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و  مشهد  منطقه  دو  در  زعفران  بنه های  به  متیل  تری بنورون  علفكش  کاربرد  بررسی خسارت  آزمایش جهت  این 
بیرجند طی سال زراعی 97-96 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و آزمایشات فاکتوریل با 3  تكرار انجام 
شد. دو عامل آزمایش شامل زمان مصرف گرانستار در چهار مرحله  بالفاصله پس از برداشت گل )مرحله ی 1(، 
مرحله ی توسعه کامل برگ ها)مرحله ی 2(، زرد شدن نوک برگ ها )مرحله ی   3( واواخردوره ی رشد رویشی 
)مرحله ی 4( و عامل دوم مقدار مصرف علفكش تری بنورون متیل در مقادیر15؛ 20 و25  گرم در هكتار)گرانستار 
DF75%(  بود. نتایج نشان داد بیشترین خسارت در مشهد )70%( ، ناشی از مصرف علفكش در مرحله ی 1 و در 
بیرجند )42 %( در مرحله ی 2 بود. حداکثر خسارت در مراحل بعدی در مشهد 10% و  در بیرجند30% بود. مقادیر 
مختلف علف کش تری بنورون متیل صرف نظر از زمان سمپاشی همگی باعث خسارت به بنه ها شدند که در مشهد 
با 30-21 درصد خسارت بدون اختالف معنی دار بین مقادیر، ولی در بیرجند 35-5 درصد خسارت ایجادشده با 
اختالف معنی دار همراه بود. مصرف 20-15 گرم تری بنورون متیل که برای کنترل علف های هرز در مرحله  توسعه 
کامل برگ های زعفران توصیه شده، در منطقه مشهد 15-10 درصد و در بیرجند 71-12 درصد خسارت ایجاد 
کرد. بر خالف بنه ها هیچ گونه نشانگان خسارتی بر روی برگ های زعفران مشهود نبود. در مجموع مصرف علفكش  
تري بنورون متیل در تاریخ هاي آذر ماه پس از برداشت گل تا اواخر اسفند ماه در مناطق مشهد و بیرجند به عنوان 
نماینده دو منطقه معتدل سرد و گرم و خشک باعث خسارت به بنه هاي زعفران می شود و با اینكه علف هاي هرز 
را کنترل مي کند ولي وسعت خسارت به بنه ها بسته به منطقه و شرایط اقلیمي مي تواند باعث کاهش درآمد نهایي 

کشاورز شود. از این رو کاربرد علف کش  تري بنورون متیل در زراعت زعفران توصیه نمي شود.
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مقدمه:

است  گیاهی   )Crocus sativus L.( زعفران 
و  می ماند  مزرعه  یک  در  متوالی  سال  چند  که 
مزرعه  در  گوناگون  هرز  علف های  نتیجه  در 
ظاهر شده و با آن رقابت می کنند)بهنیا، 1368(. 
از آنجا که زعفران گیاهی کوتاه قامت است به 
راحتی توسط علف های هرز بلند قامت مغلوب 
.)2009 همکاران،  و  اردکانی  )ثنایی  می شود 

یعنی  بعد  به  سوم  سال  از  بوی ژه  زعفران  گیاه 
علف  تهاجم  مورد  باروري،  اوج  با  مصادف 
 های هرز به ویژه انواع چند ساله پهن برگ قرار 
مي گیرد. پادارلو )1386( در اراضی زعفران زیر 
سد کارده مشهد 61 گونه علف هرز در مزارع 
نوفرستی  و  جوادی  کرد.  شناسایی  را  زعفران 
 Cardaria( هرزازمک  علف های  هم   )1382(
 Hordeum murinum(موشی جو   ،)draba L.

پیچک   ،)Alhagi pesudoalhagi(خارشتر  ،).L
 ،)Convolvulus arvensis L.(صحرایی
 Polygonum(هفت بند ،)Achilla spp.(بومادران
پوآ  و   )Acroptilon repense( تلخه   ،).spp

هرز  علف های  مهم ترین  را   )Poa annua L.(
مزارع زعفران گزارش نمودند. در یک بررسی 
دیگر تراکم و فراوانی جوموشی در اردیبهشت 
گاوچاق کن  فراوانی  و  تراکم  و  ماه  دی  و  ماه 
از  بیشتر  شهریور  تا  تیر  در   )Sonchus asper(
در   .)1386 )پادارلو،  است  بوده  ها  گونه  سایر 
روش های  انواع  با  می توان  زعفران  زراعت 
کولتیواتور(،  و  دستی  وجین  مکانیکی)شامل 
شیمیایی، زراعی و تلفیقی علف های هرز را مهار 
نمود که روش وجین دستی مرسوم تر است. این 
عملیات در یک یا چند مرحله شامل بعد از جمع 

آوری گل زعفران، قبل از آب سوم )کولش(، 
بعد از خزان برگ هاوبرداشت علوفه و به هنگام 
شود  می  انجام  زعفران  پیاز  تابستانی  استراحت 

)بهنیا، 1368( .
افزایش سطح زیر کشت زعفران در سال های 
اخیر لزوم استفاده از علف کش ها را بیشتر نموده 
آمده،  عمل  به  بررسي های  ازمجموع  است. 
علف کش هاي هالوکسيفوپ آرمتیل)گاالنت(، 
اتال فلورآلین  )فوزیلید(،  فلوآزیفوپ پی بوتیل 
هرز  علف های  با  مبارزه  جهت  )سوناالن( 
متری بیوزین  وعلف کش هاي  باریک برگ 
و  و  )گرانستار(  متیل1  تری بنورون  )سنکور(، 
توفوردی براي مبارزه با علف های هرز پهن برگ 
و  )نوروززاده  گرفته اند  قرار  آزمایش  مورد 
همکارن، 1386؛ گل پرور و همکاران، 2012(. 
انجام شده مشخص شده  بررسي هاي  بعضي  در 
پیش رویشي  علف کش هاي  کاربرد  که  است 
و  تری فلورآلین)ترفالن(  اتال فلورآلین،  نظیر 
هرز  علف هاي  با  مبارزه  براي  متری بیوزین 
پهن برگ نیز موثر هستند )هراتی 1367، عباسی 
حال    ،)1390 همکاران  و  پور  عباس   ،1375
آمدن  وارد  به دلیل   دیگر  آزمایشات   در  آنکه 
این علف کش ها  از  استفاده  به زعفران  خسارت 
علف کش هاي  از  استفاده  و  است  نشده  توصیه 
پس رویشي ترجیح  داده شده است )صدرآبادی 
همکاران  و  نوروززاده  1395؛  طوسی  قناد  و 
2006(. نوروززاده و همکاران )2006( در یک 
گناباد  زعفران کاري  مناطق  در  ساله  بررسي سه 
علف کش هاي  که  کردند  گزارش  مشهد  و 
ماده تجارتی  میزان20 گرم  به  متیل  تري بنورون 

1Tribenuron-methyl
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بررسی اثر گیاه سوزی مصرف ....

در هکتار و متری بیوزین750 گرم  ماده تجارتی 
در هکتار بهترین  تیمارها براي کنترل  علف هاي 
هرز زعفران بوده اند. این دو علف کش به دلیل 
نداشتن اثر سوء بر زعفران و کارآیي مناسب، در 
مبارزه با علف هاي هرز موثر بوده اند. استفاده از 
گالیفوسیت به تنهایي یا مخلوط با توفوردي بي، 
نیز در هنگام  آماده سازي زمین  زعفران توصیه 

شده است )مک گیمسی و همکاران 1997(. 
مبارزه  براي  علف کش  سه  حاضر  حال  در 
شده  توصیه  و  ثبت  زعفران  هرز  علف هاي  با 
است )نوربخش، 1397(. ازاین میان، علف کش 
متری بیوزین از خانواده تریازینون ها، علف کشی 
نحوه ی  با  و  دار  باقی مانده  منظوره،  دو  است 
از  از فتوسنتز که بالفاصله پس  عمل جلوگیری 
دو  می شود.  مصرف  زعفران  گلدهی  مرحله ی 
اختصاصی  برگ کش  باریک  دیگر  علف کش 
بوده و نحوه ی عمل آن ها جلوگیری از فعالیت 
 )ACCase( آنزیم استیل کوآنزیم آکربوکسیالز
پهن برگ  طیف   .)1397 )نوربخش،  است 
کشی متری بیوزین کامل نیست و به همین دلیل 
مناسب  کش  پهن برگ  یافتن  برای  آزمایشاتی 
در زعفران طی سال های گذشته انجام شد و در 
توسط  متیل  تری بنورون  علفکش  راستا  همین 
سازمان حفظ نباتات در سال 1396 ثبت گردید. 
گرانستار  تجاری  نام  با  متیل  تری بنورون 
سیستمیـــک  است  علف کشــي   )DF  %75(
کنترل  توانایي  که  سولفونیل اوره  خانــــواده  از 
برای  و  دارد  را  برگ  پهن  هرز  علف هاي 
)نوربخش،  ثبت رسیده است  به  محصول گندم 
این  اعضای  سایر  مانند  آن  اثر  نحوه   .)1397
 )ALS(سینتاز استوالکتات  بازدارنده  خانواده، 

رشد  و  سلول  تقسیم  بازدارنده  آن  متعاقب  و 
از  زند، 1389(. جذب آن  و  زاده  )هادی  است 
ناچیز  فعالیت  ولی  است  هوایي  اندام هاي  طریق 
توقف رشد  است.  فعالیت در خاك  بدون  یا  و 
و شروع زردي در بوته های آلوده به علف کش 
نهایت  در  و  شده  تیمار  اندام هاي  شدن  سیاه  و 
مرگ گیاه پس از 10 تا 25 روز اتفاق می افتد. 
برای کنترل علف هاي هرز پهن برگ، بهتر است 
علف هاي  که  شود  انجام  زماني  در  سم پاشي 
هرز کوچک و در زمان رشد سریع باشند )زند 
گناباد  در  بررسی  یک  در   .)1389 همکاران  و 
با  مبارزه  برای  علف کش  این  نسبی  کارایی 
اما  رسید  اثبات  به  زعفران  در  هرز  علف های 
برای جلوگیری از خسارت به زعفران دقت در 
کاربرد مقدار مصرف بسیارمهم بود )عباس پور 
مصرف  از  ناشي  خسارت   .)1390 همکاران  و 
علف کش گرانستار در زمان نامناسب در مزارع 
تا  شد  این  باعث  اخیر  هاي  سال  طي  زعفران 
موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور طي مکاتبه 
مردادماه  نباتات کشور  در  با سازمان حفظ  اي 
بررسي  تا  آن  مصرف  توقف  1396خواستار 

تکمیلی آن گردید. 
کشاورزان عملیات زراعی خود را در انطباق 
می دهند  انجام  زعفران  فنولوژیک  مراحل  با 

)شکل 1(.
زاچ آب  مصادف با دومین آبیاري زعفران   
حضور  برگ ها  پهن  از  متنوعي  طیف  و  بوده 
دارند و مقارن با تشکیل برگ ها در زعفران و 
حداکثر انتقال شیره پرورده به سوي اندام هوایي 
است. مرحله ی اتمام رشد میاني زعفران با گرم 
و   هرز  علف هاي  انواع  سریع  رشد  و  هوا  شدن 
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را  زمستان  که  است  برگ هایي  پهن  رفتن  ساقه 
بصورت رزت گذرانده اند. از سویي انتقال شیره 
پروده اگرچه هنوز به سوي اندام هوایي است اما 
شدت آن کاهش یافته و بخشي بیشتري نسبت به 
شروع دوره  جهت فعالیت هاي حیاتي  به سمت 
و  )بازوبندی  گردد  مي  منتقل  زیرزمیني  اندام 
وجودی، 1395(. مصادف با اواسط رشد نهایي 
زعفران علف هاي پهن برگ رشد بیشتري یافته و 
انتقال شیره پرورده به بنه زعفران شدت بیشتري 
حداکثر  نهایي  رشد  مرحله  پایان  با  و  مي یابد 
انتقال به بنه انجام می شود )بازوبندی و وجودی، 
زعفران  دقیق  فنولوژی  وجود  این  با   .)1395
بر   )2015( همکاران  و  لوپز-کورکولز   توسط 
است  ارایه شده  و  مطالعه   BBCH2 معیار  اساس 
قرار  استفاده  مورد  نیز  پژوهش  این  نتایج  در  و 

گرفته است.
گیاه سوزی  بررسی  آزمایش  این  از  هدف 
مناسب  زمان  و  و  تری بنورون متیل  علف کش 
احتمالی برای مصرف این علف کش درزعفران 

است. 
 2Biologische Bundesanstalt, Bun-dessortenamt und 
Chemische Industrie

مواد و روش:
بلوك هاي کامل  قالب طرح  در  تحقیق  این 
تصادفي و آزمایشات فاکتوریل با دو عامل وسه 
تحقیقات  مشهد)ایستگاه  منطقه  دو  در  تکرار 
تحقیقات  )ایستگاه  بیرجند  و  طرق(  کشاورزی 
-1397 زراعی  سال  طی  محمدیه(  کشاورزی 

زراعی  عملیات  مهم ترین  گردید.  اجرا   1396
مناطق آزمایش در جدول 1 آورده شده است.

اساس  بر  علف کش  مصرف  زمان  اول،  عامل 
مرحله فنولوژیک زعفران با چهار سطح شامل 1( 
بالفاصله پس از برداشت گل  مصادف با شروع 
دوره رشد میاني زعفران در آذرماه2( اتمام دوره 
رشد میاني زعفران مصادف با نیمه دوم اسفند 3( 
اواسط رشد نهایي برگ ها در زعفران مصادف 
با نیمه اول فروردین4(اتمام رشد نهایي برگ ها 
در زعفران مصادف با نیمه دوم فروردین بود و 
عامل دوم مقدار مصرف علف کش تری بنورون 
سه  3DFبا   %75 گرانستار  تجارتی  ماده  از  متیل 
سطح 15، 20 و 25 گرم در هکتار در نظر گرفته 
اف ام  شرکت  از  علف کش  تجاری  شکل  شد. 
3Granstar®- manufactured by DuPont’s crop protection.

 
) 1395- مراحل فنولوژي زعفران (بازوبندي و وجودي، 1شكل 
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سی  نیوزلند تهیه و توسط موسسه تحقیقات گیاه 
پزشکی کشور ارسال شد.  هر کرت از 5 خط 
به فاصله ی 30 سانتی متر و به طول 4 متر تشکیل 
نیز  وجین  بدون  و   دستي  وجین  شاهد  گردید. 
در آزمایش لحاظ گردید. سمپاشي با استفاده از 
با فشار ثابت 2/5-2 بار که براي  سمپاش پشتي 
نازل  با  لیتر در هکتار کالیبره شده و   250-320
خطی پاش و در موعد مناسب هر تیمار صورت 

گرفت.
خاك  آزمون  توصیه  طبق  کود  مصرف 
انجام گرفت )جدول 2(.نمونه برداري از بنه های 
زعفران در دهه اول خرداد ماه انجام شد و تعداد 
بنه های آسیب دیده نسبت به بنه های سالم در هر 
نمونه اندازه گیری و به صورت درصد خسارت 
بیان گردید. برای نمونه گیری از هر کرت تعداد 
چهار کادر 50 × 50 سانتی مترمربع روی ردیف  
شمارش  و  خارج  بنه ها  کل  و  گرفت  قرار  ها 
علف کش  ظاهري  خسارت  تعیین  جهت  شد. 
تیمار  آخرین  ازاعمال  پس  هفته  دو  زعفران  به 
  )EWRS( با استفاده ازروش امتیازبندي اروپایي
اطالعات   .)1971 )ویلکینسون،  گردید  اقدام 
پس  جداگانه  بطور  مناطق  از  شده  آوري  جمع 

افزار   نرم  در  مناسب  آماري  تجزیه  انجام  از 
SASو مقایسه میانگین با روش حداقل اختالف 

معنی دار4در سطح 5% مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. 

نتایج:
طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمارها 
بر درصد خسارت بنه در هر دو منطقه مشهد و 
نمونه  دلیل  )جدول3(.به  شد  معنی دار  بیرجند 
و  کرت  سطح  بودن  تخریبی،کوچک  گیری 
اندازه  امکان  تیمارها  بعضی  در  وسیع  خسارت 

گیری عملکرد کالله فراهم نشد.
درصد  بر  تیمارها  اثر  میانگین  مقایسه  نتایج 
حاکی  بیرجند  و  درمشهد  بنه ها  خسارت 
ویژه  به  تری بنورون متیل  علف کش   ازخسارت 
)به ترتیب در مشهد  تاریخ اول سمپاشی  در دو 
و بیرجند، تاریخ  های 12 و 13 آذر ماه و تاریخ 
این  با  بود )جدول 4(.  اسفندماه(  بعدی 21 و 9 
اواسط  با  مصادف  آخر  تاریخ  دو  در  وجود 
انتهای رشد رویشی )شروع  دوره رشد نهایی و 
خزان برگ ها( این خسارت به مراتب کمتر بود. 
بود  بیرجند  از  بیشتر  مشهد  در  متوسط خسارت 

4Least square difference (LSD)

 -  مشخصات عمليات زراعي  در مناطق مختلف آزمايش1جدول 

 مشهد مشخصات زراعي
دماي زمان سمپاشي (درجه 

 سانتيگراد)
 بيرجند

دماي زمان سمپاشي 
 (درجه سانتيگراد)

 - 09/08/96 - 19/08/96 شروع گلدهي
 - 24/08/96 - 02/09/96 پايان گلدهي
 - 05/09/96 - 08/09/96 تاريخ زاجآب

 12 13/09/96 8 12/09/96 تاريخ  اول سمپاشي
 13 09/12/96 11 21/12/96 تاريخ  دوم سمپاشي
 25 15/01/97 18 11/01/97 تاريخ  سوم سمپاشي

 20 25/01/97 12 22/01/97 تاريخ  چهارم سمپاشي
 - 25/02/97 - 07/03/97 تاريخ  نمونه گيري

 - يك سال -  سال12بيش از  سن مزرعه
 -  بنه 95 -  بنه 50 تراكم بنه در متر مربع

 

بررسی اثر گیاه سوزی مصرف ....
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 - برخي اطالعات خاك شناسي مربوط مناطق اجراي طرح در آزمايش2جدول 
بافت خاك pH EC 

)dS.m-1(
 پتاسيم

)ppm( 
 فسفر

)ppm( 
 نيتروژن
 (درصد)

منطقه

لومي 8/7 54/1 200 10 01/0 مشهد

 بيرجند 01/0 5/7 270 4/2 8/7 لوم شني

 )1397- نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارها بر درصد خسارت بنه زعفران(3جدول 

 

 ميانگين مربعات  براي درصد خسارت بنه

 منابع تغيير
درجه آزادي 

مشهد
بيرجند درجه آزادي بيرجندمشهد

453/4 2 بلوك ns 2254/3 ns

3627/68 زمان مصرف علفكش **3608/23 **

318/2 2 مقدار مصرف علفكش ns1935/55 ** 
اثر متقابل زمان در مقدار 

مصرف
6 866/2 ns3933/8 **

 22812/114966/0 خطا
ضريب 

(%).C.Vتغيرات
67/31 94/26 

 و غير معني دار هستند. داده ها با تبديل 05/0، معني دار در سطح 01/0 به ترتيب معني دار در سطح ns و *، **
 جذري نرمال شده اند.

اول  تاریخ  در  که  خسارت  درصد  بیشترین  و 
درصد   70 حدود  شد   مشاهده  مشهد  سمپاشی 
بود ولی در بیرجند بیشترین درصد خسارت در 
تاریخ دوم سمپاشی و به طور متوسط 42 درصد 
بود )جدول 4(. اثر مقدار علف کش بر خسارت 

بنه ها در مشهد تفاوت معنی داری نشان نداد و به 
طور متوسط بین 21 تا 31 درصد بود در حالیکه 
هکتار  در  گرم   20 مصرف  مقدار  بیرجند  در 
که  شد  خسارت  34درصد  باعث  علف کش 
نسبت به مصرف 15 گرم علف کش  )5 درصد 

 )1397بر درصد خسارت بنه زعفران (ميانگين زمان مصرف علفكش تريبنورون متيل  مقايسه- 4جدول
 بيرجندمشهد زمان مصرف
74/69پايان گلدهي a33/19 b 

40/20توسعه كامل برگ ها b16/42 a 
07/8زرد شدن نوك برگ ها c 83/15 b 
17/6اواخر دوره رشدرويشي c83/0 c

 % است.5در سطح LSDحروف غير مشترك در هر ستون بيانگر اختالف معني دار بر اساس آزمون 
 

 )1397بر درصد خسارت بنه زعفران (ميانگين مقدار مصرف علفكش تريبنورون متيل  مقايسه- 5جدول
 بيرجندمشهد مصرف تريبنورون متيل

51/31 گرم در هكتار 15 a91/4 b 
23/25 گرم در هكتار20 a16/34 a 
55/21 گرم در هكتار25 a - 

 % است.5 در سطح LSDحروف غير مشترك در هر ستون بيانگر اختالف معني دار بر اساس آزمون 
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خسارت( اختالف معنی دار داشت )جدول 5(.
بیشترین خسارت در مشهد مربوط به باالترین 
در  هکتار(  در  گرم   20 و   25( مصرف  مقادیر 
از  پس  بالفاصله  یعنی  سمپاشی  اول  تاریخ 
آمد.  دست  به  درصد   74-78 که   بود  گلدهی 
بیشترین خسارت در بیرجند )71/66 درصد( نیز 
از مصرف 20 گرم در هکتار علف کش ولی در 
سمپاشی(  دوم  )تاریخ  ها  برگ  توسعه  مرحله 
توسعه  مرحله ی  در   .)6 )جدول  شد  مشاهده 
 36( بیشتر  خسارت  مشهد،  در  ها  برگ  کامل 
در  گرم   25 مصرف  مقدار  به  مربوط  درصد( 

هکتار علف کش تری بنورون متیل بود. 
بررسی بنه های آسیب دیده نگه داری شده در 
به مدت  یخچال )در دمای 4 درجه سانتی گراد 
6ماه( نشان داد جوانه های سالم موجود روی بنه 
دختری( )بنه  سالم  جایگرین  بنه  ایجاد  به  قادر 

از  درصدی  ترتیب  این  به  و  )شکل2(  بودند 
بنه های مادری در عملکرد سال آینده  خسارت 
جبران پذیر است. با این وجود این موضوع مورد 
بررسی آماری قرار نگرفت و پیشنهاد می شود در 

 )1397بر درصد خسارت بنه زعفران ( مقدار مصرف علفكش تري بنورون متيل ×ميانگين برهمكنش زمان مصرف  مقايسه- 6جدول
مقدار مصرف 

  گرم در هكتار25  گرم در هكتار20  گرم در هكتار15 زمان مصرف
 بيرجند مشهدبيرجندمشهد بيرجند مشهد 

66/5600/2 پايان گلدهي b41/7866/36 b16/74 -
12/1566/12توسعه كامل برگ ها a84/966/71 a26/36-

43/10زرد شدن نوك برگ ها  33/3 b 55/233/28 bc54/5-
00/4 اواخر دوره رشدرويشي  66/1 b12/1000/0 d10/10-

  
 

 -  توليد بنه هاي جوان از  بنه مادري خسارت ديده (سمت راست) و شاهد بدون خسارت (سمت چپ)2شكل 
  حاوي عكس ها و درصد خسارت محاسبه7يك از تيمارها نشانگان خسارت بر اندام هاي هوايي مشاهده نشد. جدول در هيچ

 شده به بنه هاي زعفران در مشهد است.

بررسی اثر گیاه سوزی مصرف ....
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جدول
7-

ارزيابي توصيفي 
خسارت

ش 
ف ك

 عل
تريبنورون متيل به بنه هاي زعفران درمشهد

 

مطالعات بعدی مدنظر قرار گیرد. 

نتیجه گیری کلی:
نتایج این مطالعه حاکی از خسارت علف کش 
مناطق  در  زعفران  بنه های  به  تری بنورون متیل 

آزمایش بود و میزان خسارت بر حسب عوامل 
آزمایش متفاوت ارزیابی شد. زمان سمپاشی اثر 
بر  بنه های زعفران  به  نظر آسیب  از  معنی داری  
با  مصادف  سمپاشی  به طوریکه  گذاشت  جای 
دو مرحله ی فعالیت رشد گیاه پس از گلدهی و 
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همچنین در هنگام توسعه برگ ها باعث خسارت 
بیشترین خسارت در  بنه های زعفران گردید.  به 
از  ناشی   ، 70درصد(  متوسط  طور  )به  مشهد 
مصرف علف کش در مرحله ی پس از گلدهی و 
در بیرجند )42 درصد( در مرحله ی توسعه برگ 
بعدی که  مراحل  بود. کاربرد علف کش در  ها 
مصادف با کاهش فعالیت رشد رویشی زعفران 
در  درصد   10 از  بیشتر  خسارت  نتوانست  بود 
مشهد و 30درصد در بیرجند  بر اساس باالترین 
کاربرد  کند.  وارد  علف کش  مصرف  مقدار 
علف کش در مرحله ی 50درصد خزان برگ ها 
خسارتی را متوجه زعفران نکرد. مقادیر مختلف 
زمان  از  تری بنورون متیل صرف  نظر  علف کش 
بنه ها شدند  به  باعث خسارت   سمپاشی همگی 
آسیب  نظر  از  معنی داری  اختالف  رو  این  از  و 
البته  ندادند ولی  نشان  بنه ها در مشهد   به  وارده 
در بیرجند خسارت 15 گرم در هکتار علف کش 
مصرف  خسارت  از  کمتر  معنی داری  طور  به 
زمان  بهترین  آمد.  دست  به  هکتار  در  گرم   20
سمپاشی از نظر عملیات مبارزه با علف های هرز 
پهن برگ هنگامی است که علف های هرز در 
مرحله ی گیاهچه ای)3 تا 5 برگی( باشند و این 
بیرجند  در  و  اسفند  دوم  نیمه  مشهد  در  مرحله 
نظر  به  بنابراین  افتد.   می  اتفاق  اسفند  اول  نیمه 
می رسد کاربرد علف کش تری بنورون متیل در 
برگ ها  کامل  توسعه  با  مصادف  که  زمان  این 
است )زمان دوم در این تحقیق( می تواند بسته به 
منطقه و میزان مصرف  71-10 درصد خسارت 
بزند. مصرف مقدار20-15 گرم تری بنورون متیل 
مرحله  این  در  هرز  علف های  کنترل  برای  که 
در  است  شده  توصیه  سمپاشی(  دوم  )زمان 

-71 بیرجند  در  و  درصد   10-15 مشهد  منطقه 
12 درصد خسارت ایجاد کرد. با وجود خسارت 
به جوانه های روی بنه جوانه های سالم توانستند 
ظاهری  بررسی  ولی  کنند  ایجاد  سالم  بنه های 
بنه ها حاکی از کاهش تعداد بنه های دختری در 

بنه های آسیب دیده بود. 
توصیه های ترویجی:

تري بنورون  علف کش  مصرف  مجموع  در 
متیل در تاریخ هاي آذر ماه پس از برداشت گل 
بیرجند  و  مشهد  مناطق  در  ماه  اسفند  اواخر  تا 
گرم  و  سرد  معتدل  منطقه  دو  نماینده  عنوان  به 
زعفران  بنه هاي  به  خسارت  باعث  خشک  و 
هرز  علف هاي  اینکه  با  رو  این  از  و  شود  می 
به  بسته  خسارت  وسعت  ولي  مي کند  کنترل  را 
باعث کاهش  تواند  مي  اقلیمي  و شرایط  منطقه 
کاربرد  رو  این  از  شود.  کشاورز  نهایي  درآمد 
زراعت  در  متیل  بنورون  تري  کش  علف 

شود  می  شود.  پیشنهاد  نمي  توصیه   زعفران 

و  زعفران  دیده  آسیب  بنه های  باززایی  درصد 
تیمارهای  در  )دختری(  بنه های جایگزین  تولید 
دوره ی  با  سمپاشی  یا  سمپاشی  ساله  هر  تکرار 
اثر  قرار گیرد. همچنین  بررسی  استراحت مورد 
شرایط اقلیمی حاکم بر مناطق زعفران کاری در 
اثر متقابل با خسارت ناشی از مصرف علف کش 

مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.

بررسی اثر گیاه سوزی مصرف ....
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