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چکیده
 در1393  آزمایشی در سال،)Cynodon dactylon( به منظور بررسی کارآیی برخی از علفکشها بر کنترل علف هرز اویارسالم زرد در چمن برموداگراس
 تیمارهای آزمایش. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار انجام شد.فضای سبز منطقه چهار شهر اهواز انجام گرفت
) درEC12%  دو لیتر اکسادیازینون (رونستار،) در هکتارWG80%  سولفوسولفورون (توتال+  گرم ماده مؤثره متسولورون متیل40 :شامل
 گرم175 ،) در هکتارEC10%  دو لیتر سیکلوکسیدیم (فوکوس،) در هکتارEC12% یك لیتر کلتودیم (سلکت سوپر،هکتار
 علفکشها یك بار در ابتدای رویش علف هرز و دو.) در هکتار و شاهد عدم کنترل بودندEC75% ریمسولفورون (اولتیما+نیکوسولفورون
- سه علف. اثر معنیداری بر تراکم و وزن خشك اویارسالم زرد داشتند، نتایج نشان داد که تیمارها. با فاصله زمانی یك ماه تکرار شدند،باردیگر
، درصد کنترل در سه مرحله سمپاشی نسبت به شاهد عدم کنترل90/9  و93/42 ،95/4  فوکوس و سلکتسوپر به ترتیب با میانگین تأثیر،کش رونستار
- سایر علفکش. درصدی به چمن شدند13/58  و19/56 ،22/3  به ترتیب باعث خسارت، اولتیما و رونستار، کاربرد علفکشهای توتال.تیمارهای برتر بودند
 فوکوس به دلیل کنترل مناسب اویارسالم زرد و کمتر بودن اثرات سوء، در مجموع و از میان علفکشها. تأثیر سوء کمتری بر چمن برموداگراس داشتند،ها
. قابل توصیه میباشد، مناسبتر از سایر علفکشها بود و بنابراین،)آن نسبت به سایر علفکشها بر چمن آفریقایی (برموداگراس
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A BST R A CT
To evaluate the efficacy of some herbicides in the control of yellow nutsedge (Cyperus esculenthus
L.) in Bermudagrass, an experiment was conducted in green zone of Ahwaz in 2014. Experiment
was conducted in a randomized complete block design with 6 treatments and 4 replications. The
treatments consisted of application of metsulfuron-methyl+sulfusulfuron (Total), oxadiazon
(Ronstar), clethodim (Select Super), cycloxydim (Focus), nicosulfuron+rimsulfuron (Ultima) and
untreated check. Herbicides were applied at the beginning of weed emergence and repeated two
more times with one month intervals. The results showed that weed treatments had significant
effects on the density and dry weight of yellow nutsedge. Ronstar, Focus, and Select Super, with the
mean of 95.4%, 93.42% and 90.9% weed control compared to control treatment, respectively, were
the best treatments. Application of Total, Ultima and Ronstar herbicides caused 22.23%, 19.56%
and 13.58% damage to yellow nutsedge, respectively. Other herbicides had less adverse effects on
Bermudagrass. Total and Focus were the most suitable herbicides because of its proper control on
yellow nutsedge and its low level of adverse effects on African grass (Bermudagrass) than other
herbicides and therefore, it is recommended.
Key words: African grass, density, yellow nutsedge, weed dry matter.
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مانند توفوردی ،دايکامبا و امسيپيآ و  2,4-Dميباشد

مقدمه
اويارسالم زرد ،از جگنهای چندساله متداول در
كشت چمن است كه در رطوبت باالتر از حد نرمال
رشد ميكند (McElroy et ،McCarty et al., 2008

 .)al., 2005اين گیاه كه بیشتر در ارتفاعات ديده
ميشود ( ،)Summerlin, 1997دارای رشد رويشي
انبوه است و تولید ريزوم ،پیاز ،بذر و غده ميكند
( .)McCarty et al., 2008به عنوان يکي از بدترين
علفهای هرز در جهان (،)Stoller & Sweet, 2013
اين گیاه قادر به زنده ماندن در آب و هوای سردتر
است و نسبت به اويارسالم ارغواني ،انتشار بیشتری
دارد ( & Martinez-Ochoa et al., 2004; Stoller

 .)Sweet, 2013اين توانايي ممکن است به دلیل
افزايش محتوای نشاسته ،قند و چربي ،در پاسخ به
درجه حرارت باشد ( Bendixen & Nandihalli,

 .)2014برخالف اويارسالم ارغواني ،اويارسالم زرد
قادر به تولید غدههای زنجیرهوار نیست .اين گیاه،
بهمنظور مصرف غدههای ،خوراكي در جنوب اروپا و
آفريقا كشت ميشود ( .)Yelverton, 1996در
سالهای اخیر ،به دلیل تغییر در مصرف علفكشها،
میزان انتشار گونههای جگن در چمنزارها
افزايشيافته است ( ، .)Yelverton et al., 2013كنترل
شیمیايي ،يک روش سنتي مؤثر در كنترل علفهای
هرز است ،اما انتخابي نیست .اكثر علفكشهای
مورداستفاده برای كنترل علفهایهرز در چمنزارها،
نظیر دايکامبا ،امسيپيآ ،توفوردیپي ،توفوردی،
تريکلوپاير،

كارفنترازون،

سولفنترازون

و

كوئینكلوراک ،برای كنترل برگ پهنها ميباشند
( )Busey, 2003و علفكشهای باريک برگكش
معرفيشده در چمنزارها اندک است .متداولترين
علفكش ،انتخاب مخلوطي از دو يا سه علفكش

( .)Emmons, 2008سولفوسولفورون ،علفكشي
انتخابي برای كنترل باريک برگهای يکساله و
چندساله و علفهای هرز پهنبرگ ميباشد ( Willis

 .)et al., 2014; Senseman, 2007علفهای چمني
فصل گرم و سرد ،به سولفوسولفورون ،تا  105گرم در
هکتار مقاومت نشان دادهاند ( ;Lycan & Hart, 2014

 .)Yelverton, 1996برخي از محققین ،با بررسي
كارايي علفكشهای پس رويشي در كنترل
برموداگراس ( )Cynodon dactylon L. presدر
مخلوط چمن گزارش كردند كه  60گرم ماده مؤثره
فنوكسي-پي -اتیل در هکتار ،بهترين علفكش جهت
كنترل برموداگراس ميباشد ( Zabihollahi et al.,

 .)2015گزارش شده كه در میان علفكشهای
دومنظوره 27 ،گرم سولفوسولفورون ( )WG75%در
هکتار و  1/5گرم نیکوسولفورون ( )SG 4%در
هکتار ،با زيستتوده  76/36و  56/95درصد نسبت
به شاهد ،بیشترين و كمترين اثر را بر گونههای چمني
داشتند ( .)Norouzi et al., 2013در گزارشي،
اكساديازينون و يا مخلوط استکلر و اكساديازينون،
كنترل مناسبي بر علفهای هرز مرغزار و چمنزار
داشتند و استوكلر ،بیشترين تأثیر منفي بر رشد چمن و
مرغزاررا داشت ( .)Watschke et al., 2016كاربرد
علفكشهای فالزاسولفورون ،سولفوسولفورون ،ريم
سولفورون ،مت سولفورون ،فورام سولفورون و تری
فلوكسيسولفورونسديم ،يک و سه هفته بعد و قبل از
كاشت ،موجب كنترل علفهای چمني و علف
خرچنگ

(ciliaris

)Digitaria

شده

است

( .)Yelverton, 1996اين محققین عنوان كردند كه
كاربرد اين علفكشها سه هفته پس از كاشت ،نسبت
به كاربرد يک هفته پس از كاشت ،صدمه بیشتری به
چمن

وارد

كرد.

كاربرد

علفكشهای

3

كاربرد متوالي علفكشهای پسرويشي جهت كنترل ...
سولفوسولفورون ،مت سولفورون و فورما سولفورون،

است.

يک و سه هفته پس از كاشت ،خسارتي به پوشش

مواد و روشها

چمن وارد نکرد .نیکوسولفورون ،از علفكشهای
سولفونیل اوره است كه در مزارع ذرت وبرای كنترل
بسیاری از علفهایهرز باريکبرگ و برخي از
پهنبرگها ،با دز  17/5تا  70گرم ماده مؤثره در هکتار
استفاده ميشود ( .)Bhowmik et al., 2015كاربرد
تنهايي نیکوسولفورون ،موجب كنترل  90درصدی
علف هرز الیتريجیا (،)Elythigia repens (L.) Gould
در فاصله پنج هفته پس از كاربرد و بیش از  80درصد
كنترل ،يک سال پس از آن گرديد ( Bhowmik et al.,

 .)2015متسولفورون ،علفهایهرز پهنبرگ بسیاری
را در چمن برموداگراس كنترل ميكند .كلي و كاتز
( )Kelly & Coats, 2014گزارش دادند كه مت
سولفورون ،علفهای هرز بارهنگ ( Plantago major

 )L.و هويج وحشي ( )Daucus carota L.را  70تا
 90درصد كنترل ميكند .زماني كه اين علفكش
بهتنهايي و يا بهصورت مخلوط با توفوردی استفاده
شد ،در چندين مورد ،پوشش گیاهي پهنبرگهای
علفي را كاهش داد (.)Meyer & Bovey, 2015
كاربرد مت سولفورون به تنهايي ،به برموداگراس
آسیبي وارد نميكند .اثر علفكش ممکن است تحت
تأثیر سطح ،محل جذب و فعالیت قرار گیرد .برای
برخي از علفكشها ،اثرات انتخابي سطح علفكش،
در كنترل جگنها پیشتر گزارش شده است
( Nandihalli & Bendixen, 1988; McElroy et

.)al., 2013
با اين وجود و در حال حاضر  ،اطالعات مربوط به
پاسخ گونههای جگن به علفكشهای موجود محدود
است .هدف از اين تحقیق ،تعیین اثر بخشي برخي از
علفكشهای پس رويشي بر رشد اويارسالم زرد و
نیز ،تعیین زمان مناسب ،برای كاربردهای متوالي آن و
تعیین ايمني اين علفكشها برای چمن برموداگراس

اين آزمايش در سال  1393در اهواز (فضای سبز اداره
كل منابع طبیعي و آبخیز داری) ،با موقعیت جغرافیايي
 49درجه و  11دقیقه طول شرقي و  31درجه و 50
دقیقه عرض شمالي و ارتفاع  12متر از سطح دريا
انجام شد .آب و هوای منطقه ،خشک و نیمهخشک،
با متوسط بارش ساالنه  198/4میليمتر و میانگین
دمای ساالنه حداقل و حداكثر  9/5و  48/3درجه
سانتيگراد است .بافت خاک ،لوم رسي با  pH =7/2و
هدايت الکتريکي  1/2 dS.m -1و میزان مواد آلي 0/3
درصد بود .آزمايش در قطعات چمن برموداگراس (با
قدمت  15ساله) ،با ارتفاع حفظشده  5/4سانتيمتر و
آلوده به اويارسالم زرد انجام شد .در آزمايش در قالب
طرح بلوکهای كامل تصادفي با چهار تکرار و در
كرتهايي با ابعاد يک در يک و نیم متر انجام شد.
پوشش اويارسالم زرد در هر كرت ،در زمان اولین
سمپاشي ،با پرتاب تصادفي يک كوادرات 0/3
مترمربعي ( 25نقطه تقاطع) ارزيابي شد؛ بر اساس اين
ارزيابي ،میزان آلودگیدر هر كرت 50 ،تا  90درصد،
برآورد شد شد .كل پوشش آزمايش 24 ،ساعت قبل
از اعمال تیمار علفكشي و  10روز پس از آن،
برداشت شد .تا  24ساعت پس از اعمال تیمار
علفكش ،بارندگي و يا آبیاری صورت نگرفت.
تیمارهای علفكش شامل سه بار اسپری با  40گرم
ماده مؤثره مت سولفورون متیل  +سولفوسولفورون
(توتال  )WG80%در هکتار ،دو لیتر اكساديازينون
(رونستار  )EC12%در هکتار ،يک لیتر كلتوديم
(سلکت سوپر  )EC12%در هکتار،

دو لیتر

سیکلوكسیديم (فوكوس  )EC10%در هکتار175 ،
گرم نیکوسولفورون+ريمسولفورون (اولتیما )EC75%
در هکتار و شاهد عدم كنترل بودند .اولین سمپاشي
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در پنج مهر  94انجام شد و سمپاشيهای دوم و سوم،

انجام شد (جدول .)1

به فواصل چهار و هشت هفته پس از سمپاشي اول،
جدول -1
Application date
0
5 Oct.+3 Nov.+1 Dec
5 Oct.+3 Nov.+1 Dec
5 Oct.+3 Nov.+1 Dec
5 Oct.+3 Nov.+1 Dec
5 Oct.+3 Nov.+1 Dec

تيمارهای علفکش و دز کاربردی آنها ( )Table 1. Herbicide treatments and their doses
Dose
0
40 g ha-1
2 L ha-1
1 L ha-1
2 L ha-1
175 g ha-1

)Trade names (%
0
Total* WG80
Ronstar* EC12
Select Super* EC 12
Focus* EC10
Ultima* WG75

Treatments
Untreated
metsulfuron-methyl+sulfusulfuron
oxadiazon
clethodim
cycloxydim
nicosulfuron+rimsulfuron

عملیات سمپاشي با استفاده از سمپاش پشتي موتوری

 ،WCEكارآيي كنترل علفهای هرز؛  ،Aوزن خشک

النسدار مدل  MATABIتک نازله تيجت (باد

علفهای هرز در شاهد عدم كنترل و  ،Bوزن خشک

بزني) با شماره  VS _ 8002وعرض پاشش يک متر

علفهای هرز در كرتهای تیمار شده با علفكش

و پس از كالیبره كردن (فشار  276كیلو پاسکال و

است .آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SASو

حجم آب  304لیتر در هکتار) ،انجام شد .اطالعات

مقايسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن و در

مربوط به آسیب ظاهری و میزان كنترل اويارسالم زرد،

سطح احتمال  %5انجام شد.

بر اساس شمارش صورت گرفته طي سه مرتبه
شمارش ،مورد ارزيابي قرار گرفت .ارزيابي چشمي
میزان آسیب به چمن و علف هرز  10،روز پس از
اعمال تیمار و بر اساس روش پیشنهادی شورای
تحقیقات علفهای هرز اروپا( 1جدول  )2انجام شد.
طبق روش يودين ،خسارت بیش از  20درصد علف-
كش روی چمن (كاهش زيستتوده و تغییرات
چشمي واردشده) و همچنین كنترل كمتر از  80درصد
علفهرز با علفكش (كاهش زيستتوده و كاهش
تراكم) ،از نظر اقتصادی مورد قبول نیست ( Uddin,

 .)2014در سه مرحله نمونهبرداری  ،نمونههای چمن
و اويارسالم زرد در آوني با دمای  70درجه
سانتيگراد و به مدت  72ساعت خشک شدند و
سپس وزن خشک آنها ،اندازهگیری شد .كارايي
كنترل علف هرز با استفاده از معادله زير بهدست آمد:

نتايج و بحث
میزان آسیب به برموداگراس ،هشت هفته بعد از اولین
تیمار در همه تیمارهای علف كشي ،بیش از نُه درصد
بود (جدول  )3كه البته طي هفت روز پس از كاربرد
تیمارها ،بوتهها بهبود يافتند و اثرات خسارت
علفكشها از بین رفت .هشت هفته پس از اولین
سمپاشي ،بیشترين آسیب به چمن توسط علفكش
اولتیما ( 175 g ha-1به) و به میزان  19/34درصد بود
كه با علفكش توتال ( )،40 g ha-1تفاوت معنيدار
نداشت؛ پس از آن ،رونستار (دو لیتر در هکتار) و
سلکتسوپر (يک لیتر در هکتار ) بیشترين آسیب را
وارد كردند .كمترين آسیب ،نُه درصد بود كه به
علفكش فوكوس (دو لیتر در هکتار ) تعلق داشت
(جدول  .)3در تحقیقي ،نوروزی و همکاران
( )Norouzi et al., 2013گزارش كردند كه چمن پوآ،

معادله 1

بیشترين مقاومت را به علفكشهای بازدارنده استیل
كوآنزيم آ كربوكسیالز ) (ACCaseداشت .نتیجه

كه در آن:
1

- European System of Weed Control and
Crop Injury Evaluation (European Weed
)Research Council – EWRC

مشابهي توسط ذبیح الهي و همکاران ( Zabihollahi

 )et al., 2015گزارششده است .مکالروی و

5
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همکاران ( )McElroy et al., 2005نشان دادند كه

علفكشهای دايکلوفوپ ،مت سولفورون ،توفوردی

علفكشهای مونوسديم متیل آرسونات (،)MSMA

و دايکامبا ،موجب آسیب به گیاهچههای برموداگراس

كلوپیرالید و كوينكلراک ،آسیبي به گیاهچههای

شدند.

برموداگراس

وارد

درحاليكه

نکردند،

كاربرد

جدول  -2روش استاندارد ارزيابي تأثير علفکشها بر علف هرز و چمن
Table 2. Standard injury rating scales for weed and turf
Effect on crop
No effect
Very light symptoms
Light symptoms
Symptoms not reflected in yield
Medium
Fairly heavy damage
Heavy damage
Very heavy damage
Complete kill

Effect on weeds
Complete kill
Very good
Good
Sufficient in practice
Medium
Fair
Poor
Very poor
No effect

)Injury to weeds (%
100
91-99
71-90
51-70
41-50
31-40
11-30
1-10
0

Rating scales
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نوبت دوم و سوم (چهار و هشت هفته پس از اولین

اثرات اصلي تیمارهای علف كشي بر كنترل اويارسالم

پاشش) ،بیش از  90درصد اويارسالم زرد را كنترل

زر،د طي دوره های متوالي اعمال تیمارها ،در جدول 3

كردند (جدول .)3

آمده است .رونستار ،فوكوس و سلکت سوپر ،در

جدول  -3کنترل او يارسالم زرد در چمن برموداگراس و آسيب وارد آمده به برموداگراس در نوبت سوم کاربرد علف کش
Table 3. Yellow nutsedge control in bermudagrass turf and damage to bermudagrass at third application time

Turf injury (8
)WAIT) (%
0

Application time
IT
4WAIT
8WAIT
----------------------------------Control (%)----------------------------------

Treatments

0

0

0

Untreated

17.80a

41.61b

55.15b

61.37c

Total

14.61b

a

a

a

11.33c

a

9.45d

a

19.34a

c

95.50
90.52
91.72
31.42

99.16

a

95.34

a

98.04

c

39.79

91.54

b

86.86

a

90.50

d

44.47

Ronstar
Select Super
Focus
Ultima

Same letters in the same column indicate non-significant difference at the P=0.05 level.
IT: Initial treatment, WAIT: Weeks after initial treatment

فلیکس و بويدستون ()Felix & Boydston, 2010

نتیجه مشابهي از درصد كنترل ( )92-99اويارسالم
زرد با كاربرد علفكش ايمازوسولفورون با دز -0/56
 0/34كیلوگرم ماده مؤثره در هکتار ،در فاصله  42روز
پس از اعمال تیمار مشاهده كردند .يلورتون و
همکاران ( )Yelverton et al., 2013گزارش دادند كه
بیش از  85درصد بوتههای اويارسالم ارغواني در
فاصله چهار هفته پس از كاربرد  0/250 - 0/1كیلوگرم
ماده مؤثره فالزاسولفورون در هکتار كنترل شدند.

كاربرد دو لیتر علفكش رونستار در هکتار در نوبت
دوم و سوم ،به ترتیب  99و  95درصد بوتههای
اويارسالم را كنترل كرد درحاليكه با يکبار كاربرد
همین رونستار و فوكوس به همین میزان ،درصد
كنترل مشابهي ( )90-91مشاهده شد (جدول .)3
باومن و همکاران ( ،)Baumann et al., 2014نتايج
مشابهي ( 80-85كنتزل) از كاربرد متوالي 0/05-0/1
كیلوگرم سولفوسولفورون در هکتار و  0/07كیلوگرم
هالوسولفورون در هکتار ،در فاصله  104روز پس از
اعمال تیمارها ،بهدست آوردند .كنترل 90-95
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درصدی اويارسالم زرد ،با كاربرد متوالي 0/078

علفكشهای استوالكتات سنتاز ( ،)ALSجذب و

كیلوگرم ماده مؤثره سولفوسولفورون در هکتار طي

انتقال درون گیا،ه به فعالیت كل گیاه وابسته است

يک فصل ،گزارششده است (.)Brecke et al., 2007

( .)Stoller & Sweet, 2013ازآنجاييكه آمینواسید

هینتون و يلورتون ()Hinton & Yelverton, 2013

زنجیرهای منشعب ،در مناطق مريستمي ،بیشترين

نیز گزارش دادند كه با كاربرد متوالي  0/03كیلوگرم

فعالیت را دارند ( ،)Stoller & Sweet, 2013انتقال

ماده مؤثره تریفلوكسيسولفورون در هکتار ،بیش از

استوالكتات سنتازها به ريزومها ،برای كنترل قابل قبول

 90درصد بوتههای اويارسالم زرد در فاصله  12هفته

و يا كاهش پايداری علفهرز ضروری است .كاربرد

پس از اعمال تیمار كنترل شدند .كاربرد متوالي دو يا

علفكش توتال در نوبت اول 61 ،درصد جمعیت

سه مرتبه رونستار و فوكوس ،نسبت به كاربرد يکبار

اويارسالم را كنترل كنتزل كرد ،درحاليكه در نوبت

آنها ،موجب كنترل بیشتر اويارسالم زرد شد ،هرچند

دوم و سوم (چهار و هشت هفته پسازآن) ،میزان

كه به لحاظ آماری ،تفاوت معنيداری با يکديگر

كنترل ،شش تا  14درصد نسبت به نوبت اول ،كمتر

نداشتند (جدول  .)3كاربرد متوالي علفكش در چند

بود .همچنین ،در تیمار علفكش اولتیما در نوبت

هفته ،امکان جذب بیشتر علفكش را بهواسطه تشکیل

اول ،میزان كنترل اويارسالم زرد  44درصد بود اما

برگ بیشتر پس از رشد دوباره ،ممکن ميسازد.

درصد كنترل در نوبت دوم و سوم نسبت به نوبت

اويارسالم زرد ،ريزوم ،پیاز و غده تولید ميكند كه

اول ،پنج تا 13درصد كاهش نشان داد .افزايش درصد

برای ذخیره كربوهیدرات ،جهت رشد دوباره در

كنترل در نوبت اول (آغاز اعمال تیمار) ،ممکن است

سالهای بعد ،مورداستفاده قرار ميگیرند .احتماالً

به دلیل رشد مناسب اويارسالم باشد ،اين در حالي

میزان جذب و انتقال علفكشهای كاربردی ،كنترل

است كه میزان رشد علفهرز در تکرارهای بعدی

اويارسالم زرد ،را محدود ميكندد .لیز و سلیف

(چهار و هشت هفته پس از نوبت اول) ،كافي نبوده

( )Leys & Slife, 2014گزارش كردند كه  58درصد

است .شرايط رشد بر سرعت رشد اثر ميگدارد؛ اين

كربن  14موجود در علفكش متسولفورون

عامل ،نفوذ ،انتقال و واكنش بیوشیمیايي علفكش را

كاربردی 144 ،ساعت پس از اعمال تیمار ،توسط پیاز

در جايگاه فعال آن ،تحت تأثیر قرار ميدهد .اين بیان

وحشي ( )Allium vineale L.جذب شد و  16درصد

كلي بر اين فرض استوار است كه میزان نفوذ ،انتقال و

علفكش جذبشده ،به بیرون از برگهای تیمار نشده

واكنش بیوشیمیايي ،بهطورمستقیم ،به حركت در

انتقال يافت .تروكسلر و همکاران ( Troxler et al.,

سامانه سیمپالست گیاهي وابسته است .حركت در

 )2013نشان دادند كه  53درصد و يا كمتر ،از كربن

سیمپالست نیز متأثر از میزان فعالیت فتوسنتزی

 14علفكش تری فلوكسي سولفورون ،توسط

برگها است .شواهد فراواني ارتیاط فعالیت علف

اويارسالم زرد و اويارسالم ارغواني ،در فاصله 96

كشي با فعالیت فتوسنتزی را تايید ميكند.

ساعت پس از از سمپاشي جذبشده است .برخالف

ماده خشك برموداگراس و اويارسالم زرد

برموداگراس ،كمترين كنترل اويارسالم زرد در

نتايج نشان داد كه اثر نوع علفكش بر وزن خشک

تیمارهای كاربرد علفكشهای اولتیما ( 75گرم در

برموداگراس معنيدار بود .بیشترين و كمترين وزن

هکتار) و توتال ( 40گرم در لیتر) ،در هر سه نوبت

خشک برموداگراس ،به ترتیب به میزان  211و

كاربرد مشاهده شد (جدول  .)3در خصوص بازداری

 130/14گرم در مترمربع بود كه از تیمار علفكش
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... كاربرد متوالي علفكشهای پسرويشي جهت كنترل

 در تیمار،كاربرد علفكش و كمترين وزن خشک

 اختالف میان.رونستار و تیمار عدم كنترل بهدست آمد

علفكش رونستار مشاهده شد؛ هرچند كه تفاوت

 سلکت سوپر و فوكوس در تولید ماده،رونستار

،وزن خشک اويارسالم زرد در تیمارهای رونستار

 وزن.)4 خشک برموداگراس معنيدار نبود(جدول

 در در هر سه نوبت،سلکت سوپر و فوكوس

 بهطور معنيداری توسط تمام،خشک اويارسالم زرد

.)4  (جدول. معنيدار نبود،سمپاشي

 بیشترين وزن. كاهش يافت،علفكشهای كاربردی
 در كرتهای بدون،خشک علفهرز در هر سه نوبت

) اثر علفکشهای پس رويشي بر وزن خشك اويارسالم زرد و چمن (در نوبت سوم-4 جدول
Table 4. Effect of post-emergence herbicides on yellow nutsedge and turfgrass dry weights
Application times
IT

4WAIT

8WAIT

Treatments
---------------------------------- (g m-2)--------------------------------Untreated
8.0a
9.50a
7.0a
Total
2.7b
4.30b
4.1b
Ronstar
0.5c
0.12c
0.2c
Select Super
1.2c
0.40c
0.5c
Focus
1.1c
0.20c
0.4c
Ultima
4.2b
6.10b
4.6b
Same letters in the same column indicate non-significant difference at the P=0.05 level.
IT: Initial treatment, WAIT: Weeks after initial treatment

 علفكش. مؤثر نبود،اول و چه در تکرار سمپاشيها
. كمترين سمیت را برای برموداگراس داشت،فوكوس
 به اهمیت كاهش اثرات سوء سموم بر،از اين رو نظر
 ضرورت ويژهای، مصرف كمتر آنها،محیط زيست
 مصرف علفكش فوكوس به، به همین دلیل.دارد
دلیل كنترل موثر اويارسالم زرد با اولین پاشش و
 قابل،كمترين آسیبرساني به چمن برموداگراس
.توصیه ميباشد

Turf (8 WAIT)
130c
161bc
211a
195a
185ab
144c

نتيجهگيری
 فوكوس و،اين تحقیق نشان داد كه تیمارهای رونستار
 اويارسالم زرد را به صورتي قابلقبول،سلکت سوپر
در چمن برموداگراس كنترل كردند و در اين
 درصدی اين علف90  با توجه به كنترل،خصوص
 به استفاده دوباره علفكش،هرز در اولین كاربرد
. نیازی نبود،)(چهار و هشت هفته بعد از نوبت اول
 نتايج نشان داد كه تالش برای كنترل،عالوه بر اين
 چه در نوبت،اويارسالم زرد بهوسیله توتال و اولتیما
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