
 

 در شرایط محیطی رامهرمز (.Allium cepa L)هاي هرز پیاز خوراکی  کنترل شیمیایی علف

 
  3روزبه فرهودي -2هادي زارع زاده -*1عادل مدحج

  18/09/1396: تاریخ دریافت

 19/03/1397: تاریخ پذیرش

  

   چکیده

رشد  آهسته در مراحل اولیـه  و  تراکم پایین کم،زمین، شاخص سطح برگ سطح زي و ایجاد پوشش روي هاي نازك، عدم قدرت سایه اندا پیاز به دلیل داشتن برگ

هاي هرز پیاز خوراکی این آزمـایش بصـورت فاکتوریـل     ها در کنترل علف کش به منظور ارزیابی زمان مصرف برخی علف. هاي هرز دارد رشد، قدرت رقابت پایینی با علف

سـلکت  (رویشـی، کلتـودیم    هاي پس کش فاکتور اول شامل علف. در شهرستان رامهرمز انجام شد 1392-93ل تصادفی با سه تکرار در سال هاي کام در قالب طرح بلوك

. بـود  برگـی پیـاز   3-4و  1-2کـش در مراحـل    کلتودیم و فاکتور دوم شامل دو زمان مصرف علف+و اختالط اگزادیازون) گل(فلورفن  ، اکسی)رونستار(، اگزادیازون )سوپر

، (Echinocholea crus galli)، سـوروف  (Convolvulus arvensis)هاي هرز غالب در مراحل ابتدایی رشد پیاز خـوراکی شـامل پیچـک صـحرایی      علف

 .بودنـد  (.Scorpiurus muricatus L)، پنیرك و دم عقربی (Melilotus indica)و در مرحله تشکیل سوخ شامل یونجه گل زرد  (Malva spp)پنیرك 

دار  هرز غالـب و عملکـرد پیـاز معنـی     هاي کش بر تراکم و زیست توده علف اما اثر نوع علف ،دار نبود عملکرد پیاز معنیبر ها  کش نتایج نشان داد که اثر زمان مصرف علف

، تعـداد  )کیلوگرم در هکتار 85/11( ن تر سوخوزمیانگین اختصاص داشت و بیشترین  )درصد 6/91( فلورفن کش اکسی هاي هرز به علف بیشترین کارایی کنترل علف. شد

تفـاوت ایـن صـفات در تیمـار     . در این تیمـار بـه دسـت آمـد    ) کیلوگرم در مترمربع 7/7(و وزن خشک سوخ پیاز ) متر سانتی 53/5(، قطر سوخ )در مترمربع 5/215( سوخ

هاي هرز پیاز و تولیـد   برگی براي کنترل کارآمد علف 3-4فلورفن در مرحله  کش اکسی بطور کلی، مصرف علف. دار نبود معنیکلتودیم +اگزادیازونفلورفن و اختالط  اکسی

 .بودقابل توصیه عملکرد اقتصادي باال 

  

  عملکرد سوخ ،فلورفن، اگزدیازون اکسی :کلیدي هاي واژه

  

    2  1 مقدمه

گیاهی تک لپه و دوسـاله متعلـق    Allium cepaپیاز با نام علمی 

هاي موجود  مهمترین گونه. است Alliaceaeواده به جنس آلیوم از خان

 Allium)  (وسیرم ،(Allium sativum)در این جنس شامل پیاز، سیر

stipitatum پیاز کوهی ، (Allium schoenoprasum) فرنگـی  و تره 

(Allium ampeloprasum)     است، که از نظـر اقتصـادي و مصـرف

پیـاز یکـی از سـبزي     ).6( غذایی، پیاز در درجه اول اهمیت قـرار دارد 

میلیون تن در هکتار  25/74باشد که تولید آن در دنیا به  هاي مهم می

را پیاز میلیون تن مقام پنجم جایگاه تولید  92/1ایران با تولید . رسد می

سطح زیر کشـت پیـاز در   . )17( در جهان به خود اختصاص داده است

ن در هکتـار  ت 64/27هکتار با متوسط عملکرد  4502استان خوزستان 

روید، که بـا پیـاز    هرز زیادي می هاي در مزارع پیاز علف. )17(باشد  می

 100تا  80 ممکن است در حدودو در صورت عدم کنترل  کردهرقابت 
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  آزاد اسالمی، شوشتر، ایران 

 )Email: adelmodhej2006@yahoo.com      نوسینده مسئول   -(*
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 ایران شوشتر، اسالمی، آزاد دانشگاه شوشتر،
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کـاهش عملکـرد    در برخی تحقیقات، .)24(کنند  درصد خسارت ایجاد 

 5، 2( درصد گزارش شده است 40-80هاي هرز  پیاز در رقابت با علف

  ).25و 

شـوند شـرایط مناسـب     زمانی که مزارع براي کشت پیاز آماده می

هـرز پهـن بـرگ مهیـا شـده و       هـاي  زنی و استقرار علـف  جهت جوانه

اندازي در مزرعـه،   هرز عالوه بر امکان رشد و رقابت، با سایه هاي علف

کنند  ها ایجاد می محیط مناسبی براي گسترش انواع حشرات و بیماري

هاي نازك، عدم قدرت سـایه انـدازي و    یل داشتن برگپیاز به دل. )15(

 تراکم پـایین  کم،زمین، شاخص سطح برگ سطح ایجاد پوشش روي 

هـاي   رشد آهسته در مراحل اولیه رشد، قدرت رقابت پایینی با علـف و 

با توجه به افزایش و توسعه سـطح کشـت    ).12و  10، 8، 7( هرز دارد

هاي هرز در تمامی دوره رشد  فثر علؤپیاز در سال هاي اخیر، کنترل م

در تمـامی  ). 9(ت و نمو پیاز به منظور افزایش عملکـرد ضـروري اسـ   

هاي هـرز باعـث دسـتیابی بـه      علف وجین دستیتحقیقات اجرا شده، 

هـاي تولیـد،    باالترین عملکرد پیاز گردیده ولی به دلیل افزایش هزینه

  ).6(ممکن است در مزارع وسیع اقتصادي نباشد 

توانـد بـه عنـوان راهکـاري جـایگزین       ها می کش از علف استفاده 

ها، عدم نیاز به نیروي کارگر و افزایش سـودمندي   جهت کاهش هزینه

، )گـل (فلـوروفن   هـایی نظیـر اکسـی    کـش  علـف ). 1(پیاز مطرح باشد 

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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بـراي  ) استامپ(و پندیمتالین ) فمورون(، لینورون )رونستار(اگزادیازون 

بـا   .)16و11( گیرنـد   د استفاده قـرار مـی  هاي هرز پیاز مور کنترل علف

) رونسـتار (و اگزادیـازون  ) گـل (فلورفن  هاي اکسی شبررسی اثر علفک

کـه   شده استهاي هرز پیاز در مراحل ابتدایی رشد گزارش  روي علف

هرز و عملکرد پیاز  دستی بهترین کنترل علف فلورفن بعد از وجین اکسی

بیشـترین کـارایی کنتـرل     قدر یک تحقی. )7( را به خود اختصاص داد

ــف     ــتالط دو عل ــار اخ ــاز را در تیم ــرد پی ــرز و عملک ــف ه ــش  عل ک

ــاکوئیزافوپ  اکســی ــوروفن و پروپ ــل(فل در . )18(شــد مشــاهده ) آرژی

کـش پنـدي    کـه اخـتالط دو علـف    پژوهشی دیگر، گزارش شده است

هـاي هـرز را بـه طـور      متالین و کوئیزالوفوپ اتیل زیست تـوده علـف  

هاي مرفولوژیکی  اده و افزایش عملکرد پیاز و ویژگیدار کاهش د معنی

  .)18(را به دنبال داشت آن 

دهـد کـه تحقیقـات بسـیار      بطور کلی، بررسی منـابع نشـان مـی   

هاي هرز پیـاز در ایـران و    محدودي در خصوص کنترل شیمیایی علف

افزایش سطح زیر کشـت ایـن گیـاه تجـارتی،     . جهان انجام شده است

هرز آن را دشوار نموده و از سوي دیگر ممکن  هاي کنترل دستی علف

هـرز پیـاز    ها از کارایی مطلـوب در کنتـرل علـف    کش است برخی علف

طوالنی  از سوي دیگر، با توجه به دوره بحرانی نسبتاً. برخوردار نباشند

کش نیـز از اهمیـت    هاي هرز، زمان مصرف علف پیاز در رقابت با علف

. هـرز ایـن گیـاه برخـوردار اسـت     هـاي   بسزایی در کنترل بهینه علـف 

بـا دز    کش هاي هرز غالب در مزرعه، نوع علف بنابراین، شناسایی علف

هـرز و   صحیح و مصرف آن در زمان مناسب، کـاهش خسـارت علـف   

این تحقیق بـه منظـور   . را به دنبال خواهد داشت پیازافزایش عملکرد 

ـ    کش بررسی اثر سه علف ر پس رویشی مختلف در دو زمان مصـرف ب

هاي هرز و عملکرد پیاز در منطقه رامهرمز به مرحله اجـرا   کنترل علف

 . درآمد

  

  ها  مواد و روش

اي واقــع در  در مزرعــه1392-93ایــن پــژوهش در ســال زراعــی 

درجــه  49و  31شهرســتان رامهرمــز بــا عــرض و طــول جغرافیــایی  

شهرسـتان   .متر از سطح دریا اجـرا شـد   151شرقی، با ارتفاع -شمالی

هـاي معتـدل و    ز داراي آب و هواي گرم و خشک بـا زمسـتان  رامهرم

میزان فسفر و پتاسیم خاك به ترتیب . هاي گرم و خشک است تابستان

. درصـد بـود   8/1گرم در کیلوگرم و کربن آلی حـدود   میلی 130و  16

زیمـنس بـر    دسی 2/4و هدایت الکتریکی در حدود  7/7اسیدیته خاك 

 . )1جدول ( متر ارزیابی شد

  

  هاي خاك محل آزمایش ویژگی -1دول ج

Table 1- Soil characteristic of experimental location  

  )متر سانتی(عمق نمونه برداري 

Depth (cm) 

هدایت 

  الکتریکی

EC (Ds.m-1) 

اسیدی

  ته

pH  

کربن آلی 

  )درصد(

OC (%) 

  فسفر

P (ppm) 

  پتاسیم

K (ppm) 

  آهن

Fe (ppm) 

 روي

Zn (ppm) 

0-30 4.21  7.71  1.88  16  130  8  1.1  

  

هاي کامـل تصـادفی بـا     آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوك

کش به عالوه یک تیمار شاهد کنترل کامـل و شـاهد    تیمار علف چهار

هـاي   کـش  اول، علـف  فـاکتور  .گردید تکرار انجام  سهبدون کنترل در 

لیتـر در   5/1بـه میـزان   ) سـلکت سـوپر  (رویشی، شامل کلتـودیم   پس

لیتـر در   دوبه میزان ) رونستار(کش دو منظوره اگزادیازون  ر، علفهکتا

لیتر در  5/1به میزان ) گل(کش دو منظوره اکسی فلورفن  هکتار، علف

 بـود ) لیتـر در هکتـار   5/1-2(کلتـودیم   -هکتار و اختالط اگزادیـازون 

کـش، شـامل عملیـات سمپاشـی در      دو زمان مصرف علف. )2جدول (

به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته برگی پیاز  3-4و  1-2طول مرحله 

رویشی ثبـت شـده    هاي پس کش کلتودیم یکی از جدیدترین علف. شد

هاي هرز باریک برگ یک ساله و چند ساله  در ایران براي کنترل علف

 Aristaباشد کـه توسـط شـرکت     در محصوالت زراعی نظیر پیاز می

Life Science  عملیات تهیه زمین . ستا شدهفرانسه به ایران معرفی

شامل شخم، دو دیسک عمود بر هم، تسطیح، ایجاد جـوي و پشـته و   

 . بندي بود کرت

  

 مطالعه مورد هاي کش علفهاي  ویژگی -2 جدول

Table 2- Herbicides treatments  

 میزان مصرف

Rate of use 

  خانواده

Family 

  نام عمومی

Common name 

  نام تجارتی

Commercial name 
1.5 L.ha-1 

Diphenyl-ether  Goal  Oxyfluorfen 
2 L.ha-1 

oxadiazol Ronstar Oxadiazon  
1.5 L.ha-1 Cyclohexanedione  Selectsuper Clethodim  
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در بوته در متـر مربـع    25با تراکم  بصورت دستی پیاز رقم محلی

پاشی از سم پـاش پشـتی    براي عملیات سم. اواسط مهرماه کاشته شد

لیتـر   15با حجم آب  ساخت کشور کره جنوبی )دل یونی تکم(کتابی 

  .اتمسفر و نازل دو سر تی جت استفاده شد 5-6و با فشار 

کـود نیتـروژن از   . تعیـین شـد  نیاز کودي بر اساس آزمایش خاك 

کیلـوگرم نیتـروژن خـالص در     150بـه میـزان   ) درصد 46(منبع اوره 

کیلـوگرم   100میزان  هکتار و کود فسفر از مبنع سوپرفسفات تریپل به

P2O5  تعـداد  . خـاك مصـرف شـد    آزمـون در کتار بر اساس در هکتار

قبل و دو هفتـه پـس از   متر  5/0×5/0ي ها هاي هرز در کوادرات علف

هـا بـر    کـش  براي افـزایش دقـت اثـر علـف    . سمپاشی شمارش شدند

بـه صـورت   هاي هـرز جدیـد    هاي هرز موجود، در این مدت علف علف

کش در همـان کـوادرات    رش پس از مصرف علفو شما کنترلدستی 

هـاي هـرز،    گیـري زیسـت تـوده علـف     بـه منظـور انـدازه   . انجام شـد 

 5/0×5/0برداري در مرحله تشکیل سوخ با اسـتفاده از کـواردات    نمونه

 48گراد به مدت  درجه سانتی 75ها در آون در دماي  متر انجام و نمونه

ها از طریق رابطه زیـر   کش کارایی علف. شدند ساعت خشک و توزین 

  ):23( محاسبه شد
WCE=[(A-B)/A]×100 

1در این رابطه، 
WCE ،A  وB  ،به ترتیب کارایی کنترل علف هرز

در . کـش هسـتند   هاي هرز قبل و بعد از اعمال تیمار علـف  تعداد علف

انتهاي فصل رشد نیز با انتخاب دو خـط کاشـت میـانی از هـر کـرت      

ظیر وزن تر سـوخ، تعـداد سـوخ، قطـر     آزمایشی، اجزاي عملکرد پیاز ن

تجزیـه و تحلیـل   . گیري و تعیـین شـد   سوخ و وزن خشک سوخ اندازه

هـا از طریـق    و مقایسـه میـانگین   SASها با استفاده از نرم افـزار   داده

 .روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد

  

  نتایج و بحث 

  هرز هاي اثر تیمارها بر تراکم علف

پـیش و   ،هاي هرز غالب در مزرعه آزمایشی علف میانگین فراوانی

 سـوروف . ارائه شـده اسـت   4و  3ول اکش در جد پس از مصرف علف

)galli-Echinochloa crus(  پنیـرك ،) rotundifolia Malva(  و

هاي هـرز   از جمله علف )Convolvulus arvensis(پیچک صحرایی 

هاي هرز مشاهده شده در مزرعـه بـا    سایر علف. غالب در مزرعه بودند

، (.Cyperus rotundus L) اویارسـالم ارغـوانی  غالبیت کمتر شامل 

 Chenopodium) ، سلمه تـره  (Sinapis arvensis) خردل وحشی

album) الیسغآنا و (Anagallis arvensis) نتایج نشـان داد   .بودند

کش کلتودیم بدسـت   ه کمترین فراوانی سوروف پس از مصرف علفک

کـش   هـرز سـوروف در ایـن علـف     آمد، باالترین کارایی کنتـرل علـف  

                                                           
1- Weed control efficiency  

کـش   سـوروف واکنشـی بـه مصـرف علـف      ).3جـدول  (مشاهده شـد  

کـارایی  همچنـین  کـش   اگزادیازون به تنهایی نشان نـداد، ایـن علـف   

پیچـک صـحرایی    مطلوبی در کنترل دو علف هرز پهن برگ پنیرك و

فلـوروفن بـه عنـوان یـک      اکسـی . فلـوروفن نداشـت   نسبت به اکسـی 

کش دو منظوره، پس از کلتودیم در جایگاه دوم کنتـرل سـوروف    علف

. درصد کنترل کـرد  100هرز پهن برگ دیگر را  قرار گرفت اما دو علف

نشان داد جمعیـت سـوروف داراي بـاالترین تـراکم     یک تحقیق نتایج 

هاي هرز بـوده و   ر مزارع پیاز در مقایسه با سایر علفد) درصد 74/25(

فلـورفن در   کـش اکسـی   کش دوال گلد و استامپ علـف  بعد از دو علف

اگرچه بیشـترین کـارایی   . )12( مرتبه بعدي کنترل سوروف قرار داشت

 3-4هاي هرز به تیمار کلتودیم در مرحله  کنترل فراوانی مجموع علف

ین واکنش کنترل سوروف به عنـوان  برگی اختصاص داشت اما دلیل ا

بـود  کـش   توسط ایـن علـف  هرز مزرعه  ترین علف ترین و غالب فراوان

هرز باریـک بـرگ در    بنابراین، در صورت غالبیت این علف). 4جدول (

هـرز و   کش کلتودیم از کارایی باال در کاهش تراکم علـف  مزرعه، علف

هاي هرز  ر علفاما در صورت حضو). 13(افزایش تولید برخوردار است 

باریک و پهن برگ، استفاده از اختالط کلتودیم و اگزادیـازون توصـیه   

  .شود می

اگزادیـازون در هـر دو    ودیم و اختالط کلتـودیم و تپس از تیمار کل

فلوروفن کـارایی مطلـوبی در کنتـرل     برگی، اکسی 3-4و  1-2مرحله 

و پهـن بـرگ    باریـک هاي هرز  هاي هرز پهن برگ و سایر علف علف

رسـد اخـتالط    با توجه به نتایج بـه نظـر مـی    .موجود در مزرعه داشت

تـرل  نهاي کلتودیم و اگزادیازون داراي اثر هـم افزایـی در ک   کش علف

فلـورفن در کنتـرل    اکسـی  .هاي هرز نازك و پهـن بـرگ داشـت    علف

هرز از جمله پنیرك کارامد بوده و باعـث افـزایش    هاي بسیاري از علف

پنیرك در مقایسه با سایر در یک تحقیق . )14(ه است عملکرد پیاز شد

خروس دیرتر ظاهر شده و کـامالً بـه    تره و تاج ها مانند سلمه پهن برگ

نیز نتیجه ) 5(چاناپاگودار و بیرادار  .)3( فلورفن کنترل شد وسیله اکسی

 30هاي هـرز   گرفتند که اکسی فلوروفن از کارایی باال در کنترل علف

کلتـودیم بـه دلیـل ماهیـت      .از برخـوردار بـود  روز پس از سبز شدن پی

کشـی پنیـرك و پیچـک صـحرایی را در هـر دو مرحلـه        بـرگ  باریک

گـزارش  ) 13(موسـوي و همکـاران    ).4جـدول  (مصرف کنترل نکـرد  

 کنتـرل باریـک   بـراي  کـش سیسـتمیک   دادند که کلتودیم یک علف

مرغـی   قیاق و پنجه ارزن، سوروف، نظیر چندساله و ساله یک برگهاي

 استیل عمل بازدارنده نحوه نظر از کش علف این .است در مزارع سویا

  .شود می محسوب آکربوکسیالز کوآنزیم

برگی به خوبی توسط اگزادیازون  1-2پیچک صحرایی در مرحله 

اگزادیـازون کـارایی    3-4فلوروفن کنترل شـد، امـا در مرحلـه     و اکسی

تر نسـبت   زرگهاي ب کنترل کمتري در کنترل پیچک صحرایی با بوته

دو  نـد نشـان داد ) 22(اویگور و همکاران  .داشت یبرگ 1-2به مرحله 
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فلورفن و اگزادیـازون توانسـتند بـه بهتـرین نحـو در      اکسی کش  علف

ي  ، درصد پوشـش و تعـداد بوتـه   پندیمتالین و تپرالوکسیدیممقایسه با 

  .را در واحد سطح کاهش دهندصحرایی هرز پیچک   علف

 

هاي هرز و کارایی کنترل علفپیش و پس از مصرف هاي هرز پیاز  بر تعداد علف کش و زمان مصرف علف نوع اثر -3جدول   

Table 3- Effect of herbicide type and time of application on weed abundance and weed control efficiency 

 تیمارها

Treatments 

Echinocholea crus 
galli 

WCE 

Malva spp 

WCE 

Convolvulus arvensis 

WCE 
ها کش علف  

Herbicides 

قبل از 

 مصرف

Before  

پس از 

 مصرف

After 

قبل از 

 مصرف

Before  

پس از 

 مصرف

After 

قبل از 

 مصرف

Before  

پس از 

 مصرف

After 
Clethodim 205 8 96.0 11 11 0.0 6 6 0 
Oxadiazon  216 211 2.3 9 5 44.4 11 5 54.5 

Oxyfluorfen 182 67 63.1 3 0 100.0 24 2 91.6 
Clethodim+Oxadiazon 

  
209 10 95.2 5 1 80.0 24 13 45.8 

 زمان مصرف

Application timing 
         

برگی 1- 2مرحله   1-2 leaves 463 182 60.7 10 6 40.0 37 15 59.4 

برگی 3- 4مرحله    3-4 

leaves 
349 121 65.3 18 11 38.8 28 11 60.7 

 

برگـی پیـاز،    3-4برگی و  1-2فلورفن در مرحله اکسی  کش علف

را کنتـرل   صـحرایی  با بیشترین کارایی  قسمت اعظم جمعیت پیچک

داري با اگزادیازون داشت که تنها نیمی از جمعیـت   کرد و تفاوت معنی

هـرز در   بطور کلی، کارایی بـاالي کنتـرل علـف   . پیچک را کنترل کرد

گزادیـازون بـه دلیـل فراوانـی بـاالي      تیمار کلتودیم و اختالط آن بـا ا 

هاي هرز پهن بـرگ   فلدر حالی که در صورت فراوانی ع. سوروف بود

فلوروفن اثر  رقیب همچون پیچک صحرایی و پنیرك، استفاده از اکسی

   ).22و  14( هاي هرز داشت بیشتري در کنترل علف

 
  هاي هرز در مرحله تشکیل سوخ زیست توده علف

هـاي هـرز غالـب در     و دم عقربی از علـف  ، پنیركگل زردیونجه 

نتایج نشان داد اثر زمان مصـرف  . مزرعه در مرحله تشکیل سوخ بودند

کـش بـر زیسـت     کنش زمان مصـرف و نـوع علـف    و بر هم  کش علف

زمـان  تیمـار  دار نبود، اما اثـر   ي خشک پنیرك و دم عقربی معنی توده

یمارهاي تو اثر  گل زردوزن خشک یونجه صفت بر کش  علفمصرف 

 Scorpiurus) عقربـی  دمکـش بـر زیسـت تـوده خشـک       علـف نوع 

muricatus L.)زرد  ، یونجه گل(Melilotus officinalis)  و پنیـرك 

نتـایج نشـان داد کـه کمتـرین زیسـت تـوده       ). 5جدول (دار شد  معنی

هاي هرز پهن برگ غالب در مزرعه در مرحله تشـکیل سـوخ بـه     علف

گـزارش شـده اسـت کـه     ). 6جـدول  (اختصاص داشت فلوروفن  اکسی

گل  برگی پیاز به طور مؤثري یونجه 3-4فلورفن در مرحله  تیمار اکسی

ــروسزرد ــاج خ ــیر (Amaranthus retroflexus) ، ت ــخ  و خاکش تل

(Sisymbrium irio) کند ولی ممکن است اندکی باعث  را کنترل می

گیاهسوزي شود، استعمال پیش از این مرحله نیـز باعـث گیاهسـوزي    

وحشی به وسیله  یونجهگزارش شده است که . )20( شود شدید پیاز می

شود ولی به دلیل رشد مجدد گیاه آسیب دیده،  فلورفن کنترل می اکسی

روز بعد از تیمار چندان مؤثر نیست، امـا در   50کش تا  اثر کنترلی علف

 بودهبخش  فلورفن، رضایت هرز به وسیله اکسی نهایت کنترل این علف

ها نشـان داد بـاالترین زیسـت تـوده      مقایسه میانگین داده .)21( است

عقربی به تیمار کلتودیم تعلق داشت که تفاوت آن  خشک پنیرك و دم

  ).6جدول ( دار بود با اگزادیازون معنی

  

  اثر تیمارها بر عملکرد و اجزاي عملکرد پیاز

هـا بـر وزن تـر، تعـداد      کش نتایج نشان داد اثر زمان مصرف علف

دار نبـود، امـا اثـر     سوخ، قطر سـوخ و وزن خشـک سـوخ پیـاز معنـی     

کـش بـر    کنش زمان مصرف و نوع علـف  کش و بر هم تیمارهاي علف

هـا نشـان داد    مقایسـه میـانگین  . )7جـدول  ( این صفات معنی دار بود

وزن خشک سوخ به دلیل کنتـرل   سوخ و ربیشترین وزن تر، تعداد، قط

فلـورفن اختصـاص داشـت     کش اکسی هاي هرز به علف دار علف معنی

  ). 8جدول (
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 هاي هرز غالب در مرحله تشکیل سوخ تجزیه واریانس زیست توده علف- 5جدول 

Table 5- Analysis of variance of the dominant weeds dry weight at bulb formation stage 

  بع تغییراتمنا

S.O.V  

  درجه آزادي

Df.  

Mean of squares  میانگین مربعات 

  یونجه گل زرد

Melilotus officinalis  

  پنیرك

Malva spp  

  دم عقربی

Scorpiurus muricatus L.  
Block 9.92  6.80  6.39  2 تکرار  

  زمان مصرف

Application timing (T)  
1  81.55*  16.54ns  12.49ns  

  کش علف

Herbicide (H)   
3  148.29**  604.51**  140.36**  

T*H   3  0.84*  0.01ns  0.093ns  
 Error3.45  12.36  31.66  14   اشتباه  

 CV (%)  22.00 4.33 7.14ضریب تغییرات 

  n.s   آماري پنج و یک درصد هستند سطح در دار معنی تفاوت دار، معنی تفاوت عدم ترتیب به**: و* و.                       

                      ns, * and**: indicate an insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level respectively. 
  

  هاي هرز غالب در مزرعه در مرحله تشکیل سوخ مقایسه میانگین اثر تیمارهاي آزمایشی بر زیست توده علف -6جدول 

Table 6-Mean comparison of the effect of herbicides treatments on dominant weeds dry weight at bulb formation stage 

 تیمارها

Treatments 

 یونجه گل زرد

Melilotus officinalis (g.m-2)  

 پنیرك

Malva spp  
(g.m-2) 

  دم عقربی

Scorpiurus muricatus L. (g.m-2)  

  علفکش

Herbicide   
      

Clethodim 19.2a 37.1a  21.7a  
Oxadiazon  14.2ab  17.8c  17.9b  

Oxyfluorfen 7.8c  15.7c  10.5d  
Clethodim+Oxadiazon  12.3b  29.2b  13.9c  

  زمان مصرف

Application timing  
      

برگی 1- 2مرحله   1-2 leaves 14.1a  25.8a  16.7a  

برگی 3- 4مرحله    3-4 leaves 11.0b  24.1a  15.3a  

.داري ندارند گین هایی که داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنه اي در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدر هر ستون، میان  

The same letters in each column indicate an insignificant difference at the P=0.05 level. 
 

 زو اجزاي عملکرد پیااقتصادي تجزیه واریانس عملکرد  -7جدول 

Table 7- Analysis of variance of the economic yield and yield components of onion 

  منابع تغییرات

S.O.V  

  درجه آزادي

Df.  

Mean of square  میانگین مربعات 

 وزن تازه سوخ

Bulb fresh 
Weight  

  تعداد سوخ

Bulb No  

 قطر سوخ

Bulb diameter   

 وزن خشک سوخ

Bulb dry weight   

Block 3.0  0.22  231 5.5  2 تکرار  

  زمان مصرف

Application timing (T)  
1  9.2ns  4056ns  0.22ns  4.9ns  

  علفکش

Herbicide (H)   
3  80.3**  16450**  4.19**  37.5**  

T*H   3  5.5*  1478*  0.15*  2.52*  
 Error2.54  0.20  1118  5.8  14   اشتباه  

  CV (%)   3.0 38 0.6 1.90ضریب تغییرات 

  n.s   آماري پنج و یک درصد هستند سطح در دار معنی تفاوت دار، معنی تفاوت عدم ترتیب به**: و* و.  

ns, * and**: indicate an insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level respectively. 
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  پیازمقایسه میانگین عملکرد اقتصادي و اجزاي عملکرد  -8جدول 

Table 8-Mean comparison of onion economic yield and yield components 

 تیمارها

Treatments 
  

 وزن تازه سوخ

Bulb fresh 
Weight (kg.m-2) 

  تعداد سوخ

Bulb No.m-2  

 قطر سوخ

Bulb diameter (cm)  

 وزن خشک سوخ

Bulb dry weight (kg.m-2)  

  علفکش

Herbicide   
          

Clethodim   3.11c 87.8c  3.54c  1.77c  

Oxadiazon    6.83bc  152.67b  4.67b  4.00bc  

Oxyfluorfen   11.85a  215.5a  5.53a  7.70a  

Clethodim+Oxadiazon    8.78ab  162.0ab  4.96ab  5.43ab  

  زمان مصرف

Application timing  
          

برگی 1- 2مرحله   1-2 leaves   7.02a  141.5a  4.58a  4.25a  

برگی 3- 4مرحله    3-4 leaves   8.26a  167.5a  4.77a  5.17a  

.داري ندارند در هر ستون، میانگین هایی که داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنه اي در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی  

The same letters in each column indicate an insignificant difference at the P=0.05 level. 
  

هـاي هـرز غالـب، تعـادل رقـابتی و       اکسی فلورفن با کنترل علف

را بـه   غیرهشرایط استفاده از منابع مختلف مواد غذایی، نور، رطوبت و 

نفع گیاه زراعی تغییر داده و نهایتاً باعـث افـزایش عملکـرد و اجـزاي     

عملکرد باالي پیاز تازه در ایـن تیمـار بـه    . عملکرد در واحد سطح شد

تفـاوت عملکـرد سـوخ و صـفات     . داد و قطر بیشتر سـوخ بـود  دلیل تع

فلوروفن و اختالط کلتودیم  کش اکسی وابسته به آن بین دو تیمار علف

کمترین عملکـرد سـوخ بـه تیمـار کـاربرد      . دار نبود و اگزادیازون معنی

  .کش کلتودیم اختصاص یافت علف

کـش   اگرچه تفاوت وزن تر سوخ در تیمارهاي زمان مصرف علف 

برگی، وزن تر سوخ  3-4کش در مرحله  دار نبود اما مصرف علف عنیم

. )8جـدول  ( درصـد افـزایش داد   15برگـی   1-2را نسبت بـه مرحلـه   

درصـدي   82/6افزایش وزن تر سوخ در این تیمار بـه دلیـل افـزایش    

-2برگی نسبت به مرحله  3-4هرز در مرحله  هاي کارایی کنترل علف

کاربرد اکسی فلورفن به  شده است که گزارش ).4جدول (برگی بود  1

رویشی باعث دستیابی به بیشترین تعداد سوخ پیاز در واحد  صورت پس

ســطح گردیــده و بعــد از آن بــه ترتیــب اگزادیــازون و فلوازیفــوپ در 

بیشـترین تعـداد سـوخ در تیمـار     . )14( هاي بعدي قرار گرفتنـد  جایگاه

کمترین تعداد سـوخ  برگی مشاهده شد و  3-4فلورفن در مرحله  اکسی

بیشترین ). 9جدول (برگی بود  3-4مربوط به تیمار کلتودیم در مرحله 

برگی و  3-4و  1-2فلورفن در هر دو مرحله  قطر سوخ در تیمار اکسی

. برگــی مشــاهده شــد 3-4اگزادیــازون در مرحلــه +اخــتالط کلتــودیم

برگی بـود   3-4کمترین قطر سوخ در تیمار مصرف کلتودیم در مرحله 

  ).9جدول (

باالترین عملکرد پیاز در درجـه اول از ترکیـب دو    در یک تحقیق

برگی و در درجـه دوم از تقسـیط    دوفلورفن در مرحله  کش اکسی علف

. )4( برگـی حاصـل شـد    چهارو  سهفلورفن در مراحل  کش اکسی علف

فلورفن بدون آسیب رساندن به  اکسی ندنشان دادنیز ) 20(اومدا و لوند 

% 10ترین عملکرد را تولید نمود ولی باکتریـل ضـمن ایجـاد    پیاز، باال

اگرچـه  . تري را موجـب گردیـد   گیاهسوزي بر روي پیاز، عملکرد پایین

کـش معنـی دار    تفاوت وزن خشک سوخ در تیمار زمان مصرف علـف 

برگی، وزن خشـک سـوخ را    3-4کش در مرحله  نبود اما مصرف علف

). 8جــدول (ایش داد افــز% 21برگــی حــدود  1-2نســبت بــه مرحلــه 

فلـورفن در مرحلـه    بیشترین وزن خشک سوخ در تیمار مصرف اکسـی 

 3-4برگی و کمترین وزن خشک در تیمـار کلتـودیم در مرحلـه     4-3

  .برگی مشاهده شد

  

   کلی گیري نتیجه

فلورفن با کارایی باالتر نسبت به سایر تیمارهـاي   کش اکسی علف

 کمتـرین همچنـین  . ودنمـ کش پنیرك و پیچک وحشی را کنترل  علف

در مرحلـه  زیست توده خشک پنیـرك، یونجـه وحشـی و دم عقربـی     

کش  کاربرد این علف. تشکیل سوخ به اکسی فلوروفن اختصاص یافت

عملکرد و اجـزاي عملکـرد پیـاز ماننـد وزن تـر       برگی، 3-4در مرحله 

دار  اثـر معنـی   .وزن خشک سوخ پیاز را افزایش دادو  سوخ، تعداد سوخ

برگی بر زیسـت تـوده    3-4فلوروفن در مرحله  کش اکسیمصرف علف

یونجه وحشی و برآیند آن بـا کـاهش نسـبی زیسـت تـوده پنیـرك و       

عقربی در مرحله تشکیل سوخ باعث شد که بیشترین عملکـرد پیـاز    دم

  .از این تیمار بدست آید

  



  1397 پاییز، 3 شماره، 32 ، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      416

  اي عملکرد پیازو اجز اقتصادي ها بر عملکرد کش کنش نوع و زمان مصرف علف اثر بر هم -9جدول 

Table 9-Interaction effect of herbicide type and timing of application on onion economic yield and yield components 

 تیمارها

Treatments 
  

 وزن تازه سوخ

Bulb fresh 
Weight (kg.m-2) 

  تعداد سوخ

Bulb No.m-2  

 قطر سوخ

Bulb diameter (cm)  

 وزن خشک سوخ

Bulb dry weight (kg.m-2)  

برگی 1- 2مرحله   1-2 leaves           

Clethodim   3.9bc 97.6cd  3.7bc  2.3bc  

Oxadiazon    5.8bc  137.0bcd  4.5abc  3.2bc  

Oxyfluorfen   10.4ab  194.3ab  5.3a  6.7ab  

Clethodim+Oxadiazon    7.9abc  137.0bcd  4.8ab  4.7abc  

برگی 3- 4مرحله    3-4 leaves           

Clethodim   2.3c  78.0d  3.4c  1.2c  

Oxadiazon    7.8abc  168.3abc  4.8ab  4.7abc  

Oxyfluorfen   13.2a  236.7a  5.8a  8.6a  

Clethodim+Oxadiazon    9.6ab  187abc  5.1a  6.1ab  

  .داري ندارند درصد تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین هایی که داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنه اي در سطح احتمال پنج 

The same letters in each column indicate an insignificant difference at the P=0.05 level. 

 

کش کلتودیم از کارایی باالیی در کنترل علف هـرز سـوروف    علف

هـاي هـرز    برخوردار بود، اما با توجه به رویش و همزمانی رشـد علـف  

بـا رشـد پیـاز،     و یونجـه گـل زرد   دم عقربـی پهن برگ نظیر پنیرك، 

هاي هرز نداشته و کمترین عملکـرد پیـاز را    کلتودیم اثري بر این علف

رسد با توجه  به نظر میبنابراین در این آزمایش، . به خود اختصاص داد

هاي مختلف با آن در  به دوره بحرانی نسبتا طوالنی پیاز و تداخل گونه

 3-4فلـورفن در مرحلـه    ش اکسـی مصرف علفکمراحل مختلف رشد، 

هاي هرز پیاز و تولید عملکرد اقتصادي  برگی براي کنترل کارآمد علف

به هر حال، با توجه به تنوع اقلیمی و فلـور  ). 2( قابل توصیه باشدباال 

گردد ایـن آزمـایش    هاي هرز پیاز در مناطق مختلف، پیشنهاد می علف

  . در مناطق دیگر هم اجرا شود
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