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چکیده
اویارسالم ارغوانی یکی از مهمترین و مشکلسازترین علفهای هرز مزارع جنوب استان کرمان است ،این آزمایش بهمنظور بررسی کنترل شیمیایی
اویارسالم ارغوانی ،در سالهای زراعی  1397-96و  1398-97در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان بهصورت طرح بلوو هوای کامول
تصادفی با سه تکرار اجرا گردید .تیمارهای آزمایش شامل -1 :متریبوزین (سنکور) -2 ،اکسی فلورفن (گل)-3 ،اگزادیازون (رونسوتار) اکسوی فلوورفن
(گل)-4 ،پندیمتالین (استامپ) -5 ،اگزادیازون (رونستار) -6 ،اگزادیازون (رونستار) بنتازون (بازاگران)-7 ،دوبار کاربرد علفکش اکسی فلوورفن (گول)،
 -8پندیمتالین (پرول) -9 ،وجین دستی و  -10عدم کنترل بودند .نتایج نشان داد ،اثر علفکشهوا بور وزن ششوا انودام هووایی و زیرزمینوی و توراکم
اویارسالم ارغوانی ،متوسط وزن سوخ و عملکرد پیاز معنیدار بود و باعث کاهش وزن ششا و تراکم اویارسالم شد .به این صوورت کوه ،کواربرد تلفیو
اگزادیازون (رونستار) بهصورت پیش رویشی و کاربرد پس رویشی بنتازون (بازاگران) بهترتیب تراکم و وزن ششا انودام زیرزمینوی و هووایی اویارسوالم
ارغوانی را  89 ،96و  93درصد کاهش داد و مؤثرترین تیمار در مقایسه با سایر تیمارها جهت کنترل اویارسالم ارغوانی بوود و بوارترین درصود افوزایش
عملکرد ( )%87را نسبت به تیمار شاهد داشت .بن ابراین ،این ترکیب تیماری جهت کنترل اویارسالم ارغوانی در کشت پائیزه پیاز در جنوب استان کرموان
قابل توصیه است.
واژههای کلیدی :علفکش اگزادیازون ،علفکش بنتازون ،عملکرد ،سوخ

مقدمه

54321

پیاز ( )Allium cepa L.یکی از مهومتورین سوبزیتات بوا تولیود
 2/305میلیون تن در ایران اسوت ( .)1سوح زیرکشوت پیواز منحقوه
جنوب کرمان  5732هکتار که بعد از استان هرمزگان در جایگواه دوم
بوده و با میزان تولید  307هزار تن رتبه اول تولیود کشوور را دارد کوه
عمده آن در نظام کشت پاییزه (مهرماه) انتوام مویگیورد ( .)1رشود و
عملکرد پیاز بهطور قابل توجهی در اثر رقابت علفهای هورز کواهش
 -1دکتری علوم علفهای هرز ،کارشناس حفو نباتوات سوازمان جهواد کشواورزی
جنوب کرمان ،جیرفت
(Email: faramarz.rafiee@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
 4 ،2و  -5دانشیاران گروه زراعوت و اصوالح نباتوات دانشوکده کشواورزی و منواب
طبیعی دانشگاه محق اردبیلی ،اردبیل
 -3استادیار بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،مرکوز تحقیقوات و آمووزش
کشاورزی جنوب کرمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،جیرفت
DOI: 10.22067/jpp.v34i1.84103

مییابد .از میان علفهایهرز غالب در مزارع پیاز جنوب استان کرمان،
اویارسالم ارغوانی یکی از مهمترین و مشکلسازترین علفهای هورز
در این منحقه است ،به طوریکه در تمام زمینهای کشاورزی از جمله
مزارع پیاز وجود دارد و بهدلیل رشد کند پیواز در اوایول دوره رشود ،از
طری رقابت باعث کاهش قابل مالحظهای در عملکرد پیاز مویشوود
( 9و  .)5اویارسالم ارغوانی گیاهی چند ساله از تیره جگنیان 6است که
در سراسر مناط گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا ( )3از جمله جنوب
استان کرمان گسترش یافته است .این علفهرز سمج ،گیواهی چهوار
کربنه و سری الرشد ( )6میباشد که از طری نظام گسترده زیرزمینوی
و غدهها بهسرعت تکثیر مییابد و از توان رقابت باریی برشوردار است
( .)8این علفهرز بهطور ویژه در تولید پیاز شوراکی مشوکلسواز موی
باشد ،بهطوریکه میتواند عملکرد پیاز شوراکی را از  23تا  84درصود
کاهش دهد (.)18
کنترل شیمیایی ،یکی از روشهای مدیریت علفهوای هورز موی
6- cypraceae
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باشوود .محیووری و همکوواران ( )2012در بررسووی موودیریت تلفیقووی
مکانیکی -شیمیایی کنترل علفهای هورز سوورو( ( Echinochloa
 )crus-galliو اویارسالم ارغوانی در برنج ( )Oryza sativaگوزارش
کردند تیمار وجین دستی و تیمار مصر( بنتازون دارای کمترین تراکم
اویارسالم ارغوانی بوود کوه نشواندهنوده کنتورل مناسوب آن توسوط
بنتازون میباشد ( .)13علفکوشهوای اکسوی فلوورفن ،پنودیمتالین و
متریبوزین به طور معنیداری در یا سیستم کشت کلوم ،پیواز توراکم
علفهای هرز را کاهش و عملکرد پیاز را در مقایسه با عملکورد تیموار
شاهد افوزایش دادنود( .)19شوشوار و همکوارانش ( )2006در ارزیوابی
روشهای مدیریت تلفیقی علفهایهورز پیواز بوا غالبیوت اویارسوالم
ارغوانی ( 41درصد) گزارش کردند که کاربرد علفکش پندیمتالین بوه
همراه یابار وجین دستی به ترتیب دو و شش روز پس از انتقال نشاء
کمترین تراکم و زیست توده علفهای هرز و بیشترین عملکرد پیواز
را دارا بودند که با کاربرد علفکش اگزادیازون به همراه یابار وجوین
دستی به ترتیب  2و 60روز پس از انتقال نشاء اشوتال( معنوی داری
نداشتند ( .)10حسین پناهی و همکارانش ( )2009در بررسوی کنتورل
اویارسالم ارغوانی در مزرعه سویب زمینوی ()Solanum tuberosum
گزارش کردند که سونکور بوا دز توصویه شوده ( 750گورم در هکتوار)
توانسوت اویارسوالم ارغوووانی را بوه شوووبی کنتورل کنوود ،اموا کوواربرد
گلیفوسیت قبل از کاشت و پس از رویش سیب زمینی کوارایی شووبی
در کنترل اویارسوالم ارغووانی نداشوتند ( .)7بابوایی نوژاد و همکواران
( )2017در بررسی تأثیر کنترل مکانیکی و شیمیایی علفهای هرز بور
عملکرد پیاز شوراکی در کشت نشائی پوائیزه اسوتان هرمزگوان نشوان
دادند که علفکش اگزادیازون ،تراکم و وزن ششا اویارسالم ارغوانی
را به ترتیب  60و  59درصد کاهش داد ( .)2مالا و همکواران نشوان
دادند که علفکش پندیمتالین دو کیلوگرم در هکتوار ،اگزادیوازون 1/5
کیلو در هکتار و اکسی فلورفن  0/25کیلووگرم مواده موؤثر در هکتوار
بیشترین تأثیر را در کنترل علفهایهرز سولما ( Chenopodium
 ، )albumاویارسوووالم ارغووووانی  ،تووواش شوووروس ریشوووه قرموووز
( )Amaranthus retroflexusو سووور( داشووتند( .)14در شصووو
علفکش بنتازون و شسارت آن به محصول پیاز نتایج ضود و نقییوی
وجود دارد بهطوریکه هرمن و همکاران ( )2017نشان دادنود کواربرد
مقدار 1/12کیلوگرم ماده مؤثره بنتازون در هکتار ضمن کنترل مناسب
اویارسالم زرد ( )Cyperus esculentus.شسارت جدی بر پیواز برجوا
گذاشت( .)3محققان زیادی پاسخ هوای متفواوتی از پیواز و اویارسوالم
ارغوانی را در تیمار با بنتازون گزارش کورده انود ( 16و  ،)20بنوابراین
برای رسیدن به شاصیت انتخابی بنتوازون در پیواز نیواز بوه تحقیقوات
بیشتری در زمینه بهینهسازی زمان و مقدار مصر( میباشد.
اویارسالم ارغوانی همه ساله شسارت جبوران ناپوذیری در کشوت
های پائیزه در جنوب استان کرمان (منحقه جیرفت) به کشاورزان وارد
میکند .علفکشهایی (گُل و سوپرگارنت) که درحال حاضور در ایون

منحقه استفاده میشوند کارآیی رزم را جهت کنتورل ایون علوفهورز
نداشته و نتیته رضایت بخشی حاصول نمویشوود .بنوابراین کشواورز
متبور به انتام چندین مرحله وجین میباشد که بوا توجوه بوه هزینوه
باری کارگری و عدم رعایت اصول مدیریتی در دوره بحرانی چنودان
کارساز نمیباشد .عدم کنترل اویارسالم ارغوانی در مزارع پیاز به دلیل
داشتن اندام زیرزمینی گسترده ،بار بودن هزینههوای وجوین دسوتی و
وقتگیر بودن آن ،ضرورت تحقی در این زمینه را دو چنودان نمووده
است ،بنابراین اجرای این آزمایش به منظوور یوافتن علوفکوش و یوا
علفکشهای مناسب و همچنین زمان مناسب مصور( آنهوا جهوت
مبارزه با این علفهرز مشکلساز ضروری بهنظر میرسد.

مواد و روشها
ایوون محالعووه در سووال هووای زراعووی  1396 -97و  1397-98در
مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات و آمووزش کشواورزی جنووب کرموان
(جیرفت) با طول جغرافیائی  57درجوه و  41دقیقوه شومالی و عور
جغرافیائی  28درجه و  37دقیقه شرقی 627 ،متر ارتفاع از سح دریوا
اجرا شد .جیرفت دارای آب و هوای گرم و نیمه ششا با زمستانهای
معتدل و تابستان گرم وششا با متوسط بارندگی سوالیانه  140میلوی
متر ،ماکزیمم درجه حورارت  48درجوه سوانتیگوراد و مینویمم درجوه
حرارت چهار درجه سانتیگراد که در بعیی از سالهوا بنودرت بوه -2
درجه سانتیگراد میرسد و رطوبت نسبی صفر تا  65درصد میباشود.
آزمایش بهصورت طرح بلو های کامل تصادفی با سوه تکورار انتوام
شد .تیمارهای آزمایش شامل:
 -1متریبوزین (سنکور  80 WPدرصد) به میزان 500گرم در هکتار
قبل از انتقال نشاء بصورت پیش رویشی،
 -2اکسی فلورفن(گُل)  EC %24به میزان دو لیتر در هکتار پس از
استقرار کامل پیاز بصورت پس رویشی
 -3اگزادیووازون (رونسووتار)  EC%12بووه میووزان  3لیتوور در هکتووار
بصورت پیش رویشی اکسی فلورفن(گُل)  EC %24به میزان
 2لیتر در هکتار بصورت پس رویشی
 -4پنوودیمتالین (اسووتامپ)  EC %33بووه میووزان  3لیتوور در هکتووار
بصورت پیش رویشی و قبل از انتقال نشاء
 -5اگزادیازون (رونستار)  EC%12به میزان 3لیتر در هکتار بصورت
پسرویشی بعد از استقرار کامل نشاء
 -6اگزادیازون (رونستار)  EC%12به میزان 3لیتر در هکتار بصورت
پیشرویشی بنتازون (بازاگران)  SL %48به میزان  3لیتر در
هکتار بصورت پس رویشی
 -7اکسی فلورفن ( EC %24گل)  1/5لیتور در هکتوار بوه صوورت
تقسیط شده در دو مرحله به میوزان  0/75لیتور ،در مرحلوه اول
یا هفته بعد از انتقال نشاء و مرحله دوم سه هفته بعد
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شصوصوویات فیزیکووی و شوویمیایی شووا قبوول از اقوودام بووه عملیووات
آماده سازی زمین ،از عم صفر تا  30سانتیمتوری ،از نقوام مختلوف
مزرعه نمونهبرداری انتام شودکه نتوایج تتزیوه فیزیکوی و شویمیایی
شا مزرعه در جدول  2آمده است.

 -8پندیمتالین (پرول)  CS %45/5بصورت پیش رویشی به میوزان
 3لیتر در هکتار
 -9وجین دستی،
 -10عدم کنترل علفهای هرز (شاهد)،
پووس از انتخوواب محوول اجوورای طوورح ،جهووت مشووخ نمووودن

جدول  -1دادههای آب و هوایی ایستگاه هواشناسی جیرفت در مدت اجرای آزمایش طی سالهای  1396و 1397
میزان بارندگی (میلی

Table 1- The weather data of Jiroft meteorological Station during experiment in 2017 and 2018
دما Temperature
میانگین رطوبت (درصد)

متر)

Humidity average
)(%

)Precipitation(mm

بیشترین Maximum °C

کمترین Minimum °C

میانگین Average °C

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سال

1397

1396

1397

1396

1397

1396

1397

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

0

0

27

29

28.1

27.9

42

40.4

35

0

0

30

45

23.1

23.8

35

36.9

29.1

30.4

47.7

0

41

42

17.8

17.3

28

30.2

22.9

23.7

3.7

6.3

50

43

12

9.4

23.5

24

17.7

15.4

1.4

0.6

51

46

10.5

9.1

21.6

22

16

15.6

سال 1396

سال

سال

1397

1396

2018

2017
34.2

ماه
Month

شهریور
September
 Octoberمهر

 Novemberآبان
 Decemberآذر
 Januaryدی

جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
Table 2- Physical and chemical characteristics of field soil
خصوصیات فیزیکی Physical properties

رس (درصد)
)Clay (%

شن ریز (درصد)

سیلت (درصد)

بافت خاک

)Fine sand (%

)Silt (%

Soil texture

لوم شنی
69.5

12

پتاسیم (پیپیام)

فسفر (پیپیام)

)K (ppm
2.1

)P (ppm
7.5

شصوصیات شیمیایی
ماده آلی (درصد)
نیتروژن (درصد)
)N (%
0.48

18.5
Chemical properties

)Organic matter (%
0.48

هر کرت شامل چهار جوی و پشته به طول شش متر بود ،فاصوله
ی فاروها  50سانتیمتر ،روی هر پشته چهار ردیف پیاز کشت گردیود
(محاب با عر( منحقه) .تاریخ انتقال نشاء به زمین اصلی دوم مهرمواه
بود .رقم مورد کاشت ریوبراوو 1از شرکت نانهمز که جزء ارقام زودرس
و روز کوتاه میباشد ،بود .آبیاری به روش قحره ای صوورت گرفوت و
نیاز کودی براساس نتایج آزمایش شا انتام شد ،اعمال علفکشهوا
با سمپاش پشتی رنس دار مدل ماتوابی (( )Matabiمتهوز بوه نوازل
شرهای با فشار دو بوار بوا حتوم پاشوش  354لیتور آب در هکتوار) در
زمانهای معین انتام شد .کلیه علفهای هورز بوه غیور از اویارسوالم
ارغوانی در تمامی تیمارها با وجین دستی حذ( شد تا اثورات تیمارهوا
1- Rio bravo

Sandy loam

هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر) )ECe (dS/m

pH

2.23

7.4

دقی تر محالعه شود .تراکم اویارسالم در کوادرات ثابت  0/5 ×0/5متر
در هرکرت در مرحلوهی تشوکیل سووخ ( 45روز بعود از نشواء) و وزن
ششا اندامهای زیرزمینی (تا عم  30سانتیمتری در پایان فصل بوا
جداسازی ،شستشوی اندامهای زیرزمینی (ریشه ،غده و ریزوم) و قورار
دادن در آون از همین کوادراتها ثبت شد .به منظور اندازهگیوری وزن
ششا اویارسالم ارغوانی ،در مرحلوهی تشوکیل سووخ بوا اسوتفاده از
کوادرات  0/5 ×0/5متر نمونهبرداری انتام شد و نمونوههوا در آون در
دمای  75درجه سانتیگراد به مدت  72ساعت ششا و توزین شودند.
در انتهای فصل رشد با انتخاب دو شط میانی از هور کورت آزمایشوی،
عملکرد و متوسط وزن غده اندازهگیری وتعیین شدند .دادههوای جمو
آوری شده با استفاده از نرمافزار  SASو تتزیه و رسوم شوکلهوا بوا
استفاده از نرمافزار  Excel ver.2013و مقایسه میانگینها بور اسواس
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نتایج نشان داد ،اثر سال و علفکش بر تراکم ،وزن ششوا انودام
هوایی و زیرزمینی اویارسالم ارغوانی ،عملکورد و متوسوط وزن سووخ
پیاز در سح یا درصد معنیدار بود (جدول .)3

آزمون  LSDدر سح احتمال پنج درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده پیاز و اویارسالم ارغوانی
Table 3- Variance analysis of for measured traits of onion and Cyperus rotundus
میانگین مربعات ()MS

متوسط وزن

تراکم اویار

وزن خشک اندام

Onion
Yield

سوخ پیاز

سالم ارغوانی

هوایی اویارسالم

Average of
onion bulb
weight

Cyperus
rotundus
Density

ارغوانی
Cyperus rotundus
Shoot dry weight

عملکرد پیاز

وزن خشک اندام
زیرزمینی اویارسالم

درجه

ارغوانی

آزادی

منابع تغییرات
S.O.V

**1809.614

**78554.017

**88.817

**513.922

Cyperus rotundus
Underground dry
weight
**43.112

1

*13.878

*534.975

*3.983

*1.433

*2.157

4

سال ()Year
تکرار ( ×)rسال Rep.(r) ×year

**3387.207

**275587.594

**1507.424

**1957.113

**1330.231

18

تیمار )Treatment(t

**24.639

**1565.891

*3.409

**8.168

*1.833

18

9.119

590.124

1.705

1.873

1.212

72

6.281

df

تیمار ( ×)tسال
Treatment(t)×year
شحا ()Error

ضریب تغییرات ()cv
4.264
6.202
5.715
6.326
n.s
*
عدم اشتال( معنیدار.
** اشتال( بسیار معنیدار در سح آماری یا درصد ،اشتال( معنیدار در سح پنج درصد و
significant at 1% probability levels,* significant at 5% probability levels, n.s No significant difference

تراکم اویارسالم ارغوانی

با توجه به نتایج تتزیه واریانس ،علفکشهای مختلف اثر معنوی
داری بر تراکم اویارسالم ارغوانی در دو سال زراعی  1396-97و -98
 1397داشتند (جدول  .)3مقایسه میانگین نشان داد ،تیمار کاربرد علف
کش اگزادیازون (پیشرویشی) بنتوازون پوسرویشوی پوس از تیموار
وجین دستی کم ترین تعداد اویارسالم را در واحود سوح (دو عودد) و
تیمار شاهد (عدمکنترل) بیشترین تراکم را داشت و  96درصد توراکم
اویارسالم را نسبت به تیمار شاهد (عدمکنترل) کاهش داد (جودول .)4
کاربرد علفکش اگزادیازون بهصوورت پویشرویشوی و بوه دنبوال آن
مصر( علفکش بنتازون پوسرویشوی باعوث کواهش شودید توراکم
اویارسالم ارغوانی میگردد و فرصت ظهور و اسوتقرار را از اویارسوالم
ارغوانی میگیرد .در بررسیهای پاروال و سینگ ( )1993بویشتورین
میووزان کنتوورل علووفهووای هوورز سوولما ،آناغووالیس (arvensis
 ،)Anagallisپیچوووا صوووحرایی (،)Convolvulus arvensis
اویارسالم و مرغ ( 69/3–77/4( )Cynodon dactylon L.درصود) از
تیمار اگزادیازون به میزان یا کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار به هموراه

**

یابار وجین دستی  45روز بعد از نشاءکاری بدست آمد (.)17
وزن خشککا انککزام زیرز

ککی (ریشکک غ غککزر و ریکک وم)

اویارسالم ارغوانی

علفکوشهوای مختلوف بور وزن ششوا انودامهوای زیرزمینوی
اویارسالم ارغوانی در دو سال زراعی 1396-97و  1397-98اثر معنی
داری داشتند (جدول  .)5بررسی مقایسه میوانگین روشهوای مختلوف
مدیریت بر وزن ششا اندام زیرزمینی اویارسالم ارغوانی در جدول 5
نشان داده شده است .بر این اساس تیمار کاربرد علفکش اگزادیازون
(پیشرویشی) بنتازون پسرویشی پس از تیمار وجین دستی کمترین
وزن ششا اندام زیرزمینی اویارسوالم ارغووانی ( 5/6گورم) داشوت و
وزن ششا اندام زیرزمینی اویارسالم را نسبت به تیمار شاهد (عودم-
کنترل) به میزان  90درصد کاهش داد .تاًثیر مناسب علوفکوشهوای
مذکور بور روی اویارسوالم ارغووانی موان رشود و تکثیور انودامهوای
زیرزمینی و در نتیته کاهش وزن ششا این اندامها گردید.
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...ارزیابی كنترل شیمیایی اویارسالم ارغوانی

 اثر علفکشهای مختلف بر تراکم اویارسالم ارغوانی-4 جدول
Table 4- The Effect of different herbicides on Cyperus rotundus L. density

)تراکم اویارسالم (تعداد در متر مربع
Cyperus rotundus L. density(no/m2)

تیمار
Treatment

سال اول

سال دوم

میانگین

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
LSD

First year
27d
19e
31cb
22ed
31dc
3f
29 c
22 d
0g
58a
2.54

Second year
22d
17f
28b
17f
28cb
2g
26 c
19 e
0h
56a
1.89

Mean
23d
18f
30b
20fe
30b
2g
28 c
21e
0h
57a
1.53

. تیمارهایی که حداقل در یا حرو( مشترکند اشتال( آماری معنیدار ندارند،در هر ستون
Within each column, the same letter indicates no significant differences among treatments (P < 0.05). Data are the means of replicate
experiments.
 اگزادیازون (رونستار) بنتازون:T6،) اگزادیازون (رونستار:T5 ،) پندیمتالین( استامپ:T4 ،) اگزادیازون (رونستار) اکسی فلورفن(گُل:T3 ،)اکسی فلورفن(گُل:T2 ، متریبوزین:T1
.) عدم کنترل (شاهد:T10  وجین دستی و:T9 ،) پندیمتالین (پرول:T8 ،  دوبار کاربرد اکسی فلورفن:T7 ،)(بازاگران
T1: Metribuzin, T2: Oxyfluorfen (goal), T3: Oxadiazon (ronstar) + Oxyfluorfen (goal), T4: Pendimethalin (stomp), T5 Oxadiazon
(ronstar), T6: Oxadiazon (ronstar) + Bentazone (basagran), T7: double application of Oxyfluorfen, P8: Pendimethalin (Prol), T9: Hand
weeding and T10: control.

 اثر علفکشهای مختلف بر وزن خشک اندام زیرزمینی اویارسالم ارغوانی-5 جدول
Table 5- The effect of different herbicides on Cyperus rotundus L. underground dry weight

)وزن خشک اندام زیرزمینی اویارسالم ارغوانی (گرم
تیمار

Cyperus rotundus L. underground dry weight(gr)

Treatment

سال اول

سال دوم

میانگین

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
LSD

First year
26.14de
26.42dc
24.64de
28.33c
30.42b
5.24f
24.26e
31.70b
0g
52.55a
1.98

Second year
28.08d
27.48ed
26.65ed
30.51c
32.06cb
6.09f
25.85e
33.13b
0g
56.80a
1.78

Mean
27.11d
26.95d
25.65e
29.42c
31.24b
5.66f
25.05e
32.41b
0g
54.68a
1.29

. تیمارهایی که حداقل در یا حرو( مشترکند اشتال( آماری معنیدار ندارند،در هر ستون
Within each column, the same letter indicates no significant differences among treatments (P < 0.05). Data are the means of replicate
experiments.

 اگزادیازون (رونستار) بنتازون:T6،) اگزادیازون (رونستار:T5 ،) پندیمتالین( استامپ:T4 ،) اگزادیازون (رونستار) اکسی فلورفن(گُل:T3 ،)اکسی فلورفن(گُل:T2 ، متریبوزین:T1
.) عدم کنترل (شاهد:T10  وجین دستی و:T9 ،) پندیمتالین (پرول:T8 ،  دوبار کاربرد اکسی فلورفن:T7 ،)(بازاگران
T1: Metribuzin, T2: Oxyfluorfen (goal), T3: Oxadiazon (ronstar) + Oxyfluorfen (goal), T4: Pendimethalin (stomp), T5 Oxadiazon
(ronstar), T6: Oxadiazon (ronstar) + Bentazone (basagran), T7: double application of Oxyfluorfen, P8: Pendimethalin (Prol), T9: Hand
weeding and T10: control
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وزن خشا انزام هوایی اویارسالم ارغوانی

نتایج نشان داد اثر علفکشهای مختلوف بور وزن ششوا انودام
هوایی اویارسالم ارغوانی در هر دو سال از نظر آماری معنیداری بوود
(جدول .)6براساس نتایج مقایسوه میوانگین تیموار کواربرد علوفکوش
اگزادیازون (پیشرویشی) بنتازون پسرویشوی پوس از تیموار وجوین
دستی کمترین وزن ششا اندام هوایی اویارسالم ارغوانی ( 4/1گورم)
را داشت (جدول  )5و وزن ششا اندام هوایی اویارسالم را نسبت بوه
تیمار شاهد (عودمکنتورل) بوه میوزان  94درصود کواهش داد .برشوی
محالعات نشان داده است که مصر( بنتازون جهت کنترل اویارسالم و
شارشسووا ( )Tribulus terrestrisدر بووادام زمینووی ( Arachis
 )hypogaeaباعث ششا شدن کامول اویارسوالم ارغووانی شود اموا
نتوانست موان از رشود متودد آن شوود و کنتورل بهتور و مناسوبتور

اویارسالم از سه بار مصر( بنتازون به میزان 1/5کیلوگرم مواده موؤثر
در هکتار بدست آمد ( .)12شادپوری و جاوال ( )2007نشان دادند کوه
علفکوش اگزادیوازون ،توراکم و وزن ششوا اویارسوالم ارغووانی در
مزرعه پیاز کاهش داد ،بنابراین بحور محلوب موجب کنترل این علوف
هرز گردیود ( .)11در بررسوی توأثیر علوفکوش اگزادیوازون و اکسوی
فلورفن بر کنترل اویارسالم ارغوانی ،نتایج نشوان داده اسوت کمتورین
میزان زیست توده و تراکم آن مربوم به تیمار وجوین دسوتی و بویش
ترین مربوم به تیمار شاهد بود و علفکش اگزادیازون به صورت پیش
کاشت و به دنبال آن مصر( اکسی فلورفن بصورت پسرویشی سبب
کاهش شدید زیست توده و تراکم اویارسالم در مقایسه با سایر تیمارها
شدند (.)19

جدول  -6اثر علفکشهای مختلف بر وزن خشک اندام هوایی اویارسالم ارغوانی
Table 6- The effect of different herbicides on Cyperus rotundus L. shoot dry weight

وزن خشک اندام هوایی اویارسالم (گرم در متر مربع )
)Cyperus rotundus L. shoot dry weight (gr/m2

تیمار

میانگین

سال دوم

سال اول

Treatment

Mean
23.20c
18.5f
19.6fe
27.30c
11.58g
4.1h
20.53e
30.23b
0i
65.65a
1.60

Second year
26.53 d
21.83e
23.57e
29.76c
14.53f
6.37g
24 e
34.03b
0h
69.33a
2.40

First year
19.87c
15.17d
15.63d
24.83b
8.63e
1.83f
17.07d
26.43b
0f
61.96a
2.30

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
LSD

در هر ستون ،تیمارهایی که حداقل در یا حرو( مشترکند اشتال( آماری معنیدار ندارند.
Within each column, the same letter indicates no significant differences among treatments (P < 0.05). Data are the means of replicate
experiments.

 :T1متریبوزین:T2 ،اکسی فلورفن(گُل) :T3 ،اگزادیازون (رونستار) اکسی فلورفن(گُل) :T4 ،پندیمتالین( استامپ) :T5 ،اگزادیازون (رونستار) :T6،اگزادیازون (رونستار) بنتازون
(بازاگران) :T7 ،دوبار کاربرد اکسی فلورفن  :T8 ،پندیمتالین (پرول) :T9 ،وجین دستی و  :T10عدم کنترل (شاهد).
T1: Metribuzin, T2: Oxyfluorfen (goal), T3: Oxadiazon (ronstar) + Oxyfluorfen (goal), T4: Pendimethalin (stomp), T5 Oxadiazon
(ronstar), T6: Oxadiazon (ronstar) + Bentazone (basagran), T7: double application of Oxyfluorfen, P8: Pendimethalin (Prol), T9: Hand
weeding and T10: control

توسط وزن سوخ پ از

نتایج تتزیه واریانس اثر علفکشهای مختلف بور متوسوط وزن
سوخ پیاز در دو سال در جدول  3نشان داده شده است .همانگونه که
در این جدول مشاهده میشود ،اثر علوفکوشهوای مختلوف و سوال
زراعی بر متوسوط وزن سووخ از نظور آمواری معنویدار بوود .مقایسوه
میانگین در جدول  7نشوان داده شوده اسوت .بور اسواس ایون نتوایج
تیمارهای کاربرد علفکش اگزادیوازون پویشرویشوی بنتوازون پوس

رویشی (732/97گرم) پس از تیمار وجین دستی ( 768/43گرم) بویش
ترین متوسط وزن پیاز (سوخ) را دارا بودند افزایش میانگین وزن سوخ
در این تیمار به دلیل افزایش کارایی علفکوش در کنتورل اویارسوالم
ارغوانی بود ،بنابراین متوسط وزن پیاز افزایش یافته است .نتایج حاکی
از آن است ،علفهایهرز به طور جدی وزن سوخ را تحت توأثیر قورار
داده و عملکرد را کاهش میدهند .کنترل مؤثر علفهایهرز منتر بوه
افزایش مواد غذایی قابل دسترس برای محصول میشود و در نتیتوه

ارزیابی كنترل شیمیایی اویارسالم ارغوانی...

منتوور بووه افووزایش وزن سوووخ و عملکوورد موویگووردد ( .)15شوشووار و
همکاران ( )2006طی دو سوال ارزیوابی روشهوای مودیریت تلفیقوی
علفهای هرز پیاز در پاکستان گزارش کردند ،بیشترین متوسوط وزن
پیاز مربوم به تیمار کاربرد علفکش پندیمتالین وجین دستی بود که
با تیمار کاربرد علفکش اگزادیازون وجیندستی اشتال( معنی داری
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نداشتند و در یا گوروه آمواری قورار گرفتنود ( .)10غفوور ( )2004در
بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز در واریتوههوای مختلوف پیواز،
بیشترین متوسط وزن سوخ را در تیمارهای کواربرد علوفکوشهوای
اگزادیازون و پندیمتالین گزارش کرد (.)4

جدول  -7اثر روشهای مختلف مدیریت بر متوسط وزن سوخ (پیاز)
Table 7- The effect of different herbicides on average of bulb weight

متوسط وزن پیاز (سوخ) (گرم)
)Average of bulb weight (gr

تیمار

میانگین

سال دوم

سال اول

Treatment

Mean
204.33g
328.38e
479.15c
223.57g
262.07f
732.97b
282.50f
394.05d
768.43a
164.05h
28.455

Second year
181.33g
302.00e
447.66c
198.66g
239.00f
665.66b
242.33f
349.00d
710.00a
142.00h
20.316

First year
227.33gh
354.77d
510.63b
248.47gf
285.13ef
800.27a
322.67ed
439.10c
826.87a
186.10h
55.319

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
LSD

در هر ستون  ،تیمارهایی که حداقل در یا حرو( مشترکند اشتال( آماری معنیدار ندارند.
Within each column, the same letter indicates no significant differences among treatments (P < 0.05). Data are the means of replicate
experiments.

 :T1متریبوزین:T2 ،اکسی فلورفن(گُل) :T3 ،اگزادیازون (رونستار) اکسی فلورفن(گُل) :T4 ،پندیمتالین( استامپ) :T5 ،اگزادیازون (رونستار) :T6،اگزادیازون (رونستار) بنتازون
(بازاگران) :T7 ،دوبار کاربرد اکسی فلورفن  :T8 ،پندیمتالین (پرول) :T9 ،وجین دستی و  :T10عدم کنترل (شاهد).
T1: Metribuzin, T2: Oxyfluorfen (goal), T3: Oxadiazon (ronstar) + Oxyfluorfen (goal), T4: Pendimethalin (stomp), T5 Oxadiazon
(ronstar), T6: Oxadiazon (ronstar) + Bentazone (basagran), T7: double application of Oxyfluorfen, P8: Pendimethalin (Prol), T9: Hand
weeding and T10: control

عملکرد پ از

اثرات علفکش و سال زراعوی بور عملکورد پیواز از نظور آمواری
معنیدار بود (جدول  .)8نتایج نشان داد که تیموار کواربرد علوفکوش
اگزادیازون (پیش رویشی) بنتازون پس رویشی پس از تیموار وجوین
دستی ( 87/90تن در هکتار) بیش ترین عملکورد پیواز (79/58تون در
هکتار) را دارا بود (جدول  .)8عملکرد باری ایون تیموار ممکون اسوت
نتیته تراکم و وزن ششا کمتر اویارسالم ارغوانی باشد (جدولهوای
 4و  .)5به نظر مویرسود ایون ترکیوب تیمواری ضومن کنتورل موؤثر
اویارسالم ارغوانی و عدم ایتاد شو حاصل از علفکش بنتازون بور
روی گیاهچههای پیاز در اوایل فصل رشود ،تعوادل رقوابتی و شورایط
استفاده از مناب ( مواد غذایی ،نور و رطوبت  )...را به نف گیاه زراعوی
تغییر داده و نهایتأ باعث افزایش عملکرد در واحد سح شد و در تیمار
شاهد (عدم کنترل) چون به علفهرز تا آشر فصل داشت اجوازه رشود
داده شد باعث کاهش شودید عملکورد گردیود .شوشوار و همکوارانش
( )2006طی دو سال ارزیابی روشهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز

پیاز در پاکستان گزارش کردند که کاربرد علفکش اگزادیازون دو روز
پس از انتقال نشاء به همراه یابار وجین دستی 60روز پس از انتقوال
نشاء کمترین تراکم و زیست توده علفهای هرز و بیشوترین عملکورد
پیاز را دارا بودند (.)10
قایس ک عملکککرد ادت ککاد پ ککاز ت ککم تککی ر ت مارهککا
آز ایش

بررسی اقتصادی تیمارهای مختلف کنترل اویارسوالم ارغووانی در
مزارع پیاز (جدول  )9نشان داد ،بیشتورین هزینوهکورد بورای کنتورل
اویارسالم ارغوانی مربوم به تیمار وجیندسوتی ( 52/5000/000هوزار
ریال) میباشد .متوسط تعداد کارگر برای یا هکتار ( 35نفور روز) بوا
متوسط حقوق هر نفر روز ( 500هزار ریوال) طوی سوه مرحلوه وجوین
دستی محاسبه گردید که تقریبواً  11برابور تیموار ترکیوب علوفکوش
اگزادیازون و بنتازون ( 4/800هزار ریال) میباشد .با این که بیشترین
عملکرد در واحد سح از تیمار وجین دستی حاصل شد ولی بوه دلیول
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هزینه باری نیروی کارگری درآمد شال آن با کسر سایر هزینههای
مربوم به کشت کاهش مییابد .بنابراین صرفه اقتصادی آن نسبت به
تیمار ترکیب علفکش اگزادیازون و بنتازون کمتر میباشود .بنوابراین
تیمار ترکیب علفکش اگزادیازون و بنتازون بهتورین روش کنتورل از
لحاظ ارزش افزوده می باشد .بوا توجوه بوه افوزایش و توسوعه سوح

زیرکشت پیاز در طی چند سال اشیر در منحقه و انتام  3توا  4مرحلوه
وجین دستی در کل دوره رشد و نمو پیاز ،اقتصادی نیست .لذا میتوان
استفاده از علفکشهای مناسب را به عنوان راهکاری جایگزین جهوت
کاهش هزینهها و کاهش نیروی کارگری در پیاز توصیه نمود.

جدول  -8اثر علفکشهای مختلف بر عملکرد پیاز
Table 8- The effect of different herbicides on onion yield
) Onion yield (T/Haعملکرد پیاز (تن در هکتار)

تیمار

میانگین

سال دوم

سال اول

Treatment

Mean
18.81f
52.32c
44.55d
38.88e
43.38d
79.58b
52.01c
53.51c
87.90a
9.81g
3.53

Second year
15.16e
47.26c
38.43d
33.30d
36.20d
70.50b
48.13c
46.99c
81.90a
7.96f
5.46

First year
22.47f
57.38c
50.67d
44.46e
50.56d
88.67b
55.88c
60.02c
93.90a
11.66g
4.88

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
LSD

در هر ستون  ،تیمارهایی که حداقل در یا حرو( مشترکند اشتال( آماری معنیدار ندارند.
Within each column, the same letter indicates no significant differences among treatments (P < 0.05). Data are the means of replicate
experiments.

 :T1متریبوزین:T2 ،اکسی فلورفن(گُل) :T3 ،اگزادیازون (رونستار) اکسی فلورفن(گُل) :T4 ،پندیمتالین( استامپ) :T5 ،اگزادیازون (رونستار) :T6،اگزادیازون (رونستار) بنتازون
(بازاگران) :T7 ،دوبار کاربرد اکسی فلورفن  :T8 ،پندیمتالین (پرول) :T9 ،وجین دستی و  :T10عدم کنترل (شاهد).
T1: Metribuzin, T2: Oxyfluorfen (goal), T3: Oxadiazon (ronstar) + Oxyfluorfen (goal), T4: Pendimethalin (stomp), T5 Oxadiazon
(ronstar), T6: Oxadiazon (ronstar) + Bentazone (basagran), T7: double application of Oxyfluorfen, P8: Pendimethalin (Prol), T9: Hand
weeding and T10: control

جدول  -9مقایسه عملکرد اقتصادی پیاز تحت تأثیر تیمارهای آزمایش در یک هکتار پیاز کشت پائیزه
Table 9- The comparison of economic onion yield under experimental treatments in autumn cultivation of onion per hectare
متوسط سود ناخالص طی دو
سال آزمایش (هزار ریال)
Average of Net Profit
During experiment
)two years (1000 Rls

متوسط هزینه کرد تیمارها طی

متوسط درآمد کل طی دو

دو سال آزمایش (هزار ریال)
Average of cost of
treatments over
experiment two years
)(1000 Rls

سال آزمایش (هزار ریال)
Average of Total
Income in
experiment two
)years (1000 Rls

متوسط قیمت خرید تضمینی هر کیلو گرم

متوسط عملکرد پیاز طی دو

پیاز طی دو سال آزمایش (هزار ریال)
Average of guaranteed purchase
price per onion kg in experiment
)two years (1000 Rls

سال آزمایش (تن در هکتار)
Average of onion
yield in experiment
)two years (ton/ha

تیمار
Treatment
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

18.81
3.3
62,073
1,500
60,573
52.32
3.3
172,656
2,000
170,656
44.55
3.3
147,015
4,600
142,415
38.88
3.3
128,304
3,000
125,304
43.38
3.3
143,154
2,600
140,554
79.58
3.3
262,614
4,800
257,814
52.01
3.3
171,633
2,400
169,233
53.51
3.3
176,583
2,900
173,683
87.9
3.3
290,070
52,250
237,820
9.81
3.3
32,373
0
32,373
 T1متریبوزین:T2 ،اکسی فلورفن(گُل) :T3 ،اگزادیازون (رونستار) اکسی فلورفن(گُل) :T4 ،پندیمتالین( استامپ) :T5 ،اگزادیازون (رونستار) :T6،اگزادیازون (رونستار) بنتازون
(بازاگران) :T7 ،دوبار کاربرد اکسی فلورفن  :T8 ،پندیمتالین (پرول) :T9 ،وجین دستی و  :T10عدم کنترل (شاهد).
T1: Metribuzin, T2: Oxyfluorfen (goal), T3: Oxadiazon (ronstar) + Oxyfluorfen (goal), T4: Pendimethalin (stomp), T5 Oxadiazon
(ronstar), T6: Oxadiazon (ronstar) + Bentazone (basagran), T7: double application of Oxyfluorfen, P8: Pendimethalin (Prol), T9: Hand
weeding and T10: control
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 از آنتا که علفکش.(پیش رویشی) بنتازون (پسرویشی) بدست آمد
بنتازون بر روی گیاهچههای پیاز تا قبل از مرحلهی سه تا چهار برگوی
گیاهسوزی ایتاد میکند تااین مرحله از رشد چنانچه مدیریتی اعموال
 اویارسالم ارغوانی بوه شووبی اسوتقرار یافتوه و کنتورل آن بوا،نگردد
 لذا کاربرد علفکش،استفاده از علفکش بنتازون بسیار سخت میشود
اگزادیازون بصورت پویش رویشوی توا ایون مرحلوه از رشود پیواز کوه
محدودیت کاربرد بنتوازون داریوم عوالوه بور کنتورل و عودم اسوتقرار
اویارسالم ارغوانی و شسارت و گیاهسوزی ناشی از کواربرد زودهنگوام
بنتازن بر روی پیاز را رف نموده و کنترل محلوبی در طول دوره رشود
 کنترل محلوبی از علف هرز اویارسوالم، لذا این ترکیب.ایتاد مینماید
ارغوانی را که یا علف هرز جدی و سومج در موزارع پیواز مویباشود
.نشان داد که کامالً مؤثر و قابل توصیه است

نتیجهگیری
اویارسالم ارغوانی همه ساله شسارت جبوران ناپوذیری در کشوت
- علوفکوش.های پائیزه پیاز به کشاورزان جنوب کرمان وارد میکنود
هایی (اکسی فلورفن و سوپرگارنت) که درحال حاضر در ایون منحقوه
 کارآیی رزم را جهت کنترل این علفهرز نداشوته و،استفاده میشوند
 بنوابراین کشواورز متبوور بوه.نتیته رضایت بخشی حاصل نمیشوود
انتام چندین مرحله وجین میباشود کوه بوا توجوه بوه هزینوه بواری
کارگری و عدم رعایت اصول مدیریتی در دوره بحرانی چندان کارسواز
- نتایج این آزمایش نشان داد که ترکیوب علوف.و اقتصادی نمیباشد
کشها میتواند یا راهکار مؤثر در جهوت افوزایش اثربخشوی آنهوا
 بوته در2(  کمترین تراکم، همانطور که نتایج دو سال نشان داد.باشد
 گرم) و بویشتورین5/66( متر مرب ) و زیست توده اویارسالم ارغوانی
 تن در هکتوار) از تیموار علوفکوش اگزادیوازون79/58( عملکرد پیاز
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Introduction: Onion (Allium cepa L.) is one of the most important vegetables (with 2.305 million tons
production) in Iran. Onion cultivation area of southern Kerman is 5732 hectares and this region is ranked first for
onion production (307 thousand tons of production) in Iran. Onion growth and yield are significantly reduced by
weed competition. Among the dominant weeds in onion fields at southern Kerman, Cyperus rotundus is one of
the most important and problematic weeds. The slow growth of onion in the early stage, causes a significant
yield loss due to the competition. C. rotundus is a perennial weed of the Cyperaceae family spreading quickly
throughout the extensive underground system and tuber, with high ability to compete. This weed can decrease
the average onions yield by 23 – 84%. Application of herbicides is the most prevalent weed control method in
onion fields. Oxyfluorfen, and haloxyfop-r-methyl ester, are the commonly used herbicides for C. rotundus
control in onion fields at southern Kerman. Therefore, the objective of this study was to investigate the effects of
different herbicides on this weed.
Materials and Methods: This experiment was conducted in Agricultural and Natural Resources research
and Education Center, Jiroft, southern Kerman, during 2017-2018 and 2018-19. The experiment was carried out
in randomized complete block design with three replications. The experiment treatments included: T1Metribuzin (Sencor) 80% WP 500 gr.ha-1, T2- Oxyfluorfen(goal) EC24%, 2 lit.ha-1, T3- Oxadiazon (ronstar) EC
12% 3 lit.ha-1 + Oxyfluorfen(goal) EC24%, 2 lit.ha-1, T4- Pendimethalin (stomp) EC33% ,3 lit.ha-1, T5
Oxadiazon (ronstar) EC 12% 3 lit.ha-1, T6- Oxadiazon (ronstar) EC 12% 3 lit.ha-1 + Bentazon (bazageran)
SL48% 3 lit.ha-1, T7- Oxyfluorfen(goal) EC24% at 1/5 lit.ha-1 two stages by 0.75 lit.ha-1, (one week after
transplanting and three weeks afterwards), T8- Pendimethalin (prowl) CS 45.5% 3 lit.ha-1, T9- hand weeding and
T10- control (no control). Other weeds except C. rotundus were hand-removed during the season. The herbicides
were applied using a Matabi sprayer with delivering 354 L ha -1 at 2 bar spray pressure. C. rotundus shoot and
underground organs dry weight, density, average of bulb weight and onion yield were measured. Statistical
analysis was carried out using SAS ver.9.1 software and the comparison of means was undertaken based on the
LSD test.
Results and Discussion: The combined analysis of variance showed that the effect of treatment was
significant on shoot and underground organs dry weight and density of C. rotundus, mean onion weight of bulb
and yield, and reduced dry weight and density of C. rotundus and increased the onion yield. Among the chemical
treatments, the combined application of Oxadiazon (Ronstar) as pre emergence followed by application of
Bentazon (Bazageran) as post emergence (Treatment 6), decreased the density, underground and shoot dry
weight of C. rotundus by 96.89 and 93% relative to the control, respectively. The highest onion yield was
obtained from the mentioned treatment and increased the onion yield by 87% with respect to the control.
Indeed, the combined application of these two herbicides in different growth stages of weeds and onion, was
able to resolve the limitations of separate application of these herbicides leading to the most effective control of
C. rotundus.
Conclusion: The results of this experiment show that the combination of herbicides can be an effective
strategy to increase their effectiveness. The combined application of Oxadiazon (Ronstar) EC 12% at 3 lit.ha-1 as
pre emergence + Bentazon (Bazageran) SL48% at 3 lit.ha-1 as post emergence was the most effective treatment
after hand-weeding on purple nutsedge management and increasing the onion yield. Therefore, the mentioned
treatment is recommended to control of C. rotundus in transplanting cultivation of onion in autumn farming in
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