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چکیده
در کشت هاي هرز علفوزن خشککنترلکش برعلفسرهم ها با مصرف پشتکشبه منظور بررسی کارایی مصرف علف

پژوهشی دانشکدهتکرار، در مزرعه3تیمار و 8هاي کامل تصادفی با وكل، آزمایشی در قالب طرح ببرنج رقم هاشمیمستقیم
تیوبنکارب، پرتیالکلر، شاملهاي مورد استفادهکشعلفانجام شد. 1393علوم کشاورزي دانشگاه گیالن در سال 

هاي شاهد به صورت عدم وجین وهمچنین تیمار.، بوتاکلر، و پروپانیل بودسولفورون+آنیلوفوس اتوکسیمتیل، نسولفوروبن
Echinochloa crus-galli)سوروف این پژوهش شامل هاي هرز عمدهعلف.نظر قرار گرفتدوبار وجین مد L.) و اویارسالم ،

(Cyperus difformis L.).هاي هرز نشان داد. علفخشک بر وزنراهاي تیماريدار ترکیبتاثیر معنیآزمایش، نتایج بود
هاي کنترل وزن خشک علفدرترین تاثیر را ، بیشمتیل و پروپانیلسولفورونبنمصرفتیمار کاربرد تیوبنکارب به دنبال آن 

برنج گردید.هرز داشت و سبب باالترین عملکرد دانه

.وزن خشک، علف هرزکشت مستقیم، برنج، واژه هاي کلیدي:

Evaluation of adequate tendem use of herbicide on dry weight of weeds in direct seeded
Rice.
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Abstract
To evaluate the effect of the tendem use of herbicides to control dry weight of weeds in direct seeding rice,
cultivar of Hashemi, this experiment was conducted in a randomized complete block design with eight
treatments and three replications, in the Farm of faculty of agricultural sciences, University of Guilan in 2014.
Used herbicides included Thiobencarb, Pretilachlor, Bensulfuronmethyl, Ethoxysulfuron+Anilofos, Butachlor,
and Propanil. Non-weeding and twice weeding treatments were considered as The control treatments. The main
weeds of this experiment were Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli L.), and Nut grass (Cyperus difformis L.),
respectively. The results showed the significant effect of treatments on dry weight of weeds. Application of
Thiobencarb followed by Bensulfuronmethyl and Propanil had the highest amount of weeds dry weight control
and caused the highest grain yield of rice.
Keywords: Direct seed, Dry weight, Rice, Weed.
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مقدمه
Oryza sativa)برنج  L.)در آسیا آن % 90اي ثابت براي بیش از نیمی از جمعیت جهان است، و بیش از یک گیاه زراعی تغذیه

شده پروررش خرابدر خاك گلچهگیاه. در آسیا، برنج عموما با نشاکاري دستی )2012(چوهان، شودتولید و مصرف می
. )2012(ماهاجان و همکاران، باشدمیآب. برنج نشایی غرقاب، با این حال، نیازمند حجم زیادي از )2012(چوهان، یابدمی

نیروي انسانی به دلیل مهاجرت به نیروي کار به دلیل افزایش هزینهدر رابطه با دسترسی دیگريعالوه بر کمبود آب، نگرانی
دهد که براي حفظ آب و نیروي کار به روشی جایگزین براي این شواهد نشان مینیروي کار روستایی به شهرها، وجود دارد. 

در بسیاري از کشورهاي کشت مستقیم برنج، یک تکنولوژي در حال ظهور).2012(چوهان و همکاران، کشت نشایی نیاز است
، قابلیت تر آبتر، بازده مناسبتر، نیروي انسانی کمتر و آسانبه دلیل بازده اقتصادي مناسب، کشت سریعآسیایی است که

،تر به دلیل عدم غرقاب دائم زمینو تولید گاز متان کمتر نسبت به کشت نشایی،و طول دوره رشد کوتاهترمکانیزاسیون بیش
ترین عامل محدود کننده در کشت اما بزرگ.استهاي اخیر افزایش داده اورزان به کشت مستقیم برنج را در سالتمایل کش

هاي مختلف و کشاستفاده از تناوب در مصرف علف.)2011(فاروق و همکاران، هاي هرز استمستقیم برنج، هجوم باالي علف
(آنترالینا و همکاران، کش استهرز مقاوم به علفجلوگیري از ایجاد علفکشها، دو روش به کار رفته جهت کاربرد مخلوط علف

کار رفته در کشور هندوستان از هاي بهکشعلفتوان بهها در یک فصل زراعی میکشمصرف متوالی علفموارداز.)2015
روز 7تا 6و تیوبنکارب شترویشی، مصرف مخلوط بوتاکلر + پروپانیل پس از کاپالس به صورت پیشرایسجمله مصرف سان

کنترل ها برکشهم علفسربنابراین آزمایشی با هدف بررسی تاثیر کاربرد استفاده پشت.)2010(رائو، پس از کاشت اشاره کرد
.در کشت مستقیم برنج انجام شدهاي هرزوزن خشک علف

مواد و روش ها
تیمار 8هاي کامل تصادفی با ح بلوكرگیالن در شهر رشت در قالب طپژوهشی دانشگاه در مزرعه1393این آزمایش در سال 

:) نشان داده شده است1کار رفته در جدول (ي بههاتکرار اجرا شد. تیمار3و 

تیمارهاي آزمایش:1جدول 

t1

پروپانیل بن سولفرون متیلتیوبنکاربکشعلف
روز پس از کشت30روز پس از کشت9روز قبل از کشت 9زمان استفاده
لیتر در هکتار2تا 5/1در هکتارگرم 50لیتر در هکتار5/1مقدار استفاده

t2

پروپانیل سولفورون+آنیلوفوساتوکسیتیوبنکاربکشعلف
روز پس از کشت30روز پس از کشت9روز قبل از کشت 9زمان استفاده

لیتر در هکتار2تا 5/1لیتر در هکتار5/1لیتر در هکتار5/1استفادهمقدار 

t3

پروپانیل بوتاکلرتیوبنکاربکشعلف
روز پس از کشت30روز پس از کشت8روز قبل از کشت 9زمان استفاده
لیتر در هکتار2تا 5/1لیتر در هکتار1تا 75/0لیتر در هکتار5/1مقدار استفاده

t4

پروپانیل بن سولفرون متیلپرتیالکلر کشعلف
روز پس از کاشت30روز پس از کشت9روز پس از کاشت3زمان استفاده
لیتر در هکتار3در هکتارگرم 50لیتر در هکتار1مقدار استفاده
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t5

پروپانیل سولفورون+آنیلوفوساتوکسیپرتیالکلر کشعلف
روز پس از کاشت30روز پس از کشت9از کاشتروز پس 3زمان استفاده
لیتر در هکتار3لیتر در هکتار5/1لیتر در هکتار1مقدار استفاده

t6

پروپانیل بوتاکلرپرتیالکلر کشعلف
روز پس از کاشت30روز پس از کشت8روز پس از کاشت3زمان استفاده
لیتر در هکتار3لیتر در هکتار1تا 75/0لیتر در هکتار1مقدار استفاده

t7-دو بار وجین--
t8-(شاهد رقابت)عدم وجین--

برداري از نمونهدر نظر گرفته شد.متر سانتی23×23بین و روي ردیف هاي کاشت فاصلهمتر و 3×5ابعاد هر کرت 
روز بعد از کاشت آغاز شد و 14از در یک مترهرز هر کرت در یک متر مربع با استفاده از کوادرات با ابعاد یک مترهايعلف

ها به برداريیک ردیف کاشت برنج در نمونهمرتبه ) صورت گرفت. 6هفته تا زمان برداشت محصول ( 2پس از آن با فاصله 
گراد در آون سانتیدرجه72ساعت در دماي 48بر کردن، به مدت هاي هرز پس از کفنظر گرفته شد. علفعنوان حاشیه در

و ) 1/9(نسخهSASافزارهاي آماري این آزمایش با استفاده از نرمتجزیهها یادداشت گردید.قرار گرفتند و وزن خشک آن
.رفتانجام گ)Excel)2013افزار ها با نرمترسیم نمودار

نتایج و بحث
، 9/131، 75/13ترتیب پس از کاشت در تیمار شاهد بدون وجین به84، 70، 56، 42، 28، 14هرز در هايوزن خشک کل علف

ترین کنترل را روي وزن خشک فراهم بیشt1ها، کاربرد در بین تیمار. گرم در متر مربع بود6/446و 5/276، 6/187، 8/197
با t1. تیمار )2(جدول هاي هرز نشان دادعلفوزن خشک% را در کاهش 9/92کنترلی برابر در پایان فصل کشتکرد که
متیل و تاثیر سولفورونها توسط بنبرگپهنمطلوبزده، کنترل هاي هرز جوانهاز بین بردن علفباعث تیوبنکارب کاربرد

هاي هرز داشت. باالترین عملکرد در تیمار بهترین کارایی را در کاهش وزن خشک علف،هاي هرزپروپانیل در کنترل کلیه علف
t1)7/3091در دلیل این افزایش عملکرد).1(شکل بدست آمد)کیلوگرم در هکتارt1هاي هرز علفتوان کنترل مناسبرا می

در از عوامل محیطی براي گیاه برنج فراهم شود.تربیشسبب شد نسبت به سایر تیمارها امکان استفادهدر کل فصل رشد برنج
هاي هرز، مصرف پرتیالکلر سبب آسیب به گیاهچه برنج و کاهش عملکرد علفوزن خشکبا وجود کنترل مطلوب ، t4تیمار

)2002(جبران و همکاران.)2002(ما، مکانیسم سمیت پرتیالکلر با بازداري از تقسیم سلولی استدانه برنج در این تیمار شد.
هاي بارور در کشت مستقیم، با وزن خشک کل و تراکم علفهمبستگی منفی بین عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد پنجه

ها را مشاهده کردند. پاکانوسکی و گالتکوا بیان کردند که عامل حذف رقابت ناشی از علف برگ و جگنبرگ، باریکهرز پهن
(پاکانوسکی و گالتکووا، اي عملکرد گیاهان برنج و در نتیجه افزایش تولید دانه می شودهاي هرز دلیل افزایش تخصیص اجز

2009(.

هاي در طول دوره رشد نسبت به تیمار شاهد رقابت کامل (بر کش در کنترل مجموع علفکارایی تیمارهاي علفدرصدمقایسه:2جدول 
اساس وزن خشک علف هرز)

روز بعد کاشت†تیمارها
142842567084

Ti+be+pr (t1)87807689869/92
Ti+su+pr (t2)24597/20301029
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Ti+bu+pr (t3)29455/157/2804/11
Pre+be+pr (t4)638677215275
Pre+su+pr (t5)0775963408/37
Pre+bu+pr (t6)864378/479/234/39

(t7)908065715742دو بار وجین
Ti† تیوبنکارب؛ :BSMمتیل؛ سولفورون: بنSU :؛ سولفورون+آنیلوفوس اتوکسیBu بوتاکلر؛ :Pr پروپانیل؛ :Preپرتیالکلر :

t1: (ti+be+pr), t2: (ti+su+pr), t3: (ti+bu+pr), t4: (pre+be+pr),
t5: (pre+su+pr), t6: (pre+bu+pr), t7: :t8 ,دو بار وجین شاهد رقابت

Ti تیوبنکارب؛ :Beمتیل؛ سولفورون: بنSU :؛ سولفورون+آنیلوفوس اتوکسیBu بوتاکلر؛ :Pr پروپانیل؛ :Preپرتیالکلر :
کش برنج بر عملکرد دانه تاثیر تیمار هاي علف:1شکل 
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