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  چکیده
باشد و در حال حاضر بدلیل ماندابی بودن، هیچ گونه کشتی غیـر از بـرنج در آن   رت باتالقی میدرصد از اراضی به صو 35در مناطق شمالی ایران 

وري بیشتر و استفاده مطلوب از منابع موجود در این گونه اراضی پرورش راتون به عنوان یکی از راهکارهاي با این توصیف جهت بهره. گرددتوصیه نمی
هاي هاي مختلف بر کنترل علفکشبه همین منظور آزمایشی براي بررسی کارایی علف. گرددشتر زارعین تلقی میثر و اساسی در امر تولید و درآمد بیؤم

تیمارها . انجام شد 1390ي در سال سار شهرستان پاشا کال يدر روستا تکرار 4 با یکامل تصادف هايبه صورت طرح بلوكهرز و عملکرد برنج راتون 
بـن   -3، )گـرم در هکتـار   100( ینوسـولفورون س) + در هکتار یترل 3(بوتاکلر  -2، )در هکتار یترل 3(سولفورون  یاتوکس+ یلوفوسآن -1 :عبارت بودند از

بـن   -6، )گـرم در هکتـار   100( ینوسـولفورون س -5، )در هکتـار  یترل 3(بوتاکلر  -4، )در هکتار یترل 3(بوتاکلر ) + گرم در هکتار 75( یلمت -سولفورون
هاي گروه سولفونیل کشنتایج نشان داد که علف .هرز هايعدم کنترل علفو  يادو مرحله ینوجبه همراه تیمار  )گرم در هکتار 75( یلمت -سولفورون

درصد در طول فصل رشد کاهش دادند که  93و  60هاي هرز را به ترتیب ها مانند بن سولفورون متیل و سینوسولفورون، تراکم و وزن خشک علفاوره
کش بوتاکلر تأثیري بـر تـراکم و وزن خشـک    همچنین نتایج نشان داد که علف. نجر به افزایش عملکرد برنج راتون در انتهاي فصل رشد شداین امر م

 .هاي هرز نداشت که در نهایت موجب کاهش عملکرد و وزن هزار دانه برنج راتون گردیدهاي هرز، تراکم و وزن خشک مجموع علفهاي علفگونه
  

 وزن خشک علف هرزمناطق شمالی، هاي سولفونیل اوره، کشعلفتراکم علف هرز، : لیديهاي کواژه
 
    12مقدمه 

بوده  گیاهان زراعی ترین ترین و قدیمی مهم از برنج پس از گندم
حـال توسـعه   در ماده غذایی در کشورهاي  تریناصلی و نتری و عمده

ش سـطح زیـر   براي افـزای  منابعبا توجه به محدودیت  ).24(باشد می
توانـد  مـی  مختلف از جملـه راتـون   هاي زراعینظامکشت، استفاده از 

هاشـمی دزفـولی و    ).26(نقش مهمی در افزایش تولید داشـته باشـد   
را به عنوان زراعت حاصل ) عملیات وارویش(راتونینگ ) 15(همکاران 

از رشد مجدد گیاه پس از برداشت تعریف کرده و بیان نمود کـه ایـن   
راتـون داراي دوره رشـد    .رود زوماً در مورد دانه به کار نمـی اصطالح ل

درصد زمان الزم بـراي   65تا  35کوتاهی بوده و رسیدن آن تنها در 
تهیـه بسـتر مناسـب، زمـان     ). 20(گیـرد  محصول اصلی صورت مـی 

، ضخامت ساقه، ذخایر تغذیه مناسبهاي هرز، بذرپاشی، کنترل علف
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و کاهش دوام سطح برگ به همراه ها کربوهیدرات، سرعت پیري برگ
بر طـول دوره رشـد و رسـیدگی     ثرؤعوامل م عوامل اقلیمی و ژنتیکی

ـ ). 5(باشـند  محصول اصلی و راتون می عوامـل کنتـرل    یـن ا یندر ب
اعـالم   هـا گـزارش در . برخوردار است یخاص یتهرز از اهم يها علف

 بـه درصد محـصول دانـه در راتـون بـرنج     11شده است که در آسیا 
گزارش داد کـه  ) 18(ایچی  ).6(یابد کاهش می هاي هرزعلف وسیله
محصول  يهاباعث کاهش تعداد جوانه یو دائم یکسالههرز  يهاعلف

مبارزه با علـف هـرز محصـول    عنوان کرد ) 12(دي داتا . شدندراتون 
  .شودمیدار عملکرد محصول راتون یمعن یشباعث افزا یاصل

در صورت مد نظر قرار دادن عوامل  است که ینا یانگرمطالعات ب
. نمـود  از راتـون برداشـت   ياقابـل مالحظـه   توان محصـول یم فوق
عملکـرد آن برابـر    بعضـاً و  یشـتر ب یراتون از محصول اصل آوريسود

در  یـن و ا) یريالبتـه در منـاطق گرمسـ   (خواهد بـود   یمحصول اصل
 بـه کـار   یحبه نحو صح یریتیاست که عوامل مد یرپذ مکانا یصورت

باشد یهرز م يهامهم، مهار علف یریتیازجمله عوامل مد. برده شوند
از آنجا  ).19( عملکرد محصول راتون دارد یزاندر م ییبه سزا یرثأکه ت

هاي هرز از نظر محیط رشد و دوره زندگی متفاوت هستند از که علف
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ـ یک روش خاص نمی ثر ؤتوان در تمام شرایط براي کنترل مداوم و م
هاي هاي کنترل علفده کرد، ولی در عین حال در بین روشآنها استفا

ها به دلیل کارایی و صرفه اقتصادي، جایگاه کشهرز استفاده از علف
گیـرد  اي مورد استفاده قرار مـی اي دارد و امروزه به طور گستردهژه وی
ژه بـا   هـاي بـا طیـف کنتـرل وسـیع و بـه وی      کشمعرفی علف). 11(

هـاي مـدیریت کـاربرد    جملـه ضـرورت   هـاي هـدف متنـوع از    محل
هاي هرز به خیر انداختن بروز مقاومت جمعیت علفأها و به تکش علف
 يبـر رو  یشـی کـه  در آزمادر همـین راسـتا   ). 21(ها اسـت  کشعلف

ـ انجام شد، مشاهده گردیـد کـه    و راتون برنج یمحصول اصل  یندر ب
 هرز يهالفع یمتالین، تراکم و بیوماس، پندي به کار رفتههاکشعلف

راتون  يبر رو مشابه یشیدر آزما ).6(کاهش داد در هر دو محصول  را
هرز  يهاعلف ي باعث کنترلثرؤبه طور م یمتالینپندکش علفبرنج، 

در ایـن   .یافـت  یشافـزا  یشهو رشد مجدد راتون و وزن ساقه و رشد 
 یـک  يهـا هرز دو لپه، گـراس  یاهانگ یمتالین،کش پندعلف آزمایش
آقاجـانی   ).6( را کنترل کرد چند سالههرز  يهااز علف یعضساله و ب

هـرز در   يهـا علـف  در بررسی کنترل شیمیایی) 1(دالور و همکاران 
کـش توفـوردي بـه طـور     گزارش کردند که علـف  مزرعه راتون برنج

و  1آردي هـرز گـل   يهاعلفمطلوبی باعث کاهش تراکم و بیوماس 
کـش  ه نمودنـد کـه علـف   آنها همچنـین مشـاهد  . گردید 2تاج خروس

 .کنترل نمود یرا در مزرعه راتون به خوب 3یارسالمعلف هرز اوبنتازون 
مندي به تحقیق روي کشت راتون توجه بیشتري را بـه   امروزه عالقه

 ياکثـر مطالعـات بـر رو    ینکهبه علت ا). 9(خود معطوف داشته است 
آب و  یطبـرنج تحـت شـرا    یهرز در محصول اصـل  يهاکنترل علف

ها کشانواع علف ییگوناگون، انواع خاك، فلور علف هرز، کارا ییهوا
-علـف  یریتمد يبرا یمطالعات ینچن یکنه انجام شده است ولیرو غ
 تحقیـق  یـن در ا یلدل ینبه هم. هرز راتون برنج محدود هستند يها

هرز  يهاعلف یریتاز ابزار مد یکیها به عنوان کشانواع علف ییکارا
موجود  يهاکشعلف یرثأت طالعه قرار گرفت تا اوالًراتون برنج مورد م

 یـاً هرز محصول راتون مشخص شـود و ثان  يهامهار علف بردر برنج 
 .شود یابیمختلف برنج ارز يهاکشمحصول راتون به علف یتحساس
  

  هامواد و روش
در روستاي پاشا کال از توابع  1390این آزمایش در تابستان سال 

دقیقه عرض  40درجه و  36صات جغرافیایی شهرستان ساري با مخت
متـر از سـطح    16دقیقه طول شرقی و ارتفاع  10درجه و 53شمالی و 

 4هاي کامل تصادفی در آزمایش به صورت طرح بلوك. دریا اجرا شد
بافت خاك نسبتاً سنگین و لومی رسی بوده و از نظر . تکرار انجام شد

                                                        
1- Eclipta  prostrate 
2- Amaranthus retroflexus 
3- Cyperus sp. 

 15فسفر باالي (بود  میزان عناصر ضروري مثل فسفر و پتاسیم غنی
میانگین دما و باندگی ). امپیپی 400تا  350پی پی ام و پتاسیم باالي 

تیمارهـاي مـورد   . آمـده اسـت   1ماهانه در طی فصل رشد در جدول 
 -1: کـش شـامل  نـوع علـف   6رویشـی  بررسی شـامل کـاربرد پـس   

لیتر  3(بوتاکلر  -2، )لیتر در هکتار 3(اتوکسی سولفورون + آنیلوفوس
 -بن سولفورون -3، )گرم در هکتار 100(سینوسولفورون ) + ر هکتارد

 3(بوتاکلر  -4، )لیتر در هکتار 3(بوتاکلر ) + گرم در هکتار 75(متیل 
بـن   -6، )گـرم در هکتـار   100(سینوسـولفورون   -5، )لیتر در هکتـار 

همراه با تیمارهاي وجین در دو ) گرم در هکتار 75(متیل  -سولفورون
عـدم  (و شـاهد  ) روز پس از رشد مجدد برنج راتـون  25و  15(مرحله 

ردیف کاشت  6هر واحد آزمایشی شامل . بودند) هاي هرزکنترل علف
متـر و   5/1متـر و عـرض    2متر، به طول سانتی 25با فواصل ردیف 

تراکم کاشـت نیـز بـر    . متر بودسانتی 20هاي روي ردیف فاصله بوته
 .ظر گرفته شدهزار بوته در هکتار در ن 150اساس 

در اواخر بهار با استفاده ) رقم طارم(برداشت محصول اصلی برنج 
پس از خارج کردن کاه و . متري انجام شدسانتی 10از دروگر تا ارتفاع 

کلش محصول اصلی، زمین محل اجراي آزمایش بالفاصله آبیاري شد 
همراه با آبیاري زمین، کـود اوره بـه   . تا مانع خشک شدن خاك شود

پس از رشد و نمـو مجـدد   . کیلوگرم در هکتار مصرف شد 100ار مقد
متـري رسـید   سـانتی  10زمانی که ارتفاع ساقه بـه  ) دوباره نوچ(برنج 

هاي هرز ، عملیات سم پاشی علف)هاي هرزبرگی علف 4تا  3مرحله (
هاي مختلف با دزهـاي  کشهاي آزمایشی با استفاده از علفدر کرت

اشی بر اساس تیمارهاي ارائه شده با استفاده سمپ. مربوطه انجام گرفت
کالیبره (بار  5/2تا  2اي و با فشار از سمپاش پشتی مجهز به نازل شره

. انجـام شـد  ) لیتـر آب در هکتـار   300تا  200شده بر اساس مصرف 
روز پس از رشد مجدد برنج راتون  25و  15وجین دستی در دو مرحله 

سی روز پس از سم پاشـی،  . شدهاي آزمایشی مربوطه انجام در کرت
-NPK...20-2(براي تقویت راتون و افزایش عملکـرد از کـود مـایع    

20+ TE ( لیتر در هکتار استفاده شد 3به مقدار.  
، دو ردیف کناري هر کـرت و  )اوایل مهرماه(در پایان فصل رشد 

اي حـذف  هاي میانی به عنوان اثر حاشـیه نیم متر از دو انتهاي ردیف
جهت تعیین عملکرد ) متر مربع 5/2(اقیمانده در هر کرت شد و سطح ب

هـاي  از طرف دیگر جهت تعیین تراکم و نوع علـف . دانه برداشت شد
گیـري  برداري با استفاده از واحد نمونههرز در پایان فصل رشد، نمونه

متـر انجـام شـد، بـدین     سانتی 50×50به ابعاد ) کوادرات(چهار گوش 
ـ در هـر  بار بـه طـور تصـادفی     2ترتیب که طی آن کوادرات  از  کی

هاي هرز موجود در آن بـه تفکیـک   ی پرتاب و علفشیآزما يها کرت
سـپس جهـت تعیـین وزن خشـک،     . گونه شناسایی و شمارش شدند

هاي هرز درون هر واحد نمونـه گیـري بـه طـور جداگانـه و بـه       علف
-پاکت .هاي مخصوص قرار گرفتندتفکیک گونه کف بر و درون پاکت

به مـدت   c˚70ه آزمایشگاه انتقال یافته و در داخل آون با دماي ها ب
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هاي هرز درون هر پاکـت بـه   بعد از این علف. ساعت قرار گرفتند 48
هـاي  و وزن خشک گونـه ) 001/0ترازو با دقت (طور جداگانه توزین 

جهت نرمـال   .هاي هرز در هر کرت به طور جداگانه ثبت گردیدعلف
هاي به دست آمده جذري استفاده و سپس داده ها از تبدیلکردن داده

ها با آزمون چند تجزیه و مقایسه میانگین SASبا استفاده از نرم افزار 
 .اي دانکن انجام شددامنه

  
  نتایج و بحث

  هاي هرزفلور علف
بـرگ در ایـن   ، پنج نـوع علـف هـرز باریـک    2با توجه به جدول 

  .آزمایش ثبت گردید
  

  هاي هرزتراکم علف
ج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثـر تیمـار بـر روي    نتای

هاي سوروف، اویارسالم بذري، اویارسـالم بـنفش و پیـزر    تراکم گونه
داري بـر روي تـراکم   ، ولـی اثـر معنـی   )p≥05/0(دار بود بذري معنی

  ).3جدول (اویارسالم نداشت 
  

  

  1390ساري در سال اجراي آزمایش،  پاشا کالمنطقه میانگین دما و بارندگی ماهانه هوا طی فصل رشد در  - 1جدول 
Table 1- The mean of monthly temperature and rainfall during the growing season in Pasha Kola in 1390  

June  July  August  September  October    

24.9 27.8  29.2  24.3  20.6  Temperature (c˚)   
 )گراددرجه سانتی(دما 

2.7  29  19.2  92.1  174.2   )mm( Rainfall   
  )مترمیلی(بارندگی 

  
  هاي هرز موجود در این آزمایشهاي علففهرست گونه - 2جدول 

Table 2- List of species of weeds in the experiment 
  سیستم فتوسنتزي

Photosynthetic system  
 نام علمی

Scientific name 
 نام انگلیسی

English name 
 رسینام فا

Persian name 
C4  Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.  Barnyardgrass  سوروف 
C4 Cyperus difformis L.  Nut grass seed  اویارسالم بذري 
C4  Cyperus rotundus L.  Purple nut grass  اویارسالم بنفش 
C4  Cyperus globosus Aublet  Nut grass  اویارسالم 
C4  Scirpus mucronatus L.  Bulrush   پیزر بذري 

  

 هاي هرزهاي علفتجزیه واریانس اثرات تیمارهاي آزمایشی روي تراکم گونه - 3جدول 
Table 3- Variance analysis of the effects of treatments on density of the weeds species   

  میانگین مربعات
Mean square  

S.O.V  
 پیزر بذري  منبع تغییرات

Bulrusha  
 اویارسالم

Nut grassa 
 اویارسالم بنفش

Purple nut grassa 
 اویارسالم بذري

Nut grass seeda 
  سوروف

Barnyardgrassa  
  درجه آزادي

DF  

n.s 0.10  n.s 0.61  n.s 0.85  n.s 40.58  n.s 1.30   3  بلوك 
Block  

* 0.89  n.s 0.18  * 1.10  * 95.55  * 1.92  7  تیمار 
Treatment  

 خطا  21  1.22  16.93  0.64  0.29  0.18
Error                       

  (%)ضریب تغییرات     36.23  45.08  45.17  42.75  36.40
CV(%) 

 باشددار نمیمعنی n.sدرصد آزمون دانکن و  5دار در سطح احتمال معنی* 
 Duncan test was Significant at the 5% level and n.s was not significant* 
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نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که تیمار بن سولفورون 
متیل باعث کاهش تراکم علف هرز سوروف گردید که در مقایسه بـا  
آن تیمار سینوسولفورون بر روي تراکم این علف هرز بی تأثیر بـود و  

تراکم علف هرز سوروف ). 4جدول (باالترین تراکم سوروف را دارا بود 
درصد کمتر از تیمار سینوسـولفورون   54فورون متیل در تیمار بن سول

تیمار بوتاکلر همانند تیمار شاهد بدون کنترل تأثیري بـر تـراکم   . بود
علف هرز اویارسالم بذري نداشت و تراکم ایـن علـف هـرز در تیمـار     

ثیر یکسانی بر کش تأمابقی تیمارهاي علف). 4جدول (مذکور باال بود 
بـه  . ند و باعث کاهش تراکم آن گردیدندتراکم اویارسالم بذري داشت

+ طوري که تراکم علف هرز اویارسالم بذري در تیمارهاي آنیلوفـوس 
اتوکسی سولفورون، سینوسولفورون، بن سـولفورون متیـل، وجـین دو    

بوتاکلر به + سینوسولفورون و بن سولفورون متیل+ اي، بوتاکلرمرحله
ز تیمار شـاهد بـدون   درصد کمتر ا 56و  57، 67، 69، 78، 81ترتیب 

تیمارهاي بن سـولفورون متیـل و سینوسـولفورون باعـث     . کنترل بود
علـف  ). 4جـدول  (کاهش تراکم علف هرز اویارسالم بنفش گردیدنـد  

اتوکسی سولفورون باالترین + هرز اویارسالم بنفش در تیمار آنیلوفوس
+ مقدار را داشت به طوري که تراکم این علف هرز در تیمار آنیلوفوس

درصد بیشتر از تیمارهاي بـن   56و  71اتوکسی سولفورون به ترتیب 
+ تیمارهاي بن سولفورون متیل. سولفورون متیل و سینوسولفورون بود

بوتاکلر و بن سولفورون متیل تراکم علف هرز پیزر بذري را بـه طـور   
یکنواختی کاهش دادنـد بـه طـوري کـه تـراکم ایـن علـف هـرز در         

کمتر از تیمـار شـاهد بـدون کنتـرل کـه      درصد  66تیمارهاي مذکور 
  ). 4جدول (باالترین تراکم علف هرز پیزر بذري را داشت، بود 

کش بن سولفورون متیل و سینوسولفورون بر نتایج متضاد دو علف
تواند ناشی از تأثیر متفاوت هر یـک  روي تراکم علف هرز سوروف می

جـه مشـابه   ایـن نتی . کش بر روي این علف هرز باشداز این دو علف
هـاي سـولفونیل اوره بـر    کشنتیجه تحقیقی است که در آن اثر علف

هـاي  کـش هاي هرز ذرت بررسی شـد کـه طـی آن علـف    روي علف
ثري سـوروف را کنتـرل   ؤریمسولفورون و نیکوسولفورون بـه طـور مـ   

به ). 3(کردند ولی پریمی سولفورون تأثیري بر این علف هرز نداشت 
کش بوتاکلر بـر روي  نندگی ضعیف علفرسد اثرات کنترل کنظر می

. زنی متفاوت آن باشـد علف هرز اویارسالم بذري به دلیل زمان جوانه
هـاي هـرز   کش بوتاکلر در کنترل علـف در ارزیابی علف) 30(یعقوبی 

همانگونـه کـه مالحظـه شـد     . شالیزار به نتیجه مشابهی دست یافت
ــف ــشعل ــولفونیل اوره  ک ــروه س ــاي گ ــ (ه ــولفورون متی ــن س ل و ب

باعث کـاهش تـراکم علـف هـرز اویارسـالم بـنفش       ) سینوسولفورون
تواند به علت ماندگاري نسبتاً بـاالي ایـن   دلیل این امر می. گردیدند

که طی ) 28و  25، 14(ها در طول فصل رشد باشد کشگروه از علف
زننـد را بـه خـوبی    هاي هرزي که در طول فصل جوانه مـی آن علف

کـش  که در آزمایشی مشاهده شد که علف کنند، به طوريکنترل می
درصد کاهش  85نیکوسولفورون در طول فصل رشد تراکم قیاق را تا 

 ). 27(داد 
  

  هاي هرز در متر مربعهاي علفمقایسه میانگین اثرات تیمارهاي آزمایشی روي تراکم گونه - 4جدول 
Table 4- Mean comparison of the effects of treatments on density of the weeds species per square meter  

  پیزر بذري
Bulrush 

 اویارسالم بنفش
Purple nut grass 

 اویارسالم بذري
Nut grass seed 

  سوروف
Barnyardgrass  

  تیمارهاي علفکش
Herbicide treatments 

cd 0.83  a 2.42  b 2.90  ab 3.35  اتوکسی سولفورون+ آنیلوفوس 
Anilofos + ethoxysulfuron  

abc 1.45  ab 1.93 b 6.65  ab 3.47  سینوسولفورون+ بوتاکلر 
Butachlor + cinosulfuron  

d 0.70  ab 1.30 b 6.80  ab 3.55  بوتاکلر+ بن سولفورون متیل 
Bensulfuron methyl + Butachlor  

ab 1.53 ab 1.43 a 14.56  ab 2.58 بوتاکلر 
Butachlor  

bcd 0.99  b 1.06  b 3.42  a 3.80  سینوسولفورون 
Cinosulfuron  

d 0.70  b 0.70  b 4.81  b 1.74  بن سولفورون متیل 
Bensulfuron methyl  

bcd 1.14  ab 1.41 b 5.03  ab 3.39 ايوجین دومرحله 
Weeding two-step  

a 2.05  ab 1.30 a 15.56  ab 2.56 شاهد عدم کنترل 
Weedy 

  دارند  (P < 0.05)داردرصد اختالف معنی 5وف متفاوتند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال هایی که در هر ستون و هر صفت داراي حرمیانگین
In each column, means with different superscript letters differ significantly (P < 0.05) according to Duncan  
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+ کش بن سـولفورون متیـل  در مورد اثرات مثبت ترکیب دو علف
ر روي علف هرز پیـزر بـذري بـدون انجـام آزمایشـات خـاص       بوتاکل
توان به طور دقیق اظهار نظر کرد اما با توجه به نتایج مثبت این  نمی

کـش بـا اثـرات هـم     توان پنداشت که این دو علفتیمار علفکشی می
در . افزایی بر روي یکدیگر باعث کاهش تراکم پیزر بـذري گردیدنـد  

روي بررسـی تـأثیر اخـتالط برخـی      همین رابطه در آزمایشی که بـر 
ها بر کارایی آنها در شالیزار انجام شد مشـاهده گردیـد کـه    کش علف

کش بن سولفورون متیل و تیوبنکارب داراي بـیش از  اختالط دو علف
  ).16(ها بود درصد کارایی در کنترل جگن 90

  
  هاي هرزوزن خشک علف

شــک نتــایج حاصــل از تجزیــه واریــانس نشــان داد کــه وزن خ
هاي اویارسالم بذري، اویارسالم بنفش و پیزر بذري تحت تـأثیر   گونه

، ولـی وزن  )p≥05/0(داري را از خـود نشـان دادنـد    تیمار، اثر معنـی 
هاي سوروف و اویار سالم تحت تأثیر تیمار قرار نگرفتنـد  خشک گونه

 ).5جدول (

  
  هاي هرزهاي علفونهتجزیه واریانس اثرات تیمارهاي آزمایشی روي وزن خشک گ - 5جدول 

Table 5- Variance analysis of the effects of treatments on dry weight of the weeds species  
  میانگین مربعات
Mean square  

S.O.V  
 پیزر بذري  منبع تغییرات

Bulrusha  
 اویارسالم

Nut grassa 
 اویارسالم بنفش

Purple nut grassa 
 اویارسالم بذري

Nut grass seeda 
  سوروف

Barnyardgrassa  
  درجه آزادي

DF  

n.s 0.02 n.s 0.10 n.s 0.40 n.s 14.16 n.s 0.08  3  بلوك 
Block  

* 0.14  n.s 0.02 
* 0.24  * 41.53  n.s 0.20 7  تیمار 

Treatment  
 خطا  21  0.15  5.93  0.22  0.03  0.01

Error                       
  (%)ضریب تغییرات     28.79  40.44  42.82  24.04  12.65

CV(%) 
 باشددار نمیمعنی n.sدرصد آزمون دانکن و  5دار در سطح احتمال معنی *

Duncan test was Significant at the 5% level and n.s was not significant*  
  

نتایج حاصل از مقایسه میانگین تیمار بوتاکلر همانند تیمار شاهد 
ک اویارسالم بـذري نداشـت و وزن   بدون کنترل تأثیري بر وزن خش

). 6جـدول  (کشی مذکور باال بـود  خشک این علف هرز در تیمار علف
هاي هرز ذکر گردید دلیل این امـر  همانطور که در بخش تراکم علف

). 30(زنی متفاوت این علـف هـرز باشـد    تواند به علت زمان جوانهمی
هـرز   کش تأثیر یکسانی بر وزن خشـک علـف  مابقی تیمارهاي علف

بـه  . اویارسالم بذري داشتند و باعث کاهش وزن خشک آن گردیدند
طوري که وزن خشـک علـف هـرز اویارسـالم بـذري در تیمارهـاي       

ــوس ــولفورون، آنیلوفـ ــاکلر + سینوسـ ــولفورون، بوتـ ــی سـ + اتوکسـ
بوتاکلر و بن سولفورون متیل به + سینوسولفورون، بن سولفورون متیل

درصد کمتـر از تیمـار شـاهد     5/75و  5/83، 5/86، 97، 5/98ترتیب 
 يهـا گونـه  یومـاس ب نیز گزارش کرد کـه ) 17(هو . بدون کنترل بود

بـه   به غیر از بوتاکلر هاکشتمام علف یلهبه وس 1سوروف و سل واش
                                                        
1- Monochoria vaginalis 

  . یافتکاهش  ي در محصول راتونداریطور معن
تیمار بن سولفورون متیل باعث کاهش وزن خشـک علـف هـرز    

وزن خشک علف هـرز اویارسـالم بـنفش در     .اویارسالم بنفش گردید
وزن . اتوکسی سولفورون بـاالترین مقـدار را داشـت   + تیمار آنیلوفوس

درصد کمتر  81خشک اویارسالم بنفش در تیمار بن سولفورون متیل 
ثـابتی و  ). 6جـدول  (اتوکسـی سـولفورون بـود    + از تیمار آنیلوفـوس 

ون از گـروه  کش نیکوسـولفور مشاهده کردند که علف) 27(همکاران 
. درصد کاهش داد 86تا  76ها وزن خشک قیاق را بین سولفونیل اوره

بوتـاکلر، بــن سـولفورون متیــل،   + تیمارهـاي بــن سـولفورون متیــل  
اي اتوکسی سولفورون، سینوسولفورون و وجین دو مرحلـه + آنیلوفوس

به طوري که . باعث کاهش وزن خشک علف هرز پیزر بذري گردیدند
، 5/68، 5/68هرز در تیمارهاي مذکور به ترتیب  وزن خشک این علف

درصد کمتر از تیمار شاهد بدون کنتـرل کـه بـاالترین     57و  64، 68
  ).6جدول (مقدار وزن خشک علف هرز پیزر بذري را داشت، بود 
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 )گرم در متر مربع( هاي هرزهاي علفمقایسه میانگین اثرات تیمارهاي آزمایشی روي وزن خشک گونه - 6جدول 

Table 6- Mean comparison of the effects of treatments on dry weight of the weeds species (gr.m-2) 
  پیزر بذري
Bulrush 

 اویارسالم بنفش
Purple nut grass 

 اویارسالم بذري
Nut grass seed 

  تیمارهاي علفکش
Herbicide treatments 

c 0.51  a 2.66  b 2.96  لفوروناتوکسی سو+ آنیلوفوس 
Anilofos + ethoxysulfuron  

bc 0.75  ab 1.91 b 13.09   سینوسولفورون+ بوتاکلر 
Butachlor + cinosulfuron  

c 0.50  ab 1.17 b 15.97   بوتاکلر+ بن سولفورون متیل 
Bensulfuron methyl + Butachlor  

b 1.00 ab 1.41 a 82.42  بوتاکلر 
Butachlor  

c 0.57  ab 1.22  b 1.28  وسولفورونسین 
Cinosulfuron  

c 0.50  b 0.50  b 23.58  بن سولفورون متیل 
Bensulfuron methyl  

c 0.68  ab 1.22 b 8.10  ايوجین دومرحله 
Weeding two-step  

a 1.59  ab 1.62 a 97.01  شاهد عدم کنترل 
Weedy 

 دارند (P < 0.05) داردرصد اختالف معنی 5نکن در سطح احتمال هایی که در هر ستون و هر صفت داراي حروف متفاوتند بر اساس آزمون دامیانگین
In each column, means with different superscript letters differ significantly (P < 0.05) according to Duncan  

  
  هاي هرزتراکم و وزن خشک مجموع علف

ـ نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تیمار علف ر کش ب
داري داشت هاي هرز اثر معنیروي تراکم و وزن خشک مجموع علف

)05/0≤p( ) 7جدول.( 
  

 هاي هرزتجزیه واریانس اثرات تیمارهاي آزمایشی روي تراکم و وزن خشک مجموع علف - 7جدول 
Table 7- Variance analysis of the effects of treatments on density and dry weight of the weeds species 

  میانگین مربعات
Mean square  

S.O.V  
  هاي هرزوزن خشک مجموع علف  منبع تغییرات

Total dry weight of weeds   
 (gr.m-2)  

  هاي هرزتراکم مجموع علف
Total weed density   

 (Plant. m-2)  

  درجه آزادي
DF  

 بلوك  3  64.18 *  21.09 *
Block  

 تیمار  7  109.08 **  45.21 **
Treatment  

 خطا  21  14.08  5.68
Error                       

  (%)ضریب تغییرات     26.44  29.15
CV(%) 

 دار در سطح احتمال پنج و یک درصد آزمون دانکنبه ترتیب معنی** و* 
Duncan test was**,* Significant at 5% level and significant at 1%, respectively  

  
نشـان داد کـه تیمـار    ) 1شکل (ه میانگین نتایج حاصل از مقایس

بوتاکلر همانند تیمار شاهد بدون کنترل کمتـرین تـأثیر را بـر تـراکم     
همانطور که . هاي هرز داشت و باعث افزایش آن گردیدمجموع علف

کـش تیمـار بـن    شود در بین تیمارهاي علـف مالحظه می 1در شکل 
یشترین تأثیر را بـر  اي بسولفورون متیل همانند تیمار وجین دو مرحله

درصد تراکم مجموع  60هاي هرز داشت و بالغ بر تراکم مجموع علف
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  . هاي هرز را نسبت به تیمار  شاهد بدون کنترل کاهش دادعلف
نیز مجدداً مالحظه شد که تیمار بوتاکلر همانند تیمار  2در شکل 

هـاي هـرز   شاهد بدون کنترل تأثیري بر وزن خشک مجمـوع علـف  
. هاي هرز در این تیمار حاصل شدیشترین وزن خشک علفنداشت و ب

کش شود در بین تیمارهاي علفمالحظه می 2همانطور که در شکل 
اي بیشترین تأثیر را تیمار سینوسولفورون همانند تیمار وجین دو مرحله

درصد وزن  93هاي هرز داشت و بالغ بر بر وزن خشک مجموع علف
ت به تیمار شاهد بـدون کنتـرل   هاي هرز را نسبخشک مجموع علف

  . کاهش داد
مشاهده شد که در  2و  1با توجه به نتایج به دست آمده از شکل 

بین تیمارهاي آزمایش، تیمار بوتاکلر همانند تیمار شاهد بدون کنترل 
دلیـل  . هاي هرز نداشـت تأثیري بر تراکم و وزن خشک مجموع علف

ن بوتـاکلر فقـط روي   توان به این صورت ذکر نمود که چـو آن را می
هـاي  گیاهچـه (هـاي کوچـک   زنی یـا دانهـال  هاي در حال جوانهدانه

روز  13و نیمه عمر آن نیز در مزرعه کوتاه و ) 21(ثر است ؤم) نورسته
باشد و از طـرف دیگـر بـه علـت اینکـه بـرنج راتـون یـک         می) 29(

هاي هـرز موجـود در آن بـه    کشاورزي بدون کشت است و اکثر علف
از یک ساله ) 7) (بدون شخم(یر شخم حفاظتی به شخم صفر دلیل تغی

، تیمار بوتاکلر همانند تیمار شاهد بـدون  )15(یابند تا بادوام تغییر می
در . هـاي هـرز نداشـت   کنترل تأثیري بر تراکم و بیوماس کـل علـف  

دریافتند که به علت تغییر عملیات ) 7(همین رابطه برناسور و دي داتا 
هاي علف هـرز یـک سـاله    ر مزرعه راتون گونهشخم به شخم صفر د

 4و پیـزر دریـایی   3هاي بادوام بنـدواش به گونه 2و سل واش 1سوروف

-نشان داد که بیوماس کل علف) 17(در این شرایط هو . تغییر یافتند
کش بوتـاکلر قـرار   هاي هرز موجود در مزرعه راتون تحت تأثیر علف

نیز نشان ) 22(همکاران  در همین رابطه موسویان کوهساره و. نگرفت
  . هاي هرز بوددادند که بوتاکلر فاقد کارایی قابل قبول در کنترل علف

هـاي گـروه   کشنتایج به دست آمده همچنین نشان داد که علف
سولفونیل اوره مانند بن سولفورون متیل و سینوسـولفورون بیشـترین   

کاهش  هاي هرز داشتند وتأثیر را بر تراکم و وزن خشک مجموع علف
هاي انجام براساس بررسی. داري در صفات یاد شده ایجاد کردندمعنی

هـا از  تواند به این دلیل باشد که سـولفونیل اوره شده علت این امر می
، که ایـن  )28و  25، 14(ماندگاري نسبتاً باالیی در خاك برخوردارند 

هاي هرزي که در طول فصـل رشـد ظـاهر    ویژگی براي کنترل علف
هـاي مهـم   همچنـین از دیگـر ویژگـی   ). 23(، مناسب است شوندمی

مخصوصاً سولفونیل  هاي بازدارنده استوالکتات سنتازکشخانواده علف
ها این است که مرگ گیاهان تیمار شده به کندي و در طی فصل اوره

                                                        
1- Echinocloa glabrescens 
2- Monochoria vaginalis 
3- Paspalum distichum 
4- Scirpus maritimus 

به نتیجه ) 22(موسویان کوهساره و همکاران ). 21(افتد رشد اتفاق می
وري که نشان دادند بن سولفورون متیل به مشابهی دست یافتند به ط

هاي هرز را کنترل کرد و تراکم و وزن خشک آنها را طور کامل علف
هـاي  کـش هاي دیگـري کـه در رابطـه بـا علـف     بررسی. کاهش داد

سولفونیل اوره مخصوصاً سولفوسولفورون انجام شده نشان داد که این 
و  5جـو وحشـی   هاي هرز به ویژهکش تراکم و زیست توده علفعلف

 ).8و  4، 10(را کاهش داد  6جودره
  

  ها بر عملکرد و وزن هزار دانه راتون برنجاثرات علفکش
 ریثأتــ تیمــارنشــان داد کــه  انسیــوار هیــحاصــل از تجز جینتــا

صـفات عملکـرد دانـه و وزن هـزار دانـه داشـت        يبر رو يدار یمعن
)05/0≤p( ) 8جدول.(  

ــانگین نشــان  ــایج حاصــل از مقایســه می ــه تیمارهــاي  نت داد ک
و  2175اتوکسی سولفورون و سینوسولفورون به ترتیب با + آنیلوفوس

کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد دانـه را تولیـد کردنـد و     5/2162
داري با یکدیگر نشان ندادند به طوري که عملکرد دانه در تفاوت معنی

بـدون   درصد بیشـتر از تیمـار شـاهد    50و  51این تیمارها به ترتیب 
در این رابطه در آزمایشـی عملکـرد دانـه ذرت    . )3شکل (کنترل بود 

 1هاي سولفونیل اوره به خصوص نیکوسولفورون تیمار شده با علفکش
تیمار بوتاکلر همانند ). 2(تن بیشتر از شاهد بدون کنترل بود  84/1تا 

 5/1127تیمار شاهد بدون کنترل کمترین عملکرد دانـه را بـا مقـدار    
با توجه به نتایج ضعیفی کـه  . )3شکل (رم در هکتار تولید کرد کیلوگ
هـاي هـرز در ایـن    کش بوتاکلر بر تـراکم و وزن خشـک علـف   علف

آزمایش داشت، طبیعی است که کاهش عملکرد دانه در واحـد سـطح   
کش دور از دسترس نباشد و باعـث کـاهش عملکـرد    توسط این علف

لق به تیمارهاي بن سولفورون بیشترین وزن هزار دانه متع. دانه گردید
بوتاکلر و بن سولفورون متیل بود که نسبت بـه تیمـار بـدون    + متیل

). 4شـکل  (درصد وزن هـزار دانـه بـاالتري تولیـد کردنـد       20شاهد 
کمترین وزن هزار دانـه مربـوط بـه تیمـار بوتـاکلر بـود کـه تفـاوت         

  ).4شکل (داري با تیمار شاهد بدون کنترل نداشت  معنی
کش بـن سـولفورون متیـل تـراکم     لی نشان داد که علفنتایج ک

و تـراکم  ) 4جـدول  (هاي علف هرز سوروف، اویارسـالم بـنفش   گونه
کش از طرفی این علف. را کاهش داد) 1شکل (هاي هرز مجموع علف

هاي علف هرز سوروف و پیـزر بـذري   باعث کاهش وزن خشک گونه
جـر بـه افـزایش    گردید که مجموعه این تأثیرات مثبت من) 6جدول (

کش سینوسولفورون نیـز باعـث   علف). 4شکل (وزن هزار دانه گردید 
، کاهش وزن خشـک پیـزر   )4جدول (کاهش تراکم اویارسالم بنفش 

) 2شـکل  (هـاي هـرز   و وزن خشک مجمـوع علـف  ) 6جدول (بذري 

                                                        
5-  Hordeum murinum 
6- Hordeum spontaneum 
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  .گردید) 3شکل (گردید که مجموعه این تأثیرات مثبت منجر به باالترین عملکرد دانه 
  

 5ها با حداقل یک حرف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح ستون. تیمارهاي آزمایشهرز در  يهاتراکم مجموع علفمقایسه میانگین  - 1کل ش
 )دهدهاي مشاهده شده را نشان میخطوط عمودي خطاي استاندارد داده( باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی

Figure 1- Mean comparison of density of total weed in treatments. According to Duncan test, in each column, means with 
different superscript letters differ significantly (P < 0.05). (Vertical lines showed standard error) 

  
  راتون برنجنه عملکرد و وزن هزار داتجزیه واریانس اثرات تیمارهاي آزمایشی روي  - 8جدول 

Table 8- Variance analysis of the effects of treatments on performance and thousand seed weight of rice  
  وزن هزار دانه

 )گرم(
Grain thousand weight 

(gr) 

  عملکرد دانه
 )کیلوگرم در هکتار(

Grain yield 
(kg. ha-1) 

  درجه آزادي
DF  

S.O.V  
  منبع تغییرات

n.s 1.36  * 11983.53  3  بلوك 
Block  

* 
 تیمار  7  7012.70 *  1.61

Treatment  
 خطا  21  2414.22  1.15

Error                       
  (%)ضریب تغییرات     28.70  4.98

CV(%) 
 باشددار نمیمعنی n.sدرصد آزمون دانکن و  5دار در سطح احتمال معنی* 

Duncan test was Significant at the 5% level and n.s was not significant* 
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ها با حداقل یک حرف مشابه بر اساس آزمون دانکن در ستون. تیمارهاي آزمایشهرز در  يهاوزن خشک مجموع علفمقایسه میانگین  - 2شکل 

 )دهدن میهاي مشاهده شده را نشاخطوط عمودي خطاي استاندارد داده( باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی 5سطح 
Figure 2- Mean comparison of dry weight of total weed in treatments. According to Duncan test, in each column, means with 

different superscript letters differ significantly (P < 0.05). (Vertical lines showed standard error)  

 
 5ها با حداقل یک حرف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح ستون. عملکرد دانه راتون برنج در تیمارهاي آزمایشمقایسه میانگین  -3شکل

 )دهدهاي مشاهده شده را نشان میخطوط عمودي خطاي استاندارد داده( باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی
Figure 3- Mean comparison of grain yield of rice raton in treatments. According Duncan test, in each column, means with 

different superscript letters differ significantly (P < 0.05). (Vertical lines showed standard error)  
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 5ف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح ها با حداقل یک حرستون. مقایسه میانگین وزن هزار دانه راتون برنج در تیمارهاي آزمایش - 4شکل 

 )دهدهاي مشاهده شده را نشان میخطوط عمودي خطاي استاندارد داده( باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی
Figure 4- Mean comparison of thousand grain weight of rice raton in treatments. According Duncan test, in each column, 

means with different superscript letters differ significantly (P < 0.05). (Vertical lines showed standard error) 
 

هاي سولفونیل کششود که علفبا توجه به این نتایج مشاهده می
هاي هرز و عملکرد محصـول  اوره تأثیرات مثبتی را روي کنترل علف

در آزمایشـی  ) 27(ثـابتی و همکـاران   . راتون از خود به جاي گذاشتند
هاي هاي سولفونیل اوره در کنترل علفکشروي بررسی کارایی علف

آنهـا دریافتنـد کـه    . اي به نتیجه مشابهی دست یافتندهرز ذرت دانه
هاي سولفونیل اوره مانند نیکوسولفورون، ریم سـولفورون و  کشعلف

سبتاً خوب عمل کردند هاي هرز نفورام سولفورون در کنترل کلیه علف
و تراکم و وزن خشک آنها را کاهش دادند کـه در نهایـت منجـر بـه     

کـش  همچنین نتایج نشان داد که علـف . افزایش عملکرد دانه گردید
و وزن خشـک اویارسـالم بـذري    ) 4جدول (بوتاکلر تأثیري بر تراکم 

هـاي هـرز   و وزن خشک مجمـوع علـف  ) 1شکل (، تراکم )6جدول (
و ) 3شـکل  (شت که در نهایت موجب کـاهش عملکـرد   ندا) 2شکل (

در بیان این ) 30(یعقوبی . گردید) 4شکل (وزن هزار دانه راتون برنج 
نتیجه ذکر کرده است کـه نارضـایتی زارعـین از عـدم کـارایی ایـن       

او علـت آن را بـه   . هاي اخیر افـزایش یافتـه اسـت   کش در سال علف
کش توسط دار توزیع علفهاي تولید داخل، مقکشکیفیت پایین علف

هـاي  ، تغییر فراوانی گونـه )لیتر در هکتار 2(اتحادیه تعاونی روستایی 
کش نسبت هاي متحمل به علفهاي هرز و افزایش جمعیت گونهعلف
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