این تیمارها به طور جداگانه آنالیز و براي مقایسه آنهـا  

هاي هرز هاي دو منظوره نیز فقط اطالعات مربوط به علفکشبا علف
پـس از انجـام دو   برگ در این تیمارها در مقایسه منظور شـدند. باریک

هـاي  ، بـه فاصـله دو هفتـه گـل    93آبیاري در اوایل و اوخر آبـان مـاه   
ان در اواسط آذرماه ظاهر شدند. برداشت زعفران تـا زمـان اتمـام    زعفر

گلدهی، در اوایل صبح طی چندین چین بـه فواصـل دو روز یـک بـار     
وزن ها از هر کرت انجام شـد. تعـداد گـل و   پس از حذف حاشیه کرت

کالله پنجاه گل از هر کـرت  گیري شد. گل زعفران در هر کرت اندازه
قرار داده شد و سـپس وزن خشـک   C80°جدا شد و در آون در دماي

در مواقع لزوم (تراکم گیري شد.اندازهگرم 001/0ها با ترازو با دقت آن
هـاي هـرز تلخـه و خارلتـه، وزن تـر و تعـداد گـل       و وزن خشک علف

وهادادهواریانسها استفاده شد. آنالیززعفران) از تبدیل لگاریتمی داده
اي با آزمون چنـد دامنـه  SAS(9.2)رافزانرمباهامیانگینمقایسه
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.شدانجام%5دانکن در سطح احتمال 

نتایج و بحث
)، تلخـه  Cirsium arvenseهاي هرز غالب مزرعه خارلتـه ( علف

)Acroptilon repens   ) (معمـولی) و چمـن وحشـی (Poa trivialis (
بودند. 

هـاي هـرز   ها بر کاهش تراکم و وزن خشـک علـف  کشاثر علف
هـا  کشثیر علف). تأ1دار بود (جدول خه و چمن وحشی معنیتلخارلته، 

نشان داده 1بر کاهش تراکم و وزن خشک علف هرز خارلته در شکل 
بیوزین در کاهش تراکم و وزن خشک کش متريثیر علفأشده است. ت

که در این تیمـار  ها شدیدتر بود به طوريکشخارلته در بین سایر علف
هـاي مـورد   کـش ). علف1ه صفر بود (شکل تراکم و وزن خشک خارلت

دار تراکم و وزن خشـک علـف هـرز تلخـه     بررسی باعث کاهش معنی
کم و وزن بیوزین در کاهش تـرا کش متريثیر علف). تأ2شدند (شکل

که در این تیمـار  ها شدیدتر بود به طوريکشخشک تلخه در بین علف
وزن خشـک  ). تـراکم و 2تراکم و وزن خشک خارلته صفر بود (شکل 

ها کاهش یافـت  کشداري در اثر مصرف علفچمن وحشی بطور معنی
بیوزین در کاهش تراکم و وزن خشک کش متريثیر علف). تأ3(شکل 

کـه در ایـن   ها شدیدتر بود به طوريکشچمن وحشی نیز در بین علف
کـش  ثیر علـف م و وزن خشک چمن وحشـی صـفر بـود. تـأ    تیمار تراک

داري کمتـر از  اکم چمن وحشـی بطـور معنـی   اگزادیازون بر کاهش تر
بیـوزین، اکسـی فلـورفن، آتـرازین، بـن      هـاي متـري  کـش ثیر علـف أت

ثیر اگزادیـازون  مزوسولفورون+یدوسولفورون بود. تـأ سولفورون متیل و
ثیر داري کمتر از تـأ وزن خشک چمن وحشی نیز بطور معنیبر کاهش

بـن سـولفورون   بیوزین، اکسی فلـورفن، آتـرازین،  هاي متريکشعلف
متیــل، مــت ســولفورون متیــل + سولفوســولفورون، مزوســولفورون + 
یدوسولفورون + دي فلوفنیکان، هالوکسی فوپ متیل، نیکوسـولفورون  

) نیـز در  24). نـوروززاده و همکـاران (  3و سولفوسولفورون بود (شـکل  
بیـوزین و  تحقیقات خود در مشهد و گناباد گـزارش کردنـد کـه متـري    

هـاي هـرز   بخوبی توانست تـراکم و وزن خشـک علـف   اکسی فلورفن
بـرگ از جملـه تلخـه، درشـتوك و جـو موشـی را       برگ پهن و باریـک 

کاهش دهد بدون آنکه به زعفـران خسـارت بزنـد. آنهـا همچنـین در      
هاي هالوکسـی  برگ کش) گزارش کردند که باریک2بررسی دیگري (

-وانستند علففوپ متیل، ستوکسیدیم و کوییزالوفوپ تفوریل بخوبی ت
برگ مزارع رعفران را کنترل کنند. در یک بررسـی در  هاي هرز باریک

بیـوزین  کش متريعلفمزارع زعفران شهرستان زاوه مشخص شد که
کمتـرین  ضـمن آنکـه   هاي هرز داشتثیر را درکنترل علفأبیشترین ت

.)28زعفران بر جاي گذاشت (خسارت روي وزن بنه 
گل (گـرم در متـر مربـع) و تعـداد گـل      ها بر وزن تر کشاثر علف

50). وزن خشـک  2دار بـود (جـدول   زعفران (تعداد در متر مربع) معنی
). 2ها قـرار نگرفـت (جـدول    کشأثیر تیمار علفکالله زعفران تحت ت

نظر از مسـاحتی  کالله زعفران (صرف50مقایسه میانگین وزن خشک 
) هـیچ اخـتالف   آوري شـده اسـت  کالله (گل) از آنها جمـع 50که این 

هـا نشـان داده   تیمارهاي مختلـف نشـان نـداد (داده   داري را بینمعنی
هاي مـورد بررسـی   کشنشده است) که مشخص شد هیچ یک از علف

باعث بروز تغییر وزن کالله زعفران و بـروز تغییـرات بدشـکلی و کـم     
وزنی یا بیش وزنی در کالله زعفران نشدند.

هاي هرز خارلته، تلخه و چمن وحشی چهار هفته پس از سمپاشیو وزن خشک اندام هوایی علفتجزیه واریانس تراکم-1جدول 
Table 1- Analysis of variance of density and dry weight of Cirsium arvense, Acroptilon repense and Poa trivialis four weeks

after spraying
میانگین مربعات 

)MS(

ارلته تراکم خ
C. arvense

density

خارلتهوزن خشک 
C. arvense
dry weight

تراکم تلخه
A. repense

density

وزن خشک تلخه
A. repense
dry weight

تراکم چمن 
وحشی

P. trivialis
density

وزن خشک چمن 
وحشی

P. trivialis
dry weight

درجه آزادي
df

منابع تغییر
S.O.V.

ns30.1511710**0.62541130ns0.03151882ns0.01291405***2760.56061***38430.1432تکرار
Replication

تیمار103447.85414***2045.15290***0.02026044**0.01886327*0.57613061**0.1793449**
Treatment

0.061765830.135329270.013755240.00578007150.2794977.18628
خطا

Error

10.5618.075.723.712523.97
)%(تغییرات ضریب

Coefficient of variation (%)
و غیر معنی دار هستند%1/0، %1، %5به ترتیب اختالفات معنی دار در سطح احتمال nsو، **، *** *

*, **, *** and ns are standing for significant difference at 5%, 1%, 0.1% levels and no significant differences, respectively
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گرم 5/562بیوزین (کش بر تراکم (شکل باال) و وزن خشک (شکل پایین) اندام هوایی علف هرز خارلته. مترياثر تیمارهاي مختلف علف- 1شکل 
ثره در هکتار)، توفوردي + ام سی پی آ ؤگرم ماده م60)، نیکوسولفورون (ثره در هکتارؤگرم ماده م95/19ثره در هکتار)، سولفوسولفورون (ماده مؤ

ثره در ؤگرم ماده م600ثره در هکتار)، بروموکسینیل + ام سی پی آ (ؤگرم ماده م15ثره در هکتار)، تري بنورون متیل (ؤگرم ماده م5/1012(
480ثره در هکتار)، اکسی فلوروفن (ؤگرم ماده م32تیل + سولفوسولفورون (سولفورون مثره در هکتار)، متؤگرم ماده م1440هکتار)، بنتازون (

ثره در هکتار)، مزوسولفورون + گرم ماده مؤ30بن سولفورون متیل (ثره در هکتار)، ؤگرم ماده م240ثره در هکتار)، اگزادیازون (ؤگرم ماده م
گرم 5/115ثره در هکتار)، تریاسولفورون + دایکامبا (ؤگرم ماده م800، آترازین (ثره در هکتار)ؤگرم ماده م96یدوسولفورون + دي فلوفنیکان (

ؤثره در هکتار)ماده م
Figure 1- Effect of herbicide treatments on density (up) and dry weight (down) of C. arvense. Metribuzin  (562.5 g active

ingredient (a i) ha-1), metsulfuron-methyl + sulfosulfuron (32 g a i ha-1), sulfosulfuron (19.95 g a i ha-1), oxadiazon (240 g a i
ha-1), oxyflurofen (480 g a i ha-1), mesosulfuron + idosulfuron + diflufenican (96 g a i ha-1), triasulfuron + dicamba (115.5 g a i
ha-1), atrazine (800 g a i ha-1), bensulfuron methyl (30 g a i ha-1), bromoxinyl + MCPA (600 g a i ha-1), 2, 4-D + MCPA (1012.5

g a i ha-1), nicosulfuron (60 g a i ha-1), bentazon (1440 g a i ha-1), tribenuron methyl (15 g a i ha-1)
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گرم 5/562بیوزین () و وزن خشک (شکل پایین) اندام هوایی علف هرز تلخه. متريکش بر تراکم (شکل باالاثر تیمارهاي مختلف علف- 2شکل 
ثره در هکتار)، توفوردي + ام سی پی آؤگرم ماده م60ثره در هکتار)، نیکوسولفورون (گرم ماده مؤ95/19سولفوسولفورون (ثره در هکتار)، ؤماده م

ثره در ؤگرم ماده م600ثره در هکتار)، بروموکسینیل + ام سی پی آ (ؤگرم ماده م15(ثره در هکتار)، تري بنورون متیل گرم ماده مؤ5/1012(
480ثره در هکتار)، اکسی فلوروفن (گرم ماده مؤ32+ سولفوسولفورون (سولفورون متیلثره در هکتار)، متؤگرم ماده م1440هکتار)، بنتازون (

ثره در هکتار)، مزوسولفورون + گرم ماده مؤ30بن سولفورون متیل (ثره در هکتار)، ه مؤگرم ماد240ار)، اگزادیازون (ثره در هکتؤگرم ماده م
گرم 5/115ثره در هکتار)، تریاسولفورون + دایکامبا (ؤگرم ماده م800ثره در هکتار)، آترازین (ؤگرم ماده م96یدوسولفورون + دي فلوفنیکان (

ؤثره در هکتار)ماده م
Figure 2- Effect of herbicide treatments on density (up) and dry weight (down) of A. repense. Metribuzin  (562.5 g active

ingredient (a i) ha-1), metsulfuron-methyl + sulfosulfuron (32 g a i ha-1), sulfosulfuron (19.95 g a i ha-1), oxadiazon (240 g a i
ha-1), oxyflurofen (480 g a i ha-1), mesosulfuron + idosulfuron + diflufenican (96 g a i ha-1), triasulfuron + dicamba (115.5 g a i
ha-1), atrazine (800 g a i ha-1), bensulfuron methyl (30 g a i ha-1), bromoxinyl + MCPA (600 g a i ha-1), 2, 4-D + MCPA (1012.5

g a i ha-1), nicosulfuron (60 g a i ha-1), bentazon (1440 g a i ha-1), tribenuron methyl (15 g a i ha-1).
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5/562بیوزین (کش بر تراکم (شکل باال) و وزن خشک (شکل پایین) اندام هوایی علف هرز چمن وحشی. مترياثر تیمارهاي مختلف علف- 3شکل 
سولفورون متیل ثره در هکتار)، متؤگرم ماده م60ثره در هکتار)، نیکوسولفورون (ؤرم ماده مگ95/19ثره در هکتار)، سولفوسولفورون (ؤگرم ماده م

ثره در هکتار)، ؤگرم ماده م240ثره در هکتار)، اگزادیازون (ؤگرم ماده م480ثره در هکتار)، اکسی فلوروفن (ؤگرم ماده م32+ سولفوسولفورون (
800ثره در هکتار)، آترازین (ؤگرم ماده م96هکتار)، مزوسولفورون + یدوسولفورون + دي فلوفنیکان (ثره در ؤگرم ماده م30بن سولفورون متیل (

گرم ماده مؤثره در هکتار)108الوکسی فوپ متیل (ثره در هکتار)، هؤگرم ماده م
Metribuzin  (562.5 g active.lisP. trivia(down) ofweightEffect of herbicide treatments on density (up) and dry-Figure 3

), oxadiazon (240 g a i1-), sulfosulfuron (19.95 g a i ha1-methyl + sulfosulfuron (32 g a i ha-), metsulfuron1-ingredient (a i) ha
),1-), atrazine (800 g a i ha1-), mesosulfuron + idosulfuron + diflufenican (96 g a i ha1-), oxyflurofen (480 g a i ha1-ha

)1-), haloxyfop methyl (108 g a i ha1-(60 g a i ha), nicosulfuron1-bensulfuron methyl (30 g a i ha
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ثیر تیمارهاي آزمایشأکالله زعفران تحت ت50تجزیه واریانس وزن تر گل، تعداد گل و وزن خشک -2جدول 
Table 2- Analysis of variance of saffron flower fresh weight, flower number and 50-stigma dry weight in different herbicide

treatments
)MS(میانگین مربعات

وزن تر گل زعفران 

Flower fresh weight

تعداد گل زعفران
Flower number

کالله 50وزن خشک 
زعفران

50-stigma dry weight

درجه آزادي
Df

منابع تغییر
S.O.V.

26.55895512 ***67.4990515 ***0.00601624 تکرار2***
Replication

3.37527681 ***8.9367691 ***0.00080477 ns16تیمار
Treatment

اخط0.83446131.92048530.0008754632
Error

)%(تغییرات ضریب18.7122.8511.17
Coefficient of variation (%)

و غیر معنی دار هستند%1/0به ترتیب اختالفات معنی دار در سطح احتمال nsو*** 
*** and ns are standing for significant differences at 0.1% level and no significant differences, respectively

کاللـه  50) نیـز وزن خشـک   24در بررسی نوروززاده و همکاران (
داري را با شـاهد  کش اختالف معنیزعفران در تیمارهاي مختلف علف

ــف    ــداد. عل ــان ن ــتی نش ــین دس ــشوج ــولفورون،  ک ــاي سولفوس ه
نیکوسولفورون، توفوردي + ام سی پـی آ، تـري بنـورون متیـل، مـت      

مزوسولفورون + یدوسـولفورون +  سولفورون متیل + سولفوسولفورون،
دار وزن تر گل زعفـران نسـبت بـه    دي فلوفنیکان باعث کاهش معنی
هـاي سولفوسـولفورون،   کش). علف4شاهد وجین دستی شدند (شکل 

نیکوسولفورون، توفوردي + ام سی پی آ، بروموکسینیل + ام سی پی آ، 
ــولفورون،     ــل + سولفوس ــولفورون متی ــت س ــل، م ــورون متی ــري بن ت

دار وسولفورون + یدوسولفورون + دي فلوفنیکان باعث کاهش معنیمز
). در 4تعداد گل زعفران نسبت به شاهد وجـین دسـتی شـدند (شـکل     

) نیز که در مزرعـه زعفـران در تبریـز    16بررسی گل پرور و همکاران (
دار به زعفران در اثر مصرف مـت سـولفورون   انجام شد، خسارت معنی

تري بنورون متیل گزارش شـد. در بررسـی   متیل + سولفوسولفورون و
کش توفوردي + ام سی پی ) نیز کاربرد علف24نوروززاده و همکاران (

آ بدلیل ایجاد خسارت بـر روي زعفـران توصـیه نشـده اسـت. کـاربرد       
بیوزین، هالوکسـی فـوپ متیـل، بنتـازون، اکسـی      هاي متريکشعلف

ــرازی     ــل، آتـ ــولفورون متیـ ــن سـ ــادیازون، بـ ــوروفن، اکسـ ن و فلـ
دار وزن تر گل و تعداد گـل  تریاسولفورون+دایکمبا باعث کاهش معنی

بیـوزین،  ). در چنـدین بررسـی، کـاربرد متـري    4زعفران نشدند (شکل 
اکسی فلوروفن و ایوکسینیل در پاییز پـس از برداشـت گـل و کـاربرد     

هاي هالوکسی فوپ اتوکسـی اتیـل، هالوکسـی فـوپ     کشبرگباریک
هـاي هـرز،   فوریل در بهار در اوایـل رشـد علـف   متیل و کوییزالوفوپ ت

). 28و24، 3، 2هاي هرز توصیه شـده اسـت (  ثر علفؤبراي کنترل م
) نیز کاربرد پیش رویشی اتال فلورالین و کاربرد پس رویشی 1عباسی (

برگ کش هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل و فلوزیفوپ بوتیل را دو باریک
هاي هرز در زعفـران توصـیه   لفبعنوان بهترین تیمارها براي کنترل ع

کرده است. که نتایج این محققان با نتایج این بررسی در مـورد امکـان   
بیوزین، هالوکسی فوپ متیل و اکسی فلوروفن در کنتـرل  کاربرد متري

هاي هرز در زعفران مطابقت دارد.علف
هاي دو منظـوره  کشتوان از علفبندي نتایج نشان داد میدر جمع

در پاییز بالفاصله پس از برداشت گل، و اکسی فلـوروفن،  بیوزینمتري
هـاي  کـش بـرگ اکسادیازون، بن سولفورون متیـل و آتـرازین و پهـن   

برگ کـش هالوکسـی فـوپ    بنتازون و تریاسولفورون+دایکمبا و باریک
هـاي  هاي هرز به منظور کنترل علـف متیل در بهار در اوایل رشد علف
هـاي هـرز   ا ضمن کنترل مناسب علفهرز در زعفران استفاده کرد زیر

شود.هیچ خسارتی به زعفران وارد نمی
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ثره در ؤگرم ماده م5/562بیوزین (کش بر وزن تر گل (شکل باال) و تعداد گل (شکل پایین) زعفران. مترياثر تیمارهاي مختلف علف- 4شکل 
5/1012(ثره در هکتار)، توفوردي + ام سی پی آ ؤگرم ماده م60فورون (ثره در هکتار)، نیکوسولؤگرم ماده م95/19هکتار)، سولفوسولفورون (

ثره در هکتار)، بنتازون ؤگرم ماده م600ثره در هکتار)، بروموکسینیل + ام سی پی آ (ؤگرم ماده م15ثره در هکتار)، تري بنورون متیل (گرم ماده مؤ
ثره در ؤگرم ماده م480ثره در هکتار)، اکسی فلوروفن (ؤگرم ماده م32وسولفورون (سولفورون متیل + سولفثره در هکتار)، متؤگرم ماده م1440(

ثره در هکتار)، مزوسولفورون + یدوسولفورون + دي ؤگرم ماده م30ثره در هکتار)، بن سولفورون متیل (ؤگرم ماده م240هکتار)، اگزادیازون (
ثره در هکتار)، ؤگرم ماده م5/115ثره در هکتار)، تریاسولفورون + دایکامبا (گرم ماده مؤ800هکتار)، آترازین (ثره در ؤگرم ماده م96فلوفنیکان (

ؤثره در هکتار)گرم ماده م108هالوکسی فوپ متیل (
Figure 4- Effect of herbicide treatments on flower fresh weight (up) and flower number (down) of Saffron. Metribuzin  (562.5

), oxadiazon1-), sulfosulfuron (19.95 g a i ha1-methyl + sulfosulfuron (32 g a i ha-), metsulfuron1-g active ingredient (a i) ha
ba), triasulfuron + dicam1-), mesosulfuron + idosulfuron + diflufenican (96 g a i ha1-), oxyflurofen (480 g a i ha1-(240 g a i ha

D +-), 2, 41-), bromoxinyl + MCPA (600 g a i ha1-), bensulfuron methyl (30 g a i ha1-), atrazine (800 g a i ha1-(115.5 g a i ha
uron), triben1-), bentazon (1440 g a i ha1-), haloxyfop methyl (108 g a i ha1-(60 g a i ha), nicosulfuron1-MCPA (1012.5 g a i ha

)1-methyl (15 g a i ha
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