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   چکیده
ارزن در هرز   هاي هاي مناسب براي کنترل علف کش معرفی علف

 تعدبا توجه به اهمیت این محصول در مناطق مسروباهی رقم باستان،  دم
 ،و کمبود اطالعات موجودنش شوري و خشکی و مقاومت آن به تکشت 
طبق آزمایشات انجام شده، . تولید آن داردافزایش سزایی در  نقش به

هاي سایر گیاهان زراعی که در فهرست سموم مجاز  کش تعدادي از علف
هرز گیاه زراعی ارزن  هاي توانند براي کنترل علف می ،اند کشور ثبت شده

کاربرد بر این اساس . تفاده قرار گیرندمورد اس رقم باستان روباهی دم
 )کش پهن برگ و باریک برگ( دومنظوره هاي کش علفرویشی  پس

+ دیفلوفنیکان ،از ماده تجاري لیتر در هکتار EC( 4 ®رونستار( اگزادیازون
کاربرد پس ( از ماده تجاري ارلیتر در هکت 2) SC ®پنتر(ایزوپروترون 

لیتر  EC( 3 ®پالس رایس سان(ون سولفور اتوکسی+ آنیلوفوسو  )رویشی
 تواند میمصرف در مرحله ابتداي پنجه زنی ارزن از ماده تجاري  در هکتار

بدون خروس  سوروف، خرفه و تاجهرز   هاي باعث کنترل مناسب علف
   .دنارزن شوگیاه زراعی خسارت به 

 ،منظوره ي دوها کش علف ها، کش برگ باریک: کلیدي  هاي واژه
  هرز  هاي کنترل علف
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جزو غالت دانه ریز و گیاهان یک ساله  وششمین غله مهم دنیا ارزن 
موجود در سامانه آمار  اخرین بر اساس. است مناطق گرم و خشک

 20مساحتی بیش از  2014در سال این گیاه  ،)فائو(سازمان خواربار جهانی 
زیر کشت  میلیون هکتار در آسیا را 11میلیون هکتار در آفریقا و حدود 

 ، و)هکتار 9200000(هند  آن کننده دیعمده تولي کشورها .خود دارد
سطح زیر کشت  آمار، همین بر اساس .هستند) هکتار 3800000(نیجریه 

). FAO, 2017(بوده است  2014هکتار در سال  11187ارزن در ایران 
 رقم) (Setaria italica(روباهی  ارقام مهم ارزن در کشور شامل ارزن دم

و ارزن مرواریدي ) رقم پیشاهنگ(، ارزن معمولی )باال 1شکل ( )باستان
سازگاري و مقاومت ). Khazaie et al., 2006(باشند  می) رقم نوتریفید(

را در بسیاري   آن ویژه خشکی و شوري هب به شرایط نامساعد محیطی ارزن
اده قاره هند گسترش د از کشورهاي گرمسیر جهان، از غرب آفریقا تا شبه

با توجه به . صورت یک گیاه زراعی مهم درآورده است را به و آن
سالی و شوري در کشور و تحمل ارزن به شرایط  گسترش پدیده خشک

در کشور هاي آینده  رود کشت ارزن در سال نامساعد محیطی انتظار می
دام و  براي  دانه این گیاه عالوه بر مصرف علوفه. یابد بیشتري گسترش

میلیون  500شود و امروزه غذاي حدود  انسان نیز مصرف می طیور، توسط
رزن ا .)Anonymous, 2015( را تشکیل داده استجهان نفر از مردم 

اما به شرایط ماندابی  کندها رشد  تواند در دامنه وسیعی از خاك می
نه خیلی قلیایی قادر به  البته خاك، pHدر دامنه وسیعی از . استحساس 
ترین عوامل  هرز یکی از مهم  هاي علف. باشد ل میتولید محصورشد و 

  دلیل قدرت رقابت بیشتر در جذب  هکاهش عملکرد محصوالت زراعی ب
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نور، آب و مواد غذایی هستند و این موضوع در شرایط کمبود منابع مورد 
 ;Zimdahl, 1999( یابد میاهمیت بیشتري ) ویژه آب هب(نیاز براي رشد 

Rao, 2000 .(احل ابتدایی رشد و تثبیت خود به رقابت ارزن در مر
در ). Petersen and Augustin, 2006(هرز بسیار حساس است   هاي علف
دستی و  هاي مختلف مکانیکی و وجین بررسی سه ساله تاثیر روشیک 

هرز ارزن مرواریدي که   هاي علفترکیب این دو روش بر کنترل 
بررسی قرار گرفت و مورد ، شد ورت دیم در غرب آفریقا کشت میص هب

داري بر عملکرد  هرز تاثیر معنی  هاي علفروش کنترل گردید مشخص 
در طوریکه بیشترین عملکرد ارزن از تیمار وجین دستی  هب ،ارزن داشت

 هاي بررسی. )Klaij and Hoogmoed, 1996( تمام فصل بدست آمد
 هاي فعلبه منظور کنترل  ها کش علفبسیار محدودي در مورد استفاده از 

براي  کش علفتعداد اندکی . زراعی انجام شده استارزن هرز در گیاه  
 ,.Lyon et al(اند  هرز در ارزن به ثبت رسیده  هاي علفکنترل انتخابی 

برگ در ارزن  هرز پهن  هاي علفکه بیشتر آنها نیز به کنترل  2007
ها  کش در مورد کارایی علف). Singh et al., 2008(اختصاص دارد 

ی هرز در ارزن تحقیق  هاي در کنترل علف) ها کش  برگ باریک  ویژه هب(
ي ها کش علفاین دستورالعمل،  طی. استصورت نگرفته در کشور 

این بدون ایجاد خسارت به هرز   هاي به منظور کنترل علفمناسب 
  .اند معرفی شدهمحصول 
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 Setaria(قم باستان ر روباهی در ارزن دم) شکل باال(خوشه  نمایی از) 1شکل 
italica ( شدید تاپیک  خسارتنمایی از و)از ماده تجاري لیتر در هکتار 8/0 (

نسبت به شاهد بدون ) راست شکل پایین( روباهی ارزن دمبه گیاه زراعی 
 چهار هفته پس از سمپاشی) چپ شکل پایین(کش  علف
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  دستورالعمل
و  هرز  هاي علفهار مبر ها  با توجه به نحوه عمل آن ها کش علفتاثیر 

کاربرد بر اساس نتایج این بررسی . استعملکرد محصول ارزن متفاوت 
لیتر در  2( ، پنتر)لیتر در هکتار 4( رونستاردومنظوره  هاي کش علف
مناسب باعث کنترل در ارزن  )لیتر در هکتار 3( پالس رایس و سان )هکتار
 Portulaca(فه، خر)Echinochloa crus-galli( هرز سوروف  هاي علف

oleracea( خروس و تاج )Amaranthus spp.(  بدون ایجاد خسارت به
پینوکسادن  هاي کش برگ کاربرد باریکاز سوي دیگر  .ارزن شد

 )®تراکسوس(پینوکسادن + کلودینافوپ، )لیتر در هکتار 5/1( )®آکسیال(
، )لیتر در هکتار 8/0( )®پوماسوپر(فنوکساپروپ ، )لیتر در هکتار 5/1(

کلودینافوپ و  )لیتر در هکتار 5/2( )®ایلوکسان(دیکلوفوپ متیل 
 به دلیل کاهش شدید عملکرد دانه و علف )لیتر در هکتار 8/0( )®تاپیک(

 WG®توتال( ولفوسولفورونس +متیل سولفورون متهاي دو منظوره  کش

)  OD®آتالنتیس( یدوسولفورون +مزوسولفورونگرم در هکتار و  40) 
دلیل  هب )گرم در هکتار 6/26() ®آپیروس(لفوسولفورون سولیتر و  5/1

خسارت شدید بعنوان نمونه  .ندارزن قابل توصیه نیستبوته ارتفاع کاهش 
پایین  1علف کش تاپیک نسبت به شاهد بدون علف کش در شکل 

  .  چهار هفته پس از سمپاشی نشان داده شده است راستسمت 
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از  لیتر در هکتار 4( رونستاره دومنظورهاي  کش کاربرد علف، مجموعدر 
و  )از ماده تجاري لیتر در هکتار 2( پنترکاربرد پس رویشی ، )ماده تجاري

در مرحله ابتداي پنجه  )از ماده تجاري لیتر در هکتار 3(پالس  رایس سان
هرز    هاي به منظور کنترل علفهاي هرز  و اوایل رشد علف زنی ارزن

  .شود وصیه میتدر ارزن برگ  برگ و باریک پهن
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Abstract 
 
Introducing suitable herbicides for weed control in foxtail 
millet (Setaria italica) (Bastan cultivar), as a tolerant crop to 
dry and salinity stress conditions increasingly appears in Iran 
soils, will led to high grain yields. Based on the accomplished 
studies, some of the registered herbicides for weed control in 
other crops can also be used for weed control in millet. Post 
emergence application of dual purpose herbicides including 
ronestar® (oxadiazone 4 L. ha-1), panther® (isoprotron+ 
diflophenican 2 L. ha-1) and sunriceplus® (anilofus+ ethoxy 
sulfuron 3 L. ha-1) well controlled barnyard grass (Echinochloa 
crus-galli), common purslane (Portulaca oleracea) and red 
root pigweed (Amaranthus retroflexus) with no injury on 
foxtail millet. Post emergence application of grass killers 
including axial® (pinoxaden l.5 L. ha-1), traxus® (pinoxaden+ 
clodinafop l.5 L. ha-1), pumasuper® (fenoxaprop-p-ethyl 0.8 L. 
ha-1), illuxan® (diclofop-methyl 2.5 L. ha-1) and topic® 
(clodinafop 0.8 L. ha-1) and dual purpose herbicides including 
total® (metsulfuron-methyl+ sulfosulfuron 40 g ha-1), apirus® 
(sulfosulfuron 26.6 g ha-1) and atlantis® (mesosulfuron+ 
idosulfuron l.5 L. ha-1) causes damage on foxtail millet and 
therefore are not recommended to be used for weed control.   
 
Key words: dual purpose herbicides, grass killers, weed 
control 
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