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چکیده
دو عاملی (عامل اول به صورت فاکتوریل پژوهشی ،ارقام مختلف پیاز خوراکیدر کنترل علفهاي هرز بررسی امکان به منظور 

یا وجین در تمام مراحل رشد، علفکش گلو عامل دوم روش کنترل شامل رقم بهبهان، رامهرمز و پریماوراارقام پیاز شامل 
EC 25%یا اگزادیازون با فرموالسیون علف کش رونستاروعلف کش جدیدبه عنوانEC 24%اکسی فلورفن با فرموالسیون 

به EC12.5%با فرموالسیون ستوکسیدیمیا و نابواسEC25.5%یا ایوکسینیل با فرموالسیون و مخلوط علف کشهاي توتریل 
روز بعد از 15صفات تعداد علفهاي هرز گرفت. انجام در سه تکراردر قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفیکش قدیم)علفعنوان 

وزن متوسط سوخ، افزایش درصد ماده خشک،  روز بعد از سمپاشی، افزایش درصد30سمپاشی و وزن خشک علفهاي هرز 
که بین نتایج نشان داد.و درصد  مواد جامد محلول سوخ مورد بررسی قرار گرفتندافزیش اندازه قطر سوخ، افزایش عملکرد

بعد از وجین باالترین شد، ولی بین علفکشها، علف کش گل تفاوت آماري مشاهده نهاي هرز ظر میزان کنترل علفاز نارقام 
پیاز افزایش یافت. وزن متوسط سوخ  و قطر متوسط سوخ کش،دارا بود. همچنین با مصرف این علفرادرصد کنترل علف هرز

.ندشیمیایی هیچگونه اثري بر صفات کیفی نداشتکنترل علف کش رونستار باالترین اثر را دارا بود.  روشهاي ،بعد از آن

علف کش، وجین دستی. عملکرد سوخ، ،پیاز خوراکیکلیدي:هايواژه

Effect of old and new herbicides on weed control of onion cultivars

Hamdollah Eskandari1, Alireza Ebadipour1

1- Department of Agriculture, University of Payame-Noor, Tehran, Iran.

Abstract
In order to evaluate weed control of onion fields, a 3×4 factorial experiment (the first factor was onion cultivars
including local cultivar of Behbahan, local cultivar of Ramhormoz and primavera and the second factor was
hand weeding, and using three herbicide including Gol or Oxyflourfen EC 24% as a new herbicide and Ronstar
or Oxadiazon EC25% and mixture of Toteril or Iyoxinil 25.5% and Nabo-S or Setoxidim EC 12.5% as old
herbicides) was carried out based on RCBD in three replications. The number and dry matter of weeds were
measured 15 and 30 days after herbicide spraying, respectively. Furthermore, the percentage of increasing in dry
matter, weight and diameter of bulbs was measured. Onion cultivars had no difference regarding weed control.
Gol was the superior herbicide followed by Ronstar which improved bulb yield properties. Chemical weed
control had no effect of quality properties of onion.
Keywords: bulb yield, hand weeding, herbicide, onion.
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مقدمه 

را رعایـت کـرد   زراعـی باال بردن کیفیت و عملکرد آنها باید همانند محصوالت دیگر تمام روشـها و تـدابیر   براي تولید سبزیها و
) علفهاي هرز گیاهانی هستند که از زمانی که انسان شروع به انتخاب غذاي خود از میان گیاهان وحشی نمـوده  1385(دانشور، 

اند. ساده ترین تعریف علف هرز عبارت از گیاهی است که در جاي نا مطلـوب روییـده باشـد. اگـر بـا  اسـتفاده از       با اوهمراه بوده
. در )2004(گوشـه،  درصـد افـزایش یابـد   50تا 30علفهاي هرز مبارزه شود عملکرد گیاهان زراعی می تواندروشهاي مناسب با 

درصـد  100تـا  80کنند که در صـورت کنتـرل نشـدن    کشت پیاز علف هاي هرز فراوانی وجود دارد که با پیاز رقابت شدید می
هـاي  هاي مختلـف کنتـرل علـف   اساس و با در نظر گرفتن روش).  بر این1378پور و جعفري، (امینمحصول را از بین می برند

در ارقـام پیـاز   هدف از انجام این پژوهش مقایسه علف کشهاي مورد استفاده بر عملکرد و کنترل علفهـاي هـرز   هرز در منطقه، 
.خوراکی در شرق خوزستان بود

مواد و روشها

میـزان بارنـدگی   (داراي اقلـیم گـرم ونیمـه خشـک،     ن بهبهانشهرستادرمزرعه تحقیقاتی دراستان خوزستانآزمایش در یک 
پژوهش به صـورت آزمـایش   ) انجام گرفت. لومبافت خاك محل آزمایش سیلتی میلی متر،323نموگیاه حدود  دردوره رشد و

و عامـل دوم چهـار سـطح کنتـرل     پریمـاورا ومحلی رامهرمـز محلی بهبهان،پیاز شامل سه رقم دو عاملی (عامل اول فاکتوریل
هکتار، علف کش گل به میـزان  درلیترسهبه میزان وجین دستی در تمام مراحل رشد، علف کش رونستارهاي هرز شامل علف

مشخصـات  ) بـود. هکتاردرلیتردوولیترسه نابواس به ترتیب به میزان علف کشهاي توتریل ولیتر در هکتار و مخلوطی ازدو
اي مورد استفاده در این تحقیق در جدول یک درج شده است.هکشعلف

هاي مورد استفاده در آزمایش.کشمشخصات علف:1جدول 
نام تجاريفرموالسیونگروهکشنام علف

نابواسEC12.5%سیکلوهگزیندیونستوکسیدیم
گلEC 24%دي فنیل اتراکسی فلورفن
رونستارEC25%و G2%،SL12%اگزا دي آزولاگزادیــازون
توتریل% EC 22.5هیدروکسی بنزو نیتریلایوکسینیل

هاي هرز پیاز است، این تیمار به عنـوان شـاهد در نظـر گرفتـه     ترین روش کنترل علفدر منطقه، وجین دستی عمدهاز آنجا که 
25کشت شـدند و وقتـی کـه انـدازه نشـاي آنهـا       بذرها در نیمه دوم مهرماه در خزانه ها مقایسه گردد.کششد تا اثر آن با علف

10کشت گردید کـه فاصـله آنهـا از هـم روي ردیـف      ردیف پیاز6سانتی متر شد به زمین اصلی انتقال داده شدند. در هرکرت
برگی علف هاي  هـرز بـود کـه از نظـر     4تا 2سانتی متر بود. زمان سمپاشی در مرحله 50سانتی متر و فاصله خطوط  کاشت 

سمپاشـی همـه   بار صـورت گرفـت.  3روز بعد از کشت بود. سمپاشی با سمپاش پشتی با نازل بادبزنی و فشار 50نی حدوداً زما
وزن و تعـداد  روز بعـد از اعمـال تیمارهـا و شـامل     30و 15گیري شـده در  صفات اندازهکرتها در یک روز با هم صورت گرفت. 

براي تعیین درصد مـواد محلـول از   گیري شدند.مواد محلول سوخ نیز اندازهعملکرد سوخ، قطر سوخ و ز بود. خشک علفهاي هر
از هر تیمار (در قسمت سمپاشی شده ونشده) یـک  ،درصد ماده خشکمحاسبهبرايشد.دستگاه رفرکتومتر دیجیتالی استفاده 

گردیـد. ن خشک را محاسبه سپس وزساعت قرار داده شد و48درجه به مدت 75در دماي گرمی از سوخ در اون 200نمونه 
هـا و مقایسـه   . بـراي تجزیـه واریـانس داده   صـورت گرفـت  برداشت محصول در ماههاي اردیبهشت تا خـرداد ، بسته به نوع رقم

استفاده شد.MSTATCافزار ها (با استفاده از روش دانکن) از نرممیانگین
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ایج و بحث نت
Amaranthus(غالب مزرعه در این تحقیق تاج خروسهرزهايعلف retroflexus(هویج وحشی ،)Daucus carota(ترهو شاه

)Fumaria vaillantti() روز پس از سمپاشی)  علف کشها اثر معنی داري در سطح 30و15بود. با توجه به نتایج تجزیه واریانس
تعداد علف هرز مشاهده نشد. بین علف از نظربین ارقام اختالف معنی داري ).P≤0.01(% بر تعداد علفهاي هرز پیاز داشت1

روز پس از سم پاشی) علف کش گل باالترین  اثر را  بر جمعیت علفهاي هرز غالب مزرعه داشت که علت آن 30و 15کشها (
تواند به صورت پس رویشی و پیش کش میهمچنین این علف.باشددوام و ماندگاري طوالنی مدت این علف کش در خاك می

،مقاوم شدن علفهاي هرز به سمومبه دلیلبود که این امرکند. کمترین اثر مربوط به مخلوط توتریل و نابواس رویشی عمل 
) به خود اختصاص داد (جدول 70علف کش گل همچنین بیشترین افزایش عملکرد را (%کش بود.علفتبخیر شدید و آبشویی

ر بوده و بعد از علف کش گل توانسته باعث افزایش عملکرد) درضمن علف کش رونستار نیز در کنترل علف هاي هرز موث2
دارد.) مطابقت1996(%) گردد که با نتایج  قاسم48(

درصد تاثیر علف کشهاي مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی (درصد افزایش):2جدول 
مواد محلولماده خشکعملکردقطر سوخوزن سوخروش کنترل
a90a47a87a١/٢a13وجین دستی
b69a44b70a3/2a14علف کش گل

c50b29c49a7/1a14رونستار
d34b29d30a3/1a15مخلوط توتریل و نابواس

با هم ندارند.در هر ستون تفاوت معنی داريبر اساس آزمون دانکن، حروف مشابه

علف کش گل توانست باالترین درصد کاهش وزن خشک علف هاي هرز را به خود اختصاص د هد. با توجه ،بعد از وجین دستی
به مشکالتی که در کنترل برخی گونه هاي علف هرز و کارایی پایین علف کشهاي رایج وجود دارد استفاده از علف کش گل در 

تره و هویج وحشی بهتر از تاج خروس کنترل شدند که شاه،پیاز قابل توصیه می باشد. در بین علف هاي هرز غالب مزرعه
) علف هرزي چهار کربنه و داراي سرعت رشد اولیه زیاد(کربنه بودن آنها در مقایسه با تاج خروس 3دلیل آن رشد اولیه کند و 

ترین حد مشاهده شده و اثر متقابل رقم بهبهان و وجین در باال،در بین اثرات متقابل رقم و روشهاي کنترل).3می باشد (جدول
% در بین روشهاي کنترل افزایش چشمگیري در عملکرد نشان داد و بعد از آن اثر متقابل رقم بهبهان و علف کش 96با حدود 

گل بیشترین اثر را بر عملکرد داشت که د لیل آن می تواند به محلی بودن پیاز و ناخالصی آن و در کل مقاومت کم در مقابل 
د که با اعمال تیمار سمپاشی و وجین نسبت به شاهد بیشترین افزایش عملکرد را نشان داد. کمترین درصد علف هرز می باش

رقم پریماورا و مقاوم ی بودنافزایش عملکرد مربوط به اثر متقابل رقم پریماورا و روشهاي کنترل می باشد که دلیل آن اصالح
اشد. بعد از وجین دستی، علف کش گل توانست باالترین اثر را بر افزایش سازي آن در برابر علف هرز و افزایش عملکرد آن می ب

صفات کمی گذارد و بعد از آن رونستار بیشترین تاثیر را در بین علف کشها بر صفات کمی داشت.

روز بعد از سمپاشی30تاثیر روشهاي کنترل بردرصد کاهش وزن خشک علف هاي هرز :3جدول 
هویج وحشیکنترلروش

)Daucus carota(
تاج خروس

)Amaranthus retroflexus(
ترهشاه

)Fumaria vaillantti(
a100a100a100وجین

b87b64b72کش گلعلف
c54c48c51رونشتار
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c52c44d46مخلوط توتریل و نابواس
با هم ندارند.در هر ستون تفاوت معنی داريبر اساس آزمون دانکن، حروف مشابه

) که 2(جدولداشت. رابطه مستقیمی بین صفات کمی (درصد افزایش وزن سوخ، درصد افزایش قطر سوخ و عملکرد) وجود 
علت آن حذف علفهاي هرز مزرعه و آماده شدن شرایط براي استفاده بیشتر از  مواد غذایی توسط پیاز می باشد که نتیجه آن 

(افزایش درصد ماده خشک و افزایش درصد مواد محلول جامد)  هیچگونه افزایش عملکرد می باشد. اما در مورد صفات کیفی 
این صفات بیشتر در اثر شرایط تغذیه اي، کودي، آبیاري و توارثی نشد. چرا که تفاوت معنی داري بین علف کشها مشاهده 

د .نکنتغییر می
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