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مقایسه کارآیی چند علفکش انتخابی برنج روی علفهای هرز و عملکرد محصول در
مازندران
Comparison the efficacy of a few rice selective herbicide on control of weeds and crop yield
in Mazandaran

منصور منتظری ،*1الهیار

فالح ،2جواد خلدنوش9

چکيده:
این پژوهش برای ارزیابی کارآیی علفکشهای انتخابی برنج در کنترل سوروف –(Echinochloa crus
) ،galliجگن گرزی دریایی ( ،)Scirpus maritimusبارهنگ آبی معمولی ( )Alisma plantago-aquaticaو
همچنين عملکرد برنج رقم محلی طارم در سال زراعی  8811در مزرعه مؤسسه تحقيقات برنج کشور در آمل اجرا
شد .تيمارهای این آزمایش شامل علفکش پنوکسوالم در مقادیر  24 ، 83 ، 83 ، 42و  21گرم در هکتار ،پيش-
آميخته آنيلوفوس +اتوکسی سولفورون به ميزان  529گرم در هکتار ،آميخته در مخزن بوتاکلر+بنسولفورون
متيل به ترتيب به ميزان  8133و  29گرم در هکتار ،آميخته در مخزن بوتاکلر +سينوسولفورون به ترتيب به مقدار
 533و  43گرم ماده مؤثره در هکتار ،دو بار وجين دستی و شاهد بدون کنترل علفهای هرز بودند.
علفکش های مورد بررسی یک هفته پس از نشا به صورت قطره پاشی مصرف شدند .همه تيمارها به طور
معنیداری تعداد و وزن خشک بوتههای سوروف را کاهش دادند ،ولی تأثير پنوکسوالم در تمام مقادیر مصرف
بيش از بوتاکلر+بن سولفورون-متيل و آنيلوفوس +اتوکسی سولفورون ارزیابی شد .کمترین تعداد و وزن خشک
بوتههای جگن گرزی دریایی از کاربرد بوتاکلر+بن سولفورون-متيل به دست آمد که همچون تيمار وجين
دستی ،با سایر تيمارها اختالف معنیداری داشت .پنوکسوالم در مقادیر مصرف  83 ، 83 ، 42و  24گرم در هکتار،
بر خالف سایر تيمارها ،در مقایسه با شاهد ،تأثير معنیداری روی کاهش وزن خشک جگن گرزی دریایی نشان
نداد .همه تيمارها بارهنگ آبی را بطور کامل ( )%833کنترل کردند .وزن خشک اندام هوایی و ریشه برنج در
تمام تيمارهای علفکشی ،در مقایسه با شاهد ،افزایش معنیداری داشتند .همچنين ،وزن عملکرد دانه برنج در
کليه تيمارها بطور معنی داری بيشتر از شاهد ارزیابی شد.
واژههایکليدی :آنيلوفوس ،اتوکسیسولفورون ،بن سولفورون ،بوتاکلر ،پنوکسوالم ،جگن گرزی دریایی،
سوروف ،سينوسولفورون ،بارهنگ آبی معمولی

مقدمه

علفهای هرز خاصی می رویند كه اغلب با سایر

در مزارع برنج به دلیل شرایط آبیاری آن،

تاریخ پذیرش1939/60/11 :

تاریخ دریافت1939/68/82:

 -1عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشكی كشور-تهران
 -8عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات برنج كشور -معاونت آمل
 -9دانش آموخته كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد علوم و تحقیقات تهران
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زراعتها متفاوت است .سوروف (Echinochloa

میباشد .بر اساس گزارش شریفی & (Sharifi

) ،crus-galli (L.) Beauv.بارهنگ آبی

) ،Mousavi, 1997با كنترل شیمیایی هر سه

) (Alisma plantago-aquatica L.و جگن

گروه از علفهایهرز برنج شامل سوروف

گرزی دریایی (Bolboscheneous maritimus

(كشیدهبرگ) ،پهنبرگها و جگنها میتوان

) (L.) Pallaاز علفهای هرز متداول شالیزارهای

هزینه كارگری وجین دستی را تا  %01كاهش داد.

شمال كشور معرفی شدهاند ( .)Sharifi, 2001بر

علفكشهای پروپانیل ،مولینیت ،اكسادیازون،

(Kholdnoush,

بوتاكلر و تایوبنكارپ كه بر اساس آزمایشهای

) ،2011در شالیزارهای غرب مازندران ،در میان

گذشته

(Mirkamali, 1967; Mousavi,

گونههای علفهای هرز ،علف هرز كشیده برگ

) 1985برای كاربرد در شالیزارها كشور به ثبت

سوروف از بیشترین درصد پوشش و تعداد در

رسیدند ،بیشتر در كنترل سوروف كارآیی دارند.

واحد سطح برخوردار بود .نتایج همین بررسی نشان

همچنین ،علفكشهای كم مصرف سولفونیلیوریا

داد كه تعداد و درصد پوشش دو علف هرز

مانند بنسولفورونمتیل و سینوسولفورون در كنترل

پهنبرگ شامل بارهنگ آبی و تیركمان آبی

علفهایهرز پهنبرگ و جگنها كارآیی خوبی

) (Sagitaria sagittifolia L.بیش از سایر

دارند ولی سوروف را كنترل نمیكنند (Sharifi,

پهنبرگها بود و از این نظر ،فراوانی اویار سالم

) .1993; Abtali et al., 1998آمیخته آنیلوفوس

) (Cyperus difformis L.بیشتر از سایر

و اتوكسیسولفورون (سانرایس) ،نخستین تركیب

گونههای جگن ارزیابی گردید.

علفكشی است كه بر اساس نتایج آزمایشهای

اساس بررسیهای خلدنوش

(Khalghani & Sharifi,

میزان كاهش عملكرد دانه برنج ،به دلیل رقابت

خلقانی و شریفی

علفهرز ،در شالیزارهای نشایی  96تا  06درصد و

) ،2003برای كنترل هر سه گروه از علفهایهرز

در كشت مستقیم حدود  06تا  26درصد ارزیابی

یعنی سوروف ،پهنبرگها و جگنها در شالیزارها

شده است (.)Ampong and Dedatta, 1997

در ایران به ثبت رسیده است.

طبق برآورد شریفی ( ،)Sharifi, 1991عدم كنترل

علف كش جدیدپنوكسوالم از گروه بازدارنده های

علفهایهرز در شالیزارها ممكن است تا 36

آنزیم استوالكتیت سینتاز ) (ALS-inhibitorو

درصد باعث كاهش عملكرد دانه برنج شود.

خانواده شیمیایی ترایازولوپایریمیدین سولفونامید

همچنین ،طبق ارزیابیهای انجام شده در

) (Triazolopyrimidine sulfonamideاست

شالیزارهای ایران ،برای تولید محصول برنج سهم

) (Anonymous, 2007این علفكش از راه

هزینه كنترل علفهای هرز  18/1درصد برآورد

برگ ،ساقه و ریشه جذب میگردد و به صورت

شده است (.)Sharifi, 2001

سیمپالست و آپوپالست در گیاه سیستمیك

در حال حاضر ،معمولترین روش كنترل

میباشد ) .(Williams et al., 2005نیمه عمر آن

علفهایهرز در برنج ،كاربرد علفكشها

در آب  9تا  0روز و در خاكی كه برای  16روز
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خشك بوده 19 ،تا  16روز ارزیابی شده است

بییدون كنتییرل علییفهییرز نیییز در نظییر گرفتییه شیید.

( .)Roberts et al., 2004پنوكسوالم در اتحادیه

علفكش ها به صورت قطره پاشی یك هفته پس از

اروپا به نام  Viperو در آمریكا به نامهای تجاری

نشاكاری كه نشای برنج به ارتفاع حیدود  11سیانتی

 Grasp SCو  Granite GRبه ثبت رسیده است

متر بود ،مصرف شدند .اندازه هر كیرت  0 × 0متیر

( .)Powell & Rutter, 2004سوسپانسیون تغلیظ

شامل  86خیط كاشیت بیود و كیرتهیا بیا مرزهیای

شده پنوكسوالم با  %80ماده موثره (با نام تجاری

پوشیییده شییده بییا پالسییتیك از هییم متمییایز شییدند.

ریزالن) ،به عنوان یك علف كش انتخابی برنج ،به

آزمایش به صورت طرح بلوكهای كامل تصیادفی

وسیله كمپانس سازنده آن برای ثبت در ایران در

بییا  16تیمییار و  0تكییرار انجییام شیید .هم یه عملیییات

خواست شده است .در پژوهش حاضر ،كارآیی

كاشت و داشت مزرعهای ماننید تهییه بسیتر كاشیت،

این علفكش در مقادیر مختلف در كنترل هر سه

كوددهی و كنترل آفیات و بیمیاریهیا طبیق توصییه

گروه از علفهای هرز و سازگاری با برنج نشایی

فنی مؤسسه تحقیقات برنج كشور بیرای رقیم محلیی

در مقایسه با سان رایس و آمیخته در مخزن چند

طارم انجام شد.

علفكش انتخابی به ثبت رسیده در كشور مقایسه

برای تعیین تأثیرات گیاهسوزی ،ییك و دو هفتیه

گردید كه گزارش آن در مقاله حاضر ارائه

پس از كاربرد علفكیشهیا ،كیرتهیا بیه صیورت

میشود.

مشاهده ای ارزیابی شدند .چهار هفته پس از كیاربرد
مواد و روشها

علفكش ها ،با قرار دادن كادر  16× 16سانتیمتری

این آزمایش در سال زراعیی  ، 1922در مؤسسیه

در دو نقطه از هر كیرت ،شیمار علیفهیایهیرز بیه

تحقیقات برنج كشور (معاونیت آمیل) در مزرعیهای

تفكیییك گونییه تعیییین گردییید .پییس از خوشییهدهییی

كییه سییابقه آلییودگی بییه علییفهییای هییرز سییوروف،

برنج ،با قرار دادن كادر  16× 16سیانتیمتیری در دو

بارهنییگ آبییی و جگیین دریییایی داشییت ،اجییرا شیید.

نقطه معین از هر كرت بوتیههیای علیفهیایهیرز از

تیمارهای آزمایش شیامل كیاربرد پنوكسیوالم اس-

سطح زمین كفبر شده و پس از قیرار دادن در آون

سی  806به نسبتهیای  08 ، 96 ،96 ،80و  02گیرم

 01درجییه سلسیییوس بییرای  02سییاعت وزن خشییك

در هكتییییییار ،پیییییییش آمیختییییییه آنیلوفییییییوس و

بوتهها به تفكیك گونه توزین شد .شیش هفتیه پیس

اتوكسیییسییولفورون (بییه ترتیییب  966و  11گییرم در

از كاربرد علف كیش از هیر كیرت  1بوتیه بیرنج از

لیتر) به میزان  301گرم در هكتار ،آمیخته در مخیزن

زمین خارج شده و پس از قطع ریشه از سیاقه و قیرار

بوتاكلر و سینوسولفورون به ترتییب بیه نسیبت هیای

دادن در آون ،وزن خشییك آنهییا جداگانییه تییوزین

 366و  86گیییرم در هكتیییار و آمیختیییه در مخیییزن

گردید .پس از رسیدن برنج ،عملكرد شیلتوك در 1

بوتاكلر و بنسولفورونمتیل به ترتیب به میزان 1266

متر مربع از هیر كیرت تعییین شید و در رطوبیت 10

و  01گرم در هكتار و دو بار وجیین دسیتی  11و 96

درصد ،عملكرد دانه آن به هكتار تبدیل شید .اعیداد

روز پس از نشاكیاری بیود .در ایین آزمیایش شیاهد

و ارقام بیه دسیت آمیده از هیر ارزییابی بیا نیرم افیزار
19

" مقایسه كارآیی چند علفكش انتخابی برنج روی علفهای هرز"...

 SASتجزیییه واریییانس شیید و میییانگین تیمارهییا بییا

سوروف و بارهنگ آبی كارآیی خوبی داشت ولیی

آزمون دانكن ( )P=0.05مقایسه گردید.

كاربرد آن تنها بیا مقیدار مصیرف بیاال ( 02گیرم در
هكتار) موجیب كنتیرل معنییدار جگین درییایی بیه

نتایج و بحث

عنوان علفهرزی از گروه جگن ها شد.

همییه تیمارهییا در مقایسییه بییا شییاهد بییه طییور
معنیداری تعیداد و وزن خشیك سیوروف و جگین

در بییین علییفكییشهییا ،تنهییا آمیختییه در مخییزن

دریایی را كاهش دادند (شیكل  1و  .)8در كیاهش

بوتییاكلرببن سییولفورون متیییل موجییب بییروز آثییار

وزن خشییك سییوروف پنوكسییوالم در همییه مقییادیر

گیاه سوزی خفیفی در برخی نشاهای برنج شید .ایین

مصرف ،نسبت به سایر علفكشهیا برتیری داشیت

آثییار بییه صییورت لكییههییای نكییروزه بییه قطییر 6/1

(شكل  .)1نتایج بررسیهیای گلخانیهای منتظیری و

سانتیمتری بود كه یك هفته پیس از مصیرف هیاهر

پییورآ ر )(Montazeri & Pourazar, 2009

شدند ولی در بیرگ هیایی كیه پیس از آن روییدنید

نشان داد كه پنوكسوالم در مقادیر  96و  08گیرم در

مشاهده نشید .در همیه تیمارهیای علیفكشیی ،وزن

هكتار در كنترل سوروف برتری معنییداری نسیبت

خشك ساقه و ریشیه و همچنیین وزن عملكیرد دانیه

بییه مقیییادیر  80و  96گییرم در هكتیییار آن داشیییت.

برنج بهطور معنیداری بیشیتر از شیاهد ارزییابی شید

آمیخته در مخزن بوتیاكلرببن سیولفورون ،همچیون

(شییكل  9و  .)0وزن خشییك ریشییه و انییدام هییوایی

وجین دستی ،در كاهش تعیداد بوتیه جگین درییایی

برنج در تیمار وجیین دسیتی تفیاوت معنیی داری بیا

برتیییری معنیییی داری نسیییبت بیییه سیییایر تیمارهیییای

شییاهد نداشییت (شییكل  .)9در بررسیییهییای بونیید و

علف كشی داشت (شكل  .)1كمتیرین وزن خشیك

همكیییاران ) ،(Bond et al., 2007كیییاربرد

جگیین دریییایی نیییز در تیمییار آمیختییه در مخییزن

پنوكسوالم به میزان  91و  01گرم در هكتار موجیب

بوتییاكلرببن سییولفورون بییه دسییت آمیید ولییی بییا

كاهش انبوهی ریشیه بیرنج شید ولیی عملكیرد دانیه

پنوكسوالم  02گرم در هكتیار ،آنیلوفوسباتوكسیی

برنج به طور معنیداری بیشتر از شاهد بود .در حیالی

سییییییییییولفورون و آمیختییییییییییه در مخییییییییییزن

كه در پژوهش حاضیر ،ایین علیفكیش تیأثیری در

بوتاكلربسینوسولفورون تفاوت معنیی داری نداشیت

كاهش وزن ریشه بیرنج رقیم محلیی طیارم نداشیت.

(شیییكل  .)8همی یه تیمارهیییا تعیییداد و وزن خشیییك

همه تیمارهیا در مقایسیه بیا شیاهد ،موجیب افیزایش

بارهنگ آبی را به میزان  %166كیاهش داده و آن را

معنیییدار عملكییرد دانییه بییرنج شییدند و از اییین نظییر،

بطور كامل كنترل كردند (داده ها ارائه نشده است).

تیمارهییای علییفكشییی ،غیییر از آمیختییه در مخییزن

بررسییهیای الرل و همكیاران (Larelle et al.,

بوتاكلرب بن سولفورون متیل ،تفیاوت معنییداری بیا

) 2003نیز نشان داد كه پنوكسوالم به میزان  06گرم

وجین دستی نداشتند (شكل .)0

در هكتییار كییارآیی خییوبی در كنتییرل سییوروف،

اگر چه بیشتر تیمارهای ایین پیژوهش در كنتیرل

جگنها و بارهنگ آبی داشت .در پیژوهش حاضیر،

هر سه گروه از علفهای هرز كارآیی خوبی داشیته

اگرچییه علییفكییش جدییید پنوكسییوالم در كنتییرل

و عملكرد دانه برنج را افزایش دادنید ،ولیی بایید بیه
10
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احتمال بروز مقاومت این گیاهان به علفكشها نییز

گروه بازدارنیده آنیزیم اسیتاالكتیت سیینتاز (ALS-

توجییه داشییت .مطییابق گییزارش بوسییی و همكییاران

) inhibitorو خییانواده سییولفورون اوره هسییتند ،بییه

) ،(Busi et al., 2006در ایتالییییا ،اسیییپانیا و

اثبات رسیده است .بروز مقاومت بیه دو علیفكیش

كالیفرنیا ،در بیوتیپ هایی از جگین هیا شیامل گونیه

مزبور از پرتقال نیز گزارش شده است (Calha et

های  Cyperus difformisو Schoenoplectus

).al., 2004

 ، mucronatusبروز مقاومت به علفكشهای بن
سییولفورون متیییل و سینوسییولفورون كییه هییر دو از
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تعداد بوته در متر مربع ()No. plants m-2
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cd
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cd

d
cd

cd
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c
ef

bc
de
de

ef

def

S.maritimus
E. crus-galli

anyl, ethoxy=anylofus+ethoxysulfuron
buta=butachlor
cino=cinosulfuron
ben=bensulfuron

شكل  .1تأثیر تیمارها روی تعداد بوتههای سوروف ( )E. crus-galliو جگن دریایی ( .)S. maritimusاعداد مقابل
نام علفكشها ،مقدار مصرف آنها ( )g ai ha-1است .برای هر علف هرز ،ستونهایی كه دارای حداقل یك حرف
التین مشترك هستند ،با آزمون دانكن ( ،)P=0.05تفاوت معنیداری با یكدیگر ندارند.
Fig 1. The effect of treatments on plant number of barnyard grass (E. crus-galli) and sea clubrush
(S. maritimus).The numbers in the front of herbicides, indicate their application rate (g ai ha-1). For
each weed species, there is no significant difference between columns that have at least one similar
letter (P= 0.05).
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E.crusgalli
S.maritimus
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abc abc
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cd
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d
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ab

)2

ab

( plant dry wt g m- ( وزن خشك بوته

a

anyl, ethoxy=anylofus+ethoxysulfuron
buta=butachlor
cino=cinosulfuron
ben=bensulfuron

 اعداد.)S. maritimus( ) و جگن دریاییE. crus-galli(  تأثیر تیمارها روی وزن خشك بوتههای سوروف-8 شكل
 ستونهایی كه دارای حداقل یك، برای هر علفهرز.) استg ai ha-1(  مقدار مصرف آنها،مقابل نام علفكشها
. تفاوت معنیداری با یكدیگر ندارند،)P=0.05(  با آزمون دانكن،حرف التین مشترك هستند
Fig 2. The effect of treatments on plant dry weight of barnyard grass (E. crus-galli) and sea clubrush (S.
maritimus). The numbers in the front of herbicides, indicate their application rate (g ai ha -1). For
each weed species, there is no significant difference between columns that have at least one similar
letter (P= 0.05).
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Rice root
Rice foliage

anyl, ethoxy=anylofus+ethoxysulfuron
buta=butachlor
cino=cinosulfuron
ben=bensulfuron

 مقدار مصرف، اعداد مقابل نام علفكشها. تأثیر تیمارها روی وزن خشك ریشه و اندام هوایی برنج-9 شكل
 با، ستونهایی كه دارای حداقل یك حرف التین مشترك هستند، در هر ردیف افقی.) استg ai ha-1( آنها
. تفاوت معنیداری با یكدیگر ندارند،)P=0.05( آزمون دانكن
Fig 3. The effect of treatments on root and foliage dry weight of rice. The numbers in the front
of herbicides, indicate their application rate (g ai ha-1). In each horizontal row, there is no
significant difference between columns that have at least one similar letter (P= 0.05).
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ab
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anyl, ethoxy=anylofus+ethoxysulfuron
buta=butachlor
cino=cinosulfuron
ben=bensulfuron

 مقدار مصرف، اعداد مقابل نام علفكشها. تأثیر تیمارها روی وزن عملكرد دانه برنج.0 شكل
 با، ستونهایی كه دارای حداقل یك حرف التین مشترك هستند.) استg ai ha-1( آنها
. تفاوت معنیداری با یكدیگر ندارند،)P=0.05( آزمون دانكن
Fig 4. The effect of treatments on rice grain yield. The numbers in the front of
herbicides, indicate their application rate (g ai ha-1). The numbers in the front of
herbicides, indicate their application rate (g ai ha-1). There is no significant
difference between columns that have at least one similar letter (P= 0.05 ).
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