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 یمرطوب رقم هاشم میدر کشت مستق ییبرنج نشا جیرا يهاکشعلفکاربرد  یسنجامکان

  

  4محمدوند رایالم و 3یاحتشام دمحمدرضای، س*2ي، جعفر اصغر1ياستخر پوریعل دهیوح

  

  )3/10/1398 رش:یخ پذی؛ تار 21/8/1396 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

 يهادر قالب طرح بلوك پژوهش نیا ،یمرطوب رقم هاشم میکشت مستق طیبرنج در شراکشت نشایی  جیرا يهاکشعلف یابیمنظور ارزبه

ـ  ریشـامل کـاربرد مقـاد    هاماریآمد. ت با سه تکرار به اجرا در یتصادف کامل ـ ارژی)، اگزاد1( الکلـر یپرت يهـا کـش علـف  شـده هیتوص + لی

ـ ) و ن10تـا  7( 6تا  3 يمارهایبه ت نوسولفورونی)، افزودن س6تا  3( 2و 1 ماریبه ت وبنکاربیت ای لیپروپان زودن)، اف2( لیمتسولفورونبن  زی

ـ ارژیاگزاد الکلـر، یدر کـاربرد پرت  بیترتهرز به يهاکل علف یآلودگ نیشتریهرز بود. ب يها) علف12) و آلوده به (11( يعار طیشرا + لی

آلوده به علـف هـرز ثبـت شـد؛      طیارتفاع برنج در شرا نیشتریب مشاهده شد. وبنکاربیت ای لیهمراه پروپانبه الکلریو پرت لیمتسولفورونبن

بـا   کشتیمارهاي کاربرد علف مقایسهدر . هرز مشاهده شد يهاعلف یدست نیوج طیصفات در  شرا ریسا يمقدار برا نیشتریب که یدرحال

اگزادیارژیـل+   و )هـاي هـرز  علـف  بیشـترین میـزان رقابـت    واسـطه (بـه  کمترین رشد و عملکـرد بـرنج در کـاربرد پرتیالکلـر     ،یکدیگر

از آنجا که  دانه و وزن هزاردانه کمتر از کاربرد انفرادي پرتیالکلر بود. و تعداد خوشه تیمار اخیردر  .شد ثبتمتیل+ تیوبنکارب سولفورونبن

بـا  اویارسـالم   مـؤثر توجه به کنتـرل   باهاي هرز بهتر از گروه پرتیالکلر بودند و نیز متیل در کنترل علفسولفوروناگزادیارژیل+ بن کاربرد

اگزادیارژیل+ باالتر کاربرد  سوزيبا اثرات گیاه مرتبطتوان را میعلت این امر تیوبنکارب، لذا  با کاربردسوروف  و متیلسولفورونبنکاربرد 

و دانـه   کیولوژیو خوشه و عملکرد ب تعداد پنجه نیشتریها، بکشعلفکاربرد  يمارهایدر ت دانست. بر برنجمتیل+ تیوبنکارب سولفورونبن

هرز، رقم  يهاکنترل مطلوب علف با وجودکه  رسدینظر مبه یکل طورمشاهده شد. به لی+ پروپانلیمتسولفورون+ بنلیارژیدر کاربرد اگزاد

  شده است. سوزيگیاهخاك اشباع حساس بوده و دچار  طیها در شراکشعلفنسبت به کاربرد  یهاشم

  

  

 نوسولفورونیس وبنکارب،یت ل،یپروپان ل،یمتسولفورونبن ل،یارژیاگزاد الکلر،یپرت :يدیکل يهاواژه
  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

 ،دانشـکده علـوم کشـاورزي   گروه زراعت و اصالح نباتـات   اریاستاد و ، عضو هیئت علمیدانشجوي کارشناسی ارشد زراعت، استاد بیترتبه  .4و  3، 2، 1

  ران، ایگیالن ،دانشگاه گیالن
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   مقدمه

و استان گـیالن داراي مقـام دوم    بوده برنج محصولی استراتژیک

). کشـت بـرنج در اسـتان گـیالن     56( اسـت تولید آن در کشور 

نشایی است؛ اگرچـه در بعضـی دیگـر از نقـاط      صورتبه بیشتر

). کشـت  45شود (انجام میها پیش کشور کشت مستقیم از سال

هزینه و نیروي انسانی  تر ومستقیم مزایایی از جمله کشت آسان

رسیدگی محصول در مقایسه بـا نشـاکاري    همچنینر دارد و تکم

 زودتــر . بلــوغ)53گیــرد (صــورت مــیروز زودتــر  10حــدود 

را  بیشـتري  نشاکاري فرصت به مستقیم نسبت محصول در کشت

 . کاهش)53دهد (میاختیار قرار  بعدي در محصول کشت براي

 و نشـا  پـرورش  بـه  نیاز عدم از ناشی که نیاز مورد انسانی نیروي

 کـاهش هزینـه   ودرصـد   20 حـدود  تا ،استخزانه  سازيآماده

 این در ضمن اینکه .است گزارش شده درصد 11 تا حدود تولید

). عالوه بـر آن کـارایی   33بد (یامی کاهش نیز کار سختی روش،

خشک نسبت به نشایی  مصرف آب در کشت مستقیم مرطوب و

  ).13است ( بیشتر

مستقیم بذر در  روش کشت به سه بیشتر مستقیم برنج کشت

 آب مســتقیم بــذر در ، کشــت)Wet‐seeding( بســتر مرطــوب

)Water‐seeding (کـاري خشـکه  حالت در بذر مستقیم و کشت 

)Dry‐seeding( ــی ــورت م ــردص ــتقیم )23( گی ــت مس . در کش

هاي بـه انـدازه   چهشده با ریشه دارر از پیش جوانهومرطوب، بذ

 )Puddled، شـده  متر، در خاك اشباع (گلخرابسانتی سهتا  یک

ایـن   ).8( شوداي کاشته میپاش، ردیفی و یا کپهدست صورتبه

روش شباهت بیشتري به عملیات زراعی رایج در کشت نشـایی  

استان گیالن دارد و لذا احتمال پذیرش بیشتر و شانس موفقیـت  

انتقال از کشت نشـایی بـه کشـت مسـتقیم بـراي آن       درباالتري 

  متصور است.

هاي جدي تولید در کشت هاي هرز یکی از محدودیتعلف

سـرعت رشـد   ). 57 و 52، 17(رونـد  شـمار مـی  بهمستقیم برنج 

در کشت مستقیم نسبت به کشـت نشـایی بیشـتر     هرزهاي علف

 کشـت  تحـت  هـرز  علـف  بـه  آلـوده  برنج . عملکرد)16( است

ـ  کاهش درصد 60 حدود تا مستقیم  شـرایط  در حتـی  و یابـد یم

در  ).48رسـد ( مـی  هم درصد 100به  کاهش این شدید آلودگی

تـر و  سـخت  هرزهاي علفکنترل  ،کشت مستقیم مرطوب برنج

هـاي  علف کنترل). عدم 20( تر از کشت نشایی برنج استگران

در  درصـد  96 باعث کاهش عملکرد دانـه بـرنج تـا حـدود     هرز

درصد در کشـت مسـتقیم مرطـوب     61کشت مستقیم خشک و 

سـازي خـوب   در کشت مستقیم مرطوب بـرنج آمـاده  ). 39شد (

جـایگزین   هـرز هـاي  علـف زمین، کنترل آب و کنترل شیمیایی 

سـازي و  . آماده)12( تاسدستی  وجین براياي مقرون به صرفه

و موفقیـت در   هـرز هـاي  علـف تسطیح زمین براي کنترل مـؤثر  

مـدیریت آب   ) و8( کشت مستقیم مرطوب برنج حیـاتی اسـت  

اکم، قـدرت رشـد و یکنـواختی بـرنج     عالوه بر اینکه باعث تـر 

    ).31( شودها نیز میکشعلفشود، باعث کارایی بهتر می

هاي اصـلی مـدیریت   از شیوه عنوان یکیبه کشعلفکاربرد 

ناپـذیر  در کشت مسـتقیم بـرنج، ضـروري و اجتنـاب     هرز علف

پـیش و   کـش علـف استفاده صحیح از هـر دو نـوع    .)20( است

). 53 و 7( اسـت  بـوده رویشی در کشت مستقیم برنج مـؤثر  پس

کاربرد پیش از کاشت یا کاربرد تقسیطی (پیش از کاشت و پـس  

بخشـی در کشـت مسـتقیم بـرنج     هاي نویدشدن) تکنیک از سبز

به رقابـت بهتـر    رویشیهاي پیشکشعلفکاربرد  .)29( هستند

انتخـاب   ) و47و  43( کنـد کمـک مـی   هرز علفبا زراعی  گیاه

هـرز و عملکـرد بـاالتر در     يهـا کنترل مؤثر علف برايمناسبی 

اگزادیارژیــل، ). 38( اســتکشــت مســتقیم بــرنج هــاي سیســتم

ــازون، ــاکلر، اگزادی ــر، پنــدي بوت ــالین، تیوبنکــاربپرتیالکل  و مت

سـولفورون، بنتـازون و   و بـن  رویشـی صـورت پـیش  بهت یمولین

اسـتفاده   مـورد در سراسر جهـان  رویشی صورت پسبه پروپانیل

کـار رفتـه در   بـه هـاي  کـش علـف  ترینرایج). 15گیرد (ر میقرا

بوتـاکلر،  ، رویشـی اگزادیـازون  پـیش کاربرد  :کشت مستقیم برنج

دیـازون،  اگـزا )، کـاربرد  46(متالین، تیوبنکارب و نیتـروفن  پندي

ــازون ــل، تیوبنکـــارب  ، بنتـ ــر+ ، بوتـــاکلر، پروپانیـ پرتیالکلـ

 در چـین + تیوبنکـارب  متیـل نوسـولفور و بن متیلسولفورونبن

متـالین، تیوبنکـارب، کلومـازون،    رویشی پنديپیشکاربرد  )،36(

ــوراك و مولینوئک ــینکل ــاکلر  ی ــازون، بوت ــا، اگزادی  ،ت در امریک
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پرتیالکلـر،   ،اگزادیـازون و نکا، ت در سـریال یکارب و مولیننتیوب

 رویشی ترکیبی ازپس کاربرد، و ت در مالزيیتیوبنکارب و مولین

سـولفورون در امریکـا،   بـن  یات و یکارب، مولیننپروپانیل با تیوب

ــل در ســریالنکا، و  نتیوب ــاکلر+ پروپانی ــل و بوت کــارب+ پروپانی

. کاربرد انفرادي یـا  است) 35(ت در مالزي یسولفورون+ مولینبن

ها در کشت مستقیم مرطوب برنج اغلب کشعلفبرخی ترکیبی 

صورت کلروز بـرگ و کنـدي رشـد    سبب آسیب موقتی برنج به

یابـد و  شود که معموالً پس از دو یا سه هفته بهبـود مـی  گیاه می

 گفـت  تـوان یمـ ). 34( بخش خواهـد بـود  عملکرد دانه رضایت

 در هـرز  يهـا علـف  کنتـرل  افـزایش  سبب هاکشعلف اختالط

  ).  37( است شده ازجمله برنج مختلف گیاهان

رقم برنج هاشمی یکی از ارقام محلی رایج در استان گـیالن  

متیـل،  سـولفورون اگزادیارژیـل، بـن   هاي پرتیالکلـر، کشلفعو 

 هـاي ثبـت  کـش علفتیوبنکارب و پروپانیل از  ،سینوسولفورون

) هسـتند. لـذا ایـن    60( شالیزارهاي کشـور  در کاربرد شده براي

ها بـر عملکـرد و   کشعلفاین با هدف مقایسه کارایی آزمایش 

هـا  کـش علفب ترین ترکیاجزاي عملکرد برنج و تعیین مناسب

هرز در کشت مستقیم مرطـوب بـرنج در    يهابراي کنترل علف

  شرایط منطقه رشت انجام شد.

  

  ها مواد و روش

تکرار  سهتصادفی با  هاي کاملاین مطالعه در قالب طرح بلوك

در مزرعه پژوهشی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه گـیالن طـی     

نظـر   دشـالیزاري مـور   انجام شد. قطعه 1393فصل رشد سال 

و سـطح آلـودگی    2/7اچ داراي بافت خاك رس لومی بـا پـی  

سـازي زمـین   هرز بـود. آمـاده   يهایکنواخت و باالیی از علف

بار شخم معمولی با عمـق کـم   بار شخم شامل یکاصلی با سه

روز قبل از کاشت، شخم ثانویه  10متر سانتی 15تا  10حدود 

کاول در پیشروز پیش از کاشت و شخم مخصوص برنج یا  8

آب شده (خاکی که از نظر رطوبتی در شرایط شرایط خاك گِل

ــرار دارد)   ــباع ق ــت  5اش ــل کاش ــطیح و   روز قب ــپس تس و س

 100کوددهی شامل کـاربرد  صورت گرفت. ها کشی کرتماله

 50درصـد نیتـروژن) و    46کیلوگرم در هکتار نیتروژن (اوره، 

درصـد   52، هکتار اکسید پتاسیم (سولفات پتاسـیم  در کیلوگرم

مرحلـه   پایـان دوم طی دو مرحله تقسـیط (یـک  اکسید پتاسیم) 

 در کیلوگرم 50و زنی)، دوم هنگام پنجهو یک زمین سازيآماده

درصـد اکسـید    46تریپـل،   فسـفات سـوپر هکتار اکسید فسفر (

مبـارزه بـا کـرم    زمـین بـود.    سازيمرحله آماده پایان در )فسفر

کـش  پاشـی حشـره  رانـول خوار بـرنج شـامل دو نوبـت گ   ساقه

کیلوگرم در هکتـار   15درصد) به مقدار  10نول ادیازینون (گر

شده به تعداد سه عدد در هر کپه  دارکاشت بذرهاي جوانه بود.

مربـع) در   کپه در متـر  25متر (تراکم سانتی 20×20به فواصل 

متر در اواسط اردیبهشت انجام شد.  6×5/2به ابعاد  ییهاکرت

 ها فاصلهمتر و براي تمایز بلوك نیم فاصله هاتمایز کرت براي

  لحاظ شد.  آنهامتر بین  یک

ــار ــا تیم ــار)  12(ه ــیه  تیم ــدار توص ــاربرد مق ــامل ک ــده  ش ش

ــف ــشعل ــر (ک ــاي پرتیالکل ــل (Ptه ــر+ پروپانی  )،PtPp)، پرتیالکل

، پرتیالکلــر+ (PtCsPp)پرتیالکلــر+ سینوســولفورون+ پروپانیــل   

الکلــر+ سینوســولفورون+ تیوبنکــارب   )، پرتیPtTbتیوبنکــارب (

)PtCsTbمتیل (سولفورون)، اگزادیارژیل+ بنOxBs،(  +اگزادیارژیل

ــن ــولفورونبـ ــل (سـ ــل+ پروپانیـ ــل+  )،OxBsPpمتیـ اگزادیارژیـ

)، اگزادیارژیــل+  OxBsTbمتیــل+ تیوبنکــارب ( ســولفورونبــن

)، از OxBsCsPpمتیـل+ سینوسـولفورون+ پروپانیـل (   سـولفورون بن

متیــل+ سینوسـولفورون+ تیوبنکــارب  سـولفورون رژیـل+ بــن اگزادیا

)OxBsCsTb ( دسـتی وجـین  بـار  سه) و همچنینHw  و آلـودگی (

 مقــدار، نحــوه و زمــان کــاربرد) بــود. In( هــرز علــفطبیعــی بــه 

  شده است. ارائه 1ها در جدول کشعلف

شـش  هـاي هـرز،   علـف جمعیـت  بررسی اثر تیمارها بر  براي

. در هـر  انجام شدروز  14تخریبی به فواصل برداري مرحله نمونه

متـر در   5/0×5/0برداري با قراردادن چهار کـوادرات  مرحله نمونه

از هـر کـرت    متـر مربـع   هرز یک يهاهر کرت، در مجموع علف

شدن بـه   گونه و خشک یکبر شده و پس از شناسایی به تفککف

درجه سلسیوس توزین شـد   75ساعت در آون با دماي  48مدت 

گیـري  انـدازه زراعی،  در هنگام رسیدگی گیاه گرم). 001/0قت (د
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  *شیکار رفته در آزمابه يهاکشعلفمقدار، نحوه و زمان کاربرد  ات،ی. خصوص1جدول 

  زمان مصرف  شدهمقدار توصیه  خانواده  نام تجاري  اختصار  کشعلفنام 

  روز بعد کاشت) 3قبل از رویش (  ماده مؤثر در هکتار گرم 90درصد،  3امولسیون   اکسیدازول  استارتاپ  Ox  اگزادیارژیل

  روز بعد کاشت) 3قبل از رویش (  گرم ماده مؤثر در هکتار 500درصد،  50امولسیون  کلرواستامید  ریفیت  Pt  پرتیالکلر

  روز بعد کاشت) 4از رویش ( بالفاصله بعد  گرم ماده مؤثر در هکتار 30درصد،  60امولسیون   اورهسولفونیل   لونداکس  Bs  متیلسولفورونبن

  روز) 20بعد از کاشت (  گرم ماده مؤثر در هکتار 30درصد،  20امولسیون   اورهسولفونیل   ستاف  Cs  سولفورونسینو

  روز) 30بعد از کاشت (  گرم ماده مؤثر در هکتار 1250درصد،  50امولسیون   تیوکاربامات  ساترن  Tb  تیوبنکارب

  روز) 30بعد از کاشت (  گرم ماده مؤثر در هکتار 360درصد،  36امولسیون   دآنیلی  افاستام  Pp  پروپانیل

  موجود در بازار که در دسترس کشاورزان قرار دارد، استفاده شد. يهاکشعلفاز  شیآزما نیدر ا *
  

 در خوشـه  نوك بلنـدترین  تا زمین سطح برنج از هايبوته ارتفاع

هـا،  کـل پنجـه   کپه تصادفی از هر کرت، و شـمارش تعـداد   پنج

کپـه   25هـاي نابـارور در   هاي بارور (تعداد خوشه) و پنجهپنجه

گیـري عملکـرد بیولوژیـک،    براي اندازه تصادفی صورت گرفت.

بـر شـده و پـس از    از هر کرت کـف  متر مربعهاي دو کلیه بوته

 72مـدت  درجه سلسـیوس بـه   75کردن در آون با دماي  خشک

 انـه بـرنج بـا برداشـت    ساعت توزین شـد. محاسـبه عملکـرد د   

درصـد   14بـا رطوبـت    وسط هـر کـرت و   متر مربع 4مساحت 

انجام شد. شاخص برداشت با تقسیم وزن خشک دانـه بـر وزن   

خشک کل اندام هـوایی برحسـب درصـد محاسـبه شـد. طـول       

خوشه تصـادفی از هـر    15هاي پر و پوك در خوشه، تعداد دانه

هـاي  ایی از دانـه تـ  100دسته  5برنج در  هزاردانهوزن و کرت، 

  شد.  گیرياندازه درصد 14جدا شده هر کرت بر اساس رطوبت 

، تجزیه واریانس Excelافزار ها در نرمسازي دادهمرتب

  افزار ها با استفاده از رویۀ مدل خطی عمومی در نرمداده

SAS, ver. 9.1 ها با استفاده از آزمون انجام شد. مقایسه میانگین

LSD درصد صورت گرفت.  5ر سطح احتمال شده د محافظت

گیري شده طی فصل رشد، با نمودار مقادیر صفات اندازه

 رسم شد. Sigma Plot, ver. 11افزار استفاده از نرم

  

  نتایج و بحث

  هاي هرزجامعه علف بررسی

  هرز علفغالب هاي گونه

شده شـامل سـوروف    مشاهده هرز علف هايگونهترین مهم

)Echinochloa crus-galli L.ــالم ــذري  )، اویارســ   بــ

)Cyperus difformis L. ،() بندواشPaspalum distichum L. ،(

آبـی   ) و تیرکمان.Alisma plantago L، واشقاشق(آبی  بارهنگ

)Saggitaria trifolia L.  هـاي هـرز   علـف ). 2 ) بودنـد (جـدول

سـرعت  ). 54 و 18( متنوعی در کشت مستقیم برنج وجـود دارد 

در  هرز در کشت مستقیم نسبت به کشت نشاییهاي فرشد عل

). کشـت مسـتقیم بـرنج    16 و 10( بیشـتر اسـت  شرایط غرقابی 

شـده اسـت.    هرز علفهاي گونه منجر به تغییر فراوانی نسبی

بذري سازگاري باالیی به شرایط کشت  سوروف و اویارسالم

 دلیـل به Echinochloa دهند. جنسمستقیم از خود نشان می

 برتــري و فنولــوژیکی مورفولــوژیکی، اهت ژنتیکــی،شــب

 دنیـا  در زراعـت بـرنج   هـرز  علـف  تـرین مهم فیزیولوژیکی،

درصـد عملکـرد در    99کـاهش  ). 25 و 2( شودمی محسوب

هـاي  بـه علـف   گیودآل درنتیجه برنج کشت مستقیم مرطوب

 گـزارش  E. phyllopogon و Echinochloa oryzoides هـرز 

اظهار داشت که با افزایش تراکم  )3( پناهامین .)24ت (شده اس

میزان عملکـرد دانـه    متر مربعبوته در  40سوروف از صفر به 

و تعداد دانـه   متر مربع، تعداد خوشه در در کشت نشایی برنج

ــاهش   ــه ک ــراکم  در خوش ــزایش ت ــت. اف ــوروفیاف ــی  س آب

)Echinochloa oryzoides ( متر مربعدر بوته  60و  40، 20به 

، 53درصد کـاهش عملکـرد بیولوژیـک و     79و  68، 47سبب 

رقـم هاشـمی در    درصد کاهش عملکرد دانـۀ بـرنج   79و  70

تـرین  . اویارسالم بـذري یکـی از مهـم   )41( شد کشت نشایی

و شـمال  سـاله در کشـت بـرنج در جهـان     هرز یـک هاي علف

 ).Paspalum distichum Lست. بنـدواش ( ا) 60 و 50کشور (

ریـزوم و   گیاهی است چندساله و چهارکربنه که توسـط بـذر،  
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 برنجمزرعه شده در  هرز غالب مشاهده يهاعلف يکارکرد يهاو گروه ی. نام علم2 جدول

 نام تیره نام علمی  نام فارسی ردیف
 هاي کارکرديگروه

  رجه سماجتد مسیرفتوسنتزي رویشی شکل زندگی چرخه

  سمج چهارکربنه  برگباریک  سالهیک  Echinochloa crus-galli. L. Poaceae سوروف 1

 سمج کربنهسه جگن سالهیک Cyperus difformis L. Cyperaceae  بذري اویارسالم 2

 سمج  چهارکربنه برگباریک  سالهچند Paspalum distichum L. Poaceae  واشبند 3

 سمج  کربنهسه  برگپهن سالهچند Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae  واشقاشق 4

 سمج  کربنهسه برگپهن سالهچند Sagittaria saggitifolia L. Alismataceae  آبی تیرکمان 5

 
بیشـتر   در مزارع بـرنج  هرز علفاین  یابد.استولون تکثیر می

 ايلپـه هـاي هـرز تـک   علف .)40( دکنروي مرزها رشد می

 هـاي بـرگ  داراي آبـی،  تیرکمان و واش)بارهنگ آبی (قاشق

 هـاي کـش علـف  بـه  آنها واکنش و بوده افتهی توسعه نسبتبه

واش در ). قاشـق 42( اسـت  هاايدولپه مشابه باًیتقر برگپهن

زنی و افزایش تراکم اما با پنجه شود؛سبز میاوایل رشد برنج 

رویشی زیاد و ارتفاع هاي هرز داراي رشد برنج و سایر علف

 يهـا ). علف5( یابدباالتر، تراکم آن در اثر رقابت کاهش می

دلیـل  توانـد بـه  می ی داشتند کهبرگ تراکم بسیار کمهرز پهن

ویـژه سـوروف و اویارسـالم    هاي هـرز بـه  رقابت سایر علف

آبـی و   بـودن تـراکم بنـدواش، تیرکمـان    کم با توجه به باشد.

)، از بررسی انفرادي متر مربعوته در از دو ب کمترواش (قاشق

هرز منظور  يهاپوشی شده و در جمعیت کل علفچشم آنها

  شدند.

  هرز هاي علف تودهتراکم و زیست

بـرداري و  ها در مراحل مختلف نمونهنتایج تجزیه واریانس داده

تـوده  کـه تـراکم و زیسـت   نشان داد ) 3 جدول(هنگام برداشت 

هـرز در همـه مراحـل    هـاي  لـف و کـل ع  اویارسـالم سوروف، 

اکبـر و  قرار گرفت. ها کشعلفکاربرد برداري تحت تأثیر نمونه

درصـد   95دسـتی بـا    ) گزارش کردنـد کـه وجـین   1همکاران (

هرز بهتر از بقیـه تیمارهـا   هاي کاهش تراکم و وزن خشک علف

و کنتـرل مکـانیکی    80عمل کرد. کنترل شیمیایی سبب بـیش از  

هرز نسـبت بـه شـاهد    هاي تراکم علف درصد کاهش 72سبب 

  در کشت مستقیم برنج شد. هرز علفآلوده به 

  سوروف

در کلیه تیمارهاي آزمایشی بـا پیشـرفت فصـل رشـد از تعـداد      

شـدن   کـه بـا بـزرگ   یی ). ازآنجـا 1 سوروف کاسته شد (شـکل 

اي تعـدادي از  گونـه ها در واکـنش بـه رقابـت درون و بـین    بوته

د، چنین کاهشی مورد انتظار بود. همچنـین  رونگیاهان از بین می

هاي مختلف و نیـز در شـرایط عـدم کنتـرل     کشعلفبا کاربرد 

 طی فصل رشـد افـزایش یافـت.    سوروف تودهیستز هرز علف

 يهـا کـش علفروز پس از کاشت)،  14برداري (در اولین نمونه

ــه ــارب ــر (   ک ــامل پرتیالکل ــه ش ــت) و   3رفت ــد از کاش روز بع

روز  4روز بعـد از کاشـت+    3متیل (سولفورونناگزادیارژیل+ ب

سـوروف در   هرز علفتوده بعد از کاشت) بود. تراکم و زیست

گرم  02/10و  متر مربعبوته در  210پرتیالکلر  کشعلفکاربرد 

 متیــلســولفورونبــن+ و در کــاربرد اگزادیارژیــل متــر مربــعدر 

 شـده  یهصها توها و جگنبرگدر کنترل پهن متیلسولفورونبن(

بـود.   متـر مربـع  گـرم در   89/8و  متر مربـع بوته در  223است) 

 آنهادار در کاربرد تفاوت معنینداشتن مقایسه دو گروه حاکی از 

 19داري بیشتر از شرایط وجین (تراکم بود؛ اگرچه به نحو معنی

بـا  ) بـود.  متر مربعگرم در  11/1توده و زیست متر مربعبوته در 

 39و  43 تراکم سوروف ترتیببه اگزادیارژیلو  پرتیالکلر کاربرد

نسبت بـه شـرایط آلـوده    درصد  44و  38 آن تودهدرصد و زیست

درصـد   55و  52ترتیب و این مقادیر به کاهش یافت هرز علفبه 

تـوده سـوروف   درصد بیشتر از زیسـت  48و  54بیشتر از تراکم و 

جـه بیـانگر   هـرز بودنـد. ایـن نتی   هاي علف دستیوجین در تیمار 

. اسـت روز پـس از کاشـت    14وجود آلودگی باالي سـوروف در  
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 برداريهرز برنج طی مراحل نمونههاي بر علف aها کشعلف. نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر 3 جدول

  مرحله

  بردارينمونه

  
  منابع

  تغییر

  درجه

  آزادي

  سوروف

)Echinochloa crus-galli(  

  اویارسالم  

)Cyperus spp.(  

  مجموع  

  هاي هرزعلف

 تودهزیست  تراکم   تودهزیست  تراکم   تودهزیست  تراکم  

              کاشت) از (دو هفته پس اول

  ns53/927  ns30/23   ns76/7  *37/0   ns33/1049  ns53/18  2  تکرار    

  36/62**  52/18806**   88/3**  05/106**   79/41*  02/17776**  11  کشعلف    

  09/0  86/4    40/14  53/1055  22  خطا    
 03/1066  54/13  

               کاشت) از (چهار هفته پس دوم

  ns58/623  ns97/108   ns53/30  ns93/4   ns11/486  ns65/67  2  تکرار    

  12/791**  36/10439**   81/178**  15/84**   62/297*  12/9939**  11  کشعلف    

  14/3  35/9    71/114  43/1186  22  خطا    
 26/1196  23/101  

               کاشت) از هفته پس شش( ومس

  ns02/666  ns29/30   *69/138  ns65/50   ns36/295  ns54/9  2  تکرار    

  29/11187**  49/15017**   96/1564**  76/1550**   54/4690**  51/8700**  11  کشعلف    

  86/28  21/30    17/268  79/955  22  خطا    
 69/936  20/248  

              شت)کا از هفته پس هشت( مچهار

  ns38/116  ns91/327   *33/54  ns12/1   ns38/296  ns22/308  2  تکرار    

  33/29938**  73/24614**   54/3310**  49/2544**   37/13794**  87/12396**  11  کشعلف    

  94/0  39/11    72/148  67/212  22  خطا    
 00/266  32/144  

              کاشت) از هفته پس ده( مپنج

  ns33/812  ns51/222   ns33/16  ns62/0   ns00/223  ns31/212  2  تکرار    

  49/37935**  49/24115**   29/4833**  89/3227**   17/17036**  97/11940**  11  کشعلف    

  74/0  33/6    68/145  21/161  22  خطا    
 33/159  72/134  

            )با برداشت همزمان؛ کاشت از هفته پس دوازده( مشش

  ns69/342  ns40/108   *08/16  ns42/2   ns44/357  ns10/92  2  تکرار    

  54/51080**  97/19790**   39/5033**  94/2632**   82/25844**  13/9696**  11  کشعلف    

  09/1  66/3    11/77  41/181  22  خطا    
 11/177  97/69  

a: Ptالکلر؛ی، پرت PtPpل؛ی+ پروپان الکلری، پرت PtTbوبنکارب؛ی+ ت الکلری، پرت PtCsPp؛ لی+ پروپان نوسولفورونیس + الکلری، پرتPtCsTbالکلـر ی، پرت 

ـ ارژی، اگزادOxBsPp ل؛یـ متسولفورون+ بن لیارژی، اگزادOxBs وبنکارب؛ی+ ت نوسولفورونی+ س ، OxBsTb ل؛یـ + پروپان لیـ متسـولفورون + بـن  لی

ـ ارژی، اگزادOxBsCsPp وبنکـارب؛ ی+ ت لیـ متسولفورون+ بن لیارژیاگزاد ، OxBsCsTb ل؛یـ + پروپان نوسـولفورون ی+ س لیـ متسـولفورون + بـن  لی

 علـف ، آلوده بـه  Inروز پس از کاشت)؛  65و  40، 10( دستیوجین بار  Hw ،3 وبنکارب؛ی+ ت نوسولفورونی+ س لیمتسولفورون+ بن لیارژیاگزاد

 است. داریتفاوت معنمعناي نداشتن به ns؛ 01/0و  05/0در سطح احتمال  داریمعن بیترتبه **و  * ؛هرز
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  تــوده اویارســالم، ج) تــراکم و د) زیســت)Echinochloa crus-galliتــوده ســوروف (زیســتب) تــراکم و الــف)  :تغییــرات .1 لشــک

)Cyperus difformis(، (هـا کشعلفرشد با کاربرد  طی فصلهرز هاي توده کل علفه) تراکم و و) زیست .Hw دسـتی وجـین  بـار  ، سـه  

، Ox، سینوسـولفورون؛  Cs، تیوبنکـارب؛  Tb، پروپانیـل؛  Pp، پرتیالکلـر؛  Pt؛ هـرز  علف، آلوده به Inروز پس از کاشت)؛  65و  40، 10(

 )دهنده خطاي استاندارد هستند.خطوط عمودي نشان و متیلسولفورون، بنBsاگزادیارژیل؛ 
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  .1ادامه شکل 

 
کشـت مسـتقیم بـرنج،     در هرزهاي علف جمعیت بودن باال دلیل

 در هـرز هـاي  علف عنوان عامل بازدارندهشرایط غرقاب به نبود

 بـه  نسـبت  هـرز  علف ظهور یهمزمانیا  تقدم نیز و رشد ابتداي

سوروف در کشت مستقیم در مقایسه با کشت ). 17ت (اس برنج

برداري در دومین نمونه). 48نشائی توانایی رقابت باالتري دارد (

از کاشــت) عــالوه بــر کــاربرد پرتیالکلــر و      روز پــس 28(

 20سینوسـولفورون (  کشعلفمتیل، سولفوروناگزادیارژیل+ بن

روز پس از کاشت) نیز در تیمارهاي مربوطه وارد شـد. در ایـن   

 بـین تیمارهـاي   يدارتفاوت معنـی  ،مرحله نیز مشابه مرحله قبل

ــا کـــاربرد  اگزادیارژیـــل+  کـــاربرد پرتیالکلـــر در مقایســـه بـ

و  متـر مربـع  بوتـه در   211متیل (با میانگین تـراکم  سولفوروننب

نظر به اینکه مشاهده نشد. ) متر مربعگرم در  76/44توده زیست

هـا  هـا و جگـن  بـرگ کنترل پهن برايسینوسولفورون  کشعلف

 در بهبـود  کـش علـف ایـن  نداشـتن  )، اثر 60توصیه شده است (

شـرایط کـاربرد   کنترل سوروف مورد انتظـار بـود. همچنـین در    

چند تراکم سوروف باالتر از شرایط وجین بـود؛   ها هرکشعلف

داري نشان نـداد. کـارایی   تفاوت معنی هرز علفتوده اما زیست

در مقایسـه بـا شـرایط     تـراکم سـوروف   کـاهش ها در کشعلف

کمتـر از   و) درصـد  31(بـا میـانگین    41تـا   23، در دامنـه  آلوده

تـوده  اسـاس زیسـت   این رقم بر درصد) بود. 82کارایی وجین (

) درصد قـرار داشـت   35(با میانگین  48تا  25سوروف در دامنه 

درصد) بـود. ایـن    54دار با کارایی وجین (که فاقد تفاوت معنی

ي کـه از  هـرز  علـف هـاي  دهد که احتماالً بوتـه نتیجه نشان می

اند، با رشد بیشتر سبب کاهش کارایی وجین در وجین فرار کرده

هـرز در  هـاي  توده علفاند. شاخص زیستسوروف شده کنترل

مقایسه با تراکم، بـراي نشـان دادن کـاهش عملکـرد یـک گیـاه       

واقـع   در ).51( واسطه رقابت، از دقت باالتري برخوردار استبه

 شـده  کننده عوامل رشـدي تسـخیر   هرز منعکسهاي وزن علف

  ). 49( است هرز علف یلهوسبه

روز پـس از کاشـت)، کـاربرد     42اري (بـرد در سومین نمونه

روز پس از کاشت)  30پروپانیل و تیوبنکارب (هر دو  کشعلف

نیز در تیمارهاي مربوطه صورت گرفتـه بـود. تیمارهـاي شـامل     

در کنترل تراکم سوروف بهتر از تیمارهـاي شـامل    ،اگزادیارژیل

). متر مربـع بوته در  167و  135ترتیب پرتیالکلر عمل کردند (به
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بـا کـاربرد    هـرز  علـف اکم سوروف نسبت به شاهد آلوده بـه  تر

درصـد کـاهش    37درصد و با کاربرد پرتیالکلر  49اگزادیارژیل 

ترتیـب  توده تفاوتی مشاهده نشد (بهیافت؛ اگرچه از نظر زیست

). افزودن پروپانیل در مقایسـه  متر مربعگرم در  18/68و  31/66

یـک از   اما افزودن هـر  داري نداشت؛با تیوبنکارب تفاوت معنی

به پرتیالکلر و اگزادیارژیل سبب بهبود کنتـرل   کشعلفاین دو 

درصد  18و  11توده سوروف را سوروف شد و تراکم و زیست

ها کاهش داد. مقایسـه بـا   کشعلفبیشتر از کاربرد انفرادي این 

هـاي هـرز نشـان داد کـه اثـر کـاربرد       علـف  دستیوجین تیمار 

و از نظـر   38ل سـوروف، از نظـر تـراکم    هـا در کنتـر  کشعلف

ــت ــوده زیس ــت.    18ت ــوده اس ــر ب ــد کمت ــارمین  درص در چه

روز پس از کاشت) تیمارهاي شامل پرتیالکلر  56برداري (نمونه

در مقایسه با اگزادیارژیل همچنان آلودگی بـاالتري هـم از نظـر    

درصـد) نشـان    8تـوده ( درصد) و هم از نظـر زیسـت   6تراکم (

برد انفـرادي پرتیالکلـر کمتـرین کنتـرل سـوروف      دادند. در کار

) مشـاهده شـد. افـزودن    تـوده یسـت (بیشترین مقدار تـراکم و ز 

 22پروپانیل یا تیوبنکارب نیز سبب بهبود کنترل سـوروف شـد (  

تـوده سـوروف   درصد کاهش بیشـتر در تـراکم و زیسـت    18و 

نسبت به شاهد آلوده به سـوروف). در ایـن مرحلـه نیـز مشـابه      

داري بیشـتر از کـاربرد   بل، کارایی وجین به نحـو معنـی  مراحل ق

درصـد کـاهش بیشـتر در تـراکم و      8و  24هـا بـود (  کـش علف

روز پس از  70برداري (در پنجمین نمونه توده سوروف).زیست

روز پــس از کاشــت)  84کاشــت) و نیــز در هنگــام برداشــت (

 کـش علـف د. کـاربرد  کـر اگزادیارژیل بهتـر از پرتیالکلـر عمـل    

داري طور معنیرویشی دیرهنگام (پروپانیل یا تیوبنکارب) بهپس

نظـر  بـه  یکلـ  طورسوروف را کاهش داد. به تودهیستتراکم و ز

رویشی هاي پسکشعلفرسد کاربرد اگزادیارژیل با یکی از می

دست دهد؛ اگرچه در چنین حـالتی  دیرهنگام، کنترل بهتري را به

 21تـوده آن  زیسـت و کـاهش   33نیز کـاهش تـراکم سـوروف    

 )58( همکاران درصد کمتر از وجین دستی بوده است. تالبرت و

صـورت ترکیـب بـا تیوبنکـارب،     عنوان کردند کـه پروپانیـل بـه   

هاي هرز سوروف مقـاوم  مولینت یا کوئینکوراك در کنترل علف

  به پروپانیل مؤثر است.  

  

  اویارسالم

تـا مرحلـه   با پیشرفت فصـل رشـد    هرز علفدر تیمار آلوده به 

روز پس از کاشت) بر تعداد اویارسـالم   70برداري (پنجم نمونه

 هـرز  علفآن از تعداد  از ) و پسمتر مربعبوته در  119افزوده (

در  باال بـودن دماهـاي بحرانـی    توجه به ). با1 کاسته شد (شکل

چنین روندي  )،50( هرز علفاین گیاه و گرمادوست بودن این 

هاي مختلـف بسـته   کشعلفشرایط کاربرد  مورد انتظار بود. در

در اولـین   هـا رونـدهاي متفـاوتی دیـده شـد.     کـش علـف به اثر 

روز پس از کاشت)، کاربرد پرتیالکلر، با توجه  14برداري (نمونه

اثر متوسطی در کنترل اویارسـالم بـذري    کشعلفبه اینکه این 

نسبت ) متر مربعبوته در  15)، با ظهور تراکم بیشتري (60دارد (

) متر مربعبوته در  8متیل (بن سولفورون +به کاربرد اگزادیارژیل

مقـدار  بـذري را بـه   اگزادیارژیل اویارسالم کشعلفهمراه بود. 

، اثر خـوبی  متیلسولفورونبن کشعلفولی  ؛کندکمی کنترل می

توده اویارسـالم در  ). زیست60در کنترل اویارسالم بذري دارد (

و  متر مربعگرم در  90/0متیل سولفورونبن +کاربرد اگزادیارژیل

متـر  گـرم در   75/2داري کمتر از کاربرد پرتیالکلـر ( طور معنیبه

متیـل و  سولفورونکارایی پرتیالکلر، اگزادیارژیل+ بن. ) بودمربع

درصـد و   96و  64، 33تراکم  در کاهشاویارسالم  دستیوجین 

بـه شـرایط   نسـبت   درصـد  99و  73، 17تـوده  زیست بر اساس

  .آلوده به علف هرز بود

 کـش علفروز پس از کاشت)،  28برداري (در دومین نمونه

سینوسولفورون نیز به تیمارهاي مربوطه اضـافه شـده بـود. ایـن     

)، 60رود (کار میها بهها و جگنبرگبراي کنترل پهن کشعلف

رفتـه بـود، سـبب     کاربه ییتنهالذا در تیمارهایی که پرتیالکلر به

روز پـس از کـاربرد    8کـه   بهبود کنترل اویارسـالم شـد؛ چنـان   

کمتـر از  درصـد   90تـوده  درصد و زیسـت  51تراکم  کشعلف

بود. همچنین در تیمارهایی کـه قـبالً    هرز علفشرایط آلوده به 

متیل دریافت کرده بودنـد، سـبب افـزایش کـارایی     سولفورونبن

شـد. کـارایی    )کاهش درصد 96-97توده (ویژه از نظر زیستبه
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در  )هـرز  علف(میزان کاهش نسبت به شاهد آلوده به  کشعلف

 24متیل (بـدون سینوسـولفورون)   سولفورونتیمارهاي شامل بن

 بـر اسـاس  درصـد و   64اساس تـراکم   روز پس از کاربرد آن بر

درصد بوده اسـت. ایـن ارقـام در تیمـار وجـین       94توده زیست

رسـد ضـروري   نظـر مـی  بهدرصد بود.  81و  75ترتیب دستی به

هــا در ابتــداي فصــل رشــد از یــک اســت بــراي کنتــرل جگــن

  اختصاصی استفاده شود. کشعلف

روز پـس از کاشـت)، پـس از     42برداري (در سومین نمونه

پروپانیل و تیوبنکارب در تیمارهایی کـه تـا آن    کشعلفکاربرد 

کم زمان فقط پرتیالکلر دریافت کرده بودند، با وجود افزایش تـرا 

به  10توده از و نیز افزایش زیست متر مربعبوته در  23به  14از 

ــرم در  17 ــع گ ــر مرب ــه مت ــوم   ب ــه دوم و س ــب در مرحل ترتی

کــاهش  درصــد و 73بــه  27 از تــراکم کــاهش بــرداري،نمونــه

درصد افـزایش یافـت. علـت ایـن امـر       78به  62از  تودهیستز

تـوده در  سـت توجـه تـراکم و زی   علت افـزایش قابـل  به احتماالً

شدن هوا طی فصل رشد  سبب گرمبه هرز علفشرایط آلوده به 

پروپانیل و تیوبنکارب اثر کمـی در کنتـرل    کشعلفبوده است. 

). در تیمارهـاي شـامل کـاربرد یـک     60اویارسالم بـذري دارد ( 

عـالوه بـر افـزایش کـارایی، تـراکم       اورهسـولفونیل   کـش علف

با افزایش  هرز علفتوده تاویارسالم کاهش یافت؛ اگرچه زیس

 کـش علـف در نوع  اندکی همراه بود. مقایسه تیمارهایی که فقط

ــولفونیل  ــاربرد   اورهسـ ــه کـ ــان داد کـ ــتند، نشـ ــاوت داشـ تفـ

متیل یا سینوسولفورون تفـاوتی در کـارایی کنتـرل    سولفورونبن

تـراکم و   کـش علـف دو  همزمـان اویارسالم ندارد؛ امـا کـاربرد   

  درصد افزایش داد. 97و کارایی را تا توده را کاهش زیست

 از روز پس از کاشت) و پس 56برداري (در چهارمین نمونه

آن تــا زمــان برداشــت، بیشــترین آلــودگی اویارســالم در میــان  

بوته  13و  15، 19ترتیب به مقدار به کشعلفتیمارهاي کاربرد 

و  متــر مربــعگــرم در  52/17و  16/15، 84/12و  متــر مربــعدر 

همراه پروپانیل یا به کاربرد پرتیالکلر (کاربرد انفرادي یا به متعلق

سـولفونیل   کشعلفرسد کاربرد یک نظر میتیوبنکارب) بود. به

 در يمتیل یـا سینوسـولفورون) کنتـرل مـؤثر    سولفوروناوره (بن

آن جلـوگیري از   از همراه داشته باشد و بعدبه اواسط دوره رشد

تقرار مطلوب گیاه زراعی و قابلیـت  رشد اویارسالم وابسته به اس

بـودن بانـک بـذر و وجـود     رقابت آن باشد. عواملی از قبیل غنی

ویژه در صورت هاي هرز بهزنی علفشرایط مناسب براي جوانه

توانــد بــه افــزایش تــراکم اســتقرار نامناســب گیــاه زراعــی، مــی

قبـل از   کـه  يطـور بـه  ؛هرز در آخر فصل منجر شودهاي علف

نباید شرایط مناسـبی بـراي رویـش     حصول که اصوالًبرداشت م

در مزرعـه   هـرز  علـف هاي هرز وجود داشته باشد، تراکم علف

افــزایش یابــد. بــاالترین کنتــرل اویارســالم در کــاربرد تــوأم دو 

 96/99حاصل شد و حداکثر کارایی به  اورهسولفونیل  کشعلف

  درصد رسید.

  

  هرزهاي کل علف

کنتـرل بـا    بـدون هـرز در تیمـار   ي هـا تغییرات جمعیـت علـف  

بوتـه در   394تا  318و بین  هپیشرفت فصل رشد چشمگیر نبود

رسـد کـاهش تعـداد    مـی  نظـر بـه ). 1 متغیر بود (شکل متر مربع

هـاي  هاي سوروف طی فصل رشد بـا افـزایش تعـداد بوتـه    بوته

هاي هرز تغییـر  تعداد کل علف یجهاویارسالم همراه بوده و درنت

هـاي مختلـف   کشعلفته است. در شرایط کاربرد چندانی نداش

 بیشـتر رونـد تغییـرات جمعیـت     کـش علـف بسته به میزان تأثیر 

هـاي  توده علـف زیست یکل طورکاهشی بود. در کلیه تیمارها به

 )49( محصل و موسويراشدهرز طی فصل رشد افزایش یافت. 

هــاي هــرز در بــین مراحــل گــزارش کردنــد کــه تــراکم علــف

، نـوع و زمـان   کـش علـف احتمـاالً در اثـر کـاربرد     ياربردنمونه

 علـف هـاي  عملیات مدیریتی، شرایط محیطی و بیولـوژي گونـه  

  گیرد.قرار می یرموجود تحت تأث هرز

روز پس از کاشـت)، تیمارهـاي    14برداري (در اولین نمونه

و  متـر مربـع  بوتـه در   226شامل پرتیالکلـر بـا متوسـط تـراکم     

 34و  40ترتیـب  به( متر مربعگرم در  78/12توده متوسط زیست

داري بـا  ) تفاوت معنیهرز علفدرصد کمتر از شرایط آلوده به 

متیل با متوسط تراکم سولفورونبن +تیمارهاي شامل اگزادیارژیل

متـر  گـرم در   79/9توده و متوسط زیست متر مربعبوته در  231
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 علـف بـه  درصد کمتر از شرایط آلـوده   49و  39 ترتیببه( مربع

 95هرز در ایـن مرحلـه   هاي ) نداشتند. کارایی وجین علفهرز

گرم  12/1توده و زیست متر مربعبوته در  20درصد بود (تراکم 

روز پـس از کاشـت)    28برداري (در دومین نمونه ).متر مربعدر 

 بـراي سینوسولفورون به تیمارهاي مربوطـه   کشعلفبا افزودن 

علـت تـراکم بـاالي    ، احتمـاالً بـه  هـا ها و جگـن برگکنترل پهن

هرز با هاي سوروف و تراکم کمتر اویارسالم، جمعیت کل علف

گـرم   96/48توده و زیست متر مربعبوته در  221میانگین تراکم 

داري بـین کـاربرد ترکیبـات مختلـف     ، تفاوت معنیمتر مربعدر 

هـا بـا شـرایط    کـش علـف ی نشان نداد. مقایسه کـاربرد  کشعلف

توده حاکی از تفاوت تراکم؛ اما تشابه زیست هرز علفعاري از 

کاهش تراکم نسبت به شرایط  که ينحوداشت؛ به هرز علفکل 

) درصـد  40(بـا میـانگین    46تا  33در دامنه  هرز علفآلوده به 

ــارایی وجــین (  ــر از ک ــم   95کمت ــن رق ــود. ای ــرايدرصــد) ب  ب

صـد فاقـد   ) در42(بـا میـانگین    64تـا   21توده در دامنـه  زیست

درصد) بود. بـا توجـه بـه     62دار با کارایی وجین (تفاوت معنی

روز بعد از کاشت  60و  35، 10ترتیب اینکه سه مرتبه وجین به

هاي هرزي کـه موفـق بـه فـرار از     انجام شده بود، احتماالً علف

باعـث افـزایش   بوتـه  ، با رشد بیشـتر تـک  بودند وجین اول شده

در سـومین   .شـد تـر  تراکم پـایین هرز در هاي توده علفزیست

هـا  کشعلفروز پس از کاشت)، کاربرد کلیه  42برداري (نمونه

که تیمارهاي شامل  آنجا در تیمارهاي مربوطه انجام شده بود. از

اگزادیارژیل در کنترل تراکم سوروف نسبت به پرتیالکلر بهتر، و 

 و سینوسـولفورون در کنتـرل   متیلسولفورونبنتیمارهاي شامل 

شـامل هـر دو    یکشعلفترکیبات  تر بودند، لذااویارسالم موفق

هاي هرز بودند. همچنین تري از علفگروه داراي جمعیت پایین

با توجـه بـه اثـر پروپانیـل یـا تیوبنکـارب در کنتـرل سـوروف،         

 کـش علـف رویشی دیرهنگام این دو تیمارهاي شامل کاربرد پس

کـاربرد   ترتیـب  یـن ا تـري بودنـد. بـه   نیز داراي جمعیت پـایین 

پروپانیـل یـا    +سینوسولفورون +متیلسولفوروناگزادیارژیل+ بن

و  متــر مربــعدر  هــرز علــفبوتــه  117تیوبنکــارب بــا تــراکم 

تـوده  ، جمعیـت و زیسـت  متر مربـع گرم در  72/54توده زیست

 80و  67ترتیـب  هاي هرز را در مقایسه با شاهد آلـوده بـه  علف

 83 هرز علفدیر براي شاهد عاري از درصد کاهش داد. این مقا

روز پس از کاشت تـا هنگـام برداشـت     56درصد بود. از  85و 

، در کـاربرد  کشعلفبیشترین میزان آلودگی در شرایط مصرف 

و  متـر مربـع  در  هـرز  علـف بوتـه   200پرتیالکلر مشاهده شد (

در میانگین سـه مرحلـه).    متر مربعگرم در  47/156توده زیست

 128متیل با تـراکم  سولفورونبن +کاربرد اگزادیارژیل آن از پس

متـر  گرم در  50/106توده و زیست متر مربعدر  هرز علفبوته 

همـراه  ( میانگین سه مرحلـه) قـرار داشـت. پرتیالکلـر بـه      مربع

پروپانیل یا تیوبنکارب در مرتبـه بعـدي قـرار گرفـت. نظـر بـه       

نانکه قبالً بحـث  اهمیت سینوسولفورون در کنترل اویارسالم (چ

سـبب بهبـود    گفته شدهدر تیمارهاي  کشعلفشد)، کاربرد این 

کنترل شد. بهترین نتیجه در کاربرد اگزادیارژیل با یک یا هـر دو  

توأم با کاربرد پروپانیل یا تیوبنکارب با  اورهسولفونیل  کشعلف

درصـد) و   76(کـارایی   متـر مربـع  در  هرز علفبوته  89تراکم 

درصـد) در   85(کـارایی   متـر مربـع  گـرم در   33/64توده زیست

هرز در مراحـل  هاي میانگین سه مرحله حاصل شد. وجین علف

تـوده  درصد و زیسـت  26درصد با تراکم  93فوق داراي کارایی 

  بود. متر مربعگرم در  83/31

کاسـته  با پیشرفت فصل رشد از تعداد سـوروف  ی کل طوربه

در مـورد اویارسـالم در تیمـار     افزایش یافت. آن تودهیستزاما 

روز پـس از کاشـت رونـد تغییـرات      70تـا   هرز علفآلوده به 

هـاي هـرز   علفکل جمعیت که  ينحوبهجمعیت افزایشی بود، 

چنـدانی  در تیمار عدم کنترل با پیشرفت فصـل رشـد تغییـرات    

هاي هرز طی فصـل رشـد   توده علفزیستنشان نداد. تغییرات 

بـر تـراکم و    ي مختلفهاکشعلفاثر  .دبو یافزایش یکل طوربه

تـراکم و  کـه   نحـوي متفاوت بود؛ بـه  هاي هرزتوده علفزیست

 پرتیالکلـر  کـش علفسوروف در کاربرد  هرز علفتوده زیست

تـا دومـین مرحلـه    اربرد اگزادیارژیـل  با کـ  دارتفاوت معنیفاقد 

داري بیشـتر از شـرایط   معنـی  طـور اگرچـه بـه  برداري بود نمونه

بـرداري تیمارهـاي   سـومین نمونـه   از آن از پسولی ن بود. وجی

و از چهــارمین شــامل اگزادیارژیــل در کنتــرل تــراکم ســوروف 



  ۱۳۹۹ پاييز/ سوم / شماره  دهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

100  

طـور  بـه سـوروف  تـوده  زیسـت برداري به بعد در کـاهش  نمونه

افزودن . داري بهتر از تیمارهاي شامل پرتیالکلر عمل کردندمعنی

پرتیالکلـر و   تیوبنکـارب بـه   وپروپانیل  کشعلفیک از دو  هر

 کـش علـف ؛ امـا دو  اگزادیارژیل سبب بهبود کنترل سوروف شد

در کاربرد انفرادي پرتیالکلر اثر چندانی نداشتند.  اورهسولفونیل 

) تـوده یسـت کمترین کنترل سوروف (بیشترین مقدار تـراکم و ز 

 سوروف در کاربرد ترکیـب  بهتری کنترل کل طوربه مشاهده شد.

 رویشـی دیرهنگـام  هـاي پـس  کـش علـف ز اگزادیارژیل با یکی ا

طی فصل رشد  سوروفدوام کنترل رسد می نظربه؛ مشاهده شد

. در عمده رویشی دیرهنگام استپس کشعلفناگزیر از کاربرد 

داري بیشــتر از کــاربرد معنــی طــورارایی وجــین بــهمراحــل کــ

 .ها بودکشعلف

رل متیل در کنتسولفورونبن کشعلفبا توجه به اثر مطلوب 

تـوده اویارسـالم در کـاربرد    زیسـت  ، تـراکم و اویارسالم بـذري 

داري کمتـر از  طـور معنـی  بـه متیـل  سـولفورون بن +اگزادیارژیل

ــود ــر ب ــاربرد پرتیالکل ــه. ک ــزودن  طــورب ــفمشــابه اف  کــشعل

بـه   ییتنهـا ی کـه پرتیالکلـر بـه   یسینوسولفورون نیز بـه تیمارهـا  

 کـش علـف . دو شـد  کاررفته بود، سبب بهبود کنترل اویارسـالم 

چنـد کـاربرد    شتند، هرتفاوتی در کنترل اویارسالم ندا گفته شده

 احتمـاالً  درصـد نیـز افـزایش داد.    99کارایی را تـا   آنها همزمان

قـادر بـه کنتـرل    متیـل یـا سینوسـولفورون    سـولفورون کاربرد بن

شـدن کـانوپی گیـاه    زمـان بسـته  تـا  مطلوب جمعیت اویارسالم 

در  نـاچیزي روپانیل و تیوبنکـارب اثـر   پ کشعلفباشد.  زراعی

کـاربرد   دربیشـترین آلـودگی   شـتند و  کنترل اویارسالم بذري دا

پرتیالکلر (کاربرد انفرادي یا به همراه پروپانیـل یـا تیوبنکـارب)    

 کـش علـف این نتیجه حاکی از ضرورت استفاده از . مشاهده شد

. با توجـه بـه اثـر    استدر ابتداي فصل رشد ها اختصاصی جگن

در کنتـرل سـوروف، و    )نسبت بـه پرتیالکلـر  (اگزادیارژیل  بهتر

ــن ــلســولفورونب ــرل اویارســالم،  متی و سینوســولفورون در کنت

شـامل  هـاي مـذکور و نیـز    کـش علفشامل  یکشعلفترکیبات 

اثر  خاطر(به رویشی دیرهنگام پروپانیل یا تیوبنکاربکاربرد پس

ــوروف)  ــرل س ــوب در کنت ــایین مطل ــت پ ــري از داراي جمعی ت

بهتـرین نتیجـه در کـاربرد     ترتیـب  یـن ا هاي هرز بودند. بهعلف

تـوأم بـا    اورهسـولفونیل   کشعلفاگزادیارژیل با یک یا هر دو 

هـاي  و بیشترین آلودگی کل علف کاربرد پروپانیل یا تیوبنکارب

ــه ــرترتیــب دهــرز ب ــاربرد پرتیالکل ــل+ ، ر ک ــاربرد اگزادیارژی ک

همراه پروپانیـل یـا تیوبنکـارب    کلر بهپرتیالو متیل سولفورونبن

  مشاهده شد.

  

  ها بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد برنجکشعلفاثر 

، عملکـرد دانـه،   زیستیارتفاع بوته، تعداد پنجه، عملکرد  صفات

شاخص برداشت، طول خوشه، تعداد خوشه، تعداد کـل دانـه و   

تـرل  برنج در شـرایط عـدم کن   هزاردانهدانه پر در خوشه و وزن 

وجـین  هاي مختلـف یـا انجـام    کشعلفکاربرد  ،هرزهاي علف

کـه در   طـوري ؛ بـه )4 بود (جدول دارداراي تفاوت معنی دستی

ترتیـب  هـرز بـه  هـاي  علفنکردن شرایط وجین دستی و کنترل 

  ).2 شکلین مقادیر صفات مذکور مشاهده شد (کمتربیشترین و 

  

  ارتفاع بوته

هـرز  هـاي  علـف  دسـتی وجین رایط هاي برنج در شارتفاع بوته

 هـرز  علـف پس از تیمـار آلـوده بـه     متر ثبت شد.سانتی 5/104

بیشترین ارتفاع بـرنج در هنگـام   متر)، سانتی 3/116(ارتفاع بوته 

اگزادیارژیل+  مربوط به تیمارمتر سانتی 6/110 به میزانبرداشت 

ـ کمتر سینوسولفورون و +پروپانیل +متیلسولفورونبن وط ین مرب

 ).2 شـکل (. بـود متـر  سـانتی  7/69با میانگین  به تیمار پرتیالکلر

 گونهیچه که در شرایطیدند کرمشاهده ) 30اسالم و همکاران (

 5/76بـرنج   ارتفـاع  نباشـد،  هـرز  علـف  و بـرنج  گیاه بین تیرقاب

 ارتفـاع  ،متـر مربـع  در  سوروف عدد 112 تراکم در اما مترسانتی

 عـدد  224 تـراکم  در اگرچـه  ؛یافـت  کـاهش  درصـد  9/42 برنج

 ايگونـه درون رقابـت  و تنکیخود علتبه متر مربع در سوروف

  است.  بیشتر بوده گیاه ارتفاع ،هرز علف

  

  تعداد پنجه

و  دستیوجین تیمار  ترتیب دربهپنجه تعداد  و کمترین بیشترین
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  برنج در هنگام برداشت یزراع اهیگ یشیو رو یشیزا يهایژگیبر وها کشعلفمربعات) اثر کاربرد  نیانگی(م انسیوار هیتجز جی. نتا4 جدول

 شاخص برداشت  عملکرد دانه یستیعملکرد ز  پنجه   ارتفاع  درجه آزادي  منابع تغییر

  0/82ns ns11/136  ns60/20171  ns09/1087  ns24/1  2  تکرار

 47/60** 79/2704021** **19384522/00 23/11423** **666/39 11  کشعلف

 85/3 24/1422 50/14285 17/67 78/0 22  اخط

 13/5 08/4 86/4 72/7 95/0  -  (درصد) ضریب تغییرات

             

  هزاردانهوزن   تعداد دانه پر  تعداد دانه   تعداد خوشه  طول خوشه  درجه آزادي  منابع تغییر

 ns26/2 ns07/0  ns05/0 ns03/0 66/3*  2  تکرار

 03/5** 40/210** **255/49 45/10652** 70/27** 11  کشعلف

 09/0 28/0 21/0 01/53 66/0  22  خطا

 20/1  93/1 31/1  02/8  95/2  -  (درصد) ضریب تغییرات

  داریتفاوت معن نداشتن ns، پنج و یک درصد در سطح احتمال داریمعن بیترتبه **و  *

  
  

  
  

د) عملکرد دانه و ه) شاخص برداشت برنج در  ک،یولوژید بالف) ارتفاع، ب) تعداد پنجه، ج) عملکر :مختلف بر يهاکشعلف. اثر 2 شکل

+  الکلـر ی، پرتPtPp الکلـر؛ ی، پرتPt؛ هـرز  علف، آلوده به Inروز پس از کاشت)؛  65و  40، 10( دستیوجین بار  Hw ،3هنگام برداشت (

ـ + پروپان نوسـولفورون ی+ س الکلـر ی، پرتPtCsPp وبنکـارب؛ ی+ ت الکلری، پرتPtTb ل؛یپروپان +  نوسـولفورون ی+ س الکلـر ی، پرتPtCsTb ل؛ی

ـ متسولفورون+ بن لیارژی، اگزادOxBsPp ل؛یمتسولفورون+ بن لیارژی، اگزادOxBs وبنکارب؛یت ـ + پروپان لی ـ ارژی، اگزادOxBsTb ل؛ی +  لی

ـ ارژی، اگزادOxBsCsTb ل؛ی+ پروپان نوسولفورونی+ س لیمتسولفورون+ بن لیارژی، اگزادOxBsCsPp وبنکارب؛ی+ ت لیمتسولفورونبن +  لی

ـ   يدارا يهاستون ،وبنکاری+ ت نوسولفورونی+ س لیمتسولفورونبن  )LSD )P<0/05 آزمـون  بـر اسـاس   يداریحروف مشابه اخـتالف معن

 .)ندارند



  ۱۳۹۹ پاييز/ سوم / شماره  دهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

102  

 

  
 .2ادامه شکل 

  

هـاي کـاربرد   تیمار مشـاهده شـد. در   هـرز هـاي  آلودگی علـف 

پروپانیـل   +متیلفورونسولبن +اگزادیارژیلترکیب ، هاکشعلف

 کـاربرد  و )متـر مربـع  پنجه در  178(پنجه تعداد داراي بیشترین 

 بود) متر مربعپنجه در  60(ین تعداد پنجه کمترداراي پرتیالکلر 

 کماتـر  بافصل سوروف  تداخل تمام در کشت نشایی. )2ل شک(

 61و  67، 49 ترتیـب سـبب  بـه  متر مربـع بوته در  40و  10،20

آبـی   ) و تداخل سوروف27(تعداد پنجه برنج درصد کاهش در 

 65، 45 ترتیب سـبب به متر مربعدر بوته  60و  40، 20 با تراکم

رقـم   درصد کاهش تولید پنجۀ بـارور (خوشـه) در بـرنج    77و 

 سوروف تراکم افزایش در آزمایش دیگري با .دش )41هاشمی (

 بونتکی رقم برنج در پنجه تعداد ،متر مربع در بوته 51 به 25 از

ی در تیمارهـاي  کل طوربه .)22( کاهش یافت درصد 48 به 20 از

شامل کاربرد پرتیالکلر در مقایسه بـا اگزادیارژیـل تعـداد پنجـه     

کمتر بود. مقایسه تیمارهاي شامل پروپانیل با تیوبنکـارب نشـان   

داد که در کاربرد تیوبنکارب تعداد پنجه کـاهش بیشـتري نشـان    

از نظــر کنتــرل  کــشعلــفه ایــن دو داده اســت. نظــر بــه اینکــ

 سـوزي گیـاه  احتمـاالً هرز تفاوتی با هم نشان ندادند، هاي علف

بیشتر برنج در شرایط کاربرد تیوبنکـارب علـت ایـن امـر بـوده      

است. گزارشاتی از وقوع کوتولگی درصورت کاربرد تیوبنکارب 

  )59آبی وجود دارد (در شرایط کم

  

  و شاخص برداشت، عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک

متعلـق بـه تیمـار     و عملکـرد دانـه   بیشترین عملکرد بیولوژیـک 

کیلوگرم در  70/3691و  71/9652هاي هرز (علف دستیوجین 
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 +متیــلســولفورونبــن +اگزادیارژیــل ســپس کــاربردو هکتــار) 

بـود. کمتـرین مقـدار     )درصد تیمـار وجـین   40و  50پروپانیل (

درصـد تیمـار    5و  6( زهـر  علـف عملکرد در شرایط آلوده بـه  

درصـد تیمـار    7وجین) و کـاربرد انفـرادي پرتیالکلـر (هـر دو     

داري بـا کـاربرد   . تیمار اخیـر تفـاوت معنـی   مشاهده شدوجین) 

درصـد   8متیل+ تیوبنکارب (هـر دو  سولفوروناگزادیارژیل+ بن

 ســوزيگیــاهرســد اثــرات مـی  نظــربــهتیمـار وجــین) نداشــت.  

هـا باشـد   کمی بیشتر از ظهـور پنجـه  ها تیوبنکارب بر رشد پنجه

هـاي دفرمـه در   هـا و خوشـه  اختالالت رشدي و ظهور گیاهچه

تیوبنکـارب گـزارش    کشعلفبرنج رقم هاشمی در اثر تیمار با 

متیل با داشـتن  سولفورونکاربرد اگزادیارژیل+ بن ).59( بودشده 

درصـد شـاهد وجـین، داراي عملکـرد      57اي معادل تعداد پنجه

 دسـتی وجـین  درصد نسبت بـه تیمـار    16و  14تري (بسیار کم

براي عملکـرد بیولوژیـک و دانـه) بـود.      ترتیببههرز هاي علف

هـرز توسـط ایـن ترکیـب از     هـاي  نظر به کنترل ضـعیف علـف  

شـد)، اثـر    گفتـه هاي قبل که در قسمت فصل به بعد (چنانمیان

و دانه توده ها و تولید زیستهرز بر رشد پنجههاي رقابت علف

ــین   ــد مشخصــی ب ــوده اســت. شــاخص برداشــت رون بیشــتر ب

مقـدار آن در کـاربرد   بیشـترین  تیمارهاي آزمایشی نشان نداد و 

 متیـل+ سینوسـولفورون+ پروپانیـل،   سـولفورون اگزادیارژیل+ بن

ــل ــن+ اگزادیارژی ــلســولفورونب ــر+ تیوبنکــاربو  متی  پرتیالکل

 مشـاهده شـد   ددرص 82/43و  54/44، 98/44ترتیب به میزان به

  ).2 (شکل

 زودتـر  حتـی  یـا  و همزمـان ظهـور   دلیلبه مستقیم درکشت

. )17( اسـت  یرناپذاجتناب عملکرد کاهش برنج با هرز يهاعلف

 35هاي هرز درکشـت مسـتقیم بـرنج بـا آلـودگی حـدود       علف

 درصـد  74 سـبب و در آلـودگی شـدید    درصد 60 سبب درصد

 مزرعه هرز هايعلف کنترل در یرتأخ ).6شدند (کاهش عملکرد 

 کاهش یداًشد را برنج عملکرد کاشت، از بعد روز 25 تا 15 برنج

 در هـرز  علـف  رقابـت  دلیلبه برنج عملکرد کاهش داد؛ چنانکه

 رصدد 70-80 مستقیم کشت در و درصد 30-40شده  نشا برنج

 داري درمعنی اختالف هرز هايعلف ). درصورت کنترل9بود (

ارد نـد  وجـود  نشایی و مستقیم کشت یستمس دو بین دانه عملکرد

 کشت در دانه عملکرد است ممکن مواقع برخی در حتی ) و54(

  ).14( بیشتر باشد مستقیم

  

  طول خوشه

هـاي  علـف  دسـتی وجـین  بیشترین طول خوشه مربوط به تیمار 

 مربـوط بـه کـاربرد    آن از متر و پـس سانتی 55/31به مقدار  هرز

ــر ــل و اگزا +پرتیالکل ــلپروپانی ــن +دیارژی ــولفورونب ــلس  +متی

ین کمتـر و  85/30و  96/30ترتیب سینوسولفورون به +پروپانیل

 مشـاهده شـد   30/22طول خوشه در تیمار پرتیالکلر بـه مقـدار   

طول خوشه در تیمار پرتیالکلر نسبت به تیمار آلـوده  . )3 شکل(

 سـوزي گیـاه مـرتبط بـه اثـرات     احتماالًتوان یم را هرز علفبه 

  روي گیاه زراعی دانست. کشعلفکاربرد 

  

  تعداد خوشه

خوشـه در   230هرز (هاي وجین دستی علف مقدار دربیشترین 

 +متیـل سـولفورون بـن  +گزادیارژیـل سپس کـاربرد ا و ) متر مربع

درصـد شـاهد) و    76معـادل   متر مربعخوشه در  175(پروپانیل 

درصـد تیمـار    8( هـرز  علـف کمترین مقدار در شرایط آلوده به 

). کـــاربرد اگزادیارژیـــل+ 3 (شـــکل مشـــاهده شـــدجـــین) و

متیل+ تیوبنکارب با داشتن تعـداد پنجـه، عملکـرد    سولفورونبن

بیولوژیک و دانه مشابه کاربرد پرتیالکلر، تعـداد خوشـه کمتـري    

درصـد تیمـار شـاهد) داشـت. ایـن نتیجـه نشـان         17ترتیب (به

نکـارب) بـر   تیوب احتمـاالً دهد که اثر بازدارنده ایـن ترکیـب (  می

  ها است.تشکیل خوشه مقداري بیشتر از تولید و رشد پنجه

  

  هزاردانهوزن و  دانه پر در خوشهو تعداد کل دانه 

مربـوط بـه تیمـار    در خوشـه   و دانه پـر  دانهکل  تعداد بیشترین

عدد بـود.   89/48و  33/52 به تعداد هرزهاي علف دستیوجین 

مربوط به تیمار در خوشه ر پ و تعداد دانه دانه کمترین تعداد کل

 89/46بـه تعـداد    تیوبنکـارب  +متیلسولفورونبن +گزادیارژیلا

  بود. بنابراین بیشترین دانـه پـوك مربـوط بـه تیمـار پرتیالکلـر+       
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برنج در هزاردانه پُر در خوشه و ه) وزن د) دانه ،الف) طول خوشه، ب) تعداد خوشه، ج) تعداد دانه :هاي مختلف برکشعلفاثر . 3ل شک

، پرتیالکلر + PtPp، پرتیالکلر؛ Pt؛ هرز علف، آلوده به Inروز پس از کاشت)؛  65و  40، 10( دستیوجین بار  Hw ،3( هنگام برداشت

تیوبنکارب؛  ، پرتیالکلر + سینوسولفورون +PtCsTbسینوسولفورون + پروپانیل؛  ، پرتیالکلر +PtCsPp، پرتیالکلر + تیوبنکارب؛ PtTbپروپانیل؛ 

OxBsمتیل؛ سولفورون، اگزادیارژیل + بنOxBsPpمتیل + پروپانیل؛ سولفورون، اگزادیارژیل + بنOxBsTbمتیل + سولفورون، اگزادیارژیل + بن

متیل + سولفورون، اگزادیارژیل + بنOxBsCsTbمتیل + سینوسولفورون + پروپانیل؛ سولفورون، اگزادیارژیل + بنOxBsCsPpتیوبنکارب؛ 

   )) ندارند.P<0/05( LSDآزمون  بر اساسداري هاي داراي حروف مشابه اختالف معنیستون )؛+ تیوبنکارب سینوسولفورون
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بـه   ترتیـب بـه تیوبنکارب+ سینوسولفورون و تیمار رقابت کامل 

در کـاربرد   هزاردانـه بـود. کمتـرین وزن    89/13و  71/17تعداد 

 (شکل تیوبنکارب مشاهده شد متیل+سولفوروناگزادیارژیل+ بن

گزارش کرد که با افزایش تراکم سوروف تعداد  )3( پناهامین .)3

اسـکندري و   .داري کـاهش یافـت  طـور معنـی  دانه در خوشه به

تعداد دانـه در   هرز علفبا کنترل که دریافتند  نیز )21( همکاران

  .یابدمیخوشه افزایش 

رویشـی آن،   بررسی اجزاي عملکرد برنج نیز مشابه صـفات 

. اسـت ها روي گیاه زراعی کشعلف سوزيگیاهحاکی از اثرات 

هـا الزم  کـش علـف در کشت مستقیم برنج زمان و میزان کاربرد 

ارقـام بـرنج بسـته بـه      ).28نشایی باشد ( تر از کشتاست دقیق

شـرایط خــاك و رژیـم آبیــاري حساســیت متفـاوتی بــه برخــی    

هـاي بـاالي   ). دز32( دهنـد رفته نشـان مـی   کارهاي بهکشعلف

گرم ماده مؤثر در هکتار) اگرچه سبب از بین  150اگزادیارژیل (

تواند سبب خسارت گیاه زراعی شود؛ شود اما میرفتن گیاه نمی

کاربرد قبل از کاشت اگزادیارژیل و سپس ایجاد شرایط غرقـاب  

را در کشـت مرطـوب    کـش علـف انتخـاب  قدرت ممکن است 

کیلـوگرم مـاده    5/1بوتاکلر به میـزان ( ). کاربرد 26کاهش دهد (

کننـده   روز بعد کاشـت بـدون ایمـن    7تا  2مؤثر در هکتار) در 

هاي برنج در کشـت مرطـوب خسـارت    ممکن است به گیاهچه

طور ). به4یابد (در کاربرد دیرتر افزایش  سوزيگیاهوارد آورد و 

 +40/0بـه میـزان    اسـتر اتیـل توفور ديمشابه کاربرد آنیلوفوس+ 

توانـد بـه   روز پس از کاشت مـی  5کیلوگرم در هکتار در  53/0

). در کشـت  19 و 11برنج کشت مرطوب خسـارت وارد آورد ( 

فلـورفن بـه   برنج در شرایط کـاربرد اکسـی   سوزيگیاهمرطوب، 

)، کـاربرد بوتـاکلر   44کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار ( 17/0میزان 

)، و کـاربرد  4هکتار ( کیلوگرم ماده مؤثر در 2و  5/1، 1به میزان 

کیلوگرم ماده مـؤثر در هکتـار در    4/0تا  3/0آنیلوفوس به میزان 

  ) مشاهده شده است.55روز پس از کاشت ( 8و  3

در مورد ارتفاع برنج که در شـرایط آلـوده    جزبهی کل ورطبه

بیشترین مقدار بود؛ در مـورد سـایر صـفات بـرنج      هرز علفبه 

یولوژیک، عملکـرد دانـه، شـاخص    تعداد پنجه، عملکرد بشامل 

برداشت، طول خوشه، تعداد خوشه در واحد سطح، تعـداد کـل   

بیشترین مقدار همواره ، هزاردانهدانه و دانه پر در خوشه و وزن 

. در بـین  هـرز مشـاهده شـد    يهـا در شرایط وجین دستی علف

، با توجه به بیشـترین میـزان رقابـت    کشعلفتیمارهاي کاربرد 

تیمار کاربرد انفرادي پرتیالکلر، کمترین رشـد   هاي هرز درعلف

و عملکرد برنج نیز در این تیمار مشاهده شد. همچنین عالوه بر 

متیل+ تیوبنکارب سولفوروناین تیمار، در تیمار اگزادیارژیل+ بن

نیز کمترین مقادیر صفات مذکور ثبت شد؛ اگرچه صفاتی نظیـر  

دانه پـر در خوشـه و    ، تعداد کل دانه ومتر مربعتعداد خوشه در 

ی حتـی کمتـر از   کشـ علـف در کاربرد این ترکیب  هزاردانهوزن 

تیمارهاي اگزادیارژیل+  که آنجا ازکاربرد انفرادي پرتیالکلر بود. 

هـاي هـرز بهتـر از گـروه     متیـل در کنتـرل علـف   بن سولفورون

متیـل در کنتـرل اویارسـالم    سـولفورون پرتیالکلر بودند و نیز بن

رویشی تیوبنکارب سـبب  پس کشعلفداشت و عملکرد خوبی 

بهبود کنترل سوروف در تیمارهاي مربوطه شد، لذا علت این امر 

در  کشعلفباالتر این  سوزيگیاهتوان در ارتباط با اثرات را می

  ها دانست.  کشعلفمقایسه با سایر 

  

  گیري کلی نتیجه

 مـؤثر هـاي  کلید موفقیت کشت مستقیم بـرنج فراهمـی تکنیـک   

اجزاي مـدیریت تلفیقـی    عنوانبهاستفاده  براي هرز علفنترل ک

با توسعه کشت مستقیم  که آنجا از. بنابراین استهاي هرز علف

افـزایش خواهـد یافـت، لـذا توسـعه       هـا کشعلفبرنج، کاربرد 

و ارقـام بـرنج داراي مقاومـت     مؤثری ایمن و کشعلفترکیبات 

ل عمـومی نیـز قـرار    که مورد اقبـا  هاکشعلفمطلوب در مقابل 

 عنوانبهها گیري از آنختن کشاورزان به بهرهگیرند، براي قادر سا

نیـاز خواهنـد بـود.     هاي هرز مورداجزاي مدیریت تلفیقی علف

گیاه ، تحمل هرز علف، روش و زمان کاربرد، نوع کشعلفنوع 

در توســعه  ســتیبای کــاربرد صــرفه بــودنبــه و مقــرون زراعــی

زارعـان از اثـرات    . آگـاه کـردن  رار گیـرد مـدنظر قـ   هاکشعلف

ویـژه  بـه  آن از پسو قابلیت بهبود برنج  هاکشعلف سوزيگیاه

رقـم هاشـمی کـه یکـی از      جملـه  ازرایج منطقه  مورد ارقامدر 
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رود، در پـذیرش کشـت   شـمار مـی  ترین ارقام بومی بهپرمصرف

کـاربرد  مستقیم برنج حـائز اهمیـت زیـادي اسـت. از آنجـا کـه       

گیرد کـه  ها در کشت مستقیم برنج هنگامی صورت میشکعلف

، هاي برنج در مقایسه با کشـت نشـایی کوچـک هسـتند    گیاهچه

تعیـین   و بـوده  زیـاد  کشعلفناشی از کاربرد  سوزيگیاهخطر 

 ها از اهمیت زیادي برخوردار است.کشعلفزمان بهینه کاربرد 

کشت مسـتقیم  در  سوزيگیاهبنابراین با توجه به افزایش احتمال 

و اطمینان  هاکشعلفسازي کاربرد مرطوب، نیاز مبرمی به بهینه

براي کشـاورزان در   ارزش باو  مؤثرابزاري  هاکشعلفاز اینکه 

کشت مستقیم در آینده باقی خواهند ماند، وجـود دارد. در ایـن   

هـا کـه ضـمن کـاهش     کـش علفراستا رویکرد کاهش مصرف 

بـه   کـش علـف کـاهش ورود   ، سـبب سـوزي گیاهپتانسیل وقوع 

و  یرویشـ هاي پیشکشعلفکاربرد بهینه شود، و نیز محیط می

 کـش علـف کـاربرد   نیـاز بـه   توانـد که می رویشی زودهنگامپس

مسـتلزم توجـه بیشـتري     دیرهنگام را مرتفـع سـازد،   رویشیپس

  است.  
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Abstract 

To investigate some common herbicides of transplanted rice for direct wet-seeding of Hashemi cultivar, this study was 
conducted in a randomized complete block design with three replications. Treatments were as follow: (i) recommended 
dose of pretilachlor, (ii) oxadiargyl + bensulfuron-methyl, (iii-vi) adding propanil or thiobencarb to treatment (i) and 
(ii), (vii-x) adding cinosulfuron to treatment (iii) to (vi), (xi) weed free condition, and (xii) weed infested condition. The 
highest total weed infestations were observed when pretilachlor, oxadiargyl + bensulfuron-methyl and pretilachlor plus 
propanil or thiobencarb had been applied. The highest rice height was recorded in weed infested, but for other traits, 
comparison of herbicide treatments showed the least rice growth and yield for pretilachlor (due to the highest weed 
competition) and oxadiargyl + bensulfuron-methyl + thiobencarb. In the recent treatment panicle and grain number, and 
1000-grain weight were lower than those for individual application of pretilachlor. Since applying oxadiargyl + 
bensulfuron-methyl suppressed weeds better than treatments containing pretilachlor, and also considering the effective 
control of nutsedge by bensulfuron-methyl, and barnyardgrass by thiobencarb, it seems that the phytotoxicity effects of 
oxadiargyl + bensulfuron-methyl + thiobencarb on rice are serious. In the herbicide applied treatments, the maximum 
number of tiller and panicle, and biological and grain yield were observed in oxadiargyl + Bensulfuron-methyl+ 
Propanile treatments. Despite the acceptable weed control, it seems that Hashemi cultivar was susceptible to herbicides 
in saturated soil condition and symptoms of phytotoxicity were appeared in crop plants. 
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