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 دهیچک

برگ های هرز پهندر اختالط با مواد افزودنی برای کنترل علف هاکشعلفدزهای مختلف برخی منظور بررسکککی امکان مصکککرف به

 کاربردشامل  مایشآز یندر ا موردبررسی ملاعو. شد اجرا ارتکر سهدر  فیدتصا کامل بلوک ریماآ حطر قالبدر  ایمزرعه یشی، آزمازعفران

سی اگزادیازون، هایکشعلف سولفورون و دای اک صیه + کامبا فلورفن، ریم  سولفورون به ترتیب در مقادیر تو و  10، 700، 500 شدهتریتو

تنهایی و در در هکتار به مؤثرهگرم ماده  112و  5/7، 480، 375یافته  دون ماده افزودنی و در مقادیر کاهشبه در هکتار مؤثرگرم ماده  150

( به همراه دو تیمار شککاهد بدون کنترل و وجین  درصککد حجمی 25/0و هیومیکس ) درصککد حجمی(2/0یت )با مواد افزودنی سککیتوگ اختالط

های هرز به درصد به ترتیب بیشترین تراکم را در میان علف 5/20و  26بند و شاهی وحشی با تراکم نسبی های هرز هفتدستی بودند. علف

های کشکاهش دز علفداد.  یشافزرا ا گل و بنه زعفران عملکرد ایمالحظهقابل طوربه دنکر جینو داد ننتایج نشا خود اختصککاص دادند.

ها خسککارت کشها به زعفران شککد ولی افزودن سککیتوگیت به این علفکشو اگزادیازون باعث کاهش خسککارت این علف اکسککی فلورفن

کاهش دز سکککوزی نداشکککت. تأثیری در افزایش یا کاهش گیاهها کشسکککوزی در زعفران را افزایش داد. افزودن هیومیکس به این علفگیاه

سکککوزی و افزایش عملکرد زعفران شکککد ولی این اگرچه باعث کاهش گیاهریم سکککولفورون و  تریتوسکککولفورون + کامبا های دایکشعلف

ها کشسکککیتوگیت به این علف یافته نیز پتانسکککیل خسکککارت به مزارع زعفران را دارند. افزودن ماده افزودنیها حتی در دز کاهشکشعلف

ها به زعفران کشولی با توجه به پتانسکککیل خسکککارت این علف دهد را افزایشز هرهای ها در کنترل علفکشاین علف هاییکارا تواندیم

فلورفن در مقادیر  اکسی کشکاربرد علف هایتیمارشود، یافته نیز توصیه نمیها در مزارع زعفران حتی در دزهای کاهشکشکاربرد این علف

مصککرف  که امکانبود درحالی زعفرانجهت اسککتفاده در  هاتیماربهترین ، با هیومیکس اختالط و در تنهاییبه در هکتار مؤثرهگرم ماده  480

 برگ زعفران نیز وجود دارد.های هرز پهندر هکتار برای کنترل علف مؤثرهگرم ماده  375اگزادیازون در مقدار کش علف
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 مقدمه

 و کشکککاورزی محصکککول ترینقیمتگران عنوانزعفران به

 و صککنعتی بین محصککوجت در ایویژه جایگاه جهان، دارویی

شته ایران صادراتی شتی،غذایی،  صنایع در و دا شی بهدا  و آرای

. بر (Koocheki et al., 2011)دارد  متعددی مصککارف دارویی

ساس آمارهای جهانی نیز حدود  صد از کل تولید زعفران  94ا در

اما باوجود سهم  (FAO, 2014)در جهان به ایران اختصاص دارد 

چشمگیر ایران در تولید جهانی زعفران، آمارها حاکی از این است 

کیلوگرم در  48/3معادل که متوسکککط عملکرد زعفران در ایران 

ست  که از این نظر  (Agricultural Statistics, 2017)هکتار ا

توجهی با دیگر کشککورهای تولیدکننده زعفران در دنیا تفاوت قابل

در ایتالیا که سککطح زیر کشککت و تولید  (.Sadeghi, 2012)دارد 

یب  به ترت ، متوسکککط اسکککتکیلوگرم  240هکتار و  29زعفران 

گیکک ین  کرد ا ل م معککادل ع بوده  3/8اه  کتککار  ه گرم در  لو ی ک

(Koocheki et al., 2016)  باًکه قدار در  4/2 تقری برابر این م

 میانگیندر مقایسه بین  (Sadeghi, 2012) صادقیایران است. 

سپانیا، مزارع عملکرد شان داد که  مشهد و بیرجند سنتی مزارع ا ن

شورهای  سایر ک سه با   دکنندهیتولمیزان عملکرد زعفران در مقای

ست  سیار پایین ا سال  کهیطوربهب سط عملکرد زعفران در  متو

شت  سال دوم  23/0اول ک کیلوگرم در هکتار  8/1کیلوگرم و در 

زعفران،  دکنندهیتولدومین کشککور  عنوانبهاما در اسککپانیا  اسککت

کیلوگرم و در  6-4میزان عملکرد زعفران در سککال اول کشککت 

همچنین متوسککط  ر اسککت.کیلوگرم در هکتا 12-10سککال دوم 

ست،  7/4 رانیاساله زعفران در  25عملکرد  کیلوگرم در هکتار ا

سپانیا  25ولی متوسط عملکرد  کیلوگرم در  5/6ساله زعفران در ا

هکتار و در کشککورهای ایتالیا و یونان عملکرد این گیاه زراعی به 

 (.Goliaris, 1999)کیلوگرم در هکتار است  5و  4/8ترتیب 

ید و عملکرد زعفران،هممیکی از  های تول یت  حدود  ترین م

ستندهای هرز علف ساس گزارش های موجود، .ه  هایعلف بر ا

کاهش  طوربههرز  یانگین موجب  درصکککدی عملکرد  67/20م

 ,.Khorramdel et al) شککوندیمزعفران در اسککتان خراسککان 

های هرز با توجه به چندساله بودن زعفران خسارت علف .(2017

ای اندک گیاه در شککروع فصککل و بخصککوص در و رشککد سککبزینه

ست زارعین از کودهای دامی سال ستفاده نادر شد و ا های اول ر

. حضککور و (Zare Hosseini et al., 2014)توجه اسککت قابل

حتتراکم علف قه ت یک منط مل زراعی تأثیر های هرز در  ، عوا

های هرز در مزارع گیرد، علفحیطی و مدیریتی قرار میمزیسککت

زعفران ایران از تراکم باجیی برخوردار است که به دجیل مختلف 

های ازجمله ضککعف مدیریت زراعی، رقابت پایین زعفران با علف

های کارگری و وجین، فنّاوری نامناسکککب هرز، باج بودن هزینه

های زعفران کاران به روش مبارزه شککیمیایی و عدم دسککترسککی

های انتخابی برای کشهای هرز ازجمله علفمطلوب کنترل علف

ست  صول ا  ,Izadi-Darbandi & Hosseini Evari)این مح

. اعتقاد بر این اسکککت که بیشکککترین مشککککل و غالبیت (2016

سکککال اسکککت  5یا  4های هرز در مزارع زعفران با سکککن علف

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

سککوی دیگر با توجه به اینکه نظام شککخم موجود در زعفران که 

 & Makarian)یک گیاه چندسککاله اسککت از نوع حداقل اسککت 

Abbasdokht, 2014)  با افزایش سکککن مزارع زعفران تراکم و

بد های هرز افزایش میغالبیت علف  ,Rashed Mohassel)یا

1992; Padarloo et al., 2018; Makarian & 

Abbasdokht, 2014.) 

مکانیکی و  با وسککایل عمدتاًهرز  هایعلفدر مزارع زعفران 

ستی کنترل  و  مؤثرسنتی  هایروشاین  نکهیا با .شوندیمیا د

هستند  پرزحمتو  برزمانپرهزینه، هستند،  ستیزطیمحدوستدار 

(Behnia et al., 1999از طرفی هزینه .) های ثبت و توسعه یک

کش های تولیدکننده علفکش بسککیار باجسککت و شککرکتعلف

کش جدید برای یک محصکککول زمانی اقدام به معرفی یک علف
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کش صکککرفه باشکککد لذا معرفی علفبه کنند که ازنظر تجاریمی

انتخابی برای محصککوجتی مانند زعفران که در مناطق محدودی 

سیار بعید بهکشت می ترسی به رو دسازاینرسد، نظر می شوند، ب

های هرز در مزارع برای کنترل انتخابی علف یی کههاکشعلف

ستزعفران معرفی شند غیرممکن ا باوجوداین تحقیقات ؛ شده با

هرز زعفران با اسککتفاده  هایعلفکمی در مورد کنترل شککیمیایی 

صوجت های معرفیکشاز علف سایر مح  شدهانجامشده برای 

عدادی  هرز مزارع  هایعلفبرای کنترل  کشعلفاسکککت و ت

ندشکککدهیمعرفزعفران  کاربرد پس رویشکککی  .ا باط،  در این ارت

ستر کشعلف  ,Abbasi)های متریبوزین، هالوکسی فوپ متیل ا

1996; Soufizadeh et al., 2008, Norouzzadeh & 

Delghandi 2006)  آیکوکسککککیککنککیککل(Norouzzadeh & 

Delghandi, 2006) یل  ;Abbasi, 1996) فلوآزیفوپ پی بوت

Vafabakhsh, 2001) های کارآیی قابل قبولی در کنترل علف

شته اند. کاربرد مؤثر پندیمتالین  و  (Rana, 1999)هرز زعفران دا

ین ل لورا ف برای  (Abbasi, 1996; Rahimian, 1993) اتککال 

بهکنترل علف صکککورت پیش رویشکککی نیز های هرز زعفران 

سکککت که های دیگر نشکککان داده اگزارششکککده اسکککت. گزارش

سولفورون متیل+ های کشعلف سدیم+ مزو سولفورون متیل  یدو

یل پایردی ات یک برگ و طور مؤثری علفبه مفن  بار های هرز 

کند ولی باعث خسارت به گیاه زعفران نیز برگ را کنترل میپهن

. محققان دیگر نیز (Zare Hosseini et al., 2014شکککود )می

شدن برگ شامل کلروز و طویل  شدید به گیاه زراعی  ها خسارت 

در مزارع زعفران  D + MCPA,2,4های کشدر اثر کاربرد علف

 (.Gelavi & Saaraani, 2006)را گزارش کردند 

کاربرد منفرد و مخلوط علف های رایج کشدر بررسکککی اثر 

ن بنککه زعفران، هککای هرز و وزمزارع زعفران بر کنترل علف

آرمتیل و فوپ+ هالوکسککی فلورفنهای مخلوط اکسککیکشعلف

دار وزن آرمتیل باعث کاهش معنیفوپمتریبیوزین + هالوکسکککی

شک و کنترل علف شدند. های هرز علفخ چنین با همهای هرز 

فلورفن + آرمتیل، اکسکککیفوپبیوزین + هالوکسکککیکاربرد متری

آرمتیل فوپینیل + هالوکسکککیمتیل و ایوکسکککآرفوپهالوکسکککی

 ,.Abbasian et al)بیشکککترین مقدار وزن بنه به دسکککت آمد 

مایش دیگر  .(2014 کهدر آز ند  جه گرفت  کشعلف کاربرد نتی

 و گکل برداشککککت از بالفکاصکککلکه پس پکاییز در متریبیوزین

 فلوروفن،اکسکککی بنتازون، متیل،فوپهالوکسکککی یهاکشعلف

دایکمبا  + تریاسولفورون و آترازین متیل،سولفورونبن اگزادیازون،

 مناسککب کنترل ضککمن بهار در هرز هایعلف رویش اوایل در

 بنابراین و ندارد زعفران بر گل داریمعنی هرز، تأثیر هایعلف

 دارد وجود زعفران مزارع در هاآن مصرف امکان رسدیمنظر  به

(Abbaspoor et al., 2011 .) تککأثیرهمچنین در بررسکککی 

تداول یهاکشعلف تال م  متریبوزین، فلورالین،فلورالین، تریا

سی سینیل فلورفن،اک سمدیفام + کلریدازون و ایوک  صورتبه د

 بین در مشکککخ  شکککد که بر روی زعفران رویشکککی را پیش

شترین کشعلف تیمارهای  به کاربرد مربوط تولیدی گل تعداد بی

فلورفن سکککیکش اککه با کاربرد علف بود متریبوزین کشعلف

کمترین تعداد گل و وزن خشککک نداشککت و  داریاختالف معنی

 Sadrabadi) فلورالین مشاهده شدکش اتالعلف با کاربردکالله 

Haghighi & Ghanad Tosi, 2016 .) 

 یطیمحستیز مشکالت بروز و هاکشعلف هیرویب مصرف

شی از ست شده باعث سموم، این کاربرد نا شر تا ا  دنبال به ب

فاده جدیدی در رویکرد  از یکی .باشکککد هاکشعلف از اسکککت

 یسککازنهیبه ،هاکشعلف مصککرف کاهش راهبردهای ترینمهم

در برخی مطالعات (. Zand et al., 2008) هاسککتآن مصککرف

هده کاربرد علفمشکککا که  های کمتر از دز کششکککده  با دز ها 

 تودهیسکککتبذر، ز یزنسکککبب کاهش وزن، جوانه شکککدهیهتوصککک

و از  حسککاس شککده اسککت یهازیرزمینی گونههوایی و  یهااندام

کاهش رشکککد علف های سکککوی دیگر  های هرز توسکککط دز

 Avarseji et) دهندی، قدرت رقابتی آن را کاهش میافتهکاهش

al., 2016.) ستفاده ازآنجاکه در  کشعلف یافتهکاهش مقادیر از ا
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ست  همراه کشعلف کارایی کاهش با مواردی ستفادها  بنابراین ا

 هاییاز روش گیریبهره به نیاز کشعلف یافتهکاهش مقادیر از

 استفاده جهتاین از دهد. افزایش را هاکشعلف کارایی که است

قادیر با افزودنی مواد از تهکاهش م بهعلف یاف  عنوانکش، 

 افزایش کارایی و سککازی مصککرفبهینه در که اسککت راهکاری

 (.Mamnoie et al., 2016)ود شمی مطرح هاکشعلف

های هرز، مدیریت با توجه به توان کم رقابتی زعفران با علف

ید زعفران ازینشیهای هرز پمؤثر علف و کنترل با عملکرد  تول

یت باج و یل فقر پژوهش، حالنیباا ت.اسککک باکیف های به دل

ندکی  شکککده، اطالعاتانجام مختلف  هایروش خصکککوصدر ا

یریککت ترل مککد ن ک لف و  جود داردع فران و ع هرز در ز  هککای 

(Soufizadeh et al., 2008)نابرا ؛ به شکککیوع  ینب جه  با تو

که در مزارع زعفران برگپهنهای هرز علف جایی  در  و از آن

با خصکککوص کنترل علف یک برگ در زعفران  بار های هرز 

یک نداردکشبار ندانی وجود  کل چ ، پژوهش های موجود مشککک

د برخی از علف کش های پهن برگ و  امکان کاربرحاضر باهدف 

فاده از مواد  یافتهدر مقادیر کاهش هایی آنبهبود کار آ با اسکککت

طراحی و اجرا  برگ زعفرانهای هرز پهندر کنترل علف افزودنی

 شد.

 

 هامواد و روش

 موقعیت جغرافیایی محل انجام پژوهش

سالآزمایش مزرعه شد  صل ر  1396و  1395های ای طی ف

کش دریافت ساله زعفران که به مدت دو سال، علف 4در مزرعه 

ضوی  سان ر ستان خرا شمر واقع در ا ستان کا شهر نکرده بود، در 

 انجام شد. 

 متریسانتی 30محل آزمایش در عمق  خصوصیات فیزیکیوشیمیایی خاک -1جدول 
Table1- The soil physic-chemical characteristics of the experimental site in a 0-30 cm 

 هدایت الکتریکی

)1−EC (dS.m 
pH 

 کربن آلی
Organic carbon )%( 

 نیتروژن
N )%( 

 فسفر
P (ppm) 

 پتاس
K (ppm) 

 رس
Clay )%( 

 سیلت
Silt )%( 

 شن
Sand )%( 

 بافت خاک
Soil texture 

2.09 8.31 0.381 0.062 12 310 18 52 30 
 سیلت-لوم

Silt- loam 

 

 
 )1397، سازمان هواشناسی ایران ((1397تا تیر  1395مرداد میزان کل بارندگی و متوسط دمای ماهیانه طی دو فصل رشد )از  -1شکل 

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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عه زع خابمزر قهفران انت با اقلیم گرم و  یاشکککده در منط

شمالی و طول 12درجه و  35 جغرافیایی عرضخشک در   دقیقه 

یایی  فاع دقیقه شکککرقی و  29درجه و  58جغراف از  متر 1056ارت

شت. صیات فیمنظور به سطح دریا قرار دا صو  و زیکیتعیین خ

متری خاک محل سککانتی 30تا  شککیمیایی خاک، از عمق صککفر

صککورت تصککادفی انجام و به آزمایشککگاه برداری بهپژوهش نمونه

 1منتقل شککد. نتایج تجزیه شککیمیایی و فیزیکی خاک در جدول 

در  آزمایش هواشناسی محل یهابرخی دادهشده است. نشان داده

 .آمده است 1در شکل   فصل رشد

مار تی 18تعداد  در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به آزمایش

سال  3در  شهریورماه  شه طرح در  ساس نق شد. بر ا تکرار اجرا 

 6مساحت هر کرت  بندی مزرعه اقدام شد.نسبت به کرت 1395

شد و به2×3مترمربع ) شگیری از تداخل ( در نظر گرفته  منظور پی

 ایجادمتر فاصککله  1بین هر تکرار  و متر 5/0ها بین کرتتیمارها 

ربرد اگزادیازون بانام تجاری تیمارهای آزمایش شکککامل کاشکککد. 

ستار ) ساینس، EC25%رون گرم ماده  500به مقدار  (بایر کراپ 

یازون مؤثره تار، اگزاد قدار  در هک ماده  375به م در  مؤثرهگرم 

به تار  یت و هک ماده افزودنی سکککیتوگ با  یب  هایی و در ترک تن

فلورفن بانام تجاری گل  اکسکککی کاربرد (،2هیومیکس )جدول 

(EC 24% ،)در هکتار،  مؤثرهگرم ماده  700به مقدار  شرکت آریا

تنهایی و در هکتار به مؤثرهگرم ماده  480مقدار فلورفن به  اکسی

با ماده افزودنی سکککیتوگیت و هیومیکس، کاربرد ریم  در ترکیب

( Du Pontشرکت ، DF 25%سولفورون بانام تجاری تیتوس )

 سکککولفورون به مقداردر هکتار، ریم  مؤثرهگرم ماده  10 به مقدار

ماده  5/7 به مؤثرهگرم  تار  یبدر هک هایی و در ترک ماده  تن با 

 + کککامبککا دای افزودنی سکککیتوگیککت و هیومیکس و کککاربرد

 BASFشرکت  WG 25/50تریتوسولفورون بانام تجاری آرات )

مان قدارآل به م ماده  150 (  تار، دای مؤثرهگرم  با در هک  + کام

تنهایی و در در هکتار به مؤثرهاده گرم م 112تریتوسککولفورون در 

ند.  ترکیب کار رفت به  ماده افزودنی سکککیتوگیت و هیومیکس  با 

شاهد بدون کنترل نیز برای تیمارهای وجین علف های هرز و نیز 

باریک های هرز و علف مقایسه با سایر تیمارها در نظر گرفته شد

شد از کلیه کرت برگ صل ر سر ف سرا شی حذف  یهادر  آزمای

ن بکشد. علفشکککد تا عالوه مواد افزودنی در هها  له سکککه  مرح

یک برگ  هایعلفی برگپنج بار تاری  هرز   10/12/1395در 

 با شارژی ماتابی پشتی پاشسم از پاشیسم استفاده شدند. برای

شره سیالبی نازل شد که برای) ستفاده  تعیین حجم پاشش  ای( ا

سم سیون آن بر مبنای مصرف محلول، قبل از  شی کالیبرا  300پا

 لیتر آب در هکتار انجام شد.

 

 هایشدر آزما مواد افزودنیاطالعات فنی و میزان مواد مورداستفاده  -2جدول 
Table 2- Technical information and rates of adjuvants used in the experiments 

 ماده افزودنی
Adjuvant 

 ترکیب شیمیایی
Compound 

 میزان مصرف
)1-v.Rate (% v 

 تولیدکننده
Manufacturer 

 سیتوگیت
Citogate 

 آلکیل آریل پلی گلیکول اتر )مویان غیر یونی(
Alkyl Aryl Polyglycol Ether (A non-ionic 

surfactant) 
0.2 

 پارس ایرانشرکت زرنگاران 
Zarnegaran Pars, Iran 

 99کس یهیوم
Humix 99 

اسید هیومیک + اسید فولیک + عصاره جلبک دریایی+ 
 هاریزمغذی

Humic Acid + Folic Acid + Seaweed 

Extract+ Micro-nutrient 

0.25 
 گیتا شیمی سهند

Gita Shimi Sahand 

 

 گیریصفات مورداندازه

، 7ها بر روی زعفران در کشسوزی علفبرآورد خسارت گیاه

سم 42و  28، 14 شیروز بعد از  شمی و با به (DAS) پا صورت چ

http://en.gitashimi.com/
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فاده  یازدهیاز روش اسکککت  European Weed Researchامت

(Council) EWRC  انجام شکککد. در این روش به تیماری که

و به تیماری که  9شکککود، امتیاز باعث نابودی کامل زعفران می

شککود و بقیه تیمارها در داده می 1کامالً بدون تأثیر اسککت، امتیاز 

 (.3گیرند )جدول قرار می 9و  1حد واسط 

 

 EWRC کش روی زعفران بر اساس مقیاس استانداردآسیب علف چشمیارزیابی  -3جدول 
Table 3- Visual evaluation of herbicides damage to weeds and crop based on EWRC scale 

 نمره ارزیابی
Evaluation score 

 درصد خسارت به زعفران
Damage percentage 

 توضیح
Crop tolerance 

1 0 
 بدون خسارت

No damage 

2 1-2.5 
 پریدگی بسیار کم و یا عالئم خفیف مشابهخسارت با رنگ

Very little damage 

3 2.5-7 
 خسارت کمی شدیدتر، ولی ناپایدار

More damage 

4 7-12.5 
 خسارت متوسط و پایدارتر

Moderate and reversible damage 

5 12.5-20 
 خسارت متوسط و پایدار

Moderate and consistent damage 

6 20-30 
 خسارت شدید

Severe damage 

7 30-50 
 خسارت بسیار شدید

Very severe damage 

8 50-99 
 خسارت در حد نابودی کامل

Nearly full kill 

9 100 
 نابودی کامل
Full kill 

 

شک علفوزن  سمخ شی دو بار در اواخر های هرز پس از  پا

 در طول فصل رشد زعفران 1396و اواخر فروردین  1395اسفند 

مورد ( متر 5/0×  5/0مترمربع ) 25/0ی هاتراکواد با اسککتفاده از

ف یابیارز مامی علف ت.قرار گر های هرز در کوادرات، برش ت

به گراد سککانتی درجه 60آوری و در آون در دمای شککده، جمعداده

شک  48 مدت شدند.سپس علف و  ساعت خ  های هرز توزین 

 زمانهم 1396 سال مردادماه درزعفران  هایاز بنه بردارینمونه

کرت  هر سطح که از صورتشد. بدین انجام بنه خواب دوره با

ساحتی  خارج خاک از هابنه شده ومترمربع انتخاب 5/0 معادل م

شامل تعداد بنه دختری و وزن کل بنهشدند. ویژگی ها های رشد 

ندازه گلا بان  30تا  10های زعفران از گیری شکککد.   1396آ

سطح یک مترمربع در هر کرت با رعایت اثر به ستی از  صورت د

شیه شتحا شت و ثبت گردید. با توجه به بردا های مکرر ای بردا

ه برداشککت گل زعفران در طول فصککل گلدهی، هرروز نسککبت ب

هایی، حاصکککل جمع نتیجه کل  پایان اعداد ن اقدام گردید و در 

روز بود. سکککپس  20گلککدهی زعفران در یککک دوره حککدود 

شامل تعداد و وزنشاخ  شی  شد زای  ترهای مربوط به گل و ر

سطح، وزنها در گل شک کالله اندازه واحد  شد. خ گیری و ثبت 

درجه  30 دمای با آون در کالله شکککدهبرداشکککت هاینمونه

 شککدند. همچنین وزن خشککک سککاعت 24 مدت به گرادسککانتی

شک اندام شت هوایی )برگ یهاخ سطح بعد از بردا ها( در واحد 

 گیری و ثبت شد.ها در اوایل آررماه اندازهگل

 سیربرمنظور به (SPSS.25) اسکککمیرنوف-کولموگروفآزمون 

بکار گرفته شکککد و پس از اطمینان از نرمال  هاداده لنرما یعزتو
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هککا، تجزیککه واریککانس برای آنککالیز آمککاری داده هککادادهبودن 

(ANOVA ) سطح احتمال دامنهو آزمون چند  با %5ای دانکن در 

منظور مقایسکککه به اجرا شکککد. SAS 9.3افزار اسکککتفاده از نرم

یا عدم کاربرد مکشعلف با یکدیگر و همچنین کاربرد و  اده ها 

 های گروهی انجام شد.افزودنی مقایسه

 

 نتایج و بحث

 پاشیهای هرز قبل و بعد از سمعلف

شکککده در مزارع مشکککاهدههای هرز علف یهاگونه 4جدول 

شان م شی زعفران را ن شایع در علف هرز  یهاگونه .دهدیآزمای

کاسککنی ، (Poaceae) ی گرامینههااین آزمایش متعلق به خانواده

(Asteraceae) ،( بو بنککد  و( Brassicaceaeشککککب  هفککت 

(Polygonaceaند یب علف تراکم. بیشکککترین ( بود به ترت های 

با  (.Polygonum aviculare L) بندهفتعلف هرز مربوط به 

سبی  شی شاهیهرز  و علف 26تراکم ن  Cardaria draba) وح

L.)  (.4 ولدک)ج بود 5/20با تراکم نسبی 

 

 پاشیزعفران آزمایشی در مرحله قبل از سم رعهعلف هرز موجود در مز یهامتوسط تراکم و تراکم نسبی گونه -4جدول 
Table 4- The weed density of the experimental saffron field before spraying 

 تراکم نسبی
Density percentage (%) 

 متوسط تراکم 
Average density (Plant 

)2-m.number 

 خانواده

Family 

 نام علمی

Weed species 

6.8 5 Poaceae Hordeum spontaneum C.Koh. 

13.7 10 Poaceae Hordeum murinum L. 
20.5 15 Brassicaceae Cardaria draba L. 
26 19 Polygonaceae Polygonum aviculare L. 
4.1 3 Asteraceae Cirsium arvense L. 
9.6 7 Asteraceae Achillea millefolium L. 
4.1 3 Brassicaceae Malcolmia africana L. 
4.1 3 Ranunculaceae Adonis sp. 

11 8  others 

 

 وزن خشککه ن داد نشا هادادهیانس واریز نالاز آنتایج حاصل 

ثیر تحت تأ یبرداردر هر دو مرحله نمونه برگپهنز هرهای علف

فت  های مختلف قرار گر مار تایج 5ول د)جتی به ن جه  با تو  .)

های هرز از تیمار وجین دستی کمترین وزن خشک علف ،آزمایش

. بعد از داری داشتکه با دیگر تیمارها اختالف معنی به دست آمد

شک علف تیمار وجین کمترین وزن روز بعد از  21در  های هرزخ

فلورفن به مقدار اکسککی کشمربوط به تیمارهای علف سککمپاشککی

مبککادایکش گرم مککاده مؤثره در هکتککار، علف 700  + کککا

 ماده مؤثره در هکتار و تیمارگرم  150تریتوسکککولفورون در مقدار 

گرم ماده  112 تریتوسککولفورون به مقدار + کامبا دایکش علف

مقایسه  بر اسکککاس  که مؤثره در هکتار همراه با سکککیتوگیت بود

و  داری نداشتنداین تیمارها باهم دیگر اختالف معنیانگین ککککمی

در بین تیمارهای  ز رارککککککههای وزن خشکککک علف کمترین

روز بعد از  45ند. در دبودارا  سمپاشیروز بعد از  21در  کشیعلف

های هرز بعد از وجین دستی علف کمترین وزن خشک سمپاشی

های اکسکککی مار قدار از تی به م ماده مؤثره در  700فلورفن  گرم 

به مقدار هکتار، اکسکککی ماده مؤثره در هکتار  480فلورفن  گرم 

سیتوگیت، ریم گرم ماده مؤثره در  10سولفورون به مقدار بعالوه 

ؤثره گرم ماده م 150 تریتوسولفورون به مقدار + کامبادایهکتار، 

گرم ماده مؤثره در هکتار،  480فلورفن به مقدار در هکتار، اکسککی

قدار اکسکککی به م تار بعالوه  480فلورفن  ماده مؤثره در هک گرم 

قدار هیومیکس و ریم به م ماده مؤثره در  5/7سکککولفورون  گرم 

ست آمد کهههکتار ب سیتوگیت به د ساس  عالوه  این تیمارها بر ا

 .(6 ولدج)داری نداشتند تفاوت معنی مقایسه میانگین باهم دیگر

 



 1399، پاییز 3، شماره8جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       346

 

 مختلف تیمارهای برگ در برگهرز پهن هایعلف خشک مربعات( وزن میانگین ) واریانس تجزیه -5جدول 
Table 5- Analysis of variance (mean squares) of dry weight of broadleaf weeds in different treatments 

 منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

روز بعد از  21برگ پهنهای هرز وزن خشک علف

 سمپاشی
Dry weight of broadleaf weeds at 21 days 

after treatment 

روز بعد از  45برگ پهنهای هرز وزن خشک علف

 سمپاشی
Dry weight of broadleaf weeds at 45 days 

after treatment 

 Replication 2 ns92.34 ns35.91تکرار 

 Treatment 17 **2136.23 **3314.77   تیمار

 Error 34 30.58 18.27خطای آزمایشی 

 .C.Vضریب تغییرات 

(%) 
 10.43 13.5 

Ns هست. %1داری در سطح و معنی %5دار در سطح داری، معنیعدم معنی دهندهنشان، * و ** به ترتیب 
Ns, * and ** represent non significant difference, significant at 5% and 1% level probability, respectively. 

 

شترین وزن شک  بی ست علفخ شاهد به د های هرز از تیمار 

داری داشت. بر آمد که با دیگر تیمارها ازنظر آماری اختالف معنی

خشک  ها بعد از تیمار شاهد بیشترین وزنیناساس مقایسه میانگ

به ترتیب از تیمارهای  سکککمپاشکککیروز بعد از  21های هرز علف

اگزادیازون به  گرم ماده مؤثره در هکتار، 375اگزادیازون به مقدار 

گرم مککاده مؤثره در هکتککار همراه بککا هیومیکس،  375مقککدار 

تار، اگزادیازون گرم ماده مؤثره در هک 5/7سولفورون به مقدار ریم

گرم ماده مؤثره در هکتار همراه با سکککیتوگیت به  375به مقدار 

داری نداشککتند. در دسککت آمد که این تیمارها باهم اختالف معنی

شیروز بعد از  45 شترین وزن خشک علف سمپا های هرز بعد بی

تریتوسولفورون به  + کامبادایاز تیمار شاهد مربوط به تیمارهای 

 5/7سولفورون به مقدار م ماده مؤثره در هکتار، ریمگر 112 مقدار

 تریتوسککولفورون به مقدار + کامبا دایگرم ماده مؤثره در هکتار، 

 + کامبا دایعالوه هیومیکس، هگرم ماده مؤثره در هکتار ب 112

گرم ماده مؤثره در هکتار بعالوه  112 تریتوسکککولفورون به مقدار

گرم ماده مؤثره در هکتار و  375سککیتوگیت، اگزادیازون به مقدار 

قدار ریم به م ماده مؤثره در هکتار بعالوه  5/7سکککولفورون  گرم 

سه میانگین ساس مقای ها باهم هیومیکس بود که این تیمارها بر ا

 (.6 ولدکج)داری نداشتند تفاوت معنی

روز بعد از  21فلورفن در کش اکسیکاربرد علفکاهش مقدار 

های هرز شکککد باعث افزایش وزن خشکککک علف سکککمپاشکککی

گرم  700فلورفن به مقدار کش اکسکککیکه کاربرد علفطوریبه

کش به مقدار ماده مؤثره در هکتار در مقایسککه با کاربرد این علف

تار وزن 480 ماده مؤثره در هک های هرز را خشکککک علف گرم 

حالیر معنیطوبه کاهش داد. در عد از  45که در داری  روز ب

شی شامل علف سمپا سیکلیه تیمارهای  فلورفن تفاوت کش اک

افزودن ماده افزودنی سکککیتوگیت و داری باهم نداشکککتند. معنی

در مقایسککه با کاربرد این فلورفن اکسککیکش به علف هیومیکس

ک داری در کاهش وزن خشکککیی اختالف معنیتنهاکش بهعلف

نههای هرز در هیچعلف حل نمو جاد نکرد کدام از مرا برداری ای

 (.6 ولدکج)

گرم ماده مؤثره در  500کش اگزادیازون به مقدار کاربرد علف

سه با کاربرد این علف گرم ماده  375کش به مقدار هکتار در مقای

های وزن خشک علف سمپاشیروز بعد از  21مؤثره در هکتار در 

به قدار علفنیطور معهرز را  کاهش م کاهش داد.  کش داری 

روز  45گرم ماده مؤثره در هکتار در  375به  500اگزادیازون از 

های هرز داری در وزن خشک علفافزایش معنی سمپاشیبعد از 

جاد نکرد.  یت و ای ماده افزودنی سکککیتوگ به  هیومیکسافزودن 

سه با کاربرد این علفاگزادیازون کش علف یی هاتنکش بهدر مقای

کاهش وزن خشکککک علفاختالف معنی های هرز در داری در 
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 (.6 ولدکج)برداری ایجاد نکرد کدام از مراحل نمونههیچ

گرم ماده  5/7به  10سولفورون از کش ریمکاهش مقدار علف

ایش باعث افز سککمپاشککیروز بعد از  45و  21مؤثره در هکتار در 

یتوگیت به دن سککهای هرز شککد. افزودار وزن خشککک علفمعنی

ره در هکتار گرم ماده مؤث 5/7سککولفورون به مقدار کش ریمعلف

های هرز در مقایسککه با دار وزن خشککک علفباعث کاهش معنی

تنهایی در همین مقدار مصکککرفی شکککد کش بهکاربرد این علف

سککولفورون توانسککت کش ریمیت با علفطوری ترکیب سککیتوگبه

های هرز کش بر وزن علفتأثیر منفی ناشی از کاهش مقدار علف

اده مؤثره مگرم  5/7سولفورون به مقدار را جبران کند و تیمار ریم

م ماده گر 10سککولفورون در مقدار بعالوه سککیتوگیت با تیمار ریم

های برداری در وزن خشکککک علفمؤثره در هر دو مرحله نمونه

که افزودن هیومیکس به داری نداشککتند. درحالیهرز تفاوت معنی

کتار هگرم ماده مؤثره در  5/7سککولفورون به مقدار کش ریمعلف

تنهایی با همین مقدار بر کش بهدر مقایسکککه با کاربرد این علف

عد از  45روز و نیز  21های هرز در وزن خشکککک علف روز ب

 (.6 ولدکج)داری نداشت تأثیر معنی سمپاشی

سات میانگین داده ساس مقای های آزمایش، کاهش مقدار بر ا

سولفورون از  + کامبا دای کشعلف گرم ماده  112به  150تریتو

های هرز دار وزن خشک علفمؤثره در هکتار باعث افزایش معنی

نه له نمو به در هر دو مرح یت  برداری شکککد و افزودن سکککیتوگ

گرم ماده  112تریتوسککولفورون به مقدار  + کامبا کش دایعلف

های هرز خشک علفدار وزن مؤثره در هکتار باعث کاهش معنی

شیروز بعد از  21در  شک  که افزایش وزنطوریشد به سمپا خ

شی از کاهش مقدار علف سولفورون را  + کامبا کش داینا تریتو

تریتوسولفورون به مقدار  + کامبا و تیمار دایخوبی جبران نمود به

تریتوسولفورون  + کامباگرم ماده مؤثره در هکتار با تیمار دای 150

 21عالوه سیتوگیت در هگرم ماده مؤثره در هکتار ب 112ار به مقد

های هرز تفاوت روز بعد از سکککمپاشکککی در وزن خشکککک علف

روز بعد از  45ین در حالی اسکککت که در ا داری نداشکککتند.معنی

شی سولفورون به مقدار  + کامبا تفاوت تیمارهای دای سمپا تریتو

توسکککولفورون به تری + کامبا گرم ماده مؤثره با تیمار دای 112

عالوه سکککیتوگیت بر وزن گرم ماده مؤثره در هکتار به 112مقدار 

به های هرز معنیخشککککک علف دار نبود. افزودن هیومیکس 

گرم ماده  112تریتوسککولفورون به مقدار  + کامبا کش دایعلف

تریتوسککولفورون به  + کامبا مؤثره در هکتار در مقایسککه با دای

قدار  ماده مؤثر 112م بهگرم  تار  هایی در هیچه در هک کدام از تن

های دار وزن خشک علفبرداری باعث کاهش معنیمراحل نمونه

 (.6 ولدکج)هرز نشد 

سه گروهی تیمارهای علف شی بهمقای سه با ک تنهایی در مقای

سه کش بهتیمارهای علف سیتوگیت )مقای ش1عالوه  ان داد که ( ن

به علف یت  کاهش کشافزودن سکککیتوگ عث  با  دارمعنیها 

(p≤0.01) روز بعد از  45و  21های هرز در وزن خشکککک علف

نشککان داد که افزودن  2که مقایسککه سککمپاشککی شککد درحالی

های هرز داری در کاهش وزن خشک علفهیومیکس تأثیر معنی

تایج مقایسکککات گروهی  نشکککان  6تا  3ایجاد نکرد. همچنین ن

شامل علفدهد که فقط تمی سییمارهای   21ن در فلورفکش اک

 کامبا کش دایروز بعد از سمپاشی و تیمارهای شامل علف 45و 

سولفورون در  + سه ب 21تریتو شی در مقای سمپا سایر روز بعد از  ا 

کاهش معنیکشعلف عث  با وزن خشکککک  (p≤0.01)دار ها 

شدند )علف شان دادنیز ات سایر مطالع(. 10جدول های هرز  ه ن

در زعفران به  سکککوزیاهگیفلورفن عالئم  که اگرچه اکسکککی اند

ما آوردمیوجود  ندمی، ا فادهمزعفران مزارع در  توا قرار  ورداسکککت

 ,.Gelavi & Saaraani, 2006; Abbasian et al) گککیککرد

2014.)  
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 در تیمارهای مختلف )g.m-2 (های هرزعلف وزن خشکمقایسه میانگین  -6 جدول
Table 6- Mean comparison of weed biomass (g.m-2) in different treatments 

 تیمار
Treatment 

های هرز وزن خشک علف

روز بعد از  21برگ پهن

 سمپاشی
Dry weight of broadleaf 

weeds at 21 days after 

)2-(g.m treatment 

های هرز وزن خشک علف

روز بعد از  45برگ پهن

 سمپاشی
Dry weight of broadleaf 

weeds at 45 days after 

)2-(g.m treatment 

 کشعلف
Herbicide 

 مقدار مصرف 
Herbicides rates 

)1-g i.a.ha( 

 ماده افزودنی
Adjuvant 

 Hand weeding   a7.9 a8.53 وجین دستی

 Weedy check   g144.98 h168.89 شاهد بدون کنترل

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

700 - b32.13 b15.8 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

480 - cd45.08 bcd20.05 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

480 
 99کس یهیوم

Humix 99 
cd47.31 bcd20.91 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

480 
 سیتوگیت

Citogate 
cd45.24 bc17.66 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

500 - d49.96 cde24.13 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

375 - f64.62 efg29.22 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

375 
 99کس یهیوم

Humix 99 
f62.64 def27.40 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

375 
 سیتوگیت

Citogate 
ef60.57 cde24.02 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

10 _ d349.7 bc18.07 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

7.5 - f61.58 fg33.82 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

7.5 
 99کس یهیوم

Humix 99 
ef59.93 defg28.06 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

7.5 
 سیتوگیت

Citogate 
de51.28 bcde23.52 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ Tritosulfuron 

150 - b34.75 bc18.73 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ Tritosulfuron 

112 - d49.35 g35.71 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ Tritosulfuron 

112 
 99کس یهیوم

Humix 99 
d49.63 efg31.22 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ Tritosulfuron 

112 
 سیتوگیت

Citogate 
bc37.5 efg30.98 

 .باشندنمی درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف دارای دانکن آزمون اساس بر مشترک حروف با هامیانگین ستون هر در
In each column means with same letter according to Duncan’s test are not significantly different at 5% level of probability. 

 

 زراعی گیاه به خسارت چشمی ارزیابی

 زعفران گیاه روی هاکشعلف خسارت چشمی ارزیابی نتایج

ستفاده با  های اروپاکشکمیته کاری مقاومت به علف مقیاس از ا

(EWRC) شان سارت علف داد ن ها و مواد افزودنی بر کشکه خ

پریدگی بسککیار کم و یا )خسککارت با رنگ 2روی زعفران از امتیاز 

)خسککارت شککدید( متفاوت بود. عالئم  6تا مشککابه(  عالئم خفیف

شامل  کلروز نوک رشد گیاه، کلروز برگ، نکروز و توقف خسارت 
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شاهد بدون .بود هابرگ ستی در  تیمار  کنترل و نیز تیمار وجین د

را نشان ندادند  سوزیگونه از عالئم گیاهکلیه مراحل بررسی هیچ

 ولدک)جها در نظر گرفته شد )بدون خسارت( برای آن 1که امتیاز 

رت به زعفران در پاشککی آثار خسککاهفته اول بعد از سککمدر  (.7

بود. بررسککی خسککارت مشککخ   کشککیی علفتیمارها یکلیه

فلورفن و اگزادیازون بر روی زعفران های تماسی اکسیکشعلف

سم شان داد که علفبعد از  شی ن سه اکسیکش پا فلورفن در مقای

سککوزی نسککبتاً بیشککتری بر روی زعفران با اگزادیازون اثرات گیاه

 (Abbasian et al., 2014) مشابهی توسطتایج ن کند.ایجاد می

مد به  ندکه گزارش داد به دسکککت آ مارواکنش زعفران  های تی

سی فلورفن +  سی فلورفن و اک سی فوپ آرمتیل باعثاک  هالوک

اکسککی کش . در بین تیمارهای شککامل علفشککد هابرگکلروز 

کش سککوزی ناشککی از کاربرد علفبیشککترین میزان گیاه فلورفن

گرم ماده مؤثر در هکتار و  700به مقدار  رفنفلو اکسککیتماسککی 

قدار  اکسکککی فلورفن تار بعالوه  480در م ماده مؤثر در هک گرم 

گرم  480به  700از  اکسککی فلورفنسککیتوگیت بود. کاهش مقدار 

کاهش خسکککارت این علف عث  با تار  به ماده مؤثر در هک کش 

به مقدار  اکسککی فلورفنزعفران شککد ولی افزودن سککیتوگیت به 

سککوزی در زعفران را گرم ماده مؤثر در هکتار خسککارت گیاه 480

 480به مقدار  اکسکککی فلورفنافزایش داد. افزودن هیومیکس به 

سککوزی گرم ماده مؤثر در هکتار تأثیری در افزایش یا کاهش گیاه

شامل علف شت. در بین تیمارهای  شترین ندا کش اگزادیازون بی

ش اگزادیازون به مقدار کسککوزی ناشککی از کاربرد علفمیزان گیاه

قدار  500 یازون در م تار و اگزاد ماده مؤثر در هک گرم  375گرم 

ب تار  قدار هماده مؤثر در هک کاهش م یت بود.  عالوه سکککیتوگ

یازون از  عث  375به  500اگزاد با تار  ماده مؤثره در هک گرم 

به زعفران شکککد ولی افزودن کاهش خسکککارت این علف کش 

گرم ماده مؤثر در هکتار  375مقدار سکککیتوگیت به اگزادیازون به 

سارت گیاه سوزی در زعفران را افزایش داد. افزودن هیومیکس خ

گرم ماده مؤثر در هکتار تأثیری  375به مقدار  اکسککی فلورفنبه 

روند افزایش خسککارت سککوزی نداشککت. در افزایش یا کاهش گیاه

سیکشعلف سی اک تا یک ماه بعد فلورفن و اگزادیازون های تما

سم شت ولی باگذشت زماناز  شی ادامه دا  این خسارتعالئم  ،پا

یاه زعفرانها روکشعلف فت ی گ یا در که طوریبه .کاهش 

پاشککی، اثرات روز بعد از سککم 42سککوزی در بررسککی اثرات گیاه

یاه کاهشسکککوزی علفگ به نظر کش بر روی زعفران  ته و  یاف

سد گیاه زعفران بهمی شی از تواند اثرات گیاهتدریج میر سوزی نا

های تماسی را تحمل کرده و تا حدودی با رشد زعفران کشعلف

که بررسی خسارت د. درحالینمایمقداری از خسارت را ترمیم می

یک کشعلف باو  ریم سکککولفورونهای سکککیسکککتم کام  + دای

که اثرات بر روی زعفران نشککککان می تریتوسکککولفورون هد  د

سمگیاه شی بهسوزی طی هفته اول بعد از   شدگی زردصورت پا

شککد که این عالئم  ها نمایانبرگ یدگیپررنگ و هابرگ انتهای

روز بعد از  42که در طوریبه .فتهای بعدی افزایش یاطی هفته

شی به حداکثر گیاهسم سید. کاهش مقدار علفپا کش سوزی ر

تار 5/7به  10سکککولفورون از ریم ماده مؤثره در هک عث  گرم  با

به زعفران در کاهش خسکککارت علف عد از  42و  28کش  روز ب

شدت خسارت  پاشی، درپاشی شد. در دو هفته اول بعد از سمسم

گرم ماده مؤثره  10سکککولفورون در کش ریمران علفبه گیاه زعف

تار تار 5/7سکککولفورون در و ریم در هک ماده مؤثره در هک  گرم 

شد. افزودن هیومیکس به علف شاهده ن سی م کش تفاوت محسو

تأثیری برافزایش  گرم ماده مؤثره در هکتار 5/7سولفورون در ریم

مقایسککه سککوزی زعفران ایجاد نکرد ولی یا کاهش خسککارت گیاه

های ریم مار تار و  5/7سکککولفورون در تی ماده مؤثره در هک گرم 

سیتوگیت  5/7سولفورون در ریم گرم ماده مؤثره در هکتار بعالوه 

پاشککی نشککان داد که افزودن سککیتوگیت به روز بعد از سککم 14در 

شود که کش به زعفران میکش باعث افزایش خسارت علفعلف

کش به همراه سکیتوگیت این علفبه دلیل این اسکت که  تماجًحا

تر ظاهر سوزی نیز سریعو اثرات گیاه شودتر جذب گیاه میسریع

سی گیاه زعفران در می روز بعد از تیمار  42و  28شود هرچند برر
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 شود.ی مشاهده نمیوسساد که بین این دو تیمار تفاوت محدنشان

شامل  سی تیمارهای  سولفورون + کامبادایکش علفبرر  تریتو

سم شان داد که در دو هفته اول بعد از  سی ن شی تفاوت محسو پا

شاهده نمی سارت به زعفران م شدت خ شود ولی بین تیمارها در

شان روز بعد از سم 42و  28سوزی در بررسی میزان گیاه پاشی ن

گرم ماده مؤثره  150به  112کش از داد که با افزایش مقدار علف

 یابد. اعی نیز افزایش میمیزان خسارت به گیاه زر در هکتار

 

 EWRC بر اساس مقیاسدر تیمارهای مختلف  ها بر گیاه زعفرانکشعلف ارزیابی چشمی آسیب -7 جدول
Table 7- Visual evaluation of herbicides injury on saffron in different treatments based on EWRC scale 

 تیمار
Treatment 

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

 کشعلف
Herbicide 

 مقدار مصرف 
Herbicides rates 

)1-g i.a.ha( 

 ماده افزودنی
Adjuvant 

روز بعد از  7
 تیمار

aDAS 7 

روز بعد  14
 از تیمار

14 DAS 

روز بعد از  28
 تیمار

28 DAS 

روز بعد  42
 از تیمار

42 DAS 
 Hand weeding  b)0(1 1(0) 1(0) 1(0) وجین دستی

 Weedy check  1(0) 1(0) 1(0) 1(0) شاهد بدون کنترل

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

700 _ 5(12.5-20) 6(20-30) 5(12.5-20) 4(7-12.5) 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

480 _ 4(7-12.5) 5(12.5-20) 5(12.5-20) 4(7-12.5) 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

480 
 99کس یهیوم

Humix 99 
4(7-12.5) 5(12.5-20) 4(7-12.5) 3(2.5-7) 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

480 
 سیتوگیت

Citogate 
5(12.5-20) 6(20-30) 5(12.5-20) 4(7-12.5) 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

500  3(2.5-7) 4(7-12.5) 5(12.5-20) 4(7-12.5) 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

375  2(1-2.5) 3(2.5-7) 4(7-12.5) 3(2.5-7) 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

375 
 99کس یهیوم

Humix 99 
2(1-2.5) 3(2.5-7) 4(7-12.5) 3(2.5-7) 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

375 
 سیتوگیت

Citogate 
3(2.5-7) 4(7-12.5) 5(12.5-20) 4(7-12.5) 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

10 _ 2(1-2.5) 3(2.5-7) 5(12.5-20) 6(20-30) 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

7.5 _ 2(1-2.5) 3(2.5-7) 4(7-12.5) 5(12.5-20) 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

7.5 
 99کس یهیوم

Humix 99 
2(1-2.5) 3(2.5-7) 4(7-12.5) 5(12.5-20) 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

7.5 
 سیتوگیت

Citogate 
2(1-2.5) 4(7-12.5) 4(7-12.5) 5(12.5-20) 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ Tritosulfuron 

150 _ 2(1-2.5) 3(2.5-7) 5(12.5-20) 6(20-30) 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ Tritosulfuron 

112 _ 2(1-2.5) 3(2.5-7) 3(2.5-7) 4(7-12.5) 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ Tritosulfuron 

112 
 99کس یهیوم

Humix 99 
2(1-2.5) 3(2.5-7) 3(2.5-7) 4(7-12.5) 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ Tritosulfuron 

112 
 سیتوگیت

Citogate 
2(1-2.5) 3(2.5-7) 4(7-12.5) 4(7-12.5) 

a :پاشیتعداد روز بعد از سم. 

.Days after spray: 
a 

b دهد.خسارت به زعفران را نشان می: اعداد داخل پرانتز درصد 
.e of damage to saffronpercentagThe numbers in parentheses indicate : b 
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به علف قدار افزودن هیومیکس  به م ماده  112کش  گرم 

تأثیری در  تار  یاهمؤثره در هک جاد نکرد ولی سکککوزی میزان گ ای

سه تیمارهای علف ون به مقدار تریتوسولفور + کامباکش دایمقای

رون به تریتوسککولفو + کامباگرم ماده مؤثره در هکتار و دای 112

شان داد نعالوه سیتوگیت هگرم ماده مؤثره در هکتار ب 112مقدار 

سیتوگیت به علف سارت در که افزودن   28کش باعث افزایش خ

پاشککی شککد هرچند تغییری در افزایش یا کاهش مروز بعد از سکک

سارت گیاه سارت در مراحل دیگر ارزیابی خ سوزی در زعفران خ

 (.7 ولدک)جنشد مشاهده 

 

 انعفرت زخصوصیا

صل یهاادهدنالیز آ  دارییف معنتالککککخد اجواز وحاکی  حا

(p≤0.01) خصوصیات زعفران شامل عملکرد  ازنظرا کهرین تیماکب

 (.8بنه دختری بود )جدول  هاییژگیوگل، وزن خشک برگ و 

 عملکرد گل

 23/27ها )گل بر اسککاس مقایسککات میانگین بیشککترین وزن 

 153/295گرم در مترمربع( و بیشکککترین وزن خشکککک کالله )

گرم در مترمربع( از تیمار وجین حاصکککل شکککد که با دیگر میلی

داری داشککت. بعد از تیمار وجین بیشککترین ف معنیتیمارها اختال

فلورفن در مقدار خشک کالله از تیمارهای اکسی وزن گل و وزن

سی گرم ماده مؤثره در هکتار 480 فلورفن بعالوه هیومیکس و اک

گرم ماده مؤثره در هکتار به دسککت آمد که تفاوت  480در مقدار 

داد گل از تیمار . همچنین بیشککترین تعداری باهم نداشککتندمعنی

یانگین  با م با  33/69وجین  به دسکککت آمد که  گل در مترمربع 

های اکسکککی مار قدار تی با م ماده مؤثره 480فلورفن  و  گرم 

عالوه هگرم ماده مؤثره در هکتار ب 480فلورفن با مقدار اکسکککی

 داری نداشت. هیومیکس تفاوت معنی

 

 مواد افزودنی و کشعلف نوع تأثیر تحت زعفران گیاه رشد با مرتبط صفات )مربعات میانگین (واریانس زیهتج -8 جدول
Table 8- Analysis of variance (mean squares) of saffron traits in different treatments as affected by herbicide type and 

adjuvants 

 منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

 تعداد گل 
Flowers 

number 

)2per m(  

 ها تر گلوزن
Flower 

fresh 

weight 

)2-g.m( 

عملکرد کالله 

 خشک 
Dried stigma 

-yield (mg.m

)2 

وزن خشک 

 برگ 
Leaf dry 

weight 

)2-g.m( 

 تعداد بنه دختری
Number of 

replacement corm 

)2per m( 

 ها وزن کل بنه
Total weight 

of corms 

)2-g.m( 

تکرار 
Replication 

2 ns13.018 ns2.4 ns166.76 ns184.75 ns158.85 ns5171.44 

تیمار 
Treatment 

17 270.2** 48.57** 5690.53** 667.34* 2547.4** 43000.9** 

خطای آزمایشی 
Error 

34 13.05 2.58 372.13 128.25 399.12 2459.48 

ضریب تغییرات 
C.V. (%) 

 7.6 8.56 9.91 11.52 11.48 7.48 

Ns هست. %1داری در سطح و معنی %5دار در سطح داری، معنیعدم معنی دهندهنشان، * و ** به ترتیب 
Ns, * and ** represent non significant, significant difeerence at 5% and 1% level probability, respectively. 

 

یانگین  با م گل  عداد  گل در مترمربع و  33/35کمترین ت

مربوط  گرم در مترمربع 21/12ها با میانگین تر گلکمترین وزن

سککولفورون با ریمبه تیمار شککاهد بود که از این نظر با تیمارهای 

 تریتوسولفورون + کامبادایو  گرم ماده مؤثره در هکتار 10مقدار 

داری نداشتند. تفاوت معنی در هکتارگرم ماده مؤثره  150با مقدار 

یانگین  کمترین وزن با م گرم در میلی 69/129خشکککک کالله 



 1399، پاییز 3، شماره8جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       352

مارهای با تی که  مد  به دسکککت آ هد  مار شکککا  مترمربع نیز از تی

 کامبا دایو  گرم ماده مؤثره در هکتار 10در مقدار  سولفورونریم

سولفورون + ت تفاو گرم ماده مؤثره در هکتار 150در مقدار  تریتو

 .(9 )جدولداری نداشت معنی

گرم  480به  700فلورفن از اکسکککیکش کاهش مقدار علف

و گل  ، وزنگل اگرچه باعث افزایش تعداد ماده مؤثره در هکتار

شککد ولی این افزایش از نظر آماری فقط در  وزن خشککک کالله

فلورفن در کش اکسککیدار شککد. کاربرد علفمعنی گل مورد تعداد

قدار  با به ماده مؤثره در هکتارگرم  480م قایسکککه  هایی در م تن

کش با همین مقدار در ترکیب با سکککیتوگیت و کاربرد این علف

و وزن خشکککک کالله گل  داری در وزنهیومیکس تفاوت معنی

فلورفن کش اکسیایجاد نکرد ولی اضافه کردن سیتوگیت به علف

ه کطوریدار تعداد گل در مترمربع شکککد، بهباعث کاهش معنی

قدار کاربرد اکسکککی با م تار  480فلورفن  ماده مؤثره در هک گرم 

سه با کاربرد  سیتوگیت در مقای  480فلورفن با مقدار اکسیبعالوه 

تار ماده مؤثره در هک کاهش معنی گرم  عث  گل در با عداد  دار ت

فلورفن کش اکسککیواحد سککطح شککد. افزودن هیومیکس به علف

گل در واحد سطح در مقایسه با داری در افزایش تعداد تأثیر معنی

بر اسکککاس مقایسکککات  تنهایی نداشکککت.کش بهکاربرد این علف

گرم  375به  500کش اگزادیازون از میانگین کاهش مقدار علف

تار عداد ماده مؤثره در هک عث افزایش ت و گل  تر، وزنگل با

دار نشد. همچنین افزودن عملکرد کالله شد ولی این تفاوت معنی

 375کش اگزادیازون در مقدار هیومیکس به علفسکککیتوگیت و 

فاوت معنی تار نیز ت ماده مؤثره در هک عدادداری در گرم  ، گل ت

 .(9 )جدولایجاد نکرد  و عملکرد کاللهگل  تروزن

گرم ماده  5/7به  10سولفورون از کش ریمکاهش مقدار علف

عداد مؤثره در هکتار عث افزایش ت و عملکرد گل  تر، وزنگل با

فقط در مورد تعداد گل  شککد ولی این افزایش ازنظر آماری کالله

به علفدار شکککمعنی یت و هیومیکس  کش د. افزودن سکککیتوگ

تر باعث افزایش تعداد گل و وزن 5/7سکککولفورون در مقدار ریم

داری ازنظر آماری وجود نداشککت. ها شککد، هرچند تفاوت معنیگل

گرم ماده مؤثره  5/7ار سولفورون در مقدولی کاربرد تیمارهای ریم

گرم  5/7سککولفورون در مقدار بعالوه سککیتوگیت و ریم در هکتار

مار هب ماده مؤثره در هکتار با تی قایسکککه  عالوه هیومیکس در م

قدار ریم ماده مؤثره در هکتار 10سکککولفورون در م افزایش  گرم 

 .(9 )جدولداری در وزن خشک کالله ایجاد شد معنی

 150در مقدار  تریتوسککولفورون + مباکادایکش کاربرد علف

تار ماده مؤثره در هک کاهش معنی گرم  عث  گل و با عداد  دار ت

کش به ها در واحد سطح در مقایسه با کاربرد این علفتر گلوزن

شککد. افزودن سککیتوگیت و  گرم ماده مؤثره در هکتار 112مقدار 

اده گرم م 112به مقدار  تریتوسولفورون + کامبادایهیومیکس به 

ها در واحد تر گلباعث افزایش تعداد گل و وزن مؤثره در هکتار

کش کاربرد علفولی  دار نبودسککطح شککد ولی این افزایش معنی

گرم ماده مؤثره در  150به مقدار  تریتوسکککولفورون + کامبادای

خشککک کالله در بین تیمارهای شککامل این  کمترین وزن هکتار

ست که با دو تیمار علف سولفورون + کامبادایکش دارا ه  تریتو

 + کککامبککادایو  گرم مککاده مؤثره در هکتککار 112بککه مقککدار 

عالوه هب گرم ماده مؤثره در هکتار 112به مقدار  تریتوسککولفورون

فاوت معنی ماری ت نداشکککهیومیکس ازنظر آ مار داری  ت ولی تی

گرم ماده مؤثره در  112به مقدار  تریتوسکککولفورون + کامبادای

ب با تیمار دایههکتار   + کامباعالوه سکککیتوگیت در مقایسکککه 

افزایش  گرم ماده مؤثره در هکتار 150به مقدار  تریتوسککولفورون

 .(9 )جدولداری در وزن خشک کالله ایجاد کرد معنی

سه گروهی تیمارهای علف شمقای سه با ی بهک تنهایی در مقای

سه تیمارهای علف سیتوگیت و هیومیکس )مقای و  1کش بعالوه 

ها کش( نشککان داد که افزودن سککیتوگیت و هیومیکس به علف2

خشکککک  بر افزایش تعداد گل و عملکرد کالله داریتأثیر معنی

شتزعفران  سه گروهی  ،ندا شان می 3همچنین نتایج مقای دهد ن
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فلورفن در مقایسککه با سککایر کش اکسککیتیمارهای شککامل علف

عث افزایش معنیکشعلف با گل و  (p≤0.01) دارها  عداد  ت

شک  عملکرد سایر مطالعات 10شدند )جدول زعفران کالله خ  .)

کاربرد علف کان  فلورفن در مزارع زعفران را اکسکککیکش نیز ام

 & Abbasian et al., 2014; Gelavi) کککنککدتککائککیککد مککی

Saaraani, 2006.)  نیز نشککان داد تیمارهای شککامل  4مقایسککه

ها باعث افزایش کشسایر علف کش گزادیازون در مقایسه باعلف

گل و عملکرد کالله خشکککک (p≤0.05)دار معنی عداد  شکککد  ت

 (.10)جدول
 

 وزن خشک برگ

بررسککی نتایج آزمایش نشککان داد که بیشککترین وزن خشککک 

مار اکسکککی قدار برگ از تی به م م 480فلورفن  اده مؤثره در گرم 

فلورفن به بعالوه هیومیکس به دست آمد. تیمارهای اکسی هکتار

اگزادیازون وجین دسککتی و گرم ماده مؤثره در هکتار،  480مقدار 

بعالوه سکککیتوگیت با این  گرم ماده مؤثره در هکتار 375به مقدار 

شتند. کمترین تیمار ازنظر وزن خشک برگ تفاوت معنی داری ندا

گرم  10سولفورون به مقدار عفران از تیمار ریموزن خشک برگ ز

 + کامبادایبه دسککت آمد ولی با تیمارهای  ماده مؤثره در هکتار

، شککاهد گرم ماده مؤثره در هکتار 150به مقدار  تریتوسککولفورون

قدار بدون کنترل، ریم به م ماده مؤثره در  5/7سکککولفورون  گرم 

تار قدار هک به م یازون  ماده  500، اگزاد تارگرم  ، مؤثره در هک

قدار ریم به م ماده مؤثره در هکتار 5/7سکککولفورون  بعالوه  گرم 

گرم ماده  112به مقدار  تریتوسولفورون + کامبا دایهیومیکس و 

تار فاوت معنی مؤثره در هک های ت مار نداشکککت. در بین تی داری 

سی سیشامل اک گرم ماده  480فلورفن به مقدار فلورفن، تیمار اک

بعالوه هیومیکس بیشکککترین وزن خشکککک برگ  رمؤثره در هکتا

فلورفن به زعفران را به خود اختصکککاص داد ولی با تیمار اکسکککی

داری تفاوت معنی تنهاییبه گرم ماده مؤثره در هکتار 480مقدار 

گرم  480فلورفن در مقدار نداشککت. افزودن سککیتوگیت به اکسککی

خشکککک  وزن دارتأثیری در افزایش معنی ماده مؤثره در هکتار

به  480فلورفن از برگ زعفران ایجاد نکرد. افزایش مقدار اکسککی

شک برگ زعفران  گرم ماده مؤثره در هکتار 700 بر روی وزن خ

ایجاد نکرد. مقایسکککات میانگین بین تیمارهای داری تأثیر معنی

و اگزادیازون  گرم ماده مؤثره در هکتار 500اگزادیازون به مقدار 

شان می مؤثره در هکتار گرم ماده 375در مقدار  دهد که کاهش ن

شککود کش اگرچه باعث افزایش وزن خشککک برگ میمقدار علف

سیتوگیت ولی این افزایش معنی ست. افزودن هیومیکس و  دار نی

باعث تأثیر  گرم ماده مؤثره در هکتار 375به اگزادیازون به مقدار 

 .(9 )جدولداری در وزن خشک برگ زعفران نشد معنی

سولفورون مواد افزودنی هیومیکس و سیتوگیت به ریمافزودن 

قدار  تار 5/7به م ماده مؤثره در هک چه وزن خشکککک  گرم  اگر

ماری معنی حاظ آ دار زعفران را افزایش داد ولی این افزایش ازل

گرم  150به مقدار  تریتوسککولفورون + کامبادایکش نشککد. علف

تار مل این  ماده مؤثره در هک های شکککا مار کش علفدر بین تی

با  برگ زعفران را به دسکککت آورد. هرچند کمترین وزن خشکککک

گرم ماده مؤثره  112به مقدار  تریتوسککولفورون + کامبادایتیمار 

فاوت معنی تار ت نداشککککت. افزودن مواد افزودنی در هک داری 

به مقدار  تریتوسککولفورون + کامباهیومیکس و سککیتوگیت به دای

گرم ماده مؤثره در هکتار باعث افزایش وزن خشکککک برگ  112

 .(9 )جدولدار نبود زعفران شد ولی این افزایش معنی

سه گروهی تیمارهای علف شی بهمقای سه با ک تنهایی در مقای

و  1عالوه سیتوگیت و هیومیکس )مقایسه هکش بتیمارهای علف

ا هکشهیومیکس به علف ( نشککان داد که افزودن سککیتوگیت و2

نداشککت. بر افزایش وزن خشککک برگ زعفران  داریتأثیر معنی

دهد که فقط نشککان می 6تا  3همچنین نتایج مقایسککات گروهی 

فلورفن در مقایسککه با سککایر کش اکسککیتیمارهای شککامل علف

وزن خشککک برگ  (p≤0.01)دار ها باعث افزایش معنیکشعلف

 (.10زعفران شدند )جدول 
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 بنه دختری هاییژگیو

اسککاس مقایسککات میانگین بیشککترین تعداد بنه دختری از  بر

گرم ماده مؤثره در هکتار به  480فلورفن به مقدار تیمار اکسکککی

فلورفن به دسککت آمد که از این نظر تفاوتی با تیمارهای اکسککی

قدار  تار بعالوه هیومیکس، وجین  480م ماده مؤثره در هک گرم 

ه مؤثره در هکتار گرم ماد 480در مقدار فلورفن دسکککتی، اکسکککی

سی سیتوگیت، اک گرم ماده مؤثره در  700فلورفن به مقدار بعالوه 

قدار  به م یازون  تار و اگزاد تار  375هک ماده مؤثره در هک گرم 

شت، درحالی سیتوگیت ندا شترین وزن کل بنهبعالوه  ها از که بی

گرم در مترمربع( به دست آمد که با  24/891تیمار وجین دستی )

گرم ماده مؤثره در هکتار و  480فلورفن به مقدار کسیتیمارهای ا

قدار اکسکککی به م تار بعالوه  480فلورفن  ماده مؤثره در هک گرم 

داری نداشککت. کمترین تعداد بنه دختری هیومیکس تفاوت معنی

مار دای بااز تی قدار  + کام به م ماده  150تریتوسکککولفورون  گرم 

سککولفورون به تیمارهای ریممؤثره در هکتار به دسککت آمد که با 

 5/7سککولفورون به مقدار گرم ماده مؤثره در هکتار، ریم 10مقدار 

بدون کنترل، دای هد  تار، شکککا ماده مؤثره در هک باگرم   + کام

گرم ماده مؤثره در هکتار بعالوه  112تریتوسکککولفورون به مقدار 

گرم ماده مؤثره در هکتار  5/7سولفورون به مقدار هیومیکس، ریم

 112تریتوسکککولفورون به مقدار  + کامبابعالوه هیومیکس و دای

داری نداشت. کمترین وزن گرم ماده مؤثره در هکتار تفاوت معنی

گرم ماده مؤثره در  10سککولفورون با مقدار ها از تیمار ریمکل بنه

گرم در مترمربع( به دسکککت آمد که با تیمارهای  39/487هکتار )

 150تریتوسککولفورون به مقدار  + باکامشککاهد بدون کنترل، دای

تریتوسککولفورون به مقدار  + کامبا گرم ماده مؤثره در هکتار، دای

گرم  5/7سولفورون به مقدار گرم ماده مؤثره در هکتار و ریم 112

 .(9 )جدولداری نداشت ماده مؤثره در هکتار تفاوت معنی

گرم  480به  700فلورفن از کش اکسکککیکاهش مقدار علف

سیتوگیت به این  ماده مؤثره در هکتار و نیز افزودن هیومیکس و 

دار گرم ماده مؤثره در هکتار تأثیر معنی 480کش به مقدار علف

که طوریها زعفران نداشکککت بهبر روی تعداد بنه و وزن کل بنه

شامل علف سیکلیه تیمارهای  فلورفن باهم دیگر تفاوت کش اک

به  500کش اگزادیازون از فداری نداشتند. کاهش مقدار علمعنی

گرم ماده مؤثره در هکتار اگرچه باعث افزایش تعداد و وزن  375

داری بنه دختری شککد ولی این افزایش ازنظر آماری تفاوت معنی

سیتوگیت و هیومیکس به علف شت. افزودن  کش اگزادیازون ندا

 )جدولداری برافزایش تعداد و وزن بنه دختری نداشت تأثیر معنی

9). 

گرم ماده  5/7به  10سولفورون از کش ریمکاهش مقدار علف

های زعفران مؤثره در هکتار باعث افزایش تعداد و وزن کل بنه

شد. تیمار ریمشد ولی این افزایش معنی سولفورون به مقدار دار ن

شترین تعداد و  5/7 سیتوگیت بی گرم ماده مؤثره در هکتار بعالوه 

کش به دسککت ای شککامل این علفوزن کل بنه را در بین تیماره

مل این علف های شکککا مار با دیگر تی کش آورد ولی از این نظر 

فاوت معنی قدار دایت کاهش م جاد نکرد.  باداری ای  + کام

گرم ماده مؤثره در هکتار باعث  112به  150تریتوسکککولفورون از 

شد ولی این افزایش معنیافزایش وزن کل بنه دار ها در مترمربع 

مل علفنشککککد. در بی های شککککا مار باکش داین تی  + کام

 112تریتوسولفورون به مقدار  + کامباتریتوسولفورون، کاربرد دای

گرم ماده مؤثره در هکتار بعالوه سککیتوگیت باجترین تعداد و وزن 

 کامباکش دایها را دارا شککد. افزودن هیومیکس به علفکل بنه

سولفورون + در هکتار اگرچه  گرم ماده مؤثره 112به مقدار  تریتو

نه کل ب عداد و وزن  ها را افزایش داد ولی این افزایش ازنظر ت

 .(9 )جدولدار نشد آماری معنی

سه گروهی تیمارهای علف شی بهمقای سه با ک تنهایی در مقای

و  1عالوه سیتوگیت و هیومیکس )مقایسه هکش بتیمارهای علف

ها کشه افزودن سککیتوگیت و هیومیکس به علف( نشککان داد ک2

نه زعفران  داریتأثیر معنی عداد و وزن ب نداشکککت. بر افزایش ت

دهد که فقط نشککان می 6تا  3همچنین نتایج مقایسککات گروهی 



 355     زعفران برگرز پهنه هایعلف در کنترل هاادجونت همراه باها کشعلفکاربرد ررسی امکان بحسینی ایوری و همکاران، 

با سککایر  مقایسککهفلورفن در کش اکسککیتیمارهای شککامل علف

عث افزایش معنیکشعلف با نه  (p≤0.01)دار ها  عداد و وزن ب ت

شدند )جدول شامل علف10 زعفران  کش اگزادیازون (. تیمارهای 

سایر علف سه با  ها اگرچه باعث افزایش تعداد و وزن کشدر مقای

شدند ولی این افزایش فقط در مورد وزن  بنه زعفران بنه زعفران 

(.10 ولجد) شد (p≤0.01)دار معنی
 

 

 کش و مواد افزودنیعلف مختلف تیمارهای در زعفران صفات میانگین مقایسه -9جدول 
Table 9- Mean comparison of saffron traits in different treatments as affected by herbicide type and adjuvants 

 تیمار
Treatment  تعداد گل 

Flowers 
number 

)2-per m( 

 ها تر گلوزن
Flower 
fresh 

weight 
)2-g.m( 

عملکرد کالله 
 خشک 

Dried stigma 
)2-yield (mg. m 

 وزن خشک برگ 
Leaf dry 

)2-weight (g.m 

  تعداد بنه دختری
Number of 

replacement 
)2corm (per m 

 ها وزن کل بنه
Total weight 

of corms 
)2-g.m( 

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

ماده 
 افزودنی

Adjuvant 
 وجین دستی

Hand weeding 
a69.33 a27.23 a295.153 ab122.19 ab215.63 a891.24 

 شاهد بدون کنترل
Weedy check 

g35.33 k12.21 k129.69 ef82.2 efg144.44 j500.33 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

700 _ b58.33 cde21.22 cde218.35 bcde101.04 abcd187.90 bc761.05 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

480 _ a65.33 bc23.71 bc247.56 abc113.08 a233.92 ab832.76 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

480 
 99کس یهیوم

Humix 99 
a67.33 b24.32 b261.07 a128.72 ab217.16 ab824.61 

 اکسی فلورفن
Oxyfluorfen 

480 
 سیتوگیت

Citogate 
b58.33 bcd21.84 cd225.54 bcde102.08 abcd192.95 bc749.87 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

500 _ cde50.33 efgh18.35 efg184.98 def87.86 defg163.53 def651.65 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

375 _ bc55.66 def20.44 def205.74 cde98.25 bcd185.08 cd726.99 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

375 
 99کس یهیوم

Humix 99 
bc56.66 def20.41 de211.69 bcde101.76 bcde181.36 cde701.44 

 اگزادیازون
Oxadiazon 

375 
 سیتوگیت

Citogate 
bcd54.33 defg19.78 defgh197.73 abc112.27 abc201.71 cdef681.36 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

10 _ fg39.0 jk13.33 k138.66 f75.11 fg134.19 j487.39 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

7.5 _ ef44.66 ij15.25 ijk154.46 def86.72 efg144.46 ghij559.61 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

7.5 
 99کس یهیوم

Humix 99 
de48 ghi17.3 ghij174.14 cdef95.07 defg156.16 fghi592.21 

 ریم سولفورون
Rimsulfuron 

7.5 
 سیتوگیت

Citogate 
cde50.33 fghi18.13 fghij176.28 cde98.12 cdef169.29 efg630.99 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ 

Tritosulfuron 
150 _ fg40.0 jk13.41 jk150.32 f75.25 g129.41 ij516.7 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ 

Tritosulfuron 
112 _ de47.33 ghi17.04 fghij177.5 def83.84 defg158.77 hij535.66 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ 

Tritosulfuron 
112 

 99کس یهیوم
Humix 99 

cde49.66 hi16.59 ghij164.91 bcde100.95 efg145.49 efgh621.18 

 تریتوسولفورون + کامبا دای
Dicamba+ 

Tritosulfuron 
112 

 سیتوگیت
Citogate 

cde50.33 ghi17.27 efghi189.03 bcd104.65 bcde179.85 def655.36 

 د.باشننمی درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف دارای دانکن آزمون اساس بر مشترک حروف با هامیانگین ستون هر در
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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 گیرینتیجه

شان داد به صل از این آزمایش ن افزودن که طورکلی نتایج حا

دار وزن خشکککک ها باعث کاهش معنیکشسکککیتوگیت به علف

ها تغییر کشهای هرز شکککد ولی افزودن هیومیکس به علفعلف

کاهش وزن خشکککک علفمعنی جاد نکرد. داری در  های هرز ای

ها اگرچه عملکرد گل کشیتوگیت و هیومیکس به علفافزودن س

دار نشکککد. در و بنه زعفران را افزایش داد ولی این افزایش معنی

مل علفکشبین علف های شکککا مار کش های موردبررسکککی تی

های هرز و افزایش فلورفن در کاهش وزن خشککک علفاکسککی

بهکشعملکرد زعفران از دیگر علف ند  که طوریها بهتر بود

مارهای جترین عملکرد با مار وجین از تی عد از تی کالله زعفران ب

عالوه به گرم ماده مؤثره در هکتار 480فلورفن به مقدار اکسکککی

قدار هیومیکس و اکسکککی به م ماده مؤثره در  480فلورفن  گرم 

ست آمد سیهای کشکاهش مقدار علف .هکتار به د و  فلورفناک

سارت این علف شد کشاگزادیازون باعث کاهش خ ها به زعفران 

سیتوگیت به این علف سوزی در ها خسارت گیاهکشولی افزودن 

افزودن هیومیکس بککه این  کککهزعفران را افزایش داد درحککالی

سوزی نداشت. گیاه گیاه ها تأثیری در افزایش یا کاهشکشعلف

های کشسوزی ناشی از علفتواند اثرات گیاهتدریج میزعفران به

سی  سیتما و اگزادیازون را تحمل کرده و تا حدودی با  فلورفناک

که نماید. درحالیرشککد زعفران مقداری از خسککارت را ترمیم می

و  سککولفورونریمهای سککیسککتمیک کشبررسککی خسککارت علف

بر روی زعفران نشان داد که به دلیل  تریتوسولفورون + کامبادای

ث توقف رشککد تدریج باعها به بنه زعفران بهکشانتقال این علف

قدار علفاسکککت.   شکککده با های دایکشکاهش م  + کام

سولفورون و  تریتوسولفورون سوزی اگرچه باعث کاهش گیاهریم 

ها حتی در مقدار کشو افزایش عملکرد زعفران شد ولی این علف

یافته نیز پتانسیل خسارت به مزارع زعفران رادارند. افزودن کاهش

این  هاییکارا تواندیمها کشعلفماده افزودنی سیتوگیت به این 

ولی با توجه  دهد را افزایشز هرهای ها در کنترل علفکشعلف

تانسکککیل خسکککارت این علف ها به زعفران کاربرد این کشبه پ

یافته نیز ها در مزارع زعفران حتی در مقدارهای کاهشکشعلف

رل تیمار جهت کنت ترینمناسب ،ا توجه به نتایجشود. بتوصیه نمی

به عملکرد  یابیدسکککتو  زعفرانمزرعه  برگپهن های هرزعلف

به مقدار  فلورفنوجین دسککتی، مصککرف اکسککی  بعد ازاقتصککادی 

کش اگزادیازون علف اگرچه .استگرم ماده مؤثره در هکتار  480

ماده مؤثره در هکتار 375به مقدار  های ، برای کنترل علفگرم 

تواند می اه زعفران نیزدر گیهرز و حصککول یک عملکرد مطلوب 

ها به دلیل کش. افزودن سیتوگیت به این علفباشند قابل توصیه

یه نمی به زعفران توصککک شکککود ولی افزودن افزایش خسکککارت 

به این علف عثکشهیومیکس  با افزایش عملکرد زعفران  ها 

 دار نیست.شود هرچند این افزایش معنیمی
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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 tank-

mixed 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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