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هاي شالیزار در کنترل سوروفکشبرخی علفمقایسه طول دوره کارایی 
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چکیده
هاي با طول دوره کشاست. علفاقتصادي مصرف شالیزار حائز اهمیت کش خاكهرز در انتخاب یک علفطول دوره کنترل علف

د. این تحقیق به منظور مقایسه طول دوره کارایی نشوو سبب کاهش هزینه تولید میکاستهنیاز به وجین دستی از ترطوالنیکارایی 
، پرتیالکلر (EC60%))، بوتاکلر EC50%تیوبنکارب (هاي مورد بررسی شامل کشهاي شالیزار اجرا شد. علفکشبرخی علف

)EC50% اکسادیارژیل ،((EC3%)) پنوکسوالم (و)5/1سولفورون (% +اتوکسی%)30، آنیلوفوسSC240 ( در دز توصیه شده
هاي مورد بررسی در اوایل فصل داراي کارایی نسبی مشابه و در اواخر فصل داراي کارایی کشودند. نتایج نشان داد که علفب

کارایی در کنترل سوروف و 93- 99هاي تیوبنکارب، بوتاکلر و پرتیالکلر در تمام مراحل ارزیابی داراي کشعلفمتفاوتی بودند. 
%) در 67%) و در اواخر فصل داراي کارایی کمتري (93هاي فوق (کشل داراي کارایی مشابه علفکش اکسادیارژیل در اوایل فصعلف

درصد متغیر بود. کارایی 2-42از سولفورون+اتوکسیکش آنیلوفوسدرصد و علف33-82کارایی پنوکسوالم از کنترل سوروف بود. 
با حدود چهار تیوبنکارب، بوتاکلر و پرتیالکلرهاي کش. علفکش در کنترل سوروف به خوبی در عملکرد شلتوك نمایان گردیدعلف

کشی عملکرد شلتوك در تیمارهاي علفتن عملکرد شلتوك داراي عملکرد بیشتري نسبت به شاهد وجین دستی بودند. 
در تیمار عملکرد برنج بود. شاهد وجین دستی کمتر ازدرصد 25و 77سولفورون و پنوکسوالم به ترتیب آنیلوفوس+اتوکسی

کسادیارژیل مشابه وجین دستی بود.کش اعلف
.هرز، کاراییکش، علف: دوام ، علفکلیديهايواژه

Comparing paddy herbicides residual efficacy in barnyardgrass control

Bijan Yaghoubi1, Hediyeh Tahghighi2

1-Assistant professor - Rice Research Institute of Iran, 2-Graduate student of Guilan University

Abstract
Residual efficacy of herbicides in paddy rice weed control is important in economic point of view. Herbicides with
longer period of efficacy make less dependency to hand weeding and decrease production cost. This research was
carried out in order to compare the period of residual efficacy length of paddy rice herbicides. Investigated
herbicides included thiobencarb (EC50%), butachlor (EC60%), pretilachlor (EC50%), Oxadiargyl (EC3%), anilofos
(30%)+ ethoxysulfuron (1.5%) and penoxsulam (SC240) all in recommended dose. Results showed the similar
efficacy treatments in early season and different efficacy in late season. Thiobencarb, butachlor and pretilachlor in all
evaluated stage had 93-99% efficacy in barnyardgrass control and oxadiargyl decreased from 93% to 67%.
Penoxsulam efficacy decreased from 82 to 33% and anilofos+ ethoxysulfuron from 42 to 2 %. Herbicides efficacy in
barnyardgrass control was reflected well in rough rice yield. Thiobencarb, butachlor and pretilachlor by producing
about 4ton/ha yield produced more yield than hand weeded control. Grain yield in Anilofos+ethoxysulfuron and
penoxsulam was 77 and 25% less than hand weeded control. Rice yield if treated with oxadiargyl was similar to
handweeded control.
KeyWords: Efficacy, Herbicide, Persistence, Weed.
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مقدمه
هاي مکانیکی (شخم و پادلینگ)، زراعی گیري از روشهاي هرز شالیزار به روش تلفیقی است و آن شامل بهرهمدیریت علف

کش) و دستی (وجین) است. تقریباً همه مزارع شالیزاري شمال کشور از تمام (کشت نشایی و غرقاب)، شیمیایی (علف
هاي فوق کمابیش با یکدیگر در تداخل بوده و سبب جویند. روشیک فصل زراعی بهره میهاي فوق حداقل یکبار در روش

شوند. مثالً غرقاب یکنواخت ممکن است خاکورزي نامناسب را پوشش دهد و پوشش یا جبران ناکارآمدي احتمالی یکدیگر می
هاي ین مرحله از مدیریت تلفیقی علفکش ناکارآمدي روش شیمیایی را جبران نماید. آخریا وجین دستی پس از مصرف علف

هاي هرز باقیمانده از مراحل قبلی به روش دستی هرز شالیزار وجین دستی است که در آن در اواخر دوره بحرانی تمام علف
هاي هرز مقاوم احتمالی باقیمانده از تیمار شیمیایی و شوند. اگرچه این روش داراي مزایاي زیادي از جمله حذف علفحذف می

ها هست، اما از معایب وجین دستی آن است که آن نسبت به روش شیمیایی بسیار کشحساس به علفهاي غیرنیز وجین گونه
ها متوسط زمان مورد نیاز براي کشبا کاربرد علف).1991آمپونگ و ددتا، (گیردپرهزینه بوده و کمتر مورد استقبال قرار می

% 90ساعت در هکتار کاهش یافته است که بیانگر حدود 30-50ساعت به 500-600هاي هرز از وجین دستی علف
هاي هرز هاي خاك مصرف شالیزار در کنترل علفکشبا توجه به کارایی بسیار خوب علف.)2001ماتسوناکا، (جویی است صرفه

هاي ها در کنترل علفکشها در حال افزایش است. کارایی بسیار خوب علفکشو کاهش هزینه تولید همواره انتظارات از علف
ها تیمار کشبار و بخشی از آنها دو بار با علفقل یکامروزه همه مزارع شالیزاري شمال کشور حدااند تا هرز شالیزار موجب شده

رویشی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب یک مصرف پیشهاي خاكکشطول دوره دوام علف. )2001(شریفی، شوند
اند.سبب ایجاد ثبات در زراعت برنج شدهزیرا که آنها در کاهش وابستگی به وجین دستی را موجب شده و کش استعلف

گرفت و آن شامل توزیع متوازن تمام ها براي حدود چهار دهه توسط بخش دولتی در اختیار شالیکاران قرار میکشلفع
هاي تعاونی ها از شرکتکشعلفها نشان داد که برخی شالیکاران از دریافت بعضی هاي ثبت شده بود. بررسیکشعلف

هاي خاصی در کشاورزان بیشتر است (اطالعات منتشر نشده). به همین شکروستایی امتناع نموده و تمایل به استفاده از علف
هاي جدید در کشی علفهاي قدیمی رایج و برخکشدلیل در این آزمایش عالوه بر کارایی، طول دوره کارایی برخی از علف

هرز غالب شالیزار (سوروف) مورد بررسی قرار گرفت.کنترل علف

مواد و روشها
هاي کشعلفانجام شد. تیمارهاي مورد بررسی شامل 1392رشت در سال زراعی -این آزمایش در موسسه تحقیقات برنج کشور

ــارب ( ــاکلر EC50%تیوبنکــ ــر ((EC60%))، بوتــ ــادیارژیل EC50%، پرتیالکلــ ــوس ((EC3%))، اکســ %) + 30، آنیلوفــ
هاي کامـل تصـادفی بـا    تی بود. آزمایش در قالب طرح بلوك) و شاهد وجین دسSC240)، پنوکسوالم (5/1سولفورون (% اتوکسی

خرابـی) یـک روز   کاول (پادلینگ یا گلهم در اردیبهشت و پیشبرسازي زمین شامل دو شخم عمودسه تکرار اجرا گردید. آماده
برگی بـه تعـداد   3-4مرحله روزه برنج در 30هاي حدود قبل از نشاکاري بود. در اواخر فروردین خزانه برنج احداث شد و گیاهچه

هـا  متـر و فاصـله کشـت نشـاء    5/5*5اردیبهشت در زمین اصلی نشاکاري شدند. ابعاد هـر کـرت   27سه گیاهچه در هر کپه در 
جلـوگیري  یا اختالط تیمارها کش ها با نایلون پوشش داده شد تا از خروج آب، کود و علفسانتیمتر بود. مرز اطراف کرت20*25

هاي غرقاب مصـرف شـدند. هـر کـرت داراي     پاش) و سه روز پس از نشاکاري در کرتپاشی (نمکا به روش قطرههکششود. علف
دهی مطابق آزمایش خاك و مبارزه بـا کـرم   کش و کود ممانعت به عمل آید. کوددریچه ورودي مستقل آب بود تا از آبشویی علف

کاري به روش هفته پس از نشاء12و 6، 4، 2هرز هايرها در کنترل علفخوار و بالست مطابق عرف بود. ارزیابی کارایی تیماساقه
کشی نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز ارزیابی شدند و به تیمار فاقد ارزیابی چشمی انجام شد. در این روش تیمارهاي علف

شد. در زمـان برداشـت عملکـرد شـلتوك از     و تیمار فاقد کارایی نمره صفر اختصاص داده100هرگونه آلودگی به علف هرز نمره 
درصـد تـوزین   14ساعت آفتاب خشک و در رطوبت 24ها پس از تمام مساحت کرت با حذف یک ردیف حاشیه انجام شد. نمونه
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مـون  هـا بـا آز  ) و مقایسـه میـانگین  SAS)Ver. 9.1افـزار  ها با نرمشدند. تبدیل داده فاقد تأثیر بر نتایح آزمایش بود. تجزیه داده
LSD انجام شد.1در سطح احتمال %

نتایج و بحث
ها نشان داد ). مقایسه میانگین1کنترل سوروف در تمام مراحل ارزیابی تحت تأثیر تیمارهاي مورد بررسی قرار گرفت (جدول 

).2بودند (جدول هاي مطالعه شده داراي کارایی متفاوتی در کنترل سوروف کشکه علف

تجزیه واریانس (میانگین مربعات) بررسی اثر تیمارهاي مورد بررسی در کنترل سوروف و عملکرد شلتوك:1جدول 

کنترل سوروف (هفته پس از نشاکاري))kg/haشلتوك (
12642

بلوك1971826518142
تیمار14016**2430**3355**3936**4606241**

خطا695812635312212
98875C.V

هاي کشکشی متغیر بود. علفدرصد در بین تیمارهاي علف99تا 40هفته پس از نشاکاري از - 2کنترل سوروف در 
درصد کنترل سوروف داراي کمترین کارایی و دیگر 82و 40سولفورون و پنوکسوالم به ترتیب با آنیلوفوس+اتوکسی

ر کنترل سوروف بودند و از نظر آماري در یک گروه قرار درصد) د93-97(بیشتريهاي مورد بررسی داراي کارایی کشعلف
کش فاقد کارایی مطلوب در مرحله نخست ارزیابی هفته پس از نشاکاري کنترل سوروف براي دو علف-4). در 2داشتند (جدول 

ها با حفظ کشسولفورون و پنوکسوالم) نسبت به مرحله ارزیابی قبلی کاهش بیشتري پیدا کرد و دیگر علف(آنیلوفوس+اتوکسی
کاري) کارایی هفته پس از نشا-6کارایی داراي عملکردي مشابه مرحله قبلی ارزیابی بودند. در مرحله ارزیابی بعدي (

نسبت به مراحل ارزیابی قبلی سولفورون به شدت کاهش پیدا کرد و کارایی پنوکسوالم و اکسادیارژیل نیز آنیلوفوس+اتوکسی
. کارایی تیمارهاي مورد بررسی )2(جدول داري با مرحله قبلی همان تیمار بودندف آماري معنیو داراي اختالکاهش پیدا کرد

هفته -12هفته پس از نشاکاري) به خوبی در زمان برداشت (- 6هاي هرز (تا در مراحل رشد رویشی و دوره بحرانی کنترل علف
قبلی داراي کارایی خوب در کنترل سوروف بودند در زمان پس از نشاکاري) نمایان گردید و تیمارهایی که در مراحل ارزیابی 

هاي اکسادیارژیل، پنوکسوالم و کشو علفهرز نشان دادندز کارایی مشابه در کنترل این علفبرداشت نی
).2ها داراي کارایی مشابه وجین دستی بودند (جدول کشسولفورون داراي کمترین کارایی و دیگر علفآنیلوفوس+اتوکسی

کشها در کنترل سوروف و تأثیر آن بر عملکرد برنجمقایسه میانگین بررسی طول دوره کارایی برخی علف:2ل جدو

Treatments Dose (g.ai.ha-1)
هفته پس از نشاکاري)کنترل سوروف ( عملکرد شلتوك

)kg/ha(2 4 6 12
Pretilachlor 1000 99Aa 99Aa 97Aa 94Aa 4330A

Butachlor 1800 99Aa 96Aab 95Aab 93Ab 4118A

Thiobencarb 2500 97Aa 97Aa 96Aa 94Aa 3942AB

Oxadiargyl 105 93ABa 89Aa 78Bab 67Bb 3310BC

Penoxsulam 42 82Ba 73Bb 55Cc 3Cd 2462D

Anilofos+ethoxysulfuron 900+45 40Ca 20Cb 8Dbc 2Dc 753E

Hand Weeded - 99Aa 96Aa 96Aa 87Ab 3269C
براي مقایسه تیمارها در یک ردیف هستند.کوچک و حروف حروف بزرگ براي مقایسه میانگین تیمارها در یک ستون 
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کارایی تیمارها در کنترل سوروف به خوبی در عملکرد شلتوك نمایان بود. تیمارهاي داراي کارایی خوب در کنترل سوروف داراي 
هاي کش). علف2کمتر در کنترل سوروف داراي عملکرد شلتوك کمتري بودند (جدول بیشترین شلتوك و تیمارهاي داراي کارایی 

درصد 20و 25، 32به ترتیب داراي لتوك از نظر آماري مشابه بودند وتن عملکرد ش- 4پرتیالکلر، بوتاکلر و تیوبنکارب با حدود 
سولفورون و کشی آنیلوفوس+اتوکسیعلفعملکرد بیشتري نسبت به شاهد وجین دستی بودند. عملکرد شلتوك در تیمارهاي

کسادیارژیل کش ا. عملکرد برنج در تیمار علفکمتر بوددرصد نسبت به تیمار شاهد وجین دستی 25و 77پنوکسوالم به ترتیب 
مشابه وجین دستی بود.

ها در برنج کشب این علفکشی نسبت به شاهد وجین دستی بیانگر عملکرد انتخابی خوعملکرد بیشتر شلتوك برخی تیمارهاي علف
هاي هرز در دوره بحرانی). عملکرد کمتر تیمار وجین دستی احتماالً به دلیل مصرف سوزي اندك و کنترل علفنشایی است (گیاه

هاي هرز در این تیمار قبل از وجین شدن است. بعالوه در تیمار وجین دستی با تخلیه آب جهت انجام بخشی از منابع توسط علف
ها اتفاق بیافتد و آن در کاهش عملکرد نقش داشته باشد. بعالوه خسارت فیزیکی وجین روي و شستشوي کودمکن است هدروجین م

هرز و عدم مواجهه رغم عاري بودن از علفن دستی علیهاي افشان سطحی برنج نیز ممکن است در عملکرد کمتر وجیدستی به ریشه
روند رشد برنج به صوررت سیگموئیدي است. برنج نشایی در اوایل فصل و پس از نشاکاري ها مؤثر بوده باشد. کششدن با تنش علف

یابد. به نظر داراي روند رشد کند و پس از آن تجمع ماده خشک، سطح برگ و ارتفاع به سرعت و به شکل سیگموئیدي افزایش می
کنترل سوروف باشند، پس از آن گیاه زراعی با تکمیل هایی که بتوانند در دوره بحرانی داراي کارایی خوبی در کشرسد علفمی

روز پس از مصرف 25هاي هرز بشود. کارایی پنوکسوالم در کنترل سوروف کانوپی قادر خواهد بود مانع از رشد و خسارت علف
کلوراك در نکارایی باقیمانده تیوبنکارب، پندیمتالین و کوئی. )2012،ن و همکارانبراج(درصد گزارش شده است65کش علف

کلوراك در کش گزارش شده است. کارایی کوئینروز پس از کاربرد علف21درصد در 85و 74، 92کنترل سوروف به ترتیب 
اهمیت . )2014نورث ورسی و همکاران، (درصد بود43درصد و پس از ظهور 85صورت کاربرد به روش قبل از ظهور علف هرز 

سازند، اما باقیمانده آنها ن است که آنها نیاز به انجام وجین دستی را کاهش داده و یا مرتفع میها در آکشتر علفکارایی طوالنی
اي اجرا گردید، . اگرچه این آزمایش در شرایط مزرعه)2010، جانسون و همکاران(تهدیدي براي محصوالت بعدي باشدممکن است 

کش به دلیل جریان آب حاصل نشود. سنتّی آبیاري و شستشوي علفاما ممکن است نتایج مشابه در دیگر مزارع به دلیل روش 
رسد تخلیه نمایند. به نظر میشالیکاران معموالً حدود چهار هفته پس از نشاکاري اقدام به تخلیه آب مزرعه و انجام وجین دستی می

شود. میزان هرز به دلیل جابجایی خاك میهاي زنی بذر علفکش و تحریک جوانهآب و انجام وجین سبب از بین رفتن باقیمانده علف
اي که امروزه ها بوده به گونهکشهاي بوتاکلر، پرتیالکلر و تیوبنکارب در بین شالیکاران به مراتب بیشتر از دیگر علفکشپذیرش علف

ها است.تیوکارباماتکش شالیزار منحصر به کلرواستامیدها و ديبرگهاي باریککشدرصد علف95بیش از 
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