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  ).Setaria italica Lروباهی ( هاي هرز در ارزن دم کنترل شیمیایی علف

  
  پور مجید عباس*

  پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان رضوي،  استادیار بخش تحقیقات گیاه
  ات، آموزش و ترویج کشاورزي، مشهدسازمان تحقیق
  30/10/1398؛ تاریخ پذیرش: 29/07/1397تاریخ دریافت: 

  1چکیده
سبب گسترش کشت ارزن  خشک و شورشوري در کشور و تحمل ارزن به شرایط گسترش پدیده خشکسالی و : سابقه و هدف

هرز باعث  هاي علفترین عوامل کاهش عملکرد ارزن هستند. بنابراین مدیریت مناسب  هرز یکی از مهم هاي علف. شده است
سهولت در هرز از نظر  هاي علفشود. کنترل شیمیایی  می در آن هاي مصرفی بهبود عملکرد محصول و افزایش کارآیی نهاده

امکان استفاده جامعی در مورد  پژوهشتاکنون از سوي دیگر هاي کارگري همواره مورد توجه بوده است.  کاهش هزینهکاربرد و 
، پژوهشهدف از انجام این بنابراین انجام نشده است.  کشور روباهی) (دم ارزنمزارع هاي هرز  کنترل علف درها  کش  علفاز 

تا  هرز مزارع ارزن بود  هاي بر روي علف با نحوه عمل متفاوت کش  برگ  منظوره و باریک دو  کش علف چندبررسی کارآیی 
  .معرفی و توصیه شونددر این محصول استفاده  ي قابلها کش  علف

  

) WG ®سولفوسولفورون (توتال + متیل سولفورون متهاي  کش علفرویشی  پس امکان مصرفمنظور بررسی  به: ها مواد و روش
 OD (18 ®یدوسولفورون (آتالنتیس + گرم در هکتار، مزوسولفورون 95/19) WG ®در هکتار، سولفوسولفورون (آپیروسگرم  32

 )EC ®پالس رایس (سانسولفورون  اتوکسی + گرم در هکتار، آنیلوفوس 1100)  SC®+ دیفلوفنیکان (پنتر گرم در هکتار، ایزوپروتون
  گرم  EC 25 (1000 ®گرم در هکتار، اگزادیازون (رونستار 1200) SC400  ®استار گرم در هکتار، اگزادیارژیل (تاپ 945

متیل  گرم در هکتار، دیکلوفوپ 2/55) درصد EW5/7  ®اتیل (پوماسوپر پی هاي فنوکساپروپ کش  برگ  در هکتار و باریک
) EC 240 ®گرم در هکتار، کلودینافوپ (تاپیک 150) EC 100 ®گرم در هکتار، پینوکسادن (آکسیال 5/867)  EC®(ایلوکسان

ذکر  ثرهؤم  ها بر اساس ماده کش (دز علف گرم در هکتار 300) EC ®(تراکسوس + کلودینافوپ  گرم در هکتار و پینوکسادن 192
هاي کامل تصادفی با چهار  ، آزمایشی در قالب طرح بلوكرقم باستان روباهی هرز در ارزن دم هاي علفدر کنترل است) شده 

در ایستگاه تحقیقات طرق  خراسان رضوياستان کشاورزي و منابع طبیعی  و آموزش مرکز تحقیقاتمزرعه تحقیقاتی در تکرار 
   انجام شد. 1391سال زراعی تابستان در  مشهد

  

  )، .Amaranthus retroflexus Lخروس ( تاج ارزن شامل مزرعهبرگ غالب  هرز پهن  هاي علفنتایج نشان داد : ها یافته
 برگ غالب مزرعه  هرز باریک هاي  ) بودند و علف.Portulaca oleracea L) و خرفه (.Chenopodium album Lسلمه (

تمامی  ) بودند..Echinocloa crus-galli (L.) P.Beauv) و سوروف (.Setaria viridis (L.) P.Beauv( چسبک شامل
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وزن خشک تراکم و دار  معنیو کاهش  هرز  هاي کنترل مناسب علفباعث  ،ها کش برگ و باریک منظوره دوي ها کش  علف
متیل،  اتیل، دیکلوفوپ پی فنوکساپروپمصرف . شدند نسبت به شاهد بدون مبارزه برگ برگ و باریک پهن هرز  هاي علف

+  سولفورون سولفوسولفورون، سولفوسولفورون و مزو + متیل سولفورون مت ،کلودینافوپ پینوکسادن+ ،پینوکسادن، کلودینافوپ
   .شوند میوصیه نتدار عملکرد ارزن  و کاهش معنی خسارت شدیدایجاد دلیل  بهیدوسولفورون 

  

 اگزادیازون ل واگزادیارژی، ایزوپروتون+ دیفلوفنیکان، سولفورون اتوکسی + آنیلوفوس منظوره هاي دو کش علفمصرف  :گیري نتیجه
رسد  نظر می بهبنابراین و شدند نسبت به شاهد بدون مبارزه دار عملکرد  معنی افزایش باعثهرز،   هاي ضمن کنترل مناسب علف

  .توصیه استقابل  ها در ارزن مصرف آن
  

   سوزي ، گیاهها کش   علف، اگزادیارژیل، اگزادیازونافت عملکرد،  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
خشک  ارزن جزو محصوالت اصلی مناطق نیمه

منظور استفاده  اي به العاده جهان است و پتانسیل فوق
تامین امنیت غذایی این مناطق عنوان غذا، علوفه و  هب

این گیاه خاطر تحمل خوب ارزن به خشکی،  هد. بدار
در مناطقی که اغلب براي سایر محصوالت  دتوان می

مورد کشت و کار  ،زراعی بسیار گرم و خشک هستند
با توجه به گسترش پدیده خشکسالی . )19( قرار گیرد

رود کشت ارزن در  شوري در کشور، انتظار میو 
ارزن گسترش یابد. بیش از پیش هاي آینده  سال

ریز و  جزو غالت دانه ششمین غله مهم دنیا است و
  هاي فراوانی است.  ساله است که داراي گونه یک

روباهی  ارقام مهم ارزن در کشور شامل ارزن دم
)Setaria italica L. معمولی ) (رقم باستان)، ارزن

(رقم پیشاهنگ) و ارزن مرواریدي (رقم نوتریفید) 
آمار سازمان خواربار آخرین بر اساس ). 12باشند ( می

این گیاه مساحتی بیش ، 2013) در سال فائوجهانی (
میلیون  11میلیون هکتار در آفریقا و حدود  20از 

کشورهاي هکتار در آسیا را زیر کشت خود دارد. 
و  هکتار) 9200000(با  هندکننده آن  تولیدعمده 

همین بر اساس هستند.  هکتار) 3800000نیجریه (با 
در هکتار  11200سطح زیر کشت ارزن در ایران آمار 
دانه این گیاه عالوه بر  .)7( بوده است 2013سال 

اي براي دام و طیور، توسط انسان نیز  مصرف علوفه

میلیون  500شود و امروزه غذاي حدود  مصرف می
. ارزش )8( از مردم جهان را تشکیل داده استنفر 

غالت از نظر  غذایی آن در مقایسه با دیگر
 درصد پروتئین 5/12بوده و شامل   ها غنی هیدرات کربو
ترین عیب دانه ارزن داشتن درصد باالیی  مهمباشد.  می

هضم است. علت باال بودن  قابل فیبر خام است که غیر
 لما و پالئا با دانه است.خاطر همراه بودن  هاین فیبر ب

 درصد 70 یروباه ). ارزش غذایی علوفه ارزن دم32(
 45روباهی  ). ارزن دم15ارزش غذایی ذرت است (

و نازك است  اي ساقه دارايروز پس از کشت 
ارزن گیرد.  عنوان علوفه مورد چرا قرار می هبتواند  می

بهینه . میزان تراکم )26 و 25( متحمل به شوري است
بوته در هکتار  200000تا  175000کاشت ارزن 

متر است.  سانتی 3-6. عمق کاشت بذر )30( باشد می
کشت ارزن با ماشین مخصوص بذر کار غالت بهترین 

زنی را تضمین  تنها بهترین جوانه روش بوده و نه
کند بلکه پراکندگی یکنواخت و خوب گیاه را نیز  می

تر و  تولید علوفه بیشبه همراه خواهد داشت. جهت 
). در 23روز مناسب است ( 10تا  7بهتر، دور آبیاري 

برداشت جهت علوفه سبز زمان  ارزن بهترین زمان
ها است و بهترین زمان برداشت براي  ظهور پانیکول

ها و زرد شدن  تولید دانه، زمان تغییر رنگ پانیکول
  . )11( هاي پایین است برگ
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از موانع اصلی افزایش محصول در هرز   هاي علف
هاي هرز با ارزن براي نور، رطوبت  علفارزن هستند. 

  کنند و کیفیت و  خاك و مواد غذایی رقابت می
 در بین کشاورزاندهند.  کمیت محصول را کاهش می

ترین  هرز یکی از مهم هاي علف ،کشورهاي آفریقایی
بنابراین مدیریت عوامل کاهش عملکرد ارزن هستند. 

هرز باعث بهبود عملکرد محصول و  هاي علفمناسب 
 ).19شود ( میها  آنهاي مصرفی  افزایش کارآیی نهاده

در شرایط کمبود منابع مورد نیاز هاي هرز  رقابت علف
 28یابد ( تري می ویژه آب) اهمیت بیش هبراي رشد (ب

 Cynodon( مرغی پنجه مانندهاي هرزي  علف). 36و 

dactylon L.( ،قیاق )Sorghum halepense L.(  و
 عنوان هب) .Digitaria sanguinalis L(خرچنگ  علف

زنگ، سیاهک، عوامل  مانندمیزبان عوامل بیماریزا (
با گذرانی هستند و  ها) جهت زمستان قارچی و سفیدك

کنند.  بر روي ارزن ایجاد بیماري میشروع فصل رشد 
در مراحل ابتدایی رشد و تثبیت خود به ویژه  بهارزن 

  ). 27هرز بسیار حساس است (  هاي علفرقابت 
انداز کافی  این وضعیت تا اواسط فصل که ارزن سایه

هاي کشت و جلوگیري  براي پوشش فضاي بین ردیف
   کند، ادامه دارد هاي هرز ایجاد می از رشد علف

ثیر أتدر مورد ساله  ررسی سهنتایج یک ب. )19 و 18(
دستی و ترکیب  وجین، هاي مختلف مکانیکی روش

هرز ارزن مرواریدي   هاي علفاین دو روش بر کنترل 
نشان  شد، صورت دیم در غرب آفریقا کشت می هکه ب
داري بر  ثیر معنیأهرز ت  هاي علفروش کنترل  داد

دانه ترین عملکرد  که بیش طوري هعملکرد ارزن داشت ب
 دستی هکتار) از تیمار وجینگرم در  کیلو 1012ارزن (

دست آمد. پس از آن تیمار کنترل  هتمام فصل ب
دستی  هرز بین ردیف و وجین  هاي علفمکانیکی 

هرز روي ردیف بود که با تیمار وجین تمام   هاي علف
  . )13( داري نداشت فصل اختالف معنی

سهولت کاربرد و ها از نظر   کش  مصرف علف
هاي کارگري همواره مورد توجه بوده  کاهش هزینه

در مورد استفاده از  محدوديهاي  بررسیاست. 
ر گیاه هرز د  هاي علفمنظور کنترل  ها به کش  علف

و در نتیجه تعداد اندکی  زراعی ارزن انجام شده است
هرز در ارزن   هاي علفکش براي کنترل انتخابی   علف

به نیز ها  آن تر بیش) که 19و  16اند ( به ثبت رسیده
برگ در ارزن اختصاص دارد  هرز پهن  هاي علفکنترل 

ثره ؤگرم ماده م 750کش آترازین ( علفمصرف ). 31(
رویشی یا کمی پس  صورت مصرف پیش هدر هکتار) ب

   تر ارقام ارزن توصیه شده است از رویش در بیش
هاي پروپازین،  کش . پس از آترازین، علف)19 و 18(

متالین، ایزوپروترون، بوتاکلر نیز  اگزادیازون، پندي
جز ارزن  جهت مصرف در سایر ارقام ارزن (به

در یک بررسی ). 20روباهی) توصیه شده است ( دم
کارفنترازون در کش  علفمشخص شد مصرف 

آمین و دایکمبا باعث افزایش  فوردي اختالط با تو
برگ نسبت به   هرز پهن  هاي علفدار کنترل  معنی

. ها در ارزن شده است کش  علف انفراديحالت کاربرد 
هاي ارزن در اثر  خسارت جزئی و موقتی بر روي برگ

کش مشاهده شد که پس از مدت  مصرف علف
کوتاهی برطرف شد و باعث کاهش عملکرد دانه ارزن 

+ بروموکسینیل،  آ پی سی ام). اختالط 16( نشد
پیر و  + فلوروکسی آ پی سی + کلوپیرالید، ام آ پی سی ام

پیر ضمن  + فلوروکسی + کلوپیرالید آ پی سی امهمچنین 
برگ خسارت  هرز پهن  هاي علفکنترل مناسب 

روباهی  وزن خشک ارزن دمکاهش داري بر روي  معنی
  ). 17از خود نشان ندادند (

 4هرز در ارزن بین   هاي علفدوره بحرانی کنترل 
 در آزمایشی). 27( گزارش شده استبرگی ارزن  6تا 

متوالکلر  هاي اس کش  منظور بررسی کارآیی علف که به
شده) در  متالین (در دزهاي توصیه پنديو  )بنوکساکر(

زراعی ارزن مرواریدي  هرز در گیاه  هاي علفکنترل 
متوالکلر  کش اس  علفمشخص شد ، انجام شد
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شدن استفاده  صورت قبل از سبز هوقتی ب )بنوکساکر(
را کاهش داد. اما استفاده از شد، تراکم و عملکرد ارزن 

شدن عملکرد ارزن را  کش کمی پس از سبز این علف
صورت قبل از  همتالین ب کاهش نداد. کاربرد پندي

شدن ضمن کنترل  شدن و یا کمی پس از سبزسبز
عملکرد ارزن را کاهش نداد.  ،هرز  هاي علفمناسب 

 متوالکلر کش اس  کنترل سوروف هنگامی که علف
کش  و علف شدن سبزصورت اوایل  به )بنوکساکر(

شدن استفاده شد،  صورت قبل از سبز همتالین ب پندي
هاي  کش رویشی علف مصرف پیش. )5( بهتر بود

کیلوگرم  5/7میزان  + پرتیالکلر (به سولفورون متیل بن
هرز و  هاي علفدر هکتار) باعث کاهش جمعیت 

ارزن ). 14افزایش عملکرد ارزن انگشتی شده است (
مصرف روباهی در مقایسه با سایر ارقام ارزن به  دم

کش  علفتر است. در یک بررسی  ها حساس کش علف
گرم در هکتار) هفت روز  50میزان  بهسافلوفناسیل (

هاي هرز در ارزن  قبل از کاشت براي کنترل علف
استفاده بود  قابل )معمولیپروسو (مرواریدي و ارزن 

   ).29داشت (روباهی به آن تحمل ن اما ارزن دم
 ها کش  یی علفآجامعی در مورد کار پژوهشتاکنون 
در کشور زراعی هرز در ارزن  هاي علفبر کنترل 

، پژوهشاین انجام هدف از بنابراین انجام نشده است. 
 شامل منظوره دو  کش علف چندبررسی کارآیی 

 سولفوسولفورون، سولفوسولفورون، + متیل سولفورون مت
 کاندیفلوفنی + یدوسولفورون، ایزوپروتون + مزوسولفورون

 لاگزادیارژیسولفورون،  هاي آنیلوفوس+ اتوکسی کش و علف
ها  برگ پهنها،  برگ باریکعالوه بر  (کهاگزادیازون  و

 ها کش  برگ  و باریککنند)  ها را نیز کنترل می و جگن
 متیل، پینوکسادن، اتیل، دیکلوفوپ پی شامل فنوکساپروپ

 آمیخته پینوکسادن+ کش پیش کلودینافوپ و علف
. بودهرز مزارع ارزن   هاي علفروي  کلودینافوپ

همچنین میزان خسارت وارده به ارزن در اثر مصرف 
  .گرفتها مورد بررسی قرار  کش  این علف

  

  ها مواد و روش
در  1391ی سال زراعتابستان در  پژوهشاین 

کشاورزي  و آموزش مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات
ایستگاه طرق در  خراسان رضوياستان و منابع طبیعی 

 ، عرض جغرافیایی59° 39ً با طول جغرافیایی مشهد
 .متر از سطح دریا انجام شد 980و ارتفاع  °36 20ً

 هاي کامل تصادفی با چهار آزمایش در قالب طرح بلوك
 ).Setaria italica L( روباهی تکرار انجام شد. ارزن دم

 25میزان  به همدانی رقم باستان با استفاده از بذر کار
متر بین دو  سانتی 60گرم در هکتار (فواصل  کیلو

ردیف و سه خط کاشت در هر ردیف) کشت شد. 
اول تیرماه در  کاشت ارزن متر بود. 3×8ابعاد هر کرت 

 200سوپر فسفات تریپل   کود. انجام شد 1391
در  گرم کیلو 100در هکتار، سولفات پتاسیم  گرمکیلو

صورت مخلوط  هدر هکتار ب گرم کیلو 50هکتار و اوره 
گرم  کیلو 100با خاك قبل از کاشت به زمین داده شد. 

اوایل اوره نیز در دو مرحله در طی رشد (کود 
در  گرمکیلو 50هر مرحله دهی  زنی و اوایل ساقه پنجه

  صورت سرك داده شد. ه) بهکتار
 صورت هب 1391تیرماه  28ها در  کش پاشی علف سم

چهار تا  وبرگی ارزن   چهاردر مرحله رویشی  پس
 .انجام شد مزرعه غالبهرز   هاي علفشش برگی 

پاش ماتابی پشتی مجهز به  پاشی با استفاده از سم سم
بر اساس بار انجام شد.  5/2اي و با فشار  نازل شره

 300پاش  سمشده میزان مصرف آب  کالیبراسیون انجام
 12تیمارهاي آزمایش شامل . بود لیتر در هکتار

دستی و  به همراه شاهد وجین  )1(جدول  کش علف
انتخاب بود.  در تمام فصل شاهد بدون مبارزه

کش مورد استفاده در این  تیمارهاي مختلف علف
در سال  آزمایش بر اساس انجام یک پیشبررسی 

  نیز با استناد  و زراعی قبل از انجام آزمایش اصلی
   در این زمینه جام گرفتهان هاي پژوهشبررسی  به

فقط هاي  پهن در تیمار  هرز برگ  هاي علف. انجام شد
دستی حذف شدند. در   وجین وسیله هکش ب  برگ  باریک
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شاهد  هرز در کرت   هاي ه علفهمطول دوره رشد 
ارزیابی چشمی خسارت حذف شدند. نیز وجین دستی 

ها در دو هفته پس از  کش  وارده به ارزن توسط علف
 خسارت بر اساس جدول ارزیابی چشمی پاشی سم

هاي هرز اروپا  لفمربوط به شوراي تحقیقات ع
)European Weed Research Council( انجام شد 
هرز  هاي علفپاشی،  پس از سم چهار هفتهدر . )35(

ها، با قرار  به تفکیک گونه شمارش و وزن خشک آن
ساعت  72مدت  هدرجه ب 75ها در آون  دادن نمونه

پاشی  دو و چهار هفته پس از سمدر توزین شدند. 
گیري شد. همچنین در چهار هفته  ارتفاع ارزن اندازه

وزن  وبوته  ارزن در تک برگ دتعدا پاشی پس از سم
 گیري شد. ارزن اندازه بوته تک اندام هواییخشک 

الزم به ذکر است در تجزیه واریانس مربوط به تراکم 
برگ، تیمارهاي فقط  هرز پهن  هاي و وزن خشک علف

   کش در نتایج لحاظ نشدند. برگ  باریک
در بود.  1391ماه  تاریخ برداشت ارزن دوم آبان

طول  ها، ، پس از حذف حاشیهزمان برداشت ارزن
در هر ارزن دانه عملکرد  و زیستیعملکرد  ،پانیکول
هاي مربوط به تراکم و  براي داده .یري شدگ اندازهکرت 

خروس، سلمه، خرفه،  هاي هرز تاج وزن خشک علف
بوته  سوروف و ارزنک (چسبک) و وزن خشک تک

از تبدیل لگاریتمی پاشی  هفته پس از سم ارزن چهار
ها و مقایسه  واریانس داده تجزیهها استفاده شد.  داده

 LSDبا آزمون  SAS (9.2)افزار  ها با نرم میانگین
  انجام شد.  درصد 5در سطح احتمال حفاظت شده 

  
  .هاي مورد استفاده در آزمایش کش مشخصات علف -1جدول 

Table 1. Characteristics of herbicides applied in the experiment. 
  کش نام عمومی علف

Herbicide Common name  
  نام تجاري

Trade name  
  فرموالسیون

Formulation 
  ثره در هکتار)ؤ(ماده م دز مصرف

Application rate (g a.i. ha-1) 
  شرکت تولیدکننده

Producer company 
  سولفوسولفورون + متیل سولفورون مت

Metsulfuron-methyl+ sulfosulfuron 
  توتال
Total  WG 32 

  یو پی ال
UPL  

  سولفوسولفورون
Sulfosulfuron 

  آپیروس
Apyrus  WG  19.95  گیاه  

Gyah  
  سولفورون اتوکسی + آنیلوفوس

Anilofus+ ethoxysulfuron 
  پالس رایس سان

Sunrice plus EC  945  بایر کراپ ساینس  
Bayer crop science  

  یدوسولفورون + مزوسولفورون
Mesosulfuron+ idosulfuron 

  آتالنتیس
Atlantis 

OD 18  بایر کراپ ساینس  
Bayer crop science  

  + دیفلوفنیکان ایزوپروتون
Isoprotron+ diflophenican 

  پنتر
Panther 

SC 1100  بایر کراپ ساینس  
Bayer crop science  

  اگزادیارژیل
Oxadiargyl 

  استار تاپ
Topstar 

SC 1200   ساینسبایر کراپ  
Bayer crop science  

  اگزادیازون
Oxadiazon 

  رونستار
Ronstar EC 1000 

  بایر کراپ ساینس
Bayer crop science  

  اتیل پی فنوکساپروپ
Fenoxaprop-p-ethyl 

  پوماسوپر
Puma super EW 55.2  بایر کراپ ساینس  

Bayer crop science  
  متیل دیکلوفوپ

Diclofop-methyl 
  ایلوکسان
Illoxan EC 867.5  بایر کراپ ساینس  

Bayer crop science  
  پینوکسادن

Pinoxaden 
  آکسیال
Axial  EC 150  سینجنتا  

Syngenta  
  کلودینافوپ

Clodinafop 
  تاپیک

Topik EC 192  سینجنتا  
Syngenta  

   + کلودینافوپ  پینوکسادن
Pinoxaden+ clodinafop 

  تراکسوس
Traxos  

EC 300  سینجنتا  
Syngenta  
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  نتایج و بحث
 شامل برگ غالب مزرعه  پهنهرز   هاي علف

 ، سلمه).Amaranthus retroflexus L( خروس تاج
)Chenopodium album L.(  و خرفه)Portulaca 

oleracea L. (برگ   هرز باریک  هاي بودند و علف
 Setaria viridis( ارزنک (چسبک) شامل غالب مزرعه

(L.) P.Beauv.) و سوروف (Echinocloa crus-galli 

(L.) P.Beauv. (دیگر نیز در چندین بررسی .بودند 
خروس و ارزن وحشی از  هاي هرز سوروف، تاج علف

ارع ارزن مزساز  لهأمسهاي هرز  علفترین  مهمجمله 
نتایج بررسی . )29 و 19، 18( گزارش شده است

ازاي تولید  سوروف به هرز علفدیگري نشان داد که 
تري نسبت به  میزان آب کم هر واحد ماده خشک به

ارزن نیاز دارد و بنابراین در شرایط تنش خشکی در 
و بنابراین کنترل این  )19( تر است رقابت با ارزن موفق

دو هفته پس از  هرز اهمیت زیادي دارد. علف
ها  کش  ارزیابی چشمی درصد خسارت علف ،پاشی سم

هنده خسارت شدید بعضی از د نشانبه ارزن 
 ها کش برگ باریکخصوص  هبمنظوره و  هاي دو کش علف

کلودینافوپ، هاي  کش  علفکه  طوري بهارزن بود.  به
ترین  + کلودینافوپ بیش پینوکسادن و پینوکسادن

ه ارزن وارد را از لحاظ ارزیابی چشمی ب خسارت
   ).است  ها نشان داده نشده کردند (داده
ي ها کش پاشی، اثر علف هفته پس از سمچهار 

هرز   هاي تراکم و وزن خشک علفبر میزان  منظوره دو
(جداول تجزیه واریانس نشان دار بود  معنیبرگ  پهن

منظوره  هاي دو کش  تمامی علف. است)  داده نشده
) و 1دار تراکم (شکل  مورد بررسی باعث کاهش معنی

هرز خرفه، سلمه و  هاي علف) 2وزن خشک (شکل 
 نتایجشدند. نسبت به شاهد بدون مبارزه تاج خروس 

هاي  کش  علف ه استنشان دادهاي مختلف  بررسی
متیل+ سولفوسولفورون،  سولفورون متمنظوره  دو

 + یدوسولفورون و سولفوسولفورون مزوسولفورون
 هرز  هاي ري از علفبسیا کنترلکارآیی مناسبی در 

کشیش، غربیلک،  خارلته، کیسهوحشی،  خردل مانند
نتایج یک ). 2 و 1( دارند ، خاکشیر و خرفه سلمه

دیفلوفنیکان+  کش علف نشان دادساله  پنج  آزمایش
 راخ تی هرز از جمله بی هاي کنترل علف ایزوپروترون در

)Gallium aparine L.) سیزاب ،(Veronica spp.،( 
) .Poa spp) و پوآ (.Stellaria media Lگندمک (

ی دیگر پژوهش. در )4( کارآیی بسیار خوبی دارد
گرم در  390سولفورون  آنیلوفوس+ اتوکسیکاربرد 

ثره هشت روز پس از نشاکاري برنج ؤهکتار از ماده م
 برگ برگ و باریک هاي هرز پهن ثر علفؤباعث کنترل م

). در یک بررسی در استرالیا گزارش شده 22شد (
کش   بقایاي علف دلیل زمان کم فعالیت هاست که ب

هرز   هاي اگزادیارژیل در خاك و طیف وسیع کنترل علف
هاي هرز در محصوالت  منظور کنترل علف توان به می

کشی  علفاگزادیازون ). 9باغی و زراعی استفاده کرد (
کند. روي  خوب کنترل می است که سوروف را خیلی

واش و بعضی از  ها مانند قاشق برگ بعضی از پهن
  ).21( ثیر مطلوبی داردأسالم ت مانند اویارها  جگن

ها بر  کش  پاشی، اثر علف چهار هفته پس از سم
برگ  هرز باریک  هاي میزان تراکم و وزن خشک علف

دار بود. تمامی  سوروف و ارزن وحشی معنی
کش) مورد بررسی  برگ ها (دومنظوره و باریک کش  علف

) 3دار تراکم و وزن خشک (شکل  باعث کاهش معنی
برگ نسبت به شاهد بدون مبارزه  هرز باریک هاي علف

ها  کش  پاشی اثر علف دو و چهار هفته پس از سم شدند.
که  توجه آن دار بود. نکته قابل بر ارتفاع ارزن معنی

 هاي پینوکسادن، کلودینافوپ، پینوکسادن+ کش  برگ باریک
دار ارتفاع ارزن نسبت  کلودینافوپ باعث کاهش معنی

به شاهد بدون مبارزه هم در دو و هم چهار هفته پس 
دهنده بروز خسارت  پاشی شدند که نشان از سم

ها بر ارزن بود و نشان داد  کش برگ دار این باریک معنی
هاي  که کاهش ارتفاع ارزن تنها مربوط به رقابت علف

ثیر مصرف این أت تحت تر هرز نبود بلکه بیش
روند  ها، ارتفاع ارزن کاهش یافت. کش برگ باریک
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پاشی  اختالف ارتفاع ارزن در چهار هفته پس از سم
پاشی بهبودي نسبی را از  نسبت به دو هفته پس از سم

ها با  کش برگ چنان تمامی باریک خود نشان داد اما هم
داري را نشان  دستی اختالف معنی شاهد وجین

). تعداد برگ ارزن و وزن خشک 2 د (جدولدادن می
ها  کش علفپاشی  ارزن چهار هفته پس از سمبوته  تک

کاربرد اگزادیازون،  داري را نشان داد. اختالف معنی
سولفورون، اگزادیارژیل و  + اتوکسی آنیلوفوس

دار  دیفلوفنیکان+ ایزوپروترون باعث کاهش معنی
چهار بوته ارزن  و وزن خشک تکبوته  تعداد برگ تک

  ).2جدول پاشی نشدند ( پس از سم هفته

  

  
  

سولفوسولفورون  متیل+ سولفورون . (مت(ج) و خرفه (ب) ، سلمه(الف) خروس کش بر تراکم تاج اثر تیمارهاي مختلف علف -1شکل 
ثره در ؤگرم ماده م 945سولفورون  اتوکسی ثره در هکتار، آنیلوفوس+ؤگرم ماده م 95/19ثره در هکتار، سولفوسولفورون ؤگرم ماده م 32

  یدوسولفورون  ثره در هکتار، مزوسولفورون+ؤگرم ماده م 1000ثره در هکتار، اگزادیازون ؤگرم ماده م 1200هکتار، اگزادیارژیل 
  ثره در هکتار).ؤمگرم ماده  1100+ دیفلوفنیکان  ثره در هکتار، ایزوپروتونؤگرم ماده م 18

Fig. 1. Effects of herbicide treatments on density of Amaranthus retroflexus (a), Chenopodium album (b) and 
Portulaca oleracea (c). (metsulfuron-methyl + sulfosulfuron 32 g a i ha-1, sulfosulfuron 19.95 g a i ha-1, anilofus 
+ ethoxy sulfuron 945 g a i ha-1, oxadiargyl 1200 g a i ha-1, oxadiazon 1000 g a i ha-1, mesosulfuron + 
idosulfuron l8 g a i ha-1, isoprotron + diflophenican 1100 g a i ha-1).  
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 متیل+ سولفورون (مت. (ج) و خرفه (ب) ، سلمه(الف) ش بر وزن خشک تاج خروسک اثر تیمارهاي مختلف علف -2شکل 
  سولفورون  اتوکسی ثره در هکتار، آنیلوفوس+ؤگرم ماده م 95/19ثره در هکتار، سولفوسولفورون ؤگرم ماده م 32سولفوسولفورون 

ثره در هکتار، ؤگرم ماده م 1000ثره در هکتار، اگزادیازون ؤگرم ماده م 1200ثره در هکتار، اگزادیارژیل ؤگرم ماده م 945
  .ثره در هکتار)ؤگرم ماده م 1100ثره در هکتار، ایزوپروتون+ دیفلوفنیکان ؤگرم ماده م 18یدوسولفورون  +مزوسولفورون

Fig. 2. Effects of herbicide treatments on dry matter of Amaranthus retroflexus (a), Chenopodium album (b) 
and Portulaca oleracea (c). (metsulfuron-methyl + sulfosulfuron 32 g a i ha-1, sulfosulfuron 19.95 g a i ha-1, 
anilofus + ethoxy sulfuron 945 g a i ha-1, oxadiargyl 1200 g a i ha-1, oxadiazon 1000 g a i ha-1, mesosulfuron + 
idosulfuron l8 g a i ha-1, isoprotron + diflophenican 1100 g a i ha-1). 

  
 متیل+ سولفورون منظوره مت هاي دو کش کاربرد علف

سولفوسولفورون، سولفوسولفورون، مزوسولفورون+ 
هاي پینوکسادن،  کش  برگ یدوسولفورون و باریک

 اتیل پی کلودینافوپ، پینوکسادن+ کلودینافوپ، فنوکساپروپ
دار تعداد برگ  متیل باعث کاهش معنی و دیکلوفوپ

چهار هفته پس از بوته ارزن  ارزن و وزن خشک تک

جدول ( دستی شدند نسبت به شاهد وجین پاشی سم
هاي  ها در کنترل علف کش که این علف جایی . از آن)2

) 3، 2، 1 هاي اند (شکل ثر بودهؤهرز غالب مزرعه م
بوته  دار تعداد برگ و وزن تک بنابراین کاهش معنی

ها به ارزن بوده  کش ناشی از خسارت علفارزن تنها 
   هاي هرز. است و نه تداخل علف
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 زیستیها بر طول پانیکول، عملکرد  کش  اثر علف
دار بود. طول پانیکول ارزن  و عملکرد دانه ارزن معنی

کش پینوکسادن، کلودینافوپ،   برگ در تیمارهاي باریک
اتیل و  پی پینوکسادن+ کلودینافوپ، فنوکساپروپ

منظوره  هاي دو کش  متیل و همچنین علف دیکلوفوپ
 متیل+ سولفوسولفورون، سولفوسولفورون سولفورون مت

داري  طور معنی هسولفورون+ یدوسولفورون ب و مزو
هاي  کش  علفتر از  دستی و نیز کم تر از شاهد وجین کم

دیفلوفنیکان+  سولفورون، منظوره آنیلوفوس+ اتوکسی دو
ایزوپروترون، اگزادیارژیل و اگزادیازون بود. طول 

و عملکرد دانه در تیمار  زیستیپانیکول ارزن، عملکرد 
تر از  داري بیش طور معنی هشاهد بدون مبارزه ب

کش بود که ناشی از خسارت  برگ  تیمارهاي باریک
ها به ارزن حتی بیش از خسارت  کش  برگ  باریک
  ).4هرز بر ارزن بود (شکل   هاي علف

  

  
  

چهار هفته ترتیب ب و د)  (به و ارزنکترتیب الف و ج)  (بهسوروف کش بر تراکم و وزن خشک  اثر تیمارهاي مختلف علف -3شکل 
ثره در ؤگرم ماده م 95/19سولفوسولفورون  ثره در هکتار،ؤگرم ماده م 32سولفوسولفورون  متیل+ سولفورون (متپاشی.  پس از سم

گرم  1200ثره در هکتار، اگزادیارژیل ؤگرم ماده م 945سولفورون  اتوکسی ثره در هکتار، آنیلوفوس+ؤگرم ماده م 150هکتار، پینوکسادن 
 ثره در هکتار، مزوسولفورون+ؤمگرم ماده  1000ثره در هکتار، اگزادیازون ؤگرم ماده م 2/55اتیل  پی ثره در هکتار، فنوکساپروپؤماده م

گرم ماده  5/867متیل  ثره در هکتار، دیکلوفوپؤگرم ماده م 1100ثره در هکتار، ایزوپروتون+ دیفلوفنیکان ؤگرم ماده م 18یدوسولفورون 
  هکتار).ثره در ؤگرم ماده م 192ثره در هکتار، کلودینافوپ ؤگرم ماده م 300ثره در هکتار، پینوکسادن+ کلودینافوپ ؤم

Fig. 3. Effects of herbicide treatments on density and dry matter of Echinochloa crus-galli (a, c) and Setaria viridis 
(b, d) four weeks after spraying. (metsulfuron-methyl + sulfosulfuron 32 g a i ha-1, sulfosulfuron 19.95 g a i ha-1, 
pinoxaden l50 g a i ha-1, anilofus + ethoxy sulfuron 945 g a i ha-1, oxadiargyl 1200 g a i ha-1, fenoxaprop-p-ethyl 
55.2 g a i ha-1, oxadiazon 1000 g a i ha-1, mesosulfuron + idosulfuron l8 g a i ha-1, isoprotron + diflophenican 1100 
g a i ha-1, diclofop-methyl 867.5 g a i ha-1, pinoxaden + clodinafop 300 g a i ha-1, clodinafop 192 g a i ha-1). 
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هاي پینوکسادن، کلودینافوپ،  کش  برگ  کاربرد باریک
 متیل اتیل، دیکلوفوپ پی پینوکسادن+ کلودینافوپ، فنوکساپروپ

متیل+  سولفورون متمنظوره  هاي دو کش  و علف
سولفورون+  سولفوسولفورون، سولفوسولفورون و مزو

 زیستیدار عملکرد  یدوسولفورون باعث کاهش معنی
) نسبت به شاهد 4) و عملکرد دانه ارزن (شکل 4(شکل 
داري  طور معنی هدستی شدند. این خسارت ب وجین
   زیستیهرز بر عملکرد   هاي تر از خسارت علف بیش

دانه ارزن بود و بنابراین امکان استفاده از و عملکرد 
ها در ارزن وجود ندارد. مصرف  کش  این علف

پینوکسادن در مزارع گندم و جو پاییزه و بهاره توصیه 
برگ  هرز باریک  هاي شده است و قادر است علف

)، .Avena spوحشی ( گندم و جو شامل یوالف
)، .Phalaris minor & paradoxa Lواش ( خونی

) .Lolium multiflorum & rigidum Lچچم (
چمن  )،.Alopecurus myosuroides Lروباهی ( دم
)Poa trivialis L.( ویژه چسبک ه) و بSetaria 

glauca & viridis (L.) P.Beauv. را کنترل نماید (
نظر می رسد به همین دلیل ارزن زراعی  ) به34(
)Setaria italica L. را نیز که از جنس (Setaria 

برد. کلودینافوپ و فنوکساپروپ نیز  است، از بین می
هرز مشابه را در گندم کنترل   هاي قادرند طیف علف

). نتایج 10 و 3کنند ( کنند اما به جو خسارت وارد می
ویژه به  هاین بررسی نشان داد که گیاه زراعی ارزن ب

هاي مورد استفاده در این بررسی  کش  برگ باریک
 یی داشت. حساسیت باال

منظور تعیین میزان فعالیت  در یک بررسی که به
ترانسفراز پس از کاربرد آترازین و  آنزیم گلوتاتیون

سی در ارزن پروسو و ذرت انجام شد،  تی پی اي
ترانسفراز  مشخص شد میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون

میزان فعالیت آن در درصد  10در اندام هوایی ارزن 
فعالیت درصد  33اندام هوایی ذرت و در ریشه ارزن 

آن در ریشه ذرت بوده است. همچنین با استفاده از 
) مشخص 14هاي نشاندار رادیواکتیو (کربن  کش علف

سی توسط ریشه ذرت و ارزن  تی پی شد جذب اي
میزان  میزان مساوي بوده است اما ریشه ارزن به به

سی  تی پی کش اي در تجزیه علفنصف ریشه ذرت 
بندي دلیل حساسیت  ها در جمع موفق بوده است. آن

ها (در مقایسه با  کش تر ارزن نسبت به علف بیش
تر  دلیل سرعت و مقدار کم تر ذرت) را به حساسیت کم

). 6ن دانستند (کش در ارز متابولیسم این دو علف
  مزرعهشده در گلخانه و  انجام هاي پژوهشنتایج سري 

دیم در دز توصیه  کش ستوکسی نشان داد که تنها علف
ها، به ارزن  برگ شده براي کنترل مناسب باریک

کند و بنابراین امکان  روباهی خسارت وارد نمی دم
کش در گیاه زراعی ارزن   برگ استفاده از این باریک

هاي  کش  روباهی مقاوم وجود دارد و سایر علف دم
خسارت شدیدي به ارزن وارد ها  مورد بررسی آن

کردند. که با نتایج مطالعه حاضر در مورد خسارت 
شده به ارزن  هاي مصرف کش برگ شدید باریک

منظوره  هاي دو کش کاربرد علف مطابقت داشت.
اگزادیارژیل، اگزادیازون، ایزوپروترون+ دیفلوفنیکان و 

دار  سولفورون باعث کاهش معنی اتوکسی آنیلوفوس+
ولوژیک و عملکرد دانه ارزن نسبت به عملکرد بی

  دستی نشدند. شاهد وجین
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متر) دو هفته و چهار هفته پس از  بر ارتفاع بوته ارزن (سانتی ثره)ؤ(دزها بر اساس ماده م کش اثر تیمارهاي مختلف علف -2جدول 
  . پاشی ارزن (گرم) چهار هفته پس از سمبوته  بوته و وزن خشک تک پاشی، تعداد برگ تک سم

Table 2. Height (cm) of Setaria italica two and four weeks after spraying, leaf number per plant and plant dry 
matter (g) four weeks after spraying (WAS) by different herbicide treatments. 

  تیمارها
Treatments 

ارتفاع ارزن دو هفته 
  پاشی پس از سم

Plant height 
2 WAS 

ارتفاع ارزن چهار 
  پاشی هفته پس از سم

Plant height  
4 WAS 

  تعداد برگ در بوته
Leaf number 

per Plant  
4 WAS 

وزن خشک 
  بوته تک

Plant dry weight 
4 WAS 

  شاهد بدون مبارزه
Weedy check  52.57bc  69.09bcd 11.95bcdef  248.82bc  

  شاهد وجین دستی
Hand weeding  70.75a  83.5a  13.42ab  440.14a  

  گرم در هکتار 32سولفوسولفورون  متیل+ سولفورون مت
metsulfuron-methyl+ sulfosulfuron 32 g a i ha-1  

40.5de  70.58abcd  11.08defg  432.64a  

  گرم در هکتار 95/19سولفوسولفورون 
sulfosulfuron 19.95 g a i ha-1  51bcd  80.42ab  12.75abc  344.78abc  

  گرم در هکتار 945سولفورون  اتوکسی آنیلوفوس+
anilofus + ethoxy sulfuron 945 g a i ha-1  58ab  78.33ab  13.58a  391.27a  

  گرم در هکتار 1200اگزادیارژیل 
oxadiargyl 1200 g a i ha-1  

64ab  70.25abcd  12.42abcd  394.14a  

  گرم در هکتار 1000اگزادیازون 
oxadiazon 1000 g a i ha-1  54.5bc  76.73abc  11.8cdef  241.14bc  

  گرم در هکتار 18یدوسولفورون  مزوسولفورون+
mesosulfuron + idosulfuron l8 g a i ha-1  40.5cde  67.33bcd  10.83efg  210bc  

  گرم در هکتار 1100ایزوپروتون+ دیفلوفنیکان 
isoprotron + diflophenican 1100 g a i ha-1  

59.75ab  77.25abc  12.25abcde  359ab  

  گرم در هکتار 150پینوکسادن 
pinoxaden l50 g a i ha-1  34.25e 52.67ef  10.42fgh  149bc  

  گرم در هکتار 192کلودینافوپ 
clodinafop 192 g a i ha-1  35e 52.58ef  9.25hi  133.08c  

  گرم در هکتار 300کلودینافوپ پینوکسادن+ 
pinoxaden + clodinafop 300 g a i ha-1  

31.25e  46.08f  8i  158.9bc  

  گرم در هکتار 5/867متیل  دیکلوفوپ
diclofop-methyl 867.5 g a i ha  42cde  63.58cde  11defg  193.52bc  

  گرم در هکتار 2/55اتیل  پی فنوکساپروپ
fenoxaprop-p-ethyl 55.2 g a i ha-1  34.5e  56.83def  10.08gh  187.89bc  
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 متیل+ سولفورون کش (مت ارزن در تیمارهاي مختلف علف(ج) و عملکرد دانه (ب)  زیستی، عملکرد (الف) طول پانیکول -4شکل 

ثره در ؤماده م گرم 150ثره در هکتار، پینوکسادن ؤگرم ماده م 95/19ثره در هکتار، سولفوسولفورون ؤگرم ماده م 32سولفوسولفورون 
اتیل  پی ثره در هکتار، فنوکساپروپؤگرم ماده م 1200ثره در هکتار، اگزادیارژیل ؤگرم ماده م 945سولفورون  اتوکسی هکتار، آنیلوفوس+

  ثره ؤگرم ماده م 18یدوسولفورون  ثره در هکتار، مزوسولفورون+ؤگرم ماده م 1000ثره در هکتار، اگزادیازون ؤگرم ماده م 2/55
ثره در هکتار، پینوکسادن+ ؤگرم ماده م 5/867متیل  ثره در هکتار، دیکلوفوپؤگرم ماده م 1100هکتار، ایزوپروتون+ دیفلوفنیکان در 

  ثره در هکتار).ؤگرم ماده م 192ثره در هکتار، کلودینافوپ ؤگرم ماده م 300کلودینافوپ 
Fig. 4. Panicule length (a), biological yield (b) and grain yield (c) of Setaria italica in different herbicide 
treatments. (metsulfuron-methyl + sulfosulfuron 32 g a i ha-1, sulfosulfuron 19.95 g a i ha-1, pinoxaden l50 g a i 
ha-1, anilofus + ethoxy sulfuron 945 g a i ha-1, oxadiargyl 1200 g a i ha-1, fenoxaprop-p-ethyl 55.2 g a i ha-1, 
oxadiazon 1000 g a i ha-1, mesosulfuron + idosulfuron l8 g a i ha-1, isoprotron + diflophenican 1100 g a i ha-1, 
diclofop-methyl 867.5 g a i ha-1, pinoxaden + clodinafop 300 g a i ha-1, clodinafop 192 g a i ha-1). 

  
  گیري کلی نتیجه

 آنیلوفوس+ هاي کش علفتوان از  میرسد  نظر می به
ثره در هکتار)، ؤگرم ماده م 945سولفورون ( اتوکسی

ثره در ؤگرم ماده م 1100دیفلوفنیکان+ ایزوپروترون (

ثره در هکتار) ؤگرم ماده م 1200هکتار)، اگزادیارژیل (
 منظور ثره در هکتار) بهؤگرم ماده م 1000اگزادیازون (و 

  . استفاده کردروباهی  هرز در ارزن دم  هاي کنترل علف
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