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و  نیبذر دروغ ي) به بسترهاAllium sativum L.( ریعملکرد س يپاسخ عملکرد و اجزا

 شکمختلف علف يهاغلظت

  

  2جوقان ییخدا نیدیآ و 2فرد یام الهاله، *2، احمد زارع1زاد یفاطمه لطف

 
  )23/11/1400 رش:یخ پذی؛ تار 17/08/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

 ر،یهرز س يهاعملکرد و کنترل علف يبر عملکرد، اجزا فلورفنیکش اکسو کاذب) و کاربرد علف نیر (دروغبذ يبسترها یابیمنظور ارزبه

ـ    یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك پالتتیصورت اسپلبه یشیآزما در دانشـگاه علـوم    1399-1400 یدر سه تکـرار در سـال زراع

با کاربرد گاوآهن  ياریبستر بذر مرسوم (بدون آب-1مختلف بذر  يشامل بسترها یخوزستان انجام شد. کرت اصل یعیو منابع طب يکشاورز

بـا   ن،یبستر بذردروغ -3در هکتار،  تریل 4 زانیکش پاراکوات به م) با کاربرد علفSSB( نیبستر بذر دروغ -2و ماله)،  سکیدار، دبرگردان

 ونیواسیبستر بذر کاذب با کولت -5افکن، ) با کاربرد شعلهFSBذر کاذب (بستر ب -4در هکتار،  تریل 6 زانیبه م تیفوسیکش گالکاربرد علف

ـ ) بهدزتیدر هکتار به صورت اسپل تریل 2و  5/1، 1فلورفن (صفر،  یکش اکسمختلف علف يهاو غلظت یدست در نظـر   یعنوان کرت فرع

 در و بـود  کشبستر بذر مرسوم و عدم کاربرد علف رمایدر مترمربع مربوط به ت رمگ 231 هرز يهاوزن خشک کل علف نیشتریگرفته شد. ب

. دشهرز مشاهده  يهاوزن خشک علف نیفلورفن کمتر یاکس کشدر هکتار علف تریو کاربرد دو ل تیفوسیبا گال نیبستر بذر دروغ طیشرا

گرم در مترمربـع و   580 زانیتار به مدر هک تریل 5/1 زانیفلورفن به میبا کاربرد اکس تیفوسیعملکرد سوخ مربوط به بستر بذر گال نیشتریب

ـ گرم در مترمربع بود. با توجه بـه اثـرات گ   2/91 زانیکش و به ممربوط به کشت مرسوم و عدم کاربرد علف زیعملکرد سوخ ن نیکمتر  اهی

  .دشویم هیدز توص تیبه صورت اسپل هکتاردر  تریل 5/1و  1 کاربرد کش،در هکتار علف تریل 2در اثر کاربرد  يسوز
  

  

  

 بستربذر مرسوم ون،یواسیکولت ،يسوز اهیگ خشک، وزن سوخ، عملکرد افکن،شعله: يدیکل يهاواژه

 
 
  

  

  

  
  

خوزسـتان،   یعـ یو منـابع طب  يدانشـگاه علـوم کشـاورز    ،يدانشکده کشـاورز  ،یاهیگ کیو ژنت دیتول ی، گروه مهندسو استادیاران ارشد یکارشناس يدانشجوبه ترتیب . 2و 1

 رانیا ،یمالثان ،يباو

  ahmadzare@asnrukh.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*



  و همکاران زاد یفاطمه لطف                                     ۱۴۰۱ تابستان/ دوم / شماره  دوازدهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

120  

   مقدمه

 یکـوچک  هايسوخ ياست که حاو سوخ کیعمدتاً شامل  ریس

هفـت   آب، درصـد  63 از و معـروف اسـت   به سیرچهاست که 

 8/0، دراتیکربوهدرصد  28، چربی درصد 2/0 ،نپروتئی درصد

 ریو طعـم سـ   يعامل تندکه  ،گوگرد يادیمقدار ز و بریف درصد

  ).22(تشکیل شده است  بوده،

محصـوالت   تولیـد هاي هـرز بـراي موفقیـت    مدیریت علف

، کشاورزان تولید کننـده محصـوالت   ضروري است ي بسیارپیاز

هاي پیازي با دو چالش مهم جهت عدم موفقیت در کنترل علف

ـ اولهرز مواجه هستند چرا کـه حالـت رشـد     و سـاختار  کنـد   هی

در تسـخیر   یرقابت یی، منجر به کاهش تواناايگ لولهمعماري بر

بـراي کـاربرد   کـش  دوم تعداد کمی علفو  شودمیمنابع رقابت 

هـاي  نیاز به کنترل دستی علـف و  است در دسترسرویشی پس

هـاي تولیـد را افـزایش    بسـیاري از شـرایط، کـه هزینـه     هرز در

هــاي هــرز در ). کنتــرل علـف 14( اســتمــورد نیـاز   ،دهــدمـی 

تـرین  ، بایستی در کوتاههستندحصوالتی که داراي رشد آهسته م

هـاي  د. مطالعات پیشین نشان داد که رشـد علـف  شوزمان انجام 

روز پس از سبزشدن پیاز منجـر بـه کـاهش     15هرز براي مدت 

درصــدي عملکــرد ســوخ شــد و بــا افــزایش دوره تــداخل  45

 درصـد رسـید   96روز، کاهش عملکرد به  35هاي هرز به علف

روز  42هاي هرز به مدت زمان ). همچنین دوره تداخل علف5(

 94درجه روز رشد منجر بـه کـاهش    1600پس از کاشت و در 

بـذر باعـث    آمـاده سـازي بسـتر   ). 9( شددرصدي عملکرد پیاز 

دلیـل مسـاعد   بـه هـرز   يهـا از بانک بذر علف یزنی بخشجوانه

 بـا  اس خاكو تم ژنیاکس ،مانند نور بذر یزنجوانه ن شرایطکرد

شود می ،دنریگیسطح خاك قرار م که در ییدر مورد بذرها،بذر 

 يهـا بـذر علـف   یزنـ جوانه يمانع برا نیبزرگتر). زیرا 13و  6(

 جـاد یا ،را احاطـه کـرده اسـت    بـذرها کـه   یطـ یهرز توسط مح

صـورت کلوخـه تجمـع    ذرات خـاك بـه   هنگـامی کـه  شود. یم

در تجمـع   یقـش مهمـ  ن یکیزیف يهاتیمحدود لیدل، بهابندییم

به همین دلیل اسـت کـه    و کنندیم فایهرز ا يهابانک بذر علف

صـورت  بـه هـاي هـرز در اکوسیسـتم کشـاورزي     علفبذر  اکثر

زراعـی   محصـول و در صـورت سبزشـدن ، بـه     هسـتند خواب 

(گـاهی  کوچکی فقط بخش  ههر سال ).3کنند (خسارت وارد می

 )11( زنـد وانه مـی ) از این بانک بذر جیک درصدحتی کمتر از 

 بـوده  یا استراحت و خوابزنده در حالت  ياکثر بذرها نیبنابرا

 هــايســتمیس بــه ياقــادر بــه حملــه مجــدد چرخــه جــهینتو در

  ).4هستند ( يکشاورز

تـرین  عنوان اصلیهاي هرز دفن شده بهزنی بذر علفجوانه

هاي هرز موجود در بانک رهیافت زراعی جهت تخلیه بذر علف

)، خواب فیزیکـی  30دلیل خواب فیزیولوژیک (که به ،استبذر 

). بنـابراین  17و  2( شودجلوگیري می ،) و یا عوامل محیطی20(

مهم زراعی  رهیافتهاي مکرر آماده سازي بستر بذر یک چرخه

زنـی بـذر   و باعـث جوانـه   بـرده زیـرا خـواب را از بـین     ،است

بعـدي   بانک بـذر و پتانسـیل   در نتیجهشوند، هاي هرز میعلف

هـرز   يهـا فشار علف ).4( یابدبراي تهاجم محصول کاهش می

و  یتواند بسته به عوامل مختلـف ماننـد تنـاوب، کشـت قبلـ     یم

. بنـابراین اسـتفاده   هـرز متفـاوت باشـد    يهـا سابقه کنترل علف

 يهـا علفی بذر زناز جوانه يریجلوگ يهاهمه روش تلفیقی از

و کنتــرل رشــد ی زراعــ اناهــیرقابــت گ افــزایش قــدرت ،هــرز

 شـود منظور کسـب بهتـرین نتـایج توصـیه مـی     به هاي هرزعلف

)24.(  

 تیریمـد  يهـا نـه یو هز يکـارگر  يرویـ منظـور کـاهش ن  به

 يهـا علـف  زانی، کاهش مباغبانیهرز در محصوالت  يهاعلف

 ،رانهیشگیرشد محصول با اقدامات پ دوره شده در طولسبزهرز 

ــی دارد  ــش مهم ــم). 7(نق ــی از مه ــرین یک ــراي ت ــا ب راهکاره

هاي هرز که به ندرت مورد استفاده قرار علف رشدجلوگیري از 

گیرد، آماده سازي بستر کهنه اسـت کـه بـه آن آمـاده سـازي      می

سازي بستر بذر، آمادهشامل  و این روش شودکاذب نیز گفته می

زنـی بانـک بـذر    کـه باعـث جوانـه    است بدون کاشت محصول

هـرز   يهـا علـف هاي چهگیاهسپس  ).4( شودهاي هرز میعلف

 یکیصـورت مکـان  که اغلب به يبعد یزراععملیات با  سبزشده،

  .)24( شوندید، حذف مشویانجام م

)، 8کاربرد بستر بذر در گیاهان زراعی مختلـف ماننـد پنبـه (   
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) مطالعـه  18) و در پیـاز ( 26)، فلفل تنـد ( 15)، خیار (27برنج (

ی خوزستان و همچنین شده است. با توجه به شرایط آب و هوای

هاي هرز، ارزیابی بسترهاي مختلف بذر بـه  شرایط حضور علف

کش اکسـی فلـورفن بـر    هاي مختلف علفهمراه کاربرد غلظت

هاي هرز، عملکرد و اجزاي عملکرد سـیر بـه   وزن خشک علف

  عنوان هدف این آزمایش در نظر گرفته شد.

  

  هامواد و روش

 1399-1400سال زراعـی  جهت انجام آزمایش قطعه زمینی در 

در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعـی خوزسـتان واقـع در    

کیلومتري شهر اهواز درنظر گرفتـه   36شهرستان باوي در فاصله 

شد. مشخصـات جغرافیـایی محـل اجـراي آزمـایش درعـرض       

درجـه و   48دقیقه و طول جغرافیایی  36درجه و  31جغرافیایی 

از سطح دریا بود. از لحـاظ اقلیمـی    متر 25دقیقه و با ارتفاع  53

  .استمنطقه داراي اقلیم خشک و نیمه خشک 

هـاي خـرد شـده) در    پالت (کـرت صورت اسپلیتآزمایش به

هاي کامل تصادفی در سه تکـرار در نظـر گرفتـه    قالب طرح بلوك

بسـتر بـذر مرسـوم     - 1کـرت اصـلی شـامل بسـترهاي بـذر      . شد

ک، مالـه و کاشـت در   سازي بستر بذر شـامل شـخم، دیسـ   (آماده

کـش  بستر بذر دروغین با کـاربرد علـف   - 2تاریخ مرسوم منطقه)، 

کش گالیفوسـیت،  بستر بذر دروغین با کاربرد علف - 3پاراکوات، 

بسـتر بـذر کـاذب بـا      - 5بستر بذر کـاذب بـا کـاربرد آتـش،      - 4

فلـورفن  کش اکسیهاي مختلف علفکولتیواسیون دستی و غلظت

صـورت کـاربرد اسـپلیت دز    تر در هکتار) بهلی 2و  5/1،  1(صفر، 

ورزي اولیـه شـامل   به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. خـاك 

و جهت نـرم کـردن    شدانجام  1399دار در مهرماه شخم برگردان

بستر خاك از دیسک افست و جهت تسطیح زمین از ماله اسـتفاده  

و در  . در تیمارهاي بستر بذر دروغین و کـاذب آبیـاري انجـام   شد

  .شدکشت مرسوم آبیاري انجام ن

متـري انجـام و   سانتی 30نمونه برداري خاك مزرعه تا عمق 

کیلوگرم در هکتار که در  250بر اساس آنالیز کود اوره به میزان 

کیلوگرم در هکتـار) و دو مرحلـه    100سه نوبت قبل از کاشت (

. شـد برگی و در زمان تشکیل سوخ) انجـام   3-4(مرحله  سرك

 5متر انتخـاب و بـراي هـر کـرت     سانتی 50هاي به فاصله پشته

ردیف و بین هر بلوك نیز یک و نـیم متـر در نظـر گرفتـه شـد.      

در آبان مـاه   ،به جز بستر بذر مرسوم ،ماخار تیمارهاي بستر بذر

هاي هرز با توجه به نوع بسترهاي انجام و بعد از سبزشدن علف

 و ر در هکتـار لیتـ  6کـش گالیفوسـیت بـه میـزان     بذر از علـف 

پـاش پشـتی   لیتر در هکتار با استفاده از سم 4پاراکوات به میزان 

افکـن بـا   . جهت اعمال تیمار آتـش از شـعله  شدشارژي استفاده 

کـش  استفاده از کپسول مایع و تیمار کولتیواسیون نیز توسط شن

. پس از کاشت سیر در آذرماه، بالفاصله آبیـاري  شددستی انجام 

هاي بعدي با توجه به شـرایط خـاك و همچنـین    انجام و آبیاري

هر پشته سیر شامل دو خط کشـت بـه    .نزوالت جوي انجام شد

متـر و  سـانتی  10متر و فاصله بین هر بوته نیـز  سانتی 25فاصله 

 متر در نظر گرفته شد. سیر مورد استفادهعمق کاشت پنج سانتی

ز تهیـه  توده سیر محلی سفید رامهرمز بود که از شهرستان رامهرم

فلورفن پس از کاشت و سـبز شـدن   کش اکسی. کاربرد علفشد

ــله     ــه فاص ــت و ب ــیر در دو نوب ــاه س ــد.   20گی ــام ش روز انج

صـورت  با استفاده از کوادرات و بـه  هاي هرزبرداري علفنمونه

  .شدتخریبی انجام 

برداري مربوط به عملکرد و اجـزاي عملکـرد سـیر در    نمونه

انجام شد. دو مترمربـع   1400شت زمان رسیدگی سیر در اردیبه

بوته بـه صـورت تصـادفی از هـر      15 از هر کرت برداشت شد.

قطـر سـوخ، وزن   کرت انتخـاب و صـفات ارتفـاع سـاقه سـیر،      

گیـري  سیرچه، عملکرد کل سوخ و عملکرد بیولوژیک اندازهتک

شد. شاخص برداشت نیز از تقسیم عملکرد سـوخ بـر عملکـرد    

. جهـت تجزیـه و تحلیـل    شدبه محاس 100بیولوژیک ضرب در 

 استفاده شـد. مقایسـه   4/9نسخه  SASنرم افزار آماري ها از داده

دار بـا اسـتفاده از آزمـون حـداقل تفـاوت معنـی       هاداده میانگین

)LSD.در سطح احتمال خطاي پنج درصد انجام شد (  

  

  نتایج و بحث

هـاي هـرز شـامل چچـم     فلـور علـف   ،در مزرعه مـورد مطالعـه  
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)Lolium sppاي ()، ســـلمک بـــرگ گزنـــهChenopodium 

muraleوحشـــی ()، کـــاهويLactuca serriola ،(خـــردل 

)، پنیــرك Silybum marianum)، کنگــر ابلــق(Sinapis sppوحشــی(

)Malva neglectaوحشــی( )، چغنــدرBeta maritima شــاه افســر ،(

)Melilotus officinalis  )پیچـک صـحرایی ،(Convolvulus arvensis (

  بود. )Cyperus sppالم (و اویارس

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده تیمارها واثـرات  

کـش بـر   هاي مختلـف علـف  متقابل بین بسترهاي بذر و غلظت

دار بـود  گیـري شـده در ایـن تحقیـق معنـی     تمامی صفات اندازه

 .)1 (جدول

  

  هاي هرزوزن خشک کل علف

هـاي  و غلظـت مقایسه میـانگین اثـرات متقابـل بسـترهاي بـذر      

هاي هـرز نشـان داد   کش بر وزن خشک کل علفمختلف علف

هـاي هـرز در شـرایط عـدم     که بیشترین وزن خشک کل علـف 

گرم بود  4/231کش و در بستر بذر مرسوم به میزان کاربرد علف

داري با سـایر تیمارهـاي موجـود در آزمـایش     که اختالف معنی

هاي کل علف). همچنین کمترین وزن خشک 1نشان داد (شکل 

لیتـر   2کـش گالیفوسـیت در غلظـت    هرز مربوط به بستر علف

گـرم بـود کـه بـا      53/1میـزان   فلـورفن و بـه  کـش اکسـی  علف

افکن و کولتیواسـیون در ایـن غلظـت    تیمارهاي پاراکوات، شعله

داري نشـان نـداد و همگـی در یـک گـروه قـرار       اختالف معنی

وسـیت در  کـش گالیف ). همچنـین بسـتر علـف   1گرفتند (شکل 

لیتر در هکتار با بسـترهاي پـاراکوات، گالیفوسـیت و     2غلظت 

کش و نیز با بستر پـاراکوات  لیتر علف 5/1افکن در غلظت شعله

داري کـش اخـتالف معنـی   لیتر علف 1و گالیفوسیت در غلظت 

). در 1نشان نداد و همگی در یک گـروه قـرار گرفتنـد (شـکل     

فلـورفن  کش اکسـی علفلیتر در هکتار  1شرایط کاربرد غلظت 

هاي هرز در بستر بـذر مرسـوم و   بیشترین وزن خشک کل علف

گرم بـود کـه بـا تمـامی تیمارهـاي موجـود در        13/69به میزان 

داري نشان داد. الزم به توضیح اسـت کـه   آزمایش اختالف معنی

کـش بـا بسـترهاي    لیتر علف 1بستر بذر کولتیواسیون در غلظت 

کــش شــرایط عــدم کــاربرد علــفپـاراکوات و گالیفوســیت در  

داري نداشت و همگی در یک گروه قرار گرفتنـد.  اختالف معنی

کش بین بسترهاي بذر مرسوم لیتر علف 5/1همچنین در غلظت 

ــذر مرســوم در غلظــت   ــا بســترهاي ب ــر  2و کولتیواســیون ب لیت

کـش  لیتـر علـف   1افکن در غلظت کش و نیز با بستر شعلهعلف

و همگـی در یـک گـروه قـرار      شده نداري مشاهداختالف معنی

دلیل آبیـاري و فـراهم   ). در بستر بذر دروغین به1(شکل  گرفتند

هاي هرز قبل از کشـت گیـاه سـیر،    ن شرایط سبزشدن علفکرد

هاي پـاراکوات،  کشدلیل استفاده از علفهاي هرز بهتراکم علف

افکن و کولتیواسـیون کـاهش و بـا توجـه بـه      گالیفوسیت، شعله

گیـرد.  هاي هرز، وزن خشک نیز تحت تاثیر قرار میلفکنترل ع

هاي هـرز مزرعـه مـورد مطالعـه و حضـور      بر اساس فلور علف

صـحرایی و اویارسـالم،   ساله به مانند پیچـک هاي هرز چندعلف

دلیل سیمپالست بودن و کارایی کش گالیفوسیت بهکاربرد علف

کوات داشـته  تري نسبت به پـارا کنترل موفق ،هابهتر بر چند ساله

  است.  

) نشـان داد کـه وزن   27نتایج تحقیق سـینگ و همکـاران (   

هاي هرز در شرایط عدم استفاده از بسـتر بـذر   خشک کل علف

گرم در مترمربع و در شرایط کاربرد گالیفوسـیت و   76دروغین 

گـرم در مترمربـع    53و  52ترتیب شخم در بستر بذر دروغین به

  بود.

  

  ارتفاع ساقه سیر

ــاربرد علــف  بیشــتری ــه ک ــوط ب ــاع ســاقه ســیر مرب کــش ن ارتف

لیتر در هکتار در شـرایط بسـتر بـذر     5/1فلورفن به میزان اکسی

ــاراکوات ــر، ســانتی 60معــادل  ،پ ــا مت ــه ب ــود ک ــذر  2ب بســتر ب

ــعله  ــیت و ش ــف  گالیفوس ــاربرد عل ــرایط ک ــن در ش ــش افک ک

لیتـر در هکتـار در یـک گـروه قـرار       5/1فلورفن به میزان اکسی

). همچنین نتایج نشان داد کـه کمتـرین ارتفـاع    2(شکل گرفتند 

ســاقه ســیر در بســتر بــذر مرســوم و در شــرایط عــدم کــاربرد  

بود. در واقع نتـایج نشـان داد کـه     ،مترسانتی 18برابر کش، علف

  در شـــــرایط کشـــــت مرســــــوم و عـــــدم کــــــاربرد    
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  هرزسیر و علف گیري شدهنتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف بر صفات اندازه .1جدول 

  منابع تغییر
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  ns7/24  ns3/12  *01/0  ns372  ns848  ns51/0 238**  2  تکرار

  136**  193026**  112602**  13/0**  138**  1129**  9490**  4  بستر بذر

  9/11  2018  2419  01/0  3/11  0/12  2/77  8  خطاي کرت اصلی

  1/46**  204927**  96468**  10/0**  162**  334**  35779**  3  کشغلظت علف

  7/32**  10203*  5181*  01/0**  2/14*  9/34**  3132**  12  اثرات متقابل

  68/9  2797  2437  004/0  63/6  4/11  2/46  30  خطا

  91/4  64/8  5/12  4/10  18/7  82/6  7/16    ضریب تغییرات (%)

ns ،*  است.درصد  کیپنج و  يداریسطح معن ،يداریدهنده عدم سطح معننشان بیترتبه **و  
  

  

  
با حروف  هاينیانگیم هرز. يها علف کل خشک وزن بر کشعلف يبذر و غلظت ها ياثرات متقابل بسترها نیانگیم سهیمقا .1شکل

  ) هستند.LSD( داریدر سطح پنج درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معن گریکدیبه نسبت  داریمشابه فاقد اختالف معن
  

  
با حروف مشابه فاقد  هاينیانگیم .رسی ساقه ارتفاع بر کشعلف يبذر و غلظت ها ياثرات متقابل بسترها نیانگیم سهیمقا .2شکل

   ) هستند.LSD( داریقل تفاوت معندر سطح پنج درصد بر اساس آزمون حدا گریکدینسبت به  داریاختالف معن
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هاي هـرز در طـی فصـل رشـد و محـدود      کش رشد علفعلف

کردن منابع رقابت از جملـه نـور آب و مـواد غـذایی منجـر بـه       

کش ). در شرایط عدم کاربرد علف25( شودمیکاهش رشد سیر 

افکـن بـود کـه    بیشترین ارتفاع ساقه سیر مربوط به کاربرد شعله

). همچنین ارتفاع ساقه سیر 2متر بود (شکل تیسان 78/52معادل 

کش در بسترهاي بذر نشـان داد کـه   در شرایط عدم کاربرد علف

کش پاراکوات و افکن، کولتیواسیون، کاربرد علفبین تیمار شعله

داري وجود نداشته و همگی در یـک  گالیفوسیت اختالف معنی

ــاربرد   ــد. در شــرایط ک ــرار گرفتن ــروه ق ــا 2گ ــر در هکت ر از لیت

فلورفن در تمامی بسترهاي بذر نسبت به کاربرد کش اکسیعلف

فلـورفن ارتفـاع سـاقه سـیر     کش اکسـی لیتر در هکتار علف 5/1

سـوزي ایـن   توان بـه گیـاه  کاهش یافت و دلیل این کاهش را می

سـوزي نشـان   غلظت نسبت داد (آنالیز ارزیابی چشمی براي گیاه

فلـورفن  کش اکسیزي علفسوداده نشده است). با توجه به گیاه

دلیـل  ش رشد سیر در ابتـداي دوره رشـد بـه   در این غلظت، کاه

تواند منجر به کاهش ارتفـاع سـاقه سـیر    تنش و کاهش رشد می

) در سـیر  16هاي محضري و باغسـتانی ( این نتیجه با یافته شود.

فلـورفن  کش اکسیمبنی بر ایجاد خسارت متوسط تا پایدار علف

  لیتر در هکتار مطابقت دارد. 5/2و  2در غلظت 

  

  قطر سوخ

هاي مختلـف  مقایسه میانگین اثرات متقابل بسترهاي بذر و غلظت

کش بر قطر سوخ سیر نشان داد که بیشـترین قطـر سـوخ در    علف

کـش  لیتـر علـف   5/1کش پـاراکوات و در غلظـت   بستر بذر علف

ي متر ثبت شد که با تیمارهـا میلی 44/41میزان فلورفن و به اکسی

ــذر کولتیواســیون، شــعله افکــن و گالیفوســیت اخــتالف بســتر ب

). 3داري نشان نـداد و در یـک گـروه قـرار گرفتنـد (شـکل       معنی

کمترین قطر سوخ در بستر بذر مرسـوم در شـرایط عـدم کـاربرد     

کـه بـا تمـامی     ،شـد متـر ثبـت   میلـی  06/20کـش و معـادل   علف

داد.  داري نشــانتیمارهــاي موجــود در آزمــایش اخــتالف معنــی

ـ بـه م  ریقطر سوخ سـ  نیو کمتر نیشتریب نیاختالف ب  59/51 زانی

کـش بـین   . همچنـین در شـرایط عـدم کـاربرد علـف     درصد بـود 

افکـن و کولتیواسـیون   بسترهاي بذر پاراکوات، گالیفوسیت، شعله

داري مشاهده نشـد و همگـی در یـک گـروه قـرار      اختالف معنی

بیشـترین   ،کـش علفلیتر در هکتار  2گرفتند. همچنین در غلظت 

 9/37میـزان  کش گالیفوسیت و به قطر سوخ مربوط به بستر علف

افکـن و  متر بود که با تیمارهاي بسـتر بـذر پـاراکوات، شـعله    میلی

) بـا  21). قاسـم ( 3کولتیواسیون در یک گروه قرار گرفت. (شـکل  

هـاي هـرز سـیر    هاي مختلف در کنترل علفکشبررسی اثر علف

کـش  سـوخ سـیر در شـرایط کـاربرد علـف     که قطـر   کردگزارش 

ظ تـاثیر  امتر رسید که رتبـه دوم از لحـ  سانتی 6/4فلورفن به اکسی

کش اکسادیازون داشـت.  بر افزایش قطر سوخ سیر را پس از علف

کش به میزان همچنین قطر سوخ سیر در شرایط عدم کاربرد علف

- کاهش یافت و دلیل کاهش قطر سوخ رقابـت شـدید علـف    2/2

) نیـز تـاثیر   19. پاتیـل و همکـاران (  اسـت ز با گیـاه سـیر   هاي هر

ها بر کیفیت، عملکرد و رشد گیاه زراعی سیر را مطالعـه  کشعلف

کش آنها نشان دادند قطر سوخ سیر در شرایط کاربرد علف .کردند

متر بـود  میلی 42/35لیتر در هکتار معادل  1فلورفن به میزان اکسی

وخ در شرایط تیمار شـاهد بـدون   داري با قطر سکه اختالف معنی

هرز نداشت. همچنین کمترین قطـر سـوخ سـیر در شـرایط     علف

متـر ثبـت شـد. ایـن نتـایج بـا       میلی 21/29کش عدم کاربرد علف

. شـت همسـویی دا  ،) در سـیر 25و  1پژوهشگران (سایر هاي یافته

) با بررسـی مـدیریت   12همچنین در پژوهش گاروار و همکاران (

بیشترین قطر سوخ پیـاز   که هرز پیاز نشان دادندهاي تلفیقی علف

روز پـس از نشـا    90فلـورفن در  کش اکسیدر تیمار کاربرد علف

متر ثبت شد. کمترین قطر سوخ در تیمار شاهد سانتی 64/5 معادل

  متر بود.سانتی 82/2هرز در تمام فصل رشد، معادل با علف

  

  سیرچهوزن تک

هـاي  رهاي بـذر و غلظـت  مقایسه میـانگین اثـرات متقابـل بسـت    

سیرچه نشان داد که بیشترین وزن کش بر وزن تکمختلف علف

لیتـر در   2کش گالیفوسیت در غلظت سیرچه در بستر علفتک

گـرم بـود کـه بـا      83/0هکتار اکسی فلورفن در هکتار و معادل 

  کـش پـاراکوات، گالیفوسـیت در غلظـت    بسترهاي بـذر علـف  
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با حروف مشابه فاقد اختالف  هاينیانگیم .رسی سوخ قطر بر کشعلف يهابذر و غلظت يمتقابل بسترها اثرات نیانگیم سهیمقا .3شکل 

  ) هستند.LSD( داریدر سطح پنج درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معن گریکدینسبت به  داریمعن

  

  
با حروف مشابه فاقد  هاينیانگیم .رچهسیکت وزن بر کشعلف يهابذر و غلظت ياثرات متقابل بسترها نیانگیم سهیمقا .4شکل 

  ) هستند.LSD( داریدر سطح پنج درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معن گریکدینسبت به  داریاختالف معن

  

کـش  کش و نیز با بسترهاي بـذر علـف  لیتر در هکتار علف 5/1

کـش اخـتالف   لیتـر علـف   1پاراکوات و گالیفوسیت در غلظت 

). 4و همگی در یک گروه قرار گرفتند (شکل  داري نداشتهمعنی

کـش و در  سیرچه در شرایط عدم کاربرد علفکمترین وزن تک

گرم بود که با بستر بذر مرسوم  35/0بستر بذر مرسوم و برابر با 

فلـورفن اخـتالف   کـش اکسـی  لیتر در هکتار علـف  1در غلظت 

داري نداشته و در یک گروه قرار گرفتند. در شـرایط عـدم   معنی

افکـن و  کـش بـین بسـترهاي کولتیواسـیون، شـعله     کاربرد علف

داري وجود نداشـت و همگـی در یـک    پاراکوات اختالف معنی

کش گالیفوسیت در شرایط گروه قرار گرفتند. بستر کاربرد علف

قـرار   کش با بستر کولتیواسیون در یـک گـروه  عدم کاربرد علف

داشـته و بـا بســترهاي بـذر مرسـوم، شــعله افکـن و پــاراکوات      

  ). 4د (شکل دنداري نشان دااختالف معنی

کـش  لیتـر در هکتـار علـف    5/1در شرایط کـاربرد غلظـت   

سیرچه در سوخ بـه   100فلورفن به صورت اسپلیت، وزن اکسی

 33/233کـش  گرم و در شرایط عدم کاربرد علف 66/316میزان 

 ،کـش لیتر در هکتار علف 2مچنین در کاربرد غلظت گرم بود. ه

). در واقـع  23( دسـت آمـد  گـرم بـه   33/308سیرچه  100وزن 
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هـاي هـرز،   دلیل کنترل مناسـب علـف  فلورفن بهکش اکسیعلف

یـابی گیـاه بـه آب، هـوا و فضـا از      شرایط مناسبی جهت دسـت 

سـازد کـه موجـب بهبـود     تر خاك را فـراهم مـی  هاي عمیقالیه

ها، وزن تـر  و اجزاي عملکرد، وزن تر و خشک سیرچه عملکرد

) و بـا  19( شـود مـی هـاي سـوخ   و خشک سوخ و سایر ویژگی

نتایج این پژوهش مبنی بر افزایش وزن تک سـیرچه در شـرایط   

  کش مطابقت دارد.کاربرد علف

  

  عملکرد کل سوخ

هـاي  مقایسه میـانگین اثـرات متقابـل بسـترهاي بـذر و غلظـت      

عملکرد کل سوخ نشـان داد کـه بیشـترین     کش برمختلف علف

کـش گالیفوسـیت در   عملکرد کل سوخ مربوط بـه بسـتر علـف   

گـرم در   580فلورفن و معـادل  کش اکسیلیتر علف 5/1غلظت 

کش پاراکوات در همین غلظت مربع بود که با بستر بذر علفمتر

لیتر در هکتـار   1کش گالیفوسیت در غلظت و نیز با بستر علف

داري نشان نداده و در یک فلورفن اختالف معنییکش اکسعلف

کش پـاراکوات  ). همچنین بستر علف5گروه قرار گرفتند (شکل 

ــف 5/1در غلظــت  ــار عل ــر در هکت ــاربرد  لیت ــا بســتر ک کــش ب

کـش پـاراکوات در   افکن در همین غلظت و با بستر علـف شعله

کــش و نیــز بــا بســترهاي گالیفوســیت و لیتــر علــف 1غلظــت 

ــاراکوات  ــار علــف 2در غلظــت پ ــر در هکت کــش اخــتالف لیت

). 5داري نداشته و همگی در یک گروه قرار گرفتند (شکل معنی

کمترین عملکرد کل سوخ مربـوط بـه بسـتر مرسـوم کشـت در      

گرم در مترمربـع   2/91کش و به میزان شرایط عدم کاربرد علف

که با تمـامی تیمارهـاي موجـود در آزمـایش اخـتالف       شدثبت 

ي نشــان داد. همچنــین بــین تیمارهــاي گالیفوســیت، دارمعنــی

افکـن و کولتیواسـیون در شـرایط عـدم کـاربرد      پاراکوات، شعله

داري مشـاهده نشـد و همگـی در یـک     کش اختالف معنیعلف

کش کمترین لیتر در هکتار علف 2گروه قرار گرفتند. در غلظت 

عملکرد کل سـوخ مربـوط بـه بسـتر بـذر مرسـوم و بـه میـزان         

گرم در مترمربع ثبت شد که با تیمار بستر کولتیواسـیون   88/292

 1و  5/1هـاي  در همین غلظت و با بستر بذر مرسوم در غلظـت 

لیتر  1لیتر در هکتار و نیز با بستر کاربرد کولتیواسیون در غلظت 

افکـن و  در هکتار و با بسترهاي پاراکوات، گالیفوسـیت، شـعله  

ــ   ــاربرد عل ــدم ک ــرایط ع ــیون در ش ــتالف فکولتیواس ــش اخ ک

). 5داري نداشته و همگی در یک گروه قرار گرفتند (شکل معنی

کش بیشترین عملکرد کل سوخ لیتر در هکتار علف 1در غلظت 

گـرم در   65/577کش گالیفوسیت و معادل مربوط به بستر علف

مترمربع بود که با سایر بسترهاي موجود در این غلظت اختالف 

ي شـعله افکـن و کولتیواسـیون در    داري نشان داد. بسـترها معنی

کش نیز از لحـاظ آمـاري اخـتالف    لیتر در هکتار علف 1غلظت 

  ).5داري نداشتد و در یک گروه قرار گرفتند (شکل معنی

کولتیواسـیون   هاي هرزهاي مکانیکی کنترل علفعیب روش

 خـاك  دسـتکاري و تخریـب  این اسـت کـه آنهـا باعـث ایجـاد      

)Disturbance( و  شـده نفـوذ نـور در خـاك     اعـث ب و در نتیجه

هـاي هـرز   زنی بـذر علـف  هاي جوانهظهور فلشاحتماالً باعث 

هاي هرز چنـد  از طرف دیگر با توجه به حضور علف شوند.می

اسـتفاده از تیمارهـاي    ،ساله مانند پیچک صحرایی و اویارسـالم 

افکن و پـاراکوات منجـر بـه کنتـرل مناسـب      کولتیواسیون، شعله

کـش  اوایل دوره رشد سیر تا زمان کاربرد علفنشده است و در 

  ثیرگذار باشند.  أتوانند بر میزان رشد سیر تاکسی فلورفن می

) بـا بررسـی تـاثیر    29نتایج پـژوهش یوگیـور و همکـاران (   

هاي هرز مزارع پیاز نشان داد کـه در  ها بر علفکشبرخی علف

 فلورفن میزان عملکرد سوخ پیـاز کش اکسیشرایط کاربرد علف

ــه ــانگین از دو منطقــه مــورد آزمــایش معــادل  ب  72/11طــور می

کـه در شـرایط عـدم کـاربرد     حـالی رم در مترمربع بـود در کیلوگ

گرم در مترمربـع ثبـت شـد. نتـایج     کیلو 17/9میزان کش به علف

 3/76هـرز عملکـرد پیـاز    نشان داد در کرت شاهد بـدون علـف  

ر شـرایط  درصد افزایش داشت. همچنین افزایش عملکرد پیاز د

. شـد درصـد ثبـت    8/27فلـورفن معـادل  کش اکسیکاربرد علف

هـاي هـرز پیـاز    ) با بررسی مدیریت علـف 28همچنین یودیت (

کــش کــه عملکــرد پیــاز در تیمــار کــاربرد علــف کــردگــزارش 

  کیلوگرم در هکتار و عملکرد پیاز در کرت  20813فلورفن اکسی
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با حروف مشابه فاقد اختالف  هاينیانگیم .سوخ عملکرد بر کشعلف يهابذر و غلظت يااثرات متقابل بستره نیانگیم سهیمقا .5شکل 

  ) هستندLSD( داریدر سطح پنج درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معن گریکدینسبت به  داریمعن

  

.  

با حروف مشابه فاقد  هاينیانگیم .کیولوژبی عملکرد بر کشعلف يهابذر و غلظت ياثرات متقابل بسترها نیانگیم سهیمقا .6شکل 

  ) هستند.LSD( داریدر سطح پنج درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معن گریکدینسبت به  داریاختالف معن

  

  کیلوگرم در هکتار ثبت شد.14663شاهد بدون کنترل

  

  عملکرد بیولوژیک

هـاي  مقایسه میانگین اثرات متقابـل بسـترهاي کشـت و غلظـت    

ملکـرد بیولوژیـک سـیر نشـان داد کـه      کـش بـر ع  مختلف علف

ــف     ــتر عل ــار بس ــک در تیم ــرد بیولوژی ــترین عملک ــش بیش ک

ــت   ــیت و در غلظ ــف   5/1گالیفوس ــار عل ــر در هکت ــش لیت ک

گرم در مترمربع بود کـه بـا بسـتر     6/873فلورفن و معادل اکسی

کش پاراکوات در همین غلظـت و نیـز بـا بسـتر بـذر      بذر علف

فلـورفن  کش اکسیهکتار علفلیتر در  1گالیفوسیت در غلظت 

داري نداشته و در یک گروه قـرار گرفتنـد (شـکل    اختالف معنی

ــف  6 ــاربرد عل ــرایط ک ــع در ش ــیت و  ). در واق ــش گالیفوس ک

پاراکوات در بسترهاي بذر، منجر بـه حـذف مناسـب و کارآمـد     

. این امـر زمینـه   شودمیهاي هرز قبل از کشت گیاه زراعی علف

یاه زراعی را پس از کاشـت گیـاه   و فضاي مناسب جهت رشد گ

دنبـال دارد. در  هـاي هـرز بـه    سیر در شرایط حضور کمتر علف

دلیـل کـاهش رقابـت، گیـاه بـا      مندي گیاه از منابع بهشرایط بهره

فتوسنتز بیشتر رشد بهتر و بیشتري داشته و عملکـرد بیولوژیـک   
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). کمترین عملکرد بیولوژیک مربوط بـه  21افزایش داشته است (

کـش و بـه میـزان    بذر مرسوم در شرایط عدم کاربرد علف بستر

که با تمام تیمارهـاي موجـود    شدگرم در مترمربع ثبت  13/185

داري نشـان داد. همچنـین در شـرایط    در آزمایش اختالف معنی

کش چهار تیمار بستر گالیفوسیت، پـاراکوات،  عدم کاربرد علف

ن ندادنـد و  داري نشـا افکن و کولتیواسیون اخـتالف معنـی  شعله

لیتـر در   1همگی در یک گروه قرار گرفتند. در شـرایط کـاربرد   

فلـورفن، کمتـرین عملکـرد بیولوژیـک     کـش اکسـی  هکتار علف

گرم در مترمربـع بـود    68/449مربوط به کشت مرسوم و معادل 

داري که با سایر تیمارهاي موجود در این غلظت اخـتالف معنـی  

ر با تیمار بستر بذر مرسوم ). همچنین این تیما6نشان داد (شکل 

کش پـاراکوات در  لیتر در هکتار و نیز با بستر علف 2در غلظت 

داري نداشـت و در  کش اختالف معنـی شرایط عدم کاربرد علف

لیتـر در   1یک گروه قرار گرفتند. بستر بـذر مرسـوم در غلظـت    

لیتـر در   5/1کش بـا بسـتر بـذر مرسـوم در غلظـت      هکتار علف

کش اختالف یز در شرایط عدم کاربرد علفکش و نهکتار علف

کــش ). در شــرایط کــاربرد علــف6داري داشــتند (شــکل معنــی

لیتر در هکتار، بستر بـذر مرسـوم بـا     5/1فلورفن به میزان اکسی

داري نداشته و هـر دو در  تیمار بستر کولتیواسیون اختالف معنی

ن افکـ یک گروه قرار گرفتند. همچنین در این غلظت، بستر شعله

ــف ــا بســترهاي عل ــاراکوات اخــتالف  ب کــش گالیفوســیت و پ

) نیـز بـا   10). فتحی و همکـاران ( 6داري نشان داد (شکل معنی

کـش در  هاي تهیه بستر بذر و کاربرد علـف بررسی ارزیابی شیوه

ند که اثر متقابل بستر بـذر  کردهاي هرز لوبیا بیان مدیریت علف

شــد. ایــن  داردرصــد معنـی  5کــش در سـطح احتمــال  و علـف 

نـد کـه در اثـر متقابـل بسـتر بـذر (بـا        کردپژوهشگران گزارش 

کـش بیشـترین درصـد    کش پـاراکوات) و علـف  استفاده از علف

دسـتی و بسـتر بـذر    افزایش عملکرد بیولوژیک متعلق به وجـین 

  .شددرصد) ثبت  59/37دائم (

  

  شاخص برداشت

هـاي  مقایسه میـانگین اثـرات متقابـل بسـترهاي بـذر و غلظـت      

کش بر شاخص برداشـت نشـان داد کـه بیشـترین     تلف علفمخ

لیتـر   2شاخص برداشت در بستر بذر گالیفوسیت و در غلظـت  

درصـد بـود کـه بـا بسـتر       86/68کش به میـزان  در هکتار علف

داري افکـن اخـتالف معنـی   کش پـاراکوات و شـعله  کاربرد علف

 ). همچنین بین بستر7نداشته و در یک گروه قرار گرفتند (شکل 

بذر مرسوم و کاربرد کولتیواسیون در این غلظت از لحاظ آماري 

و در یک گـروه قـرار گرفتنـد.     شدداري مشاهده ناختالف معنی

کـش و در  کمترین شاخص برداشت در تیمار عدم کاربرد علـف 

درصد بود که با سـایر بسـترهاي    54/48بستر بذر مرسوم معادل 

داد. در تیمار کاربرد داري نشان بذر در این غلظت اختالف معنی

کـش پـاراکوات بیشـترین    لیتـر در هکتـار علـف    5/1کش علف

ــا  54/67شــاخص برداشــت بــه میــزان  درصــد را داشــته کــه ب

افکــن و کولتیواســیون اخــتالف تیمارهــاي گالیفوســیت، شــعله

). 7داري نداشته و همگی در یک گروه قرار گرفتند (شکل معنی

لیتـر در   2در غلظـت   کش گالیفوسـیت در مجموع کاربرد علف

، 5/1هـاي  فلورفن با کاربرد آن در غلظتکش اکسیهکتار علف

داري نداشـته و در  کش اخـتالف معنـی  یک و عدم کاربرد علف

). در واقع در بستر مرسـوم و در  7یک گروه قرار گرفتند (شکل 

هاي هـرز  دلیل تراکم باالي علفکش بهشرایط عدم کاربرد علف

هاي افکنی بیشتر علفها و با ایجاد سایهآن در نتیجه عدم کنترل

هزر بر گیاه زراعی و ایجاد رقابت شدیدتر بـین گیـاه زراعـی و    

هرز براي جذب آب و مواد غذایی و سـایر منـابع رقابـت،    علف

درصد شاخص برداشت کاهش بیشتري داشـته اسـت. پـژوهش    

لیتر  5/1که کاربرد غلظت  کرد) مشخص 23رئوفی و همکاران (

یابی به شاخص برداشـت بـه میـزان    فلورفن موجب دستاکسی

کـش شـاخص برداشـت بـه     درصد و عدم کاربرد علـف  88/67

درصد بود. همچنین ایـن پژوهشـگران در شـرایط     13/37میزان 

شـاخص برداشـت معـادل     ،کـش لیتر در هکتـار علـف   2کاربرد 

ند کـه در  کردند. این پژوهشگران بیان کرددرصد را ثبت  51/64

هاي هرز مزرعـه سـیر، تعـادل مناسـبی بـین      نترل علفشرایط ک

هاي هوایی و زیرزمینی سیر وجود دارد که موجب افـزایش  اندام

  شـود. همچنـین نتـایج مشـابهی در     شاخص برداشـت سـیر مـی   
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به فاقد با حروف مشا هاينیانگیم .برداشت شاخص بر کشعلف يهابذر و غلظت ياثرات متقابل بسترها نیانگیم سهیمقا .7شکل 

  ) هستند.LSD( داریدر سطح پنج درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معن گریکدینسبت به  داریاختالف معن

  

) نشان داد که تاثیر تیمارهـاي  16پژوهش محضري و باغستانی (

یک درصـد   احتمال کش بر شاخص برداشت سیر در سطحعلف

ورفن فلـ کـش اکسـی  دار شد. در این آزمایش کاربرد علـف معنی

دسـتی  صـورت تقسـیط در دو مرحلـه پـس از تیمـار وجـین      بـه 

همـراه   را بـه  ،درصـد  88/67معـادل   ،باالترین شاخص برداشت

داشت. همچنین کمترین شاخص برداشت در تیمار شاهد بـدون  

درصد ثبـت شـد. درحقیقـت     13/37کش و معادل کاربرد علف

در  هاي هـرز مـزارع سـیر، تـوازن    احتماال با کنترل مناسب علف

انتقال مواد فتوسنتزي میـان انـدام هـوایی و زیرزمینـی (سـوخ)      

این صورت شاخص برداشـت سـیر افـزایش     وجود آمده و بهبه

  .یافت

  

  گیري کلینتیجه

تواند بر کاهش وزن خشـک  نتایج نشان داد که بسترهاي بذر می

هاي هرز و افزایش صفات مربوط به عملکرد و اجزاي کل علف

کـش گالیفوسـیت و   ذار و کـاربرد دو علـف  عملکرد سیر تاثیرگ

ــعله    ــاربرد ش ــه ک ــبت ب ــذر نس ــتر ب ــاراکوات در بس ــن و پ افک

رچه، یکولتیواسیون منجر به افزایش صـفات سـیر (وزن تـک سـ    

. همچنـین کـارایی   شـد عملکرد بیولوژیک و عملکرد کل سوخ) 

افکن نسبت به کولتیواسیون نیز بیشتر بود. با توجه به فلـور  شعله

-ماننـد پیچـک   ساله،هاي هرز چندز و وجود علفهاي هرعلف

کـش گالیفوسـیت در بسـتر    کاربرد علف ،صحرایی و اویارسالم

تري بـه همـراه داشـته اسـت. نتـایج      بذر دروغین کنترل مطلوب

کش اکسی فلورفن نشان داد که کـاربرد یـک و   هاي علفغلظت

 2لیتر مناسـب تـر بـود و کـاربرد      2لیتر در هکتار نسبت به  5/1

. با توجـه بـه حضـور    شدسوزي سیر لیتر در هکتار منجر به گیاه

هاي هرز در اوایل فصل رشد سـیر و تـوان رقـابتی بسـیار     علف

تواند در افزایش توان رقابتی سـیر  ضعیف این گیاه، بستر بذر می

شـده در مراحـل اولیـه     هاي هرز سـبز و کاهش تراکم بذر علف

  رشد سیر تاثیرگذار باشد.

  

  انیتشکر و قدرد

 بابت تـأمین  خوزستان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه از

  .شودمی قدردانی و تشکر نامه، پایان اعتبار
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Abstract 

In order to evaluate the effect of different planting seedbeds (stale and false) and application of Oxyfluorfen 
herbicide on yield, yield components and control of garlic weeds, a split-plot experiment was conducted 
based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications in the cropping year 2020-
2021 at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. The main plot consisted of 
different planting seedbeds: Conventional seedbed (without irrigation using plow and disc); stale seedbed 
(using Paraquat herbicide); stale seedbed (using Glyphosate herbicide); false seedbed (using flame 
application) and false seedbed (with manual cultivation). Different dosages of Oxyfluorfen herbicide (0, 1, 
1.5 and 2 L/ha as split dosage) were considered as subplots. The highest total dry weight of weeds (231 
g/m2) was observed in the presence of conventional seedbed treatment and non-application of herbicide. 
The lowest dry weight of weeds was observed in the presence of stale seedbed with glyphosate and 
application of 2 L/ha of Oxyfluorfen herbicide. The highest bulb yield of garlic (580 g/m2) was achieved in 
the presence of glyphosate seedbeds with application of herbicide at 1.5 L/ha and the lowest bulb yield 
(91.2 g/m2) was observed in the presence of conventional seedbed and non-application of herbicide. In 
conclusion, application of 2 L/ha herbicide in split doses was recommended.  
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