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چکیده
بهمنظور بررسی امکدن مصرف قزهدی مختاف برخی عافکشهد قر اختاد بد مواق افزوقنی برای کنترل عافهدی هرز پهنبر زعفران،
آزمدیشااای مزرعهای قر دلب طرح آمدری باوک کدمل تصدقفی قر سه تکرار اجرا شد .عوامل مورقبررسااای قر این آزمدیش شدمل کدربرق
عافکشهدی اگزاقیدزون ،اکسای فاورفن ،ریم ساولفورون و قای کدمبد  +تریتوساولفورون به ترتیب قر مقدقیر توصایهشده  10 ،300 ،500و
 150گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بدون مدقه افزوقنی و قر مقدقیر کدهش یدفته  3/5 ،480 ،335و  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهتنهدیی و قر
اختاد بد مواق افزوقنی ساایتوگیت (0/2قرصااد سجمی) و هیومیکس ( 0/25قرصااد سجمی ) به همراه قو تیمدر شاادهد بدون کنترل و وجین
قستی بوقند .عافهدی هرز هفتبند و شدهی وسشی بد تراکم نسبی  29و  20/5قرصد به ترتیب بیشترین تراکم را قر میدن عافهدی هرز به
خوق اختصاادص قاقند .نتدیج نشدن قاق وجین کرقن بهطور دبلمادسظهای عماکرق گل و بنه زعفران را افزایش قاق .کدهش قز عافکشهدی
اکساای فاورفن و اگزاقیدزون بدعث کدهش خساادرت این عافکشهد به زعفران شااد ولی افزوقن ساایتوگیت به این عافکشهد خساادرت
گیدهساااوزی قر زعفران را افزایش قاق .افزوقن هیومیکس به این عافکشهد تأثیری قر افزایش ید کدهش گیدهساااوزی نداشااات .کدهش قز
عافکشهدی قای کدمبد  +تریتوساااولفورون و ریم سااولفورون اگرچه بدعث کدهش گیدهساااوزی و افزایش عماکرق زعفران شاااد ولی این
عافکشهد ستی قر قز کدهشیدفته نیز پتدنسااایل خسااادرت به مزارع زعفران را قارند .افزوقن مدقه افزوقنی سااایتوگیت به این عافکشهد
میتواناد کدراییهد این عافکشهد قر کنترل عافهدی هرز را افزایش قهد ولی بد توجه به پتدنسااایل خسااادرت این عافکشهد به زعفران
کدربرق این عافکشهد قر مزارع زعفران ستی قر قزهدی کدهشیدفته نیز توصیه نمیشوق ،تیمدرهدی کدربرق عافکش اکسی فاورفن قر مقدقیر
 480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهتنهدیی و قر اختاد بد هیومیکس ،بهترین تیمدرهد جهت اسااتفدقه قر زعفران بوق قرسدلیکه امکدن مصاارف
عافکش اگزاقیدزون قر مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر برای کنترل عافهدی هرز پهنبر زعفران نیز وجوق قارق.
کلمات کلیدی :قزهدی کدهشیدفته ،کنترل شیمیدیی ،گیدهسوزی ،عماکرق زعفران.
 -1قانشجوی قکتری عاوم عافهدی هرز قانشکده کشدورزی قانشگده فرقوسی مشهد
 -2قانشیدر گروه اگروتکنولوژی قانشکده کشدورزی قانشگده فرقوسی مشهد
 -3استدق گروه اگروتکنولوژی قانشکده کشدورزی قانشگده فرقوسی مشهد
 -4قانشیدر گروه زراعت و اصﻼح نبدت قانشکده کشدورزی قانشگده صنعتی شدهروق
(*-نویسنده مسئول)e-izadi@um.ac.ir :
DOI: 10.22048/JSAT.2020.211626.1372

330

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،3پاییز 9311

مقدمه

هرز باهطور میادنگین موجب کدهش  20/93قرصااادی عماکرق

زعفران بهعنوان گران یمتترین محصاااول کشااادورزی و

زعفران قر اسااتدن خراساادن میشااوند ( Khorramdel et al.,

قارویی جهدن ،جدیگده ویژهای قر بین محصاااولدت صااانعتی و

 .)2017خسدرت عافهدی هرز بد توجه به چندسدله بوقن زعفران

صادقراتی ایران قاشاته و قر صاندیع غذایی ،بهداشتی ،آرایشی و

و رشااد ساابزینهای اندک گیده قر شااروع فصاال و بخصااوص قر

قارویی مصاادرف متعدقی قارق ( .)Koocheki et al., 2011بر

سادل هدی اول رشاد و استفدقه ندقرست زارعین از کوقهدی قامی

اسادس آمدرهدی جهدنی نیز سدوق  14قرصد از کل تولید زعفران

دبلتوجه اساات ( .)Zare Hosseini et al., 2014سضااور و

قر جهدن به ایران اختصدص قارق ( )FAO, 2014امد بدوجوق سهم

تراکم عافهادی هرز قر یاک منحقاه تحت تأثیر عوامل زراعی،

چشمگیر ایران قر تولید جهدنی زعفران ،آمدرهد سدکی از این است

زیسااتمحیحی و مدیریتی رار میگیرق ،عافهدی هرز قر مزارع

کاه متوساااط عماکرق زعفران قر ایران معدقل  3/48کیاوگرم قر

زعفران ایران از تراکم بدلدیی برخورقار است که به قلدیل مختاف

هکتدر است ( )Agricultural Statistics, 2017که از این نظر

ازجماه ضاااعف مدیریت زراعی ،ر دبت پدیین زعفران بد عافهدی

تفدوت دبلتوجهی بد قیگر کشااورهدی تولیدکننده زعفران قر قنید

هرز ،بادلاد بوقن هزینههدی کدرگری و وجین ،فندوری ندمندساااب

قارق ( .)Sadeghi, 2012قر ایتدلید که سااح زیر کشاات و تولید

مبدرزه شاایمیدیی و عدم قسااترساای زعفران کدران به روشهدی

زعفران باه ترتیب  21هکتدر و  240کیاوگرم اسااات ،متوساااط

محاوب کنترل عافهدی هرز ازجماه عافکشهدی انتخدبی برای

عاماااکارق ایان گیااده معاادقل  8/3کیاوگرم قر هکتاادر بوقه

این محصاول است ( Izadi-Darbandi & Hosseini Evari,

( )Koocheki et al., 2016که تقریبدر  2/4برابر این مقدار قر

 .)2016اعتقدق بر این اسااات که بیشاااترین مشاااکل و غدلبیت

ایران است .صدق ی ( )Sadeghi, 2012قر مقدیسه بین میدنگین

عافهادی هرز قر مزارع زعفران بد سااان  4ید  5سااادل اسااات

عماکرق مزارع اساپدنید ،مزارع سنتی بیرجند و مشهد نشدن قاق که

( ،)Rashed Mohassel, 1992; Padarloo et al., 2018از

میزان عماکرق زعفران قر مقدیساه بد سدیر کشورهدی تولیدکننده

سااوی قیگر بد توجه به اینکه نظدم شااخم موجوق قر زعفران که

بسایدر پدیین اسات بهطوریکه متوساط عماکرق زعفران قر سدل

یک گیده چندساادله اساات از نوع سدا ل اساات ( & Makarian

اول کشات  0/23کیاوگرم و قر سدل قوم  1/8کیاوگرم قر هکتدر

 )Abbasdokht, 2014بد افزایش سااان مزارع زعفران تراکم و

اساات امد قر اسااپدنید بهعنوان قومین کشااور تولیدکننده زعفران،

غادلبیت عافهدی هرز افزایش مییدبد ( Rashed Mohassel,

میزان عماکرق زعفران قر ساادل اول کشاات  9-4کیاوگرم و قر

& 1992; Padarloo et al., 2018; Makarian

ساادل قوم  12-10کیاوگرم قر هکتدر اساات .همچنین متوسااط
عماکرق  25سادله زعفران قر ایران  4/3کیاوگرم قر هکتدر است،
ولی متوسط عماکرق  25سدله زعفران قر اسپدنید  9/5کیاوگرم قر
هکتدر و قر کشااورهدی ایتدلید و یوندن عماکرق این گیده زراعی به
ترتیب  8/4و  5کیاوگرم قر هکتدر است (.)Goliaris, 1999
یکی از مهمترین محادوقیات هدی تولید و عماکرق زعفران،
عافهدی هرز هساتند .بر اسدس گزارش هدی موجوق ،عافهدی

.)Abbasdokht, 2014
قر مزارع زعفران عافهدی هرز عمدتدر بد وساادیل مکدنیکی و
ید قساتی کنترل میشاوند .بد اینکه این روشهدی سنتی مؤثر و
قوستدار محیطزیست هستند ،پرهزینه ،زمدنبر و پرزسمت هستند
( .)Behnia et al., 1999از طرفی هزینههدی ثبت و توسعه یک
عافکش بسیدر بدلدست و شرکتهدی تولیدکننده عافکش زمدنی
ا دام به معرفی یک عافکش جدید برای یک محصول میکنند
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که ازنظر تجدری بهصرفه بدشد لذا معرفی عافکش انتخدبی برای

کدربرق متریبیوزین م هدلوکسااایفویآرمتیل ،اکسااایفاورفن م

محصولدتی مدنند زعفران که قر مندطق محدوقی کشت میشوند،

هدلوکسااایفویآرمتیل و ایوکساااینیل م هدلوکسااایفویآرمتیل

بسایدر بعید به نظر میرساد ،ازاینرو قسترسی به عافکشهدیی

بیشاااترین مقدار وزن بنه به قسااات آمد ( Abbasian et al.,

کااه بارای کنترل انتخاادبی عافهاادی هرز قر مزارع زعفران

 .)2014قر آزمادیش قیگر نتیجاه گرفتناد که کدربرق عافکش

معرفیشاده بدشند غیرممکن است بدوجوقاین تحقیقدت کمی قر

متریبیوزین قر پدییز بادفدصاه پس از برقاشت گل و عافکشهدی

مورق کنترل شااایمیادیی عافهادی هرز زعفران باد اساااتفدقه از

هادلوکسااایفویمتیال ،بنتدزون ،اکسااایفاوروفن ،اگزاقیدزون،

عافکشهدی معرفیشاده برای سدیر محصولدت انجدمشده است

بنسااولفورونمتیل ،آترازین و تریدسااولفورون  +قایکمبد قر اوایل

و تعااداقی عافکش برای کنترل عافهاادی هرز مزارع زعفران

رویش عافهدی هرز قر بهدر ضمن کنترل مندسب عافهدی هرز،

معرفیشادهاند .قر این ارتبد  ،کدربرق پس رویشی عافکشهدی

تأثیر معنیقاری بر گل زعفران ندارق و بندبراین به نظر میرسااد

متریبوزین ،هادلوکسااای فوی متیل اساااتر ( ;Abbasi, 1996

امکدن مصاارف آنهد قر مزارع زعفران وجوق قارق ( Abbaspoor

Soufizadeh et al., 2008, Norouzzadeh & Delghandi

 .)et al., 2011همچنین قر بررسی تأثیر عافکشهدی متداول

 )2006آیوکسااینیل ()Norouzzadeh & Delghandi, 2006
فاوآزیفوی پی بوتیل ()Abbasi, 1996; Vafabakhsh, 2001
کدرآیی دبل بولی قر کنترل عافهدی هرز زعفران قاشاااته اند.
کاادربارق مؤثر پناادیمتاادلین ( )Rana, 1999و اتاادل فاورالین
( )Abbasi, 1996; Rahimian, 1993برای کنترل عافهدی
هرز زعفران بهصااورت پیش رویشاای نیز گزارششااده اساات.
گزارشهاادی قیگر نشاااادن قاقه اساااات کااه عافکشهاادی
یدوساولفورون متیل سادیمم مزوسولفورون متیلم مفن پدیرقی
اتیال باهطور مؤثری عافهادی هرز بادریک بر و پهنبر را
کنترل میکند ولی بدعث خساادرت به گیده زعفران نیز میشااوق
( .)Zare Hosseini et al., 2014محققدن قیگر نیز خسااادرت
شاادید به گیده زراعی شاادمل کاروز و طویل شاادن بر هد قر اثر
کاادربرق عافکشهاادی  2,4,D + MCPAقر مزارع زعفران را
گزارش کرقند (.)Gelavi & Saaraani, 2006
قر بررسااای اثر کادربرق منفرق و مخاو عافکشهدی رایج
مازارع زعفران بر کنترل عافهاادی هرز و وزن بنااه زعفران،
عافکشهدی مخاو اکساایفاورفن م هدلوکساایفویآرمتیل و
متریبیوزین م هدلوکسااایفویآرمتیل بدعث کدهش معنیقار وزن
خشاک و کنترل عافهدی هرز عافهدی هرز شدند .همچنین بد

اتدلفاورالین ،تریفاورالین ،متریبوزین ،اکسایفاورفن ،ایوکسینیل
و کاریدازون  +قساامدیفدم بهصااورت پیش رویشاای را بر روی
زعفران مشاخ

شاد که قر بین تیمدرهدی عافکش بیشااترین

تعداق گل تولیدی مربو به کدربرق عافکش متریبوزین بوق که بد
کادربرق عافکش اکسااایفاورفن اختادف معنیقاری نداشااات و
کمترین تعاداق گال و وزن خشاااک کاادلاه بد کدربرق عافکش
اتاادلفاورالین مشااادهااده شاااد ( & Sadrabadi Haghighi

.)Ghanad Tosi, 2016
مصارف بیرویه عافکشهد و بروز مشکادت زیستمحیحی
ندشاای از کدربرق این سااموم ،بدعث شااده اساات تد بشاار به قنبدل
رویکرق جادیدی قر اساااتفدقه از عافکشهد بدشاااد .یکی از
مهمترین راهبرقهدی کدهش مصاارف عافکشهد ،بهینهساادزی
مصاارف آنهدساات ( .)Zand et al., 2008قر برخی محدلعدت
مشااادهادهشاااده کاه کادربرق عافکشهد بد قزهدی کمتر از قز
توصااایهشاااده سااابب کدهش وزن ،جوانهزنی بذر ،زیساااتتوقه
اندامهدی هوایی و زیرزمینی گونههدی سساادس شااده اساات و از
سوی قیگر کدهش رشد عافهدی هرز توسط قزهدی کدهشیدفته،
درت ر دبتی آن را کدهش میقهند (.)Avarseji et al., 2016
ازآنجدکه اسااتفدقه از مقدقیر کدهشیدفته عافکش قر موارقی بد
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کدهش کدرایی عافکش همراه اساات بندبراین اسااتفدقه از مقدقیر

بدریک بر قر زعفران بد بدریککشهدی موجوق مشکل چندانی

کدهشیدفته عافکش نیدز به بهرهگیری از روشهدیی اساات که

وجوق ندارق ،پژوهش سدضااار بدهدف امکدن کدربرق برخی از عاف

کدرایی عافکشهد را افزایش قهد .از اینجهت اسااتفدقه از مواق

کش هدی پهن بر و بهبوق کدر آیی آنهد قر مقدقیر کدهشیدفته

افزوقنی بد مقدقیر کدهشیدفته عافکش ،بهعنوان راهکدری است

باد اساااتفادقه از مواق افزوقنی قر کنترل عافهدی هرز پهنبر

که قر بهینهساادزی مصاارف و افزایش کدرایی عافکشهد محرح

زعفران طراسی و اجرا شد.

میشوق (.)Mamnoie et al., 2016
بد توجه به توان کم ر دبتی زعفران بد عافهدی هرز ،مدیریت

مواد و روشها

و کنترل مؤثر عافهدی هرز پیشنیدز تولید زعفران بد عماکرق بدلد

موقعیت جغرافیایی محل انجام پژوهش

و بدکیفیت اسات .بداینسدل ،به قلیل فقر پژوهشهدی انجدمشده،

آزمدیش مزرعهای طی فصال رشاد سدلهدی  1315و 1319

اطادعدت اندکی قر خصوص روشهدی مختاف مدیریت و کنترل

قر مزرعه  4سدله زعفران که به مدت قو سدل ،عافکش قریدفت

عافهاادی هرز قر زعفران وجوق قارق ( Soufizadeh et al.,

نکرقه بوق ،قر شاهرساتدن کدشمر وا ع قر استدن خراسدن رضوی

 )2008بنادبراین بد توجه به شااایوع عافهدی هرز پهنبر قر

انجدم شد.

مزارع زعفران و از آنجدیی که قر خصااوص کنترل عافهدی هرز
جدول  -1خصوصیات فیزیکیوشیمیایی خاک محل آزمایش در عمق  31سانتیمتری
Table1- The soil physic-chemical characteristics of the experimental site in a 0-30 cm

هدایت الکتریکی

pH

2.09

8.31

)EC (dS.m−1

کربن آلی

نیتروژن

فسفر

پتاس

رس

سیلت

شن

بافت خاک

(Organic carbon )%

(N )%

)P (ppm

)K (ppm

(Clay )%

(Silt )%

(Sand )%

Soil texture

0.381

0.062

12

310

18

52

30

لوم-سیات
Silt- loam

شکل  -1میزان کل بارندگی و متوسط دمای ماهیانه طی دو فصل رشد (از مرداد  1395تا تیر ) )1397سازمان هواشناسی ایران(1397 ،
Figure 1- Monthly rainfall and average temperature during the two growing seasons (August 2016 until July 2018) (Iran
Meteorological Organization (IRIMO), 2018).
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مزرعاه زعفران انتخادبشاااده قر منحقاهای بد ا ایم گرم و

اکسی فاورفن به مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهتنهدیی و

خشک قر عرض جغرافیدیی  35قرجه و  12ق یقه شمدلی و طول

قر ترکیب بد مدقه افزوقنی سااایتوگیت و هیومیکس ،کدربرق ریم

جغرافیادیی  58قرجه و  21ق یقه شااار ی و ارتفدع  1059متر از

ساولفورون بدندم تجدری تیتوس ( ،DF 25%شرکت )Du Pont

ساح قرید رار قاشاات .بهمنظور تعیین خصااوصایدت فیزیکی و

به مقدار  10گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،ریم ساااولفورون به مقدار

شاایمیدیی خدک ،از عمق صاافر تد  30ساادنتیمتری خدک محل

 3/5گرم مادقه مؤثره قر هکتادر باهتنهادیی و قر ترکیاب بد مدقه

پژوهش نمونهبرقاری بهصااورت تصاادقفی انجدم و به آزمدیشااگده

افزوقنی سااایتوگیاات و هیومیکس و کاادربرق قای کاادمبااد +

منتقل شااد .نتدیج تجزیه شاایمیدیی و فیزیکی خدک قر جدول 1

تریتوسولفورون بدندم تجدری آرات ( 25/50 WGشرکت BASF

نشدن قاقهشده است .برخی قاقههدی هواشندسی محل آزمدیش قر

آلمادن) باه مقدار  150گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،قای کدمبد +

فصل رشد قر شکل  1آمده است.

تریتوسااولفورون قر  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهتنهدیی و قر

آزمدیش قر دلب طرح باوک کدمل تصدقفی به تعداق  18تیمدر

ترکیاب باد مدقه افزوقنی سااایتوگیت و هیومیکس به کدر رفتند.

قر  3تکرار اجرا شاد .بر اسادس نقشاه طرح قر شاهریورمده سدل

تیمدرهدی وجین عافهدی هرز و نیز شدهد بدون کنترل نیز برای

 1315نسبت به کرتبندی مزرعه ا دام شد .مسدست هر کرت 9

مقدیسه بد سدیر تیمدرهد قر نظر گرفته شد و عافهدی هرز بدریک

مترمربع ( )2×3قر نظر گرفته شد و به منظور پیشگیری از تداخل

بر قر ساراسار فصال رشااد از کایه کرتهدی آزمدیشی سذف

تیمدرهد بین کرتهد  0/5متر و بین هر تکرار  1متر فدصاااه ایجدق

شدند .عافکشهد بهعادوه مواق افزوقنی قر مرساه سه تد پنجبرگی

شاااد .تیمدرهدی آزمدیش شااادمل کدربرق اگزاقیدزون بدندم تجدری

عافهدی هرز بدریک بر قر تدری  1315/12/10استفدقه شدند.

رونساتدر ( ،EC25%بدیر کرای سدینس) به مقدار  500گرم مدقه

برای سامپدشای از سمپدش پشتی شدرژی مدتدبی بد ندزل سیادبی

مؤثره قر هکتادر ،اگزاقیادزون باه مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر

(شارهای) اساتفدقه شد که برای تعیین سجم پدشش محاول ،بل

هکتادر باهتنهادیی و قر ترکیاب باد مدقه افزوقنی سااایتوگیت و

از سامپدشای کدلیبراسایون آن بر مبندی مصرف  300لیتر آب قر

هیومیکس (جادول  ،)2کدربرق اکسااای فاورفن بدندم تجدری گل

هکتدر انجدم شد.

( ،EC 24%شرکت آرید) به مقدار  300گرم مدقه مؤثره قر هکتدر،
جدول  -2اطلاعات فنی و میزان مواد مورداستفاده مواد افزودنی در آزمایشها
Table 2- Technical information and rates of adjuvants used in the experiments

تولیدکننده

میزان مصرف

ترکیب شیمیایی

ماده افزودنی

Manufacturer

)Rate (% v.v-1

Compound

Adjuvant

شرکت زرنگدران پدرس ایران
Zarnegaran Pars, Iran

گیتد شیمی سهند
Gita Shimi Sahand

آلکیل آریل پای گایکول اتر (مویدن غیر یونی)
0.2

0.25

صفات مورداندازهگیری

برآورق خسدرت گیدهسوزی عافکشهد بر روی زعفران قر ،3

Alkyl Aryl Polyglycol Ether (A non-ionic
)surfactant

اسید هیومیک م اسید فولیک م عصدره جابک قریدییم
ریزمغذیهد
Humic Acid + Folic Acid + Seaweed
Extract+ Micro-nutrient

سیتوگیت
Citogate

هیومیکس 11
Humix 99

 28 ،14و  42روز بعد از سامپدشای ( )DASبهصورت چشمی و بد
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اساااتفادقه از روش امتیدزقهی European Weed Research

کدمادر بدون تأثیر است ،امتیدز  1قاقه میشوق و بقیه تیمدرهد قر سد

 (Council) EWRCانجادم شاااد .قر این روش به تیمدری که

واسط  1و  1رار میگیرند (جدول .)3

بادعث ندبوقی کدمل زعفران میشاااوق ،امتیدز  1و به تیمدری که
جدول  -3ارزیابی چشمی آسیب علفکش روی زعفران بر اساس مقیاس استاندارد EWRC
Table 3- Visual evaluation of herbicides damage to weeds and crop based on EWRC scale

نمره ارزیابی

درصد خسارت به زعفران

توضیح

Evaluation score

Damage percentage

Crop tolerance

1

0

بدون خسدرت

2

1-2.5

3

2.5-7

4

7-12.5

5

12.5-20

6

20-30

7

30-50

8

50-99

9

100

No damage

خسدرت بد رنگپریدگی بسیدر کم و ید عادئم خفیف مشدبه
Very little damage

خسدرت کمی شدیدتر ،ولی ندپدیدار
More damage

خسدرت متوسط و پدیدارتر
Moderate and reversible damage

خسدرت متوسط و پدیدار
Moderate and consistent damage

خسدرت شدید
Severe damage

خسدرت بسیدر شدید
Very severe damage

خسدرت قر سد ندبوقی کدمل
Nearly full kill

ندبوقی کدمل
Full kill

وزن خشاک عافهدی هرز پس از سامپدشی قو بدر قر اواخر

سدشایهای برقاشات و ثبت گرقید .بد توجه به برقاشتهدی مکرر

اسفند  1315و اواخر فرورقین  1319قر طول فصل رشد زعفران

زعفران قر طول فصاال گادهی ،هرروز نساابت به برقاشاات گل

بد اسااتفدقه از کواقراتهدی  0/25مترمربع ( 0/5 × 0/5متر) مورق

ا ادام گرقیاد و قر پادیدن اعداق نهدیی ،سدصااال جمع نتیجه کل

ارزیادبی رار گرفات .تماادمی عافهاادی هرز قر کواقرات ،برش

گاااادهی زعفران قر یااک قوره ساادوق  20روز بوق .ساااپس

قاقهشااده ،جمعآوری و قر آون قر قمدی  90قرجه ساادنتیگراق به

شادخ

هدی مربو به گل و رشااد زایشی شدمل تعداق و وزنتر

مدت  48سادعت خشاک و ساپس عافهدی هرز توزین شدند.

گلهد قر واسد ساح  ،وزن خشاک کادله اندازهگیری و ثبت شد.

نمونهبرقاری از بنههدی زعفران قر مرقاقمده سدل  1319همزمدن

نموناههادی برقاشاااتشاااده کادله قر آون بد قمدی  30قرجه

بد قوره خواب بنه انجدم شااد .بدینصااورت که از سااح هر کرت

ساادنتیگراق به مدت  24ساادعت خشااک شاادند .همچنین وزن

مسادستی معدقل  0/5مترمربع انتخدبشده و بنههد از خدک خدرج

خشاک اندامهدی هوایی (بر هد) قر واسد ساح بعد از برقاشت

شادند .ویژگیهدی رشد شدمل تعداق بنه قختری و وزن کل بنههد

گلهد قر اوایل آررمده اندازهگیری و ثبت شد.

انادازهگیری شاااد .گاالهادی زعفران از  10تااد  30آبادن 1319

آزمون کولموگروف-اساامیرنوف ( )SPSS.25بهمنظور بررسی

به صاورت قستی از سح یک مترمربع قر هر کرت بد رعدیت اثر

توزیع نرمدل قاقههد بکدر گرفته شاااد و پس از اطمیندن از نرمدل
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بوقن قاقههااد برای آناادلیز آماادری قاقههااد ،تجزیااه واریاادنس

جدول  4گونههدی عافهدی هرز مشااادهدهشاااده قر مزارع

و آزمون چند قامنهای قانکن قر سح استمدل  %5بد

آزمدیشای زعفران را نشادن میقهد .گونههدی عاف هرز شدیع قر

اساااتفادقه از نرمافزار  SAS 9.3اجرا شاااد .بهمنظور مقدیساااه

این آزمدیش متعاق به خدنواقههدی گرامینه ( ،)Poaceaeکدساانی

عافکشهاد باد یکدیگر و همچنین کدربرق و ید عدم کدربرق مدقه

( ،)Asteraceaeشااااب باو ( )Brassicaceaeو هفاات بنااد

افزوقنی مقدیسههدی گروهی انجدم شد.

( )Polygonaceaبوقناد .بیشاااترین تراکم عافهادی به ترتیب

()ANOVA

مربو به عاف هرز هفتبند ) (Polygonum aviculare L.بد
نتایج و بحث

تراکم نسابی  29و عاف هرز شدهی وسشی

علفهای هرز قبل و بعد از سمپاشی

( Cardaria draba

 )L.بد تراکم نسبی  20/5بوق (جادول .)4

جدول  -4متوسط تراکم و تراکم نسبی گونههای علف هرز موجود در مزرعه زعفران آزمایشی در مرحله قبل از سمپاشی
Table 4- The weed density of the experimental saffron field before spraying

تراکم نسبی
)Density percentage (%
6.8
13.7
20.5
26
4.1
9.6
4.1
4.1
11

متوسط تراکم
Average density (Plant
)number.m-2
5
10
15
19
3
7
3
3
8

خانواده

نام علمی

Family

Weed species

Poaceae
Poaceae
Brassicaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Ranunculaceae

Hordeum spontaneum C.Koh.
Hordeum murinum L.
Cardaria draba L.
Polygonum aviculare L.
Cirsium arvense L.
Achillea millefolium L.
Malcolmia africana L.
Adonis sp.
others

نتدیج سدصل از آندلیز واریدنس قاقههد نشدن قاق که وزن خشک

کمترین وزن خشاااک عافهدی هاااااارز را قر بین تیمدرهدی

عافهدی هرز پهنبر قر هر قو مرساه نمونهبرقاری تحت تأثیر

عافکشی قر  21روز بعد از سمپدشی قارا بوقند .قر  45روز بعد از

تیمادرهادی مختاف رار گرفات (جدول  .)5بااد توجااه بااه نتاادیج

سامپدشی کمترین وزن خشک عافهدی هرز بعد از وجین قستی

آزمدیش ،کمترین وزن خشک عافهدی هرز از تیمدر وجین قستی

از تیمادرهادی اکسااایفاورفن باه مقدار  300گرم مدقه مؤثره قر

به قست آمد که بد قیگر تیمدرهد اختادف معنیقاری قاشت .بعد از

هکتادر ،اکسااایفاورفن باه مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر

تیمدر وجین کمترین وزن خشک عافهدی هرز قر  21روز بعد از

بعادوه ساایتوگیت ،ریمسااولفورون به مقدار  10گرم مدقه مؤثره قر

ساامپدشاای مربو به تیمدرهدی عافکش اکساایفاورفن به مقدار

هکتدر ،قایکدمبد  +تریتوسولفورون به مقدار  150گرم مدقه مؤثره

 300گارم ماادقه ماؤثره قر هکتاادر ،عافکش قایکاادمبااد +

قر هکتدر ،اکساایفاورفن به مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر،

تریتوساااولفورون قر مقدار  150گرم مدقه مؤثره قر هکتدر و تیمدر

اکسااایفاورفن باه مقادار  480گرم مادقه مؤثره قر هکتدر بعادوه

عافکش قای کدمبد  +تریتوسااولفورون به مقدار  112گرم مدقه

هیومیکس و ریمساااولفورون باه مقادار  3/5گرم مدقه مؤثره قر

مؤثره قر هکتدر همراه بد سااایتوگیت بوق که بر اسااادس مقدیسه

هکتدر بهعادوه سایتوگیت به قسات آمد که این تیمدرهد بر اسدس

میاااادنگین این تیمدرهد بدهم قیگر اختادف معنیقاری نداشااتند و

مقدیسه میدنگین بدهم قیگر تفدوت معنیقاری نداشتند (جدول .)9
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جدول  -5تجزیه واریانس ( میانگین مربعات) وزن خشک علفهای هرز پهنبرگ برگ در تیمارهای مختلف
Table 5- Analysis of variance (mean squares) of dry weight of broadleaf weeds in different treatments

وزن خشک علفهای هرز پهنبرگ  45روز بعد از

وزن خشک علفهای هرز پهنبرگ  21روز بعد از

سمپاشی

سمپاشی

Dry weight of broadleaf weeds at 45 days
after treatment
35.91ns

درجه

منابع تغییرات

Dry weight of broadleaf weeds at 21 days
after treatment
92.34ns

آزادی

S.O.V

2

تکرار Replication

**3314.77

**2136.23

17

تیمدر Treatment

18.27

30.58

34

خحدی آزمدیشی Error

13.5

10.43

df

ضریب تغییرات C.V.
)(%

 * ،Nsو ** به ترتیب نشدنقهنده عدم معنیقاری ،معنیقار قر سح  %5و معنیقاری قر سح  %1هست.
Ns, * and ** represent non significant difference, significant at 5% and 1% level probability, respectively.

بیشاترین وزن خشک عاف هدی هرز از تیمدر شدهد به قست

سااامپدشااای بدعث افزایش وزن خشاااک عافهدی هرز شاااد

آمد که بد قیگر تیمدرهد ازنظر آمدری اختادف معنیقاری قاشت .بر

باهطوریکه کدربرق عافکش اکسااایفاورفن به مقدار  300گرم

اسدس مقدیسه میدنگینهد بعد از تیمدر شدهد بیشترین وزن خشک

مدقه مؤثره قر هکتدر قر مقدیسااه بد کدربرق این عافکش به مقدار

عافهدی هرز  21روز بعد از سااامپدشااای به ترتیب از تیمدرهدی

 480گرم مادقه مؤثره قر هکتادر وزن خشاااک عافهدی هرز را

اگزاقیدزون به مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،اگزاقیدزون به

بااهطور معنیقاری کاادهش قاق .قرساادلیکااه قر  45روز بعااد از

مقاادار  335گرم ماادقه مؤثره قر هکتاادر همراه بااد هیومیکس،

سامپدشای کایه تیمدرهدی شادمل عافکش اکسیفاورفن تفدوت

ریمسولفورون به مقدار  3/5گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،اگزاقیدزون

معنیقاری بادهم نداشاااتند .افزوقن مدقه افزوقنی سااایتوگیت و

باه مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر همراه بد سااایتوگیت به

هیومیکس به عافکش اکساایفاورفن قر مقدیسااه بد کدربرق این

قست آمد که این تیمدرهد بدهم اختادف معنیقاری نداشتند .قر 45

عافکش باهتنهدیی اختادف معنیقاری قر کدهش وزن خشاااک

روز بعد از سامپدشای بیشاترین وزن خشک عافهدی هرز بعد از

عافهادی هرز قر هیچکادام از مراسال نمونهبرقاری ایجدق نکرق

تیمدر شاادهد مربو به تیمدرهدی قایکدمبد  +تریتوسااولفورون به

(جادول .)9

مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،ریمسولفورون به مقدار 3/5

کدربرق عافکش اگزاقیدزون به مقدار  500گرم مدقه مؤثره قر

گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،قای کدمبد  +تریتوسااولفورون به مقدار

هکتدر قر مقدیسه بد کدربرق این عافکش به مقدار  335گرم مدقه

 112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهعادوه هیومیکس ،قای کدمبد +

مؤثره قر هکتدر قر  21روز بعد از سمپدشی وزن خشک عافهدی

تریتوساااولفورون به مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بعادوه

هرز را بااهطور معنیقاری کاادهش قاق .کاادهش مقاادار عافکش

ساایتوگیت ،اگزاقیدزون به مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر و

اگزاقیادزون از  500به  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر قر  45روز

ریمساااولفورون باه مقادار  3/5گرم مادقه مؤثره قر هکتدر بعادوه

بعد از سمپاشی افزایش معنیقاری قر وزن خشک عافهدی هرز

هیومیکس بوق که این تیمدرهد بر اسدس مقدیسه میدنگینهد بدهم

ایجادق نکرق .افزوقن مادقه افزوقنی سااایتوگیت و هیومیکس به

تفدوت معنیقاری نداشتند (جادول .)9

عافکش اگزاقیدزون قر مقدیسه بد کدربرق این عافکش بهتنهدیی

کدهش مقدار کدربرق عافکش اکسیفاورفن قر  21روز بعد از

اختاادف معنیقاری قر کاادهش وزن خشاااک عافهادی هرز قر

بررسی امکان کاربرد علفکشها همراه با ادجونتها در کنترل علفهای هرز پهنبرگ زعفران

هیچکدام از مراسل نمونهبرقاری ایجدق نکرق (جادول .)9
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روز بعاد از سااامپدشااای قر وزن خشاااک عافهدی هرز تفدوت

کدهش مقدار عافکش ریمسولفورون از  10به  3/5گرم مدقه

معنیقاری ناداشاااتند .این قر سدلی اسااات که قر  45روز بعد از

مؤثره قر هکتدر قر  21و  45روز بعد از ساامپدشاای بدعث افزایش

سامپدشی تفدوت تیمدرهدی قای کدمبد  +تریتوسولفورون به مقدار

معنیقار وزن خشااک عافهدی هرز شااد .افزوقن ساایتوگیت به

 112گرم مادقه مؤثره بد تیمدر قای کدمبد  +تریتوساااولفورون به

عافکش ریمسااولفورون به مقدار  3/5گرم مدقه مؤثره قر هکتدر

مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهعادوه سااایتوگیت بر وزن

بدعث کدهش معنیقار وزن خشااک عافهدی هرز قر مقدیسااه بد

خشااااک عافهاادی هرز معنیقار نبوق .افزوقن هیومیکس بااه

کادربرق این عافکش بهتنهدیی قر همین مقدار مصااارفی شاااد

عافکش قای کدمبد  +تریتوسااولفورون به مقدار  112گرم مدقه

بهطوری ترکیب ساایتوگیت بد عافکش ریمسااولفورون توانساات

مؤثره قر هکتدر قر مقدیسااه بد قای کدمبد  +تریتوسااولفورون به

تأثیر منفی ندشی از کدهش مقدار عافکش بر وزن عافهدی هرز

مقادار  112گرم مادقه مؤثره قر هکتادر بهتنهدیی قر هیچکدام از

را جبران کند و تیمدر ریمسولفورون به مقدار  3/5گرم مدقه مؤثره

مراسل نمونهبرقاری بدعث کدهش معنیقار وزن خشک عافهدی

بعادوه سااایتوگیت بد تیمدر ریمساااولفورون قر مقدار  10گرم مدقه

هرز نشد (جادول .)9

مؤثره قر هر قو مرسااه نمونهبرقاری قر وزن خشاااک عافهدی

مقدیساه گروهی تیمدرهدی عافکشی بهتنهدیی قر مقدیسه بد

هرز تفدوت معنیقاری نداشااتند .قرسدلیکه افزوقن هیومیکس به

تیمدرهدی عافکش بهعادوه سایتوگیت (مقدیسه  )1نشدن قاق که

عافکش ریمسااولفورون به مقدار  3/5گرم مدقه مؤثره قر هکتدر

افزوقن سااایتوگیاات بااه عافکشهااد باادعااث کاادهش معنیقار

قر مقادیساااه بد کدربرق این عافکش بهتنهدیی بد همین مقدار بر

( )p≤0.01وزن خشاااک عافهادی هرز قر  21و  45روز بعد از

وزن خشاااک عافهاادی هرز قر  21روز و نیز  45روز بعااد از

ساامپدشاای شااد قرسدلیکه مقدیسااه  2نشاادن قاق که افزوقن

سمپدشی تأثیر معنیقاری نداشت (جادول .)9

هیومیکس تأثیر معنیقاری قر کدهش وزن خشک عافهدی هرز

بر اسادس مقدیسدت میدنگین قاقههدی آزمدیش ،کدهش مقدار

ایجادق نکرق .همچنین نتدیج مقدیسااادت گروهی  3تد  9نشااادن

عافکش قای کدمبد  +تریتوسااولفورون از  150به  112گرم مدقه

میقهد که فقط تیمدرهدی شادمل عافکش اکسیفاورفن قر 21

مؤثره قر هکتدر بدعث افزایش معنیقار وزن خشک عافهدی هرز

و  45روز بعد از سمپدشی و تیمدرهدی شدمل عافکش قای کدمبد

قر هر قو مرسااه نموناهبرقاری شاااد و افزوقن سااایتوگیات به

+تریتوساولفورون قر  21روز بعد از سامپدشی قر مقدیسه بد سدیر

عافکش قای کدمبد  +تریتوسااولفورون به مقدار  112گرم مدقه

عافکشهاد بادعااث کادهش معنیقار ( )p≤0.01وزن خشاااک

مؤثره قر هکتدر بدعث کدهش معنیقار وزن خشک عافهدی هرز

عافهدی هرز شادند (جدول  .)10سادیر محدلعدت نیز نشدن قاقه

قر  21روز بعد از سامپدشای شد بهطوریکه افزایش وزن خشک

اند که اگرچه اکسی فاورفن عادئم گیدهسوزی قر زعفران به وجوق

ندشاای از کدهش مقدار عافکش قای کدمبد  +تریتوسااولفورون را

میآورق ،اماد میتواناد قر مزارع زعفران مورقاساااتفدقه رار گیرق

بهخوبی جبران نموق و تیمدر قای کدمبد  +تریتوسولفورون به مقدار

(.)Gelavi & Saaraani, 2006; Abbasian et al., 2014

 150گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بد تیمدر قایکدمبد  +تریتوسولفورون
به مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهعادوه سیتوگیت قر 21
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جدول  -6مقایسه میانگین وزن خشک علفهای هرز ) (g.m-2در تیمارهای مختلف
Table 6- Mean comparison of weed biomass (g.m-2) in different treatments

وزن خشک علفهای هرز

وزن خشک علفهای هرز

تیمار

پهنبرگ  45روز بعد از

پهنبرگ  21روز بعد از

Treatment

سمپاشی

سمپاشی

Dry weight of broadleaf
weeds at 45 days after
)treatment (g.m-2
8.53a

Dry weight of broadleaf
weeds at 21 days after
)treatment (g.m-2
7.9a

وجین قستی Hand weeding

168.89h

144.98g

شدهد بدون کنترل Weedy check

ماده افزودنی
Adjuvant

مقدار مصرف
Herbicides rates
)(g i.a.ha-1

15.8b

32.13b

-

700

20.05bcd

45.08cd

-

480

20.91bcd

47.31cd

هیومیکس 11

480

17.66bc

45.24cd

Humix 99

سیتوگیت
Citogate

480

24.13cde

49.96d

-

500

29.22efg

64.62f

-

375

27.40def

62.64f

هیومیکس 11

375

24.02cde

60.57ef

Humix 99

سیتوگیت
Citogate

375

18.07bc

49.73d

_

10

33.82fg

61.58f

-

7.5

28.06defg

59.93ef

هیومیکس 11

7.5

23.52bcde

51.28de

Humix 99

سیتوگیت
Citogate

7.5

18.73bc

34.75b

-

150

35.71g

49.35d

-

112

31.22efg

49.63d

هیومیکس 11

112

30.98efg

37.5bc

سیتوگیت

112

Humix 99
Citogate

علفکش
Herbicide

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اگزاقیدزون
Oxadiazon

اگزاقیدزون
Oxadiazon

اگزاقیدزون
Oxadiazon

اگزاقیدزون
Oxadiazon

ریم سولفورون
Rimsulfuron

ریم سولفورون
Rimsulfuron

ریم سولفورون
Rimsulfuron

ریم سولفورون
Rimsulfuron
قای کدمبد  +تریتوسولفورون
Dicamba+ Tritosulfuron
قای کدمبد  +تریتوسولفورون
Dicamba+ Tritosulfuron
قای کدمبد  +تریتوسولفورون
Dicamba+ Tritosulfuron
قای کدمبد  +تریتوسولفورون
Dicamba+ Tritosulfuron

قر هر ستون میدنگینهد بد سروف مشترک بر اسدس آزمون قانکن قارای اختادف معنیقار قر سح استمدل پنج قرصد نمیبدشند.
In each column means with same letter according to Duncan’s test are not significantly different at 5% level of probability.

ارزیابی چشمی خسارت به گیاه زراعی

روی زعفران از امتیدز ( 2خساادرت بد رنگپریدگی بساایدر کم و ید

نتدیج ارزیدبی چشامی خسدرت عافکشهد روی گیده زعفران

عادئم خفیف مشاادبه) تد ( 9خساادرت شاادید) متفدوت بوق .عادئم

بد اسااتفدقه از مقیدس کمیته کدری مقدومت به عافکشهدی اروپد

خسدرت شدمل تو ف رشد گیده ،کاروز بر  ،نکروز و کاروز نوک

( )EWRCنشادن قاق که خسدرت عافکشهد و مواق افزوقنی بر

بر هد بوق .تیمدر شادهد بدون کنترل و نیز تیمدر وجین قستی قر

بررسی امکان کاربرد علفکشها همراه با ادجونتها در کنترل علفهای هرز پهنبرگ زعفران
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کایه مراسل بررسای هیچگونه از عادئم گیدهسوزی را نشدن نداقند

عافکشهدی تمدسای اکسیفاورفن و اگزاقیدزون تد یک مده بعد

که امتیدز ( 1بدون خسدرت) برای آنهد قر نظر گرفته شد (جادول

از سامپدشای اقامه قاشت ولی بدگذشت زمدن ،عادئم خسدرت این

 .)3قر هفته اول بعد از ساامپدشاای آثدر خساادرت به زعفران قر

عافکشهاد روی گیاده زعفران کادهش یادفت .بهطوریکه قر

بوق .بررساای خساادرت

بررساای اثرات گیدهسااوزی قر  42روز بعد از ساامپدشاای ،اثرات

عافکشهدی تمدسی اکسیفاورفن و اگزاقیدزون بر روی زعفران

گیادهساااوزی عافکش بر روی زعفران کادهشیادفته و به نظر

بعد از سامپدشی نشدن قاق که عافکش اکسیفاورفن قر مقدیسه

میرساد گیده زعفران بهتدریج میتواند اثرات گیدهسوزی ندشی از

بد اگزاقیدزون اثرات گیدهسااوزی نساابتدر بیشااتری بر روی زعفران

عافکشهدی تمدسی را تحمل کرقه و تد سدوقی بد رشد زعفران

ایجدق میکند .نتدیج مشدبهی توسط ()Abbasian et al., 2014

مقداری از خسادرت را ترمیم مینمدید .قرسدلیکه بررسی خسدرت

باه قسااات آماد که گزارش قاقند واکنش زعفران به تیمدرهدی

عافکشهادی سااایساااتمیاک ریم ساااولفورون و قایکدمبد +

اکسای فاورفن و اکسای فاورفن م هدلوکسی فوی آرمتیل بدعث

تریتوساااولفورون بر روی زعفران نشااادن میقهااد کااه اثرات

کاروز بر هد شااد .قر بین تیمدرهدی شاادمل عافکش اکساای

گیدهساوزی طی هفته اول بعد از سامپدشی بهصورت زرق شدگی

فاورفن بیشااترین میزان گیدهسااوزی ندشاای از کدربرق عافکش

انتهدی بر هد و رنگپریدگی بر هد نمدیدن شااد که این عادئم

تمدساای اکساای فاورفن به مقدار  300گرم مدقه مؤثر قر هکتدر و

طی هفتههدی بعدی افزایش یدفت .بهطوریکه قر  42روز بعد از

اکسااای فاورفن قر مقادار  480گرم مادقه مؤثر قر هکتادر بعادوه

سامپدشای به سداکثر گیدهسااوزی رسید .کدهش مقدار عافکش

ساایتوگیت بوق .کدهش مقدار اکساای فاورفن از  300به  480گرم

ریمساااولفورون از  10باه  3/5گرم مادقه مؤثره قر هکتدر بدعث

مادقه مؤثر قر هکتادر بادعث کدهش خسااادرت این عافکش به

کادهش خسااادرت عافکش باه زعفران قر  28و  42روز بعد از

زعفران شااد ولی افزوقن ساایتوگیت به اکساای فاورفن به مقدار

سامپدشی شد .قر قو هفته اول بعد از سمپدشی ،قر شدت خسدرت

 480گرم مدقه مؤثر قر هکتدر خساادرت گیدهسااوزی قر زعفران را

به گیده زعفران عافکش ریمسااولفورون قر  10گرم مدقه مؤثره

افزایش قاق .افزوقن هیومیکس به اکسااای فاورفن به مقدار 480

قر هکتادر و ریمساااولفورون قر  3/5گرم مادقه مؤثره قر هکتاادر

گرم مدقه مؤثر قر هکتدر تأثیری قر افزایش ید کدهش گیدهساوزی

تفدوت محساوسی مشدهده نشد .افزوقن هیومیکس به عافکش

نداشات .قر بین تیمدرهدی شادمل عافکش اگزاقیدزون بیشترین

ریمسولفورون قر  3/5گرم مدقه مؤثره قر هکتدر تأثیری برافزایش

میزان گیدهسااوزی ندشاای از کدربرق عافکش اگزاقیدزون به مقدار

ید کدهش خساادرت گیدهسااوزی زعفران ایجدق نکرق ولی مقدیسااه

 500گرم مادقه مؤثر قر هکتادر و اگزاقیادزون قر مقدار  335گرم

تیمادرهادی ریمساااولفورون قر  3/5گرم مدقه مؤثره قر هکتدر و

مادقه مؤثر قر هکتادر باهعاادوه سااایتوگیات بوق .کادهش مقدار

ریمساولفورون قر  3/5گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بعادوه سیتوگیت

اگزاقیادزون از  500باه  335گرم مادقه مؤثره قر هکتادر بادعااث

قر  14روز بعد از ساامپدشاای نشاادن قاق که افزوقن ساایتوگیت به

کادهش خسااادرت این عافکش بااه زعفران شاااد ولی افزوقن

عافکش بدعث افزایش خسدرت عافکش به زعفران میشوق که

سااایتوگیت به اگزاقیدزون به مقدار  335گرم مدقه مؤثر قر هکتدر

استمدلدر به قلیل این اساات که این عافکش به همراه ساایتوگیت

خسدرت گیده سوزی قر زعفران را افزایش قاق .افزوقن هیومیکس

ساریعتر جذب گیده میشوق و اثرات گیدهسوزی نیز سریعتر ظدهر

به اکساای فاورفن به مقدار  335گرم مدقه مؤثر قر هکتدر تأثیری

میشوق هرچند بررسی گیده زعفران قر  28و  42روز بعد از تیمدر

قر افزایش ید کدهش گیدهسااوزی نداشاات .روند افزایش خساادرت

نشدنقاق که بین این قو تیمدر تفدوت محسوسی مشدهده نمیشوق.

کایهی تیمدرهدی عافکشاای مشااخ
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بررساای تیمدرهدی شاادمل عافکش قایکدمبد  +تریتوسااولفورون

بررسای میزان گیدهسوزی قر  28و  42روز بعد از سمپدشی نشدن

نشادن قاق که قر قو هفته اول بعد از سامپدشی تفدوت محسوسی

قاق که بد افزایش مقدار عافکش از  112به  150گرم مدقه مؤثره

بین تیمدرهد قرشادت خسادرت به زعفران مشدهده نمیشوق ولی

قر هکتدر میزان خسدرت به گیده زراعی نیز افزایش مییدبد.

EWRCجدول  -7ارزیابی چشمی آسیب علفکشها بر گیاه زعفران در تیمارهای مختلف بر اساس مقیاس
Table 7- Visual evaluation of herbicides injury on saffron in different treatments based on EWRC scale
تیمار

نمرات ارزیابی چشمی بر اساس EWRC
)Saffron phytointoxication (EWRC scale – Notes 1- 9

Treatment

 42روز بعد
از تیمار

 28روز بعد از
تیمار

 14روز بعد
از تیمار

 7روز بعد از
تیمار

42 DAS

28 DAS

14 DAS

7 DASa

)1(0

)1(0

)1(0

1(0)b

وجین قستی Hand weeding

)1(0

)1(0

)1(0

)1(0

شدهد بدون کنترل Weedy check

مقدار مصرف

ماده افزودنی

علفکش

Herbicides rates
)(g i.a.ha-1

Adjuvant

)4(7-12.5

)5(12.5-20

)6(20-30

)5(12.5-20

_

700

)4(7-12.5

)5(12.5-20

)5(12.5-20

)4(7-12.5

_

480

)3(2.5-7

)4(7-12.5

)5(12.5-20

)4(7-12.5

هیومیکس 11

480

)4(7-12.5

)5(12.5-20

)6(20-30

)5(12.5-20

)4(7-12.5

)5(12.5-20

)4(7-12.5

)3(2.5-7

500

)3(2.5-7

)4(7-12.5

)3(2.5-7

)2(1-2.5

375

)3(2.5-7

)4(7-12.5

)3(2.5-7

)2(1-2.5

)4(7-12.5

)5(12.5-20

)4(7-12.5

)3(2.5-7

Humix 99

سیتوگیت

Herbicide

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اکسی فاورفن

480

Citogate

هیومیکس 11

Oxyfluorfen

اگزاقیدزون
Oxadiazon

اگزاقیدزون
Oxadiazon

اگزاقیدزون

375

Humix 99

سیتوگیت

Oxadiazon

اگزاقیدزون

375

Citogate

)6(20-30

)5(12.5-20

)3(2.5-7

)2(1-2.5

_

10

)5(12.5-20

)4(7-12.5

)3(2.5-7

)2(1-2.5

_

7.5

)5(12.5-20

)4(7-12.5

)3(2.5-7

)2(1-2.5

هیومیکس 11

7.5

)5(12.5-20

)4(7-12.5

)4(7-12.5

)2(1-2.5

Humix 99

سیتوگیت

Oxadiazon

ریم سولفورون
Rimsulfuron

ریم سولفورون
Rimsulfuron

ریم سولفورون
Rimsulfuron

ریم سولفورون

7.5

Citogate

)6(20-30

)5(12.5-20

)3(2.5-7

)2(1-2.5

_

150

)4(7-12.5

)3(2.5-7

)3(2.5-7

)2(1-2.5

_

112

)4(7-12.5

)3(2.5-7

)3(2.5-7

)2(1-2.5

هیومیکس 11

112

)4(7-12.5

)4(7-12.5

)3(2.5-7

)2(1-2.5

سیتوگیت

112

Humix 99
Citogate

Rimsulfuron
قای کدمبد  +تریتوسولفورون
Dicamba+ Tritosulfuron

قای کدمبد  +تریتوسولفورون
Dicamba+ Tritosulfuron

قای کدمبد  +تریتوسولفورون
Dicamba+ Tritosulfuron

قای کدمبد  +تریتوسولفورون
Dicamba+ Tritosulfuron

 :aتعداق روز بعد از سمپدشی.
: Days after spray.

a

 :bاعداق قاخل پرانتز قرصد خسدرت به زعفران را نشدن میقهد.
The numbers in parentheses indicate percentage of damage to saffron.

b:
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عملکرد گل

افزوقن هیومیکس بااه عافکش بااه مقاادار  112گرم ماادقه
مؤثره قر هکتادر تاأثیری قر میزان گیدهساااوزی ایجدق نکرق ولی

بر اساادس مقدیساادت میدنگین بیشااترین وزن گلهد (23/23

مقدیسه تیمدرهدی عافکش قایکدمبد  +تریتوسولفورون به مقدار

گرم قر مترمربع) و بیشاااترین وزن خشاااک کاادلاه (215/153

 112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر و قایکدمبد  +تریتوسااولفورون به

میای گرم قر مترمربع) از تیمادر وجین سدصااال شاااد که بد قیگر

مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر به عادوه سیتوگیت نشدن قاق

تیمدرهد اختادف معنیقاری قاشاات .بعد از تیمدر وجین بیشااترین

که افزوقن سایتوگیت به عافکش بدعث افزایش خسدرت قر 28

وزن گل و وزن خشاک کادله از تیمدرهدی اکسیفاورفن قر مقدار

روز بعد از ساامپدشاای شااد هرچند تغییری قر افزایش ید کدهش

 480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بعادوه هیومیکس و اکساایفاورفن

خسادرت قر مراسل قیگر ارزیدبی خسادرت گیدهسوزی قر زعفران

قر مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر به قساات آمد که تفدوت

مشدهده نشد (جادول .)3

معنیقاری بدهم نداشااتند .همچنین بیشااترین تعداق گل از تیمدر
وجین باد میادنگین  91/33گل قر مترمربع به قسااات آمد که بد
تیماادرهاادی اکسااایفاورفن بااد مقاادار  480گرم ماادقه مؤثره و

خصوصیات زعفران

اکسااایفاورفن باد مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهعادوه

آندلیز قاقههدی سدصاال سدکی از وجوق اخااااتﻼف معنیقاری
( )p≤0.01باین تیمدرهاد ازنظر خصوصیدت زعفران شدمل عماکرق

هیومیکس تفدوت معنیقاری نداشت.

گل ،وزن خشک بر و ویژگیهدی بنه قختری بوق (جدول .)8
جدول  -8تجزیه واریانس )میانگین مربعات( صفات مرتبط با رشد گیاه زعفران تحت تأثیر نوع علفکش و مواد افزودنی
Table 8- Analysis of variance (mean squares) of saffron traits in different treatments as affected by herbicide type and
adjuvants
وزن کل بنهها

تعداد بنه دختری

Total weight
of corms
)(g.m-2

Number of
replacement corm
)(per m2

وزن خشک

عملکرد کلاله

وزنتر گلها

برگ

خشک

Leaf dry
weight
)(g.m-2

Dried stigma
yield (mg.m)2

Flower
fresh
weight
)(g.m-2

تعداد گل

درجه

منابع تغییرات

Flowers
number
)(per m2

آزادی
df

S.O.V

5171.44ns

158.85ns

184.75ns

166.76ns

2.4ns

13.018ns

2

تکرار

**43000.9

**2547.4

*667.34

**5690.53

**48.57

**270.2

17

2459.48

399.12

128.25

372.13

2.58

13.05

34

7.48

11.48

11.52

9.91

8.56

7.6

Replication

تیمدر
Treatment

خحدی آزمدیشی
Error

ضریب تغییرات
)C.V. (%

 * ،Nsو ** به ترتیب نشدنقهنده عدم معنیقاری ،معنیقار قر سح  %5و معنیقاری قر سح  %1هست.
Ns, * and ** represent non significant, significant difeerence at 5% and 1% level probability, respectively.

کمترین تعااداق گاال بااد میاادنگین  35/33گاال قر مترمربع و

مقدار  10گرم مدقه مؤثره قر هکتدر و قایکدمبد  +تریتوسولفورون

کمترین وزنتر گلهد بد میدنگین  12/21گرم قر مترمربع مربو

بد مقدار  150گرم مدقه مؤثره قر هکتدر تفدوت معنیقاری نداشتند.

به تیمدر شاادهد بوق که از این نظر بد تیمدرهدی ریمسااولفورون بد

کمترین وزن خشاااک کاادلاه باد میدنگین  121/91میایگرم قر
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مترمربع نیز از تیمادر شااادهاد باه قسااات آماد که بد تیمدرهدی

گلهد شااد ،هرچند تفدوت معنیقاری ازنظر آمدری وجوق نداشاات.

ریمسولفورون قر مقدار  10گرم مدقه مؤثره قر هکتدر و قای کدمبد

ولی کدربرق تیمدرهدی ریمسولفورون قر مقدار  3/5گرم مدقه مؤثره

+تریتوسولفورون قر مقدار  150گرم مدقه مؤثره قر هکتدر تفدوت

قر هکتدر بعادوه سیتوگیت و ریمسولفورون قر مقدار  3/5گرم مدقه

معنیقاری نداشت (جدول .)1

مؤثره قر هکتاادر باهعااادوه هیومیکس قر مقاادیساااه بااد تیماادر

کدهش مقدار عافکش اکسااایفاورفن از  300به  480گرم
مادقه مؤثره قر هکتدر اگرچه بدعث افزایش تعداق گل ،وزن گل و

ریمساااولفورون قر مقادار  10گرم مدقه مؤثره قر هکتدر افزایش
معنیقاری قر وزن خشک کادله ایجدق شد (جدول .)1

وزن خشک کادله شد ولی این افزایش از نظر آمدری فقط قر مورق

کدربرق عافکش قایکدمبد  +تریتوسااولفورون قر مقدار 150

تعداق گل معنیقار شااد .کدربرق عافکش اکساایفاورفن قر مقدار

گرم مادقه مؤثره قر هکتادر بادعاث کادهش معنیقار تعداق گل و

 480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهتنهدیی قر مقدیسه بد کدربرق این

وزنتر گلهد قر واسد سح قر مقدیسه بد کدربرق این عافکش به

عافکش باد همین مقدار قر ترکیب بد سااایتوگیت و هیومیکس

مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر شااد .افزوقن ساایتوگیت و

تفادوت معنیقاری قر وزن گل و وزن خشاااک کادله ایجدق نکرق

هیومیکس به قایکدمبد  +تریتوسولفورون به مقدار  112گرم مدقه

ولی اضاادفه کرقن ساایتوگیت به عافکش اکساایفاورفن بدعث

مؤثره قر هکتادر بدعث افزایش تعداق گل و وزنتر گلهد قر واسد

کادهش معنیقار تعداق گل قر مترمربع شاااد ،بهطوریکه کدربرق

سااح شااد ولی این افزایش معنیقار نبوق ولی کدربرق عافکش

اکسااایفاورفن باد مقادار  480گرم مادقه مؤثره قر هکتدر بعادوه

قایکدمبد  +تریتوساااولفورون به مقدار  150گرم مدقه مؤثره قر

سایتوگیت قر مقدیسااه بد کدربرق اکساایفاورفن بد مقدار  480گرم

هکتدر کمترین وزن خشااک کادله قر بین تیمدرهدی شاادمل این

مادقه مؤثره قر هکتادر بادعث کدهش معنیقار تعداق گل قر واسد

عافکش قارا هساات که بد قو تیمدر قایکدمبد  +تریتوسااولفورون

سااح شااد .افزوقن هیومیکس به عافکش اکساایفاورفن تأثیر

بااه مقاادار  112گرم ماادقه مؤثره قر هکتاادر و قایکاادمبااد +

معنیقاری قر افزایش تعداق گل قر واسد ساااح قر مقدیساااه بد

تریتوسااولفورون به مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهعادوه

کدربرق این عافکش بهتنهدیی نداشااات .بر اسااادس مقدیسااادت

هیومیکس ازنظر آمادری تفادوت معنیقاری نداشااات ولی تیمدر

میدنگین کدهش مقدار عافکش اگزاقیدزون از  500به  335گرم

قایکدمبد  +تریتوساااولفورون به مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر

مادقه مؤثره قر هکتادر بادعاث افزایش تعاداق گال ،وزنتر گل و

هکتادر باهعاادوه سااایتوگیت قر مقدیساااه بد تیمدر قایکدمبد +

عماکرق کادله شد ولی این تفدوت معنیقار نشد .همچنین افزوقن

تریتوسااولفورون به مقدار  150گرم مدقه مؤثره قر هکتدر افزایش

سااایتوگیات و هیومیکس به عافکش اگزاقیدزون قر مقدار 335

معنیقاری قر وزن خشک کادله ایجدق کرق (جدول .)1

گرم مادقه مؤثره قر هکتادر نیز تفادوت معنیقاری قر تعاداق گل،
وزنتر گل و عماکرق کادله ایجدق نکرق (جدول .)1

مقدیساه گروهی تیمدرهدی عافکشی بهتنهدیی قر مقدیسه بد
تیمدرهدی عافکش بعادوه ساایتوگیت و هیومیکس (مقدیسااه  1و

کدهش مقدار عافکش ریمسولفورون از  10به  3/5گرم مدقه

 )2نشاادن قاق که افزوقن ساایتوگیت و هیومیکس به عافکشهد

مؤثره قر هکتادر بادعاث افزایش تعداق گل ،وزنتر گل و عماکرق

تاأثیر معنیقاری بر افزایش تعاداق گل و عماکرق کادله خشاااک

کادله شاااد ولی این افزایش ازنظر آمدری فقط قر مورق تعداق گل

زعفران نداشات ،همچنین نتدیج مقدیسه گروهی  3نشدن میقهد

معنیقار شاااد .افزوقن سااایتوگیاات و هیومیکس بااه عافکش

تیمدرهدی شاادمل عافکش اکساایفاورفن قر مقدیسااه بد ساادیر

ریمساااولفورون قر مقادار  3/5بدعث افزایش تعداق گل و وزنتر

عافکشهااد باادعااث افزایش معنیقار ( )p≤0.01تعااداق گاال و
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عماکرق کادله خشاک زعفران شادند (جدول  .)10سدیر محدلعدت

 300گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بر روی وزن خشک بر زعفران

نیز امکادن کدربرق عافکش اکسااایفاورفن قر مزارع زعفران را

تاأثیر معنیقاری ایجدق نکرق .مقدیسااادت میدنگین بین تیمدرهدی

تاادئاایااد ماایکاانااد ( & Abbasian et al., 2014; Gelavi

اگزاقیدزون به مقدار  500گرم مدقه مؤثره قر هکتدر و اگزاقیدزون

 .)Saaraani, 2006مقدیسااه  4نیز نشاادن قاق تیمدرهدی شاادمل

قر مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر نشدن میقهد که کدهش

عافکش گزاقیدزون قر مقدیسه بد سدیر عافکشهد بدعث افزایش

مقدار عافکش اگرچه بدعث افزایش وزن خشااک بر میشااوق

معنیقار ( )p≤0.05تعاداق گال و عماکرق کادله خشاااک شاااد

ولی این افزایش معنیقار نیسات .افزوقن هیومیکس و سیتوگیت

(جدول.)10

به اگزاقیدزون به مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بدعث تأثیر

وزن خشک برگ

بررساای نتدیج آزمدیش نشاادن قاق که بیشااترین وزن خشااک
بر از تیمادر اکسااایفاورفن باه مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر
هکتدر بعادوه هیومیکس به قسات آمد .تیمدرهدی اکسیفاورفن به
مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،وجین قسااتی و اگزاقیدزون
به مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بعادوه سااایتوگیت بد این
تیمدر ازنظر وزن خشک بر تفدوت معنی قاری نداشتند .کمترین
وزن خشک بر زعفران از تیمدر ریمسولفورون به مقدار  10گرم
مدقه مؤثره قر هکتدر به قساات آمد ولی بد تیمدرهدی قایکدمبد +

تریتوسااولفورون به مقدار  150گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،شاادهد
بادون کنترل ،ریمساااولفورون به مقدار  3/5گرم مدقه مؤثره قر
هکتادر ،اگزاقیادزون باه مقادار  500گرم مادقه مؤثره قر هکتدر،
ریمساااولفورون باه مقادار  3/5گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بعادوه
هیومیکس و قای کدمبد  +تریتوسولفورون به مقدار  112گرم مدقه
مؤثره قر هکتادر تفادوت معنیقاری ناداشااات .قر بین تیمدرهدی
شادمل اکسیفاورفن ،تیمدر اکسیفاورفن به مقدار  480گرم مدقه
مؤثره قر هکتدر بعادوه هیومیکس بیشاااترین وزن خشاااک بر
زعفران را به خوق اختصااادص قاق ولی بد تیمدر اکسااایفاورفن به
مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهتنهدیی تفدوت معنیقاری
نداشاات .افزوقن ساایتوگیت به اکساایفاورفن قر مقدار  480گرم
مادقه مؤثره قر هکتادر تأثیری قر افزایش معنیقار وزن خشاااک
بر زعفران ایجدق نکرق .افزایش مقدار اکساایفاورفن از  480به

معنیقاری قر وزن خشک بر زعفران نشد (جدول .)1
افزوقن مواق افزوقنی هیومیکس و سیتوگیت به ریمسولفورون
باه مقادار  3/5گرم مادقه مؤثره قر هکتدر اگرچه وزن خشاااک
زعفران را افزایش قاق ولی این افزایش ازلحاادظ آماادری معنیقار
نشااد .عافکش قایکدمبد  +تریتوسااولفورون به مقدار  150گرم
مادقه مؤثره قر هکتادر قر بین تیمادرهدی شااادمل این عافکش
کمترین وزن خشااک بر زعفران را به قساات آورق .هرچند بد
تیمدر قایکدمبد  +تریتوسااولفورون به مقدار  112گرم مدقه مؤثره
قر هکتاادر تفاادوت معنیقاری نااداشاااات .افزوقن مواق افزوقنی
هیومیکس و ساایتوگیت به قایکدمبد  +تریتوسااولفورون به مقدار
 112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بدعث افزایش وزن خشاااک بر
زعفران شد ولی این افزایش معنیقار نبوق (جدول .)1
مقدیساه گروهی تیمدرهدی عافکشی بهتنهدیی قر مقدیسه بد
تیمدرهدی عافکش به عادوه سیتوگیت و هیومیکس (مقدیسه  1و
 )2نشاادن قاق که افزوقن ساایتوگیت و هیومیکس به عافکشهد
تأثیر معنیقاری بر افزایش وزن خشااک بر زعفران نداشااات.
همچنین نتدیج مقدیساادت گروهی  3تد  9نشاادن میقهد که فقط
تیمدرهدی شاادمل عافکش اکساایفاورفن قر مقدیسااه بد ساادیر
عافکشهد بدعث افزایش معنیقار ( )p≤0.01وزن خشااک بر
زعفران شدند (جدول .)10
ویژگیهای بنه دختری

بر اساادس مقدیساادت میدنگین بیشااترین تعداق بنه قختری از
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تیمادر اکسااایفاورفن به مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر به

معنیقاری نداشتند .کدهش مقدار عافکش اگزاقیدزون از  500به

قساات آمد که از این نظر تفدوتی بد تیمدرهدی اکساایفاورفن به

 335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر اگرچه بدعث افزایش تعداق و وزن

مقادار  480گرم مادقه مؤثره قر هکتادر بعادوه هیومیکس ،وجین

بنه قختری شاااد ولی این افزایش ازنظر آمدری تفدوت معنیقاری

قساااتی ،اکسااایفاورفن قر مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر

نداشات .افزوقن سیتوگیت و هیومیکس به عافکش اگزاقیدزون

بعادوه سایتوگیت ،اکسیفاورفن به مقدار  300گرم مدقه مؤثره قر

تأثیر معنیقاری برافزایش تعداق و وزن بنه قختری نداشت (جدول

هکتدر و اگزاقیدزون به مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بعادوه

.)1

ساایتوگیت نداشاات ،قرسدلیکه بیشااترین وزن کل بنههد از تیمدر

کدهش مقدار عافکش ریمسولفورون از  10به  3/5گرم مدقه

وجین قساااتی ( 811/24گرم قر مترمربع) باه قسااات آمد که بد

مؤثره قر هکتادر بادعث افزایش تعداق و وزن کل بنههدی زعفران

تیمدرهدی اکسیفاورفن به مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر و

شاد ولی این افزایش معنیقار نشد .تیمدر ریمسولفورون به مقدار

اکسااایفاورفن باه مقادار  480گرم مادقه مؤثره قر هکتدر بعادوه

 3/5گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بعادوه ساایتوگیت بیشترین تعداق و

هیومیکس تفدوت معنیقاری نداشااات .کمترین تعداق بنه قختری

وزن کل بنه را قر بین تیمدرهدی شاادمل این عافکش به قساات

از تیمادر قایکادمبد  +تریتوساااولفورون به مقدار  150گرم مدقه

آورق ولی از این نظر باد قیگر تیمادرهادی شااادمل این عافکش

مؤثره قر هکتدر به قساات آمد که بد تیمدرهدی ریمسااولفورون به

تفاادوت معنیقاری ایجاادق نکرق .کاادهش مقاادار قایکاادمبااد +

مقدار  10گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،ریمسااولفورون به مقدار 3/5

تریتوساااولفورون از  150به  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بدعث

گرم مادقه مؤثره قر هکتادر ،شااادهاد بدون کنترل ،قایکدمبد +

افزایش وزن کل بنه هد قر مترمربع شد ولی این افزایش معنیقار

تریتوساااولفورون باه مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بعادوه

نشاااد .قر بین تیماادرهاادی شااادماال عافکش قایکاادمبااد +

هیومیکس ،ریمسولفورون به مقدار  3/5گرم مدقه مؤثره قر هکتدر

تریتوسولفورون ،کدربرق قایکدمبد  +تریتوسولفورون به مقدار 112

بعادوه هیومیکس و قایکدمبد  +تریتوساااولفورون به مقدار 112

گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بعادوه سااایتوگیت بدلدترین تعداق و وزن

گرم مدقه مؤثره قر هکتدر تفدوت معنیقاری نداشت .کمترین وزن

کل بنههد را قارا شااد .افزوقن هیومیکس به عافکش قایکدمبد

کل بنههد از تیمدر ریمسااولفورون بد مقدار  10گرم مدقه مؤثره قر

+تریتوسولفورون به مقدار  112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر اگرچه

هکتدر ( 483/31گرم قر مترمربع) به قسااات آمد که بد تیمدرهدی

تعااداق و وزن کاال بنااههااد را افزایش قاق ولی این افزایش ازنظر

شاادهد بدون کنترل ،قایکدمبد  +تریتوسااولفورون به مقدار 150

آمدری معنیقار نشد (جدول .)1

گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،قای کدمبد  +تریتوسااولفورون به مقدار

مقدیساه گروهی تیمدرهدی عافکشی بهتنهدیی قر مقدیسه بد

 112گرم مدقه مؤثره قر هکتدر و ریمسولفورون به مقدار  3/5گرم

تیمدرهدی عافکش بهعادوه سایتوگیت و هیومیکس (مقدیسه  1و

مدقه مؤثره قر هکتدر تفدوت معنیقاری نداشت (جدول .)1

 )2نشاادن قاق که افزوقن ساایتوگیت و هیومیکس به عافکشهد

کادهش مقدار عافکش اکسااایفاورفن از  300به  480گرم

تاأثیر معنیقاری بر افزایش تعاداق و وزن بناه زعفران نداشااات.

مدقه مؤثره قر هکتدر و نیز افزوقن هیومیکس و سیتوگیت به این

همچنین نتدیج مقدیساادت گروهی  3تد  9نشاادن میقهد که فقط

عافکش باه مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر تأثیر معنیقار

تیمدرهدی شاادمل عافکش اکساایفاورفن قر مقدیسااه بد ساادیر

بر روی تعداق بنه و وزن کل بنههد زعفران نداشااات بهطوریکه

عافکشهاد بادعث افزایش معنیقار ( )p≤0.01تعداق و وزن بنه

کایه تیمدرهدی شادمل عافکش اکسی فاورفن بدهم قیگر تفدوت

زعفران شدند (جدول  .)10تیمدرهدی شدمل عافکش اگزاقیدزون
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.)10 ) شد (جدولp≤0.01( معنیقار

قر مقدیساه بد سدیر عافکشهد اگرچه بدعث افزایش تعداق و وزن
بنه زعفران شدند ولی این افزایش فقط قر مورق وزن بنه زعفران

 مقایسه میانگین صفات زعفران در تیمارهای مختلف علفکش و مواد افزودنی-9 جدول
Table 9- Mean comparison of saffron traits in different treatments as affected by herbicide type and adjuvants
عملکرد کلاله
تیمار
وزنتر گلها
تعداد بنه دختری
تعداد گل
وزن کل بنهها
خشک
Treatment
وزن خشک برگ
Flower
Number of
Flowers
Total weight
Dried
fresh
Leaf dry
replacement
of corms
مقدار مصرف
 ماده افزودنیnumber
stigma
weight
weight (g.m-2)
corm (per
2
(per m )
(g.m-2)
yield
(mg.
2
2
Herbicides rates (g i.a.ha-1)
Adjuvant
(g.m )
m)
m-2)

وجین قستی
Hand weeding

شدهد بدون کنترل
Weedy check

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اکسی فاورفن
Oxyfluorfen

اگزاقیدزون
Oxadiazon

اگزاقیدزون
Oxadiazon

اگزاقیدزون
Oxadiazon

اگزاقیدزون
Oxadiazon

ریم سولفورون
Rimsulfuron

ریم سولفورون
Rimsulfuron

ریم سولفورون
Rimsulfuron

ریم سولفورون
Rimsulfuron
 تریتوسولفورون+ قای کدمبد
Dicamba+
Tritosulfuron
 تریتوسولفورون+ قای کدمبد
Dicamba+
Tritosulfuron
 تریتوسولفورون+ قای کدمبد
Dicamba+
Tritosulfuron
 تریتوسولفورون+ قای کدمبد
Dicamba+
Tritosulfuron

69.33a

27.23a

295.153a

122.19ab

215.63ab

891.24a

35.33g

12.21k

129.69k

82.2ef

144.44efg

500.33j

700

_

58.33b

21.22cde

218.35cde

101.04bcde

187.90abcd

761.05bc

480

_

65.33a

23.71bc

247.56bc

113.08abc

233.92a

832.76ab

480

11 هیومیکس

67.33a

24.32b

261.07b

128.72a

217.16ab

824.61ab

58.33b

21.84bcd

225.54cd

102.08bcde

192.95abcd

749.87bc

480

Humix 99

سیتوگیت
Citogate

500

_

50.33cde

18.35efgh

184.98efg

87.86def

163.53defg

651.65def

375

_

55.66bc

20.44def

205.74def

98.25cde

185.08bcd

726.99cd

375

11 هیومیکس

56.66bc

20.41def

211.69de

101.76bcde

181.36bcde

701.44cde

54.33bcd

19.78defg

197.73defgh

112.27abc

201.71abc

681.36cdef

375

Humix 99

سیتوگیت
Citogate

10

_

39.0fg

13.33jk

138.66k

75.11f

134.19fg

487.39j

7.5

_

44.66ef

15.25ij

154.46ijk

86.72def

144.46efg

559.61ghij

7.5

11 هیومیکس

48de

17.3ghi

174.14ghij

95.07cdef

156.16defg

592.21fghi

50.33cde

18.13fghi

176.28fghij

98.12cde

169.29cdef

630.99efg

7.5

Humix 99

سیتوگیت
Citogate

150

_

40.0fg

13.41jk

150.32jk

75.25f

129.41g

516.7ij

112

_

47.33de

17.04ghi

177.5fghij

83.84def

158.77defg

535.66hij

112

11 هیومیکس

49.66cde

16.59hi

164.91ghij

100.95bcde

145.49efg

621.18efgh

50.33cde

17.27ghi

189.03efghi

104.65bcd

179.85bcde

655.36def

112

Humix 99

سیتوگیت
Citogate

.قر هر ستون میدنگینهد بد سروف مشترک بر اسدس آزمون قانکن قارای اختادف معنیقار قر سح استمدل پنج قرصد نمیبدشند
In each column means with same letter according to Duncan’s test are not significantly different at 5% level of probability.
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بررساای خساادرت عافکشهدی ساایسااتمیک ریمسااولفورون و

بهطورکای نتدیج سدصال از این آزمدیش نشدن قاق که افزوقن

قایکدمبد  +تریتوسولفورون بر روی زعفران نشدن قاق که به قلیل

سااایتوگیت به عافکشهد بدعث کدهش معنیقار وزن خشاااک

انتقدل این عافکشهد به بنه زعفران بهتدریج بدعث تو ف رشااد

عافهدی هرز شاااد ولی افزوقن هیومیکس به عافکشهد تغییر

شاااده اسااات .کادهش مقادار عافکشهادی قای کادمبد +

معنیقاری قر کادهش وزن خشاااک عافهادی هرز ایجدق نکرق.

تریتوساولفورون و ریم سولفورون اگرچه بدعث کدهش گیدهسوزی

افزوقن سیتوگیت و هیومیکس به عافکشهد اگرچه عماکرق گل

و افزایش عماکرق زعفران شد ولی این عافکشهد ستی قر مقدار

و بنه زعفران را افزایش قاق ولی این افزایش معنیقار نشاااد .قر

کدهشیدفته نیز پتدنسیل خسدرت به مزارع زعفران راقارند .افزوقن

بین عافکشهادی مورقبررسااای تیمادرهدی شااادمل عافکش

مدقه افزوقنی سیتوگیت به این عافکشهد میتواند کدراییهد این

اکساایفاورفن قر کدهش وزن خشااک عافهدی هرز و افزایش

عافکشهد قر کنترل عافهدی هرز را افزایش قهد ولی بد توجه

عماکرق زعفران از قیگر عافکشهااد بهتر بوقنااد بااهطوریکااه

باه پتدنسااایل خسااادرت این عافکشهد به زعفران کدربرق این

بادلادترین عماکرق کاادله زعفران بعد از تیمدر وجین از تیمدرهدی

عافکشهد قر مزارع زعفران ستی قر مقدارهدی کدهشیدفته نیز

اکسااایفاورفن باه مقدار  480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر بهعادوه

توصیه نمیشوق .بد توجه به نتدیج ،مندسبترین تیمدر جهت کنترل

هیومیکس و اکسااایفاورفن باه مقادار  480گرم مدقه مؤثره قر

عافهدی هرز پهنبر مزرعه زعفران و قساااتیدبی به عماکرق

هکتدر به قسات آمد .کدهش مقدار عافکشهدی اکسیفاورفن و

ا تصاادقی بعد از وجین قسااتی ،مصاارف اکساای فاورفن به مقدار

اگزاقیدزون بدعث کدهش خسدرت این عافکشهد به زعفران شد

 480گرم مدقه مؤثره قر هکتدر است .اگرچه عافکش اگزاقیدزون

ولی افزوقن سیتوگیت به این عافکشهد خسدرت گیدهسوزی قر

باه مقدار  335گرم مدقه مؤثره قر هکتدر ،برای کنترل عافهدی

زعفران را افزایش قاق قرساادلیکااه افزوقن هیومیکس بااه این

هرز و سصااول یک عماکرق محاوب قر گیده زعفران نیز میتواند

عافکشهد تأثیری قر افزایش ید کدهش گیدهسوزی نداشت .گیده

دبل توصیه بدشند .افزوقن سیتوگیت به این عافکشهد به قلیل

زعفران بهتدریج میتواند اثرات گیدهسوزی ندشی از عافکشهدی

افزایش خسااادرت باه زعفران توصااایه نمیشاااوق ولی افزوقن

تمدسای اکسیفاورفن و اگزاقیدزون را تحمل کرقه و تد سدوقی بد

هیومیکس باه این عافکشهاد بادعث افزایش عماکرق زعفران

رشااد زعفران مقداری از خساادرت را ترمیم مینمدید .قرسدلیکه

میشوق هرچند این افزایش معنیقار نیست.
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Abstract
A field study with 3 replications based on RCBD was conducted in order to improve the efficacy of some
herbicides using adjuvants in the control of broadleaf weeds of saffron. Oxadiazone, oxyfluorfen, rimsulfuron
and dicamba+ tritosulfuron herbicides at recommended rates of 500, 700, 10 and 150 a.i. ha-1, respectively
without adjuvants and in reduced rates 375, 480, 8.75 and 112, respectively were used when they were tankmixed with and without citogate (0.2% v.v-1) and humix 99 (0.25% v.v-1) as well as a control plot with no
herbicide application and hand weeding. Weed species of Polygonum aviculare and Cardaria draba with
relative density of 26% and 20.5%, respectively were the dominant weeds in the experimental field. The
results showed that hand weeding significantly increased the yield of saffron flower and corm. Application of
oxyflurfen and oxadiazone in reduced rates decreased saffron damage while addition of citogate to these
herbicides increased the phytotoxicity damage in saffron. Addition of humix to these herbicides had no effect
on phytotoxicity damage. Although application of rimsulfuron and dicamba+ tritosulfuron in reduced rates
reduced phytotoxicity damage and increased yield of saffron, these herbicides have the potential to damage
saffron even at reduced rates. Adding citogate to these herbicides can increase the efficacy of these herbicides
in weeds control but considering the potential of these herbicides in damage to saffron, application of these
herbicides in saffron fields is not recommended even at reduced doses. Application of oxyflurfen at 480 a.i.
ha-1 without adjuvant and tank-mixed with humix were best treatments for use in saffron fields. However, it is
also possible to use oxadiazone at 375 a.i. ha-1 to control saffron broadleaf weeds.
Keywords: Chemical control, Phytotoxicity, Reduced doses, Saffron yield
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