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 چکیده

در آزمایشی هرز، های مختلف مدیریتی این علفبررسی روش با هدفهرز مزارع پیاز است. هایسازترین علفیکی از مشکل ،اویارسالم ارغوانی
. شدهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا صورت طرح بلوکبه ،در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان، 6971-79سال زراعی 

دهی آفتاب دستی، وجین )استامپ(، پندیمتالین دیسک سنگین+ گلیفوسیت، شخم سنگین+ دیسک، متریبوزین،دوبار  تیمارهای آزمایش شامل
بودند.  دیسک سنگین+ دوبارگلیفوسیتو دوبار سه بار شخم  پندیمتالین )پرول(، هرز،هایدهی خاک+ گلیفوسیت، عدم کنترل علفآفتاب خاک،

ر تیمارهای مختلف بر وزن خشک اندام هوایی، زیرزمینی و تراکم اویارسالم ارغوانی، قطر گردن، تعداد برگ و عملکرد پیاز ثا که نتایج نشان داد
ترتیب ی را بهناویارسالم ارغوا وزن خشک اندام زیرزمینی و هواییتراکم و   ،که تیمار تلفیق دوبار دیسک + دوبار گلیفوسیتطوریدار بود بهمعنی 

درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. بنابراین، تلفیق دیسک و گلیفوسیت بر کنترل  69درصد کاهش داد و عملکرد پیاز را  2/69و  69، 61
 ویارسالم ارغوانی مطلوب و قابل توصیه است. ا

 عملکرد، فکشعل دیسک، شخم، واژه هاي کليدي:
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ABSTRACT 

Purple nutsedge is one of the most problematic weeds of onion fields. To investigate the management 

practices of this weed, an experiment was conducted in the Agricultural and Natural Resources Center in 

Southern Kerman in 2017-2018 as a randomized complete block design with three replications. Treatments 

included twice disk + glyphosate, heavy plow + disk, metribiuzin, pendimethalin (Stomp), hand weeding, 

soil solarization, soil solarization + glyphosate, Control (no control), pendimethalin (Prowl), three times 

plowing, and twice disk + two times glyphosate. The results showed that the effect of different treatments 

was significant on shoot and underground dry weight and density, neck diameter, number of leaves and 

yield of onion. Twice disk + twice glyphosate decreased shoot and underground dry weight and density by 

86, 87, and 87.2 %, respectively, and yield of onion increased 83 %. Therefore, combination of disk and 

glyphosate was desired in purple nutsedge control and this treatment is recommended. 

Key words: Disk, herbicide, plowing, yield. 
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 مقدمه
به عنوان  ،Alliaceaeخانواده  از( .Allium cepa Lپیاز )

ای به صورت تازه در ساالد و به یک محصول ادویه

  شودعنوان چاشنی در پخت غذا مصرف می

(Nempal Sing et al., 2006)  میلیون  906/2و با تولید

 .ایران است ترین سبزیجاتیکی از مهمدر سال، تن 

 6392 ،منطقه جنوب کرماندر سطح زیرکشت پیاز 

 دومدر جایگاه  ،هرمزگانبعد از استان است که هکتار 

رتبه اول تولید کشور  ،هزار تن 903و با تولید  قرار دارد

در قالب کشت پاییزه )مهر  ،آن بیشتر تولید ورا دارد 

. رشد و (Anonymous, 2018شود )ماه( انجام می

-قابل توجهی در اثر رقابت علف به شکل ،عملکرد پیاز

هرز غالب در هایعلفیابد. از میان هرز کاهش میهای

 دارای باالترین ،مزارع پیاز جیرفت، اویارسالم ارغوانی

گیاهی چند ساله از تیره  هرز،. این علفباشدتراکم می

در سراسر مناطق  که است (Cypraceae) جگنیان

 ,Das & Yadurajuگرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا )

 از جمله جنوب کرمان گسترش یافته است( 2008

(Roozkhosh, 2013. ،اویارسالم ارغوانی .) گیاهی

( Holm et al., 1977چهار کربنه و سریع الرشد ) سمج،

 به ،هااست که از طریق سیستم گسترده زیرزمینی و غده

و از توان رقابت باالیی برخوردار شود سرعت تکثیر می

دهی (. آفتابJordan-Molero & Stoller, 1978است )

 ,Bangarwa et al., 2008; Das & Yadurajuخاک )

2008; Gil & McSorley, 2010; Gill et al., 2009; 

Patrico et al., 2006،) کش )علفEdenfield et al., 

2005; Grichar & Sestak, 2000 و شخم )

(Bangarwa et al., 2008; Das & Yaduraju, 2008 )

اثرات متفاوتی بر روی اویارسالم  ،طور مستقلبه

، هاروشدهند. این ارغوانی و اویارسالم زرد نشان می

ابزار مناسبی برای کاربرد گلیفوسیت به عنوان یک تیمار 

در جهت کاهش تراکم اویارسالم  ،قبل از کاشت

 ردیک راهکار مهم  ،کنترل مکانیکی باشند.ارغوانی می

. (Glaze, 1987ت )های مدیریتی اویارسالم اسبرنامه

ابزار مؤثری در کاهش تراکم  ،شخم با عمق کم

های اویارسالم درصد غده36اویارسالم است زیرا 

باالی خاک قرار  یمترسانتی82الیه در که ارغوانی 

روند حت تاثیر قرار گرفته و از بین میت ،دارند

(Siriwardana & Nishimoto, 1987 اقبال و .)

زیست ( در بررسی Iqbal et al., 2012همکاران )

که و مدیریت اویارسالم ارغوانی نشان دادند شناسی

 هایرشد اندام ،طور کاملگلیفوسیت و پاراکوات به

مانی و دوام و زنده ندباالی سطح خاک را از بین برد

درصد کاهش  92و  13ها را به ترتیب به میزان غده

-مشخ ا بتوان میکه نتایج این مطالعه نشان داد  د.دندا

ها در معرض آفتاب قراردادن غدهو های مکرر تابستانه 

ت گلیفوسی کشهای داغ و نیز با تأثیر علفدرطول ماه

. کردمدیریت را اویارسالم ارغوانی ، هابر روی غده

که دما به هنگامی که ( نشان دادWebster, 2003وبستر )

مانی و دوام غده زنده رسد،درجه سانتیگراد می 56

دار عملکرد پیاز رغم کاهش معنیعلی یابد.می کاهش

هنوز راهکار  ،هرزدر جنوب کرمان توسط این علف

رز هطور مؤثری خسارت این علفکه بتواند به مدیریتی

ه نشده است. عدم کارایی یارا ،را کاهش دهد

ن ، به دلیل داشتها درکنترل اویارسالم ارغوانیکشعلف

های وجین بودن هزینهباال  اندام زیرزمینی گسترده،

گیر بودن آن، ضرورت تحقیق در این دستی و وقت

این پژوهش  ؛ از این روزمینه را دوچندان نموده است

ترین روش مدیریت اویارسالم با هدف بررسی مناسب

 ارغوانی در مزارع پیاز انجام شد.

 مواد و روش

در مزرعه ای ، 8935-33این مطالعه در سال زراعی 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب واقع در  

 58درجه و  63با طول جغرافیائی  ،کرمان )جیرفت(
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دقیقه  93درجه و  21دقیقه شمالی و عرض جغرافیائی 

متر از سطح دریا اجرا شد.  523 و ارتفاع  شرقی

با  ،دارای آب و هوای گرم و خشک ،شهرستان جیرفت

ط سمتو وهای معتدل و تابستان گرم وخشک زمستان

درجه  51 بیشینه دمایمتر، میلی850بارندگی  سالیانه 

ت اسگراد چهار درجه سانتی کمینه دمایگراد و سانتی

اد گرسانتی درجهه دو ها بندرت بکه در بعضی از سال

درصد  56صفر تا آن، رسد و رطوبت نسبی زیر صفر می

صورت آزمایش به (.MohamadiNejad, 2007باشد)می

ی کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. هاطرح بلوک

تا  80دیسک سنگین ) تیمارهای آزمایش شامل:

روز+ کاربرد علفکش 20دوبار به فاصله  ،سانتیمتر(86

 ؛به میزان شش لیتر در هکتار درصد(L 58)گلیفوسیت 

سانتیمتر( 80شخم سنگین با گاوآهن برگردان+ دیسک )

نکور متریبوزین )س؛ با فاصله دو هفته بعد از انجام شخم

WP 10قبل از  ،گرم در هکتار 600به میزان (درصد

؛ صورت پیش رویشیهبو انتقال نشاء 

به میزان سه لیتر در  (درصدEC99 پندیمتالین)استامپ 

 ؛صورت پیش رویشی و قبل از انتقال نشاءهب ،هکتار

تیلن ادهی خاک با پالستیک پلیآفتاب؛ وجین دستی

دهی خاک با آفتاب؛ اد ماهشفاف در نیمه دوم مرد

اتیلن شفاف در نیمه دوم مرداد ماه+ کاربرد پالستیک پلی

به میزان شش لیتر  ،درصدSL 58علفکش گلیفوسیت 

 ،هادو هفته بعد از برداشتن پالستیک ،در هکتار

 ؛قبل از انتقال نشاء ،زودهنگامو صورت پس رویشی هب

 روللین )پپندیمتا؛ هرزهایکنترل علف تیمار شاهد عدم

CS 6/56ه به میزان سو رویشی صورت پیشهب (،درصد

 عمقا بشخم سه بار با فواصل سه هفته ) ؛هکتارلیتر در 

به و دوبار  ،سانتیمتر(86تا 80دیسک سنگین ) ؛ و(کم

 SLروز+ کاربرد علفکش گلیفوسیت 20فاصله 

به میزان شش لیتر در هکتار دو بار بعد از هر  ،درصد58

 بار دیسک بودند. 

قبل از اقدام به  و پس از انتخاب محل اجرای طرح

مشخص نمودن  برایسازی زمین، عملیات آماده

تا  از عمق صفر ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

ام برداری انجنمونه ،سانتیمتری نقاط مختلف مزرعه 90

ر د فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه هنتایج تجزی که شد

 آمده است. 8 جدول

 خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش -1جدول

Table1. Physiochemical characteristics of the experimental  

Physical properties 
Clay (%) Silt (%) Fine sand (%) Soil texture 

12 18.5 69.5 Sandy loam 

Chemical properties 
pH  ECe (ds/m) Organic matter (%) N (%) P (ppm) K (ppm) 

7.4 2.23 0.48 0.48 7.5 2.1 

هر کرت شامل چهار جوی و پشته به طول شش متر 

 ،روی هر پشته بود و  مترسانتی 60ی فاروها فاصله .بود

 .کشت شد چهار ردیف پیاز )مطابق با عرف منطقه(

 دوم مهرماه بود. رقم ،تاریخ انتقال نشاء به زمین اصلی

که جزء بود شرکت نانهمز از  8ریوبراوو ،مورد کاشت

 براساس ،باشد. نیاز کودیارقام زودرس و روز کوتاه می

                                                                                                                                                                          
1 Rio bravo 

 ها با سمپاش پشتیکشعلف و شد تامینآزمایش خاک 

ای مجهز به نازل شره ،(Matabiنس دار مدل ماتابی )ال

 ،لیتر آب در هکتار 965با حجم پاشش  ،با فشار دو بارو 

. تراکم اویارسالم در کار رفتندبههای معین در زمان

ی مرحله در ،در هرکرت متر6/0× 6/0کوادرات ثابت 
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-و وزن خشک اندام روز بعد از نشاء(56تشکیل سوخ )

وی شستشبا جداسازی،  ،در پایان فصلهای زیرزمینی 

و قرار دادن در آون از همین  های زیرزمینیاندام

گیری وزن خشک ها ثبت شد. به منظور اندازهکوادرات

با ی تشکیل سوخ و مرحله دراویارسالم ارغوانی، 

ها برداشت ، نمونهمتر6/0× 6/0استفاده از کوادرات 

به مدت و گراد درجه سانتی36دمای  ی باو در آون شدند

ها، خشک آن و وزنشدند ساعت خشک 32

با انتخاب دو و . در انتهای فصل رشد دش گیریاندازه

 و خط میانی از هر کرت آزمایشی، عملکرد، قطر گردن

 هرز به غیر ازهایگیری شد.کلیه علفتعداد برگ اندازه

با وجین دستی  ،اویارسالم ارغوانی در تمامی تیمارها

یز آنالتر مطالعه شود. رات تیمارها دقیقحذف شد تا اث

 SASبا استفاده از نرم افزار  ،های جمع آوری شدهداده

صورت  Excelو رسم شکل ها با استفاده از انجام شد 

در و  LSDآزمون  ، ازهامقایسه میانگین . برایگرفت

 .استفاده شدسطح احتمال پنج درصد 

 بحث و جینتا

 ان دادنش اندازه گیری شدهنتایج تجزیه واریانس صفات 

های مختلف مدیریت بر تراکم، وزن خشک اثر روشکه 

اندام هوایی و زیرزمینی اویارسالم ارغوانی، عملکرد، 

تعداد برگ و قطر گردن پیاز در سطح یک درصد معنی 

 (.2دار بود )جدول

 

ه بر قطر گردن، تعداد برگ و عملکرد پياز، تراکم، وزن صفات اندازه گيري شد تيمارها براثر نتایج تجزیه واریانس  -2جدول 

 هاي زیر زمينی و  روزمينی اویارسالمخشک اندام

Table 2. Variance analysis of the effects of treatments on onion neck diameter, leaf number and yield and purple nutsedge 

density, underground and shoot dry weight. 

MS   

Cyperus rotundus Onion   

Shoot dry 
weight  

underground dry 
weight  

Density  yield leaf number neck diameter df S.O.V. 

0.647n.s 2.800n.s 8.818* 1.676n.s 0.030n.s 0.155n.s 2 Block (R) 

758.4** 563.069** 671.024** 1956.753 ** 10.739** 111.223** 10 Treatment (t)  

3.237 2.268 2.551 6.942 0.630 0.709 20 Error 

7.118 5.883 6.186 6.583 9.065 4.555  CV 

Ns, * and **: Non-significant and significant at the 5% and 1% probability levels respectively.   
 

براساس نتایج مقایسه ارغوانیتراکم اویارسالم 

روز+ کاربرد  20 تیمار دوبار دیسک با فاصله ،میانگین

دوبارگلیفوسیت بعد از هر بار دیسک، پس از تیمار 

ت هشاویارسالم ارغوانی) تراکمترین کم ،وجین دستی

 متراکترین بیش ،( و تیمار شاهد )عدم کنترل(بوته

را دارا بودند. بنابراین  بوته( 61) اویارسالم ارغوانی

راکم ت ،تیمار دوبار دیسک+ کاربرد دوبارگلیفوسیت

اویارسالم ارغوانی را نسبت به تیمار شاهد )عدم کنترل( 

  .درصد کاهش داد 15

تیمار دوبار دیسک با کاربرد دوبار  که رسدنظر میبه

 قرار دادناز طریق  ،گلیفوسیت بعد از هربار دیسک

معرض آفتاب و درجه های اویارسالم در غده

ها را از بین غده ،های  در مرداد و شهریورحرارت

یابد. برد و بنابراین تراکم اویارسالم کاهش میمی

های اویارسالم ارغوانی غده که دهدگزارشات نشان می

 ;Chase et al., 1999دهی خاک )آفتاب توسط

Gonzalez et al., 1992 Johnson & Mullinix, 

ت کش گلیفوسیو کاربرد علفشوند میضعیف  ،(2002

(Gonzalez et al., 1992به صورت متوالی )، ها را غده

کند. همچنین میطور مؤثری کنترل حساس و به

 ها، ظهور و درگلیفوسیت از طریق تأثیر بر روی غده

 دهد. نهایت تراکم اویارسالم را کاهش می
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 یارغوان ارسالمیاو ینيرزمیوزن خشک اندام ز

ک ترین وزن خشکمکه  نتایج مقایسه میانگین نشان داد

تیمار دوبار  ، دراندام زیرزمینی اویارسالم ارغوانی

( به 2)شکلدیت آمد بهدیسک+ دوبار گلیفوسیت 

وزن  ،متر مکعب خاک026/0گرم در 31/22که با طوری

 خشک اندام زیرزمینی پس از تیمار وجین دستی

زیرزمینی درصد وزن خشک اندام  13 )صفر(،

اویارسالم را نسبت به تیمار شاهد )عدم کنترل( کاهش 

( در Michael et al., 2005داد. میشل و همکاران )

بررسی کنترل اویارسالم ارغوانی با گلیفوسیت در سویا 

 کرتها در مانی و دوام غدهو پنبه نشان دادند که زنده

 ،درصد و در پنبه 10 ،تیمار شده با گلیفوسیت در سویا

تولید غده جدید اویارسالم زرد  درصد کاهش یافت. 56

ها های مادری، بعد از در معرض قرار دادن غدهاز غده

گراد، به ترتیب درجه سانتی 50و  66، 60در دماهای 

شد ، چهار و یک ساعت متوقف 85برای مدت زمان 

(Webster, 2003.) 

 

 

 اویارسالم ارغوانیهاي مختلف مدیریت بر تراکم اثر روش -1شکل

Figure 1. Effect of different management practices on Cyperus rotundus L. density 

 

 
 هاي مختلف مدیریت بر وزن خشک اندام زیرزمينی اویارسالم ارغوانیوشاثر ر -2شکل

Figure 2. Effect of different management practices on Cyperus rotundus L. underground dry weight
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 وزن خشک اندام هوایی اویارسالم ارغوانی

 ار دوبارتیم ،پس از تیمار وجین دستی کهنتایج نشان داد

کمترین وزن خشک اندام  ،دوبار گلیفوسیت +دیسک

دارا بود و تیمار  ( راگرم3/3)هوایی اویارسالم ارغوانی 

ترین وزن خشک بیش ،گرم35/58شاهد )عدم کنترل( با 

وزن خشک اندام  ،(. بنابراین9اویارسالم را داشت)شکل

ار دیسک + دوبار هوایی اویارسالم در تیمار دوب

 2/13، گلیفوست نسبت به تیمار شاهد)عدم کنترل(

. کاهش تراکم اویارسالم ارغوانی داشتدرصد کاهش 

نجر م در نهایت،که  بوددر این تیمار نیز مؤثر این مطلب 

دیسک پی . شودبه کاهش وزن خشک اندام هوایی می

ها در در پی، با زیر و روسازی خاک و قراردادن غده

ماهای باال، زیستایی غده اویارسالم را کاهش معرض د

( Horowitz et al, 1983) همکاران و دهد. هاروتزمی

 هرزهایعلف بذر دمای که افزایش کردند گزارش

 ساختمان به مستقیم خسارت موجب خاک، در موجود

 دنش متابوله و آلی مواد تجزیه ها،متابولیسم سلول و

 سمی خاک گازهایحجم  شود،می خاک در بذرها

-انیزمحمله میکروارگ و بیشتر فعالیت و یابدمی افزایش

را به دنبال خواهد داشت  پایا های اندام و بذرها به ها

 شمیر،کاه و مرگ افزایش به منجر این اثرات، تمامی که

 .شودوکاهش وزن خشک  می هرزهایعلف تراکم

 

 هاي مختلف مدیریت بر وزن خشک اندام هوایی اویارسالم ارغوانیاثر روش -3شکل

Figure 3. Effect of different management practices on Cyperus rotundus L. shoot dry weight 

 تعداد برگ پياز

عدد( و تیمار شاهد 82ترین )تیمار وجین دستی بیش

ترین تعداد برگ پیاز را داشتندکه با کم ،)عدم کنترل(

کش پرول در یک گروه آماری قرار گرفتند تیمار علف

 (. 5)شکل 

حذف کامل اویارسالم ارغوانی  ،در تیمار وجین دستی

گیاه بدون رقیب، آب و منابع غذایی را  سبب شد که

تعداد برگ افزایش یافت. در نتیجه و نماید دریافت 

دلیل کاهش تعداد برگ در تیمار شاهد )عدم کنترل(، 

هرز اویارسالم ارغوانی است که به فافزایش تراکم عل

هرز برای جذب آب و افزایش رقابت گیاه و علف

( Orkwor, 1983شود. اورکور)عناصر غذایی منجر می

قدرت گیاه، تعداد برگ،  ،هرزهایگزارش کرد که علف

قطر غده و در نتیجه عملکرد غده در پیاز را کاهش 

ترین تعداد برگ پیاز کمنیز  تحقیقات مختلفدهند. می

 اندرا گزارش کردهدر تیمار شاهد )عدم کنترل( 

(Kumar &Mourya, 2006; Panse et al, 2014 

Kumar, 2014;.)
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 هاي مختلف مدیریت بر تعداد برگ پيازاثر روش -4شکل

Figure 4. Effect of different management practices on the onion leaf number 

 

 قطر گردن پياز

تیمارهای دوبار دیسک+ کاربرد دوبار علفکش 

متر پس از تیمار وجین دستی میلی35/25گلیفوسیت با 

 ودندپیاز را دارا ب ترین قطرگردنبیش ، مترمیلی59/98با 

کنترل مناسب اویارسالم که رسد (. به نظر می6)شکل

سبب استفاده  ،هاکشارغوانی به علت تأثیر علف

 ؛است شدهمناسب از عوامل محیطی و منابع مصرفی 

زایش قطر اف بنابراین قطر گردن پیاز افزایش یافته است.

گردن، سبب افزایش تولید ماده خشک و در نهایت 

شود. شرط الزم برای دستیابی به عملکرد می افزایش

ت زیرا تر اسعملکرد باال در پیاز، تولید ماده خشک بیش

ها و کل ماده ذخیره شده در ذخیره ماده خشک در برگ

ترین خصوصیات رشد است که واحد سطح، از بزرگ

-کم (.Tel et al, 1996گذارد)بر روی عملکرد تأثیر می

تیمار عدم کنترل با  ، درترین قطر گردن پیاز

تراکم باالی  ،که احتماالً مشاهده شد مترمیلی59/82

اویارسالم ارغوانی و عدم نفوذ نور و سایر عوامل 

 .است شدهکاهش قطر گردن  ، منجر بهمحیطی

 

 هاي مختلف مدیریت بر قطر گردن پيازاثر روش -5شکل

Figure 5. Effect of different management practices on the onion neck diameter 
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اثرات های مختلف کنترل اویارسالم، اعمال روش

دوبار  که تیمارطورید پیاز داشت بهبر عملکر متفاوتی

س پ ،+ کاربرد دوبار گلیفوسیت روز20دیسک با فاصله 

ترین بیش ،تن در هکتار( 63/35از تیمار وجین دستی )

(. 5تن در هکتار( را دارا بود )شکل 30/30عملکرد پیاز )

مدیریت اویارسالم ارغوانی در  نتایج تحقیق روی

تیمار  نشان داد کهسیستم کاشت سویا و گندم 

دهی خاک در ترکیب با کاربرد یک کیلوگرم ماده آفتاب

کیلوگرم 036/0طول تابستان و  مؤثره گلیفوسیت در

ماده مؤثره ایماز تاپیر در هکتار در طول فصل باران در 

بهترین کنترل اویارسالم ارغوانی و بیشترین  ،سویا

یسه در مقا ،عملکرد را در سیستم تولیدی سویا و گندم

 (.Miles et al., 2002با دیگر ترکیبات تیماری داشت )

 

 هاي مختلف مدیریت بر عملکرد پيازاثر روش -6شکل

Figure 6. Effect of different management practices on the onion yield 

 گيري نتيجه
از  ،تیمار تلفیق دیسک و کاربرد علفکش گلیفوسیت

های اویارسالم در معرض آفتاب و طریق قراردادن غده

های گرم و خشک های کشنده در طی ماهدرجه حرارت

ها غده سایرها را ازبین برد و سال، درصد باالیی از غده

 که این روش نیز با شدندبا جذب گلیفوسیت نابود 

 تواند امنیتریسک کمتر و بدون ایجاد گیاهسوزی می

ه نظر ب ،حصول ایجاد نماید. در مجموعبیشتری برای م

در نزدیکی  ی اویارسالم ارغوانی،هاغدهبیشتر که این

توان با کاربرد چند باره د، مینسطح خاک قرار دار

ا را در هغده ،گرم و خشک سال هایفصلدیسک در 

ها را که از این قرار داد و درصدی از آنمعرض آفتاب 

ت نابود گلیفوسی فکشعلکنند، با کاربرد تیمار فرار می

ک نیازمند یارغوانی، بنابراین مدیریت اویارسالم  ؛کرد

 باشد.روش تلفیقی )مکانیکی و شیمیایی( می
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