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چكيده

این آزمایش به منظور بررسي کارایی علفكشهاي مختلف بر كنترل علفهاي هرز و عملكرد راتون برنج بهصورت
طرح بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار در روستای پاشا کال شهرستان ساری در سال  1390انجام شد .تیمارها عبارت
بودند از -1 :آنیلوفوس +اتوکسی سولفورون ( 3لیتر در هکتار) -2 ،بوتاکلر ( 3لیتر در هکتار)  +سینوسولفورون (100
گرم در هکتار) -3 ،بن سولفورون -متیل ( 75گرم در هکتار)  +بوتاکلر ( 3لیتر در هکتار) -4 ،بوتاکلر ( 3لیتر در
هکتار) -5 ،سینوسولفورون ( 100گرم در هکتار) -6 ،بن سولفورون -متیل ( 75گرم در هکتار) به همراه تيمار وجین
دو مرحلهای و عدم كنترل علفهای هرز .نتايج نشان داد كه علفکشهای گروه سولفونیل اورهها مانند بنسولفورون
متيل و سينوسولفورون هم تراکم و وزن خشک گونههای علفهای هرز و هم تراکم و وزن خشک مجموع آنها را در
طول فصل رشد کاهش دادند که این امر منجر به افزایش عملکرد برنج راتون در انتهای فصل رشد شد .همچنین نتایج
نشان داد که علفکش بوتاکلر تأثیری بر تراکم و وزن خشک گونههای علفهای هرز ،تراکم و وزن خشک مجموع
علفهای هرز نداشت که در نهایت موجب کاهش عملکرد و کاهش وزن هزار دانه برنج راتون شد.
واژههاي كليدي :آنیلوفوس  +اتوکسی سولفورون ،بن سولفورون -متیل ،بوتاکلر ،سینوسولفورون،

 -1دانشجوی دکتری علوم علفهای هرز دانشگاه محقق اردبیلی
 -2استاديار بخش تحقيقات آفات و گياهپزشكي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مازندران
 -3استاديار گروه علفهاي هرز دانشگاه محقق اردبيلي
 -4دانشجوي دكتراي اگرواكولوژي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
* نویسنده مسئولrahman.khakzad@yahoo.com :

1

2

دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
جلد ،3شماره ،1بهار و تابستان 1394

مقدمه

برنج پس از گندم از مهمترين و قديميترين گیاهان زراعی
بوده و عمدهترين و اصلیترین ماده غذايي در كش��ورهاي
حال توسعه میباشد ( .)2با توجه به محدوديت منابع براي
افزايش سطح زير كشت ،استفاده از نظامهای زراعی مختلف
از جمله کشت راتون ميتواند نقش مهمي در افزايش توليد
داشته باشد ( .)5هاشمي دزفولي و همكاران ( )10راتونينگ
(عمليات بازروي��ش) را بهعنوان زراعت حاصل از رش��د
مجدد گياه پس از برداشت تعريف كرده و بيان کرد كه اين
اصطالح لزوم ًا در مورد دان��ه به كار نميرود .راتون داراي
دوره رشد کوتاهي بوده و رسيدن آن تنها در  35تا  65درصد
زمان الزم براي محصول اصلي صورت ميگيرد ( .)24تهيه
بستر مناسب ،زمان بذرپاشي ،کنترل علفهاي هرز ،تغذیه
مناسب ،ضخامت ساقه ،ميان ذخاير کربوهيدرات ،سرعت
پيري برگها و کاهش دوام س��طح ب��رگ به همراه عوامل
اقليمي و ژنتيکي عوامل موثر بر طول دوره رشد و رسيدگي
محصول اصلي و راتون ميباش��ند ( .)15در بین این عوامل
کنترل علفهای هرز از اهمیت خاصی برخوردار است .در
گزارشات اعالم شده است كه در آسيا  11درصد محـصول
دانه در راتون برنج به وسیله علفهای هرز كاهش مييابد
( .)25ايچي ( )23گزارش داد كه علفهای هرز یکس��اله و
دایمی باعث کاهش تعداد جوانههای محصول راتون شدند.
دي داتا ( )19عنوان كرد مبارزه با علف هرز محصول اصلی
باعث افزایش معنیدار عملکرد محصول راتون ميشود.
مطالعات بیانگر این اس��ت که در صورت مد نظر قرار دادن
عوامل فوق میت��وان محصول قابل مالحظ��های از راتون
برداش��ت کرد .س��ودآوري راتون از محصول اصلی بیشتر
و بعض ًا در مناطق گرمس��یری عملک��رد آن برابر محصول
اصل��ی خواهد بود و این در صورتی امکانپذیر اس��ت که
عوامل مدیریتی به نحو صحیح به کار برده ش��وند .ازجمله
عوامل مدیریتی مهم ،مهار علفهای هرز میباشد که تاثیر
بهس��زایی در میزان عملکرد محصول رات��ون دارد ( .)7از
آنجا كه علفهاي هرز از نظر محيط رش��د و دوره زندگي
متفاوت هس��تند از ي��ك روش خاص نميت��وان در تمام
ش��رايط براي كنترل مداوم و موثر آنها استفاده كرد ،ولي در
عين حال در بين روشهاي كنترل علفهاي هرز اس��تفاده
از علفكشه��ا به دليل كارايي و صرف��ه اقتصادي ،جايگاه
ويژهاي دارد و امروزه به طور گستردهاي مورد استفاده قرار
ميگيرد ( .)19معرفي علفكشهاي با طيف كنترل وس��يع
و ب��ه ويژه با محلهاي هدف متنوع از جمله ضرورتهاي
مديري��ت كارب��رد علفكشها و ب��ه تاخي��ر انداختن بروز
مقاومت جمعيت علفهاي هرز به علفكشها است (.)26
در آزمایشی كه بر روی محصول اصلی و راتون برنج انجام
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ش��د ،مش��اهده گرديد كه در بین علفکشهاي به كار رفته،
پندیمتالی��ن ،تراكم و بيوماس علفه��ای هرز را در هر دو
محص��ول كاهش داد ( .)25در آزمایش��ی مش��ابه بر روی
راتون برنج ،علفكش پندیمتالین به طور موثری باعث كنترل
علفهای هرز شد و رشد مجدد راتون و وزن ساقه و ریشه
افزایش یافت .در اين آزمايش علفکش پندیمتالین ،گیاهان
هرز دو لپه ،گراسهای یک ساله و بعضی از علفهای هرز
چند ساله را کنترل کرد ( .)25آقاجاني دالور و همكاران ()1
در بررس��ي كنترل شيميايي علفهای هرز در مزرعه راتون
برنج گزارش كردند كه علفكش توفوردي به طور مطلوبي
باعث كاهش تراكم و بيوماس علفهای هرز گلآردی 2و
تاج خروس 3شد .آنها همچنين مشاهده نمودند كه علفكش
بنتازون علف هرز اویارسالم 4را در مزرعه راتون به خوبی
کنترل کرد .امروزه عالقهمندي به تحقيق روي كشت راتون
توجه بيش��تري را به خود معطوف داش��ته اس��ت ( .)18به
علت اینکه اکثر مطالعات بر روی کنترل علفهای هرز در
محصول اصلی برنج تحت ش��رایط آب و هوایی گوناگون،
ان��واع خاک ،فل��ور علف هرز ،کارایی ان��واع علفکشها و
غیره انجام شده است ولیکن چنین مطالعاتی برای مدیریت
علفهای هرز راتون برنج محدود هستند .به همین دلیل در
این تحقيق کارایی ان��واع علفکشها به عنوان یکی از ابزار
مدیریت علفهای هرز راتون برنج مورد مطالعه قرار گرفت
ت��ا اوالً تاثیر علفکشهای موج��ود در برنج بر مهار علف
های هرز محصول راتون مش��خص شود و ثانی ًا حساسیت
محصول راتون به علفکشهای مختلف برنج ارزیابی شود.

مواد و روشها

اين آزمایش در تابس��تان سال  1390در روستای پاشا ک ً
ال
از توابع شهرستان ساری با مختصات جغرافیایی  36درجه
و  40دقیقه عرض ش��مالی و  53درج��ه و 10دقیقه طول
ش��رقی و ارتفاع  16متر از س��طح دریا اجرا شد .آزمایش
بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در  4تکرار انجام
گرفت .بافت خاک منطقه اجرای طرح نس��بت ًا س��نگین و
لومی رسی بوده و از نظر میزان عناصر ضروری مثل فسفر
و پتاس��یم غنی بود (فس��فر باالی  15پی پی ام و پتاس��یم
باالی  350تا  400پیپیام) .میانگین دما و بارندگی ماهانه
در طی فصل رشد در جدول  1آمده است .تيمارهاي مورد
بررس��ی شامل کاربرد پسرویش��ی  6نوع علفکش شامل:
 -1آنیلوفوس +اتوکسی سولفورون ( %30+%5/1SCبا نام
Eclipta prostrata
Amaranthus retroflexus
Cyperus sp.
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راتون و افزایش عملکرد از کود مایع ()NPK...20-2-20+ TE
به مقدار  3لیتر در هکتار استفاده شد.
در پایان فصل رش��د ،دو ردیف کناری هر کرت و نیم متر
از دو انتهای ردیفهای میانی بهعنوان اثر حاشیهای حذف
ش��د و س��طح باقیمانده در هر کرت ( 2/5مترمربع) جهت
تعیین عملکرد دانه برداش��ت ش��د .از ط��رف ديگر جهت
تعیی��ن تراک��م و نوع علفهای هرز در پایان فصل رش��د،
نمونهبرداري با اس��تفاده از واح��د نمونهگيري چهار گوش
(كوادرات) به ابعاد  50×50سانتیمتر انجام شد بدين ترتيب
ک��ه طی آن كوادرات  2بار به ط��ور تصادفی در هر یک از
کرتهای آزمایش��ي قرار داده و علفهای هرز موجود در
آن به تفکیک گونهشناسایی و شمارش شدند .وزن خشك
علفهایهرز در ه��ر کرت به طور جداگانه داخل آون با
دمای  70˚cبه مدت  48س��اعت تعیین شد و ثبت گردید.
جهت نرمال کردن دادهها از تبدیل جذری استفاده و سپس
دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار  SASتجزیه و
مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.

تجاری سان رایز پالس به میزان  3لیتر در هکتار) ،بوتاکلر
( %60ECب��ا نام تجاری ماچتی به میزان  3لیتر در هکتار)،
سینوس��ولفوران ( %20WGبا نام تجاری س��تاف به میزان
 100گرم در هکتار) ،بن سولفوران -متیل ( %60DFبا نام
تج��اری لوزاکس به میزان  57گ��رم در هکتار)  +بوتاکلر
( 3لیت��ر در هکت��ار) -4 ،بوتاکلر ( 3لیت��ر در هکتار)-5 ،
سینوسولفورون ( 100گرم در هکتار) -6 ،بنسولفورون-
متی��ل ( 75گ��رم در هکتار) هم��راه با تيماره��اي وجین
در دو مرحل��ه ( 15و  25روز پ��س از رش��د مجدد برنج
راتون) و ش��اهد (عدم كنترل علفه��ای هرز) بودند .هر
واحد آزمایش��ی ش��امل  6ردیف کاشت با فواصل ردیف
 25س��انتیمتر ،به طول  2متر و ع��رض  1/5متر و فاصله
بوتههای روی ردیف  20س��انتیمتر بود .تراكم كاشت نيز
براساس  150هزار بوته در هكتار در نظر گرفته شد.
برداش��ت محصول اصلی برنج (رقم طارم) در اواخر بهار
با اس��تفاده از دروگر تا ارتفاع  10س��انتیمتری انجام شد.
پس از خ��ارج کردن کاه و کلش محص��ول اصلی ،زمین
محل اجرای آزمایش بالفاصله آبياري ش��د تا مانع خشک
جدول .1ميانگين دما و بارندگي ماهانه هوا طي فصل رشد در
شدن خاک شود .همراه با آبیاری زمین ،کود اوره به مقدار
منطقه پاشا کال ساري در سال اجراي آزمايش1390 ،
 100کیلوگرم در هکتار مصرف ش��د .پس از رشد و نمو
مجدد برن��ج (دوباره نوچ) زمانی که ارتفاع س��اقه به 10
مهر
مرداد شهريور
تير
خرداد
سانتیمتری رس��ید (مرحله  3تا  4برگی علفهای هرز)،
دما ()˚c
20/6
24/3
29/2 27/8
24/9
عملیات سمپاشی علفهای هرز در کرتهای آزمایشی با
بارندگي
اس��تفاده از علفکشهای مختلف با دزهای مربوطه انجام
174/2
92/1
19/2 29
2/7
()mm
گرفت .سمپاش��ي بر اساس تيمارهاي ارایه شده با استفاده
از سمپاش پشتي مجهز به نازل شرهاي و با فشار  2تا 2/5
بار (كاليبره ش��ده براس��اس مصرف  200تا  300ليتر آب نتایج و بحث
در هكتار) انجام ش��د .وجین دس��تی در دو مرحله  15و فلور علفهای هرز
 25روز پس از رشد مجدد برنج راتون در کرتهای آزمایشی با توجه ب��ه جدول  ،2پنج نوع علف هرز باریک برگ در
مربوطه انجام ش��د .س��ي روز پس از سمپاشی ،برای تقویت این آزمایش ثبت گردید.
جدول  .2فهرست گونههای علفهای هرز موجود در این آزمایش

نام فارسی

سوروف

نام علمی

سیستم فتوسنتزی

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

اویارسالم بذری

C4

Cyperus difformis L.

اویارسالم ارغواني

C4

Cyperus rotundus L.

اویارسالم

C4

Cyperus globosus Aublet

پیزر بذری

C4

Scirpus mucronatus L.

C4

تراکم علفهای هرز

نتای��ج حاصل از تجزیه واریانس نش��ان داد که اثر تیمار بر ارغوان��ی و پیزر بذری معن��یدار ب��ود ( ،)p≥0/05ولی اثر
روی تراکم گونههای سوروف ،اویارسالم بذری ،اویارسالم معنیداری بر روی تراکم اویارسالم نداشت (جدول.)3
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جدول  .3تجزیه واریانس اثرات تیمارهای آزمایشی روی تراکم گونههای علفهای هرز
میانگین مربعات
درجه آزادی

سوروف

اویارسالم بذری

اویارسالم ارغوانی

اویارسالم

پیزر بذری

منبع تغییرات
بلوک

3

1/30 n.s

40/58 n.s

0/85 n.s

0/61 n.s

0/10 n.s

تیمار

7

* 1/92

* 95/55

* 1/10

0/18 n.s

* 0/89

خطا

21

1/22

16/93

0/64

0/29

0/18

36/23

45/08

45/17

42/75

36/40

ضریب تغییرات ()%

* معنیدار در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن و  n.sمعنیدار نمیباشد.

نتای��ج حاص��ل از مقایس��ه میانگین نش��ان داد که تیمار
بنسولفورون متيل باعث کاهش تراکم علف هرز سوروف
ش��د که در مقایس��ه با آن تیمار سينوسولفورون بر روی
تراک��م این علف هرز بیتاثیر بود و باالترین تراکم آن را
دارا بود (جدول .)4تراکم علف هرز سوروف در تیمار بن
سولفورون متيل  54درصد کمتر از تیمار سينوسولفورون
بود .این امر میتواند ناشی از تأثیر متفاوت هر یک از این
دو علفکش بر روی این علف هرز باشد .این نتیجه مشابه
نتیجه تحقیقی است که در آن اثر علفکشهای سولفونیل
اوره بر روی علفهای هرز ذرت بررس��ی ش��د که طی
آن علفکشهای ریمسولفورون و نیکوسولفورون به طور
موثری س��وروف را کنترل کردند ولی پریمی سولفورون
تأثی��ری بر ای��ن علف هرز نداش��ت ( .)14تیمار بوتاكلر
همانند تیمار ش��اهد بدون کنت��رل تاثیری بر تراکم علف
هرز اویارس�لام بذری نداشت و باعث افزایش تراکم آن
گردی��د (جدول .)4به نظر میرس��د اثرات کنترلکنندگی
ضعی��ف علفک��ش بوتاکلر ب��ر روی این عل��ف هرز به
دلی��ل زمان جوانهزن��ی متفاوت آن باش��د .یعقوبی ()12
در ارزیاب��ی علفک��ش بوتاکلر در کنت��رل علفهای هرز
ش��الیزار به نتیجه مشابهی دس��ت یافت .مابقی تیمارهای
علفکش تاثیر یکس��انی بر تراکم اویارسالم بذری داشتند
و باعث کاهش تراکم آن ش��دند.بهطوریکه تراکم علف
هرز اویارس�لام بذری در تیمارهای آنيلوفوس +اتوكسي
سولفورون ،سينوسولفورون ،بن سولفورون متيل ،وجین
دو مرحلهای ،بوتاكلر +سينوس��ولفورون و بن سولفورون
متي��ل +بوتاكلر ب��ه ترتی��ب  57 ،67 ،69 ،78 ،81و 56
درصد کمتر از تیمار ش��اهد ب��دون کنترل بود .تیمارهای
بن س��ولفورون متي��ل و سينوس��ولفورون باعث کاهش

تراکم علف هرز اویارسالم ارغواني گردیدند (جدول .)4
دلیل این امر میتواند بهعلت ماندگاری نس��بت ًا باالی این
گروه از علفکشها در طول فصل رش��د باش��د (28 ،21
و  )29ک��ه ط��ی آن علفهای هرزی ک��ه در طول فصل
جوان��ه میزنند را به خوبی کنت��رل میکنند ،بهطوری که
در آزمایش��ی مشاهده شد که علفکش نیکوسولفورون در
طول فصل رش��د تراکم قی��اق را تا  85درصد کاهش داد
( .)4علف هرز اویارس�لام ارغواني در تیمار آنيلوفوس+
اتوكس��ي س��ولفورون باالترین مقدار را داشت به طوری
ک��ه تراکم این علف هرز در تیمار آنيلوفوس +اتوكس��ي
سولفورون به ترتیب  71و  56درصد بیشتر از تیمارهای
بن س��ولفورون متيل و سينوس��ولفورون بود .تیمارهای
بنسولفورون متيل +بوتاكلر و بن سولفورون متيل تراکم
علف هرز پیزر ب��ذری را بهطور یکنواختی کاهش دادند
بهطوریکه تراکم این علف هرز در تیمارهای مذکور 66
درصد کمتر از تیمار شاهد بدون کنترل که باالترین تراکم
علف هرز پیزر بذری را داشت ،بود (جدول .)4در مورد
اث��رات مثبت دو علفکش بن س��ولفورون متيل +بوتاكلر
ب��ر روی هم بدون انجام آزمایش��ات خاص نمیتوان به
ط��ور دقیق اظه��ار نظر کرد اما با توج��ه نتایج مثبت این
تیمار علفکش��ی میتوان پنداش��ت که این دو علفکش
با اثرات همافزایی ب��ر روی یکدیگر باعث کاهش تراکم
پی��زر بذری ش��دند .در همین رابطه در آزمایش��ی که بر
روی بررس��ی تاثیر اختالط برخ��ی علفکشها بر کارایی
آنها در ش��الیزار انجام شد مشاهده گردید که اختالط دو
علفکش بن سولفورون متیل و تیوبنکارب دارای بیش از
 90درصد کارایی در کنترل جگنها بود (.)11

ارزیابی کارایی علفکشهای ثبت شده در برنج ( )Oryza sativa L.بر کنترل علفهای هرز و عملکرد محصول راتون
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جدول  .4مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی روی تراکم گونههای علفهای هرز
تیمارهای علفکش

سوروف

آنيلوفوس +اتوكسي سولفورون

3/35 ab

2/90 b

بوتاكلر +سينوسولفورون

3/47 ab

6/65 b

1/93 ab

بن سولفورون متيل +بوتاكلر

3/55 ab

6/80 b

1/30 ab

0/70 d

بوتاكلر

2/58 ab

14/56 a

1/43 ab

1/53 ab

سينوسولفورون

3/80 a

3/42 b

1/06 b

0/99 bcd

بن سولفورون متيل

1/74 b

4/81 b

0/70 b

0/70 d

وجین دو مرحلهای

3/39 ab

5/03 b

1/41 ab

1/14 bcd

شاهد بدون کنترل

2/56 ab

15/56 a

1/30 ab

2/05 a

a

اویارسالم بذری

اویارسالم ارغواني

پیزر بذری

2/42 a

0/83 cd
1/45 abc

میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشابهی هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.
 aتراکم گونههای علفهای هرز بر حسب بوته در متر مربع

وزن خشک علفهای هرز

نتای��ج حاص��ل از تجزی��ه واریانس نش��ان داد که وزن
خش��ک گونههای اویارس�لام بذری ،اویارسالم بنفش
و پی��زر بذری تحت تأثی��ر تیمار ،اثر معن��یداری را از

خود نشان دادند ( ،)p≥0/05ولی وزن خشک گونههای
س��وروف و اویار س�لام تحت تأثیر تیمار قرار نگرفتند
(ج��دول.)5

جدول  .5تجزیه واریانس اثرات تیمارهای آزمایشی روی وزن خشک گونههای علفهای هرز
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

سوروف

a

a

a

بلوک

3

0/08 n.s

14/16 n.s

0/40 n.s

0/10 n.s

0/02 n.s

تیمار

7

0/20 n.s

* 41/53

* 0/24

0/02 n.s

* 0/14

خطا

21

0/15

5/93

0/22

0/03

0/01

28/79

40/44

42/82

24/04

12/65

ضریب تغییرات ()%

a

اویارسالم بذری

اویارسالم ارغوانی

اویارسالم

پیزر بذری

a

* معنیدار در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن و  n.sمعنیدار نمیباشد.
 aوزن خشک گونههای علفهای هرز بر حسب گرم در متر مربع

نتایج حاصل از مقایسه میانگین تیمار بوتاكلر همانند تیمار
شاهد بدون کنترل تاثیری بر وزن خشک اویارسالم بذری
نداش��ت و باعث افزایش وزن خشک آن شد (جدول .)6
همانطور که در بخش تراکم علفهای هرز ذکر گردید دلیل
این امر میتواند به علت زمان جوانهزنی متفاوت این علف
هرز باشد .یعقوبی ( )12نیز به نتیجه مشابهی دست یافت.
مابقی تیمارهای علفکش تاثیر یکسانی بر وزن خشک علف
هرز اویارس�لام بذری داشته و باعث کاهش وزن خشک

آن ش��دند .بهطوری که وزن خشک علف هرز اویارسالم
بذری در تیمارهای سينوسولفورون ،آنيلوفوس +اتوكسي
سولفورون ،بوتاكلر +سينوسولفورون ،بن سولفورون متيل+
بوتاكلر و بن س��ولفورون متيل به ترتیب ،86/5 ،97 ،98/5
 83/5و  75/5درصد کمتر از تیمار شاهد بدون كنترل بود.
هو ( )22نيز گزارش كرد كه بیوماس گونههای س��وروف
و س��ل واش 5به وسیله تمام علفکشها به غیر از بوتاکلر
Monochoria vaginalis

5

6
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وزن خش��ک قیاق را بین  76ت��ا  86درصد کاهش داد.
تیمارهای بن س��ولفورون متيل +بوتاكلر ،بن سولفورون
متيل ،آنيلوفوس +اتوكس��ي سولفورون ،سينوسولفورون
و وجین دو مرحلهای باعث کاهش وزن خش��ک علف
ه��رز پیزر بذری ش��دند .بهطوری که وزن خش��ک این
عل��ف هرز در تیمارهای مذکور به ترتیب ،68/5 ،68/5
 64 ،68و  57درص��د کمتر از تیمار ش��اهد بدون کنترل
که باالترین مقدار وزن خش��ک علف هرز پیزر بذری را
داش��ت ،بود (جدول .)6

بهط��ور معن��یداری در محصول رات��ون کاهش یافت.
تیم��ار بن س��ولفورون متيل باعث کاهش وزن خش��ک
علف هرز اویارس�لام ارغواني ش��د .وزن خشک علف
هرز اویارس�لام ارغواني در تیمار آنيلوفوس +اتوكسي
س��ولفورون باالتری��ن مقدار را داش��ت .وزن خش��ک
اویارس�لام ارغوان��ي در تیمار بن س��ولفورون متيل 81
درصد کمتر از تیمار آنيلوفوس +اتوكس��ي س��ولفورون
ب��ود (جدول  .)6ثابتی و همکاران ( )4مش��اهده کردند
که علفکش نیکوس��ولفورون از گروه سولفونیل اورهها

جدول  .6مقایسه میانگین اثرات تیمارهای آزمایشی روی وزن خشک گونههای علفهای هرز
تیمارهای علفکش

اویارسالم ارغواني

اویارسالم بذری

a

پیزر بذری

a

a

2/96 b

2/66 a

0/51 c

بوتاكلر +سينوسولفورون

13/09 b

1/91 ab

0/75 bc

بن سولفورون متيل +بوتاكلر

15/97 b

1/17 ab

0/50 c

بوتاكلر

82/42 a

1/41 ab

1/00 b

1/28 b

1/22 ab

0/57 c

بن سولفورون متيل

23/58 b

0/50 b

0/50 c

وجین دو مرحله ای

8/10 b

1/22 ab

0/68 c

97/01 a

1/62 ab

1/59 a

آنيلوفوس +اتوكسي سولفورون

سينوسولفورون

شاهد بدون کنترل

میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.
 aوزن خشک گونههای علفهای هرز بر حسب گرم در مترمربع

تراکم و وزن خشک مجموع علفهای هرز

نتای��ج حاصل از تجزیه واریانس نش��ان داد که تیمار بر
روی تراکم و وزن خش��ک مجم��وع علفهای هرز اثر

معنیداری داش��ت ( ( )p≥0/05جدول .)7

جدول  .7تجزیه واریانس اثرات تیمارهای آزمایشی روی تراکم و وزن خشک مجموع علفهای هرز
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

تراکم مجموع علفهای هرز

وزن خشک مجموع علفهای هرز

بلوک

3

* 64/18

* 21/09

خطا

21

14/08

5/68

تیمار

ضریب تغییرات ()%

7

** 109/08

** 45/21
29/15

26/44
* و** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد آزمون دانکن

نتایج حاصل از مقایسه میانگین (شکل  )1نشان داد که تیمار
بوتاكلر همانند تیمار ش��اهد بدون کنترل کمترین تاثیر را بر
تراکم مجموع علفهای هرز داشت و باعث افزایش آن شد.

همانطور که در شکل  1مالحظه میشود در بین تیمارهای
علفکش تیمار بن س��ولفورون متيل همانند تیمار وجین دو
مرحلهای بیشترین تاثیر را بر تراکم مجموع علفهای هرز

7

ارزیابی کارایی علفکشهای ثبت شده در برنج ( )Oryza sativa L.بر کنترل علفهای هرز و عملکرد محصول راتون

داشت و بالغ بر  60درصد تراکم مجموع علفهای هرز را
نسبت به تیمار شاهد بدون کنترل کاهش داد.
در شکل  2نیز مجددا ً مالحظه شد که تیمار بوتاكلر همانند
تیمار ش��اهد بدون کنترل تأثیری بر وزن خش��ک مجموع
علفهای هرز نداشت و بیشترین وزن خشک علفهای هرز
در این تیمار حاصل شد .همانطور که در شکل  2مالحظه
میش��ود در بین تیمارهای علفکش تیمار سينوس��ولفورون
همانند تیمار وجین دو مرحلهای بیش��ترین تأثیر را بر وزن
خش��ک مجموع علفهای هرز داشت و بالغ بر  93درصد
وزن خشک مجموع علفهای هرز را نسبت به تیمار شاهد
بدون کنترل کاهش داد.
با توجه به نتایج به دس��ت آمده از شکل  1و  2مشاهده شد
ک��ه در بین تیمارهای آزمایش ،تیم��ار بوتاکلر همانند تیمار
ش��اهد بدون کنترل تأثیری بر تراکم و وزن خشک مجموع
علفهای هرز نداش��ت .دليل آن را ميتوان به اين صورت
ذكرکرد كه چون بوتاكلر فقط روي دانههاي در حال جوانه
زني يا دانهالهاي كوچك (گياهچههاي نورسته) موثر است
( )26و نيم��ه عم��ر آن نيز در مزرعه كوت��اه و  13روز ()9
ميباش��د و از طرف ديگر به علت اینک��ه برنج راتون یک
كش��اورزي بدون کشت است و اكثر علفهای هرز موجود
در آن به دليل تغيير ش��خم حفاظتي به ش��خم صفر (بدون
شخم) ( )16از يك ساله تا بادوام تغيير مييابند ( ،)11تيمار
بوتاكلر همانند تيمار ش��اهد بدون كنترل تاثيري بر تراكم و
بيوماس كل علفهاي هرز نداشت .در همين رابطه برناسور
و دی داتا ( )16دريافتند كه بهعلت تغيير عمليات ش��خم به
ش��خم صفر در مزرعه راتون گونههای علف هرز یک ساله

س��وروف 6و سل واش 7به گونههای بادوام بندواش 8و پیزر
دریایی 9تغيير يافتند .در اين ش��رايط هو ( )22نشان داد كه
بيوماس كل علفه��اي هرز موجود در مزرعه راتون تحت
تاثير علفكش بوتاكلر قرار نگرفت .در همین رابطه موسویان
کوهس��اره و همکاران ( )8نیز نش��ان دادند که بوتاکلر فاقد
کارایی قابل قبول در کنترل علفهای هرز بود.
نتایج بهدست آمده همچنین نشان داد که علفکشهای گروه
سولفونیل اوره مانند بن سولفورون متيل و سينوسولفورون
بیش��ترین تاثیر را بر تراکم و وزن خشک مجموع علفهای
هرز داش��تند و کاهش معنیداری در صفات یاد شده ایجاد
کردند .براس��اس بررس��يهاي انجام ش��ده عل��ت اين امر
ميتواند به اين دليل باشد كه سولفونيل اورهها از ماندگاري
نس��بت ًا بااليي در خاك برخوردارن��د( 28 ،21و  ،)29كه اين
ويژگ��ي براي كنت��رل علفهاي هرزي ك��ه در طول فصل
رش��د ظاهر ميشوند ،مناسب است ( .)27همچنین از دیگر
ویژگیهای مهم خانواده علفکشهاي بازدارنده استوالکتات
سنتاز مخصوصاً سولفونيل اورهها این است که مرگ گیاهان
تیمار ش��ده به كن��دي و در طی فصل رش��د اتفاق میافتد
( .)26موس��ویان کوهساره و همکاران ( )8به نتیجه مشابهی
دست یافتند به طوری که نش��ان دادند بن سولفورون متیل
بهط��ور کامل علفهای هرز را کنترل ک��رد و تراکم و وزن
خش��ک آنها را کاهش داد .بررسیهای دیگری که در رابطه
با علفکشهای سولفونیل اوره مخصوص ًا سولفوسولفورون
انجام شده نش��ان داد که این علفکش تراکم و زیست توده
علفهای هرز به ویژه جو وحش��ی 10و جودره 11را کاهش
داد ( 3 ،6و .)17

شکل  .1مقایسه میانگین تراکم مجموع علفهای هرز در تیمارهای آزمایش .ستونها با حداقل يك حرف مشابه براساس آزمون
دانكن در سطح  5درصد فاقد اختالف معنيدار ميباشند (خطوط عمودي خطاي استاندارد دادههاي مشاهده شده را نشان ميدهد)
Scirpus maritimus
Hordeum murinum
11
Hordeum spontaneum
9

10

Echinocloa glabrescens
Monochoria vaginalis
Paspalum distichum

6
7
8

8
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وزن خشک مجموع علف هاي هرز
120

60

a

a

40
20

ab

ab

b

b

(گرم در متر مربع)

80

ab

ab

وزن خشک مجموع علف هاي هرز

100

0

تيمارهاي آزمایش

شکل  .2مقایسه میانگین وزن خشک مجموع علفهای هرز در تیمارهای آزمایش .ستونها با حداقل يك حرف مشابه بر اساس آزمون
دانكن در سطح  5درصد فاقد اختالف معنيدار ميباشند (خطوط عمودي خطاي استاندارد دادههاي مشاهده شده را نشان ميدهد)

اثرات علفکشها بر عملكرد و وزن هزار دانه راتون برنج
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تیمار تأثیر
معن��یداری بر روی صفات عملک��رد دانه و وزن هزار

دانه داش��ت ( ( )p≥0/05جدول .)8

جدول  .8تجزیه واریانس اثرات تیمارهای آزمایشی روی عملكرد و وزن هزار دانه راتون برنج
میانگین مربعات
درجه آزادی

عملکرد دانه (كيلوگرم در هكتار)

وزن هزار دانه (گرم)

بلوک

3

* 11983/53

1/36 n.s

تیمار

7

* 7012/70

* 1/61

21

2414/22

1/15

28/70

4/98

منبع تغییرات

خطا
ضریب تغییرات ()%

* معنیدار در سطح احتمال  5درصد آزمون دانکن و  n.sمعنیدار نمیباشد.

نتایج حاصل از مقایس��ه میانگین نش��ان داد که تیمارهای
آنيلوفوس +اتوكس��ي س��ولفورون و سينوس��ولفورون به
ترتیب ب��ا  2175و  2162/5کیلوگ��رم در هکتار باالترین
عملکرد دانه را تولید کردند و تفاوت معنیداری با یکدیگر
نش��ان ندادند به طوری که عملکرد دان��ه در این تیمارها
ب��ه ترتیب  51و  50درصد بیش��تر از تیمار ش��اهد بدون
کنترل بود (ش��کل  .)3در این رابطه در آزمایشی عملکرد

دانه ذرت تیمار ش��ده با علفکشهای س��ولفونیل اوره به
خصوص نیکوس��ولفورون  1تا  1/84تن بیش��تر از شاهد
بدون کنترل بود ( .)13تیمار بوتاکلر همانند تیمار ش��اهد
ب��دون کنترل کمتری��ن عملکرد دانه را ب��ا مقدار 1127/5
کیلوگرم در هکتار تولید کرد (ش��کل  .)3با توجه به نتایج
ضعیف��ی ک��ه علفکش بوتاکل��ر بر تراکم و وزن خش��ک
علفهای هرز در این آزمایش داش��ت ،طبیعی اس��ت که

ارزیابی کارایی علفکشهای ثبت شده در برنج ( )Oryza sativa L.بر کنترل علفهای هرز و عملکرد محصول راتون

کاهش عملکرد دانه در واحد س��طح توسط این علفکش
دور از دس��ترس نباشد و باعث کاهش عملکرد دانه شود.
بیشترین وزن هزار دانه متعلق به تیمارهای بن سولفورون
متي��ل +بوتاكلر و بن س��ولفورون متيل بود که نس��بت به
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تیمار بدون شاهد  20درصد وزن هزار دانه باالتری تولید
کردند (ش��کل  .)4کمترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار
بوتاکل��ر بود ک��ه تفاوت معنیداری با تیمار ش��اهد بدون
کنترل نداشت (شکل .)4

برنج

شکل .3مقایسه میانگین عملکرد دانه برنج در تیمارهای آزمایش .ستونها با حداقل يك حرف مشابه بر اساس آزمون دانكن در
سطح 5درصد فاقد اختالف معنيدار ميباشند (خطوط عمودي خطاي استاندارد دادههاي مشاهده شده را نشان ميدهد)

برنج

شکل  .4مقایسه میانگین وزن هزار دانه برنج در تیمارهای آزمایش .ستونها با حداقل يك حرف مشابه براساس آزمون دانكن در
سطح  5درصد فاقد اختالف معنيدار ميباشند (خطوط عمودي خطاي استاندارد دادههاي مشاهده شده را نشان ميدهد)
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دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
جلد ،3شماره ،1بهار و تابستان 1394

نتایج کلی نش��ان داد ک��ه علفکش بن س��ولفورون متیل
تراکم گونههای علف هرز س��وروف ،اویارسالم ارغوانی
(جدول )4و تراکم مجموع علفهای هرز (ش��کل  )1را
کاهش داد .از طرفی این علفکش باعث کاهش وزن خشک
گونههای علف هرز س��وروف و پیزر بذری (جدول )6
گردی��د که مجموعه این تأثیرات مثبت افزایش وزن هزار
دانه را بهدنبال داشت (شکل  .)4علفکش سینوسولفورون
نیز باعث کاهش تراکم اویارس�لام ارغوانی (جدول ،)4
کاهش وزن خشک پیزر بذری (جدول  )6و وزن خشک
مجموع علفهای هرز (ش��کل  )2ش��د که مجموعه این
تأثیرات مثبت منجر به باالترین عملکرد دانه (ش��کل )3
شد .با توجه به این نتایج مشاهده میشود که علفکشهای
س��ولفونیل اوره تأثیرات مثبت��ی را روی کنترل علفهای
هرز و عملکرد محصول راتون از خود به جای گذاشتند.
ثابتی و همکاران ( )4در آزمایش��ی روی بررسی کارایی
علفکشهای س��ولفونیل اوره در کنت��رل علفهای هرز
ذرت دانهای به نتیجه مشابهی دست یافتند .آنها دریافتند
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که علفکشهای س��ولفونیل اوره مانند نیکوس��ولفورون،
ریمس��ولفورون و ف��ورام س��ولفورون در کنت��رل کلی��ه
علفه��ای هرز نس��بت ًا خوب عم��ل کردن��د و تراکم و
وزن خش��ک آنها را کاهش دادن��د که در نهایت منجر به
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که علفکش بوتاکل��ر تأثیری بر تراکم (جدول  )4و وزن
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در بیان این نتیجه ذکر کرده اس��ت که نارضایتی زارعین
از ع��دم کارایی این علفکش در س��الهای اخیر افزایش
یافته اس��ت .او عل��ت آن را به کیفی��ت پایین علفکش
های تولید داخل ،مقدار توزیع علفکش توس��ط اتحادیه
تعاونی روستایی ( 2لیتر در هکتار) ،تغییر فراوانی گونه
های علفهای هرز و افزایش جمعیت گونههای متحمل
به علفکش نس��بت داده اس��ت.
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