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چکیده
به منظور بررسی کارایی کنترل علفهایهرز پیاز با استفاده از باریک برگکشهای جدید الكتیو و سوپرپاور ،پژوهشی به صورت طرح بلوك کامل
تصادفی با چهار تكرار در سال  1396-97جنوب کرمان انجام شد .تیمارهای آزمایش عبارت بودند از کاربرد علفکشهلای جدیلد الكتیلو ککلتلودی 24
درصد  )ECبا ساختار شیمیایی جدید به مقدار  1/2لیتر در هكتار ،علفکش جدید سوپرپاور ککلتودی  12درصد  )ECبا ساختار شیمیایی جدید بله مقلدار
 1/2لیتر در هكتار ،علفکش سلكت ککلتودی  24درصد  )ECبه مقدار  1/2لیتر در هكتار ،گاالنتسوپر کهالوکسی فوپ-پی-متی  10/8درصد  )ECبه
مقدار  0/75لیتر در هكتار ،نابواس کسیتوکسیدی  12/5درصد  )ECبه مقدار  3لیتر در هكتار ،فوکوس کسیكلوکسیدی  10درصد  )ECبه مقدار  2لیتر در
هكتار ،و شاهد وجین کبدون علف هرز) بود .کشت به صورت نشایی انجام شد .بیشترین فراوانی نسبی علفهایهرز به ترتیب شغالدم ،3عللفپشلمكی،4
چچ  ،5علف مدیترانهای ،6علف قناری 7بودند .بر اساس نتایج آزمایش ،اثر تیمارهای علفکش تاثیر معنیداری بر تراک و زیستتوده علفهایهرز مذکور
داشت .به طوری که با کاربرد علفکشهای فوکوس ،سلكت و گاالنت سوپر زیست توده علف پشمكی ،شغال دم ،چچ  ،علف قناری و کل عللف هلرز
بیش از  94درصد کاهش یافت .کارایی علفکش سوپرپاور و الكتیو در کاهش زیستتوده علفهایهرز آزملایش بله ترتیلب در عللف پشلمكی 68 ،75
درصد ،شغال دم  79 ،80درصد ،چچ  75 ،79درصد ،علف قناری  70 ،79درصد ،ک علف هرز  71 ،80درصد بودند .با کاربرد علفکشهای فوکلوس،
سلكت ،و گاالنت سوپر عملكرد پیاز نسبت به شاهد بیش از  250درصد افزایش یافت .در حالی که با کاربرد علفکش سوپرپاور و الكتیو عملكرد پیاز بله
ترتیب با مقادیر  55و  49تن در هكتار نسبت به شاهد  201و  162درصد افزایش نشان دادند.
واژههای کلیدی :تراک  ،زیستتوده ،سیكلوکسیدی  ،علف هرز باریک برگ ،علفکش

مقدمه
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پیاز یكی از محصوالت مه زراعی در ایران و جنوب کرمان است
که سطح زیر کشت آن در ایران  63هزار هكتلار و در جنلوب اسلتان
 -1استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشلكی ،مرکلز تحقیقلات و آملوزا کشلاورزی و
منابع طبیعی جنوب استان کرمان ،مؤسسه تحقیقلات گیاهززشلكی کشلور ،سلازمان
تحقیقات ،آموزا و ترویج کشاورزی ،جیرفت ،ایران
)Email: e.mamnoie@areeo.ac.ir
ک* -نویسنده مسئول:
 -2مربی بخش تحقیقات علفهلایهلرز ،مؤسسله تحقیقلات گیاهززشلكی کشلور،
سازمان تحقیقات ،آموزا و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
DOI: 10.22067/jpp.v33i3.74242
3- Polypogon monspeliensis L.
4- Bromus tectorum L.
5- Lolium perenne L.
6- Mediterranean-hair grass (Lophochloa phleoides
)(Vill.) Reichb
7- Phalaris brachystachys L.

کرمان  7/5هزار هكتار بوده است که بعد از خوزستان بیشترین سلطح
زیر کشت در کشور دارد ک .)3یكی از مه تلرین عوامل محدودکننلده
تولید این گیاه علفهایهرز است که از طریق رقابت بر سر آب ،نور و
مواد غذایی با گیاه زراعی سبب کاهش تولید در گیاه میگردد ک .)33با
توجه به اینكه ،پیاز گیاهی کند رشد و از جثهای ضعیفی برخوردار است
به خصوص در مراح اولیه رشد قدرت رقابت بسلیار کملی بلا عللف
هایهرز دارد .حضور علفهایهرز باریک برگ بخصوص باریک برگ
های چند ساله قادرند مشكالت جدی در زراعت این محصلول ایجلاد
کند به طوری که ساالنه خسارت زیادی به این محصول وارد کردهاند.
در این ارتباط ،لوکان هلاترمن والنتلی ک )16 ،15معتقلد اسلت رقابلت
علفهایهرز در اوای فص قادر است خسارت پایلدار در پیلاز ایجلاد
کند .در همین راستا ،گزاراهلای قبل نشلان داده اسلت کله مقلدار
خسارت علفهایهرز در پیلاز  46درصلد ک 62 ،)5درصلد ک )20تلا 86
ک )28درصد می باشد .از مه ترین علفهایهرز باریکبرگ پیلاز ملی
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توان به ،گونههای دمروباهی کشیده ،1یوالف وحشی ،2علف پشمكی،3
علفپنجهمصری ،4سوروف ،5پنجهمرغی ،6اویارسلالم ،7جلو وحشلی،8
چچ  ،9ارزن وحشی 10اشاره کرد ک.)34
کنترل شیمیایی یكی از متداولترین روا کنترل علفهلایهلرز
در دنیا و ایران است .به طوری کله ،کلاربرد عللفکلشهلا از لحلا
اقتصادی و صرفه جویی در بكار گیری نیروی کارگری به عنوان یلک
ضرورت محسوب می شود .از باریک برگکش ثبتشده در ایران ملی
توان به هالوکسی فوپ ار متی اسلتر کگاالنلت سلوپر) ،ستوکسلیدی
کنابواس) ،سیكلوکسیدی کفوکوس) و کلتلودی کسللكت) اشلاره نملود
ک .)34در ارتباط با کارایی علفکشها در کنترل علفهایهلرز ملزار
پیاز تحقیقات متعددی انجام شده است .در این راستا ،شلیمی و نلوری
مقدم ک )24گزارا کردند علفکشهای سیكلوکسیدی  ،ستوکسیدی و
فلوازیفوپ کفوزیلید) قادرند علفهایهرز باریک برگ پیاز بلیش از 50
درصد کنتلرل کننلد .شلیمی ک )23در گلزارا دیرلری ،ااهلار کلرد
ستوکسیدی کارایی مطلوبی در کنترل باریک برگ پیار دارد .ممنلوعی
و عطری ک )17نیز نشان دادند که کاربرد علفکش فوکوس و نلابواس
در پیاز قادر است علف هرز پوآ 11بله ترتیلب  71و  61درصلد کنتلرل
کند .سلتانا و داس ک )31اذعان داشتند کاربرد علفکش اکسیفلورفن و
کوییزالوفوپ اتی کتارگا) کارایی مطلوبی در کنترل علفهایهرز پنجه
مرغی ،12سوروف ،الیوسین ،13عروسک پشت پرده ،14سلمه تره 15دارد.
در گزارا پاوال و همكاران ک )19نیز مشاهد شد کله اکسلی فللورفن
توانست علفهای هرز سلمک ،آناغالیس ،پیچک  ،اویارسلالم و پنجله
مرغی بیش از  70درصد کنترل کرد .کلینک و همكاران ک )11نیز بیان
کردند که متوالکلر و بنتازون قادر است اویارسالم را پیاز کنترل کنلد.
همچنین ،ساروا و همكاران ک )27نشان داد کله کلاربرد کوییزالوفلوپ
اتی در پیاز علفهایهرز پوآ 85 16درصد کنترل می کند .در تحقیقات
کومار و همكاران ک )14 ،13مشخص شد کاربرد کوییزالوفوپپلیاتیل
به همراه اکسی فلورفن کقب از نشاء) قادر است تلراک و زیسلتتلوده
1- Alopecurus sp
2- Avana fatua L.
3- Bromus spp.
4- Dactyloctenium aegypticum (L.) P.Beauv
5- Echinochloa colonum (L.) Link
6- Cynodon dactylon L. Pers.
7- Cyperus esculentus L.
8- Hordeum spp.
9- Loloium spp.
10- Setaria viridis L.
11- Eragrostis poaeoides L.
12- Cynodon dactylon L.
13- Eleusine indica L.
14- Physalis minima
15- Chenopodium album L.
16- Poa annua L.

علفهایهرز پیاز به طور مطلوبی کاهش دهند.
علف کش کلتودی از بازدارندههای استی کوآنزی -آ-کربوکسلیالز
ک )ACCaseو جزو خانواده سیكلوهرزان دیونها است .این علفکلش
کارایی بسیار مطلوبی در کنترل علفهایهرز باریک برگهای یكساله
و چند ساله در محصوالت زراعی متعددی از جمله پیاز دارد .بِرندهای
جدیدی از علفکش کلتودی با نامهای تجارتی الكتيو و سووررراو
تولید شده اسلت کله از نظلر سلاختار شلیمیایی بلا علفكلش سللكت
ککلتودی ) تفاوت دارد .ادعا شده که کارایی علفکلشهلای الكتيوو و
سوررراو د کنترل علف های هرز رياز مشابه با علفكلش سللكت
است .این آزمایش با هدف ارزیابی کارایی این دو علفکش در کنترل
علفهای هرز باریک برگ مزار پیاز و مقایسه آنها بلا سلایر باریلک
برگکشها ثبت شده در مزرا پیاز کشور انجام شد.

مواد و روشها
به منظور ارزیابی و ثبت علفکشهای جدیلد الكتیلو و سلوپرپاور
جهت کنترل علفهایهرز باریلک بلرگهلا پیلاز ،پژوهشلی در سلال
زراعللی  1396-97در اراضللی تحقیقللاتی مرکللز تحقیقللات ،آمللوزا
کشاورزی و منلابع طبیعلی جنلوب کرملان بلا مختصلات جغرافیلایی
ً 570/32َ/31طول شرقی و ً 280/32َ/48عرض شمالی ،ارتفا  628متر
از سطح دریا ،میانرین بارندگی  160میلیمتر و بافت خاك للوم شلنی
با اسیدیته  7/4انجام شد.
آزمایش در قالب بلوكهای کام تصادفی بلا  7تیملار و  4تكلرار
انجام شد .تیمارها آزمایش عبارتند بودند از علفکشهای جدید الكتیو
ککلتودی  24درصد  )ECبه مقدار  1/2لیتر در هكتار از ملاده تجلارتی
معادل  288گرم ماده مؤثره در هكتلار ،عللفکلش جدیلد سلوپرپلاور
ککلتودی  12درصد  )ECبه مقدار  1/2لیتر در هكتار از ماده تجلارتی،
معادل  144گرم ماده مؤثره در هكتار ،علفکش سلكت ککلتلودی 24
درصد  )ECبه مقدار  1/2لیتر در هكتار از ماده تجلارتی ،معلادل 288
گرم ماده مؤثره در هكتار ،گاالنتسوپر کهالوکسلی فلوپ-پلی-متیل
 10/8درصد  )ECبه مقدار  0/75لیتر در هكتار از ماده تجارتی ،معادل
 81گرم ماده مؤثره در هكتار ،نابواس کسیتوکسیدی  12/5درصد )EC
به مقدار  3لیتر در هكتار از ماده تجارتی ،معادل  375گرم ماده ملؤثره
در هكتار ،فوکوس کسیكلوکسیدی  10درصد  )ECبه مقدار  2لیتلر در
هكتار از ماده تجارتی معادل  200گرم ماده مؤثره در هكتلار ،و شلاهد
وجین کبدون علف هرز) بود.
جهت اجرای آزمایش ابتدا خزانهای در قطعله زمینلی مناسلب بله
ابعاد  10× 5متر در مورخ  1396/7/11به صورتی دسلتی تهیله شلد.
رق مورد استفاده ترزارس ارلی ویت ،17کشرکت هورت سید آمستردام،
17- Texas early white
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هلند) از ارقام رایج کشت در منطقه بود .مراقبت زراعی در طول ملدت
نرهداری نشاء انجام شد .همزمان عملیات تهیه بستر کاشت در زملین
اصلی که شام شخ  ،دیسک ،لولر و تهیه فارو انجام شد .نشاء ها در
مورخ  1396 /9/13در مرحله دو تا سه برگلی پیلاز بله زملین اصللی
انتقال داده شد .کاشت در دو طرف پشتههای به عرض  30سانتیمتلر
با دست انجام شد .طول خطوط کاشت  7متر و فاصلله بوتلههلا روی
خط  10سانتی متر بود .هر کلرت آزمایشلی دارای  5پشلته کشلت در
مجمو هر واحد آزمایش ککرت) دارای ده خلط کاشلت بلود .آبیلاری
بصورت قطلرهای بلا نلوار تیل هلای  20سلانتی متلری انجلام شلد.
کرت های آزمایشی توسط یک پشته نكاشت از یكدیرر جلدا شلدند و
فاصله بین بلوكها  1/5متر در نظر گرفته شد.
برای افزایش دقت آزمایش از کرتهای متناار ککلرتهلا بله دو
نیمه مساوی تقسس  ،نیمه اول بعنوان شاهد بلدون سمزاشلی و نیمله
دوم سمزاشی) استفاده شد .اعملال تیملار سمزاشلی در مرحلله 3 – 4
برگی علفهایهرز باریک بلرگ و در مرحلله  3تلا  4برگلی پیلاز بلا
استفاده از سمزاا پشتی النسدار ماتابی فشار ثابت مجهلز بله نلازل
بادبزنی  8002با فشار  200کیلوپاسرال با حج پاشلش  350لیتلر در
هكتار انجام شد .کلیه علفهایهرز پهن برگ در زمان اجرای آزمایش
با دست وجین شدند .صفات انلدازگیری شلده شلام تعیلین فراوانلی
نسبی علفهایهرز ،درصد کنترل تراک  ،زیستتوده علفهای هلرز و
عملكرد و درصد تغییرات عملكرد پیاز بود .شمارا تراک بوته  30روز
پس از سمزاشی و تعیین زیستتوده عللفهلای هلرز نیلز در انتهلای
فص به تفكیک گونه در یک کادر ثابت به  70سانتی متر مربع در هر
نی کرت آزمایشی انجام شد .بعد از برداشلت نمونلههلا و انتقلال بله
آزمایشراه در آون ،در دمای  75درجه بلهملدت  48سلاعت خشلک و
توزین شد.
جهت تعیین عملكرد و درصد تغییرات عملكرد پیلاز بعلد از حلذف
اثر حاشیه ،از مساحت سه متر مربع در هر نی کرت آزمایش برداشلت
و توزین شد .تعیین درصد مهارعلفهرز ک )1WCEبر اسلاس تلراک و
وزن خشک با استفاده از معادله یلک محاسلبه شلد .در ایلن معادلله،
 WCEدرصد کاهش وزن خشک کتراک ) علفهلایهلرز A ،و  Bبله
ترتیب بیانرر وزن خشک علفهایهرز شمارا شده در کادر قسلمت
سمزاشی نشده و سمزاشی شده میباشند .همچنین ،برای تعیین درصد
افزایش وزن پیاز در زمان برداشلت از معادلله دو محاسلبه گردیلد .در
معادله دو  % Yiدرصد تغییرات عملكرد پیاز Yf ،عملكرد در کرتهای
که سمزاشی شده و  Ywتیمار شاهد بدون کنترل علفهرز بود .قب از
انجام تجزیه واریانس ،آزمون نرمال بودن دادهها انجلام شلد ،مقایسله
میانرین با آزمون حداق تفاوت معنیدار 2در سطح پنج درصد صلورت
1- Weed Control Efficacy
)2- LSD (Least Significant Difference
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گرفت .سایر عملیات آماری بلا اسلتفاده از نلرم افلزار  Excel 2007و
 SASکنسخه  )9.1انجام گرفت.
کمعادله )1
کمعادله )2

نتایج و بحث
علفهایهرز غالب در زمین مورد آزمایش شام  8گونله باریلک
برگ بود کجدول  .)1با توجه به نتایج بدست آملده ،بیشلترین فراوانلی
نسبی مربوط به علف هرز شغالدم ،علف پشمكی ،چچ  ،علف ملویی
مدیترانهای ،علف قناری ،جو موشی ،یوالف ،سوروف بود کجدول .)1
نتایج جدول تجزیه واریانس صفات اندازگیری شلده حلاکی از آن
است که تیمارهای آزملایش تلأثیر معنلیدار ک )P≥ 0/01بلر تلراک و
زیستتوده علفهایهرز علف پشمكی ،شغالدم ،چچل  ،عللف ملویی
مدیترانهای ،علفقناری و ک علفهایهرز داشتند کجداول  2و .)3
بر اساس نتایج حاص از آزملایش ،کلاربرد عللفکلشهلا سلبب
کاهش معنیدار تراک و زیستتوده علف پشمكی و شلغالدم گردیلد.
به طوری که با کاربرد علفکشهای فوکوس ،سلكت و گاالنت سوپر
تراک و زیست توده علف پشمكی به ترتیب  100و  95درصد کلاهش
یافت و با شاهد وجین در یک گروه آماری قلرار گرفتنلد .پلس از آن،
علف کش سوپر پاور توانست تراک و زیست توده ایلن عللف هلرز بله
ترتیب با مقادیر  3/29بوته در متلر مربلع و  0/75گلرم در متلر مربلع
نسبت به شاهد متناار کنیمه بدون کنترل علف هرز) بله ترتیلب  83و
 75درصد کاهش دهد و با علفکشهای فوکوس ،سللكت و گاالنلت
سوپر در یک گروه آماری قرار دارد .با کاربرد علفکش الكتیو تراک و
زیست توده علف پشمكی نسلبت بله شلاهد متنلاار  61و  68درصلد
کاهش داشت که با علفکش نابواس در یک گروه آماری قرار داشلت
کجدول .)4
کارایی علفکش ها در کنترل علف هرز شغالدم مشابه بلا عللف
پشمكی بود .به طوریکه با کاربرد علفکشهای فوکلوس ،سللكت و
گاالنت سوپر ،تراک علف هلرز شلغال دم بله ترتیلب بلا ،0/75 ،0/5
 0/75بوته در متر مربع نسبت به شاهد متناار به ترتیلب 94 ،94 ،96
درصد کنترل شد ،و زیست توده آنها به ترتیب با مقلادیر ،14/7 ،12/5
 13/2گرم در متر مربع نسبت به شلاهد متنلاار  92 ،94و  93درصلد
کاهش یافت .پس از آنها ،کارایی علفکش سلوپر پلاور و الكتیلو در
کاهش تلراک عللفهلرز ملذکور بله ترتیلب  81و  78درصلد بلود و
زیستتوده آن به ترتیب  80و  79درصد کاهش دادند و با عللفکلش
نابواس در یک گروه آماری قرار گرفتند کجدول .)4
نتایج نشان داد که کلاربرد عللفکلش هلا ملورد آزملایش تلاثیر
مطلوبی در کنترل علفهای هرز چچ و علف قناری دارند .به طلوری

1398  پاییز،3  شماره،33  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي

 پلس از آن عللفکلش.شاهد وجین در یک گروه آماری قرار داشلتند
سوپر پاور و الكتیو توانستد تراک و زیستتوده علفهلرز چچل را بله
 درصد کاهش دهند و با علفکش نابواس در75 ،83  و79 ،85 ترتیب
.)5 یک گروه آماری بودند کجدول
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 تلراک و، گاالنت سوپر و سلكت، با کاربرد علفکشهای فوکوس،که
 بوته در متلر0/25 ،0/25 ،0/25 زیستتوده علف هرز چچ به ترتیب
 گرم در متلر مربلع نسلبت بله1/47 ،1/42 ،1/38 مربع و زیستتوده
 درصد کاهش دادنلد و بلا94 ،94 ،94 شاهد متناار به ترتیب بیش از

 فهرست و فراوانی نسبی علفهایهرز پیاز در محل آزمایش-1 جدول
Table 1- List and relative frequency of onion weeds in the experiment location

نام علمی

تیره

نام فارسی

فراوانی نسبی

Scientific name
Polypogon monspeliensis L.

Family
Poaceae

Persian name

Relative frequency
25.24

Bromus tectorum L.

Poaceae

Phalaris brachystachys L.

Poaceae

lolium perenne L.

Poaceae

Lophochloa phleoides (Vill.) Reichb

Poaceae

Echinochloa colonum (L.) Link

Poaceae

Hordeum murinum L.

Poaceae

Avena fatua L.

Poaceae

Other Weeds -

-

شغالدم
علف پشمكی
علف قناری
چچ
1علف مویی مدیترانهای
سوروف
جو موشی
یوالف وحشی بهاره
سایر علفهایهرز

14.96
10.29
13.09
11.22
5.61
7.48
6.55
4.68

 شغالدم و چچم در مزرعه پیاز مورد بررسی تحت تأثیر تیمارهای، تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تراکم و زیستتوده علف پشمکی-2 جدول
علفکش
Table 2- ANOVA (Mean Squares) results of weed density and biomass of B. tectorum,. P.monspeliensis and L. perenne in
onion field affected by herbicides treatments

منابع تغییر

درجه آزادی

چچم

شغال دم

علف پشمکی

L. perenne
Density Biomass
4.42*
0.97ns
7.59**
14.83**
1.25
3.35

P. monspeliensis
B. tectorum
S.O.V
df
Density
Biomass
Density Biomass
Rep.
3
0.48ns
98.89ns
1.64 ns
8.45**
Treatment
6
6.06** 2376.53** 5.04**
15.13**
Error
18
0.62
113.28
1.04
1.61
 غیر معنیدار، درصد1  و5  ترتیب معنیدار در سطح،ns ،** ،*
ns, * and **: not significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively

 علف موی مدیترانهای و کل علفهای هرز مزرعه پیاز مورد بررسی، تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تراکم و زیستتوده علف قناری-3 جدول
تحت تأثیر تیمارهای علفکش
Table 3- ANOVA (Mean Squares) results of weed density and biomass of P. brachystachys,. L. phleoides and Weed total in
onion field affected by herbicides treatments

منابع تغییر
S.O.V
Rep.
Treatment
Error

درجه

علف قناری

آزادی

P. brachystachys

df
3
6
18

1- Mediterranean-hair grass

Density
0.8ns
0.87**
0.19

Biomass
4.95ns
25.04**
4.7

علف موی مدیترانه ای
L. phleoides
Density
0.23ns
0.23**
0.23

کل علف هرز
Total weed

Biomass
Density
1.31ns
5.47ns
0.4**
45.58**
1.39
3.05
 غیر معنیدار، درصد1  و5  ترتیب معنیدار در سطح،ns ،** ،*
ns, * and **: not significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively

Biomass
328.5ns
6487.86**
148.87

بررسي كارایي برندهاي جدید علفكش كلتودیم...
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جدول  -4اثر تیمار های علف کش بر تراکم و زیستتوده علف پشمکی و شغال دم در مزرعه پیاز مورد بررسی
Table 4- Effect of herbicide treatments on weed density and biomass of P. monspeliensis and B. tectorum in onion field

علف پشمکی

شغال دم

B. tectorum

P. monspeliensis
Density
Biomass
)(plant/ m2
)(g/m2
a (78) 3
ab (72) 56.01

Biomass
)(g/m2
a (68) 5.18

Density
)(plant/m2
)3 a (61

(76) bc 3.29

)0.75 b (84

(95) cd 1.66

)0 b (100

(95) cd 1.45
(73) 4.73

ab

(96) 1.14

d

c

(94) 0.75

)0 (100

(93) 13.23

c

(94) 0.75

)1.25 b (82

(67) 62.22

a

(75) 3

a

c

(96) 0.5

b

b

d

(100) 0
)1.89 (12

41.99

)b (80

(81) 2

a

(92) 14.75

)0 (100

(94) 12.53

)0 b (100
)1.52 (21

c

(100) 0
15.82

b
b

b
b

(100) 0
)1.17 (11

تیمار
Treatment

الكتیو
سوپر پاور
سلكت
گاالنت سوپر
نابواس
فوکوس
شاهد وجین

Elective
Super power
Select
Gallant super
Nabu-S
Focus
Hand weeded
)LSD (0.05

در هر ستون میانرینهای مربوط به هر تیمار با حداق یک حرف مشترك فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد است.
کاعداد داخ پرانتز نشان دهنده درصد کنترل نسبت به نیمه شاهد)
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different by LSD test at 5% level
)(The number in parentheses indicates the percentage of control than half of without herbicide

مطلوب ترین تیمار در کنترل علف قنلاری بعلد از شلاهد وجلین،
کاربرد تیمارهای علفکش فوکوس ،گاالنت سوپر و سلكت بودند .این
تیمارها توانستند تراک این علف هرز را بله ترتیلب بلا مقلادیر ،0/25
 0/25 ،0/25بوته در متر مربع نسبت بله شلاهد متنلاار 97 ،98 ،98
درصد و زیستتوده آن به ترتیب با مقادیر  1/05 ،0/94 ،0/90گرم در
متر مربع نسبت به شاهد متناار به ترتیب  93 ،94 ،95درصد کلاهش
دهند .پس از آن علفکش سوپر پاور توانست تراک و زیستتوده علف

هرز مذکور را به ترتیب  83و  79درصد نسبت به شاهد متناار کاهش
دهد .تیمار سوپر پاور با تیمارهای کلاربرد عللفکلشهلای فوکلوس،
گاالنت سوپر و سلكت در یک گلروه آملاری قلرار داشلت .در مقابل
کمترین کارایی در کنترل علف هرز قناری از کاربرد علفکلش الكتیلو
حاص شد ،با این وجود ،علفکش الكتیو توانست تراک و زیستتلوده
این علف هرز به ترتیلب  76و  70درصلد نسلبت بله شلاهد متنلاار
کاهش دهد کجدول .)5

جدول  -5اثر تیمار های علف کش بر تراکم و زیستتوده چچم و علف خونی در مزرعه پیاز مورد بررسی
Table 5- Effect of herbicide treatments on weed density and biomass of L. perenne and P. brachystachys in onion field

چچم

علف قناری

L. perenne

P. brachystachys
Density
Biomass
)(plant/ m2
)(g/m2
a (76) 1.25
)5.86 a (70

Biomass
)(g/m2
)4.77 a (75

Density
)(plant/m2
)3.25 a (79

)4.3 a (83

)2 a (85

)4.25 ab (79

(83) 0.75

ab

)1.47 b (94

)0.25 b (95

)1.05 bc (93

(98) 0.25

bc

)1.42 b (94

b

)0.25 (96

c

)0.94 (94

(97) 0.25

)4.54 a (80

)2.75 a (82

)5.68 a (77

(79) 1

a

)1.38 b (94

b

)0.25 (96

c

)0.90 (95

(98) 0.25

)0 b (100
)2.72 (10

)0 b (100
)1.67 (12

)0 c (100
)3.23 (11

bc

bc

c (100) 0
)0.65 (11

تیمار
Treatment

الكتیو
سوپر پاور
سلكت
گاالنت سوپر
نابواس
فوکوس
شاهد وجین

Elective
Super power
Select
Gallant super
Nabu-S
Focus
Hand weeded
)LSD (0.05

در هر ستون میانرینهای مربوط به هر تیمار با حداق یک حرف مشترك فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد است.
کاعداد داخ پرانتز نشان دهنده درصد کنترل نسبت به نیمه شاهد)
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different by LSD test at 5% level
)(The number in parentheses indicates the percentage of control than half of without herbicide

تأثیر تیمارهای علف کش بر علفمویی مدیترانهای بسیار مطللوب
بود .به طوری که ک تیمارهای عللفکلشهلای کلاربردی توانسلتند

تراک و زیستتوده این عف هرز را به ترتیب بیش از  93و  91درصلد
نسبت به شاهد متناار کاهش دهند و با شاهد وجلین در یلک گلروه
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آمللاری قللرار گرفتنللد کجللدول  .)6بللر اسللاس نتللایج بدسللت آمللده،
مطلوب ترین تیمار برای کنترل ک علفهایهرز بعد از شاهد وجلین،
کاربرد علفکش های فوکوس ،گاالنت سوپر و سلكت بود .بله طلوری
که با کاربرد علفکشهای مذکور تراک ک علف هرز بله ترتیلب بلا
مقادیر  2/25 ،2/25 ،2بوته در متر مربع نسبت به شلاهد متنلاار ،95
 94 ،94درصد کاهش یافت .همچنین ،زیستتوده ک عللفهلرز بله
ترتیب  33/5 ،31/75 ،29گرم در متر مربع بود که نسلبت بله شلاهد
متنللاار بلله ترتیللب  93 ،93 ،94درصللد کللاهش یافللت .پللس از آن،
علف کش سوپر پاور توانست تراک و زیستتلوده کل عللفهلرز بله
ترتیب با مقادیر  5/75بوته در متلر مربلع و  85/5گلرم در متلر مربلع
نسبت به شاهد متناار به ترتیب  83و  80درصد کاهش دهد .کمترین
کارایی علفکش در کنترل ک علفهلایهلرز از کلاربرد عللفکلش
الكتیو حاص شد .با این وجود با کلار بلرد ایلن عللفکلش تلراک و
زیست توده ک علفهرز به ترتیب  79و  71درصد نسلبت بله شلاهد
متناار کاهش یافت .همچنین کارایی علفکش الكتیو در کنترل کل
علفهایهرزمشابه با علف کش نابواس بود و در یک گروه آماری قرار
گرفتند کجدول .)6
بر اساس مطالعه های قب  ،با کاربرد علفکش مناسب ملیتلوان
علفهایهرز پیاز را به طلور مطللوبی کنتلرل نملود .در ایلن ارتبلاط،
کولكارینی و همكاران ک )12گزارا کردند کاربرد پروپلاکوییزافوپ بلا
اکسی فلوروفن قادر است علفهایهرز پیاز بیش از  80درصد کنتلرل
کند .در گزارا ااهار شده ،با کاربرد علفکش کوییزالفلوپ متیل بلا
پندی متالین ،تراک و زیستتوده علفهایهرز باریک بلرگ پیلاز بله
ترتیب  46و  33درصد کنترل نمودند ک .)7در گزارشی بیلان شلده کله
کاربرد علفکشهای کوییزالفوپ با علفکلشهلای پنلدیمتلالین یلا
اکسیفلورفن قادر است تراک و زیستتوده علفهایهرز پنجه مرغی،
5
سوروف ،اویارسالم 1،پاراتنیوم ،2تاج خروس خاردار ،3پیچک ،4فرفیون
بطور معنی داری کاهش دهد ک .)27شیرینرراپ و همكلاران ک )25نیلز
اذعان کردند که کاربرد علفکشهای فلوزیفوپ پی اتی  ،کوییزالفوپ
اتی  ،پروپاکویزالفوپ در پیاز توانست عللفهلایهلرز سلوروف ،پلوا،6
اراگروستیس 7و پنجه مرغی بیش از  63درصد کنترل کنند .سلوزان و
همكاران ( )29ه مشاهده کردند که کاربرد علفکلش فنوکسلاپروپ
پللی اتیل بللا علللفکللشهللای ایوکسللنی  ،بنتللازون ،اگزادیللازون یللا
فلوکسازون ،کارایی مطلوبی در کنترل علفهلای هلرز در پیلاز دارنلد.
کامبو و همكاران ک )10نیز متذکر شدند کله کلارایی عللفکلشهلای
1- Cyperus rotundus L.
2- Parthenium hysterophorus L.
3- Amaranthus spinosus L.
4- Convolvulus arvensis L.
5- Euphorbia sp.
6- Poa annua L.
7- Eragrostis major L.

سیكلوکسیدی  ،هالوکسی فوپ آر متی  ،اگزادیازون ،پنلدی متلالین در
کنترل علفهایهرز دیجیتاریلا ،8اسلزیجلیا 50 9درصلد ملیباشلد .در
گللزارا بللابیكر و احمللد ک )5نیللز مشللاهد شللد کلله علللفکللشهللای
اگزادیازون ،پندی متالین ،اکسی فللورفن ،کلروتلال دی متیل قادرنلد
علفهایهرز گرامینهها کسوروف ،10براچیاریا ،11دینبریا 86 )12تلا 100
درصد کنترل کنند .در گزاراهای دیرر مشخص شد ،کاربرد باریلک
برگکش های پروپاکویزافوپ ک )32یا کوییزالفلوپ اتیل ک )21 ،18بلا
علفکشهای اکسی فلورفن یا پندی متالین میتوانلد کلارایی کنتلرل
علفهرز پیاز افزایش دهند.
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای علفکش اثلر
معنیداری بر عملكرد و درصد تغییرات آن دارنلد ک )P≥ 0/01کجلدول
 .)7بر اساس نتایج آزمایش بیشترین عملكرد پیاز بعلد از تیملار شلاهد
وجین ،از کاربرد علفکشهای فوکوس ،سلكت و گاالنت سوپر حاص
شد .به طوری که با کاربرد علفکشهای مذکور مقدار عملكرد پیاز به
ترتیب  67/09 ،67/29 ،67/69تن در هكتار بود که نسبت بله شلاهد
متناار  254 ،257و  252درصد افلزایش نشلان دادنلد .پلس از آنهلا
علف کش سوپر پاور توانست عملكلرد پیلاز بلا  55/49تلن در هكتلار
نسبت به شاهد متناار  201درصد افزایش دهد .کمتلرین عملكلرد از
کاربرد علفکش نابواس و الكتیو به ترتیب با مقلادیر بلا مقلادیر  52و
 49تن درهكتار حاص شد که نسبت بله شلاهد متنلاار  191و 162
درصد افزایش نشان دادند کجدول  .)8بر اساس نتایج بدسلت آملده از
آین آزمایش ،به نظر میرسد ،علفکشهای فوکوس ،گاالنت سلوپر و
سلكت در درجه اول و علف کش سوپرپاور در درجه بعلدی بلا کنتلرل
مطلوب علفهایهرز تواستند رقابت بین گیاه زراعی و علفهلایهلرز
به طور قاب توجهی کاهش دهند و سبب افزایش عملكرد پیاز شلوند.
اگر چه علفکش نابواس و الكتیو در مقایسه با علفکشهای کاربردی
کارایی نسبتاً ضعیفتری در کنترل علفهایهرز داشتند .با این وجلود،
با کاربرد این دو علفکش عملكرد پیاز نسبت به شاهد بدون کنترل به
طور معنی داری افزایش یافت .بر اساس نتلایج آزملایش هلای قبل ،
کاربرد علف کش تاثیر مطلوبی در افزایش عملكرد پیاز بلدنبال داشلته
است .در همین راستا ،شیرزاد و بلنلدنظر ک )26ااهلار کردنلد ،کلاربرد
علللفکللشهللای اکسللادیازون بلله همللراه ایوکسللینی قللادر اسللت
علفهای هرز پیاز را به طور مطلوب کنترل کند و عملكرد پیاز افزایش
دهند .بابیكر و احمد ک )5نیز گزارا کردند که کاربرد علفکلشهلای
اگزادیازون ،پندی متالین ،اکسی فلورفن ،کلروتالدیمتیل ملیتوانلد
عملكرد را  80تا  126درصد افزایش دهد.
8- Digitaria horizontalis
9- Spigelia anthelmia L.
10- Echinochha colonum (L.) Link,
11- Brachiaria eruciformis (J. E. Smith) Grises
12- Dinebra retroflexa (Vahl.) Panz
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جدول  -6اثر تیمارهای علف کش بر تراکم و زیستتوده علف موی مدیترانهای و کل علف هرز در مزرعه پیاز مورد بررسی
Table 6- Effect of herbicide treatments on weed density and biomass of L. perenne and Total weed in onion field

کل علف هرز

علف مدیترانهای

Total weed

L. phleoides
Density
)(plant/m2
)9.5 a (79
)5.75 b (83
)2.25 c (94
)2.25 c (94
)7 ab (81
)2 c (95
)0 c (100
)0.71 (0.71

Biomass
)(g/m2
)104 a (71
)85.5 b (81
)33.5 c (93
)31.75 c (93
)96.25 ab (79
)29.03 c (94
)0 d (100
)0.71 (0.71

Biomass
)(g/m2
)0.88 a (91
)0.77 a (92
)0.55 a (95
)0.9 a (95
)0.82 a (92
)0.68 a (96
)0 a (100
)1.75 (13

تیمار
Treatment

Density
)(plant/ m2
)0.5 a (93
)0.25 a (96
)0 a (100
)0 a (100
)0.5 a (94
)0 a (100
)0 a (100
)0.71 (9

الكتیو
سوپر پاور
سلكت
گاالنت سوپر
نابواس
فوکوس
شاهد وجین

Elective
Super power
Select
Gallant super
Nabu-S
Focus
Hand weeded
)LSD (0.05

در هر ستون میانرینهای مربوط به هر تیمار با حداق یک حرف مشترك فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد است.
کاعداد داخ پرانتز نشان دهنده درصد کنترل نسبت به نیمه شاهد)
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different by LSD test at 5% level
)(The number in parentheses indicates the percentage of control than half of without herbicide

است که با کاربرد علفکشهای پندیمتالین ک ،)30اکسلی فللورفن ک،1
 20 ،15 ،8 ،6 ،4 ،2و  ،)22اگزادیازون ک ،)20ایوکسلنی ک )4عملكلرد
پیاز فزایش یافت .در مقاب  ،هرمان و همكاران ک )9ااهلار نمودنلد بلا
کاربرد علفکش بنتازون به مقدار  1/1کیلو گرم ماده مؤثره در هكتلار
عملكرد پیاز کاهش یافت.

کولكللارینی و همكللاران ک )12نیللز اذعللان کردنللد کلله بللا کللاربر
پروپاکوییزافوپ به همراه اکسی فلوروفن بیشترین عملكرد پیاز حاص
شد .گزارا های متعددی نشان داده است که بلا کلاربرد عللفکلش
کوییزالفوپ اتی به همراه اکسی فلورفن عملكرد پیاز افزایش مییابلد
ک .)31 ،18 ،14 ،13همچنین ،نتایج تحقیقات دیرری نیز حلاکی از آن

جدول  -7تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و درصد تغییرات عملکرد تحت تاثیر تیمارهای علفکش
Table 7- ANOVA (Mean Squares) results of yield and variation of onion yield affected by herbicides treatments

درصد تغییرات عملکرد

عملکرد پیاز

درجه آزادی

منابع تغییر

Onion yield
9.54 ns
** 287
65.6

df
3
6
18

S.O.V
Rep.
Treatment
Error

Percentage of yield changes
318 ns
** 738
3018
* ،ns ،** ،ترتیب معنیدار در سطح  5و  1درصد ،غیر معنی دار
ns, * and **: not significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively

جدول  -8اثر تیمار های علفکش بر عملکرد پپاز و درصد تغییرات آن
Table 8- Effect of herbicide treatments on onion yield and percentage of yield change

درصد تغییرات عملکرد

عملکرد پیاز

Percentage of yield changes
)(%
162.61 c

Onion yield
)(ton/ha
49.73 c

201.14 a-c

55.49 bc

254.91 ab

67.29 ab

252.87 ab

67.09 ab

191.87 bc

c

257.12 ab

67.69 a

278.53 a

70 a

209.23

12.04

52.26

تیمار
الكتیو
سوپر پاور
سلكت
گاالنت سوپر
نابواس
فوکوس
شاهد ,وجین

Treatment
Elective
Super power
Select
Gallant super
Nabu-S
Focus
Hand weeded
)LSD (0.05

در هر ستون میانرینهای مربوط به هر تیمار با حداق یک حرف مشترك فاقد اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد است.
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different by LSD test at 5% level.
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 درصلد افلزایش201 توانست عملكرد پیاز را نسبت به شلاهد متنلاار
 اگر چه کارایی ضلعیف، همچنین علفکش های نابواس و الكتیو.دهد
، املا.تری نسبت به سایر علفکش ها در کنترل علفهایهرز داشلت
160  و190 عملكرد پیاز را نسبت به شاهد بلدون کنتلرل بله ترتیلب
 بله نظلر ملیرسلد،  با توجله بله نتلایج حاصل.درصد افزایش دادند
علفکش سوپر پلاور ملیتوانلد در کنلار عللفکلشهلای پلر کلاربرد
 و گاالنت سوپر در مزرا پیاز مورد استفاده، سلكت،علف کش فوکوس
.قرار گیرد
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نتیجهگیری
 مطللوبتلرین تیمارهلای از نظلر کلارایی،براساس نتایج آزمایش
 کلاربرد،کنترل علفهایهرز و افزایش عملكرد پیاز بعد از تیمار شاهد
 تیمارهلای. و گاالنلت سلوپر بودنلد، سللكت،علفکشهای فوکوس
 عللف،مذکور تواستند تراک و زیستتلوده عللفهلایهلرز شلغال دم
 علللف قنللاری و کلل، علللف مللوی مدیترانللهای،  چچلل،پشللمكی
علفهای هرز را به طور مطلوبی کنترل کنند و عملكرد پیاز را بلیش از
 پلس از تیمارهلای. درصد نسبت به شاهد متناار افزایش دهنلد257
مذکور علفکش سوپر پاور نیز با کنترل مطلوب علفهایهرز ملذکور
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Efficacy of New Brands of Clethodium in Control of Weeds of Onion
(Allium cepa) in South Kerman
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Introduction: Onion (Allium cepa L.) is a monocot and bulbous perennial plant belongs to the
Amaryllidaceae family. It is one of the most important crops in Iran and Southern Kerman. The total area
cultivation of this crop is about 63 thousand hectares in Iran and 7.5 thousand hectares in Southern Kerman.
Weeds are one of the greatest limiting factors in crop production. Onion is more susceptibility to weed
competition in compared to many crops due to its inherent characteristics such as slow germination, extremely
slow growth in the early stage, non-branching habit, sparse foliage and shallow root system. Weed competition
can reduce average onion yield by 46- 86% compared to weed-free control. The most important weeds of onion
fields in Iran are Alopecurus spp, Avena fatua L., Bromus spp., Dactyloctenium aegypticum (L.) P.Beauv,
Echinochloa colonum. (L.) Link, Cyperus esculentus L., Cynodon dactylon L. Pers., Hordeum spp., Lolium spp.,
Setaria viridis L. Application of herbicides is the most prevalent method of weed control in onion fields.
Oxyfluorfen, oxadiazon, ioxynil, clethodium, haloxyfop-r-methyl ester, sethoxydim, and cycloxydim are the
commonly used herbicides for weed control in onion fields in Iran.
Materials and Methods: In order to study the efficacy of herbicides to control narrow leaf weeds of onion
fields, an experiment was conducted at South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and
Education Center, Jiroft, during 2016- 2017 growing season. Plots were located on a sandy loam soil with pH
7.4. Experiment was carried out in randomized complete block design with 4 replications. Treatments included
clethodium (Elective 24% EC) at 1.2 lit ha-1 equivalent 288 g a.i. ha-1, clethodium (Superpower 12% EC), at 1.2
lit ha-1 equivalent 144 g a.i. ha-1, clethodium (Select 24% EC), at 1.2 lit ha-1 equivalent 288 g a.i. ha-1, haloxyfopr-methyl ester (Gallant-Super 10.8% EC) at 750 ml ha-1 equivalent 81 g a.i. ha-1, sethoxydim (Nabu-S 12.5% EC)
at 2 lit ha-1 equivalent 375 g a.i. ha-1, cycloxydim (Focus 10% EC) at 2 lit ha-1 equivalent 200 g a.i. ha-1 ,and hand
weeded as control treatment. Broadleaf weeds were hand removed during the season. The herbicides were
applied 30 days after planting of onion transplants when onion plants were at the 3–4 leaf stage and weeds were
at 5–10 cm in height. The herbicides were applied using a Matabi sprayer equipped with an 8002 flat fan nozzle
tip delivering 350 L ha-1 at 2 bar spray pressure. Weed density and dry weight were determined in a 0.70 -m2
quadrate per each plot randomly. Fresh weight of onion bulbs was recorded for a 2.5 -m2 quadrate per each plot.
Statistical analysis of data were done by SAS ver.9 and comparison of means were tested using the LSD test at
95% level of significant.
Results and Discussion: Dominated narrow-leaf weeds were Polypogon monspeliensis L., B. tectorum L.,
Phalaris brachystachys L., L. perenne L., Lophochloa phleoides (Vill.) Reichb, E. colonum (L.) Link, H.
murinum L., A. fatua L. Visual observation confirmed that the most of the weeds were effectively controlled by
herbicide treatments. The statistical analysis of the data on the weed density and biomass indicated that
herbicides in onion significantly decreased the weed density and biomass. Results also showed that application
of Focus, Select and Gallant-super provided excellent control of the dominant weeds. These treatments reduced
biomass of P. monspeliensis, B. tectorum, P. brachystachy, L. perenne and total weeds more than 94%.
Application of Superpower and Elective reduced weed biomass in B. tectorum about 75% and 68%, respectively.
The results also showed that the weed biomass of P. monspeliensis were decreased about 80% and 79% using
Superpower and Elective, respectively. The decreasing effect for Superpower and Elective on weed biomass of
L. perenne and P. brachystachy were about 79 and 75%, respectively. The effect of Superpower and Elective on
total weed biomass were approximately 80 and 71%, respectively. Onion yield in the plots treated by Focus,
Select and Gallant-super increased about 250%. Onion yield for Superpower and Elective treatments was 55 and
46 ton ha-1, respectively, that showed an increasing in yield approximately 201% and 162%, respectively.
Conclusion: Results showed that the best herbicide treatments were Focus, Select and Gallant-super. These
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treatments decreased density and biomass of weeds and increased onion yield. In general, Superpower was
superior to Elective in control of the dominant weeds and increased onion yield.
Keywords: Biomass, Cycloxydim, Density, Herbicide, Narrow leaf weed

