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  چكيده

هـاي هـرز و عملکـرد بهینـه بـرنج رقـم       پـالس در کنتـرل علـف   رایـس هاي پرتیالکلر و سانکشلفترین غلظت عمنظور تعیین مناسببه
هـاي کامـل تصـادفی در چهـار تکـرار در مزرعـه پژوهشـی        صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك)، آزمایشی به.Oryza sativa Lهاشمی(

هاي آزمایشی شامل تیمار کنترل بـا سـطوح کمتـر از، بیشـتر از و     انجام شد. تیمار 1391دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن در سال زراعی 
کیلوگرم ماده مـؤثره در   35/1و  9/0، 45/0پالس (رایسکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار) و سان 1و  75/0، 5/0مقدار توصیه شده پرتیالکلر (

هـاي  گرم در هکتار) و عدم کاربرد نیتروژن بودند. علفکیلو 90هکتار) با دو شاهد (دوبار وجین و عدم وجین) و عامل کود شامل کاربرد (
) بودند. باالترین تعداد پنجه بارور، تعداد دانه .Cyperus rotandus Lو اویارسالم ( ).Echinochloa crus-galli L( سوروف هرز غالب مزرعه،

علت پالس بهرایسشده سان بیشتر از میزان توصیهپالس و غلظت رایسهاي توصیه شده پرتیالکلر و ساندر خوشه و عملکرد دانه در غلظت
) با کاربرد کود نیتروژن مشاهده شد. کمترین تعداد دانه در خوشه، تعداد پنجـه و  %70هاي هرز (بیش از کارایی مناسب آنها در کنترل علف

طـورکلی،  رد کود نیتروژن وجود نداشت. بـه داري بین کاربرد و عدم کاربعملکرد دانه در تیمار شاهد بدون وجین دیده شد که تفاوت معنی
خوبی کنترل کرده بودند، اثر مثبتی روي عملکـرد و اجـزاي عملکـرد بـرنج     هاي هرز را بهها، علفکشکود نیتروژن در تیمارهایی که علف

  .د دانه برنج شدمصرف کود نیتروژن توسط علف هرز سبب افت تأثیر نیتروژن بر عملکر داشت و در تیمارهاي عدم وجین،استعمال 
  

  

  هرز، نیتروژن هايکش، علفعلف پنجه، تعداد :يکليد يهاواژه
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  مقدمه
درصـد   11ترین گیاهان زراعی جهان است که برنج یکی از مهم

اراضی زراعی جهان را به خود اختصاص داده و غذاي بـیش از  
 از یکـی  ). بـرنج 43دهد (یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می

 ايغله تنها و شودمی محسوب بزس انقالب عمدة زراعی گیاهان
 از). 8( شـود مـی  کشـت  انسـان  تغذیـه  بـراي  منحصراً که است
 در غـذایی  محصـوالت  تـرین مهـم  از یکـی  گیاه این کهجاییآن

 تولیـد  بـر  وارده فشـار  تواندمی آن عملکرد افزایش است، جهان
داري رشـد  براي نگه رو،از این ).45( دهد کاهش را غذا جهانی

 30یت و تقاضا براي غذا، تولیـد بـرنج بایـد در طـول     این جمع
تـرین موانـع   ). اما یکی از مهم7افزایش یابد ( %56سال آینده به 

هرز هستند که بخش قابـل  هاي بیولوژیکی در تولید برنج، علف
هاي تولید را به خـود اختصـاص داده و عامـل    توجهی از هزینه

هجوم و  ).5( اشندببازدارنده کلیدي در صرف وقت و تولید می
هاي هرز یک مشکل جدي در مزارع بـرنج اسـت   دخالت علف

 و 9شـود ( ) که باعث کاهش کمی و کیفی عملکرد برنج می37(
نامناسـب زمـین،    سـازي باعث آمـاده  هاي هرز اغلبعلف). 37

محصول  مدیریتو حاصلخیزي خاك مشکالت آبیاري، کاهش 
درصـد و در   15 - 20و عملکـرد دانـه بـرنج را     )35شوند (می

درصد، بسته به گونه و تراکم علف  50موارد شدیدتر تا بیش از 
 جنس مختلف، هرز هايعلف بین از). 21دهند (هرز کاهش می

 برتـري  و فنولـوژیکی  مرفولـوژیکی،  شـباهت  دلیـل بـه  سوروف
 هـرز ایـن   علـف  تـرین زاخسارت عنوانبه برنج، به فیزیولوژیکی

 و عملکـرد  بـر  آن منفی اثر است که شده شناخته دنیا در زراعت
شـده   گـزارش  محققـین  از برخی وسیلهبه برنج عملکرد اجزاي
ــت ــاروس ( .)28 و 18( اس ــدیري ( 6ب ــاظمینی و غ ) 27) و ک

 منجر بـه کـاهش   هاي هرزعلف تراکم افزایشگزارش کردند که 
) 2پنـاه ( چنـین، امـین  هـم  شـود. مـی  برنج دانه دار عملکردمعنی

هاي هرز منجـر بـه کـاهش    فزایش تراکم علفامشاهده کرد که 
تـوده و  تعداد دانه در خوشه، شاخص برداشت، عملکرد زیسـت 

هاي دانه برنج شد و بیشترین عملکرد دانه در عدم حضور علف
  دست آمد. هرز به

ــی از روش ــف یک ــرل عل ــاي کنت ــتفاده از  ه ــرز اس ــاي ه ه
ر هـاي مهـم و ضـروري د   از نهـاده  ها است که امروزهکشعلف

 افزایش بخش قابل توجهی ازبسیاري از گیاهان است که کشت 
. )26( اسـت  صـحیح و مناسـب آنهـا   مرهون مصـرف   ،عملکرد

و سـریع   اثـرات  دلیـل ها در کشت برنج بـه کشاستفاده از علف
 ).37است (هاي سنتی رایج شده هزینه کمتر در مقایسه با روش

 هـرز هـاي  لـف ع از گـروه  سه هر شیمیایی کنترل که باطوريبه
 هـا جگـن  و هـا بـرگ پهـن  بـرگ)،  کشیده( سوروف شامل برنج
   .)30داد ( کاهش %71 تا را کارگري وجین هزینه توانمی

 هـاي غلظـت  کـه  دادند نشان )36باو ( و نتایج بررسی شنگ
 بـن  و هاي بوتـاکلر کشعلف متداول مصرف برابر دو و متداول

 و کردنـد  کنتـرل  خـوبی به را هرز هايعلف متیل، – سولفورون
) 1اکبر و همکـاران (  .بود درصد 90 و 80 ترتیببه کنترل میزان

هـاي  کاهش وزن خشک علف بیان کردند که نقش پرتیالکلر در
درصد بوده و افزایش عملکردي تـا   80هرز مزارع برنج بیش از 

) در 24درصد نیـز مشـاهده شـده اسـت. کـاچرو و بازیـا (       20
کشـی پیرازوسـولفورون،   علـف آزمایشی بـا بررسـی تیمارهـاي    

کـش  پرتیالکلر، آلمکـس و بوتـاکلر گـزارش کردنـد کـه علـف      
) و مـاده  %74پرتیالکلر کـارایی خـوبی را در کنتـرل جمعیـت (    

هاي هرز مزرعه برنج نشان داد و منجر به افـزایش  خشک علف
   عملکرد آنها شد.

کش باعث کاهش مشـکل عملیـات   هر چند استفاده از علف
کـش ممکـن اسـت    اما استفاده نادرست از علفشود، وجین می

ها را کشمحیطی دیگري مانند مقاومت به علفمشکالت زیست
همـین سـبب، رونـد اخیـر مصـرف      به). 20داشته باشد (در پی 
هاي هرز بـا  ها براي پیدا کردن اندازه مؤثر کنترل علفکشعلف

ه کش است کـ هاي پایین با راندمان باالي علفاستفاده از غلظت
کـش اسـت بلکـه    تنها باعث کاهش کل حجم مصرف علـف  نه

 نظـر بـه  شـود، ضـروري  تر و اقتصادي هم میسبب کاربرد آسان
گـزارش  نیز  )40(و همکاران  حسن). وحیدي شیخ34رسد (می

هــاي کــشهــاي پــایین علــفکــاربردن غلظــتکردنــد کــه بــه
گـرم در هکتـار) و    6/26سولفوسولفورن (غلظت توصـیه شـده   
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گـرم در   45 - 40( %80 سولفورن متیل -مت+  ولفورنسولفوس
داري درعملکـرد دانـه   هکتار) غلظت توصیه شده کاهش معنـی 

  .گندم ایجاد نکرد
 هرز هايعلف رقابت که داده نشان تحقیقات نتایج طرفی از

 عناصـر  بـه  دسترسـی  میزان تأثیرتحت شدتبه زراعی گیاهان و
 تواندمی غذایی منابع تمدیری رواین از، )42( است خاك غذایی
. کنـد  بـازي  هرز هايعلف و گیاهان بین رقابت در مهمی نقش
) اظهار کردند که برهمکنش 27که، کاظمینی و غدیري (طوريبه

هـاي هـرز و کـود نیتـروژن بـر عملکـرد و اجـزاي        تراکم علف
هـاي  است و در تراکم پـایین علـف   دار شدهعملکرد برنج معنی

افزایش کود نیتروژن افزایش یافت امـا در   هرز، عملکرد برنج با
 170 هاي هرز، افزایش کـود نیتـروژن تـا   هاي باالي علفتراکم

از  .کیلوگرم در هکتار اثر معنی داري روي عملکرد دانه نداشـت 
توانـد ضـمن   ها میکشهاي مناسب علفرو، انتخاب غلظتاین

هـاي  هاي هـرز و افـزایش تولیـد، کـاهش آلـودگی     کنترل علف
رویه این مواد شیمیایی را نیـز  ست محیطی ناشی ازمصرف بیزی

در کنــار کــاهش غلظــت از ســوي دیگــر،  .درپــی داشــته باشــد
توان از نیتروژن براي افزایش رقابت گیاه زراعی ها، میکشعلف

به همین منظـور، آزمایشـی بـا هـدف      .با علف هرز استفاده کرد
و پرتیالکلر پالس رایسهاي سانکشتعیین غلظت مناسب علف

هاي هرز و تولید عملکرد بهینه برنج در شـرایط  در کنترل علف
 .کاربرد و عدم کاربرد کود نیتروژن انجام شد

  
 هامواد و روش

این آزمایش در دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گیالن (عرض 
 39درجـه و   49دقیقه شمالی و طول  12درجه و  37جغرافیایی 

متـر بـاالتر از سـطح     7ر گرینـویچ و  النهـا دقیقه شرقی از نصف
انجام شد. بافت خاك محل  1391دریاهاي آزاد) در سال زراعی 

بـود. میـزان نیتـروژن کـل و      pH = 3/7لومی با  -آزمایش رسی
ام پـی پی 7/51درصد و  152/0ترتیب فسفر قابل جذب خاك به

بودند. میانگین بارندگی در طول دوره آزمایش (از فـروردین تـا   
متر و بیشینه و کمینه دما در طول آزمـایش  میلی 3/250اه) م مهر

) ثبـت شـده اسـت. آزمـایش     C38/33˚) و(C 47/9˚ترتیـب ( به
 4هاي کامل تصادفی با صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكبه

تکرار با اسـتفاده از بـرنج رقـم هاشـمی اجـرا شـد. تیمارهـاي        
کیلوگرم مـاده   1و  75/0، 5/0آزمایشی شامل: عامل اول: مقادیر 

) با نام تجـاري ریفیـت،   Pretilachlorمؤثره در هکتار پرتیالکلر(
کیلوگرم ماده مؤثره در هکتـار آنیلوفـوس +    35/1و  9/0، 45/0

) بــا نــام Anilofos + Ethoxysulfuronاتوکســی ســولفورون (
، شاهد (دوبار وجین و عـدم  )1(جدول  پالسرایستجاري سان

کیلوگرم در هکتار  90د کود نیتروژن (وجین) و عامل دوم: کاربر
   از منبع اوره) و عدم کاربرد کود نیتروژن بود.

ابتدا زمین اصلی آماده شد. براي تهیه زمین و ایجاد بسـتر  
مناسب براي کاشت برنج، مزرعه سه بار شخم زده شد. یـک  

هـدف از   ) زده شـد. 15تا  Cm10شخم معمولی با عمق کم (
بقایاي گیاهی با خاك اسـت.   کردناین شخم سطحی مخلوط

روز قبل از نشاءکاري انجام شـد، زمـان انجـام     10این شخم 
روز قبـل از   5روز پیش از نشاءکاري بود.  8شخم ثانویه نیز 

انتقال نشاءها به زمین اصلی شـخم مخصـوص بـرنج انجـام     
طور کامـل خـیس شـده و    گرفت. در این شخم ابتدا زمین به
ــر)  ــور دوچــرخ (تیل در داخــل آب شــخم زده  توســط تراکت

شود در واقع هدف از شخم سوم تسطیح مزرعه، مبازه بـا  می
 کـود  هاي هرز جوانه زده و یکنواختی سطح خاك بـود. علف
 در Kg100 میـزان به یک هر پتاس و) آمونیوم فسفات( فسفر
 طبـق  بـرنج  خـوار سـاقه  کـرم  با مبارزه. شد برده کاربه هکتار
 دیازینون سم روش این در .گرفت انجام منطقه معمول روش
 سطح در نوبت دو در کیلوگرم در هکتار 15 نسبت به گرانول
بذرهاي تهیه شده از سال قبـل در خزانـه    .شد پاشیده مزرعه

کشت و پس از رشد در زیر پوشش پالستیکی و رسیدن آنها 
برگی به زمین اصلی منتقـل شـدند. خزانـه      3 - 5به مرحلۀ 

ها اول خرداد بـه  داث و گیاهچهبرنج در پنجم اردیبهشت اح
 گیاهچـه در هـر کپـه نشـاء     3زمین اصلی منتقل و به تعـداد  

 cm  25  ×25، فاصله کاشـت m5  ×4 گردید. ابعاد هر کرت 
). زمـان 27در نظر گرفته شـد (  cm  50هاو فاصله بین کرت
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  )46آنها ( هاي مورد استفاده در آزمایش و روش هاي توصیه شده مصرفکش. مشخصات علف1جدول 
  سولفورون اتوکسی+  آنیلوفوس  پرتیالکلر  نام عمومی
  سولفونیل اوره و فسفرودیتوات  کلرواستامید  گروه

  سان رایس پالس  ریفیت  نام تجاري
 EC 50% W/V  30% + 1/5% SC  فرموالسیون ثبت شده در ایران

  1378  1378  تاریخ ثبت

  ثیرأنحوه ت
ره بازدارنده سنتز اسیدهاي چرب با زنجی
  .بلند و ممانعت از تقسیم سلولی

آمینه،  هايبخش اتوکسی سولفورون بازدارنده اسید
و بخش آنیلوفوس بازدارنده تقسیم سلولی  ALSبازدارنده 

  .و اسیدهاي چرب با زنجیره خیلی طویل

  نحوه جذب و انتقال در گیاه
جذب از طریق هیپوکوتیل، مزوکوتیل و 

هاي ریق ریشهکلئوپتیل و به مقدار کمتر از ظ
  .زنیدر حال جوانه

جذب آنیلوفوس از طریق ریشه و مقداري هم از طریق 
گیرد. جذب اتوکسی سولفورن از طریق برگ صورت می
  .گیردهاي گیاه صورت میبرگ

  موارد مصرف
ها و باریک برگ برگ پهن هرز هايعلف

  .نشایی برنج درمزارع هاجگن و (سوروف)
ها رخی باریک برگو ب برگ پهن هرز هايعلف

  .برنج درمزارع هاجگن و (سوروف)
  لیتر در هکتار 3  هکتار در لیتر 5/1 -2  مقدار مصرف

  LD50: 6099 mg/kg  LD50: 3270 + 2000 mg/kg  سمیت پستاندران

 
روز بعــد از نشــاءکاري و زمــان  6کــش مصــرف هــر دو علــف

ل مصرف کود نیتروژن در دو مرحله بود: نصف آن در مرحله او
دهی و زمـان  مانده در مرحله بعد از گلزنی و باقیدر زمان پنجه

 طـور بـه  هـرز  هايعلف از برداري). نمونه15پر شدن دانه بود (
 ابعـاد  بـه  کوآدرات از استفاده با کرت هر نقطه چهار از تصادفی

 بـار یـک  هفته دو هر کشعلف مصرف از پس روز 7 از ،2m نیم
 تفکیـک  و شناسـایی  هرز، هايعلف برداشت از پس. شد انجام

 یـک  هـر  و شد انجام یکدیگر از برگانپهن و هانجگ سوروف،
 وزن کـه  زمـانی  تـا ( سـاعت  48 مـدت به C 72˚ دماي آون، در

 خشـک  وزن سـپس . شـد  داده قرار) ماند باقی ثابت آنها خشک
. شـد  گیـري انـدازه  g 001/0 دقـت  بـا  دیجیتـال  ترازوي با آنها

 آبـوت  یافتـه  تغییـر  فرمـول  راسـاس ب  (%HE)کشعلف کارایی
  .شد محاسبه

  

HE (%) = [(Wh0 - Wh) / Wh]× 100   
  

HE: کش،علف کارایی Wh0 :در هـرز  هـاي علـف  خشک وزن 

  هرز هايعلف خشک وزن: Wh شاهد، هايکرت

گیري شده در برنج شامل: تعداد پنجه بـارور و  صفات اندازه
پوك در خوشه، عملکرد نابارور، وزن هزار دانه، تعداد دانه پر و 

دانـه بـا    برداشـت بـود. عملکـرد    دانه، عملکرد کـاه و شـاخص  
دسـت  در هر کرت بـه  2m  2  ×2 رعایت اثر حاشیه از مساحت

(نسـخه   SASافزار تجزیه آمـاري  ها از نرمآمد. براي تجزیه داده
  استفاده شد. Excel 2007افزارها از نرم) و براي رسم نمودار9,1

  
  ثنتایج و بح

  هاي هرز مزارع برنجشناسایی علف
هــاي هــرز غالــب مزرعــه بــرنج، ســوروف و اویارســالم علــف

(براساس تراکم و وزن خشک) بذري بودند، اگرچه علف هـاي  
) و تیرکمـان  .Alisma plantago Lبرگان قاشـق واش ( هرز پهن

بـیش در مزرعـه وجـود    وکـم  ).Sagitaria sagitifolia Lآبـی ( 
ــراکم  ــا ت ــتند، ام ــود،   داش ــاچیز ب ــا بســیار ن و وزن خشــک آنه
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از  پوشی کـرد. زایی آنها چشمتوان از اثر خسارتکه میطوريبه
دلیـل شـباهت   هاي هرز مختلـف بـرنج، سـوروف بـه    بین علف

تـرین  زاترین و مهـم ژنتیکی، مورفولوژیک و فنولوژیک خسارت
  ).17شود (علف هرز دنیا محسوب می

  
  هاي هرزتغییر تراکم و وزن خشک کل علف

و  42، 28هاي هرز در تیمار شاهد رقابت کامـل در  تراکم علف
کـش در تیمـار مصـرف نیتـروژن     روز پس از مصرف علـف  56
بوته در مترمربـع و در عـدم مصـرف     180و  118، 49ترتیب به

بوتــه در مترمربــع بــود. وزن  89و  46، 10ترتیــب نیتــروژن بــه
یـروي کـرده و بـا    هاي هرز نیز از تراکم آنهـا پ خشک کل علف

که در تیمار شاهد طوريکاربرد کود نیتروژن افزایش پیدا کرد، به
کـش در  روز پس از مصرف علف 56و  42، 28رقابت کامل در 

ــه صــورت ــروژن ب و  mg 71/37 ،22/163/2 ترتیــبکــاربرد نیت
ــه  87/159 ــروژن ب ــاربرد نیت ــبو در عــدم ک ، mg 67/37/2ترتی
دهد که در شـرایط رقابـت،   می بود. این نشان 75/96و  61/106

هــاي هــرز (ســوروف و کــاربرد کــود نیتــروژن بــه نفــع علــف
را افـزایش داده   بـوده و تـراکم و وزن خشـک آنهـا     اویارسالم)

هاي هرز و بیشترین کاهش در تراکم و وزن خشک علف. است
هاي هرز در تیمارهاي توصیه شـده  باالترین کارایی کنترل علف

ره در هکتـار) و بیشـتر از میـزان توصـیه     کیلوگرم ماده مؤث 9/0(
پـالس و  رایـس کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار) سـان  35/1شده (

کیلوگرم مـاده مـؤثره در هکتـار) پرتیالکلـر      75/0توصیه شده (
(جـدول   مشاهده شد که تفاوتی با شاهد دوبار وجـین نداشـتند  

درصـد در کنتـرل تـراکم و وزن خشـک      70). کارایی بیش از 2
ي هرز نسبت به شـاهد عـدم وجـین، حـاکی از کنتـرل      هاعلف

ها طی کشهاي مذکور این علفهاي هرز در غلظتموفق علف
کـش  علـف  تأثیر که برآینددوره رشدي برنج است. بدیهی است 

نمـود پیـدا   و تـراکم   خشکه در تولید ماد هرز نهایتا روي علف
اران و همکـ  محمـدنیا که، حـاج طوريبه ).34 و 33 ،27کند (می

نتیجه گرفتند درصد بقاء، تراکم، ارتفاع بوته، سطح برگ و  )19(
داري طـور معنـی  هـاي هـرز بـه   هـوایی علـف   وزن خشک اندام

 نیکوسـولفورون هـاي  کـش هاي مختلف علـف غلظت تأثیرتحت
گلیفوسیت (رانداپ) قرار گرفتند و با افزایش غلظـت  و (کروز) 
رز کاهش یافـت.  هاي هعلف هوایی وزن خشک اندامکش علف

) گــزارش کردنــد کــه اســتفاده از 25کالیــاچیولی و همکــاران (
داري وزن خشـک سـوروف را کـاهش    معنیطور به هاکشعلف

  ) گزارش کـرد کـه غلظـت بیشـتر تیوبنکـارب     16دادند. فرزان (
کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار) نسبت به شاهد عدم وجین بر  6(

دار بود و کنترل مطلوبی هاي هرز معنیدرصد ماده خشک علف
  هاي هرز را سبب شد. از علف

ــزان توصــیه شــده هــر دو علــف  ــر از می کــش مقــادیر کمت
کیلــوگرم مــاده مــؤثره در هکتــار) و  45/0پــالس (رایــسســان

کیلوگرم ماده مؤثره در هکتـار) توانـایی کمتـري     5/0پرتیالکلر (
توصـیه شـده آنهـا     ازهاي توصیه شده و بیشتر نسبت به غلظت

روز پـس از   70بـرداري ( داشتند و ایـن امـر در آخـرین نمونـه    
). 3طور واضحی قابل مشاهده بود (جدول کش) بهمصرف علف

هاي هرز در این غلظـت بـه سـبب کـم بـودن      عدم کنترل علف
کشـندگی روي   کـش بـراي ایجـاد اثـر    هاي علفتعداد مولکول

. نظـر اسـت  هاي هرز و نرسیدن به غلظـت کشـنده مـورد    علف
کش (براسـاس وزن خشـک) در   رایی تمامی سطوح دو علفکا

دلیـل  پایان دوره رشدي برنج کاهش یافت که ممکـن اسـت بـه   
ها در خـاك بـا گذشـت    کشکاهش دوام و ماندگاري این علف

گذاري آنها باشد که از کارکرد آنها کاسته شده زمان و مدت تأثیر
هـاي  ظـت غل .خوبی کنترل کننـد هاي هرز را بهو نتوانستد علف

 35/1کیلـوگرم مـاده مـؤثره در هکتـار) و بیشـتر (      45/0کمتر (
ــده       ــیه ش ــزان توص ــار) از می ــؤثره در هکت ــاده م ــوگرم م کیل

هـاي مشـابه   پالس کارایی بیشتري را نسبت به غلظترایسسان
ــه ــار) در   1و  5/0 ترتیــبآن (ب ــؤثره در هکت ــاده م کیلــوگرم م

تفـاوت در نـوع و    هـا بـه  پرتیالکلر نشان دادند که این اخـتالف 
  گردد.هاي مورد استفاده بر میکشقدرت بازدارندگی علف

  
  اجزاي عملکرد اقتصادي
) که 4هاي آزمایشی نشان داد (جدول نتایج تجزیه واریانس داده
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  هاي هرز در طول دوره رشد برنج کش در کنترل مجموع علفمقایسه کارایی تیمارهاي مختلف علف .2جدول 
  هاي هرزلفبراساس تراکم ع

  هاي هرزسطوح مختلف کنترل علف

  هاي هرز نسبت به تیمار شاهد رقابت کاملدرصد کنترل علف
  کشروز پس از مصرف علف

14  28  42  56  70  
 97a 88/5a 83ab 80/5ab 80a  دوبار وجین

 ha Kg ai(  54d 65/5c 54/5c 56c 44d-1( 5/0پرتیالکلر 
 ha Kg ai(  87/5b 92a 82ab 74/5b 70/5b-1( 75/0پرتیالکلر 

 ha Kg ai(  61/5d 52/5c 59/5c 57/5c 40/5d-1( 1پرتیالکلر 
 ha Kg ai(  77c 78b 79b 70b 61c-1( 45/0پالسرایسسان
 ha Kg ai(  85b 83/5ab 88/5a 86/5a 69b-1( 9/0پالس رایسسان

 ha Kg ai(  78/5c 86ab 86a 88/5a 64/5bc-1( 35/1پالس رایسسان
1-ha aiKg كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار :  

  باشد.هاي آزمايشي ميدار بين تيماردهنده تفاوت معنيحروف متفاوت نشان
  

  کش در کنترل مجموع علف هرز در طول دوره رشد برنج براساسمقایسه کارایی تیمارهاي مختلف علف .3جدول 
  هاي هرزوزن خشک علف

  هاي هرز سطوح مختلف کنترل علف
  هاي هرز نسبت به تیمار شاهد رقابت کاملکنترل علف درصد

  کشروز پس از مصرف علف
14  28  42  56  70  

 99/3a 84/5a 78a 76a 63/5a   دوبار وجین
 ha Kg ai(  46/5d 68b 52c 38/5d 11/5d-1( 5/0پرتیالکلر 
 ha Kg ai(  86b 77ab 66ab 70/5ab 51b-1(0 /75پرتیالکلر 

 ha Kg ai(  58c 76ab 64b 50c 31c-1( 1پرتیالکلر 
 ha Kg ai(  61c 66b 62bc 52/5c 18/5d-1( 45/0پالس رایسسان
 ha Kg ai(  87b 76ab 74a 65/5b 70a-1( 9/0پالس رایسسان
 ha Kg ai(  86b 83a 75/5a 64/5b 45/5b-1( 35/1پالس رایسسان

1-ha Kg ai :كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار  
  باشد.هاي آزمايشي ميدار بين تيماردهنده تفاوت معنينحروف متفاوت نشا

  
کود نیتـروژن بـر تعـداد پنجـه بـارور و      × کش برهمکنش علف

دار نابارور، تعداد دانه پر و پوك در خوشه و عملکرد دانه معنـی 
داري بـر وزن هـزار دانـه،    بود. اما، تیمارهاي مـذکور اثـر معنـی   

  ).3عملکرد کاه و شاخص نداشتند (جدول 

  تعداد پنجه بارور و نابارور
  باالترین تعداد پنجه بـارور در بوتـه متعلـق بـه غلظـت توصـیه      

پنجـه)   14کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار) پرتیالکلر ( 75/0شده (
کـه بـا تیمارهـاي کمتـر و بیشـتر از غظـت توصـیه شـده         بوده
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  پالس) و کود نیتروژنرایسو سانهاي (پرتیالکلر کشنتایج تجزیه واریارنس سطوح مختلف علف .4جدول 
 بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج هاشمی

منابع 
  تغییرات

  میانگین مربعات

df 
تعداد دانه 

  پر
تعداد دانه 

  پوك
هاي پنجه

  بارور
هاي پنجه

  نابارو
وزن هزار 

  دانه
  دانه عملکرد  عملکرد کاه

شاخص 
  برداشت

 ns04/388  ns40/3  ns73/3  ns40/11  ns12/7  ns29/24662  ns98/23481  ns63/12 3  تکرار

علف کش 
)a(  

7  **99/871  ns 92/5  *27/65  ns47/6  ns42/15  ns35/13987  ns50/23009  ns25/19  

  b(  1  ns65/965  ns 06/5  ns69/27  ns89/1  ns07/11  ns06/87468  ns17/21534  ns07/14نیتروژن (
)a) × (b(  7  *42/318  *48/4  *67/12  *68/0  ns55/18  ns81/72931  *34/11761  ns56/12  

  92/12  27/10287  96/31507  88/7  64/4  48/16  42/3  78/239  45  خطا
CV %  -  89/25  89/18  67/23  28/29  37/11  96/24  54/25  36/12  

nsدرصد 5و  1 در سطح دارترتيب معنيبه * و **دار، : غير معني  

  
پـالس در یـک   رایسکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار) سان 35/1(
). امـا در تیمارهـاي فاقـد کـود نیتـروژن،      1(شکل  طح بودس

 35/1تعــداد پنجــه بــارور کــاهش یافــت و غلظــت بــاالي ( 
پـالس بـا   رایسکش سانکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار) علف

درصـد نسـبت    80مصرف کود نیتروژن، تعداد پنجه بارور را 
به شاهد رقابـت افـزایش داد. بیشـتر بـودن تعـداد پنجـه در       

هـاي مـذکور   دلیل عدم خسارت غلظـت هاي مذکور، بهتیمار
هاي هرز بوده ها به برنج و کنترل مناسب علفکشاین علف

تر و درصد) که با ایجاد فضاي مطلوب 70(با کارایی بیش از 
) 4بیشتر براي رشد، تولید پنجه را افـزایش دادنـد. اصـغري (   

ر اي کمتـر د دلیل افزایش تعـداد پنجـه را بـه رقابـت تغذیـه     
هاي هرز نسبت داد. واضح است که تولید شرایط کنترل علف

توانند در پنجه بارور با تولید برگ و ریشه همراه است که می
جذب منابع مشترك و محدود مؤثر واقع شوند و سـهم گیـاه   

هـاي  وجود علـف . مندي از آن کاهش دهندرقیب را در بهره
هنگـام  دلیـل رقابـت و کـاهش زود   به) ویژه سوروفبه( هرز

منابع بیشترین اثرات بازدارندگی را روي تولید پنجه دارند که 
این امر در تیمار رقابت به وضوح قابل مشاهده بود. بنابراین، 

تواند باعث بهبود تولیـد پنجـه   هاي هرز میکنترل مؤثر علف

 هــايکــشهــاي مختلــف علــفدر بررســی، غلظــت. شــود
ار) و اگزادیاژیل گرم در هکت 4500و  3000، 1500تیوبنکارب (

گـرم در هکتـار) بـر اجـزا عملکـرد بـرنج        1350و  900، 450(
هاي باالي ایـن  مشاهده شد که بیشترین تعداد خوشه در غلظت

دسـت آمـد   هاي هـرز بـه  علت کنترل بهتر علفکش، بهدو علف
گزارش کردند که تعداد کل پنجه  )11( همکاران ). دستان و31(

نسـبت بـه   ) پنجـه  89/16( هـرز لـف در کپه در تیمار با کنترل ع
افـزایش داشـته اسـت. پنجـه      )پنجـه  94/13( تیمار بدون کنترل

کش پرتیالکلر متفاوت بود و مقادیر بیشتر بارور در سطوح علف
پنجه) در بوته شـد   9کش منجر به کاهش پنجه بارور (این علف

  دلیـل اثـر منفـی و صـدمه غلظـت بـاالي      رسـد بـه  نظر میکه به
کش بـه خـود بـرنج    ماده مؤثره در هکتار) این علفکیلوگرم  1(

کیلوگرم ماده مؤثره در  1باشد، زیرا ممکن است در غلظت باال (
هکتار) خاصیت انتخابی آن از بین رفته و موجب از بـین رفـتن   

  گیاه اصلی (برنج) و کاهش تولید پنجه شود.
کمترین تعداد پنجه بارور در بوته در تیمار رقابـت کامـل در       

داري را با سایر شرایط کاربرد کود مشاهده شد که اختالف معنی
 کاربرد کود باعث کاهش بیشتر در تعداد پنجه تیمارها نشان داد.

بارور نسبت به شرایط عدم کاربرد نیتـروژن شـد کـه ایـن امـر     
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 )ha Kg ai-1تیمارهاي آزمایشی (

 

  تیمارهاي کنترل بر تعداد پنجه بارور در بوته برنج× برهمکنش کود نیتروژن . 1شکل 
CWین؛ ـ: دوبار وجCCت؛ ـ: رقابPreر و ـ: پرتیالکلSunپالسسـرای: سان  

  د.ـباشهاي آزمایشی میدار بین تیماردهنده تفاوت معنیحروف متفاوت نشان
  

هـاي  گویاي این واقعیت است که در شرایط عدم کنتـرل علـف  
هرز قرار گرفتـه و منجـر   هرز، کود نیتروژن مورد استفاده علف 

به افزایش رشد و غلبه آن بـر بـرنج شـده و بـا کـاهش فضـاي       
مطلوب رشـدي، تعـداد پنجـه در بـرنج را کـاهش داده اسـت.       

 درصدي تعداد پنجه بارور در تیمـار رقابـت حـاوي    45 کاهش
رناینوس و اسـتو . اسـت  گواه روشنی بر ایـن امـر   کود نیتروژن،

هاي هرز برنج دریافتند که با افزایش تراکم علف )14( همکاران
 48 بوته در مترمربع، تعداد پنجه در کپـه از  51 به 25 وحشی از
 )18( محمدي و همکـاران گل. درصد کاهش یافت 28 درصد به

هرز داراي بیشترین پنجه  بیان کردند که تیمار شاهد بدون علف
بوتـه   40 و 20 ،10 هـاي ف در تراکمو تداخل تمام فصل سورو

درصد کاهش در تعداد  61 و 67 ،49 طور متوسطدر مترمربع، به
هاي این تحقیق مطابقـت  پنجه برنج گردید که این نتایج با یافته

  داشت.
بیشترین تعداد پنجه نابارور در بوته در شاهد رقابـت کامـل   

اي هدلیل افزایش جمعیت و وزن خشک علفمشاهده شد که به
اندازي و در هرز و تأثیر آنها بر کاهش مواد غذایی، افزایش سایه

هاي برنج بود که سبب ناباروري پنجه تولید تنش قرار دادن بوته
  .شده در برنج گردید

  تعداد دانه پر و پوك در خوشه
باالترین تعداد دانه پر در خوشه در تیمار حاوي کود نیتـروژن و  

م مــاده مــؤثره در هکتــار) کیلــوگر 75/0غلظــت توصــیه شــده (
داري بـا  دسـت آمـد کـه تفـاوت معنـی     دانه) به 4/76پرتیالکلر (

ــار) 9/0غلظــت توصــیه شــده (   کیلــوگرم مــاده مــؤثره در هکت
کیلـوگرم مـاده    35/1دانه) و بیشتر از میزان توصیه شده ( 1/70(

دانه) در تیمـار اسـتفاده    9/74پالس (رایسمؤثره در هکتار) سان
رسـد بـاال بـودن    نظر مـی به  ).2شکل ( ژن نداشتاز کود نیترو

تعداد دانه پر در خوشه در تیمارهاي مذکور ناشی از کنترل بهتر 
و  درصـد) در طـی دوره رشـد بـرنج     70هاي هرز (حدود علف
برداري بیشتر برنج از نیتروژن مصرفی در طول رشد بود که بهره

گـر، کـاهش   از سـوي دی  .منجر به تولید تعداد دانه بیشتر گردید
هاي هرز امکان تولید شـاخ و بـرگ بیشـتر بـرنج و     تراکم علف

کند که این امر افرایش فتوسنتز دسترسی بهتر به نور را فراهم می
را در پی دارد، بالطبع فراهمی ماده پرورده بیشتر تقویـت  کانوپی 

دنبـال خواهـد داشـت.    همه جانبۀ گیاه و پر شدن بهتر دانه را به
ژوهش خود دالیـل داشـتن تعـداد دانـه پـر      ) در پ29محضري (

 هـاي هـرز در واحـد   بیشتر در خوشه را به کاهش تـراکم علـف  
  سطح، افزایش قدرت رقابتی گیـاه بـرنج و بـاال بـودن شـاخص     

جه
د پن

عدا
ت

رور
ي با

ها
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  هاي پر در خوشه برنجتیمارهاي کنترل بر تعداد دانه× . برهمکنش کود نیتروژن 2شکل 
CWن؛ ـبار وجی: دوCC رقابت؛ :Preالکلر و ـ: پرتیSunپالسسـرای: سان  

  باشد.هاي آزمایشی میدار بین تیماردهنده تفاوت معنیحروف متفاوت نشان
  

سطح برگ، ماده خشک کل، سرعت رشد نسبی و سرعت رشـد  
که کود گزارش کردند زمانی )41( گیاه دانست. ونیال و همکاران

مورد استفاده گیاه قرار گیرد، باعث افزایش  طور بهینهنیتروژن به
اسـکندري و   و) 29( محضـري  .شـود تعداد دانه در خوشه مـی 

بیشتر بودن تعداد دانـه در خوشـه را بـه کـاهش     ) 13( همکاران
هاي هرز در واحد سطح و افـزایش قـدرت رقـابتی    تراکم علف

بـه بـاال بـودن    ) 31( نصیري و همکاران. گیاه برنج نسبت دادند
هاي بیشـتر از میـزان   اد دانه در خوشه برنج با کاربرد غلظتتعد

هـاي تیوبنکـارب و اگزادیارژیـل اشـاره     کـش توصیه شده علف
سبب کارا هاي هرز بهتر علفرا کنترل مطلوب کردند و دلیل آن

درصـد)   70هـا (بـیش از   کـش هاي مـذکور علـف  بودن غلظت
عـداد دانـه در   بیشـترین ت ) 31دانستند. اما، نصیري و همکاران (
گـرم در   4500کش تیوبنکارب (خوشه را در غلظت باالي علف

هکتار) مشاهده کردند کـه بـا نتـایج آزمـایش حاضـر مطابقـت       
) کیلوگرم ماده مؤثره در هکتـار  1البته در غلظت بیشتر (داشت. 

پرتیالکلر، تعداد دانه پر در خوشـه کـاهش پیـدا کـرد کـه ایـن       
تر بود. دلیل این امر اثر حسوسکاهش در کاربرد کود نیتروژن م

کیلوگرم ماده مـؤثره   1منفی غلظت بیشتر از میزان توصیه شده (
کش بر برنج بود کـه باعـث ضـعیف شـدن     ) این علفدر هکتار

  بـود و در ایـن   هـاي هـرز بـر آن شـده    گیاه برنج و غلبه علـف 

هرز قرار گرفـت و  هاي شرایط کود نیتروژن، مورد استفاده علف
هاي هرز بـر بـرنج شـد و تعـداد دانـه را      یرگی علفمنجر به چ

  کاهش داد. 
دست آمد که کمترین تعداد دانه در خوشه در تیمار رقابت به

داري بر آن نداشـت و حتـی   کاربرد نیتروژن و عدم آن اثر معنی
در شرایط عدم استفاده از نیتروژن، تعداد دانه در خوشه بیشتر از 

ط رقابـت طـی فصـل رشـد،     زمان کوددهی بود؛ زیـرا در شـرای  
زمان با ورود گیاه بـه زمـین شـروع بـه رشـد      هاي هرز همعلف

 در جـذب کـود نیتـروژن، بـر    توانایی بیشتر آنها  علتبهکرده و 
و باعـث کـاهش در   شـده   هاي هرز افزودهتعداد و ارتفاع علف
اندازي و ایجاد شرایط نامسـاعد بـراي رشـد،    منابع غذایی، سایه

ري گیـاه زراعـی از عوامـل محیطـی شـده و      بـردا تولید و بهـره 
هایی را در تولید مواد فتوسنتزي و تولید دانـه ایجـاد   محدودیت

و وزن خشــک  افــزایش تــراکم )2( پنــاهامــین .)11کننــد (مــی
(سوروف و اویارسالم) در مزارع بـرنج را دلیـل   هاي هرز علف

  کاهش تعداد دانه در خوشه ذکر کردند.
هـا نشـان داده   در خوشـه (داده بیشترین تعداد دانـه پـوك   
هـاي هـرز   دلیـل وجـود علـف   نشده)، در تیمار عدم وجین به

است که باعث کاهش دسترسـی بـه نـور شـده، زیـرا ارتفـاع       
سوروف همیشه بیشتر از ارتفاع برنج خصوصاً پـس از ظهـور   

 پر
دانه

داد 
تع
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انـداز بـرنج   خوشه است و همین امر سبب کاهش نور به سایه
دوره پرشـدن دانـه در پـی    شده و کاهش فتوسنتز را در طـی  

خواهد داشت که سبب افـزایش درصـد دانـه پـوك، کـاهش      
). نصـیري و  44شـود ( تعداد دانـه در خوشـه و عملکـرد مـی    

) بیشترین تعداد دانه پوك در خوشه را در تیمار 31همکاران (
  شاهد رقابت مشاهده کردند.

  
  عملکرد دانه 

وژن در بیشترین عملکرد دانـه در تیمارهـاي حـاوي کـود نیتـر     
 2972) (کیلوگرم ماده مؤثره در هکتـار  9/0سطوح توصیه شده (

 35/1کیلــوگرم در هکتــار) و بیشــتر از غلظــت توصــیه شــده ( 
) kg ha3290-1( پـالس رایسکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار) سان

  کیلـوگرم مـاده مـؤثره در هکتـار)     75/0و سطح توصـیه شـده (  
)1-kg ha 2902 داري بـا  اختالف معنی) پرتیالکلر حاصل شد که

داري یکدیگر نداشتند، اما نسبت به سایر تیمارها اختالف معنـی 
پـالس  رایس). افزایش عملکرد دانه در سان3(شکل  نشان دادند

 20کیلوگرم مـاده مـؤثره در هکتـار) (    9/0میزان توصیه شده (به
کیلوگرم ماده مؤثره  35/1درصد) و بیشتر از میزان توصیه شده (

درصد) نسبت به شاهد بدون کنترل علـف هـرز    18ر) (در هکتا
هـا در کـاهش تـراکم و وزن    کشدلیل کارایی باالي این علفبه

درصـد   70هاي هرز است که بـا کـارایی بـیش از    خشک علف
هـاي هـرز) مـؤثر واقـع     (مجموع تـراکم و وزن خشـک علـف   

هـاي هـرز موجـود در مزرعـه     اند. کـاهش جمعیـت علـف   شده
موجب بیشتر شدن فضاي رشدي و دسترسی  ویژه سوروف)(به

بیشتر به نور، آب و مواد غذایی شده و با ایجاد فضاي مطلـوب،  
کود نیتروژن صرف افزایش قدرت رقابتی بـرنج و غلبـه آن بـر    
علف هرز شده که ایـن امـر موجـب افـزایش رشـد و تشـکیل       

) گـزارش  23عملکرد بهتر در برنج شده اسـت. ایشـیا و دایـد (   
ین عملکرد دانه برنج در مقادیر باالي کود و کاربرد کردند بیشتر

کش حاصل شده است. برخی دیگر از محققین نیز، استفاده علف
هاي هرز و ایجـاد شـرایط   دلیل کنترل علفها را بهکشاز علف

مطلوب براي رشد برنج، عامل مهمی درافـزایش عملکـرد دانـه    

. )22و  10( دانستند که با نتـایج ایـن بررسـی مطابقـت داشـت     
هـاي  دلیل تأثیر منفی بر علـف ها، بهکشطورکلی، کاربرد علفبه

هرز و کنترل آنها، عملکرد بهتري را بـراي گیـاه زراعـی در پـی     
داشت که همین امر موجب افزایش تعداد دانه در خوشه، پنجـه  
ــده    ــطوح توصــیه ش ــه در س ــرد دان ــت عملک ــارور و در نهای ب

ر از سـطح توصـیه شـده    پـالس و پرتیالکلـر و بیشـت   رایسسان
) گزارش کردند که 31پالس شد. نصیري و همکاران (رایسسان

غلظت باالي تیوبنکارب و اگزادیارژیل در مزارع بـرنج کـارایی   
هاي هرز به نمایش گذاشتند و بـا تولیـد   باالتري در کنترل علف

پنجه و دانه در خوشه بیشتر عملکرد بهتري نسـبت بـه سـطوح    
مشـاهده   )37( چنین شالتانا و همکارانند. همتر تولید کردپایین

کش پرتیالکلر موجب افزایش عملکرد دانه برنج کردند که علف
 .شده است

کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار پرتیالکلـر و   5/0سطح پایین (
پـالس) هـر دو   کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار سان رایـس  45/0

هـاي هـرز   فتـر در کنتـرل علـ   دلیل کارایی ضعیفکش بهعلف
)، تعداد دانه در خوشه و پنجـه کمتـري را تولیـد    3و  2(جدول 

پـالس  رایسبراي سان kg ha 2092-1کردند که با عملکرد دانه (
 تر همراه بود. شنگ و باوبراي پرتیالکلر) پایین kg ha  1875-1و
گزارش کردند که با مصـرف نصـف مقـدار توصـیه شـده       )36(

علـت  ولفورن متیل عملکرد دانه بهسهاي بوتاکلر و بنکشعلف
هاي مـؤثر و تعـداد دانـه در هـر پـانیکول      کاهش تعداد پانیکول

  .کاهش یافت
کاهش بیشتر عملکرد دانه برنج در تیمار شاهد بدون وجـین  

دلیـل افـزایش در تـراکم و وزن خشـک     حاوي کود نیتروژن بـه 
هاي هرز بود که بر برنج غالب شدند و بـا کـاهش تعـداد    علف
ه بارور و تعداد دانه در خوشه عملکرد دانه را کاهش دادنـد  پنج

) هم عنـوان کـرد کـه در شـرایطی کـه      12). دیتماسو (3(شکل 
یابـد، توانـایی   حاصلخیزي خاك با افزودن نیتروژن افزایش مـی 

دلیل کارایی جذب باالتر نسبت به گیـاه  هاي هرز بهرقابت علف
دریافتنـد کـه افـزایش     )33(دیتا یابد. آکافر و ديزراعی افزایش می

   بیشتر به نفع اویارسالم ارغـوانی هاي هرز حضور علفنیتروژن در 
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 )ha Kg ai-1تيمارهاي آزمايشي (

  جـتیمارهاي کنترل بر عملکرد دانه برن× ود نیتروژن ـ. برهمکنش ک3 شکل
CWن؛ ـ: دوبار وجیCCت؛ ـ: رقابPre پرتیالکلر و :Sunپالسسـرای: سان  

  باشد.هاي آزمایشی میدار بین تیماردهنده تفاوت معنیمتفاوت نشانحروف 
  

سـطح  است و موجب کاهش جذب نـور، کـاهش شـاخص    
نتـایج آزمـایش   برگ وکاهش عملکرد دانه برنج شده اسـت.  

) نشان دادند کـه افـزایش وزن   3الریجانی و همکاران (امیري
هاي هرز سبب کاهش عملکرد شلتوك برنج شد خشک علف

را تعداد دانه در خوشه و تعداد خوشه برنج در واحد سطح زی
) نیز نشان داد کـه بـا افـزایش    2پناه (نتایج امین .کاهش یافت

بوتـه در متـر مربـع، میـزان      40تراکم سـوروف از صـفر بـه    
عملکرد دانه برنج، تعداد خوشه در متر مربع و تعداد دانـه در  

  خوشه کاهش یافت.
 

  گیري  نتیجه
هاي هرز تایج آزمایش، بهترین میزان کنترل علفبا توجه به ن
کیلـوگرم مـاده مـؤثره در     9/0هاي توصـیه شـده (  در غلظت

کیلوگرم ماده مؤثره  35/1کش (هکتار) و یا بیشتر از آن علف
 75/0پالس و نیز غلظت توصـیه شـده (  رایسدر هکتار) سان

کیلوگرم ماده مؤثره در هکتـار) پرتیالکلـر مشـاهده شـد کـه      
امر منجر به ایجاد فضاي مناسب بـراي تولیـد پنجـه و     همین

ویـژه درتیمارهـاي   دانه بیشتر و در نهایـت عملکـرد دانـه بـه    
چنین، نتایج آزمایش نشان داد که هم کاربرد کود نیتروژن شد.

خوبی هاي هرز بهکاربرد کود زمانی مؤثر خواهد بود که علف
اسـتفاده  صورت کود مصـرفی مـورد   کنترل شوند. در غیر این

هرز قـرار خواهـد گرفـت و باعـث کـاهش بیشـتر در       علف 
  عملکرد و اجزاي عملکرد برنج خواهد شد.
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