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  چكيده

ترین راهکار براي مدیریت آنها اسـت. ترین و اقتصاديرایج کشهاي هرز شالیزار هستند و استفاده از علفترین علفور و سوروف مهمپیز
 یمورد بررس يهرز اجرا شد. فاکتورهادو علف  نیکنترل ا يبرا کلوراكنیکوئ دیکش جدعلف ییکارا یابیمنظور ارزبه يامزرعه شیآزما

بوتـاکلر و  کلـوراك،نیشـده کوئ هیبرابـر دز توصـ 4و  2، 1، 5/0 ي(دزهـا یکشـعلف يمارهـایو خـزر) و ت ی(هاشـم شامل رقم برنج
شـده  هینشـان داد کـه بوتـاکلر و دز توصـ جی) بود. نتالیمتسولفورون و اختالط با بن يصورت انفرادشده به هیدر دز توص کلوراكنیکوئ
 %47 يطور متوسط دارابه زوریبودند و پ زوریدر کنترل پ يمؤثر ییفاقد کارا وکنترل سوروف و هر دمشابه در  ییکارا يدارا کلوراكنیکوئ
سـولفورون بوتـاکلر + بن مـاریدر ت زورـیترل سوروف و پـکن نیرـشتیبود. ب یمـبا رقم هاش هـسیرقم خزر در مقا در يشتریب تودهستیز
هاي چشـمی مطابق ارزیابیهرز بود. زمان دو علف کنترل هم رد یکاف ییفاقد کارا لیمتنسولفورو+ بن کلوراكنـیکوئ ارـمیبود و ت لـیمت

 يهاجا از گرهنابه يهاظهور خوشه کلوراكنیامّا کوئدر مرحله رشد رویشی، عالئمی از اختالالت رشدي بر روي ارقام برنج مشاهده نشد، 
 زانیـبـود و م انیـدانه نما ملکرددر ع یخوبهرز به يهادر کنترل علف مارهایت ییموجب شد. کارا یشیرا در مرحله زا یرقم هاشم یانیم

عملکرد دانـه بـود. واکـنش  نیشتریب يدارا لیمتسولفورون بوتاکلر + بن ماریبود. ت ریمتغ یدست نیدرصد نسبت به وج 97تا  21شلتوك از 
 یکشـعلف يمارهـایت ریتحت تـأث ی. شاخص برداشت در رقم هاشممشابه عملکرد دانه بود یمورد بررس يمارهایبه ت یکیولوژیعملکرد ب

طورکلی مطابق نتایج این تحقیق کارایی کوئینکلوراك در کنترل سـوروف قابـل بهکاهش نشان داد.  مارهایت شترینبود، امّا در رقم خزر در ب
  ري براي رشد و تکثیر پیزور بود.تقبول و در کنترل پیزور ناکافی بود و رقم جدید خزر داراي شرایط اکولوژیکی مناسب

  

  هاي هرزمدیریت علف ،یخزر، هاشم ل،یمتسولفورونبوتاکلر، بن :يکليد يهاواژه

 
  رشت، يج کشاورزیقات، آموزش و ترویقات برنج کشور، سازمان تحقیار پژوهش، مؤسسه تحقیاستاد. ۱
 نالیاصالح نباتات، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گ ار، گروه زراعت ویو استاد یآموخته کارشناسب دانشیترت. به3و  2
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  مقدمه
آنهـا  تیریمـد اتیعمل يهرز و دشوار يهاباال بودن خسارت علف

ــداوم تول ــت ــرنج را تحت دی ــرار داده اســت (ب ). 31الشــعاع خــود ق
درصـد  95ر صورت عدم کنترل تا د زاریهاي هرز شالخسارت علف

) .Echinochloa crus-galli L). سـوروف (19گزارش شـده اسـت (
هـرز علـف  نیتـرفراوانو  )26و  18هـرز بـرنج (ترین علف مهم
است (اطالعـات منتشـر  رانیدر زراعت برنج در شمال ا زاریشال

درصـد  70بـرنج تـا  یینشده). خسارت سوروف در کشت نشا
 تیریامر سبب شـده تـا مـد نی). ا26و  20گزارش شده است (

 نــگ،یاز جهــات مختلــف (زمــان پادل زاریهــرز شــال يهــاعلف
کش و مصـرف علـف نزما ،یمصرف يهاکشغرقاب، نوع علف

 يریـگ) متمرکز بر کنترل سوروف باشـد. بهرهیدست نیزمان وج
  تیریکنتـــرل ســـوروف و غفلـــت از مـــد ياز غرقـــاب بـــرا

مـورد  سـتگاهیشده اسـت تـا ز موجب يزاریشال یاراض یکشزه
. از جملـه دیـفراهم آ زاریشال طیدر مح يهرز آبز يهاعلف ازین
) ییایــدر زوریــ(پ زوریــپ تــوانیهــرز مــ يهــاعلف نیــا
)Bolboschoenus maritimus L. Syn. Scirpus maritimus L.( 

پسند از خـانوده ساله، رطوبتچند يهرزعلف  زوریرا نام برد. پ
Cypraceae رســدینظر مــ). بــه3وم بــه غرقــاب اســت (و مقــا 

در  یغرقـاب طـوالن لیدلشـمال کشـور بـه یباتالق يزارهایشال
 یبـه اراضـ زوریـورود پ يبـرامناسـب  گاهستیفراهم نمودن ز

شـمال کشـور و  یمـیاقل طیاند. اگرچه شـرامؤثر بوده يزاریشال
 یمرطوب و بـاتالق طیدوم سال در تداوم شرا مهین يهایبارندگ
سـاله هـرز چنـد  يهـاعلف یشـیرو يهاو انـدام زومیء رو بقا

 آالتنی). اگرچه اسـتفاده از ماشـ11هستند ( میسه زوریهمانند پ
 يهــازهکش بیــو تخر یاراضــ حیتســط ،يورزخــاك نیســنگ
 يمناسـب بـرا گاهسـتینمـودن زدر فراهم  توانیم زیرا ن یعیطب

مـؤثر  يرزایشال ستمیدر اکوس يهرز آبز يهاعلف ریورود و تکث
تـا  60قادر اسـت سـبب  زوریدانست (اطالعات منتشر نشده). پ

دلیل خـواب کنی آن بهدرصد خسارت در برنج شود و ریشه 80
 يهـانسبت بـه بـذر علف زوریپ يها). غده3دشوار است ( غده

جوانـه زده و  زاریخاك شال ترنییاز اعماق پا يبذر سالهکیهرز 

 زوریـ). پ31( سـتین ریپـذنامکا یدست نیحذف کامل آن با وج
شـده  یمعرفـ ایـهرز برنج در دنعلف  نیترپس از سوروف مهم

را  زوریـتـوان پیم یدانیـم يهـای) و براسـاس بررسـ22است (
ــه ــ یطورکلب ــف  نیدوم ــوروف در عل ــس از س ــم پ ــرز مه ه
شمال کشور عنوان نمود (اطالعـات منتشـر نشـده).  يزارهایشال
) .C. iria Lو  .Cyperus difformis L( زاریشـال يهاجگن ریسا

ــه پ ــبت ب ــنس ــ يدارا زوری ــتریب تیحساس ــاب و  يش ــه غرق ب
هسـتند و بـا توجـه بـه  زاریشـال کشبرگکیـبار يهاکشعلف

منظور از غرقاب به يریگها و بهرهکشعلف نیمصرف گسترده ا
قابـل توجـه  یفراوانـ رغـمیها علـگونـه نیـکنترل سـوروف، ا

  .شوندیبرنج سبب مرا در زراعت  يمشکالت کمتر
در شـمال  زاریهرز شـال يهاعلف تیریمد تیمحور امروزه     

 نیها بـا کمتـرکشاستوار است و علف ییایمیکشور بر کنترل ش
هـرز هسـتند.  يهـانقش در کنتـرل علف نیشتریب يقدمت دارا

در زمـان و  ییجودرصـد صـرفه 90ها حـدود کشکاربرد علف
هـرز در کشـت هـاي تی علفهزینه مورد نیاز براي وجـین دسـ

هـا کش). میزان کاربرد علف31است ( برنج را سبب شده نشائی
کشـورها  یافتگیـتوسـعه زانیـدر اراضی شالیزاري متناسب با م

یافتـه جنـوب  ). در کشورهاي کمتـر توسـعه21متفاوت است (
ــه دلیل نیــروي کــار ارزان و رواج وجــین دســتی شــرق آســیا ب

 هـاکشلفدرصد مزارع بـرنج بـا ع 50هرز، کمتر از هاي علف
کش در با علـف زارهایشال ماریت زانیم کهیدرحال شوند،یم ماریت

درصـد گـزارش شـده  120) و در ایـران 21درصد ( 240ژاپن 
 يهـاکشمصـرف علف شیبا افزا ریاخ يها). در سال33است (
و  شیافـزا زاریشـال يهـاکشمصرف علف زانیم اوره لیسولفون

منتشـر نشـده).  عـاتاسـت (اطال دهیدرصد رسـ 150به حدود 
کشور بـا  يزارهایدرصد شال 100در حال حاضر  گریعبارت دبه
ــ ــف کی ــکش (بارعل ــا دو  50) و کشبرگکی ــا ب ــد آنه درص

کش علــف کیــو  کشبرگکیـکش بارعلــف کیــکش (علـف
 دهـدینشان م یدانیم يهایابی. ارزشوندیم ماریکش) تبرگپهن

هـا حـدود کشعلف از يریـگشمال کشور با بهره کارانیکه شال
 نیوجـ يبـرا ازیـدر کاهش زمان مورد ن ییجودرصد صرفه 90
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هـا کشاند و بـدون علفهرز را موجـب شـده يهاعلف یدست
هـرز در جامعـه  يهـاعلف یدسـت نیوج يبرا یکار کاف يروین

و غرقـاب بـه  کنواخـتی حیوجـود نـدارد. تسـط رانیا کاریشال
انـد کمـک فـراوان کرده زاریکش در شـالعلـف ییکـارا شیافزا

 تیریدر خصوص مد یمشابه تی(اطالعات منتشر نشده). وضع
 يها در کـاهش دشـوارکشو نقش علف زاریهرز شال يهاعلف

هرز از ژاپن گزارش شده اسـت  يهازراعت برنج و کنترل علف
)15.(  

ها، عموماً شـامل کشعلف ياز مصرف تکرار یناش ینگران     
هـرز  يهـامقاومـت علف شیفلور و افـزا رییتغ ،ییاهش کاراک

و نقـش  زاریهـرز شـال يهـاعلف یقیتلف تیریمد لیدلاست. به
نظر بـه ،یهرز مقاوم احتمـال يهااهچهیدر حذف گ یدست نیوج
در  جبـرن ییدر زراعت نشا يجد يدیکه مقاومت، تهد رسدیم
از  یوء ناشـعمده مربوط به اثرات سـ یبلکه نگران ست؛ین رانیا

 رهیـو ورود بـه زنج سـتیزطیدر مح کشعلف ماندهیتجمع باق
است.  هادیو گسترده کلرواستام يمصرف تکرار جهیدر نت ییغذا

ــاکنون حــدود  ــرنج از خانواده یکش انتخــابعلــف 12ت ــاب  يه
 هــا،ازولیاگزاد هــا،وکارباماتیتيد ها،دیــآم دها،یکلرواســتام

در کشور ثبـت شـده  یهورمون يهاکشو علف هااورهلیسولفون
 يهـاکشدرصـد علف 90از  شیوجـود، بـ نیـ). با ا17است (
) و الکلـریپرت ایـ(بوتـاکلر  دهایاسـتاممنحصـر بـه کلرو یمصرف

ــولفون ــولفورون(بن هااورهلیس ــمتس ــه لی ــا توجــه ب ) اســت.  ب
متعدد  يهایو نگران زاریشال جیرا يهاشکتنوع علف تیمحدود

 يهـاکشعلف یمعرفـ ها،دیگسترده کلرواستاماز مصرف  یناش
 يضـرور یو بهداشـت یطیمحستیز يهایگژیبا لحاظ و دیجد
هاي کشـی از گـروه اکسـینکلـوراك علف. کوئینرسدینظر مبه

رویشـی در رویشـی و پسمصنوعی است که بـه دو روش پیش
شـده اسـت  هیتوص زاریلپه شاللپه و دوهرز تک يهاکنترل علف

شـود و کش از طریق ریشه و شاخساره جذب میعلف نی). ا7(
کار پـاش بـهمصـرف و برگتوان آن را به هر دو روش خاكمی

هـرز  يهاعلف شیرو لیمعموالً در اوا کلوراكنی). کوئ16برد (
از  يترگسـترده فیکنترل ط يبرا تینیمول ای لیمخلوط با پروپان

وف مقـاوم بـه و سور ردیگیهرز مورد استفاده قرار م يهاعلف
کش علـف نیـمصـرف ا زانیـ). م26( کندیرا کنترل م لیپروپان

 کلــوراكنی). کوئ9،4در هکتــار اســت ( لــوگرمیک 28/0 - 56/0
از  شیبـرنج پـ میدر کشت مستق یکش انتخابعلف کیعنوان به

. رودیکار مـبـه جبـرن شیـو پـس از رو شیاز رو شیکاشت، پ
بـا مصـرف  برگکیـهـرز بار يهـاکنتـرل علف جـهینت نیبهتر
 یبرگـ 1 - 3ها در مرحلـه ظهور گراس لیدر اوا کلوراكنیکوئ

ــحاصــل گرد ــه  دی ــرنج از مرحل ــ 1 - 2و ب ــه  یبرگ متحمــل ب
آب بهبـود  تیریبا مد کشعلف نیا ییاست. کارا کلوراكنیکوئ
). 9یابـد (کـاهش می یافکـ ياریـآب ایـو در نبـود بـارش  افتهی

مــدت به نیمتــاليو پنــد بوبنکــارینســبت بــه ت کلــوراكنیکوئ
  ).  9کند (سوروف را کنترل می يتریطوالن
و  یارقـام بـوم نیاز بـ بیترتو خزر بـه یبرنج هاشم ارقام     

 النیکشـت در اسـتان گـ ریسطح ز نیشتریب يشده، دارا اصالح
 دیـاسـتان تول نیـدرصـد بـرنج کشـور در ا 30از  شیهستند (ب

شـده در مؤسسـه  صـالح). رقم خزر از معـدود ارقـام اشودیم
 ازبرنج کشور است که پس از گذشت حدود سه دهه  قاتیتحق
رقـم  نیـ. اشـودیکشت م ياآن، هنوز در سطح گسترده یمعرف
 ی(رقم خزر نسـبت بـه رقـم هاشـم شتریب دیتول نهیهز رغمیعل

 شتریب ياریتا دو دوره آب کی شتر؛یب يکود ازیدرصد ن 30حدود 
دارد) و  ازیـخوار نکرم ساقه هیبر عل شتریب یپاشمرتبه سم کیو 
هـا هنوز نسـبت بـه ده ست،بال يماریتحمل به ورس و ب لیدلبه

در  يشـتریسطح کشت به مراتب ب يدارا گریرقم اصالح شده د
بـا سـازمان جهـاد  ی(مکاتبـات شخصـ باشـدیمـ النیاستان گـ
 یاراضـ شـتریب یاز آلودگ یحاک یدانیم يهای). بررسيکشاورز

 ینسبت به رقم هاشم زوریهرز پم خزر به علف تحت کشت رق
بـود (اطالعـات منتشـر  شـتریب یتدسـ نیدوره وج کیبه  ازیو ن

 نیـرقم برنج بر ا ریدر خصوص تأث يانشده)، امّا تاکنون مطالعه
  هرز انجام نشده است. علف 

واکـنش ارقـام بـرنج خـزر و  یمنظور بررسـپژوهش به نیا     
 نیـکنترل ا زانیم یابیو ارز زور،یپبه تداخل سوروف و  یهاشم

کش از علـف يریـگبرنج بـا بهره ییهرز در کشت نشادو علف 
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 جیـکـش رابـا دو علـف سـهیمقا قیـاز طر کلوراكنیکوئ دیجد
  .مدبه اجرا درآ ل،یمتسولفورون بوتاکلر و بن زار،یشال
  

  هاو روش مواد
 -ر برنج کشو قاتیواقع در مؤسسه تحق ینیدر قطعه زم شیآزما

و  زوریهرز پبه دو علف  یاز آلودگ ییسطح باال يرشت که دارا
اجـرا شـد. بافـت خـاك،  1391 یسال زراعـ یسوروف بود، ط

درصـد بـود.  89/1 یو مـاده آلـ 2/7 تهیدیبا اس یرسیلتیسیلوم
اول فروردین، شخم  مهبا انجام شخم اول در نی نیزم يسازآماده

کـاول پیش ایـ یخراب(گل دوم در اواخر اردیبهشت و شخم سوم
(puddling)ــرا ــرداد در ش ــل طی) در اول خ ــاك گِ ــده خ آب ش

  نسـبت بـه احـداث خزانـه نیصورت گرفت. در اواخر فـرورد
با فواصـل  یبرگ 3 - 4برنج در مرحله  يهااهچهیاقدام شد و گ

ــه تعــداد ســه گ متــریســانت 20×  25 ــه در  اهچــهیب در هــر کپ
بـا دسـت  بهشـتیارد 27در متـر  7/5×  5بـه ابعـاد  ییهاکرت

 N.P.Kشـامل  یشدند. مطابق آزمایش خاك کـودده ينشاءکار
و  میسـولفات پتاسـ لـوگرمیک 100اوره،  لـوگرمیک 150 زانیمبه

منظور مبارزه در هکتار بود. به پلیسوپر فسفات تر لوگرمیک 100
 10کش دیـازینون پاشـی حشـرهگرانول نج،خوار بـربا کرم ساقه

دو نوبت انجام شـد.  یکیلوگرم در هکتار ط 15درصد به مقدار 
 5و  3در  زوریـجز سـوروف و پهـرز بـه يهاعلف هیکل نیوج

  صورت گرفت. يهفته پس از نشاءکار
 يهـادر قالـب طـرح بلوك پالتتیصورت اسپلبه شیآزما     

 يهـاکش. کـاربرد علفدیـبا سه تکرار اجرا گرد یکامل تصادف
 لیمتسـولفورونو بوتـاکلر + بن) EC60%شامل بوتـاکلر ( جیرا
)DF60%ــ) و ن ــف زی ــاربرد عل ــکش جدک ــوراكنیکوئ دی  کل
)WG20%ــا ــر دز توصــ 4و  2، 1، 5/0 ي) در دزه ــده  هیبراب ش
ـــار) و کوئ 200( ـــؤثره در هکت ـــاده م ـــرم م ـــوراكنیگ +  کل

 یدسـت نیو وجـ نیهمراه شاهد بدون وجـبه لیمتسولفورون بن
 يهـااسـتفاده از دز لیشد. دل در نظر گرفته یعنوان کرت اصلبه

آن بود تا تحمـل بـرنج و عالئـم اخـتالالت  نکلوراكیباالتر کوئ
که در کـاربرد  رایمطالعه شود، ز یکش هورمونعلف نیا يرشد

 ياحتمـال تجمـع دزهـا زار،یمصرف در شالخاك يهاکشعلف
در روش  یانسـان يخطـا ایو  ییشوآب لیدلکش بهباالتر علف
ــرف را ــمص ــپاش ت(دســ جی ــ) و نیپاشــقطره ای رانــش  زی

اسـت.  ادیـ) ز33( هیو تجمع آنها در حاش زیآبگر يهاکشعلف
در  هـاکشعلف مـتیق یو کمبود کارگر و ارزان یعالوه گرانبه
باالتر از مقـدار  يبه مصرف دزها لیتما ،یدست نیبا وج سهیمقا
  کرده است. شتریب کارانیشال نیشده را در ب هیتوص
) و ی(رقـم بـوم یم برنج و شامل دو رقم هاشـمرق یفرع کرت

 طیدر شـرا هـاکششـده) بـود. کـاربرد علف خزر (رقم اصالح
دو روز بعد از نشاءکاري  متریسانت 5 - 7غرقاب به عمق حدود 
بـرنج  کیـولوژیزیف دنیها تـا زمـان رسـصورت گرفت و کرت

 يدارغرقـاب نگهـ طیروز قبل از برداشت) در شـرا 10(حدود 
هـا ها و کـود، کرتکششویی علفجهت اجتناب از آبشدند. 

 نیبـ یخـاک يآب بودند و مرزهـا يمستقل ورود چهیدر يدارا
متر سـانتی 20بـه عمـق حـدود  یکیها بـا پوشـش پالسـتکرت

  پوشانده شدند.
از  یناشـ يو اخـتالالت رشـد يسـوزاهیگ یچشم یابیارز     

 6ر هفتـه تـا بـار د 2برنج،  يهااهچهیدر گ یکشعلف يمارهایت
هفته پـس از  12در زمان برداشت ( زیو ن يهفته پس از نشاءکار

روش بـه بـرنج شـاداب و فاقـد  نیـ) انجام شد. در اينشاءکار
نمـره  یتدسـ نیشـاهد وجـ مـاریدر ت يسوزاهیهرگونه عالئم گ
ــه ت ــاریصــفر و ب ــره  یدگیدر حــال خشــک م ــرگ نم  100و م
خوشـه و  ياهرظـ ی. در زمان برداشت سالمتابدییاختصاص م
 یکش هورمـوناز کـاربرد علـف یناشـ کیـولوژیزیاختالالت ف

ــوراكنیکوئ ــورد ارز کل ــرنج م ــام ب ــدر ارق ــه و  یابی ــرار گرفت ق
  شدند.  شکوتاه و دفرمه شمار يهاخوشه ایجا و نابه يهاخوشه
جهـت  زوریهرز سوروف و پ يهاعلف تیاز جمع يبردارنمونه

هفتـــه پـــس از  12و  6، 4هـــا در کشعلف ییکـــارا یبررســـ
مترمربـع انجـام  کیو  25/0، 25/0از سطح  بیترتبه ينشاءکار

 کیـبه تفک يو جداساز شگاهیها پس از انتقال به آزماشد. نمونه
 گـرادیسـانتدرجه  80 يساعت در آون با دما 48مدت گونه، به

ها (درصد کشعلف ییشدند. کارا نیقرار داده شده و سپس توز



  ...پیزور  هاي هرزکلوراك در کنترل علفکش کوئینارزیابی کارایی علف

21

هرز نسبت بـه شـاهد آلـوده بـه علـفف عل تودهستیکاهش ز
محاسبه شد. ریهرز) با استفاده از معادله ز

)1( معادله

کنتـرل ییکـارا WCE (Weed Control Efficacy)در آن،  کـه
هرز در کرتعلف  تودهستیز Aکش؛ علف لهیوسهرز بهعلف 

هــرز در کــرتعلــف  تودهســتیز B؛  هــرزآلــوده بــه علــف 
).27( باشدیم شدهیپاشسم
محصـول ک،یـولوژیعملکـرد ب یابیزمان برداشت جهت ارز در

سـاعت 24مـدت بر و بهمساحت یک مترمربع از هر کرت کف
گراد تـادرجـه سـانتی 80 يخشک و سپس در آون با دماآفتاب

کـرد. عملدیـحصول وزن ثابـت قـرار داده شـده و تـوزین گرد
شلتوك با برداشـت محصـول هفـت مترمربـع از هـر کـرت بـا

شد. يریگدرصد اندازه 14حدود  دانهرطوبت 
سـهیو مقا SAS, ver. 9.2افـزار ها بـا اسـتفاده از نرمداده هیتجز

در سطح احتمـال پـنج درصـد انجـام LSDبا آزمون  هانیانگیم
ورزیـهـرز پعلـف  يکش و رقم بـرنج بـراشد. اثر متقابل علف

تعداد صفحات مقاله از ارائه جـدول يادیز لیدلبود. به داریمعن
مربوطـه بـه يهـانیانگیم سـهیو مقا يخـوددار انسیوار هیتجز
رقم ارائه شده است. کیتفک

و بحث جینتا
برنج يسوزاهیگ

در يو اخـتالالت رشـد يسـوزاهیعالئـم گ گونهچیخزر ه رقم
در دو نکلـوراكیکوئ نشـان نـداد. یکشـمختلف علف يهاماریت

رقـم یبر برنج بوم یمتفاوت ریتأث يدارا یشیو زا یشیمرحله رو
کلوراكنیکش کوئعلف يابود. مطابق مشاهدات مزرعه یهاشم

برنج بود، يرو بر يسوزاهیفاقد عالئم گ یشیدر مرحله رشد رو
ســبب ظهــور یشــیکش در مرحلــه زاعلــف نیــا کــهیحــالدر

یساقه رقـم هاشـم ینییو پا یانیم يهاهجا از گرنابه يهاخوشه
يهـادر تمـام دز یبرنج رقم هاشم يهاتمام پنجه باًی. تقردیگرد
مشابه بودند، به عبـارت يجانابه يهاخوشه يدارا نکلوراكیکوئ

در انتهـا و یکـیدو خوشـه  يدارا یهر پنجه رقـم هاشـم گرید
يرهـامایت گـریددر بـود.  ینییپـا ایـ یانیـم يهادر گره يگرید

فرم مشـاهده نشـدجا و بـدنابـه خوشه ،یمورد بررس یکشعلف
يهـامنشـعب از گره يهاها نشان داده نشده است). خوشه(داده

ایـو  پرمـهیآنهـا ن يهادانه شتریتر، بدشکل و بساقه کوتاه ینییپا
دستبه بیسبب آس یها در برداشت سنتّخوشه نیپوك بودند. ا

برداشـت نییارتفـاع پـا لیدلبـه زیـن ینیشده و در برداشت ماش
و ظهـور ياخـتالالت رشـد یقبلـ يهـای. در بررسـشـوندینم
ماریدر اثر ت یدفرمه در برنج رقم هاشم يهاو خوشه هااهچهیگ

ــا علــف ری). در ســا35گــزارش شــده بــود ( وبنکــاربیکش تب
کلـوراكنیکش کوئواکنش ارقـام بـرنج بـه علـف زین هایبررس

لیدلکش بــهعلــف نیــکــه ابــود؛ چنان متفــاوت گــزارش شــده
هیقابل توصـ XL723و  Cheniereدو رقم  يبرا ادیز يسوزاهیگ

در نیکش معـعلف کی). واکنش متفاوت ارقام برنج به 4نبود (
دو رقـم لمونـت و کـهچنانگزارش شده اسـت؛  يموارد متعدد

نشـان دادنـد. لینیکش بروموکسبه علف یمارس واکنش متفاوت
لینیاما متحمـل بـه بروموکسـ ر،یکلوپیحساس به تر رقم لمونت
يسـوزاهیدرصـد گ 15و  25سـبب  ریکلـوپیکش تربود و علف

يگـری). در مطالعه د23در ارقام لمونت و مارس شد ( بیترتبه
کش پنوکسـوالم،و خزر بـه علـف یشمواکنش برنج ها يبر رو

کش گـزارشعلـف نیمتحمل و حساس به ا بیترتارقام به نیا
حاضر است. شیآزما جیمتفاوت از نتا جینتا نی) که ا14ند (شد

و سوروف زوریپ يرشد يهایژگیو
6و  4در  ن،یشـاهد بـدون وجـ ماریدر ت زوریپ تودهستیز

از سـوروف و در زمـان برداشـت شـتریب يهفته پس از نشاءکار
ــود (جــدول  ــر از آن ب ــ). پ2و  1کمت يدر اول فصــل دارا زوری

نسبت به سـوروف بـوده و از طـول دوره يرشتیسرعت رشد ب
ینسبت به سوروف برخوردار بود. چرخه زنـدگ يتررشد کوتاه

هـرز خشـک شـد؛و علـف  لیـبـرنج تکم دنیقبل از رس زوریپ
از تـریطـوالن ایـدوره رشد مشابه و  يسوروف دارا کهیدرحال

نســبت بــه زوریــپ یزنطــول دوره جوانــه نیبــرنج بــود. همچنــ
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 و خزر یدر ارقام برنج هاشم )B. maritimus(زور یتوده پستیها بر زکشر کاربرد علفیتأث .1جدول 

  رمایت
موثره در (گرم ماده زد

 هکتار)

  رخز یهاشم
4 WAT a 6 WAT 12 WAT  4 WAT 6 WAT 12 WAT 

1800b )83(8/1 c )23-(27 )20 (150 )85 (3  بوتاکلر  )0 (33  )13 - (247  
1800+45 لیمتسولفورونبوتاکلر + بن  )92(9/0)93(5/1)97 (6/5 )94(1/1  )95 (7/1  )78 (47  

200+45لیمتسولفورونکلوراك + بننیکوئ  )93(8/0)55(10)23 (145 )89(2/2  )52 (16  )28 - (280  
7/13)29( 159) 15(13)41(10)7(100  کلوراكنیکوئ  )0 (33  )13 - (246  
2/11)42( 133) 29(4/12)44(7/9)9(200  كکلورانیکوئ  )9 (30  )25 (164  
6/7)61( 89) 53(5/10)52(4)63(400  کلوراكنیکوئ  )34 (7/21  )39 (134  
2/4)78( 59) 69(6)73(4)63(800  کلوراكنیکوئ  )62 (7/12  )63 (81  

4/19)0( 5/187) 0(22)0(7/10)0(-  هرزشاهد آلوده به علف   )0 (33  )0 (218  
LSD d (5%) 5/2880  410 67 

 a ؛ يکارءهفته پس از نشاb تودهستیکاهش ز درصدکش (علفییکاراو اعداد داخل پرانتز (گرم در مترمربع)زوریتوده پستیرون پرانتز زیاعداد ب
حداقل  d؛ هرز هستندتوده نسبت به شاهد آلوده به علف ستیش زیانگر افزایب یاعداد منف c ؛هستند )هرززور نسبت به شاهد آلوده به علف یپ

  داریتفاوت معن
  

 )E. crus-galliتوده سوروف (ستیها بر زکشر کاربرد علفیتأث .2جدول 

  رمایت
مؤثره در  (گرم ماده زد

 هکتار)

  يکارءهفته پس از نشا
 4 WAT a 6 WAT 12 WAT 

1800b0  بوتاکلر (100) )99 (2/0  )97 (15  
1800+45 لیمتسولفورونبوتاکلر + بن  )100(01/0)99 (1/0  )99 (6  

200+45 لیمتسولفورونکلوراك + بننیکوئ  )95(1/0)99 (1/0  )89 (59  
7/9) 51(85/0)50(100  کلوراكنیکوئ  )48 (272  
5/0) 97(1/0)94(200  کلوراكنیکوئ  )65 (184  
4/0) 98(1/0)94(400  کلوراكنیکوئ  )75 (129  
0) 100(0)100(800  کلوراكنیکوئ  )96 (21  

2/19) 0(7/1)0(- هرزشاهد آلوده به علف   )0 (519  
(5%)c  LSD 8/09/1  3/69  

a؛يکارءهفته پس از نشاbکشعلف ییکارا زور (گرم در مترمربع) و اعداد داخل پرانتزیتوده پستیرون پرانتز زیاعداد ب 
  دار.یحداقل تفاوت معن c؛ هستند )هرززور نسبت به شاهد آلوده به علف یست توده پیصدکاهش زدر(

  
هاي قبلـی ها که در بررسـیتر بود. این ویژگیسوروف طوالنی 
علـف  نیـمشاهده و گزارش شده بود، به بقاء و فرار ا زی) ن34(

 ی. تشـابه نسـبکنـدیکمـک مـ یدست نیکش و وجعلفهرز از 

 یزنجوانـه ؛ییزاسوروف از نظر ارتفاع و قـدرت پنجـهو  زوریپ
خـاك و آب و  ترنییاز اعماق پـا زوریظهور پ زور،یهنگام پ زود

 نیـا انگریـهرز به سـوروف همـه بعلف  نیا تودهستیتشابه ز
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مشابه سـوروف را در  ارتخس لیپتانس زوریهستند که پ تیواقع
  زراعت برنج دارد. 

  
  زوریپ کنترل
، 4در  یمورد بررس يمارهایدر تمام ت زوریپ تودهستیز مجموع

در تـداخل بـا رقـم  بیترتبـه يهفته پـس از نشـاءکار 12و  6
 1417و 181، 4/62و در رقـم خـزر  928و  102، 9/41 یهاشم

 یکشـعلف يمارهـایت هیـکل ). در1گرم در مترمربع بود (جدول 
و  رقـم خـزر زکمتـر ا یدر رقم هاشم زوریپ تودهستیمشابه، ز

و  56، 67 یدر رقـم هاشـم يبرداردر سه مرحله نمونه بیترتبه
 تودهسـتیبـودن ز شتری). ب1درصد رقم خزر بود (جدول  5/65
ــپ ــام مراحــل ارز زوری ــم خــزر در تم ــدر رق ــایو ت یابی  يماره

 یکمتر رقم خزر در بازدارنـدگ یقدرت رقابت انگریب ،یکشعلف
دوست و هرز آفتابرا علف  زوریپ نیاست. محقق زوریاز رشد پ

استهالك نـور در  بی) و ضر5اند (گزارش کرده هیحساس به سا
). 32و  2گـزارش شـده اسـت ( یرقم خزر کمتر از رقم هاشـم

در رقـم  یکـانوپ ریـبه ز شتریورود نور ب رسدینظر مبه نیبنابرا
زودتـر  هیـشده است. اگرچـه تجز زوریپ شتریخزر سبب رشد ب

 گـریاز د توانـدیمـ زیـ) ن1( شتریب تابش نور واسطهکش بهعلف
 زوریـرشـد پ شیکش و افـزاعلف ییکاهش کارا یاحتمال لیدال

عالوه سرعت تجمع کمتـر مـاده خشـک رقـم خـزر در باشد. به
در ظهـور و  توانـدی) مـ32( یفصل نسبت به رقم هاشـم لیاوا

رقم نقش داشـته  نیا یکانوپ ریدر ز زوریهرز پعلف  شتریرشد ب
زرد  ارسـالمیهـا (اواز جگن گرید ياواکنش گونهباشد. مطالعه 

Cyperus esculentusعیسـر ياندازهی) به نور، نشان داد که سـا 
 ياندازهی. ساشودیم اهیگ نیرشد ا یسبب بازدارندگ یزراع اهیگ

درصـد  80نشـد؛ امـا  اهیـگ نیغده در ا دیاگرچه مانع تول دیشد
هـرز را علـف  نیـا يدیـلو تعداد غده تو تودهستیکاهش در ز

 دیـبه کاهش رشد و تول تواندیم یزراع اهیسبب شد. رقابت با گ
و فشـرده  کنواختیاساس کاشت  نیکمک کند و بر ا زوریبذر پ

  ).24شده است ( هیتوص زوریممانعت از رشد پ يبرنج برا اهیگ
 يهــاکشعلف ییکــارا ،يبردارهفتــه پــس از نمونــه چهــار     

بـود. کـاربرد  ریـدرصـد متغ 94تا  7از  زوریمختلف در کنترل پ
را  زوریـکنتـرل پ ییکـارا نیکمتـر کلـوراكنیدز کوئ نیترنییپا

ــه ــارا نیشــتریدنبال داشــت و بب ــاماریدر ت ییک ــاکلر +  يه بوت
) ≤89(% لیمتورونسولف+ بن کلوراكنیکوئ ای لیمتسولفورونبن
نســبت بــه  يشــتریب ییکــارا بوتــاکلر کشعلــف. آمــد دســتبه
بوتـاکلر در  ییشده نشـان داد. کـارا هیدر دز توص لوراكکنیکوئ

و  83 بیترتو خزر به یدر ارقام هاشم زوریپ تودهستیکاهش ز
درصد محاسـبه  9 کلوراكنیکوئ يبرا کهیدرصد بود؛ درحال 85

 شـتریموجب کاهش ب کلوراكنیکوئ زد شی). افزا1شد (جدول 
 78و  63شـده  هیشد و در چهار برابر دز توص زوریپ تودهستیز

هـرز را در ارقـام خـزر و علـف  نیـا تودهستیدرصد کاهش ز
  موجب شد.  یهاشم
 شیبـ يدارا یابیبوتاکلر که در مرحله نخست ارز کشعلف     
بود، در شش هفتـه پـس از  زوریدر کنترل پ ییدرصد کارا 83از 

 نیـخود را از دست داده و بـا رشـد مجـدد ا ییکارا ،ينشاءکار
 زانیـکش، معلـف نیـشـده بـا ا مـاریت يهاکرتهرز در علف 
 درصـد 23 یحتـ یدر رقم خزر مشابه و در رقم هاشـم یآلودگ

در  لیمتسـولفورونبوتـاکلر + بن ماریاز شاهد آلوده بود. ت شتریب
ــم ــام هاش ــه یارق ــزر ب ــاهش  95و  93 بیترتو خ ــد ک درص

نسبت  ییکارا زانیم نیشتریرا موجب شد که ب زوریپ تودهستیز
 یـیافزابود. رابطه هم یمورد بررس یکشعلف يمارهایت گریبه د
(از خـانواده  لیـمت ورونسـولفکش در اختالط بـا بنعلف گرید

) قبالً گزارش شده ALS میو بازدارنده سنتز آنز هااورهلیسولفون
در ارقـام  لیـمتسـولفورون+ بن کلوراكنیکوئ ماری). ت12است (

در کنترل  ییدرصد کارا 52و  55 يدارا بیترتبه یخزر و هاشم
نظر بـه یهـرز کـافعلـف  نیکنترل مطلوب ا يبود که برا زوریپ
 ریمغـا زور،یـهـرز پحداقل در مورد علف  جه،ینت نیرسد. اینم
بـا  کلـوراكنی) است که اختالط کوئ10و همکاران ( میکر جینتا
هرز  يهاعلف ییایمیتوسعه کنترل ش يرا برا لیمتسولفورون بن
 لیمتسولفورون کش بنعلف نکهیکردند. نظر به ا هیتوص ارزیشال

 یقبل يهایدر بررس زیو ن اضرح قیبا بوتاکلر در تحق بیدر ترک
اثـر  توانی)، لذا م20و  14درصد بود ( 95از  شیب ییکارا يدارا



  1396نشریه تولید و فرآوري محصوالت زراعی و باغی / سال هفتم / شماره یک / بهار 

24  

را علت کـاهش  لیمتسولفورونبر بن کلوراكنیکوئ یستیآنتاگون
 یستیدانست. رابطه آنتاگون زوریپکش در کنترل علف نیا ییکارا
). احتمـال 13گزارش شده است ( ناتیبا گلوفوس کلوراكنیکوئ
و  لیـمتسـولفورونو بن کلـوراكنیکوئ یبا کاربرد تناوب رودیم

ها کشعلف نیا یستیآنها، از اثرات آنتاگون یکیزیعدم اختالط ف
 فاصـله تیـاسـت. رعا شتریب يهایبررس ازمندیکاسته شود که ن

دز جهت اجتناب از  شیافزا ایکش و زمان مصرف دو علف نیب
). 22شـده اسـت ( هیتوصـ الًها قـبکشعلف یستیاثرات آنتاگون

شده در  هیبرابر دز توص 4و  2، 1، 5/0 يدر دزها کلوراكنیکوئ
درصـد  73و  52، 44، 41 يدارا یدر رقـم هاشـم زوریـکنترل پ

 ییدرصـد کـارا 62 و 34، 9صفر،  يو در رقم خزر دارا ییکارا
کش در علـف نیـا یکـاف ییفقدان کارا انگریب یطورکلبود که به
  کمتر در رقم خزر است. ینسب ییکارا و زوریکنترل پ

ــپ تودهســتیز      ــان برداشــت ( زوری ــه پــس از  12در زم هفت
 شیبرابر افـزا 7حدود  یقبل یابی) نسبت به مراحل ارزينشاءکار

از رقـم  شتریدرصد ب 40م خزر طور متوسط در رقنشان داد و به
نسـبت بـه  یکشعلف يمارهایت یی). کارا1بود (جدول  یهاشم

 مـاریکـرد و فقـط ت دایـبه شدت کـاهش پ یقبل یابیمرحله ارز
خوب در کنترل  اریبس ییکارا يدارا لیمتسولفورون بوتاکلر + بن

) بود. در یدر رقم خزر و هاشم بیترتدرصد به 97و  78( زوریپ
درصـد دز  50بوتاکلر،  يمارهایدر ت زوریپ تودهستیز رقم خزر،

 لیـمتسولفورون+ بن کلوراكنیو کوئ کلوراكنیشده کوئ هیتوص
نظر ). به1بود (جدول  زین نیشاهد بدون وج ماریاز ت شتریب یحت
در کنترل سوروف و حـذف آن  مارهایت نیبهتر ا ییکارا رسدیم

  فراهم نموده است.  زوریپ شتریرشد ب يرا برا طیاز رقابت؛ شرا
 زوریـپ تودهسـتیسبب کـاهش ز کلوراكنیدز کوئ شیافزا     

هـرز) درصد کاهش نسبت به شاهد آلوده به علـف  66(حداکثر 
ــدول  ــد (ج ــوراكنی). کوئ1ش ــرل بار کل ــابرگکیدر کنت و  ه

  چنـــد ســـاله )، و در کنتـــرل جگـــن28هـــا مـــؤثر (برگپهن
.Cyperus esculentus L در 9گزارش شـده اسـت (مؤثر  ریغ .(

 یکـاف زوریـپ تودهسـتیدرصد کـاهش ز 66 زیش حاضر نیآزما
  . رسدینظر نمبه

  سوروف کنترل
در کنترل سوروف چهار هفته پـس  یکشعلف يمارهایت ییکارا

 کلـوراكنیشده کوئ هیدرصد دز توص 50جز در به ،ياز نشاءکار
درصـد بـود  94از  شیب مارهایت ریدرصد)، در سا 50 یی(با کارا

 ي). کنترل سوروف در شـش هفتـه پـس از نشـاءکار2(جدول 
درصـد  50مار یت يبود و به استثنا یابیمشابه مرحله نخست ارز

 مارهایت گریدرصد، د 51 ییبا کارا کلوراكنیشده کوئ هیدز توص
 بودنـد سـوروف کنتـرل در) ≤%97خـوب ( اریبس ییکارا يدارا

  ). 2 جدول(
 يدارا شـدههیدر دز توص کلـوراكنیکـوئ دیـجد کشعلف     
در کنترل سـوروف تـا شـش هفتـه پـس از  یخوب اریبس ییکارا

(زمــان  يهفتــه پــس از نشــاءکار 12بــود؛ اگرچــه در  ينشــاءکار
. کنتـرل افـتیدرصـد کـاهش  65آن بـه  ییبرداشت بـرنج) کـارا

 هشـد هیدر نصف دز توص کلوراكنیکوئ يسوروف با کاربرد انفراد
 يمارهـایدرصد بود. ت 75شده  هیبرابر دز توصدرصد و در دو  48

 هیو دز چهـار برابـر دز توصـ لیمتسولفورون بوتاکلر، بوتاکلر + بن
ــوراكنیشــده کوئ ــارا يدارا کل ــاهش در) ≤%96( یمشــابه ییک  ک

سـوروف  تودهسـتیاز ز يادیسوروف بودند. بخش ز تودهستیز
، Echinochloa crus-galli عیشـادر زمان برداشت عالوه بر گونـه 

 رسـدینظر مـبه بود. phyllopogon  Echinochloaمربوط به گونه
امکـان فـرار آن  ع،یگونه نسبت به گونه شا نیا تررید یزنجوانه
 نیـا دییـکش را فراهم کرده باشد؛ اگرچـه تأهرز از علفعلف 

  است. شتریب يهایبررس ازمندیموضوع ن
ــوراكنیکوئ      ــرل علف کل ــادر کنت ــرز  يه ــباره و  برگکی
و  تی). استر26مؤثر گزارش شده است ( اریبس زاریبرگ شالپهن

در کنترل سوروف را چهار  کلوراكنیکوئ یی) کارا29همکاران (
) 28و مـولر ( تیدرصد، استر 73 - 99هفته پس از کشت برنج 

بـه دز  ستهدرصد واب 100تا  35) 9درصد، و جوردن ( 99تا  50
تـا  400 زانیمبـه کلوراكنیکوئگزارش کردند. مصرف  یمصرف
از کاشـت و  شیپـ يهـاگرم ماده مؤثره در هکتار به روش 600
مرطـوب  ایخشک  يهادر خاك یشیروشیبا خاك، و پ ختهیآم

 یبیآسـ گونـهچیدرصد کنترل سوروف بدون ه 80از  شیسبب ب
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قابل توجه بـود، امّـا  لکنتر زانیم نیشد؛ اگرچه ا یزراع اهیبه گ
  ).9را نداشت ( یکاف یکنواختی

  
  و شاخص برداشت کیولوژیشلتوك، عملکرد ب عملکرد
و  یدر ارقام هاشم یدست نیشاهد وج ماریشلتوك در ت عملکرد
). در 3گرم در متر مربع بود (جـدول  350و  392 بیترتخزر به

 بیترتو خـزر بـه یبه علف هرز ارقام هاشـم شاهد آلوده ماریت
عبارت د را بـروز دادنـد. بـهخـو دیتول لیدرصد پتانس 21و  31
 زوریـرقابت کامـل و تمـام فصـل سـوروف و پ طیدر شرا گرید

درصــد خســارت را  79و  69 بیترتو خــزر بــه یارقــام هاشــم
 نیمتحمل شدند. کاهش عملکرد شلتوك نسبت بـه شـاهد وجـ

درصـد و  37 یرقم هاشـم يبرا مارها،یتمام ت نیانگیدر م یدست
 انگریـب جـهینت نیـ). ا3ول درصد بـود (جـد 48رقم خزر  يبرا

 طیاز منـابع در شـرا يبـرداردر بهره یرقـم بـوم شـتریب لیپتانس
رقابت با علف  طیدر شرا ياقتصاد دیتوان باالتر تول زیمشابه و ن

  هرز است.
 کلـوراك؛نیکوئ شـدههیدرصـد دز توص 50کاربرد  ماریت در     
 یدسـت نیمقدار عملکرد شلتوك نسبت بـه شـاهد وجـ نیکمتر

 مـاریو خزر) و در ت یدرصد در ارقام هاشم 31و  40 بیترتبه(
 97 بیترتمقدار (به نیشتریب لیمتسولفورونکاربرد بوتاکلر + بن

) حاصـل زرو خـ یدر ارقـام هاشـم یدسـت نیدرصد وج 95و 
بـود؛ بـا  کلـوراكنی. عملکرد شلتوك متناسـب بـا دز کوئدیگرد

ــا ــاربرد دزه ــ يک ــر دز تو ک،ی ــار براب ــدو و چه ــده  هیص ش
، 49بـه  یدر رقم هاشم بیترتعملکرد شلتوك به کلوراك،نیکوئ
و  53، 37و در رقم خزر به  یدست نیدرصد شاهد وج 76و  55
). اختالط 3 ول(جد افتی شیافزا یدست نیدرصد شاهد وج 75
توجــه ســبب بهبــود قابل لیــمتســولفورونبــا بن کلــوراكنیکوئ

دو  نیـکه اختالط انه گو)؛ همان3عملکرد شلتوك نشد (جدول 
 یآلدهیـا ییکـارا يدارا زیـهـرز ن يهاکش در کنترل علفعلف

در ارقـام  مـاریت نیـ). عملکرد شـلتوك در ا2و  1نبود (جدول 
 نیشـاهد وجـ مـاریدرصـد ت 48و  69 بیترتو خزر به یهاشم
 مـاریو خـزر در ت یبـود. عملکـرد شـلتوك رقـم هاشـم یدست

 41و  11در مترمربع بود کـه رم گ 208و  348 بیترتبوتاکلر، به
است. از آنجـا  یدست نیشاهد وج ماریدرصد کمتر از عملکرد ت

در کنتـرل سـوروف  ییدرصد کارا 97از  شیب يکه بوتاکلر دارا
بـا  ژهیوبـه زور،یـدر کنتـرل پ یکـاف ییکـارا) و فاقـد 2(جدول 

کـاهش  نیـا تـوانی)، بـود؛ مـ1فصل رشـد (جـدول  شرفتیپ
 یزراع اهیبا گ زوریهرز پاز رقابت علف  یناش عملکرد را عمدتاً

اسـت کـه در آن در  یقبلـ يهـایمشابه بررس جینتا نیدانست. ا
و خزر با سوروف، همـواره کـاهش  یرقابت ارقام هاشم طیشرا

 یرقم خزر در تراکم مشابه حدود دو برابر رقـم هاشـم ردعملک
 60در بـرنج  زوریـخسـارت پ زیـن يگری). در مطالعه د32بود (

  ). 3درصد گزارش شده بود ( 80تا
مـورد  يمارهـایدر ت کیـولوژیکاهش عملکـرد ب یطورکلبه     

(شــلتوك) و  يمشــابه عملکــرد اقتصــاد يرونــد يدارا یبررســ
 کیـولوژیکـاهش عملکـرد ب نیانگیدرصد کمتر بود. م 5حدود 

 بیترتو خـزر بـه یدر رقم هاشـم یدست نینسبت به شاهد وج
در  نکـهی). با توجـه بـه ا3د (جدول درصد محاسبه ش 41و  33

 نیبـه همـ سـت،ین دیمنابع شـد تیمحدود یشیرشد رو همرحل
  کمتر بود.  زین کیولوژیکاهش عملکرد ب لیدل

کــاربرد  ریتحــت تــأث یبرداشــت در رقــم هاشــم شــاخص     
صـفت  نیـدر رقم خـزر ا کهیکش قرار نگرفت؛ درصورتعلف

بـوده و بـا بهبـود  یمورد بررس یکشعلف يمارهایت ریتحت تأث
در  زیعملکرد، شاخص برداشت ن شیو افزا هرزيهاکنترل علف

). شـاخص برداشـت 3(جـدول  افتی شیمربوطه افزا يمارهایت
بود. ارقام  51/0تا  40/0و رقم خزر  48/0تا  40/0 یمرقم هاش

شـاخص  يدارا یدسـت نیوج ماریدر ت بیترتو خزر به یهاشم
 هـرزشاهد بدون کنترل علف  رمایو در ت 51/0و  46/0برداشت 

بودند. در مطالعه واکـنش  40/0و  41/0داراي شاخص برداشت 
هـاي بوتـاکلر، اکسـادیارژیل و کشبرنج رقم هاشـمی بـه علف

کشـی تیوبنکارب، شـاخص برداشـت بـرنج در تیمارهـاي علف
گزارش شد که کمترین و بیشـترین آن  58/0تا  14/0مختلف از 

دست کارب قبل و پس از نشاءکاري بهکش تیوبندر کاربرد علف
  ضریب تخصیص یا شاخص برداشـت بیـانگر توانـایی  ).6آمد (
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 ک و شاخص برداشت ارقام برنجیولوژی، عملکرد بعملکرد دانهبر  یکشعلف يمارهاین اثر تیانگیسه میمقا .3جدول 

  رمایت
 (گرم ماده زد

موثره در هکتار)

  رخز یهاشم
 عملکرد

   bكشلتو
 ردعملک

  bکیولوژیب

 شاخص
 تبرداش

  
  عملکرد

   bكشلتو
  عملکرد

  bکیولوژیب

 شاخص
 تبرداش

1800a )89(348 )89(76046/0  بوتاکلر   )59 (208  )68 (467  45/0  
1800+45 لیمتسولفورونبن + بوتاکلر  )97(380)99(84545/0   )95 (333  )102 (701  48/0  

200+45 لیمتسولفورونبن + کلوراكنیکوئ  )69(269)66(56248/0   )48 (169  )55 (377  45/0  
37242/0)44(155)40(100  کلوراكنیکوئ   )31 (108  )42 (292  44/0  
46242/0)54(192)49(200  کلوراكنیکوئ   )37 (128  )38 (258  42/0  
53540/0)63(216)55(400  کلوراكنیکوئ   )53 (184  )62 (426  43/0  
68743/0)81(297)76(800  کلوراكنیئکو   )75 (261  )79 (545  48/0  

30041/0)35(123)31(-  هرزعلف  به شاهد آلوده   )21 (74  )27 (185  40/0  
85046/0)100(392)100(- ن)یهرز (وجعلف  از يشاهد عار   )100 (350  )100 (687  51/0  

LSD (5%) 76150098/0   67129 033/0  
a:هستندین دستیبرنج برحسب درصد نسبت به شاهد وج يهااعداد داخل پرانتز، داده.  b ک برحسب گرم در مترمربـعیولوژیعملکرد شلتوك و ب

  .هستند
 

هاي رویشی و زایشی یـا منبـع گیاه در اختصاص منابع بین اندام
) در مرحلـه زایشـی CGRاست. سـرعت رشـد گیـاه (و مخزن 

میـزان شـاخص برداشـت و شاخص برداشت بـوده تعیین کننده 
کشـی، منـاطق و هاي علفدر شرایط مختلف رقابتی، تیماربرنج 

). میزان 30درصد گزارش شده است ( 58تا  24ارقام مختلف از 
 5/0براي ارقام سنتی پابلند تـا  3/0شاخص شاخص برداشت از 

). 36براي ارقام اصـالح شـده پـا کوتـاه گـزارش شـده اسـت (
برداشت ارقام برنج کشت شده در شرایط غرقاب عمیق شاخص 

  ).  8گزارش شده است ( 25/0تا  15/0
مشـابه بوتـاکلر در  ییکـارا يدارا کلـوراكنیکوئ یطورکلبه     

 يبـرنج بـرا ییدر زراعـت نشـا توانـدیکنترل سوروف بود و م
ــ ــوروف توص ــرل س ــتالط کوئ هیکنت ــود. اخ ــوراكنیش ــا  کل ب

اخـتالط  یعنی جیرا یکشعلف ماریف تبرخال لیمتسولفورونبن
ــا بن ــاکلر ب ــمتســولفورون بوت ــأث يدارا لی ــر  یســتیآنتاگون ریت ب

انواع  یبود. با توجه به فراوان زوریدر کنترل پ لیمتسولفورون بن
مطلـوب  ییشمال کشور و کـارا يزارهایجگن در شال يهاگونه
هـت ج یکشـهـر علف یدر کنترل آنها، معرف لیمتسولفورونبن

 يهـاکشآن بـا علف يسازگار یکنترل سوروف، مستلزم بررس
اسـت.  لیـمت سـولفورونبـن جیکش راکش از جمله علفجگن
 نیدو ا نیمطلوب در مخلوط ا ییعلل عدم حصول کارا یبررس
دز، مصـرف  شی(افزا يشتریانجام مطالعات ب ازمندیکش، نعلف
ــاوب ــو  یتن ــ ای ــازگار یبررس ــرید يس ــولفون گ ــا  اهاورهلیس ب
 جینتـا دیـمؤ قیـتحق نیـا جیعالوه نتـا) است. بـهکلوراكنیکوئ

شده خـزر در  داد که رقم اصالح شانبود و ن یدانیم يهایبررس
 يبـرا يترمناسـب کیـاکولوژ چین ،یهاشم یبا رقم بوم سهیمقا

در  زوریـفراهم نموده اسـت و رشـد پ زوریهرز پگسترش علف 
 یبا توجه بـه مشـکالتود. کمتر از رقم خزر ب اریبس یرقم هاشم

 ن،یوجـود دارد (رشـد مجـدد پـس از وجـ زوریـکه در کنترل پ
 رهنگامیتحمل به غرقاب، ظهور د ،یانتخاب کشفعل تیمحدود

استفاده از ارقـام  رسدیگرم)، به نظر م يدر هوا نیبه وج ازیو ن
 تیریدر مـد توانـدیمـ شـتریب يریپـذتراکم تیگر با قابلرقابت

 ازمنـدیهرز مؤثر باشـند کـه نعلف  نیا تیجمع و کاهش داریپا
    .است شتریب يهایبررس
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Abstract  
 

Bulrush and barnyardgrass are the most important weeds in paddy rice and herbicides are one of the most efficient and 
economical tools for their management. A field experiment was conducted to evaluate the efficacy of quinclorac as a new 
chemical control measure of bulrush and barnyardgrass. Two rice cultivars (Hashemi and Khazar) were subjected to four 
concentrations of quinclorac (50, 100, 200 and 400% of the recommended dose), and also to the recommended doses of 
butachlor and quinclorac, each alone and in combination with bensulfuronmethyl (BSM). Weedy and hand weeded 
controls were also included. Results revealed that butachlor and the recommended dose of quinclorac, had a similar 
efficacy on barnyardgrass control, but both were not able to control bulrush effectively. Biomass of bulrush at the presence 
of Khazar was 47% greater compared withits biomass at the presence of Hashemi rice cultivar. BSM + butachlor provided 
the greatest efficacy for controlling both weed species; while BSM + quinclorac showed to be less efficient on bulrush. 
There were no apparent phytotoxicity symptoms on both rice cultivars in vegetative stage; however irregular panicles 
with abnormal growth emerged from middle stem nodes of Hashemi cultivar if treated with quinclorac. Herbicides 
efficacy on weed control was reflected well in grain yield; as rice mean grain yield at the presence of herbicide application 
ranged from 21 to 97% of grain yield of the hand-weeded control. The highest grain yield was attained in BSM + 
butachlor. Biological yield response to herbicides was similar to grain yield. Harvest index was not affected by herbicide 
treatments in Hashemi cultivar, but decreased in Khazar in most treatments compared with hand-weeded control. Overall, 
while quinclorac efficacy for barnyardgrass control was acceptable, but it (i.e. applied alone or with BSM) was found to 
be inefficient for bulrush control. Furthermore, the more recently released cultivar Khazar cultivar of rice provided a more 
favorable condition for bulrush growth and reproduction. 
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