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ارزیابی تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر کنترل علفهای هرز در کشت مستقیم برنج
Evaluating the effect of Row Spacing and Herbicide application on Weed Control in
Direct-Seeded Rice
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چكیده:
مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی برخی علف کشهای پس رویشی روی کنترل علفهای هرز در
کشت مستقیم برنج با فواصل ردیف متفاوت در یک آزمایش مزرعهای ،در سال 1931در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .تیمارها شامل فاصله بین ردیفهای کاشت برنج در  9سطح
( 51 ،11و  91سانتیمتر) و کنترل شیمیایی علفهای هرز در  6سطح (پندیمتالین به مقدار  661گرم ماده موثره
در هكتار ،بنتازون به مقدار  1511گرم ماده موثره در هكتار ،پروپانیل  +سینوسولفورون به مقدار  51 + 5161گرم
ماده موثره در هكتار ،اکسادیارژیل به مقدار  311گرم ماده موثره در هكتار ،کلودینافوپ پروپارژیل +
"بروماکسینیل  +ام .سی .پی .آ"  +بنتازون به مقدار  1511 + 511 + 01گرم ماده موثره در هكتار ،ستوکسیدیم
سدیم " +بروماکسینیل  +ام .سی .پی .آ"  +بنتازون به مقدار  1511 + 511 + 511گرم ماده موثره در هكتار)
بودند .تیمار عاری از علفهرز نیز در آزمایش گنجانده شد .هر کرت از طول به دو بخش تقسیم شد ،یک بخش
مورد تیمار قرار گرفت و بخش دیگر به عنوان شاهد بخش تیمار شده در نظر گرفته شد .علفکش پندیمتالین 7
روز پس از کاشت و بقیه تیمارهای علفکشی  91روز پس از کاشت اعمال شدند .علفهای هرز خسارتزا
عبارت بودند از زانتیوم ( ،)Xanthium strumarium L.جانسونگراس ] ،[Sorghum halepense (L.) Pers.برگ
مخملی ( ،)Abutilon theophrasti Medik.آمارانتوس ریشهقرمز ( )Amaranthus retroflexus L.و سوروف بدون
ریشک ] .[Echinochloa colonum (L.) Link.تاثیر کاهش فاصله ردیف بر کاهش وزن خشک علفهای هرز در
 77و  93روز پس از کاشت معنیدار بود .وزن خشک علفهای هرز در تمام مراحل نمونهبرداری با کاربرد همه
تیمارهای شیمیایی کنترل علفهرز کمتر از کرتهای آلوده به علفهرز بود .با این حال ،کارایی هیچ یک از
تیمارهای کنترل علفهرز بر کاهش وزن خشک علفهای هرز مشابه با تیمار وجین نبود .کمترین میزان کاهش
وزن خشک علفهای هرز مربوط به تیمار کاربرد علفکش اکسادیارژیل بود .در میان علفکشهای ارزیابی
شده ،اختالطهای علفکشی ستوکسیدیم سدیم " +بروماکسینیل  +ام .سی .پی .آ"  +بنتازون ،پروپانیل +
سینوسولفورون و کلودینافوپ پروپارژیل " +بروماکسینیل  +ام .سی .پی .آ"  +بنتازون بهطور موثری علفهای
هرز را در مقایسه با تیمارهای آلوده به علفهرز کنترل کردند.
واژههای کلیدی :فاصله ردیف ،علفکش ،رقابت ،عملكرد

مقدمه

در استان گلستان ساالنه به طوور متوسو حودود

نیوواز  55هووزار هكتووار بن از چوواههووای عمیو و نیمووه
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 5برابر الگوی تعیین شده برای کشت برنج در استان

خوا

اسووت و ذخووایر ببووی گلسووتان را تهدیوود موویکنوود.

موویکنوود (. Chauhan & Johnson, 2010b

بنابراین بوا توجوه بوه محودودیت منوابع ب مصورفی

چائوهووان ( Chauhan, 2012اظهووار کوورد کووه از

شیوههایی ازکشت و ببیاری که میوزان مصور

ب

شووده و از رشوود علووفهووای هوورز جلوووگیری

دیدگاه مدیریت علوفهوای هورز بورای بسوته شودن

را کاهش دهد ،بسیار ارزشمند خواهد بود و کشوت

سریع تاج پوشش گیواهی ،بورنج در کشوت مسوتقیم

مستقیم برنج یكی از این روشها اسوت .بررسوی 44

باید در فوصل ردیوف باریوک کشوت شوود .ائوو و

تحقی از کشورهای مختلف نشان داده کوه مصور

همكواران ( Zhao et al., 2007گوزارش کردنود

ب ببیاری در کشت مستقیم برنج  22تا  99درصود

که افزایش مقدار بذر از  266به  966بوذر در واحود

( 293-414میلیمتور کمتور از کشوت نشوایی بورنج

سطح ،عملكورد بورنج را در شورای کشوت مسوتقیم

اسووت ( . Kumar & Ladha, 2011همچنووین،

افزایش و تعوداد و وزن خشوک علوفهوای هورز را

کشت مستقیم برنج بسته به فصل ،محل و نوع کشت

کاهش داد ،با این حال ،افزایش بیشتر به مقودار 566

مستقیم میتواند هزینوه کوارگری را توا حود زیوادی

بذر در واحد سطح منجر به بهبود بیشتر در عملكورد

کاهش دهد ( . Rashid et al., 2009با این حوال،

و بازداری از رشد علفهای هرز نشد.

خطر افت عملكرد ناشی از رقابت علفهای هرز در

علفکشها به دلیل کارایی و صورفه اقتصوادی،

کشت مستقیم به دلیل فقدان اثر بازدارنودگی ایسوت

نقووش محوووری در موودیریت علووفهووای هوورز ایفووا

ب بر رشد علوفهوای هورز بیشوتر از بورنج نشوایی

میکنند و امروزه بهطوور گسوتردهای موورد اسوتفاده

است .تحقیقات نشان داده است که در صورت عودم

قرار میگیرند .از بنجاییکه در کشت مستقیم بورنج

وجود گزینههای موثر کنترل علفهوای هورز ،افوت

علفهای هرز و گیاه زراعوی بوهطوور همزموان سوبز

عملكرد برنج در شرای کشت مسوتقیم بسویار بیشوتر

موویشوووند و برخووی از گونووههووای هوورز از قبیوول

از کشت نشایی است (. Rao et al., 2007

] [Echinochloa colonum (L.) Link.و
سووورو

علفهای هرز برای بدست بوردن منابع مختلف

] [E. cruss-galli (L.) Beauv.از

ماننوود ب  ،مووواد یووذایی و نووور بووا گیاهووان زراعووی

لحاظ مورفولو یكی بسیار شبیه بوه بورنج مویباشوند،

رقابت میکنند .بوا افوزایش شواخق رقابوتپوذیری

مصوور

علووفکووشهووا در ایوون زراعووت اهمیووت

گیاه زراعی ،فرصت علفهوای هورز بورای دسوتیابی

بیشتری مییابد .همچنین ،بهطور معمول تنووع فلوور

به این منابع کاهش مییابد .به توازگی توجوه زیوادی

علووفهووای هوورز در مووزارع کشووت مسووتقیم بوورنج،

بووه کوواربرد روشهووای زراعووی در موودیریت تلفیقووی

اسووتفاده از دو یووا چنوود علووفکووش را بوورای کنتوورل

علووفهووای هوورز شووده اسووت & (Chauhan

طیف وسیعی از علفهوای هورز ووروری مویکنود

).Johnson, 2011a; Chauhan et al., 2011

) .(Rao et al., 2007مطالعووه حاووور بووا هوود

یكوووی از ایووون رویكردهوووا ،کووواهش فاصوووله بوووین

ارزیابی کارایی برخی علفکشهوا و اخوت

ردیفهای کاشت گیاه زراعی میباشد .تراکم بهینه

علفکشی و همچنین تاثیر فواصل بوین ردیوفهوای

گیاه زراعی باعث سایه انودازی سوریع بوتوههوا روی

کاشت گیواه زراعوی بور کنتورل علوفهوای هورز در
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کاشت برای هر فاصله ردیف بودنود .هور کورت از

کشت مستقیم برنج در شرای گرگان انجام شد.

طول به دو بخش تقسیم شد ،یک بخش مورد تیموار

مواد و روشها

قرار گرفت و بخوش دیگور بوه عنووان شواهد بخوش

بزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه

تیمار شده (تیمار بلوده به علفهرز در نظور گرفتوه

بلو های کامل تصادفی با  9تكورار در سوال 2936

شد .در کرتهای شاهد تا پایان فصل به علوفهوای

در مزرعووه بموزشووی و پژوهشووی دانشووگاه علوووم

هرز اجازه رشد داده شود .علوفکوش پنودیمتالین 1

کشوواورزی و منووابع طبیعووی گرگووان انجووام شوود.

روز پس از کاشت و بقیه تیمارهای علوفکشوی 95

فاکتورها شامل فاصله بین ردیفهوای کاشوت گیواه

روز پس از کاشت (اوایول پنجوهزنوی بورنج اعموال

زراعی در  9سطح ( 25 ،25و  95سانتیمتر و کنترل

شدند .سمپاشی با استفاده از دستگاه سومااش پشوتی

شیمیایی علفهای هورز در  0سوطح (پنودیمتالین بوه

تلمبهای با نازل پلیجت انجام شود .بورای ثبوت وزن

مقدار  006گرم مواده مووثره در هكتوار ،بنتوازون بوه

خشک علوفهوای هورز نمونوهبورداری تخریبوی بوه

مقدار  2266گرم ماده موثره در هكتوار ،پروپانیول

فواصل  22روز در طوی فصول رشود و بوا اسوتفاده از

سینوسولفورون به مقدار  26 2206گرم ماده موثره

یوک کووادرات  6/5 m * 6/5 mاز هور دو بخوش

در هكتوار ،اکسوادیار یل بووه مقودار  366گورم موواده

تیمار شده و شاهد کورتهوا صوورت گرفوت .بورای

مووووثره در هكتووووار ،کلودینووووافو پروپار یوووول

انوودازهگیووری وزن خشووک ،نمونووههووا بووه موودت 12

"بروماکسینیل ام .سی .پی .ب" بنتازون به مقودار

ساعت به بونی با دمای  15درجه سانتیگوراد انتقوال

 2266 266 46گووورم مووواده مووووثره در هكتوووار،

یافته و ساس توزین شدند.

ستوکسیدیم سدیم "بروماکسوینیل ام .سوی .پوی.

درصد کاهش وزن خشک علفهای هرز نسبت

ب" بنتووازون بووه مقوودار  2266 266 256گوورم

به کرت بلوده به علوفهورز بوا اسوتفاده از معادلوه 2

موواده موووثره در هكتووار بودنوود .تیمارهووای عوواری از

محاسبه شد.

علفهرز (وجین کامل و بلوده به علفهرز نیوز در
بزمایش گنجانده شدند.

معادله (2

بمادهسازی زموین جهوت کاشوت شوامل دو بوار

A B
 100
A

Y

دیسک به عم  26سانتیمتر و تسوطیح مزرعوه بوود.

در این معادله ،Yدرصود کواهش وزن خشوک

بذرهای برنج (رقم شیرودی بوه صوورت دسوتی در

علفهایهرز؛  ،Aوزن خشک علوفهوای هورز در

خشووک ،بوودون رعایووت فاصووله ثابووت روی

نیمه سمپاشوی نشوده و  ،Bوزن خشوک علوفهوای

خووا

ردیفها ( 4تا  1سوانتیمتور کشوت شودند .ببیواری

هرز در نیمه سمپاشی شده میباشد.

مزرعه ب فاصله پس از کاشت با استفاده از ب پاش
و بعود از سوبز

برای تعیین علفهای هرز موثر در رقابت بوین بورنج

شدن گیاهچهها ،به صورت نواری انجوام شود .طوول

و علفهای هرز موجود در مزرعه ،از بنوالیز عكوس

متفواوت ( 22ردیوف

وزن تک بوتوه ( 2/Wبوا بهورهگیوری از رگرسویون

(جهت جلوگیری از سله بستن خا
کرتها  1متر و دارای عور
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چندگانه خطی (به روش گام به گام و رویه GLM

پس از تعیین ورایب  ،Iiبا استفاده از معادله  4بار

استفاده شد (معادله . 2

رقابتی کل ( 2 TCLمحاسبه شد (Swinton et

).al., 1994

معادله (2

معادله (4

1
 bco  bcc N c  bcwi N wi
w

I
I
I2
w2  3 w3    n wn
I1
I1
I1

TCL  w1 

که  ،wعملكرد بیولو یک یا اقتصادی تکبوتوه
از مبودا یوا حوداکقر مقودار مت یور

که در این معادله  ،w1تراکم قویترین گیاه هرز؛

وابسته در شرای عاری از علوفهورز؛  ،bccووریب

 ،I1درصد افت عملكرد ناشی از هر واحد گیاه هرز

رقابووت درونگونووهای بوورنج؛  ،Ncمت یوور مربووو بووه

گونه  2در واحد سطح زمانیکه تراکم این گونه به

بوورنج؛  ،bcwiوووریب رقابووت بووین گونووهای بوورنج بووا

سمت صفر میل میکند؛  In ،w3 ،I3 ،w2 ،I2و wn

علفهرز گونه  iو  ،Nwiمت یر مربو بوه علوفهورز

نیز ورایب مربو

به گونههای هرز موثر دیگر

گونه  iمیباشند.

میباشد .ساس معادله سه پارامتره کازنس (معادله

برنج؛  ،bcoعور

فرمول سه پوارامتره بسو داده شوده کوازنس بوه

 5به عملكرد برنج برازش داده شد تا عملكرد در

دادههای حاصل از عملكرد برنج و تراکم علفهای

شرای

عاری از علفهرز و نیز ورایب  Iiو A

هرزی کوه اثورات معنویداری بور محصوول داشوتند،

بربورد گردد.

برازش داده شد (معادله . 9

معادله (5

معادله (9











 I i wi
1 

 I i wi

1001 


A







I  TCL
1 



 I  TCL   
100
1  



A





Y  Ywf

Y  Ywf

پوویش از انجووام تجزیووه و تحلیوول ،تبوودیل زاویووه

که در این معادله  ،Iiکاهش عملكردی است

)  ( y  arcsin x  0.5بوور روی دادههووا انجووام

که در نتیجه حضور اولین گیاه هرز گونه  iبر

شد .تجزیه واریانس دادههوا بوا اسوتفاده از نورمافوزار

محصول تحمیل میشود :Wi ،تراکم علفهرز

 SASو با رویه  GLMو مقایسه میانگینها به روش

گونه  ،A ،iحداکقر تلفات یا درصد افت عملكرد

 LSDمحافظووت شووده در سووطح احتمووال  5درصوود

در شرایطی است که تراکم علفهای هرز موجود

انجام شد ( . Soltani et al., 2007برازش مدلها

به سمت بینهایت میل میکند و  ،Ywfمقدار
عملكرد در شرای عاری از علفهای هرز میباشد.

- Total competitiveness load
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بوووور دادههووووای عملكوووورد بوووورنج بووووا اسووووتفاده از

نشایی برنج در هند به ترتیب  4 ،0و  4گونه بوود ،در

نرمافزار  SigmaPlotو تخمین پارامترهای هر مدل

حووالیکووه بووا ت ییوور روش اسووتقرار بوورنج بووه کشووت

به روش مطلوو سوازی تكوراری در ایون نورمافوزار

به  25و تعوداد

مستقیم ،تعداد گونههای باریکبر

انجام شد.

بووه  23گونووه افووزایش یافووت،

گونووههووای پهوونبوور

درحالیکه تعداد گونههای جگن بودون ت ییور بواقی
نتایج و بحث

مانوود .در سووطح جهووانی ،اویارسو م زرد ،سوورو ،

فلور علفهای هرز

سورو

علفهای هرز شناسایی شده در محول بزموایش

مهمتورین علوفهوای هورز بورنج در شورای کشوت

در جدول  2ارائه شده است .علفهوای هورز یالوب

مسوتقیم گوزارش شودهانود (. Rao et al., 2007

در مراحل اولیه رشد برنج عبوارت بودنود از :زانتیووم

علووفهووای هوورز زانتیوووم و جانسووونگرا

( ، Xanthium strumarium L.جانسووونگرا

بمریكا و بمارانتو

مخملووی (، Abutilon theophrasti Medik.
بموووووارانتو
)L.
)L.

 .(Cyperusدم روبووووواهی

هرز خسارتزا در کشت مستیم برنج ثبوت شودهانود
( . Rao et al., 2007در سوطح جهوانی ،جواموع
علفهای هرز در کشت مستقیم برنج از نظر فلور بوه

] ،[Setaria verticillata (L.) Beauv.دم

دلیووول پوشوووش گیووواهی خوووال منووواط معتدلوووه و

روبووواهی زرد ]،[S. glauca (L.) Beauv.

گرمسیری ،روشهای مدیریت زراعوی در مزرعوه و

عروسک پشت پرده ) (Physalis angulata L.و
سورو

ییر یكنواختی فضایی مورتب بوا الگوهوای یرقوا ،

بدون ریشوک [Echinochloa colona

زهكووش و ت ذیووه خووا

] (L.) Link.نیز در اواس فصل رشد برنج به وفور

در سووطح مزرعووه بسوویار

متفاوت میباشند ( . Singh et al., 2011ع وه بر

مشاهده میشدند.
واوح است که برخی گونههای باریکبور

ریشوهقرموز در چوین ،موالزی و

ایووواالت متحوووده بمریكوووا بوووه عنووووان علوووفهوووای

(Amaranthus

 retroflexusو اویارسووووووووو و م زرد
esculentus

در هنوود،

اپوون ،میانمووار ،تایلنوود ،پاکسووتان و ایوواالت متحووده

] ،[Sorghum halepense (L.) Pers.بوور
ریشوووووهقرموووووز

بودون ریشوک و جانسوونگرا

بوه عنووان

این ،فلور علفهای هرز مویتوانود بوه شودت تحوت

و

تاثیر کارایی روشهای مدیریت علفهای هرز قورار

پهن برگوی کوه بوا شورای یرقوا سوازگار نیسوتند،

گیرد (. Rao et al., 2007

میتوانند در کشت مستقیم برنج ظواهر شووند .فلوور

ارزیابی کارایی علفکشها

متنوعتر و تعوداد بیشوتر گونوههوای هورز در شورای

ارزیابی خسارت علفکشها به گیاه زراعی و

کشت مستقیم برنج میتواند منجر به کاهش کارایی

علفهای هرز

راهبردهوووووای مووووودیریت علوووووفهوووووای هووووورز

کاربرد علفکش اکسادیار یل (بوه مقودار 366

از جملووه علووفکووشهووا شووود .سووینک و همكوواران

گرم ماده مووثره در هكتوار منجور بوه ظهوور ع ئوم

( Singh et al., 2006گزارش کردند کوه تعوداد

گیاهسوزی به صورت لكههای قهووهای رنوک روی

و جگن در کشوت

بوته های بورنج شود .ایون ع ئوم یوک هفتوه پوس از

گونههای باریکبر  ،پهنبر
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سمپاشی روی بر ها و ساقه اصلی برنج ظواهر شود

و بموووارانتو

ریشوووهقرموووز و کنتووورل نوووامطلو ،

و بووهطووور پایووداری ( 36روز پووس از کاشووت روی

جانسووونگرا

و اویارسوو م زرد شوود .علووفکووش

علووفکشووی

بنتازون (به مقدار  2266گرم ماده مووثره در هكتوار

بوتووههووای بوورنج بوواقی مانوود .اخووت

کلودینافو پروپار یل "بروماکسوینیل ام .سوی.

علفهای هرز زانتیووم ،بور

مخملوی و اویارسو م

پی .ب " بنتازون (به مقدار  2266 266 46گرم

زرد را در حد نامطلو کنترل کرد ،اموا کوارایی بن

ماده موثره در هكتوار نیوز منجور بوه رنوکپریودگی

در کنتورل علوفهوورز بموارانتو

ریشووهقرموز بسوویار

بسیار کم روی بوتههای برنج شد .سایر علفکشها

پایین بود .علفکوش اکسوادیار یل (بوه مقودار 366

های علوفکشوی منجور بوه خسوارت گیواه

گوورم موواده موووثره در هكتووار تووا حوودی منجوور بووه

و فوورود -ویلیووامز

شوود ،امووا

و اخت

زراعووی نشوودند .جیتسوووپولو

گیوواهسوووزی علووفهووای هوورز پهوونبوور

(Gitsopoulos & Froud-Williams, 2004

هیچ کارایی در کنترل علفهای هرز باریکبر

و

اثرات علفکش اکسوادیار یل بور بورنج در کشوت

جگن نداشت .اخت

مسووتقیم و نیووز توواثیر ایوون علووفکووش بوور علووفهوورز

سینوسووولفورون (بووه مقوودار  26 2206گوورم موواده

سورو

در شرای هوازی و ییر هووازی را بررسوی

هوای علوفکشوی پروپانیول

مووووثره در هكتوووار  ،کلودینوووافو پروپار یووول

کردند .بنها اظهار کردنود کوه کواربرد علوفکوش

"بروماکسینیل ام .سی .پی .ب" بنتازون (به مقدار

اکسووادیار یل ( 2روز پووس از کاشووت بووه مقوودار 15

 2266 266 46گوورم موواده موووثره در هكتووار و

گرم ماده موثره در هكتار و بیشوتر منجور بوه ظهوور

ستوکسیدیم سدیم "بروماکسوینیل ام .سوی .پوی.

ع ئم گیاهسوزی از جمله لكوههوای قهووهای رنوک

ب" بنتووازون (بووه مقوودار  2266 266 256گوورم

روی سوواقه و بوور هووا و در نهایووت کوواهش رشوود

موواده موووثره در هكتووار علووفهووای هوورز زانتیوووم،

بوتووههووای بوورنج شوود .حساسوویت گیوواه زراعووی بووه

بوور

ریشووهقرمووز را در حوود

علفکش اکسادیار یل در شرای بیهووازی بیشوتر

خووو کنتوورل کردنوود ،در حووالی کووه تنهووا اخووت

از شرای هوازی بود .با ایون وجوود ،حتوی بیشوترین

ستوکسیدیم سدیم "بروماکسوینیل ام .سوی .پوی.

مقدار دز به کوار رفتوه در مطالعوه بنهوا ( 256گورم

ب" بنتوووازون قوووادر بوووه کنتووورل کموووی مطلوووو

مخملووی و بمووارانتو

موواده موووثره در هكتووار منجوور بووه نووابودی کاموول

علووفهوورز جانسووونگرا

بوتههای برنج نشد.

ابزار مهمی برای مدیریت علفهای هورز در کشوت

کوواربرد علووفکووش پنوودیمتالین (بووه مقوودار 006

بووود .علووفکووشهووا

مستقیم برنج میباشوند و بوه نظور مویرسود مصور

گرم مواده مووثره در هكتوار منجور بوه کنتورل مووثر

بنها در بینوده بوا افوزایش هزینوه کوارگری افوزایش

علفهای هرز در اوایل فصل رشد برنج شود ،اموا بوا

یابووود (. Chauhan & Johnson, 2011b

گذشووت زمووان کووارایی ایوون علووفکووش در کنتوورل

علوووفکوووشهوووای پووویشرویشوووی (پنووودیمتالین،

علووفهووای هوورز کوواهش یافووت (جوودول  . 9ایوون

اکسووووادیازون ،2اکسووووادیار یل و پووووسرویشووووی

علفکش در  05روز پس از کاشت منجر به کنتورل
کمی مطلو علفهای هرز زانتیوم ،بور

مخملوی

- Oxadiazon

242

1

"مجلۀ پژوهش علفهای هرز ،جلد  ،5شماره "2932 ،2

(تووو ،فووور-دی ،2فنوکسوواپرو  ،2بوویسپووایریبووک

معنیدار نبود ،بنابراین تنهوا بوه بررسوی اثورات سواده

سووودیم ،9موووتسوووولفورونمتیووول 4گونووواگونی

فاصووله ردیووف و کنتوورل علووفهوورز پرداختووه شوود

در کشت مستقیم برنج مورد استفاده قرار مویگیرنود

(جدول تجزیوه واریوانس بورده نشوده  .اثور فاصوله

(. Rao et al., 2007; Chauhan, 2012

ردیف بر کاهش وزن خشک علفهای هورز در 11

با این حال ،این علوفکوشهوا دارای طیوف کنتورل

و  13روز پووس از کاشووت معنوویدار بووود .بیشووترین

محدود و تاثیر اندکی بوده و تنها در بخشی از طوول

درصد کاهش وزن خشک علفهای هرز نسوبت بوه

فصوول قووادر بووه کنتوورل علووفهووای هوورز موویباشووند

شرای بلوده به علفهرز در فواصول ردیوف کمتور

( . Chauhan, 2012بوورای مقووال ،علووفکوووش

مشاهده شد (جدول  . 2بهورهگیوری از ردیوفهوای

اکسادیازون تنها در  2تا  9هفته بعود از کاشوت قوادر

باریک ،که باعث زود بسته شدن سوایهانوداز گیواهی

به کنتورل مووثر علوفهوای هورز در کشوت مسوتقیم

موویشووود ،اثوور رقابووت زراعووی را بووه بیشووینه خووود

 Chauhan,و کوووواربرد

نزدیوووک مووویکنووود .فاصوووله ردیوووف باریوووک و

پسرویشی بیسپوایریبوک سودیم بوهطوور مووثری

افووزایش تووراکم گیوواهی موویتوانوود توانووایی گیوواه

را کنتورل کورد ،بوا ایون

زراعووی در رقابووت بووا علووفهووای هوورز بوورای نووور را

حووووال قووووادر بووووه کنتوووورل علووووفهووووای هوووورز

افووزایش دهوود .نووور نقووش مهمووی در رفووع کمووون،

 Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.و

جوانووهزنووی و سووبز شوودن علووفهووای هوورز دارد

 Leptochloaنبوووووووود

) .(Chauhan & Johnson, 2011aبسوته شودن

( . Chauhan & Johnson, 2011bبووهطووور

سووایهانووداز گیوواهی منجوور بووه کوواهش دریافووت نووور

مشابه ،علفکوش پنودیمتالین قوادر بوه کنتورل مووثر

مستقیم توس علفهای هرز و کاهش رشود و سوبز

علووووفهوووورز  Ipomoea triloba L.نبووووود

شووودن بنهوووا مووویشوووود .چائوهوووان و همكووواران

(. Chauhan, 2012

( Chauhan et al., 2011طی دو سال رابطه بوین

وزن خشک علفهای هرز

مقدار بذر برنج در کشت هوازی و رشد علوفهوای

بوووورنج بووووود (2012

علفهای هرز باریکبر

L.

chinensis

وزن خشک علفهای هرز در روزهوای پوس از

هرز را در دو کشور فیلیاوین و هنود بررسوی کردنود.

کاشت برای تیمارهوای موورد بزموایش در شوكل 2

ایشان گزارش کردند که افزایش مقدار بذر از  25تا

نشان داده شده است .متوس وزن خشک علفهای

 225کیلوووگرم در هكتووار ،وزن خشووک علووفهووای

هرز در کرتهای بلوده به علفهرز نیز در شوكل 2

هرز را کاهش داد .کاهش وزن خشوک علوفهوای

بورده شوووده اسوووت .در هووویچ یوووک از مراحووول

هرز با افزایش مقدار بذر در فیلیاین در ایون دو سوال

نمونووهبوورداری اثوور متقابوول فاصووله ردیووف و کنتوورل

به ترتیب معادل  53و  41درصد و در هنود 46 ،و 51

علفهرز بور کواهش وزن خشوک علوفهوای هورز

درصوووود گووووزارش شوووود .چائوهووووان و جانسووووون
( Chauhan & Johnson, 2010bگووزارش

1

- 2,4-D
- Fenoxaprop
3
- Bispyribac-sodium
4
- Metsulfuron-methyl

کردند که علفهوای هورز هور دو سوورو

2

کوه 96

روز پووووس از سووووبز شوووودن بوووورنج ظوووواهر شووووده
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بودند ،وزن خشک و تولید بذر بیشوتری در فواصول

علووفهووای هوورز گونوواگونی وجووود دارد ،کوواربرد

ردیف  96سوانتیمتور نسوبت بوه فواصول ردیوف 26

اخت

علفکشها میتواند در کنتورل علوفهوای

سووانتیمتوور بوورنج داشووتند .در مطالعووه دیگوور ،وزن

هرز سودمند باشد ( . Brommer et al., 2000در

خشک علوفهوای هورز در فواصول  96سوانتیمتور

واقع ،برای کنترل طیف گستردهتوری از علوفهوای

بوورنج در حوودود  94درصوود بیشووتر از فواصوول 25

هرز و کاهش هزینههای تولیود مویتووان از اخوت

سانتیمتر بود (. Chauhan & Johnson, 2011a

چند علفکش استفاده کرد .کنترل علفهوای هورز

همچنووین ،چائوهووان و جانسووون & (Chauhan

با استفاده از اخت

علفکشها در کشوت مسوتقیم

) Johnson, 2011aدوره بحرانی کوتاهتوری بورای

بوورنج توس و برخووی محققووین گووزارش شووده اسووت

کنترل علفهای هرز در فاصله ردیف  25سانتیمتور

(. Singh et al., 2006; Ishaya et al., 2007

نسبت به فاصله ردیف  96سانتیمتر گزارش کردند.

تاثیر علفکش پندیمتالین (به مقدار  006گورم مواده

کنترل علفهای هرز (وجین و علوفکوشهوا ،

موثره در هكتار بر کاهش وزن خشوک علوفهوای

وزن خشک علوفهوای هورز را بوهطوور معنویداری

هووورز در  56و  02روز پوووس از کاشوووت مشوووابه بوووا

تحت تاثیر قورار داد .تواثیر هویچ یوک از تیموارهوای

اخت

های علفکشی بود .با گذشت زمان کارایی

علفکشی بر کاهش وزن خشوک علوفهوای هورز

این علفکوش در کنتورل علوفهوای هورز کواهش

مشابه با تیمار وجوین نبوود (جودول  . 2وزن خشوک

یافت .کاربرد علفکوش بنتوازون (بوه مقودار 2266

هوای علوفکشوی

گرم ماده موثره در هكتار نتوانست بوهطوور مووثری

بووهطووور موووثری کوواهش یافووت .میووزان کوواهش وزن

وزن خشک علفهای هورز را کواهش دهود .میوزان

خشک علفهای هرز با کاربرد ایون اخوت

هوا در

کوواهش وزن خشووک علووفهووای هوورز بووا کوواربرد

تمام مراحل نمونهبورداری مشوابه بوود .اخوت

هوای

علفکش بنتازون بهطور متوس در کل فصل رشود

علفکشی کلودینافو پروپار یل "بروماکسینیل

بووه ترتیووب در حوودود  94 ،92و  99درصوود کمتوور از

علفهای هرز با کواربرد اخوت

ام .سی .پی .ب" بنتازون (بوه مقودار 266 46

کوواربرد اخووت

هووای علووفکشووی کلودینووافو

 2266گوورم موواده موووثره در هكتووار  ،پروپانیوول

پروپار یوول "بروماکسووینیل ام .سووی .پووی .ب"

سینوسووولفورون (بووه مقوودار  26 2206گوورم موواده

بنتازون ،پروپانیول سینوسوولفورون و ستوکسویدیم

موووووثره در هكتووووار و ستوکسوووویدیم سوووودیم

سدیم "بروماکسینیل ام .سی .پوی .ب" بنتوازون

"بروماکسینیل ام .سی .پی .ب" بنتازون (به مقدار

بود.کمترین درصد کاهش وزن خشوک علوفهوای

 2266 266 256گوورم موواده موووثره در هكتووار

هوورز در تمووام مراحوول نمونووهبوورداری مربووو بووه

بهطور متوس در کل فصل رشد منجر به  16درصود

علفکش اکسادیار یل (بوه مقودار  366گورم مواده

کاهش وزن خشک علفهوای هورز شودند .کنتورل

موثره در هكتار بوود .اکسوادیار یل علوفکشوی از

بوورای

خانواده اکسادیازول 2است که برای کنترل جگنها،

علووفهووای هوورز پهوونبوور

و باریووکبوور

دسووتیابی بووه حووداکقر عملكوورد بوورنج بحرانووی اسووت
( . Pellerin et al., 2003زموانی کوه در مزرعوه

- Oxadiazole
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بوودون ریشووک و گونووههووای  ،Setariaاز

باریکبر های یكساله و علفهای هرز پهنبور

سووورو

در برنج توسوعه یافتوه اسوت (Dickmann et al.,

بنالیز عكس وزن تک بوته استفاده شد .تابع عكوس

و فوووووورود-ویلیووووووامز

عملكرد با استفاده از رویه گام به گام نشوان داد کوه

) .1997جیتسوووووووپولو

(Gitsopoulos & Froud-Williams, 2004

تووراکم علووفهووای هوورز زانتیوووم ،بوور

گزارش کردند که کارایی این علوفکوش در برابور
سورو

جانسونگرا  ،بموارانتو

در شرای هوازی بیشتر از حالت بیهوازی

مخملووی،

ریشوه قرموز و سوورو

بوودون ریشووک توواثیر معنووی داری برعملكوورد بوورنج

است .بنها علوفکوش اکسوادیار یل را در شورای

داشت ،بنابراین معادلوه سوه پوارامتره کوازنس بوه بوه

گلخانه ارزیابی کردند و این علوفکوش در مطالعوه

عملكرد اقتصادی و بیولو یک برنج در مقابل تراکم

بنها به صورت پیشرویشی مصر

این علفهای هرز برازش داده شد .با افزایش تراکم

شد.

روشهووای موووثر موودیریت علووفهووای هوورز

علفهای هرز بر حسب  ،TCLعملكرد اقتصادی و

مهمترین پیش نیاز برای زراعت برنج به شیوه کشت

بیولو یووک بوورنج کوواهش یافووت (شووكل  . 2افووت

مسووتقیم اسووت ( Rao et al., 2007و بووه نظوور

عملكوورد اقتصووادی و بیولو یووک ناشووی از حضووور

می رسد دسوتیابی بوه ایون مهوم بودون کواربرد موواد

اولووین گونووهی هوورز ( Iدر فواصوول ردیووف کاشووت

شوویمیایی امكووانپووذیر نباشوود (Azmi & Baki,

عریضتر بیشتر بوود (جودول  . 9پوارامتر مجانوب A

علفکشها زموانیکوه علوفهوای

خسارت عملكرد را در تراکمهای باالی علوفهوای

هرز و برنج در سوامانههوای کشوت مسوتقیم بوهطوور

هرز بیان میکند .اگرچه خسارت عملكرد بزرگتر از

همزمان سبز میشوند و برخی گونههوای هورز تشوابه

 266درصد منطقی نمیباشد ،اموا ایون موورد توسو

مورفولو یكی زیوادی بوا بوتوههوای بورنج دارنود ،از

محققوین گوزارش شوده اسوت & (O’Donovan

اهمیت بیشتری برخووردار مویباشود .از بنجواییکوه

).Blackshaw, 1997; Foroughi, 2011

کارایی علفکشها به نووع و شویوه ببیواری وابسوته

عملكرد بیولو یک در شرای عاری از علفهورز بوا

است ( ، Rao et al., 2007گزینههای علوفکوش

افزایش فاصله ردیوف کاشوت بورنج کواهش یافوت.

برای کنترل علفهای هرز در کشوت مسوتقیم بورنج

عملكووورد اقتصوووادی بووورنج در شووورای عووواری از

بر حسب روش استقرار گیاه زراعی متفواوت اسوت.

علووفهوورز در فواصوول ردیووف  25و  25سووانتیمتوور

تحقیقات بسیاری در زمینه یافتن مقدار ،زموان ،نووع

مشابه بود ،با این حال اخت

زیوادی بوین عملكورد

و روش کاربرد علفکشها در کشت مستقیم بورنج

اقتصووادی بوورنج در فاصووله ردیووف  95سووانتیمتوور و

صووورت گرفتووه اسووت ;(Zhang et al., 2001

فواصل ردیف کمتر وجود نداشت .بوه طوور مشوابه،

;Zhang et al., 2005; Singh et al., 2006
).Ishaya et al., 2007

چائوهووان ) (Chauhan, 2012گووزارش کوورد کووه

) .2007مصر

افزایش مقدار بذر از  25تا  266کیلوگرم در هكتوار

برای تعیین سهم نسبی رقابت بین گونهای برنج با

منجر به افزایش عملكرد دانه برنج در شرای بلووده

علووفهووای هوورز زانتیوووم ،جانسووونگرا  ،بوور
مخملووی ،بمووارانتو

به علفهرز شد ،با این حال عملكرد برنج در شرای

ریشووه قرمووز ،اویارس و م زرد،

عوواری از علووفهوورز تحووت توواثیر مقوودار بووذر قوورار
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بووه رابطووهی جبرانووی بووین اجووزای عملكوورد بوورنج در

زیوواد بووین عملكوورد

.تراکمهای مورد ارزیابی نسبت داد

 عوودم وجووود اخووت.نگرفووت

اقتصادی برنج در فواصل ردیف مختلف را میتووان

 فلور علفهای هرز در محل بزمایش-2 جدول
Table 1- Weed flora of the experimental field
Weed species
Broadleaf weeds

Grasses

Xanthium strumarium L.

Echinochloa colonum (L.) Link.

Abutilon theophrasti Medik.

E. cruss-galli (L.) Beauv.

Hibiscus trionum L.

Setaria glauca (L.) Beauv.

Amaranthus retroflexus L.

S. verticillata (L.) Beauv.

A. blitoides. S.Wats.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Physalis angulata L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Chenopodium album L.
Convolvulus arvensis L.
Heliotropium europaeum L.
Solanum nigrum L.
Portulaca oleracea L.
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Figure 1- Dry weight of weeds at the days after planting for 15 cm (A), 25 cm (B) and 35 cm (C) row
spacing.
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 مقایسه میانگین میزان کاهش وزن خشک علفهای هرزبر حسب درصد نسبت به کرت بلووده بوه علوفهورز در-2 جدول
روزهای پس از کاشت
Table 2 -Mean comparison of weed dry weight loss (%) relative to weed-infested plots at the days after
planting
% control of weedy check
treatments
Treatment
Dose(g a.i ha-1)
50
62
77
89
DAS
DAS
DAS
DAS
Weed control (W)
weeding
100a
100a
100a
100a
pendimethalin
660
77.34b 65.46b 43.57c 34.43cd
bentazon
1200
52.91c 37.39c 31.61c 24.25de
propanil + cinosulfuron
2160+20
89.56b 70.36b 64.83b
57.39b
oxadiargyl
900
21.43d 18.59d
6.36d
11.33e
clodinafop propargyl + "bromoxynil +
40+200+1200
91.87b 70.02b 61.75b 50.05bc
MCPA" + bentazon
sethoxydim + "bromoxynil + MCPA" +
250+200+1200 83.46b 68.69b 68.84b
58.85b
bentazon
Row spacing (RS)
15 cm
74.30
61.36
60.33a
55.01a
25 cm
73.60
59.68 54.23ab 47.22ab
35 cm
73.49
63.46
46.99b
41.89b
Interaction
RS *W
NS
NS
NS
NS

 ورایب معادله برازش داده شده به داده های عملكرد اقتصادی و بیولو یک برنج در برابر تراکم علفهای هرز بور-9 جدول
 در فواصل ردیف مختلفTCL( حسب بار رقابتی کل
Table 3- Coefficients of the fitted equation to rice economic and biological yield data versus weed
densities based on the total competitive load (TCL)1 at different crop row spacing, weed densities based
on the total competitive load
Yield

Row spacing (cm)

I ± SE

A ± SE

Ywf ± SE

R2

Economic

15

25.22 ± 2.65

140.78 ± 8.52

245.79 ± 49.81

0.93

25

38.10 ± 3.73

117.47 ± 2.99

244.48 ± 7.88

0.94

35

50.12 ± 2.61

110.78 ± 2.53

221.17 ± 7.85

0.90

15

15.41 ± 1.97

148.36 ± 12.91

1327.38 ± 49.81

0.91

25

19.53 ± 1.90

144.57 ± 9.61

1066.51 ± 46.11

0.91

35

26.90 ± 2.07

142.91 ± 9.42

969.50 ± 43.09

0.93

Biologic

 حداکقر درصد افت عملكرد در شرایطی که تراکم علفهای هرز موجود به سمت بینهایت میول،A  افت عملكرد در نتیجه حضور اولین گیاه هرز؛،I
. مقدار عملكرد در شرای عاری از علفهای هرز میباشد،Ywf میکند و
I, represents the effect of each unit of TCL on the yield loss (%), parameter A, represents the maximum asymptote for
the yield loss (%) curve, and Ywf, represents the yield in weed-free plots.

1

- TCL= Total Competitive Load

241

"2932 ،2  شماره،5  جلد،"مجلۀ پژوهش علفهای هرز

Y(15 cm)=245.8[1-(25.2*TCL)/100(1+(25.2*TCL/140.8))]
Adj Rsqr=0.93
Y(25 cm)=244.5[1-(38.1*TCL)/100(1+(38.1*TCL/117.5))]
Adj Rsqr=0.94
Y(35 cm)=221.2[1-(50.1*TCL)/100(1+(50.1*TCL/110.7))]
Adj Rsqr=0.9

0 )عم ل کرد اق ت صادي (گ رم در م تر مرب ع

250

200

150

15 cm
15 cm
25 cm
25 cm
35 cm
35 cm

()فلا
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50

0
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5
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20

25

30

1 )يول وژي ک (گ رم در م تر مرب ع

عم ل کرد ب

TCL

1400

Y(15 cm)=1327.3 (1-(15.4*TCL)/100(1+(15.4*TCL/148.4))))
Adi Rsqr=0.93

1200

Y(25 cm)=1066.5 (1-(19.5*TCL)/100(1+(19.5*TCL/144.6))))
Adj Rsqr=0.92
Y(35 cm)=969.5 (1-(26.9*TCL)/100(1+(26.9*TCL/142.5))))
Adj Rsqr=0.93
15 cm
)(ب
15 cm
25 cm
25 cm
35 cm
35 cm

1000
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30
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(  و عملكرد اقتصادی (الف و بیولو یکTCL  رابطه بین تراکم علفهای هرز بر حسب-2 شكل

Figure 2- Relationship between weed densities based on the total competitive load (TLC) and economical
(A) and biological (B) yield of rice
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