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Background and Objectives: Quinoa (Chenpodium quinoa Willd.) is an 

herbaceous flowering annual plant from amaranth family grown as a crop 

primarily for its valuable seeds; the seeds are rich in protein, fibers, 

vitamins, and minerals in amounts greater than in many grains. Because of 

drought and salt tolerance, Quinoa can be cultivated in the areas affected 

by drought and salt stress conditions in the country. Weeds are the major 

obstacles in increasing the productivity of Quinoa. Since now, there has 

been no remarkable research and suitable herbicides available for weed 

control in Quinoa fields during the post-emergence stage. The aim of the 

present study was to screening the herbicides already registered for weed 

control in different crops rather than quinoa, and to test the possible 
tolerance of quinoa to the applied herbicides for secure and safe herbicide 

recommendations. 

 

Materials and Methods: A field study was conducted for screening and 

selection of possible herbicides to be used for chemical weed control in 

quinoa fields of Astan Ghods Razavi, in Anabad, located in Bardascan in 

Khorasan Razavi province, Iran, in during 2019. Herbicides were sprayed 

as post emergence (foliar applied) at 4-6 leafy stage of quinoa by Matabi® 

rechargeable sprayer calibrated to deliver 350 l ha-1 of spray solution. The 

layout was a completely randomized blocks design with three replicates. 

Treatments were post emergence application of atrazine (800 g a i ha-1), 
metribuzin (525 g a i ha-1), phenmedipham+ desmedipham+ ethofumesate 

(822 g a i ha-1), quizalofop tefuryl (60 g a i ha-1), clethodim (96 g a i ha-1), 

haloxyfop methyl (104 g a i ha-1), acetochlor (228 g a i ha-1), bensulfuron 

methyl (30 g a i ha
-1

), bentazon (1440 g a i ha
-1

), queen merak+ 

metazachlor (1040 g a i ha-1), clopyralid (225 g a i ha-1), 2, 4-D + dicamba 

(698 g a i ha-1), imazethapyr (100 g a i ha-1), isoxaflutole+ thiencarbazone 

methyl (232.5 g a i ha-1), ethofumesate (1250 g a i ha-1), oxadiazone (360 g 

a i ha-1), oxyfluorfen (360 g a i ha-1), pendimethalin (Prol®) (675 and 1350 

g a i ha-1), sethoxydim (375 g a i ha-1), sulfosulfuron (19.95 g a i ha-1), 

clodinafop (192 g a i ha-1), tribenuron methyl (15 g a i ha-1), rimsulfuron+ 

nicosulfuron (131.25 g a i ha-1) plus hand weeding and untreated control. 

 
Results: Two weeks after herbicide spray, no visual injury were observed 

on quinoa when sprayed with clethodim, quizalofop tefuryl, clodinafop, 

haloxyfop methyl, sethoxydim and pendimethalin (675 g a i ha-1). Severe 

visual damage (100% injury) however, observed on quinoa when sprayed 

with atrazine, metribuzin, phenmedipham+ desmedipham+ ethofumesate, 

oxyfluorfen, bentazon and oxadiazone. The rest of the herbicides were 

rated in between. Quinoa grain yield when sprayed with clethodim (3190.7 
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kg ha-1) and quizalofop tefuryl (2674.7 kg ha-1) were not significantly 

different from hand weeding (3346.7 kg ha-1). But application of atrazine, 

metribuzin, phenmedipham+ desmedipham+ ethofumesate, oxyfluorfen, 

bentazon and 2, 4-D + dicamba yielded to complete quinoa death. Quinoa 

grain yield when sprayed with bensulfuron methyl (1402.7 kg ha-1), 

imazethapyr (1184 kg ha-1), clopyralid (1402.7 kg ha-1) and pendimethalin 

(784 and 964 kg ha-1 at doses of 675 and 1350 g a i ha-1, respectively) were 

promising results while still significantly lower than that of hand weeding 

control.   
 

Conclusion: Application of quizalofop-tefuryl and clotidim can be 

recommended to be used for weed control in quinoa. Besides application of 

haloxyfop methyl, sethoxydim, clodinafop, bensulfuron methyl, 

imazethapyr, clopyralid, pendimethalin and queen merak+ metazachlor 

showed promising results but still more experimentation need to be done 

for final recommendation. 
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(Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Plant Production, 29 (3), 89-104.  
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 (.Chenopodium quinoa Willdهای قابل مصرف در کینوآ ) کش گزینش علف

 
 1*پور مجید عباس

 
پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات،  . نویسنده مسئول، بخش تحقیقات گیاه1

 m.abbaspoor@areeo.ac.irآموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران. رایانامه: 
 

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 پژوهشی -مقاله کامل علمی

 

 

 09/06/1400 :افتیدر خیتار

 30/08/1400: ویرایش خیتار

 28/02/1401: رشیپذ خیتار

 

 

  های کلیدی: واژه

 افت عملکرد، 

 ها،  کش   تحمل علف

  کلتودیم

های کشور، معرفی  ک روند کاهشی منابع آبی و تشدید تدریجی شوری خا سابقه و هدف:

دلیل  ناپذیر نموده است. برای این منظور گیاه زراعی کینوآ به گیاهان متحمل به تنش را اجتناب

، و قابلیت رشد در  های کشاورزی از جمله کود تحمل به خشکی و شوری و نیاز اندک به نهاده

  ای دارد. دانه کینوا دارای ارزش غذایی باالیی بوده و در تامین اسید ژههای فقیر جایگاه وی خاک

ها دارای اهمیت است. سطح زیر کشت کینوآ در  های ضروری و عناصر غذایی و ویتامین آمینه

های هرز از موانع اصلی افزایش تولید کینوآ کشور و در جهان در حال گسترش است. علف

آب، نور و فضای رشد با کینوآ رقابت و در کاهش کیفیت و  هستند و برای جذب مواد غذایی،

جامعی در مورد امکان استفاده از  پژوهشسزایی دارند. تاکنون  کمیت دانه تولیدی نقش به

هرز مزارع کینوآ در کشور انجام نشده است. بنابراین هدف از  های ها در کنترل علف کش  علف

منظوره  کش و دو برگ کش، پهن   برگ كهای باری کش ، گزینش علفپژوهشانجام این 

 کش(، قابل مصرف در مزارع کینوآ است. برگ و پهن  برگ )باریك
 

های قابل مصرف در گیاه زراعی کینوآ، این آزمایش  کش منظور گزینش علف به ها: مواد و روش

در مزرعه آستان قدس رضوی در انابد شهرستان بردسکن خراسان رضوی، در قالب طرح 

صورت  ها به کش اجرا شد. علف 1398ی کامل تصادفی در سه تکرار در سال ها بلوک

لیتر  350برگی کینوآ با سمپاش ماتابی پشتی با مصرف  6تا  4( در مرحله  پاش رویشی )برگ پس

های کلتودیم  کش های هرز شامل علفآب در هکتار سمپاشی شدند. مبارزه شیمیایی با علف

گرم  60تفوریل )   پی فوپ گرم در هکتار(، کوییزالو 95/19فورون )گرم در هکتار(، سولفوسول 96)

 800گرم در هکتار(، آترازین ) 192گرم در هکتار(، کلودینافوپ ) 228در هکتار(، استوکلر )

گرم در هکتار(،  15متیل ) بنورون گرم در هکتار(، تری 104متیل ) فوپ گرم در هکتار(، هالوکسی

گرم در هکتار(،  375دیم ) گرم در هکتار(، ستوکسی 25/131ن )سولفورون+ نیکوسولفورو ریم

فلوروفن  گرم در هکتار(، اکسی 1350و  675گرم در هکتار(، پندیمتالین ) 525بیوزین ) متری
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گرم در  698گرم در هکتار(، توفوردی+ دایکمبا ) 100گرم در هکتار(، ایمازاتاپیر ) 360)

گرم در هکتار(، ایزوکسافلوتول+  1250(، اتوفومزیت )گرم در هکتار 225هکتار(، کلوپیرالید )

گرم در هکتار(،  1040مراک+ متازاکلر ) گرم در هکتار(، کویین 5/232متیل ) کاربازون تین

گرم در هکتار(،  1440گرم در هکتار(، بنتازون ) 822مدیفام+ دسمدیفام+ اتوفومزیت ) فن

گرم در هکتار( )تمامی دزها بر اساس  30تیل )م سولفورون گرم در هکتار( و بن 360اگزادیازون )

 موثره( به همراه شاهد بدون کنترل و شاهد وجین دستی بود.   ماده
 

 فوپ سوزی دو هفته پس از سمپاشی نشان داد که کلتودیم، کوییزالو ارزیابی گیاه ها: یافته

  گرم ماده 675پندیمتالین )دز دیم و  متیل، ستوکسی فوپ تفوریل و کلودینافوپ، هالوکسی   پی 

فلوروفن، بنتازون، اگزادیازون،  بیوزین، اکسی ُسوزی و آترازین، متری ثره در هکتار( فاقد گیاهؤم

سوزی بر روی کینوآ بودند. دیگر  درصد گیاه 100مدیفام+ دسمدیفام+ اتوفومزیت دارای  فن

 7/3190کشی کلتودیم ) ی علفها مابین این دو گروه قرار گرفتند. عملکرد تیمارها کش علف

کیلوگرم در هکتار( فاقد اختالف آماری  7/2674تفوریل )  فوپ کیلوگرم در هکتار( و کوییزالو

کیلوگرم در هکتار( بود. عملکرد دانه در مصرف  7/3346دستی ) دار با تیمار شاهد وجین معنی

کیلوگرم در 1184تاپیر )کیلوگرم در هکتار(، ایمازا 7/1402متیل ) سولفورون های بن کش علف

کیلوگرم در هکتار  964و  784کیلوگرم در هکتار( و پندیمتالین ) 7/1126هکتار(، کلوپیرالید )

 کننده بود.  ثره در هکتار( امیدوارؤگرم ماده م 1350و  675به ترتیب در دز 
 

درصد  81و  96تفوریل به ترتیب با    پی فوپ های کلوتیدیم و کوییزالو علفکش گیری: نتیجه

سوزی بر کینوآ بودند و بنابراین  برگ و بدون گیاه های هرز باریك کاهش وزن خشك علف

متیل، ایمازاتاپیر، کلوپیرالید  سولفورون ها در کینوآ قابل توصیه است. بن رسد مصرف آن نظر می به

 ثره در هکتار( اگرچه به ترتیب باعث کاهش ؤگرم ماده م 1350و  675دز و پندیمتالین )

بخش بودند  های امید درصد عملکرد دانه کینوآ شدند اما از جمله علفکش 76و  71، 66، 64، 58

 تکمیلی است.  های پژوهشها مستلزم انجام  که توصیه نهایی آن
 

هاای   پژوهشنشریه . (.Chenopodium quinoa Willdقابل مصرف در کینوآ ) های کش گزینش علف(. 1401) پور، مجید عباس: استناد

 .89-104(، 3) 29، تولید گیاهي

                   DOI: 10.22069/JOPP.2022.19425.2866 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان                                         
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 مقدمه

( یك .Chenopodium quinoa Willdکینوا )

 (Amaranthaceaeخروس ) گیاه باستانی از خانواده تاج

از منطقه آند در آمریکای جنوبی است و سازگاری 

باالیی با شرایط آب و هوایی سخت از نواحی 

متر باالتر از سطح دریا دارد و  4000سطح دریا تا  هم

فقیر و بارندگی  های  قادر است در مناطقی با خاک

شکی (، خ1پایین سالیانه رشد کند. این گیاه به سرما )

( مقاوم است. تحمل آن به شوری 3 ( و شوری )2)

های اپیدرمی  دلیل قدرت تجمع نمك در سلول به

های  ای( خارجی با استفاده از پمپ بادکنکی )مثانه

(. تنوع 4های کلراید است ) انتخابی سدیم و ناقل

 ژنتیکی باالیی از نظر رنگ و اندازه دانه دارد و از 

 ارزش و دارای مقادیر متعادلی  ای بسیار با  نظر تغذیه

 خواربار جهانی  از عناصر غذایی است. سازمان

(2013FAO,  ارزش کینوآ )  را مشابه شیر گزارش

م نا را به  2013(. سازمان ملل، سال 5نموده است )

المللی کینوآ نامگذاری کرد تا توجه جهانیان  سال بین

(. در 5را به این ماده غذایی مفید جلب کند )

طالیی،  ی  های دانه نام  جنوبی به  کشورهای آمریکای

(. کینوآ 6ها معروف است ) دانه  گیاهی و مادر  خاویار

کننده برای تامین امنیت غذایی زراعی امیدواریك گیاه 

سالم و پایدار است که هزینه تولید آن پایین بوده و بر 

گذارد و جای می زیست اثرات منفی ناچیزی بر محیط

 و 8، 7سرعت در حال گسترش است )کشت آن به

های اصلی  کننده. بولیوی، پرو و اکوادر از تولید(9

های  حال گسترش به قاره کینوآ هستند اما تولید آن در

دیگر از جمله آفریقا، آسیا، استرالیا و اروپاست. در 

کشورهای اروپایی شامل فرانسه، انگلیس، سوئد، 

چنین در  اسپانیا، دانمارک، فنالند، هلند، ایتالیا و هم

شود  یه، کانادا، کنیا و هندوستان کشت مایاالت متحد

خود در برنامه  های پژوهش(. ناسا از این گیاه در 9)

کند  کربن موجود در جو استفاده میاکسید کاهش دی

حسب شرایط محیطی و نوع رقم ارتفاع این  (. بر10)

رسد و در طی متر میسانتی 60تا  45گیاه به حدود 

نماید. روز رشد آن کامل و تولید بذر می 150تا  90

های آن از سفید تا  های آن شبیه اسفناج و گل برگ

 8/0تا  11/0قرمز متغیر است. بذرها کوچك )قطر 

ای  آذین خوشه های متنوع در گل متر( و به رنگ میلی

 70تا  10بین های مختلف کینوا  قرار دارند. واریته

کنند. پوسته بذر )پریکارپ( آن  هزار بذر تولید می

دارای ساپونین است و جهت مصرف غذایی باید 

افشان بوده  حذف شود. این گیاه مانند گندم خود گرده

افشانی از  درصد دگر گرده 15تا  10و گاهی اوقات 

دهد. کینوا به طول روز کوتاه و درجه  خود نشان می

رشد نیاز دارد. کیفیت این گیاه  حرارت خنك برای

ای است. فاقد گلوتن بوده و از نظر  باالتر از غالت دانه

آمینه مورد نیاز  تعادل و دارا بودن تمامی اسیدهای

دهنده یار مطلوب است. دارای مواد بهبودانسان بس

(. میزان لیزین 9نام فالونوئیدهاست )سالمت انسان به

های های این گیاه باالتر از گندم است. دانه نهدا

تر و دارای آمیلوز نشاسته در کینوآ نسبتاً کوچك

های موجود در سایر گیاهان  تری نسبت به نشاسته کم

زراعی هستند. آمیلوپکتین موجود در کینوآ دارای 

های بسیار بلند مقادیر زیادی زنجیره کوتاه و زنجیره

برای مصارف غذایی هستند نظیری هستند که منبع بی

های انجام شده هر چند  (. در بسیاری از بررسی7)

ها بسته به واریته و شرایط  میزان مواد غذایی و ویتامین

رشد و نمو از نظر کمی متغیر گزارش شده است اما 

اند  همگی بر ارزش غذایی باالی کینوآ تاکید داشته

(. در زمان برداشت دستی، بعد از بریدن محصول 8)

معرض تشعشع خورشید  آن را در محلی مناسب در

یافته و بذرها از بوته  قرار داده تا رطوبت آن کاهش

  .جدا شوند

هرز بر سر نور، آب، مواد غذایی و  های علف

فضای مناسب برای رشد و نمو با گیاهان زراعی از 
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کنند و باعث کاهش شدید  یجمله کینوآ رقابت م

شوند. در یك  کمیت و کیفیت محصول تولیدی می

بررسی میزان پروتئین دانه کینوآ در تیمار عدم کنترل 

های  درصد و در تیمار کنترل علف 12های هرز  علف

(. به طورکلی کینوا برای 11درصد بود ) 17هرز تا 

هرز  ل رشد به مبارزه با علفاستقرار در ابتدای فص

ای دارد زیرا در دو هفته اول پس از  نیاز ویژه

سبزشدن، کینوا سرعت رشد کمی داشته و قدرت 

هرز را ندارد. مبارزه با  های رقابت با علف

های دستی یا استفاده از  هرز به روش های علف

خصوص زمانی که  هکولتیواتورهای ردیفی یا دوار، ب

ال استقرار است، اهمیت دارد. گیاه کوچك و در ح

( در یك بررسی در آمریکا 2018باکلند و همکاران )

هرز در  های رشد علف 2014و  2013های در سال

ثیر سه روش کاشت شامل کشت کینوآ به أت کینوآ تحت

ای+  خوشهدرصد ماشك گل 70همراه گیاه پوششی )

درصد گندم زمستانه(، کشت نواری کینوآ به همراه  30

درصد سطح زمین با شبدر پوشیده  45شبدر )وقتی 

شده بود قبل از کاشت کینوآ با خاک مخلوط شد( و 

  کشت کینوآ پس از شخم و دو تیمار مصرف یا عدم

تن در  2/11آلی( به میزان  مصرف کمپوست )ماده 

ها نشان داد درصد  هکتار را بررسی کردند. نتایج آن

رز در کشت ه های وسیله علف پوشش سطح زمین به

درصد، در کشت پس از شخم  39همراه با شبدر 

درصد  98/8درصد و در کشت با گیاه پوششی  56/6

های بدون کمپوست درصد کرت 2014بود. در سال 

تری نسبت به  ( بیشدرصد 1/36هرز ) پوشش علف

(. 12( داشتند )درصد 11/7های با کمپوست )کرت

هرز کینوآ  های ( امکان کنترل شیمیایی علف2014میلر )

شده یا در دست ثبت برای  های ثبت کش را با علف

های  کش اسفناج بررسی کرد. نتایج نشان داد که علف

 متوالکلر، فلوفناست، آسوالم، اتوفومزیت، سیکلوات، اس

رویشی،  پیش صورت سولفورون )چه بهکلراک و ریم کوئین

رویشی  خاک و یا پس رویشی مخلوط با یا پیش

کش فومسافن  رویشی علف پاش(، و مصرف پیش برگ

های هرز کینوآ از خود قبولی در کنترل علف نتایج قابل

(. نتایج یك بررسی نشان داد که 13نشان دادند )

، رزا و گیزا نسبت به سایر 26های کیو  ژنوتیپ

کش  بت به علفتری نس ها از حساسیت کم ژنوتیپ

 48کاکا با حدود تیبرخوردار بودند. ژنوتیپ تی

درصد کاهش تراکم کینوا نسبت به شاهد بدون 

کش حد واسط بود و  پاشی از نظر تحمل به علف سم

درصد کاهش،  53تا  65ها با میانگین  سایر ژنوتیپ

در یك  (.14ترین حساسیت را نشان دادند ) بیش

 16های هرز کینوآ  بررسی دوره بحرانی کنترل علف

 (. 15روز پس از سبز شدن گزارش شد )

کش اختصاصی برای  دلیل عدم وجود علفبه

هایی با  کش مصرف در کینوآ، در این بررسی از علف

برای محصوالت دیگری  عمل متفاوت که قبالً نحوه

 ها کش برگ . باریكاند، استفاده شد در کشور ثبت شده

متیل،  فوپ شامل کلتودیم، کلودینافوپ، هالوکسی

 تفوریل بودند. کلتودیم،   پی فوپ دیم و کوییزالو ستوکسی

 تفوریل   پی فوپ دیم، کوییزالو متیل، ستوکسی فوپ هالوکسی

بازدارنده ساخت آ و  کوآنزیم بازدارنده آنزیم استیل

برگ  هرز باریك های چربی هستند و برای کنترل علف

چون پنبه، سویا، کلزا و  برگ هم در گیاهان زراعی پهن

شوند  رویشی مصرف می قند به صورت پس چغندر

(. کلودینافوپ نیز بازدارنده آنزیم 19 و 18، 17، 16)

هرز  های آ است و عالوه بر کنترل علف کوآنزیماستیل

برگ، برای کنترل  برگ در گیاهان زراعی پهن باریك

 برگ در گندم )و نه جو(  هرز باریك های علف

ها شامل  کش برگ (. پهن20شود )نیز استفاده می

متیل، توفوردی+ دایکمبا، کلوپیرالید،  بنورون تری

مدیفام+ دسمدیفام+ اتوفومزیت و  اتوفومزیت، فن

های  کش متیل از گروه علف بنورون بنتازون بودند. تری

 اوره و بازدارنده سنتز آنزیم استوالکتات سولفونیل
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ی آمینه جلوگیرسینتاز است که از ساخت اسیدهای 

برگ در  هرز پهن های نمایند و برای کنترل علف می

چون گندم و جو مصرف  برگ هم گیاهان زراعی باریك

های رشد  شود. توفوردی+ دایکمبا از بازدارنده می

هرز  های اکسینی است که برای کنترل علف شبه

برگ مصرف  برگ در گیاهان زراعی باریك پهن

اکسینی  شد شبههای ر شود. کلوپیرالید از بازدارنده می

برگ در  هرز پهن های است که برای کنترل علف

شود. اتوفومزیت از  چغندرقند و کلزا مصرف می

چرب زنجیره بلند و های ساخت اسیدهای بازدارنده

مدیفام  مدیفام+ دسمدیفام+ اتوفومزیت که بخش فن فن

 II  فتوسنتز در فتوسیستم  و دسمدیفام آن بازدارنده

برگ، و اتوفومزیت آن  ز پهنهر های است که علف

هرز  های برگ و تاحدودی علف هرز پهن های علف

کند. بنتازون از  برگ در چغندرقند را کنترل می باریك

 گروه بنزوتیادیازول و بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم

II برگ در  هرز پهن های است که برای کنترل علف

(. 21 و 19شود ) برنج، سویا، لوبیا و باقال مصرف می

برگ و هم  منظوره )هم باریكهای دو کش علف

کش( شامل آترازین، سولفوسولفورون،  برگ پهن

 بیوزین، سولفورون+ نیکوسولفورون، متری استوکلر، ریم

 فلوروفن، ایمازاتاپیر، ایزوکسافلوتول پندیمتالین، اکسی

مراک+ متازاکلر، اگزادیازون متیل، کویینزونکاربا+ تین

ها  متیل بودند. آترازین از گروه تریازین سولفورون و بن

است که II  فتوسنتز در فتوسیستم  و بازدارنده

کنترل برگ را در ذرت  برگ و باریك هرز پهن های علف

است  ها اوره کند. سولفوسولفورون از گروه سولفونیل می

رویشی برای  رویشی و زود پس پیشصورت که به

برگ برگ و باریك هرز پهن های کنترل بسیاری از علف

(. استوکلر 22 و 21، 19مزارع گندم ثبت شده است )

 سلولی است تقسیم از گروه کلرواستامیدها و بازدارنده

برگ و  هرز پهن های که برای کنترل بعضی علف

 21، 19شود ) برگ در ذرت و سویا مصرف می باریك

سولفورون+ نیکوسولفورون از گروه  (. ریم23 و

ی رویشی براصورت پسها است که به اورهسولفونیل

برگ برگ و باریك هرز پهن های کنترل بسیاری از علف

بیوزین بازدارنده  شود. متری مزارع ذرت استفاده می

است که برای کنترل  II فتوسنتز در فتوسیستم

 زمینی به برگ در سیب برگ و باریك هرز پهن های علف

 و رویشی صورت پیشبه آن ثبت رسیده است. کاربرد

 هرز موثر است. پندی یها رویشی بر کنترل علف پس

ها و بازدارنده تقسیم  نیتروآنیلین متالین از گروه دی

کننده از رشد ریشه است که برای سلولی و ممانعت 

هرز در گلرنگ، کنجد و عدس  های کنترل علف

 و رویشی صورت پیشبه آن شود. کاربرد استفاده می

ثر است. ؤهرز م های رویشی بر کنترل علف پس

اترها است و بازدارنده  فنیل از گروه دیفلوروفن  اکسی

های  (، از آنزیمPPOاکسیداز ) آنزیم پروتوپورفرینوژن

صورت  های گیاهی است. به ثر در ساخت رنگدانهؤم

برگ و  هرز پهن های رویشی علف مصرف پس

کند. ایمازاتاپیر از گروه برگ را در پیاز کنترل می باریك

رویشی برای  سصورت پها است که به اوره سولفونیل

برگ  برگ و باریك هرز پهن های کنترل بسیاری از علف

 کاربازون شود. ایزوکسافلوتول+ تین در یونجه استفاده می

ها است و برای کنترل  اورهمتیل از گروه سولفونیل

برگ در ذرت  برگ و باریك هرز پهن های علف

رویشی ثبت شده  رویشی و پس صورت مصرف پیش به

مراک+ متازاکلر که بخش (. کویین24 و 21، 19است )

اکسینی  های شبه کش مراک آن از گروه علف کویین

های ساخت  است و متازاکلر آن از بازدارنده

کش برای کنترل  چرب است. این علف اسید

برگ در مزارع کلزا  و باریكبرگ  هرز پهن های علف

شود. اگزادیازون  رویشی مصرف می صورت پس به

اکسیداز است که  بازدارنده آنزیم پروتوپورفرینوژن

برگ در  برگ و باریك هرز پهن های برای کنترل علف

رویشی و صورت پیشمزارع گلرنگ، پیاز و برنج به
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متیل از  سولفورون شود. بن رویشی مصرف می زود پس

ها است که برای کنترل  اورهسولفونیلگروه 

برگ در برنج استفاده  برگ و باریك هرز پهن های علف

 (. 21 و 19شود )می

های مصرفی بر  کش ثیر علفأجا که ت از آن

هرز در مطالعات زیادی مشخص و بیان شده  های علف

بر میزان تحمل گیاه  پژوهشین است تاکید اصلی ا

ها بود زیرا تاکنون  کش زراعی کینوآ به مصرف علف

جامعی در این مورد در کشور انجام نشده  پژوهش

، گزینش پژوهشاست. بنابراین هدف از انجام این 

 های قابل مصرف در گیاه زراعی کینوآ بود.  کش علف

 

 ها مواد و روش
مصرف در های قابل  کش منظور گزینش علف به

مزارع کینوآ این آزمایش در مزرعه کشت و صنعت 

آستان قدس رضوی در انابد بردسکن در استان 
، عرض 59° 39ˊ خراسان رضوی با طول جغرافیایی

متر از سطح دریا  980و ارتفاع  36° 20ˊ جغرافیایی

های کامل  انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک
ا در زمینی که سال تصادفی با سه تکرار انجام شد. ابتد

بود آبیاری نشتی   زراعی قبل در آن جو کشت شده
انجام شد و پس از گاورو شدن زمین شخم 

 1398تیرماه  25دار انجام شد. سپس در تاریخ  برگردان
 200( P2O5درصد  46تریپل )فسفاتسوپر  کود

و  K2Oدرصد  50پتاسیم )گرم در هکتار، سولفاتکیلو

 گرم در هکتار و اوره  کیلو 100درصد گوگرد(  18
گرم در هکتار با کودپاش  کیلو 50درصد نیتروژن(  46)

سانتریفیوژی در سطح زمین پاشیده شد و با دیسك با 
کاکا با استفاده از  تی خاک مخلوط شد. کینوآ رقم تی

گرم بذر در هکتار با  کیلو 10بذرکار همدانی به میزان 
متر بین دو سانتی 60درصد )فواصل  98قوه نامیه 

 5/0ردیف و سه خط کاشت در هر ردیف( در عمق 

متر  سانتی 5متر و با فاصله روی ردیف سانتی 1تا 
انجام  1398کشت شد. کاشت کینوآ در اول مردادماه 

روز یکبار و  10و بالفاصله آبیاری شد دور آبیاری هر 

متر  3×2صورت نشتی انجام شد. ابعاد هر کرت  به
گرم کود اوره نیز در دو  کیلو 100عالوه مقدار  هبود. ب

برگی  10تا  8له مرحله در طی رشد یکی در مرح
در اوایل گلدهی ( و دیگری 98ماه شهریور 2کینوآ )

کیلوگرم در  50( هر مرحله 98ماه شهریور 23کینوآ )
صورت سرک داده شد. تیمارهای آزمایش  هکتار به

به همراه شاهد   (1کش )جدول  علف 24شامل 

دستی و شاهد بدون مبارزه در تمام فصل بود.  وجین
رویشی در اوایل  صورت پس ها به کش تمامی علف

برگی  4تا  2برگی کینوآ ) 6تا  4رشد در مرحله 
با استفاده از  98ماه  مرداد 26های هرز( در  علف

ای و با فشار  سمپاش ماتابی پشتی مجهز به نازل شره
سمپاشی شدند. سمپاش بر اساس مصرف  بار 5/2تا  2

منظور بررسی لیتر آب در هکتار کالیبره شد. به 350

ثیر تیمارها روی کاهش وزن خشك و تراکم أت
ر هفته پس از سمپاشی، یك هرز چها های علف

متر در هر کرت پرتاب شد. در این  5/0×5/0 کوادرات
طور  برگ به هرز باریك و پهن های ها علف کوادرات

انه از سطح خاک قطع شده و پس از شمارش جداگ

گراد  درجه سانتی 75تفکیك گونه در آون در دمای  به
ساعت خشك و سپس توزین شد. در  72مدت  هب

شاهد  هرز در کرت  های ه علفهمطول دوره رشد 
وجین دستی به فاصله دو هفته یکبار با کارگر حذف 

شدند. ارزیابی چشمی خسارت وارده به کینوآ توسط 
ها در دو هفته پس از سمپاشی بر اساس  کش  علف

شورای جدول ارزیابی چشمی خسارت مربوط به 

(. 25انجام شد ) 1هرز اروپا های تحقیقات علف
  های فقط باریك پهن در تیمار برگهرز  های علف

متیل،  فوپ کش )کلتودیم، کلودینافوپ، هالوکسی برگ
  های تفوریل( و علف   پی فوپ کوییزالودیم و  ستوکسی

کش  برگ های فقط پهن برگ در تیمار هرز باریك
+ دایکمبا، کلوپیرالید،  متیل، توفوردی بنورون )تری

                                                
1- European Weed Research Council 
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مدیفام+ دسمدیفام+ اتوفومزیت و  اتوفومزیت، فن

دستی حذف شدند. در  وسیله وجین هبنتازون( ب
ف ها مصر ها در آن کش برگ تیمارهایی که فقط پهن

طور جداگانه آنالیز و برای  شده بود این تیمارها به
برگ  های دو منظوره )باریك  کش ها با علف مقایسه آن

کش( نیز فقط اطالعات مربوط به  برگ و پهن
برگ در این تیمارها در مقایسه  هرز پهن های علف

ها در  کش برگ منظور شد. در تیمارهایی که فقط باریك

تیمارها به طور جداگانه ها مصرف شده بود این  آن
منظوره  های دو کش ها با علف و برای مقایسه آن تجزیه

برگ  هرز باریك های نیز فقط اطالعات مربوط به علف
در این تیمارها در مقایسه منظور شدند. برداشت کینوآ 

صورت گرفت. در زمان برداشت  98ماه  آبان 25در 

رد و عملک توده زیستها عملکرد  پس از حذف حاشیه

گیری شد. در زمان برداشت، پوسته بذور  دانه اندازه
طور دستی از دانه جدا  کینوآ پس از خشك شدن به

ذکر  گیری شد. الزم به شد و سپس وزن دانه اندازه
  است در تجزیه واریانس مربوط به تراکم و وزن

برگ، تیمارهای فقط  هرز پهن های خشك علف
خشك   نکش و در مورد تراکم و وز برگ  باریك

کش  برگ برگ، تیمارهای فقط پهن  هرز باریك های علف

در نتایج لحاظ نشدند. در مواقع لزوم از تبدیل جذری 
ها و مقایسه  واریانس داده تجزیهها استفاده شد.  داده

با آزمون حداقل  SAS (9.2)افزار  ها با نرم میانگین
 درصد 5( در سطح احتمال LSDدار ) اختالف معنی

 انجام شد.
 

 .های مورد استفاده در آزمایش کش مشخصات علف -1جدول 
Table 1. Characteristics of herbicides applied in the experiment.  

Producer company 

Application 

rate 

(g a i ha
-1

) 

Formulation Trade name Herbicide Common name 

Arysta LifeScience 96 EC 12% Select super Clethodim 

Gyah 19.95 WG 75% Apyrus Sulfosulfuron 

Arysta LifeScience 60 EC 40% Pantera Quizalofop-P-tefuryl 

Dow AgroSciences 228 EC 76% Surpass Acetochlor 

Syngenta 192 EC 24% Topik Clodinafop 

Syngenta 800 WP 80% Gesaprim Atrazine 

Dow AgroSciences 104 EC 10.4% Gallant super Haloxyfop methyl 

Gyah 15 DF 75% Gyah star Tribenuron methyl 

Rotam Agrochemical 131.25 WG 75% Ultima Rimsulfuron+ nicosulfuron 

Golsam Gorgan 375 EC 12.5% Nabu-s Sethoxydim 

Bayer crop science 525 WP 70% Sencor Metribuzin 

BASF 675, 1350 CS 45% Prowl Pendimethalin 

Dow AgroSciences 360 EC 24% Goal Oxyfluorfen 

BASF 100 SL 10% Pursuit Imazethapyr 

Syngenta 698 SL 46.4% Dialen super 2, 4-D+ Dicamba 

Dow AgroSciences 225 SL 30% Lontrel Clopyralid 

Bayer crop science 1250 SC 50% Stemat Ethofumesate 

Bayer crop science 232.5 SC 46.5% Adengo Isoxaflutole+ thiencarbazone-methyl 

BASF 1040 SC 41.6% Butisan star Queen merak+ metazachlor 

Bayer crop science 822 EC 27.4% Betanal progress Phenmedipham+ Desmedipham+  Ethofumesate 

BASF 1440 SL 48% Basagran Bentazon 

Bayer crop science 360 EC 12% Ronstar Oxadiazon 

du Pont 30 DF 60% Londax Bensulfuron methyl 
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 نتایج و بحث
برگ غالب مزرعه، تلخه  هرز پهن علف

(Acroptylon repense L. ،و در تراکم پراکنده )
( .Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desvخارشتر )
موشی  برگ غالب مزرعه، جو هرز باریك بود. علف

(Hordeum morinum L. و جو ،)  زراعی خودرو
(Hordeum vulgare L. نیز که از بقایای محصول )

دلیل تراکم  قبلی تناوب بود، در مزرعه حضور داشت. به
های مربوط  زراعی، داده هرز خارشتر و جو  پراکنده علف

در بررسی  منظور نشدند. تجزیه و تحلیلها در  به آن
های هرز  علف ترین ( مهم2016لیانگ و همکاران )

(، .Chenopodium album L) تره مزرعه کینوآ سلمه
، (.Amaranthus retroflexus L) خروس تاج

 ، تاجریزی (.Kochia scoparia L) جارو علف
 و خرفه (.Solanum physalis L) مویی 

(Portulaca oleracea L. )( 6بودند.) 
بیوزین،  های آترازین، متری کش کاربرد علف

مدیفام+ دسمدیفام+  فلوروفن، بنتازون، فن اکسی
اتوفومزیت و توفوردی+ دایکمبا سبب مرگ کامل 

ها  های مربوط به آن دادهگیاه زراعی گردید و بنابراین 
ها به کینوآ و  کش اند. خسارت علف نشان داده نشده

خشك   کشی بر تراکم و وزن  ثیر تیمارهای علفأت
های  هرز تلخه و جوموشی براساس ارزیابی های علف

ها نشان داده نشده است(.  دار بود )داده چشمی معنی
افوپ، تفوریل، کلودین  فوپ های کلتودیم، کوییزالو کش علف

گرم  675) دیم، پندیمتالین متیل، ستوکسی فوپ هالوکسی
سوزی بر روی  ثره در هکتار( فاقد هر گونه گیاهؤم  ماده

(. 2کینوآ دو هفته پس از سمپاشی بودند )جدول 
 کاربازون های استوکلر و ایزوکسافلوتول+ تین کش علف

سوزی دارای خسارت  درصد گیاه 10تا  67/6متیل با 
ترین خسارت  روی کینوآ بودند. بیشتری بر  کم

چشمی به کینوآ دو هفته پس از سمپاشی مربوط به 
سوزی  درصد بود. گیاه 100کش اگزادیازون و  علف
متیل، سولفوسولفورون،  بنورون های تری کش علف
مراک+  + نیکوسولفورون، کویین سولفورون ریم

و متیل  سولفورون متازاکلر، ایمازاتاپیر، کلوپیرالید، بن
تر از  ثره در هکتار( کمؤم گرم ماده  1350پندیمتالین )

درصد متغیر بود  23/78تا  66/42اگزادیازون و از 
شباهت بسیار نزدیکی به دو  (. کینوا2)جدول 

خروس دارد و به همین دلیل تره و تاج هرز سلمه علف
ها بسیار کش برگها، به ویژه پهن کش به کاربرد علف
(. در یك بررسی در ارزیابی چشمی 6حساس است )
های  کش روز بعد از کاربرد علف 51خسارت که 

نیکوسولفورون، مزوتریون، ایزوکسادیفن و آترازین 
های مورد استفاده باعث  کش صورت گرفت همه علف
 پژوهش(. که با نتیجه این 6نابودی کامل کینوا شدند )

در مورد نابودی کامل کینوآ در کاربرد آترازین 
 همخوانی دارد. 
منظوره  های دو ها و علف کش کشبرگ تمامی پهن

داری در کاهش تراکم و  ثیر معنیأمورد بررسی دارای ت
ها نشان داده  هرز تلخه بودند )داده وزن خشك علف

 46از  نشده است(. درصد کاهش تراکم این علف هرز
های  کش (. علف2درصد متغیر بود )جدول  92تا 

متیل، کاربازونمتیل، ایزوکسافلوتول+ تین بنورون تری
متیل  سولفورون اکسادیازون، ایمازاتاپیر، کلوپیرالید و بن

 36/94و  62/96، 98، 89، 88، 5/92به ترتیب با 
هرز را موجب  درصد کاهش وزن خشك این علف

تمامی تیمارهای ثیر أچنین ت (. هم2شدند )جدول 
  منظوره بر کاهش تراکم و وزن کش و دو برگ باریك

برگ جوموشی نسبت به شاهد  هرز باریك خشك علف
ها نشان داده نشده  دار بود )داده بدون مبارزه معنی

تا  55از  است(. میزان کاهش تراکم این علف هرز
های  کش (. علف2درصد متغیر بود )جدول  5/96

متیل،  فوپ تفوریل، هالوکسی  وپف کلتودیم، کوییزالو
و  46/96، 80/96، 82/96دیم به ترتیب با  ستوکسی

هرز را کاهش  درصد وزن خشك این علف 16/98
 در جا که مطالعات بسیاری (. از آن2دادند )جدول 

با  مبارزه برای متفاوت عمل نحوه با هاکشعلف مورد
 در و کشور در برگباریك و پهنبرگ هرزهایعلف

 شده انجام مختلف زراعی روی محصوالت بر هانج
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 اثبات به هرزهایکنترل علف در ها آن کارایی و است
 و 26، 23، 22، 21، 20، 19، 17، 16است ) رسیده

(، بنابراین در این بررسی، تاکید بر روی بررسی 27
 ها بود. کشعلف این کاربرد به کینوآ تحمل میزان

کشی بر روی ارتفاع، عملکرد  تیمارهای علف
داری نشان  بیولوژیك و عملکرد دانه کینوآ اثر معنی

ها نشان داده نشده است(. مقایسه  دادند )داده
های کلتودیم،  کش ها نشان داد که علف میانگین
 فوپ تفوریل، کلودینافوپ و هالوکسی  فوپ کوییزالو

ع، فاقد اختالف درصد کاهش ارتفا 10تر از  متیل با کم 
های  کش دار با تیمار شاهد بودند و علف معنی

 2/12و  23/11ترتیب با  دیم و کلوپیرالید به ستوکسی
درصد کاهش ارتفاع کینوآ، از نظر آماری دارای تأثیر 

(. 3داری در کاهش ارتفاع کینوآ بودند )جدول  معنی
های  کش کاهش شدید ارتفاع در تیمار کینوآ با علف

 06/38(، استوکلر )درصد 37/45فورون )سولفوسول
 سولفورون+ (، ریمدرصد 78/48متیل ) بنورون (، تریدرصد

مراک+ متازاکلر  (، کوییندرصد 52/59نیکوسولفورون )
(، درصد 04/39(، ایمازاتاپیر )درصد 89/44)

 91/43متیل ) سولفورون (، بندرصد 9/23اتوفومزیت )
 33/27متیل )کاربازون(، ایزوکسافلوتول+ تیندرصد
( و پندیمتالین درصد 62/75(، اگزادیازون )درصد

و  675درصد در دزهای  57/35و  33/27ترتیب  )به
(. 3گرم ماده مؤثره در هکتار( ثبت شد )جدول  1350
   فوپ (، کوییزالودرصد 0های کلتودیم ) کش علف

 09/29متیل ) فوپ ( و هالوکسیدرصد 3/6تفوریل )
ملکرد بیولوژیك کینوآ دار ع ( کاهش معنیدرصد

نسبت به شاهد وجین دستی نشدند. اما سایر 
(، درصد 74/45ها و شاهد بدون وجین )کش علف

 کینوآ نسبت  توده زیستدار عملکرد  کاهش معنی
 (. 3به شاهد وجین دستی را نشان دادند )جدول 

رویشی  رویشی و پس در یك بررسی کاربرد پیش
ن، کلوپیرالید+ های بنتازون، کلوریدازو کش علف

پایر، لناسیل، پایر، سیانازین+ فلوروکسیفلوروکسی
متیل، پندیمتالین، سولفورونمتامیترون، متازوکلر، مت

منوکلرواستات برای کنترل مدیفام، پروپاکلر و سدیمفن
کار رفت. از میان  ههای هرز در کینوا بعلف
کش متامیترون  های مورد آزمایش فقط علف کش علف

(. در 28گیاه کینوا فاقد خسارت بر روی کینوا بود )به 
کش، تنها مصرف  علف 14بررسی دیگری از میان 

متوالکلر )به همراه  کش اس رویشی دو علف پس
متالین گیاه زراعی کینوآ را از بین  بنوکساکور( و پندی

ر ثره دؤگرم ماده م 1000متالین در دز  نبردند. پندی
هکتار باعث بروز خسارت جزیی در اوایل رشد کینوآ 
شد، اما با گذشت زمان باعث کوتولگی کینوآ نسبت به 

و  1000متالین در دز  شاهد بدون مبارزه شد. پندی
متوالکلر در دز  ثره در هکتار و اسؤگرم ماده م 2000
ثره در هکتار باعث کنترل ؤگرم ماده م 3200و  1600

و بروز خسارت مختصر هرز  های مناسب علف
های  کش (. مصرف علف29قبول( در کینوآ شدند ) )قابل

کلومازون و  پیروکساسولفون، سولفنترازون، اتوفومزات،
خسارت و  100هفته با  8هالوسولفورون پس از 

بررسی (. در یك 30نابودی کینوا همراه بود )
های   کش رویشی علفثیر کاربرد پیشأای ت گلخانه

بیوزین  آترازین )گزاپریم(، آمترین )گزاپاکس(، متری
سولفورون سدیم+ آمترین فلوکسی)سنکور(، تری

)کریسمت( بر روی کینوا مشخص شد تمامی 
ها موجب خسارت نسبتاً سنگین تا نابودی  کش علف

رسد مصرف  نظر می(. به14کامل کینوا شدند )
تری از  ها در کینوآ خسارت کم کش رویشی علف پس

کند. در همین بررسی  رویشی ایجاد می مصرف پیش
مدیفام+ های فن کش واکنش کینوا به کاربرد علف

دسمدیفام+ اتوفومزیت )بتانال پروگرس او اف(، 
)سافاری(، متیل فلوسولفورونکلوپیرالید )لونترل(، تری

بنتازون )بازاگران( و ایمازتاپیر )پرسوئیت( در مرحله 
ها  برگی در شرایط گلخانه بررسی شد، نتایج آن 4تا  2

 کش بنتازون موجب نابودی کامل  نشان داد علف
مدیفام+ دسمدیفام+ کش فن کینوا شد. علف

توجهی بر کینوا نشان داد.  اتوفومزیت نیز خسارت قابل
متیل متوسط و فلوسولفورونیکش تر خسارت علف
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ترین خسارت  های کلوپیرالید و ایمازتاپیر کم کش علف
در  پژوهش( که با نتایج این 14را بر کینوا داشتند )

تر کلوپیرالید و ایمازتاپیر در کینوآ  مورد خسارت کم
 همخوانی دارد.

کینوآ نیز نشان ها بر عملکرد دانه  کش ثیر علفأت
( درصد 67/4های کلتودیم ) کش داد تنها مصرف علف

( باعث کاهش درصد 08/20تفوریل )  فوپ و کوییزالو
دار عملکرد دانه کینوآ نسبت به شاهد وجین  معنی

ها و شاهد  کش (. سایر علف3دستی نشدند )جدول 
دار عملکرد دانه نسبت به  بدون وجین، کاهش معنی

ان دادند. در میان سایر شاهد وجین دستی نش

 53/39متیل ) فوپ چنان هالوکسی ها هم کش علف
( کاهش درصد 29/48دیم ) ( و ستوکسیدرصد

های  کش تری را نسبت به علف عملکرد دانه کم
 31/83(، استوکلر )درصد 42/87سولفوسولفورون )

 سولفورون+ (، ریمدرصد 82/86متیل ) بنورون (، تریدرصد
مراک+ متازاکلر (، کوییندرصد 49/88نیکوسولفورون )

(، درصد 63/64(، ایمازاتاپیر )درصد 29/69)

متیل  سولفورون (، بندرصد 17/78اتوفومزیت )
متیل کاربازون(، ایزوکسافلوتول+ تیندرصد 09/58)

( و درصد 41/97(، اگزادیازون )درصد 33/79)
گرم  1350( و درصد 58/76) 675پندیمتالین در دز 

( از خود نشان درصد 2/71هکتار ) ثره درؤم  هماد
های هرز  پایین علف اگرچه به دلیل تراکم نسبتاً دادند.

دار ارتفاع،  و کاهش معنی (2)جدول در مزرعه 

در اغلب تیمارهای علفکشی دانه و بیولوژیك عملکرد 
بخش (، 3)جدول نسبت به شاهد بدون مبارزه 

 ها باز ثیر منفی علفکشأتوجه این کاهش به ت قابل
ها سبب  یك از علفکش گردد با این وجود هیچ می

تا  75اند )بین  های هرز نشده درصد علف 100کنترل 
درصد( و بنابراین درصدی از این کاهش را )هر  95

های هرز  ناشی از رقابت با علف بایدچند اندک( 

رویشی  در بررسی دیگری، مصرف پیشدانست. 
گرم  250و  125های پیروکساسولفورون ) کش علف

گرم  210و  105ترازون ) ثره در هکتار(، سولفنؤم  ماده

گرم  1152و  576ثره در هکتار(، کلومازون )ؤم  ماده
 7960و  3960ثره در هکتار( و اتوفومزیت )ؤم  ماده

رویشی  ثره در هکتار( و مصرف پسؤم  گرم ماده
ثره در ؤم  گرم ماده 75و  35کش هالوسولفورون ) علف

( که 29ین رفتن کامل کینوآ شدند )هکتار( باعث از ب
در مورد خسارت شدید  پژوهشبا نتایج این 

رویشی( در کینوآ همخوانی  اتوفومزیت )مصرف پس

های کلتودیم و  کشدارد. در مقابل علف
تفوریل باعث کاهش عملکرد دانه کینوآ   فوپ کوییزالو

ها  رسد امکان مصرف آن مینشدند و بنابراین به نظر 
 دیم، متیل، ستوکسی فوپ در کینوآ وجود دارد. هالوکسی

متیل، ایمازاتاپیر، کلوپیرالید و پندیمتالین  سولفورون بن
بخش بودند هر چند باعث  های امید کشاز جمله علف

کاهش عملکرد دانه کینوآ شدند اما با قبول میزانی از 

های  بررسیچه که در  کاهش عملکرد همانند آن
هرز  های مربوط به تعیین دوره بحرانی کنترل علف

درصد کاهش عملکرد مجاز(  10تا  5متداول است )
توان با توجه به سختی و هزینه کارگری مورد نیاز می

ها  کش هرز، از این علف های برای وجین دستی علف

هرز  های در برنامه مدیریت کنترل شیمیایی علف
رویشی  ( کاربرد پیش31ررسی )استفاده نمود. در یك ب

کیلوگرم در هکتار و  7و  5/3کلریدازون به میزان 
، 200، 100فلوفنیکان در مقادیر  رویشی دی کاربرد پس

لیتر در هکتار و فلومتسوالم به میزان  میلی 400و  300
برگی کینوآ  10الی  2گرم در هکتار که در مرحله  25

شده بودند، هیچ اثر سوئی بر عملکرد دانه  پاشی سم

رویشی  چنین مصرف پس کینوآ نداشتند. هم
لیتر در هکتار( برای  1و  5/0متوالکلر )به میزان  اس

های هرز باریك برگ کینوآ، هیچ آسیبی به کنترل علف
رویشی ترفالن  اما کاربرد پیشکینوآ وارد نکردند. 

صورت مخلوط با  لیتر در هکتار( به 2و  1میزان  )به
زمان با کاشت و یا همراه آب آبیاری  خاک، و یا هم

دار تراکم بوته کینوآ و عملکرد دانه  باعث کاهش معنی



 پور مجید عباس... /  های قابل مصرف در کینوآ کش گزینش علف

 

101 

(. به نظر 31کش شد ) نسبت به شاهد بدون علف

های  کش قبل از توصیه نهایی علف درسد بای می
ه در مطالعات بخش، در مطالعات تکمیلی به ویژ امید

دزهای خرد شده، دزهای کاهش یافته و مطالعات دز 

 تر قرار گیرند.   پاسخ مورد بررسی بیش

 

های هرز تلخه و جوموشی. تراکم و  خشک علف ُسوزی کینوآ و تراکم و وزن کش بر گیاه اثر تیمارهای مختلف علف -2جدول 

 اند. کش بیان شده هرز بر حسب درصد نسبت به شاهد بدون علفهای  توده علف زیست

Table 2. Effect of herbicide treatments on visual toxicity of herbicides on quinoa two weeks after spraying 
(WAS), density and dry matter of Acroptylon repense and Hordeum morinum four WAS. Weed density and dry 

matter are shown as percent of untreated control. 
 جوموشی خشك  وزن

 )گرم در مترمربع(

Hordeum morinum 

Dry matter 

(g m-2) 

 تراکم جوموشی

 )تعداد در مترمربع(
Hordeum 

morinum 

Density (no. m-2) 

 خشك تلخه  وزن

 )گرم در مترمربع(
Acroptylon 

repense Dry 

matter (g m-2) 

 تراکم تلخه

 )تعداد در مترمربع(
Acroptylon 

repense Density 

(no. m-2) 

 سوزی گیاه

 )درصد(
Visual 

toxicity 

(%) 

 تیمارها
Treatments 

96.82ab 96.5a - -* 0f  موثره در هکتار(  گرم ماده 96)کلتودیم 

Clethodim (96 g a i ha-1) 

81.3abcd 84abc 89abc 87.5ab 75b 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 95/19)سولفوسولفورون 

Sulfosulfuron (19.95 g a i ha-1) 

96.8ab 95.34a - - 0f 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 60)تفوریل    پی فوپ کوییزالو

Quizalofop-P-tefuryl (60 g a i ha-1) 

89abc 84.8ab 83abc 75abc 6.67ef 
 در هکتار(موثره   گرم ماده 228)استوکلر 

Acetochlor (228 g a i ha-1) 

72cde 71bcde - - 0f 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 192کلودینافوپ )

Clodinafop (192 g a i ha-1) 

96.46ab 94.74a - - 0f 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 104)متیل  فوپ هالوکسی

Haloxyfop methyl (104 g a i ha-1) 

- - 92.5ab 83ab 78.33b موثره در هکتار(  گرم ماده 15)متیل  بنورون تری 

Tribenuron methyl (15 g a i ha-1) 

84abcd 66cde 80abc 62.5bc 71.66b 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 25/131)سولفورون + نیکوسولفورون  ریم

Rimsulfuron+ nicosulfuron (131.25 g a i ha-1) 

98.16a 96a - - 0f 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 375)دیم  ستوکسی

Sethoxydim (375 g a i ha-1) 

69.61cde 72bcde 66abc 62.5bc 0f 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 675)پندیمتالین

Pendimethalin (675 g a i ha-1) 

86.4abcd 86.6ab 93.1ab 87.5ab 42.66d 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 1350)پندیمتالین 

Pendimethalin (1350 g a i ha-1) 

78abcd 84.8ab 98a 87.5ab 76.66b 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 100)ایمازاتاپیر 

Imazethapyr (100 g a i ha-1) 

- - 96.62a 92ab 56.66b  موثره در هکتار(  گرم ماده 225)کلوپیرالید 

Clopyralid (225 g a i ha-1) 

- - 54bc 58bc 46.66d 
  موثره در هکتار(  گرم ماده 1250)اتوفومزیت 

Ethofumesate (1250 g a i ha-1) 

74.6bcd 61.41e 88abc 87.5ab 10e 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 5/232)متیل کاربازونایزوکسافلوتول+ تین

isoxaflutole+ thiencarbazone-methyl (232.5 g a i ha-1) 

65de 62de 53c 46c 72.66b 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 1040مراک+ متازاکلر )کویین

Queen merak+ metazachlor (1040 g a i ha-1) 

46.5e 55e 89abc 83ab 100a 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 360اگزادیازون )

Oxadiazon (360 g a i ha-1) 

92.06abc 82.46bcdef 94.36a 92a 42.66d 
 موثره در هکتار(  گرم ماده 30)متیل  سولفورون بن

Bensulfuron methyl (30 g a i ha-1) 

هرز خارشتر  برگ کش برای علف تیمارهای فقط باریك *، (LSD α=05/0) باشد دار می وجود حداقل یك حرف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی

 هرز متناظر لحاظ شدند های علف دهمنظوره فقط داهای دو کش هرز جوموشی در مقایسه منظور نشدند. برای علف کش برای علف برگ و تیمارهای فقط پهن
At least one common letter in each colomn shows no significant differences between means (LSD α=0.05), 

*
 Grass killers 

for Acroptylon repense and broadleaf weed killers for Hordeum morinum were dismissed from the treatments exposed to the 
analysis, for dual purpose herbicides only corresponding weeds were involved in the analysis 
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 و  توده زیستعملکرد . ارتفاع، عملکرد دانه کینوآ و توده زیستعملکرد کش بر ارتفاع،  اثر تیمارهای مختلف علف -3جدول 

 اند. بیان شده شاهد وجین دستیعملکرد دانه بر حسب درصد نسبت به 
Table 3. Effect of herbicide treatments on plant height, biological yield and grain yield of quinoa. Plant height, 

biological yield and grain yield are shown as percent of hand weeding control. 

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(
Grain yield (kg/ha) 

 توده زیستعملکرد 

 )کیلوگرم در هکتار(
Biological yield (kg/ha) 

 ارتفاع بوته 

 متر( )سانتی
Plant Height (cm) 

 تیمارها

Treatments 

48.69
efg * 45.74

de *
 20.49

fg * شاهد بدون مبارزه 
Weedy check 

4.67
h 0.0

g 6.34
h 

 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 96)کلتودیم 

Clethodim (96 g a i ha
-1

) 

87.42
abc

 84.65
ab 45.37

cd 
 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 95/19)سولفوسولفورون 

Sulfosulfuron (19.95 g a i ha
-1

) 

20.08
gh 6.3

fg 5.86
h 

 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 60)تفوریل    پی فوپ کوییزالو

Quizalofop-P-tefuryl (60 g a i ha
-1

) 

83.31
abcd 81.22

abc 38.06
d 

 ثره در هکتار(ؤم  ماده گرم 228)استوکلر 

Acetochlor (228 g a i ha
-1

) 

67.02
bcdef

 61.36
cd 8.29

h 
 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 192کلودینافوپ )

Clodinafop (192 g a i ha
-1

) 

39.53
fgh 29.09

fg 5.38
h 

 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 104)متیل  فوپ هالوکسی

Haloxyfop methyl (104 g a i ha
-1

) 

86.82
abs

 82.55
ab 48.78

c 
 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 15)متیل  بنورون تری

Tribenuron methyl (15 g a i ha
-1

) 

88.49
ab 86.06

ab 59.52
b 

 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 25/131)سولفورون + نیکوسولفورون  ریم

Rimsulfuron+ nicosulfuron (131.25 g a i ha
-1

) 

48.29
efg 43.52

def 11.23
gh 

 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 375)دیم  ستوکسی

Sethoxydim (375 g a i ha
-1

) 

76.58
bcde 70.66

bcd 37.57
ef 

 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 675) پندیمتالین

Pendimethalin (675 g a i ha
-1

) 

71.2
bcd

 63.69
cd

 27.33
de 

 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 1350)پندیمتالین 

Pendimethalin (1350 g a i ha
-1

) 

64.63
def

 64.1
cd 39.04

cd 
 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 100)ایمازاتاپیر 

Imazethapyr (100 g a i ha
-1

) 

66.34
cdef

 46.62
de 12.2

gh 
 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 225)کلوپیرالید 

Clopyralid (225 g a i ha
-1

) 

78.17
abcd

 68.92
bcd 23.9

f 
  ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 1250)اتوفومزیت 

Ethofumesate (1250 g a i ha
-1

) 

79.33
abcd

 76.23
abc 27.33

ef 
 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 5/232)متیل کاربازونایزوکسافلوتول+ تین

isoxaflutole+ thiencarbazone-methyl (232.5 g a i ha
-1

) 

69.29
bcdef

 57.2
de 44.89

cd 
 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 1040مراک+ متازاکلر )کویین

Queen merak+ metazachlor (1040 g a i ha
-1

) 

97.41
a
 92.89

a 75.62
a 

 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 360اگزادیازون )

Oxadiazon (360 g a i ha
-1

) 

58.09
def

 50.3
de 43.91

cd 
 ثره در هکتار(ؤم  گرم ماده 30)متیل  سولفورون بن

Bensulfuron methyl (30 g a i ha
-1

) 

 33/68در تیمار شاهد وجین دستی ارتفاع بوته  *. (LSD α=05/0)باشد  دار می وجود حداقل یك حرف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی

 بودکیلوگرم در هکتار  7/3346انه کیلوگرم در هکتار و عملکرد د 7/5506 توده زیستمتر، عملکرد  سانتی
At least one common letter in each colomn shows no significant differences between means (LSD α=0.05). 

*
 In hand 

weeding control, plant hejght was 68.33 cm, biological and grain yield were 5506.7 kg ha
-1

 and 3346.7 kg ha
-1

, respectively 
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 گیری کلي نتیجه
های کلتودیم و  کشتوان از علفرسد می نظر میبه

هرز  های منظور کنترل علفتفوریل به  فوپ کوییزالو

باریك برگ در کینوآ بدون خسارت جدّی و کاهش 

عالوه در میان  هدار عملکرد دانه استفاده کرد. ب معنی

و  متیل فوپ کلودینافوپ، هالوکسیها  برگ کش باریك

ای در کنترل  کنندهدیم نیز نتایج امیدوار ستوکسی

هرز و کاهش عملکرد قابل اغماض کینوآ را  های علف

برگ،  هرز پهن های نشان دادند. در مورد کنترل علف

ها و  منظوره ها )دو کش یك از علف مصرف هیچ

انه دار عملکرد د ها( مانع از کاهش معنی کش برگ پهن

های  کش کینوآ نشدند اما در این بین مصرف علف

مراک+ متازاکلر و ایمازاتاپیر، کلوپیرالید، کویین

 بخشی نشان دادند. متیل نتایج امید سولفورون بن
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