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کارایی برخی از علفکشها در کنترل پيزور ( )Bolboschoenus maritimus (L.) Pallaدر
مزارع برنج شمال ایران
هاشم امين پناه* -1بيژن یعقوبی
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چكيده
پیزور علفهرزی چند ساله و مقاوم به غرقاب از خانواده اویارسالم است که در سالهای اخیر جمعیت آن در مزارع برنج شمال کشور رو به افززای
است .بهمنظور کنترل شیمیایی پیزور در برنج ،آزمای مزرعهای طی دو سال متوالی در مؤسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت اجزرا شزد .در سزال
اول ،کارایی علفک های رایج مزارع برنج شامل پرتیالکلر ،بوتاکلر ،بنسولفورونمتیل ،اکسادیارژیل و تیوبنکارب در کنترل پیزور مطالعه شد .بر مبنزای
نتایج سال اول ،کارایی برخی علفک های انتخابی و جدید از گروه سولفونیل اوره ها ( ALSها) مزارع بزرنج از جملزه فلوستوسزولفورون ،پنوکسزو،م،
متسولفورونمتیل و نیز علفک پیرازولیت از خانواده پیرازولها در مقایسه با بنسولفورونمتیل در سال دوم مورد بررسی قرار گرفت .نتزایج سزال اول
نشان داد که حداقل زیستتوده پیزور در کرتهای تیمار شده با بنسولفورونمتیل ( 1/5گرم بر متر مربع) و پرتیالکلر ( 10/6گرم بر متر مربع) در شز
هفته پس از نشاکاری مشاهده شد ،درحالیکه سایر علفک ها کارایی مطلوبی در کنترل پیزور نداشتند .نتایج آزمای سال دوم مشزابه نتزایج آزمزای
اول ،یعنی کارایی بسیار خوب بنسولفورونمتیل ( )≤%97در کنترل پیزور بود .بعالوه ،نتایج نشان داد کزه کزاربرد فلوستوسزولفورون و پیرازولیزت سزب
کاه معنیدار زیستتوده پیزور ( )≤%91در مقایسه با شاهد عدم کنترل گردید ،درحالیکه علفک های پنوکسو،م و متسولفورون تأثیر بسیار کمزی
در کاه زیستتوده پیزور ( )≥%49داشتند .با توجه به مکانیزم عمل متفاوت علفک های جدید و سازگاری آنها بزا بزرنج ،کزاربرد آنهزا در تنزاوب بزا
علفک های موجود برای کنترل شیمیایی پیزور و اجتناب از مقاومت در صورت ثبت در کشور توصیه میشود.
واژههای كليدی :برنج ،علفهرز ،کاه

عملکرد ،کنترل شیمیایی

مقدمه
علفهزایهزرز یکزی از عوامزل اصزلی کزاه دهنزده عملکزرد
محصو،ت زراعی از جمله برنج محسوب مزیشزوند .میززان خسزارت
علفهایهرز در مزارع برنج در صورت عدم کنترل ،از  36تا  56درصد
در فیلیپین ( 40 ،)25تا  100درصزد در کزره جنزوبی ( 30 ،)15تزا 40
درصد در بنگالدش ( )20و تا  79درصد در ایران ( )17گززارش شزده
است .بی از  25گونه علفهرز ،که عمدتاً از گنزدمیان و جگزنهزا و
شبهپهنبرگها هستند ،در مزارع برنج ایران گزارش شده اسزت (.)21
پیزور( 3پیزور دریایی یا سیرپوس) علفهرزی چند ساله ،رطوبتپسزند
 -1دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسزالمی ،رشزت،
ایران
)Email: aminpanah@iaurasht.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -2استادیار ،مؤسسه تحقیقات بزرنج کشزور ،سزازمان تحقیقزات ،آمزوزش و تزرویج
کشاورزی ،رشت ،ایران
DOI: 10.22067/jpp.v32i2.57583
3- Bolboschoenus maritimus (L.) Lye. syn. Scirpus
maritimus L

از خانوده اویارسالم 4و مقاوم به غرقزاب اسزت کزه پزس از سزورو
مهمترین علفهرز مزارع برنج شمال کشور محسزوب مزیشزود (.)37
پیزور به علت سرعت رشد زیاد از توانایی بزا،یی در رقابزت بزا بزرنج
برخوردار است و تعداد زیادی غده تولید میکند .این علفهرز در مزارع
ماندابی ظهور پیدا میکند و دارای قدرت جذب سریع عناصزر غزذایی
میباشد .مهمترین روشهای تکثیر این علفهرز بزهترتیز از طریز
غده ،استولون و بذر است .جهت جلوگیری از خسارت اقتصادی پیزور،
،زم است که مزرعه برنج تا چهار هفته عاری از این علفهزرز باشزد
( .)2گزارش شده است که در صورت رقابت پیززور بزا بزرنج در تمزام
فصل روی  ،عملکرد محصزول  60–100درصزد کزاه یافزت (.)2
مامون و همکاران نیز ( )19گزارش کردند که عملکرد دانه برنج در اثر
رقابت با علفهایهرز تا  50درصد کاه یافت.
مدیریت مبتنی بر کنترل سزورو در مززارع بزرنج شزمال کشزور
(زمان پادلینگ ،غرقاب ،نوع علفک هزای مصزرفی ،زمزان مصزر
علفک و زمان وجیندستی) ،شرایط اقلیمی شزمال کشزور و وجزود
4- Cyperaceae
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بارندگیهای سیالبی در نیمه دوم سال که بعلت پست و آبگیزر بزودن
مزارع برنج منجر به ایجاد شرایط با تالقزی در ایزن مززارع مزیشزود،
سب شده است که در سالیان اخیر تراکم علزفهزایهزرز مقزاوم بزه
غرقاب از جمله پیززور بزهطزور چشزمگیری افززای پیزدا کنزد (.)17
بنابراین تشدید شرایط غرقابی تقریبا در کلیه فصزول سزال در مززارع
برنج موج گسترش علفهرز پیزور به درون مزارع می شود ( .)18در
ضمن ،بر خال علفهایهرز یکساله خانواده جگن مانند اویارسزالم
بززذری 1کززه بززه گززراسک ز هززای مزززارع بززرنج حسززاس هسززتند،
علفهایهرز چند ساله این خزانواده ماننزد پیززور فقزط بزه برخزی از
گراسک ها (پرتیالکلر و اکسادیارژیل) حساسیت نسبی دارنزد ( ،)2و
برخی گراسک های دیگر همانند تیوبنکارب سب تحریک جوانهزنی
و رشد غدههای پیزور میشوند ( ،)10که این عوامل نیز میتواننزد بزر
گسترش پیززور تأثیرگزذار باشزند .همینزین ،جوانزهزنزی دیزرهنگزام
علفهایهرز چند ساله ریزومدار سب افززای احتمزال فزرار آنهزا از
عملیات مدیریتی نظیر شخم ،تسطیح و مالهکشی ،غرقاب و علفک
در مقایسه با علفهایهرز یکساله بذری میگردد ( .)37ضمن اینکزه
کارایی وجین دستی در کنترل پیزور بهدلیزل قزرار گزرفتن انزدامهزای
رویشی آن در عم های پایینتر ،کم میباشد (.)29
اگرچه در سالهای اخیر مصر علفک ها به دلیزل مخزاطرات
زیستمحیطی و افزای بروز مقاومت در علفهایهزرز نگرانزیهزای
جدّی بوجود آورده است ،اما عملکرد انتخابی خزوب علزفکز هزا در
برنج ،کارایی مطلوب آنها در کنترل علفهزایهزرز ،کمبزود و گرانزی
کارگر جهت وجین دستی علزفهزایهزرز در مززارع بزرنج و کزاه
هزینههای تولید در مقایسه با وجین دستی سب شده است که اساس
مدیریت علفهایهرز مزارع برنج همینان بر کنترل شیمیایی اسزتوار
باشد .گزارش شده است که در حال حاضر حدود  99درصد برنجکاران
حداقل از یک علفک جهت کنترل شیمیایی علفهایهرز در مزارع
برنج بهره میجویند ( .)37در طی چهار دهه گذشزته 14 ،علزفکز
شامل "باریکبرگک ها"" ،پهنبرگکز هزا و جگزنکز هزا" و
علفک های دومنظوره جهت کنترل شیمیایی علفهزایهزرز مززارع
برنج به ثبت رسیدهاند ( .)37بااینحال ،بوتاکلر ،پرتیالکلر ،تیوبنکزارب،
اکسادیارژیل و بن سولفورونمتیل از مهمترین علفک های ثبت شده
مزارع برنج کشور در دو دهه اخیر بودند که در سالهای اخیر بزی از
 90درصد علفک هزای مززارع بزرنج بزه بوتزاکلر (یزا پرتیالکلزر) و
بنسولفورونمتیل منحصر شده است (.)37
بن سولفورونمتیل 2یک علف ک انتخابی از گروه سزولفونیلاوره
(بازدارنده سنتز آنزیم  )ALSجهت کنترل پهنبرگهزا و جگزنهزا در

1- Cyperus difformis L.
)2- 2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-carbamoylsulfamoylo-toluic acid methyl ester

مزارع برنج است ( .)24بنسولفورونمتیل دارای تأثیر نسبی در کنتزرل
سورو و کارایی بسیار خوب در کنترل جگنها و پهنبرگهای مزارع
برنج است .با این حال ،مصر مداوم این علفکز در مززارع بزرنج
سب بزروز مقاومزت در علزفهزایهزرز بزه آن گردیزده اسزت (.)12
متسولفورونمتیل 3از علفک های نسبتاً قدیمی برنج در دنیا از ایزن
گروه است کزه در ایزران ثبزت نشزده اسزت .فلوستوسزولفورون 4هزم
علف ک دیگری از این گروه است که در سال  2003معرفی شد (،)3
که جهت کنترل پهنبرگها ،برخی گراسها و جگنها در مزارع برنج
و سایر غالت بکار میرود ( .)13از مهمترین مشخصات علفک های
این گروه کنترل طیف وسیعی از علفهایهرز با مصر مقادیر بسزیار
کم ،خاصیت انتخابی با ،و سزمیّت بسزیار کزم آن بزرای حیوانزات و
انسان میباشد (.)27
تیوبنکززارب5علززفکشززی سیسززتمیک و پززی رویشززی از گززروه
تیوکارباماتها است .این علفک توسط ریشه و ساقه گیاهیزههزای
هرز حساس جذب و مانع رشد و تقسیم سلولی در مریستم انزدامهزای
هوایی میشود .مصر این علفک در شرایط غیرغرقاب و یا قبل از
نشاکاری سب ایجاد گیاهسوزی و اختال،ت فیزیولوژیک در برنج و در
نهایت سب کاه شدید عملکرد گردید ( .)9در حال حاضزر مشزکل
کوتولگی بوتههای برنج به ایزن علزفکز نسزبت داده شزده و ایزن
گزارشات کاه شزدید مصزر آن را بزهدنبزال داشزته اسزت (.)38
اکسادیارژیل6علفک پی رویشی از خانواده اکسادیازولها است کزه
جهت کنترل پهنبرگها و باریکبرگها در مزارع برنج مورد اسزتفاده
قرار میگیرد (.)8
8
بوتاکلر 7و پرتیالکلر علفک هایی از گزروه اسزتانیلیدها هسزتند
که عمدتاً جهت کنترل سورو در مززارع بزرنج مزورد اسزتفاده قزرار
میگیرند ،اگرچه این علفک ها و بویژه پرتیالکلر کزارایی نسزبی بزر
کنترل پهنبرگها و جگنها نیز دارنزد .امزروزه نگرانزی هزای متعزدد
زیستمحیطی ناشی از مصر کلرواستامیدها سزب شزده اسزت کزه
مصر این علفک در برخی کشورهای تولید کننزده بزرنج دنیزا بزا
محدودیت جدّی مواجه شود ،بهطوریکزه در حزال حاضزر کمتزر از 5
درصد مزارع برنج ژاپن با این علفک تیمار میشزوند .همینزین در
]3- 2-[(4-methoxy -6- methyl-1,3,5-triazin-2-yl) amino
carbonyl] amino] sulfonyl] benzoicacid
4)1-[3-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl
]amino
carbonyl] amino] sulfonyl]-2-pyridinyl]-2-fluoropropyl
methoxyacetate
5- S-[(4-chlorophenyl)methyl]diethylcarbamothioate
63-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
7N-(butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6diethylphenyl)acetamide
82-Chloro-N-2',6'-diethylphenyl-N-(2propoxyethyl)acetanilide

كارایی برخی از علفكشها در كنترل پیزور...

حال حاضر مصر این علفک در ایا،ت متحده آمریکا ممنوع است
( .)22این عوامل سب شده است که معرفی علفک های جدیزد بزا
مکانیسم عمل متنوع و سازگار با محیطزیست در مززارع بزرنج کشزور
ضروری بهنظر برسد.
پنوکسو،م 1علفک انتخابی مزارع برنج است ( )16کزه کزارایی
خوبی بر سورو  ،جگنهای یکساله و برخی پهزنبزرگهزا دارد (.)5
این علفک از خانواده تریازولوپیریمیدین سولفونامید و بازدارنده سنتز
اسیدهای آمینه است ( .)26پیرازولیت 2علف کشی از خانواده پیرازولها
است که برای کنترل گراسها ،جگنها و پهنبرگها در مززارع بزرنج
استفاده میشود ( .)32این علفک از سزنتز کارتنوییزدها در گیاهزان
حساس جلوگیری میکند (.)34
با توجه به اهمیت پیزور به عنوان یکزی از علزفهزایهزرز مهزم
مزارع برنج و افزای آلودگی مزارع برنج شمال کشور به این علفهرز
در سالهای اخیر و نیز تحمل ایزن علزفهزرز بزه شزرایط غرقزاب و
هزینهبر بودن وجیندستی در کنترل آن ،ثبت علفک هزای جدیزد و
مناس جهت کنترل آن ضروری است .بنابراین هد از اجزرای ایزن
آزمای  ،بررسی کارایی علفک های رایج مزارع برنج و نیز برخزی از
علفک های جدید که ممکن است در آینده نزدیک در ایران به ثبت
برسند ،جهت کنترل شیمیایی پیزور بود.

مواد و روشها
این تحقی در مؤسسه تحقیقات برنج کشزور واقزع در شهرسزتان
رشزت بزا طزول جارافیزایی  40درجزه و  50دقیقزه شزرقی و عزر
جارافیایی  36درجه و  54دقیقه شمالی در قال دو آزمای با استفاده
از طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکزرار اجزرا شزد .قبزل از
انجام آزمای از خاک مزرعه آزمایشی نمونهبرداری صورت گرفت که
نتایج تجزیه خاک در جدول  1آمده است.
عملیات آمادهسازی زمین اصلی شامل شزخم زمسزتانه در اواسزط
دی ماه ،شخم دوم در فصل بهار ،گلخرابی و تسطیح کرتها بزود .در
هززر دو آزمززای  ،خزانززه بززرنج در تززاری  28فززروردین احززداو و
گیاهیههای رقم هاشمی در تاری دوم خرداد به زمین اصلی منتقل و
به تعداد سه گیاهیه در هر کپه در کرتهایی به ابعاد  3 × 6متر و بزا
فاصله کاشت  25 × 25سانتیمتر بصورت دستی نشاء گردیدنزد .رقزم
هاشمی یک رقم بومی است که عملکرد کمتری در مقایسزه بزا ارقزام
اصالح شده تولید مزیکنزد و در ضزمن از دوره رشزد کوتزاهتری نیزز
برخوردار است .کاربرد علفک های مورد بررسی بر طب دستورالعمل
]1- 2-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy [1,2,4
)triazolo [1,5-c] pyrimidin-2-yl) -6-(trifluoromethyl
benzenesulfonamide
2- 4-(2,4-dichlorobenzoyl)-1,3-dimethyl-5-pyrazolyl ptoluenesulfonate
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مربوطه صورت گرفت .بدین صورت کزه در ابتزدا اطزرا هزر کزرت
پشتهبندی صورت گرفت و پشتهها بزه دقزت بزا پوشز پالسزتیکی
مخصوص به عم حدود  20سانتیمتزر پوشزانده شزدند تزا از نشزر و
خروج آب هر کرت به کرتهای مجزاور و نیزز جزویهزای زهکشزی
جلوگیری شود .سزپس ارتفزاع آب در هزر کزرت بزه میززان  5الزی 7
سززانتیمتززر ثابززت نگززه داشززته شززد و پززنج روز پززس از نشززاکاری
علفک های مورد بررسی به طور یکنواخت و به میزان مورد نظزر در
هر کرت به روش قطزرهپاشزی پخز گردیدنزد .ارتفزاع آب در کلیزه
کرتها در طول دوره رشد برنج در حدود  7-5سانتیمتزر ثابزت نگزه
داشته شد .دو هفته قبل از رسیدگی محصول نسبت بزه قطزع آبیزاری
کرتها اقدام گردید .میزان کود مزورد اسزتفاده در زمزین اصزلی 100
کیلوگرم اوره در هکتار بود که 50درصد در زمان نشاکاری و  50درصد
بقیه در زمان تشکیل اولین جوانه پانیکول در غال به خاک داده شد.
همینین در مرحله نشاکاری 100 ،کیلزوگرم سزوپر فسزفات تریپزل و
 150کیلو گرم سولفات پتاسیم در هکتار به خاک اضزافه شزد .جهزت
مبارزه با کرم ساقه خوار برنج ،از حشرهک دیازینون (دیزازینون آریزا،
فرمو،سزیون گرانززول  10درصزد ،شززرکت آریاشزیمی) بززه مقززدار 15
کیلوگرم در هکتار استفاده شد .وجیندستی کلیه علفهزایهزرز بجزز
پیزور در  3و  5هفته پس از نشاکاری صورت گرفت.
تیمارهای آزمای اول (سال  )1392شامل مصر علفک های
رایج مزارع برنج به میزان توصیه شده در کنترل پیزور بود که جزییات
آن در جدول  2آمده است .در ضمن ،در هر تکزرار یزک کزرت شزاهد
تمام وجین و یک کرت شاهد تمزام تزداخل بزه تیمارهزای آزمایشزی
اضافه شد.
در آزمای دوم (سال  ،)1393با توجزه بزه کزارایی بسزیار خزوب
بنسولفورونمتیل (از خانواده سولفونیلاورهها) در کنترل پیزور و تنزوع
علفک های مزارع برنج از ایزن خزانواده کزه هنزوز در ایزران ثبزت
نشززدهانززد ،کززارایی برخززی از علززفکز هززای ایززن خززانواده از قبیززل
فلوستوسولفورون ،پنوکسو،م و مت سولفورون متیل و نیزز علزفکز
پیرازولیت از خانواده پیرازولها که هنوز در ایران ثبت نشدهانزد ،مزورد
بررسی قرار گرفت .ضمن اینکه در این آزمای نیز ،در هر تکرار یزک
کرت شاهد تمام وجین و یک کرت شاهد تمام تزداخل بزه تیمارهزای
آزمایشی اضافه شد (جدول .)3
ارزیابی گیاه سوزی تیمارهای علف کشی بزر بزرنج در دو ،چهزار و
ش هفته پس از نشاکاری به روش چشمی انجام شزد ( .)39در ایزن
روش ارزیززابی ،کلززروز ،نکززروز ،شززادابی ،وضززعیت اسززتقرار و ارتفززاع
گیاهیهها بعنوان معیار ارزیابی بوده و به بوتههای در حال مرگ ،عدد
 100و بوتههای شاداب بدون علفک  ،صفر اختصزاص داده شزده و
سایر تیمارها در مقایسه با آنها سنجیده شدند (.)39
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جدول  –1خصوصيات فيزيكوشيميائي خاك مزرعه آزمايشي ( 30-0سانتيمتر)
)Table 1- Some physico-chemical properties of soil in field (0-30 cm

پتاسيم

فسفر

نيتروژن كل

Potassium
)(ppm
172

Phosphorus
)(ppm
8.6

Total nitrogen
)(%
2.2

اسيديته
pH
7.2

رس

سيلت

شن

Clay
)(%
44

Silt
)(%
52

Sand
)(%
4

كربن آلي
)Organic carbon (%
2.4

جدول  –2تيمارهای آزمايش سال اول ()1392
)Table 2- Treatments for first experiment (2013

دز مصرفي

كارخانه سازنده
Manufacturer
Aria Shimi, Iran
Kavoshkimia, Iran
Aria Shimi, Iran
Kavoshkimia, Iran
Golsam, Iran
-

-1

) Dose (g a.i. ha
1800
105
1000
2500
75
-

نام عمومي

نام تجاری
Trade name
Machete
Topstar
Rifit
Saturn
Londax
-

ارزیابی چشمی کنترل علفهایهزرز در دو ،چهزار و شز هفتزه
پززس از نشززاکاری انجززام شززد .بززرای ایززن منظززور بززه تیمززار شززاهد
وجین دستی نمره  100و تیمار شاهد بدون وجین و بدون علزفکز ،
نمره صفر اختصاص داده شد ( .)39سایر تیمارهزا نسزبت بزه ایزن دو
تیمار سنجیده شدند .جهت اندازهگیری زیست توده پیزور ،نمونهبرداری

Common name
)Butachlor (EC 60%
)Oxadiargyl (EC 3%
)Pretilachlor (EC 50%
)Thiobencarb (EC 50%
)Bensulfuron-methyl (DF 60%
Hand weeded
Weedy check

در سال اول در دو ،چهار و ش هفته پس از نشاکاری و در سال دوم
در چهار و  12هفته پس از نشاکاری از سطحی معادل  0/25متر مربع
(کوآدرات  0/5متر ×  0/5متر) در چهزار نقطزه از هزر کزرت انجزام و
سپس وزن خشک آن با قرار دادن نمونهها در آون با دمای  75درجزه
به مدت  72ساعت اندازهگیری شد.

جدول  –3تيمارهای آزمايش سال دوم ()1393
)Table 3- Treatments for second experiment (2014

كارخانه سازنده

دز مصرفي

نام تجاری

نام عمومي

Manufacturer

)Dose (g a.i. ha-1
20
30
30
40
3000
4000
2500
50
75
10
15
-

Trade name

Common name
)Flucetosulfuron (WG10%
)Flucetosulfuron (WG10%
)Penoxsulam (SC 240
)Penoxsulam (SC 240
)Pyrazolate (G 10%
)Pyrazolate (G 10%
Thiobencarb
* )Bensulfuron-methyl (DF 60%
* )Bensulfuron-methyl (DF 60%
*)Metsulfuron- methyl (WP 60%
*)Metsulfuron- methyl (WP 60%
Hand weeded
Weedy check

LG, Korea
Dow AgroScience Co., USA
Sankyo co., Japan
Kavoshkimia, Iran
Golsam, Iran
Shanghai Bosman Industrial Co., China
-

FLOXO
™Granite
Sanbird
Saturn
Londax
Bosman
-

*با توجه به کارایی اندک بنسولفورونمتیل و متسولفورونمتیل بر سورو و به دلیل آلودگی شدید مزرعه آزمایشی به سورو  ،تیوبنکارب در دُز توصیه شده همراه با این
علفک ها مصر شد

در زمان رسیدگی گیاه ،عملکرد دانه برنج اندازهگیری شزد .بزرای
اندازهگیری عملکرد دانه پس ازحذ حاشیه ،از مساحتی بزه انزدازه 5
متر مربع ( 2متر در  2/5متر) در هر کرت نمونهبرداری صورت گرفزت
و سپس عملکرد دانه بر مبنای رطوبت  14درصد محاسبه شزد .بزرای
اندازهگیری زیستتوده برنج ،در هر کرت بوتههزا از مسزاحتی معزادل

یک متر مربع کفبر و پس از آن به مدت  72ساعت در آون با دمزای
 70درجه سانتیگراد قرار داه شدند و سپس با توزین آن زیسزت تزوده
برنج تعیین شد .همینین با تقسیم وزن خشک دانزه بزه زیسزتتزوده
برنج ،شاخص برداشت محاسبه شد.
تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرم افزار ( SAS )ver. 9.1و

كارایی برخی از علفكشها در كنترل پیزور...

بر اساس طرح بلوکهای کامزل تصزادفی و مقایسزه میزانگینهزا بزا
استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد انجزام شزد (.)28
قابل ذکر است که فر نرمال بودن دادهها بزا اسزتفاده از نزرمافززار
مذکور مورد بررسی قرار گرفت و نرمال بودن دادهها تأیید شد.

نتايج و بحث
سال اول
ارزیابی چشمی و زیست توده پیزور

سورو معمولی ( ،)Echinochloa crus-galliسورو هوشمند
( ،)Echinochloa oryzoidesپیززززززور ( Bolboschoenus
 ،)maritimusاویارسالم یکسزاله ( ،)Cyperus difformisسزلواش
( ،)Monochoria vaginalisگوشاب یا روغنواش ( Potamogeton
 )nodususاز مهمترین علفهایهزرز در کزرت شزاهد عزدم کنتزرل
بودند .نتایج نشان داد که میزان کنترل پیززور بزا اسزتفاده از شزاخص
ارزیابی چشمی در بین علزفکز هزای رایزج بزرنج از لحزاا آمزاری
متفاوت بود (جدول  .)4در ارزیابی کنترل چشمی پیزور مشزخص شزد
که اگرچه در ابتدا تیوبنکارب و اکسادیارژیل کارایی خزوبی در کنتزرل
پیزور داشتند ،اما با گذشت زمان میزان کارایی آنها بهطور قابل توجهی
کاه یافت (جدول  .)4بوتاکلر نیز در ابتدا کارایی خوبی ( 98درصزد)
در کنترل پیزور نشان داد ،با این حال با گذشزت زمزان کزارایی آن در
کنترل پیزور کاه یافت ،به طوریکه در چهار و ش هفته پزس از
نشاکاری ،شاخص ارزیابی چشمی به ترتیز بزه  82و سزپس بزه 60
درصد کاه یافت .حداکثر کارایی کنترل پیزور در ش هفته پس از
نشاکاری در تیمار علفکز بزنسزولفورونمتیزل و سزپس در تیمزار
علفک پرتیالکلر مشزاهده شزد (جزدول  ،)4بزهطزوریکزه در ایزن
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تیمارها کنترل چشمی پیزور به ترتی به میزان  98و  85درصزد بزود.
این امر سب شد که وزن خشک علفهرز پیزور در این تیمارها بهطور
معنی داری کمتر از سایر تیمارهای علفکشزی و شزاهد تمزام تزداخل
گردد (جدول  .)4مطاب با نتایج ایزن آزمزای  ،کزارایی بسزیار خزوب
بنسولفورونمتیل در صورت کاربرد  6-8روز پزس از کشزت بزرنج در
کشت نشایی برنج در کنترل پیزور گززارش شزده اسزت ( .)4اخزتال
معنیداری در سطح آماری یک درصد در میزان زیستتزوده پیززور در
در دو ،چهار و ش هفته پس از نشاکاری در کرتهای تیمار شده بزا
علفک های بوتاکلر و اکسادیارژیل با شاهد عدم وجین مشاهده نشد
(جدول  .)4حزداکثر وزن خشزک پیززور در دو و شز هفتزه پزس از
نشززاکاری بززهترتی ز بززه میزززان  6/8و  63/2گززرم در متززر مربززع در
کرتهای تیمار شده با تیوبنکارب بود .زیستتوده پیزور در کرتهزای
تیمار شده با تیوبنکارب بهطور معنیداری ( )%75بیشتر از مقدار آن در
تیمار شاهد بدون وجین بود (جدول  .)4این نتیجزه احتمزا ً،بزه دلیزل
کززارآیی خززوب تیوبنکززارب در حززذ سززورو از رقابززت و در نتیجززه
دسترسی بیشتر پیزور به منزابع بزود .معزاذی کجزل و همکزاران ()17
گزارش کردند که علفک های باریکبرگک با کنترل سزورو و
ایجاد فضای خالی در آشیانه اکولوژیک ،سزب ظهزور و رشزد بیشزتر
دیگر علفهایهرز متحمل به غرقاب در کشت نشایی برنج میگردنزد
که این علفهایهرز در تیمار شاهد بزدون علزفکز کمتزر حضزور
دارند .به طور کلی نتایج مقایسه میانگین در جدول  4در خصوص وزن
خشززک پیزززور نشززان داد کززه کززارایی علززفک ز هززای تیوبنکززارب،
اکسادیارژیل و بوتاکلر در کنترل پیزور ضعیف بزوده و رضزایتبخز
نیست.

جدول  -4مقايسه ميانگين اثر علفكشها بر برخي صفات اندازهگيری شده
Table 4- Mean comparison of the effect of herbicides on some measured traits

زيستتوده پيزور

ارزيابي چشمي كنترل پيزور

)Bulrush biomass (g m-2
2-WAT 4-WAT 6-WAT
0.2c
3.3b
10.6c
0.1c
2.8b
1.5c
2.3b
27.0a
38.9b
6.8a
20.4a
63.2a
2.4b
23.6a
40.5b
2.2b
27.9a
36.2b

Bulrush control based on visual rating
2-WAT
4-WAT
6-WAT
97a
94b
85b
92b
98a
98a
98a
82c
60c
95a
83c
33e
97a
84c
40d
WAT= Week After Transplanting

تيمارها
Treatments
Pretilachlor
Bensulfuron-methyl
Butachlor
Thiobencarb
Oxadiargyl
Handweed
Weedy check

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حر مشابه از لحاا آماری اختال معنیداری ( )LSD≤0.05با یکدیگر ندارند
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Fischer's Protected
LSD test
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ارزیابی گیاهسوزی تیمارهای علفكشی گیاه برنج

نتایج نشان داد کزه اثزر علزفکز هزای رایزج مززارع بزرنج بزر
گیاهسوزی برنج متفاوت بزود .علزفکز هزای بزنسزولفورونمتیزل،
پرتیالکلر و بوتاکلر سازگاری خوبی با بزرنج داشزتند و سزب حزداقل
گیاهسوزی در برنج گردیدند .میزان گیاهسوزی برنج در دو هفته پس از
نشاکاری در اثر کاربرد علزفکز اکسزادیارژیل در مقایسزه بزا سزایر
علفک ها بهطور معنیداری بیشتر بود ،هر چند که با گذشزت زمزان
میزان گیاهسوزی برنج در این تیمار علفکشی بهطزور قابزل تزوجهی
کاه یافت .در مقابل ،کاربرد علف ک تیوبنکارب سب شد کزه بزا
گذشت زمان میزان گیاهسوزی بزرنج بزه طزور معنزیداری ()P≤0.01
افزای یابد (جدول .)5
عملکرد دانه ،زیست توده و شاخص برداشت برنج

حداکثر عملکرد دانه در کرتهای تیمار شده بزا علزفکز هزای
پرتیالکلر ( 4231کیلزوگرم در هکتزار) و بزنسزولفورونمتیزل (4000
کیلوگرم در هکتار) مشاهده شزد (جزدول  .)5عملکزرد دانزه در تیمزار
وجیندستی ( 3376کیلوگرم در هکتزار) و کزرتهزای تیمزار شزده بزا
علفک های بوتاکلر ( 3116کیلوگرم در هکتزار) ،تیوبنکزارب (3038
کیلوگرم در هکتار) و اکسادیارژیل ( 2586کیلوگرم در هکتار) در گزروه

آمززاری بعززدی قززرار گرفتنززد .برخززی از محققززان اظهززار کردنززد کززه
وجیندستی زمانی انجام میشود که علفهای هرز به اندازه کافی رشد
کرده باشند تا بیرون کشیدن آنها از خاک به آسانی صورت پزذیرد .در
نتیجه ،وقوع رقابت بین برنج و علفهایهرز قبل از انجام وجزین نیزز
میتواند منجر به کاه عملکزرد گزردد ( .)7عملکزرد دانزه در تیمزار
شاهد بدون مصر علفک در مقایسه بزا شزاهد وجزین دسزتی بزه
میزان  76درصد کاه یافت که این امر نشاندهنده آلزودگی شزدید
مزرعه آزمایشی به علفهایهرز میباشزد .مشزابه بزا عملکزرد دانزه،
حداکثر زیست توده برنج نیز با کاربرد علفک های پرتیالکلزر (8046
کیلوگرم در هکتار) و بنسزولفورونمتیزل ( 8930کیلزوگرم در هکتزار)
بدست آمد .رقابت شدید علفهایهرز با بوتههای برنج در تیمار شاهد
بدون وجین منجر به کاه زیستتزوده بزرنج بزه میززان  70درصزد
نسبت به شاهد وجیندستی گردید (جدول  .)5حداکثر شاخص برداشت
هم در کرتهای تیمار شده با علفک های پرتیالکلر ( 52/4درصد)،
بوتاکلر ( 50درصد) و تیمار شاهد وجیندستی ( 48/8درصد) و حزداقل
آن در تیمار شاهد بدون وجین ( 39/2درصد) مشاهده گردیزد (جزدول
 .)5این نتایج نشان میدهد که در شرایط رقابزت بزا علزفهزایهزرز،
میزان تخصیص مواد فتوسنتزی به دانه کاه مییابد.

جدول  -5مقايسه ميانگين اثر علفكشها بر برخي صفات اندازهگيری شده
Table 5- Mean comparison of the effect of herbicides on some measured traits

عملكرد زيستي

شاخص برداشت
-1

آسيب ديدگي برنج

عملكرد دانه
-1

)Harvest index (%

) Biologic yield (kg ha

) Grain yield (kg ha

52.4a
44.7c
50.0 ab
45.3bc
46.7bc
48.8abc
39.2c

8046ab
8930a
6243c
6806bc
5504c
6931bc
2072d

4231a
4000ab
3116c
3038c
2586c
3376bc
809d

Rice injury
2-WAT 4-WAT 6-WAT
5b
2b
1c
3b
1b
1c
4b
2b
1c
5b
12a
18a
15a
13a
5b
-

تيمارها
Treatments
Pretilachlor
Bensulfuron-methyl
Butachlor
Thiobencarb
Oxadiargyl
Handweed
Weedy check

;WAT= Week After Transplantingهفته پس از نشاکاری
در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حر مشابه از لحاا آماری اختال معنیداری با یکدیگر ندارند ()LSD≤0.05
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Fischer's Protected
LSD test

سال دوم
ارزیابی چشمی و زیست توده پیزور

بزر اسزاس ارزیزابی چشزمی مشزخص شزد کزه اگرچزه مصززر
علفک فلوستوسولفورون به میزان  20گرم در هکتار کارایی مطلوبی
در کنترل پیزور در دو هفته پس از نشاکاری ( 91/6درصد) داشت ،امزا
با گذشت زمان کارایی آن اندکی کاه یافت ،بهطوریکزه در شز
هفته پس از نشاکاری به  81/6درصزد رسزید (جزدول  .)6افززای دُز

مصرفی این علفک از  20به  30گزرم در هکتزار منجزر بزه بهبزود
کنترل پیزور ( 88/3درصد) گردید ،هرچند که از لحاا آماری معنزیدار
( )P≤0.05نبود .مصر علفک پنوکسو،م با دُز  30و  40گزرم در
هکتار ،علفک تیوبنکارب و متسزولفورنمتیزل تزأثیر مطلزوبی بزر
کنترل پیزور نداشت (جزدول  .)6بزا افززای دُز مصزرفی علزفکز
پیرازولیت از سه کیلوگرم به چهار کیلزوگرم در هکتزار ،کزارایی آن در
کنترل پیزور به نحو چشمگیری افززای یافزت و بزه سزطح مطلزوب
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هفته پس از نشاکاری رسید.
جدول  -6مقايسه ميانگين اثر علفكشها بر برخي صفات اندازهگيری شده
Table 6- Mean comparison of the effect of herbicides on some measured traits

زيستتوده پيزور
)Bulrush biomass (g m-2
6-WAT
7.2 (88)d
5.5 (91)d
45.2 (27)b
31.3 (49)c
32.9 (47)c
4.7 (92)d
27.9 (55)c
13.8 (77)d
4.1(93)d
46.6 (25)b
32.4 (47)c
3.9 (93)d
62.3a

4-WAT
2.0 (92)c
0.1(99)c
21.5(11)a
13.4(44) b
14.9(38)b
2.6(89)d
12.2(49)b
1.5(93)c
0.7(97)c
21.3 (12)a
21.7 (11)a
0.1(99)c
24.3a

ارزيابي چشمي كنترل پيزور

دز علفكش

Bulrush control based on visual rating

Dose
)(g ai ha-1

Treatments

20
30
30
40
3000
4000
2500
50
75
10
15
-

Flucetosulfuron
Flucetosulfuron
Penoxsulam
Penoxsulam
Pyrazolate
Pyrazolate
Thiobencarb
Bensulfuron-methyl
Bensulfuron-methyl
Metsulfuron-methyl
Metsulfuron-methyl
Hand weeded
Weedy check

2-WAT
4-WAT
6-WAT
91.6a
88.3a
81.6a
97.6a
96.6a
88.3a
23.3d
13.3e
5.0c
45.0c
28.3cd
15.0c
68.3b
36.6c
36.6b
93.3a
86.6a
85.0a
26.6d
16.6de
13.3de
93.6a
85.0a
81.6a
98.6a
95.0a
90.0a
68.0b
41.6c
11.6c
70.0b
60.0b
28.3b
95.0a
86.6a
83.3a
;WAT= Week After Transplantingهفته پس از نشاکاری

تيمارها

اعداد بیرون پرانتز مقدار صفت و اعداد داخل پرانتز مقدار آن بر حس درصد نسبت به شاهد بدون علفک است
در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حر مشابه از لحاا آماری اختال معنیداری ( )LSD≤0.05با یکدیگر ندارند
Data are expressed as a percentage of the non-treated control for the respective treatment in the parentheses
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Fischer's Protected
LSD test

مصر مخلوط علفک تیوبنکزارب بزنسزولفوورنمتیزل بزه
میزان  50گرم در هکتار اگرچزه در اوایزل رشزد بزرنج سزب کنتزرل
مطلوب پیزور گردید ،اما در ادامزه فصزل رشزد کزارایی آن در کنتزرل
پیزززور کززاه یافززت (جززدول  .)6بززا افزززای مصززر علززفک ز
بنسولفوورنمتیل به میزان  75گرم در هکتار ،کنترل پیززور بزه نحزو
رضایتبخشی ( )≤%90بهبود یافت .گزارش شده است که علفکز
بنسولفورونمتیل ممکن است در دُزهای پایینتزر از دُز توصزیه شزده
سب بروز پدیده هورمزیس1و تحریک رشد علفهایهرز گزردد (.)33
کاه کارایی بنسولفورونمتیل در حداقل دُز توصیه شده برای پیزور
ممکن است به علت پدیده مذکور باشد .حداکثر بیومس پیززور در هزر
دو مرحله نمونهبرداری (  4و  12هفته پس از نشاکاری) در تیمارهزای
علفکشی مصر پنوکسو،م به میزان  30گزرم در هکتزار و مخلزوط
علف ک تیوبنکارب مت سولفورون متیل مشاهده شزد ،درحزالیکزه
حداقل بیومس پیزور هم در هر دو مرحله از نمونهبرداری در تیمارهای
علف کشی مصر فلوستوسولفورون به میزان  20و  30گرم در هکتار،
پیرازولیت چهار کیلوگرم در هکتار و مخلوط علزفکز تیوبنکزارب
بنسولفوورن متیل مشاهده شد (جدول .)6
محققان گزارش کردند که مخلوط تیوبنکارب با بنسولفورونمتیل
کارایی مطلوبی ( 95درصد) در کنترل علفهزایهزرز مززارع بزرنج از
1- Hormesis

قبیززل سززورو  ،پیزززور و قاش ز واش داشززت ( .)14اگرچززه کززارایی
پنوکسو،م در کنترل جگنهای یکساله مؤثر گزارش شده است (،)35
اما با توجه به چند ساله و ریزومدار بودن جگنهای غال مزارع بزرنج
شمال کشور از جمله پیزور ،علفکز پنوکسزو،م نمزیتوانزد گزینزه
مناسبی جهت کنترل آنها باشد ( .)17علفک مزتسزولفورونمتیزل
کززارایی ضززعیفی در کنتززرل پیزززور داشززت ( ،)≥%28هززر چنززد کززه
گزارشهای سایر محققان نشان میدهد که علفک مذکور توانزایی
مطلززوبی در کنتززرل بیوتیزز هززای قاشزز واش مقززاوم بززه سززایر
علفک های خانواده سولفونیلاوره داشت ( .)6نکته قابل توجه دیگزر
در جدول  ،6عدم امکان کنترل کامزل پیززور از طریز وجزیندسزتی
میباشد .برخی محققان گزارش کردند که غدههای پیززور نسزبت بزه
بذر علفهایهرز یکساله بذری از اعماق پایینتر خزاک مززارع بزرنج
جوانه زده و در نتیجه حذ کامل آن با وجیندستی امکانپذیر نیست
(.)37
ارزیابی گیاهسوزی تیمارهای علفكشی بر برنج

میزان اختال،ت رشدی در مرحله رویشی و گیاهسزوزی بزرنج در
تیمارهای علف کشی مورد بررسی متفزاوت بزود .در دو هفتزه پزس از
نشاکاری ،حداکثر گیاهسوزی برنج ( 18درصزد) در تیمزار علزفکشزی
مصر  30گرم در هکتار فلوستوسولفورون مشزاهده شزد (جزدول .)7
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البته با گذشت زمان ،میزان گیاهسوزی برنج در این تیمار علزفکشزی
بهطور قابلتوجهی کاه یافت و به  8درصد رسزید .حزداکثر میززان
گیاهسوزی برنج در ش هفته پس از نشاکاری در تیمزار علزفکشزی
مخلوط تیوبنکارب مت سولفورونمتیل  15گزرم در هکتزار ( )%26و
پس از آن در تیمار علفکشی مخلوط تیوبنکارب بنسولفورونمتیل
 75گرم در هکتار ( )%21مشزاهده شزد (جزدول  .)7علزفکز هزای
پیرازولیت و پنوکسو،م نیزز سزازگاری خزوبی بزا بزرنج نشزان دادنزد.
محققان گزارش کردند که میزان گیاه سوزی برنج بسته به رقزم ،نزوع
علفک و دُز آن متفاوت است .به عنوان مثال ،گزارش شده است که
رقم هاشمی سازگاری با،یی نسزبت بزه علزفکز پنوکسزو،م دارد
( .)17در مقابل ،یعقوبی و همکاران ( )38اخزتال،ت رشزدی و ظهزور
خوشههای دفرمه در برنج رقزم هاشزمی در اثزر تیمزار بزا علزفکز
تیوبنکارب را گزارش کردند .ترکاشوند و همکاران ( )31گزارش کردند
که گیاهسوزی برنج در اثر کاربرد علفک متسولفورونمتیزل سزب
کاه عملکرد رقم هاشمی گردید ،درحالیکه گیزاهسزوزی حاصزل از
کززاربرد علززفکز هززای فلوستوسززولفورون ،پنوکسززو،م ،پیرازولیززت،
بنسولفورونمتیل و تیوبنکارب سب کاه عملکرد برنج نگردید.
عملکرد دانه ،زیست توده و شاخص برداشت برنج

حداکثر عملکرد دانه ( 5271کیلوگرم در هکتار) در کرتهای تیمار
شده با مخلوط علفک های تیوبنکارب بنسولفورونمتیل  50گرم
در هکتار حاصل شد ،هر چند که بین عملکرد دانزه در ایزن تیمزار بزا
عملکرد دانه در تیمارهای فلوستوسولفورون  30گرم در هکتار ،مخلوط
علفک های تیوبنکارب بنسولفورونمتیزل  75گزرم در هکتزار ،و
مصر پیرازولیت بزه میززان  4کیلزوگرم در هکتزار از لحزاا آمزاری
اختال معنیداری وجود نداشت (جدول  .)7واکن زیستتوده بزرنج
به تیمارهای مورد آزمای هم تقریبزا مشزابه بزا عملکزرد دانزه بزود.
حززداکثر زیسززتتززوده بززرنج در کززرتهززای تیمززار شززده بززا مخلززوط
علفک های تیوبنکارب بنسولفورونمتیل  75و  50گرم در هکتار
حاصل شد (جدول .)7
علت با ،بودن عملکرد دانه و زیستتوده برنج در کرتهای تیمار
شده با علفک های فلوستوسولفورون و پیرازولیزت ،کنتزرل مطلزوب
پیزور میباشد .همینین با ،بودن عملکرد دانه و زیستتوده بزرنج در
کززرتهززای تیمززار شززده بززا مخلززوط علززفک ز هززای تیوبنکززارب
بززنسززولفورونمتیززل بززه علززت کنتززرل مطلززوب طیززف وسززیعی از
علفهایهرز مزارع برنج شامل باریکبرگها ،پهن برگها و جگنهزا
در این تیمارهای علفکشی بوده است .تیوبنکارب علفکشی است که
سززورو را بززه نحززو مطلززوبی کنتززرل مززیکنززد ،در حززالیکززه
بن سولفورون متیل کارایی خوبی در کنترل پهنبرگهزا و جگزنهزای

مزارع برنج دارد .این امر منجر به کاه رقابت برنج و علفهایهزرز
بر سر نزور و عناصزر غزذایی و در نهایزت افززای عملکزرد گردیزد.
در ضمن ،کنترل مطلوب طیف وسیعی از علفهایهرز در ایزن تیمزار،
نیاز به وجین علفهایهزرز را کزاه داد .نکتزه قابزل توجزه دیگزر،
کاه معنیدار عملکرد دانه در تیمار شاهد وجیندستی نسبت به اکثر
تیمارهای کنترل شیمیایی مذکور بود (جدول  )7که در ایزن خصزوص
نتایج مشابهی در آزمای سال اول نیز مشاهده شد (جدول  .)5به نظر
مززیرسززد کززه کززاربرد علززفکز هززای چنززد منظززوره و یززا مخلززوط
باریکبرگک ها با "پهنبرگک ها و جگنک ها" در مزارع بزرنج
ضمن کاه تعداد دفعات وجین عملکرد دانه را بهطور معنزیداری در
مقایسه با شاهد وجیندستی افزای میدهد .همانطور کزه قزبال هزم
ذکر شد احتما ،شزروع رقابزت بزین بزرنج و علزفهزایهزرز قبزل از
وجیندستی ( )7منجر به کاه عملکرد در کرت شاهد وجزیندسزتی
گردید .همینین عملکرد دانه در کرتهای تیمار شده با تیوبنکزارب و
پنوکسو،م به دلیل عدم کارایی مؤثر این علفک ها در کنترل پیززور
بهطور معنیداری کمتر از عملکرد دانه در کرتهای تیمار شده با سایر
علفک ها بود (جدول  .)7معاذی و همکاران ( )17گزارش کردند که
علفک خاک مصر پنوکسو،م به میزان  48گزرم مزاده مزؤثره در
هکتار کارایی ضعیفی در کنترل پیزور داشت .عملکزرد دانزه در تیمزار
شاهد عدم وجین در مقایسه با تیمار شاهد وجیندستی و تیمار کزاربرد
مخلوط علفک های تیوبنکارب بزنسزولفورونمتیزل  50گزرم در
هکتار بهترتی به میزان  51و  62درصد کاه یافت (جدول  .)7این
موضوع نشاندهنده خسارت شدید پیزور در مزرعزه بزرنج در صزورت
عدم کنترل میباشد .با توجه به وجود آب کافی در مزارع برنج نشایی،
کاه عملکرد دانه عمدتا به علت رقابت بین علفهایهرز و برنج بر
سر نور و مواد غذایی میباشد .سایر محققان نیز کاه عملکرد دانزه
برنج در شرایط عدم کنترل علفهایهرز را گزارش کردند (20 ،15 ،1
و  .)25همینین نتایج نشان داد که اگرچه شاخص برداشزت در تیمزار
شاهد وجیندستی نسبت به اغل تیمارهای شیمیایی کمتر بود ،امزا از
لحاا آماری این اختال معنیدار نبزود (جزدول  .)7حزداقل شزاخص
برداشت هم در تیمار شاهد عدم وجین مشاهده شد (جدول  .)7مطاب
با نتایج این آزمای  ،برخی از محققان ( )11گزارش کردند که شاخص
برداشت برنج در اثر رقابت آن با علفهزایهزرز بزه طزور معنزیداری
کاه یافت .در مقابل ،ژایو و همکاران ( )40اعالم کردند که شاخص
برداشت تحت تأثیر معنیدار رقابت با علفهایهرز قزرار نگرفزت .بزا
توجه به فرمول شاخص برداشت ،نسبت عملکرد دانه بزه زیسزتتزوده
برنج ،به نظر میرسد که رقابت شدید بین علزفهزایهزرز و بزرنج در
صورت عدم وجین آنها اثر سوء بیشتری بر عملکزرد دانزه نسزبت بزه
تجمع زیستتوده برنج دارد.
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جدول  -7مقايسه ميانگين اثر علفكشها بر برخي صفات اندازهگيری شده
Table 7- Effect of different herbicides on some measurements

عملكرد زيستي

عملكرد دانه

)Harvest index (%

Biologic yield
)(kg ha-1

شاخص برداشت

آسيب ديدگي برنج

دز علفكش

Rice injury

Grain yield
)(kg ha-1

6-WAT

4-WAT

2-WAT

)(g ai ha-1

44.5ab
46.7a
45.5ab
43.9ab
42.5ab
44.5ab
46.0ab

9628abc
10281ab
4375e
6834de
7823bcd
9784abc
6557de

4247bc
4810ab
1991e
2958cd
3325c
4422ab
3028cd

3.4gh
8.3ef
13.3cd
16.6c
8.3ef
16.6c
8.3ef

5.0g
15.0e
5.0g
11.6f
0.1h
11.6f
6.0g

10.0cde
18.3ab
1.7f
11.6cd
5.0ef
11.6cd
5.3ef

46.9a

11324a

5271a

10.0de

16.6de

5.0ef

20
30
30
40
3000
4000
2500
50

40.5ab

11558a

4678ab

21.6b

21.6b

10.0cde

41.8ab

7444cd

3112cd

5.0fg

20.0bc

8.3de

10

41.3ab

7680bcd

3172cd

26.6a

27.0a

14.0bc

15

43.7ab
32.6c

6843de
4690e

2980cd
1445e

-

-

-

-

Dose

75

تيمارها
Treatments
Flucetosulfuron
Flucetosulfuron
Penoxsulam
Penoxsulam
Pyrazolate
Pyrazolate
TB
Bensulfuronmethyl
Bensulfuronmethyl
Metsulfuronmethyl
Metsulfuronmethyl
Hand weeded
Weedy check

;WAT= Week After Transplantingهفته پس از نشاکاری
در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حر مشابه از لحاا آماری اختال معنیداری ( )LSD≤0.05با یکدیگر ندارند
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Fischer's Protected
LSD test

در هر دو آزمای (جدولهای  4و  )6مشخص شد که مزیتزوان
هم از ارزیابی چشمی کنتزرل علزفهزایهزرز و هزم از انزدازهگیزری
زیستتوده علفهایهرز در مطالعه کارایی علفک ها بهره جسزت و
به نتایج مشابهی دست یافت .بنابراین روش ارزیابی چشمی مزیتوانزد
در نمونهبرداریهای مکزرر و غیزرتخریبزی در آزمزای هزای کنتزرل
علف هرز کاربرد داشته باشد ( .)23ضمن اینکه این روش برای مطالعه
کارایی علفک ها در شرایط باتالقی مزارع برنج به دلیزل سزهولت و
ارزانی قابل توصیه است ( .)36نتایج مشزابهی توسزط سزایر محققزان
گزارش شده است ( 23و .)30

نتيجهگيری

برنج ،بنسولفورونمتیل و پرتیالکلر کزارایی بزا،یی در کنتزرل پیززور
داشتند .از بین علفک های جدیزد مزورد بررسزی ،علزفکز هزای
فلوستوسولفورون و پیرازولیت ضمن دارا بودن سازگاری خوب با بزرنج
سب کاه قابل توجه زیستتوده پیزور نسبت به شاهد بدون کنترل
نیز گردیدند .این نتایج نشان داد که عملکزرد شزلتوک در کزرتهزای
تیمار شده با این علفک ها نیز از لحزاا آمزاری ( )P≤0.05تفزاوت
معنیداری با حداکثر عملکرد شلتوک (در کزرتهزای تیمزار شزده بزا
مخلوط علفک های تیوبنکارب بزنسزولفورونمتیزل) نداشزت .در
مقابززل ،نتززایج نشززان داد کززه علززفکزز هززای پنوکسززو،م و
متسولفورونمتیل تأثیر بسزیار کمزی در کزاه زیسزتتزوده پیززور
داشتند.
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