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 چکیده
های مختلف برنج، آزمایشی در سال هرز و عملکرد دانۀ نژادگان )ژنوتیپ( های ها بر مدیریت علفکشثیر علفتأمنظور ارزیابی به

شده در قالب  های خردصورت کرت آزمایش بهج کشور واقع در شهرستان رشت انجام گرفت. سسۀ تحقیقات برنمؤدر  94-95زراعی 
کاربرد متوالی  -1صورت به علف هرزهای اصلی شامل پنج سطح مدیریت های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرتطرح بلوک

کاربرد  -3بوتیل  هالوفوپمتیل، سایسولفورونپندیمتالین، بنکاربرد متوالی  -2بوتیل  هالوفوپ  متیل، سایسولفورونپندیمتالین، بن
 شاهد آلوده به علف -5همراه  متیل، پروپانیل بهسولفورونکاربرد متوالی پرتیالکلر، بن -4متیل، پروپانیل، سولفورونمتوالی پرتیالکلر، بن

نیز شامل ده نژادگان برنج بودند. نتایج نشان داد، اثر  های فرعیو کرتهرز  های کش( تحت جامعه طبیعی علف هرز )بدون کاربرد علف
اجزای ، ارتفاع بوته، هرز یها علفتودۀ  ها بر همۀ صفات مورد ارزیابی شامل زیست و اثر متقابل آن علف هرزنژادگان، مدیریت 

بررسی در هر سطح مدیریت  ت مورد های متفاوتی را از نظر صفا های برنج واکنش دار بود. نژادگانعملکرد و عملکرد دانۀ برنج معنی
شود. همۀ تیمارهای  ها نسبت داده می های ژنتیکی و توانایی رقابتی متفاوت رقم هرز نشان دادند که علت این امر به ویژگی علف
 ه به علفها در مقایسه با شاهد آلود هرز و افزایش عملکرد دانه در همۀ نژادگان های تودۀ علف دار زیست کشی سبب کاهش معنی علف

هرز و  های تودۀ علف متیل، پروپانیل با داشتن کمترین زیست سولفورون هرز شدند؛ با این وجود تیمار کاربرد متوالی پرتیالکلر، بن
کشی برای  ها، بهترین ترکیب علف ها و همچنین باالترین میزان عملکرد دانه در همۀ نژادگان باالترین کارایی مدیریت و مهار )کنترل( آن

های کارگری منظور کاهش هزینه رسد که بتواند جایگزین مناسبی برای وجین دستی به نظر می هرز بوده و به های یریت مطلوب علفمد
 تر کردن تولید برنج باشد. و اقتصادی
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ABSTRACT 
In order to evaluate the effect of herbicides on weed management and grain yield of different rice 
genotypes, an experiment was conducted at Rice Research Institute of Iran in Rasht during 2015-16 
cropping season. The experiment was laid out in a split plot based on randomized complete block design 
with three replications. The treatments included five levels of weed management as 1- sequential 
application of pendimethalin followed by bensulfuron-methyl followed by cyhalofop- butyl; 2- sequential 
application of pretilachlor followed by bensulfuron- methyl followed by cyhalofop-butyl; 3- sequential 
application of pendimathelin followed by bensulfuron- methyl followed by propanil4 ت- sequential 

application of pretilachlor followed by bensulfuron- methyl followed by propanil) along with 5- weedy 
check (without using herbicide) under natural weed flora as the main plots and ten rice genotypes as 
subplots. The results showed that the effects of genotype, weed management and their interaction was 
significant on all traits including weed biomass, plant height, yield components and grain yield of rice. 
Rice genotypes showed different responses in terms of evaluated traits at each level of weed management, 
which may be related to different genetic characteristics and competitive ability of genotypes. All 
herbicide treatments significantly reduced the weed biomass and increased grain yield of all genotypes 
compared with weedy checkت however sequential application of pretilachlor followed by bensulfuron- 

methyl followed by propanil is the best herbicide combination because of the least weed biomss and 
highest weed control efficiency and also the highest grain yield in all genotypes. It seems that this 
combination of herbicides can be a good alternative for hand weeding in order to reduce labor costs and 
more economical production of rice.  
 
Keywords: Bensulfuron- methyl, cyhalofop- butyl,   pendimethalin, pretilachlor, propanil. 
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 مقدمه

برنج، یکی از غالت مهم و غذای اصلی بیش از نیمی از 

درصد از کل برنج  90است. در حدود  جمعیت جهان

 ,FAOشود )، در قارة آسیا تولید و مصرف می جهان

ترین (. در ایران نیز برنج پس از گندم، مهم2014

 طورمحصول زراعی بوده و سطح زیر کشت آن به

  . استهزار هکتار  530 تقریبی

تولید برنج در آسیا و همچنین ایران،  ةروش عمد

آب شده با ها در خاک گلنشاکاری دستی گیاهچه

هایی . این روش کشت برتریشرایط غرقاب دائم است

همچون استقرار بهتر گیاه، مدیریت و مهار )کنترل( 

هرز توسط آب ایستا و همچنین  های مناسب علف

 ,.Sharma et al)عمیق دارد ) 1کاهش اتالف پرانشت

همچون دشواری  تنگناهاییوجود  . با این حال،2003

، کاهش دسترسی به و نشاکاری عملیات احداث خزانه

نیروی کارگری در زمان نشاکاری به دلیل مهاجرت 

در نتیجه،  از مناطق روستایی به نواحی شهری و نآنا

 برایهای کارگری و همچنین کمبود آب افزایش هزینه

رورت توجه به کشت نشایی، ض نظامر غرقاب دائم د

های تولید منظور کاهش هزینه روشی جایگزین را به

ن تولید برنج کردتر این محصول راهبردی و اقتصادی

  سازد.می آشکار

شناختی و کشت مستقیم برنج در شرایط بوم

های های تولیدی مختلف، نوید چیرگی بر چالش نظام

نی بالقوه برای کشت عنوان جایگزی موجود را داده و به

این نظام (. Singh et al., 2016تصور است ) نشایی قابل

های کمتری  کشت نیاز به نیروی کارگری، آب و نهاده

توان به آسانی و های آن می داشته و از دیگر سودمندی

رشد و  ةو به دنبال آن، کاهش طول دورسرعت کشت 

 منگاروز( و در نتیجه کاشت به 7-10رسیدگی زودتر )

پذیری برنج در گیاه زراعی بعدی،کاهش احتمال آسیب

 ماشینیفصل و همچنین قابلیت  پایانخشکی  نتیجۀ

 Chauhan et al., 2015; Farooq et)شدن اشاره کرد 

al., 2011; Balasubramanian & Hill, 2002; Kim 

et al., 2000 .) 

های یادشده برای کشت  همۀ برتری باوجود

چالش اصلی در این  هرز یها فعلمستقیم، مدیریت 

                                                                               
1 .Percolation 

آید. در این نظام کشت،  می به شمارنظام کشت 

همزمان با گیاهچۀ برنج سبز شده و در  هرز یها علف

مقایسه با کشت نشایی، با سرعت بیشتری در خاک 

کنند و در نتیجه، رقابتی شدید برای مرطوب رشد می

دهد رخ می هرز یها علفمنابع میان گیاه زراعی و 

(Khaliq & Matloob, 2011 از .)هرز یها علفرو،  ینا 

کنندة زیستی در ترین عامل محدودین و مهمتر بزرگ

موفقیت کشت مستقیم به شمار آمده  و ناموفق بودن 

تا  50ها سبب افت عملکرد  در محدودة مدیریت آن

 (.  Chauhan, 2012شود )درصد می 90

 رزه یها علفهای سنتی و متداول مدیریت روش 

یا دست  خاک همزندر برنج شامل وجین توسط 

است، با این وجود، این روش به دلیل کمبود کارگر در 

های کارگری زمان بحرانی وجین و افزایش هزینه

 ;Chauhan, 2012قابلیت کاربرد عملی کمتری دارد )

Kumar&Ladha, 2011 افزون بر این، انتخاب نظام .)

   هایلور( علفکشت مستقیم سبب تغییر گیاهان )ف

 2مدیریت و مهار -سخت هرز یها علفهرز به سمت 

(. در این شرایط، انتخاب Singh et al., 2013شود )می

تر، یی بیشتر، کاربرد آسانکاراها به دلیل  کشعلف

کارگیری  جویی در بهمدیریت انتخابی بهتر و صرفه

 ها عمومیت بیشتری دارد. نیروی نسانی و کاهش هزینه

 در شرایطکشت مستقیم  نظامجه به اینکه با تو

قرار  هرز های علفو متنوع  پرشمارهای هجوم گونه

ها آن ۀهم مهارکش قادر به دارد، تنها یک نوع علف

 چگونگیها با کشنیست. بنابراین، ترکیبی از علف

صورت تفاوت )کاربرد متوالی یا همزمان بهعمل م

اثر  با در نظر گرفتن سمپاش مخلوط در مخزن

 کاربردیا و  ها روی یکدیگر(آن کاهیهمیا  افزایی هم

به  هرز های علف مهار طیف گستردة هایکشعلف

های ثر گروهمؤ مهارمنظور  اه دیگر اعمال زراعی بههمر

ها و برگها، پهناز جمله جگن هرز های علفمختلف 

. این (Awan et al., 2015)ها ضروری است برگباریک

ها و تغییر کشمشکل مقاومت به علف تواندروش می

مداوم یک  کاربردکه ناشی از  هرز های علف گیاهان

 Mahajan) خیر بیندازدتأبه ت را نیز کش اسنوع علف

                                                                               
2. Hard- to- control  
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& Chauhan, 2015) .  

های کشامروزه اطالعات محدودی در رابطه با علف

رویشی زودهنگام و دیرهنگام رویشی، پسپیش پرشمار

صورت انفرادی که به وت در هنگامینحوة عمل متفا با

کشت مستقیم به کار  یها نظام)جداگانه( یا متوالی در 

حق انتخاب  فراهم کردنمنظور  بهروند، وجود دارد. می

مناسب  مدیریت برایتر برای کشاورزان گسترده

 ییکاراکشت مستقیم، ارزیابی  نظامدر  هرز یها علف

ی های مختلف پیش رویشی، پس رویشکشعلف

صورت متوالی  یی یا بهتنها بهم و دیرهنگام که زودهنگا

 .(Awan et al., 2015)روند، ضرورت دارد به کار می

-ثرترین و قابل اطمینانمؤها کشعلف باوجوداینکه

در  هرز های علف مدیریتوری موجود برای اترین فن

مدت درازولی مدیریت پایدار و ، کشت مستقیم هستند

 چندیهای تلفیقی از روش ةگیرنددر بر هرز های علف

ها با کشعلف کاربرد، الزم است که رو ایناست. از 

تلفیق شود.  هرز های علفدیگر راهبردهای مدیریت 

تواند در رقیب می های رقم گسترششناسایی و 

ثر بوده و ابزاری مؤبسیار  هرز های علففرونشانی رشد 

 Fischer et)ها فراهم آورد مدیریت تلفیقی آن برای

al., 2001; Caton et al., 2003)ثر از ابزار مؤ ة. استفاد

هزینه که کم حال درعینرقیب  های رقمزراعی همچون 

تواند وابستگی کشاورزان به بخش است، میو اطمینان

ها را کاهش داده و امید به کشعلف بیشتر کاربرد

  .بیشتر کند تولید پایدار را

ثیر تأباط با های صورت گرفته در ارتپژوهش

و  Prabhat, Gautam, Krishna Hamsaهای  رقم

، D -4 ,2های بوتاکلر و کشکاربرد متوالی علف

-سولفورون، پنوکسوالم، اتوکسیپرتیالکلر و آزیم

سولفورون و فنوکساپروپ، پروپانیل و تریکلوپیر، 

سدیم بر مدیریت پریباکپیرازوسولفورون و بیس

برنج نشان داد، همۀ  و عملکرد دانۀ هرز یها علف

کشی در مقایسه با تیمار شاهد آلوده به  تیمارهای علف

داری داشته فصل( برتری معنی هرز )رقابت تمام  علف 

داری در های مختلف نیز تفاوت معنی و میان رقم

و عملکرد دانه وجود داشت.  هرز یها علفتودة زیست

یی متفاوت در کاراهای مختلف با داشتن  کش علف

گیری  سبب تفاوت در بهره هرز یها علفریت مدی

ها از منابع موجود و در نتیجه تفاوت در عملکرد  رقم

-کش(. ارزیابی علفKumar et al., 2012دانه شدند )

در سه  هرز یها علفمنظور مدیریت  های مختلف به

دهندة برتری کاربرد رقم برنج در نیجریه نیز نشان

دیمتامترین و های پرتیالکلر و کشمتوالی علف

همچنین پیپروفوس و سینوسولفورون در مدیریت 

های  دار میان رقمهرز و وجود تفاوت معنی  هایعلف

و عملکرد دانه  هرز یها علفتودة  مختلف از نظر زیست

ها به تفاوت در ارتفاع و  بود. دلیل تفاوت میان رقم

 ,.Ishaya et alها نسبت داده شد ) توان رقابتی آن

قیقات انجام گرفته در ارتباط با ارزیابی (. تح2007

های کوئینکلوراک، بوتاکلر،  کش یی علفکارا

متیل+ بوتاکلر و کوئینکلوراک+  سولفورون بن

های برنج در  متیل و همچنین رقم سولفورون بن

پیزور در شالیزار نشان داد،  علف هرزمدیریت 

ثیر رقم برنج و تأتحت  علف هرزتودة این  زیست

کشی قرار گرفته و در رقم هاشمی در  علفتیمارهای 

درصد کمتر بود. دلیل  62مقایسه با رقم خزر به میزان 

این امر به قدرت رقابتی کمتر رقم خزر نسبت داده 

متیل  سولفورون های بوتاکلر+ بن کش شد. ترکیب علف

یی در مدیریت پیزور در هر دو رقم را کارانیز باالترین 

 .(Yaghoubi and Tahghighi, 2015)داشت 

تحقیقات مربوط به اصالح و ارزیابی سازگاری 

طور منظم در کشور های برنج برای کشت نشایی به رقم

شود، امّا کشت مستقیم این گیاه زراعی کمتر  انجام می

به کشت برنج  با توجهمورد توجه قرار گرفته است. 

روش مستقیم در بیش از ده استان کشور، این  به

های  بررسی تناسب برخی رگه )الین(منظور  پژوهش به

های رایج برای کشت مستقیم و  بخش و نیز رقم امید

ها در مدیریت کشیی شماری از علفکارانیز  ارزیابی 

در شرایط آب و هوایی رشت صورت  هرز یها علف

 گرفته است.

 
 هامواد و روش

 ایستگاهدر  1394-95سال زراعی  در تحقیقاین 

 5برنج کشور واقع در  تحقیقات ۀسسمؤپژوهشی 



 ...هرز و عملکرد دانۀ های ها بر مدیریت علفکشثیر علفتأارزیابی و همکاران:  رجبیان 128

ن رشت با طول و عرض جغرافیایی کیلومتری شهرستا

درجه و  37شرقی و  ۀدقیق 39درجه و  49ترتیب به

 -7النهار گرینویچ و با ارتفاع دقیقۀ شمالی از نصف 16

محل  متر از سطح دریای آزاد انجام گرفت. خاک

، 5/7 ۀرسی با اسیدیتسیلتی اجرای آزمایش بافت لوم

ر زیمنس بدسی 52/1اشباع  ةت الکتریکی عصارهدای

 15/0و  89/1ترتیب متر، کربن آلی و نیتروژن کل به

ترتیب،  نیز به جذب قابلدرصد و فسفر و پتاسیم 

. داشتگرم بر کیلوگرم میلی 63/165و  76/12

دما و  ۀمیانگین مجموع بارندگی، کمینه و بیشین

ترتیب بهرشد برنج  ةدور دررطوبت  ۀکمینه و بیشین

، سلسیوس ۀدرج 44/29و  14/20متر، میلی 12/52

 درصد بود.  71/95و  3/61

شده در قالب طرح های خردصورت کرتآزمایش به

-های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرتبلوک

سطوح ( شامل متر 15×5/11)ابعاد های اصلی 

کاربرد متوالی  -1صورت به علف هرزمدیریت 

 -2 بوتیل هالوفوپ سایمتیل، سولفورونبن پندیمتالین،

-متیل، سایسولفورون، بنرتیالکلرپکاربرد متوالی 

-، بنندیمتالینپ کاربرد متوالی -3بوتیل هالوفوپ

پرتیالکلر، کاربرد متوالی  -4 و متیل، پروپانیلسولفورون

ها در کش)مشخصات علفپروپانیل متیل، سولفورونبن

آلوده به شاهد  -5به همراه  آورده شده است( 1جدول 

کش( تحت جامعۀ طبیعی  هرز )بدون کاربرد علف علف

-و کرتها  دلیل پراکنش یکنواخت آن هرز به های  علف

نژادگان  10متر( نیز شامل  15× 7/0ی )ابعاد های فرع

شده و رقم اصالح چهار رقم بومی، 2برنج ) (ژنوتیپ)

 امیدبخش( بود. رگۀ چهار

 35با غربالگری از میان  د ارزیابیهای مور نژادگان 

شرایط آزمایشگاه و گلخانه و  درامیدبخش  رگۀرقم و 

زنی، طول ریشه، بر مبنای صفاتی همچون درصد جوانه

 های اندامطول گیاهچه، وزن تر و خشک ریشه و 

هوایی، وزن تر و خشک کل، سطح برگ و درنهایت، 

 ۀگیاهچه )صفات اولی ۀشاخص طولی و وزنی بنی

دهی تبط با توان رقابتی( انتخاب شدند )پس از نمرهمر

ها صفات( )داده ۀرتبه در مجموع یانگینو بر مبنای م

بررسی  منتخب و مورد نژادگان دهآورده نشده است(. 

-های بومی هاشمی و آبجی یق شامل رقمدر این تحق

شدة گیالنه، صالح، شیرودی و اصالح های رقمبوجی، 

، RI18430-1امیدبخش  رگۀحسنی و چهار تازه

RI18430-60 ،RI18430-72  وRI18430-77 بودند 

 2های باال در کشت نشایی در جدول  های رقم )ویژگی

)ارزیابی در شرایط کشت مستقیم  آورده شده است

 صورت نگرفته است(.

اول  ۀسازی و تسطیح زمین در نیمعملیات آماده

 28در تاریخ صورت گرفت.  1395ماه سال  اردیبهشت

، زمین غرقاب اولیه شده )به عمق حدود اردیبهشت ماه

با  های رقم، عملیات کاشت یک روز بعدمتر( و سانتی 3

 (Hill et al., 1990کیلوگرم در هکتار ) 120تراکم 

در این  کاررفته بهانجام گرفت. نظام کشت مستقیم 

صورت پخش بذرهای  پژوهش، کشت در بستر آبی و به

دار  جوانهپیشآب ایستا بود.  دارشده بر سطح جوانه

در شرایط مناسب )خیساندن در آب نیز ن بذرها کرد

ساعت و قرار دادن در محیط مرطوب  24به مدت 

ه ساعت( انجام گرفت 48)بین کاه و پالستیک( به مدت 

چه به حدود  زنی، رسیدن طول ریشه مبنای جوانه) بود

 (. ISTA, 2009( )متر بود میلی 2

 ECمصرف پندیمتالین )های خاککشعلف کاربرد

 ECو پرتیالکلر ) ال هند( )شرکت سازنده: یوپی (33%

بر مبنای دُز  )شرکت سازنده: آریا شیمی( (50%

تر در لی 75/1و  4به ترتیب به میزان شده و  توصیه

ثره در  مؤ ةگرم ماد 875و  1320ترتیب هکتار  )به

قاب پس از ایجاد غرو  روز پیش از کشت هفتهکتار(، 

ها انجام گرفته و در کرت متر سانتی 5-7به ارتفاع 

طور طبیعی ها به، آب موجود در کرتازآن پس

بیرون آمدن خاک از حالت باتالقی )خشک  منظور به

 WGمتیل )سولفورونبن. شدن خاک(، خارج شد

 60به میزان  )شرکت سازنده: برزگر برجسته( (60%

روز  12، ر هکتار(ثره دمؤ ةگرم ماد 36گرم در هکتار )

برگی برنج و حدود یک تا  پس از کاشت )در مرحلۀ دو

)شرکت  (EC 36%و پروپانیل ) هرز( برگی علف دو

بوتیل  هالوفوپ و سای سازنده: متروپل کیمیا ترکیه(

(EC 18%)  :شرکت سازنده(Shanghai Bosman 

Industrial Co., Ltd) برگی گیاه  5-6 ۀنیز در مرحل
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روز پس از  28برگی علف هرز )سه و بیشینۀ زراعی

 ةگرم ماد 4320لیتر ) 12ترتیب  به میزان بهکشت( 

ثره در هکتار و مؤگرم مادة  250ثره در هکتار( و مؤ

-کشعلف کاربرد. کاربرده شدند بهپاش صورت برگ به

های ایزوله شده گیری از کرتمصرف با آبهای خاک

ز با استفاده مصرف نیهای برگکشعلف کاربردبا مرز و 

مگا  2پشتی )شارژی مدل ماتابی( )فشار از سمپاش 

لیتر در  200پاسکال و واسنجی )کالیبراسیون( بر پایۀ 

نیز در  پیوستهو  دوبارهغرقاب . انجام گرفتهکتار آب( 

روز پیش از برداشت انجام  14برگی تا  5-6 ۀمرحل

-آزمون خاک و توصیه پایۀگرفت. کودهای مصرفی بر 

صورت پایه و سرک استفاده برای هر رقم به های فنی

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن از منبع اوره  100) شد

 130بومی هاشمی وآبجی بوجی و های رقمبرای 

ها رگهشده و  اصالح های رقمکیلوگرم در هکتار برای 

-در سه مرحله، همزمان با کاشت به صورت تقسیطی به

دهی خوشه آغازو  زنی فعالپنجه ۀصورت پایه و مرحل

 100ترتیب  ورت سرک و کودهای پتاس و فسفر بهصبه

پتاسیم و  ار از منبع سولفاتکیلوگرم در هکت 100و 

ها همزمان با رگهو  ها رقم همۀتریپل برای  فسفات سوپر

رشد برنج انجام  ةدور درکاشت(. مبارزه با آفات نیز 

 ای )گرانول( دیازینون ده از سم دانهگرفت )استفا

مبارزه با  برایکیلوگرم در هکتار  15میزان درصد به10

 خوار برنج(. کرم ساقه

سوزی( ناشی  منظور ارزیابی میزان آسیب )گیاه به

ها روی گیاه زراعی از جمله کوتاهی  کش از کاربرد علف

ارتفاع یا ریشه و شاخساره، تیمار وجین مورد نیاز 

دلیل  هاست؛ ولی در این پژوهش اجرای تیمار وجین ب

نوع نظام و روش کشت مورد استفاده )پخش بذرها( و 

دلیل  امکان آسیب به گیاه زراعی در نتیجۀ وجین به

نبود فضای کافی برای حرکت درون کرت آزمایشی و 

طورکلی منطقی و اقتصادی نبودن تیمار وجین با  به

هرز، وجود نداشت. از  های وجود تراکم بسیار زیاد علف

صورت  تنها به هاکشی از کاربرد علفرو، آسیب ناش این

 مشاهده چشمی سبزروی )کلروز( برگی برنج، هفت

تا  روزه هفت ۀ، در فاصلازآن پسروز پس از کاشت و 

و بر مبنای شش مرحله( روز پس از کاشت ) 56

و  سبزرویبه معنای بدون  0)که  100تا  0مقیاس 

(، برآورد شد کامل است سبزرویبه معنای  100

(Singh et al., 2016 .) 

با   هرز یها علفها برای مهار کشیی علفکارا

 &Mahajanاستفاده از رابطۀ زیر محاسبه شد )

Chauhan, 2015): 

 
HE(%)= (DWC-DWT)/DWC×100  

 

در  هرز یها علفوزن خشک ، DWCدر این رابطه، 

، وزن DWTو  هرز علفآلوده به های شاهد کرت

-شده با علفهای تیماردر کرت هرز یها فعلخشک 

همزمان با رسیدگی و بدین منظور،  کش است.

 های برداشت محصول )تاریخ اول شهریور برای رقم

، RI18430-1های  حسنی و رگه هاشمی، تازه

RI18430-60  وRI18430-77 ششم شهریور برای ،

-RI18430بوجی و رگۀ  های صالح، گیالنه، آبجی رقم

 با استفاده ازشهریور برای رقم شیرودی(، و هشتم  72

 یها علفمربع از متر 25/0 (کوادراتدو چهارگوش )

-نمونه صورت تصادفی به هاکرت همۀموجود در  هرز

ساعت در آون  48مدت  ها را بهبرداری کرده و نمونه

به  هاقرار داده و وزن خشک آن سلسیوس ۀدرج 70

  .شدگیری اندازه گونه کیتفک

با حذف اثر حاشیه از  )شلتوک( دانه عملکرد

و بر  رگهمربع برای هر رقم و متر 5سطحی معادل 

گیری شد. تعیین اندازهدرصد  14مبنای رطوبت 

صفاتی همچون ارتفاع بوته و همچنین اجزای عملکرد 

مربع، شمار دانه پر در خوشه شامل شمار خوشه در متر

انتخاب پنج  و وزن هزاردانه نیز همزمان با برداشت و با

   .صورت تصادفی انجام گرفتبوته از هر کرت به

ها با  پس از اطمینان از عادی )نرمال( بودن داده

تجزیۀ  استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف،

)نسخۀ  SASآماری  افزار نرمواریانس با استفاده از 

ها نیز ( انجام گرفت. مقایسۀ میانگینGLM( )رویۀ 2/9

درصد  5در سطح احتمال توکی آزمون با استفاده از 

 انجام گرفت.
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 بررسی در پژوهشهای مورد کشهای علف . برخی از ویژگی1جدول 
Table 1- Some Characteristics of herbicides studied in the experiment 

Mechanism of action Chemical family commone name  Trade name 

Microtubule assembly inhibitor Dinitroaniline Pendimethalin (EC 33%) Stomp (EC) 

Inhibitor of synthesis of very long-chain fatty 
acids 

Chloroacetamide Pretilachlor (EC 50%) Rifit (EC) 

Acetolactate synthase (ALS), inhibitor  Sulfonylurea Bensulfuron-methyl (WG 60%) Londax 

Acetyl CoA carboxylase (ACCase) inhibitor 
Aryloxyphenoxy 

propionate 
Cyhalofop-butyl (EC 18%) Clincher 100(EC) 

Photosynthesis inhibitor at photosystem II Amide Propanil (EC 36%) Stam F (EC) 

 

 Allahgholipoor et al., 2011) (بررسی در پژوهش )کشت نشاییهای برنج مورد های نژادگان . ویژگی2جدول 

 Allahgholipoor et al., 2015)ت

Table 2- Characteristics of rice genotypes studied in the experiment (Transplanting)  

Grain yield 
(kg.ha-1) 

Amylose 
content (%) 

Days to 50% 
flowering 

Plant height 
(cm) 

Pedigree Genotype No 

3500 20.65 92.5 139.3 Native cultivar Hashemi 1 

3500 19.6 95 163.3 Native cultivar Abjiboji 2 

5040 18.3 85 110 
Improved cultivar Tazeh Hasani 

3 

5420 21.6 90 111.2 Improved cultivar Gilaneh 4 

7500 23 104 106 Improved cultivar Shiroodi 5 

5000 26.7 98 115 Improved cultivar Saleh 6 

4990 20 87.5 120.75 Line (Saleh/Hashemi) RI18430-1 7 

7140 20.6 87.5 114 Line (Saleh/Hashemi) RI18430-60 8 

4470 20.5 88.5 117.75 Line(Saleh/Hashemi) RI18430-72 9 

6490 19.95 84.5 119.92 Line(Saleh/Hashemi) RI18430-77 10 

 

 نتایج و بحث

یی مدیریت کاراو  هرز یها علفتودۀ  زیست

 ها کش علف

های هرز موجود در شالیزار شامل ای علفترکیب گونه

و  3دریاییها )پیزورو جگن1ها )سوروف(برگباریک

( نشان 3( بود. نتایج تجزیۀ واریانس )جدول 4اویارسالم

و همچنین اثر  هرز علفداد، اثر نژادگان، مدیریت 

دار بود.  هرز معنی  های تودة علف ها بر زیست متقابل آن

دار بودن اثر متقابل به این مفهوم است که تفاوت  معنی

به رقم  هرز علفمیان تیمارهای مختلف مدیریت 

دهی اثر متقابل  ، برشرو نیاشده بستگی دارد. از  کشت

                                                                               
1. Echinochloa crus-galli 

2. Scirpus maritimu 
3.Cyperus difformis 

 

 

 

فت یادشده انجام گرفت. تجزیۀ واریانس برای ص

( نشان داد، در همۀ  4دهی اثر متقابل )جدول  برش

ها  ، واکنش متفاوتی میان رقمهرز علفسطوح مدیریت 

های هرز وجود داشت. مقایسۀ  تودة علف از نظر زیست

 یها علفتودة  ( نشان داد، زیست5ها )جدول  میانگین

باالترین  (T5) رزه علفدر تیمار شاهد آلوده به  هرز

ن مربع در میا گرم در متر 14/604تا  246از  میزان و

تودة  های مختلف، متغیر بود. باالترین زیست نژادگان

مربع( در رگۀ  گرم در متر 14/604) هرز علف

RI18430-77  48/41درصد سوروف و  52/58با 

گرم در  246ترین میزان آن ) درصد جگن و پایین

درصد  13/52می هاشمی با مربع( در رقم بو متر

درصد جگن مشاهده شد. در نتایج  87/47سوروف و 

ها از نظر کاهش  پژوهشی دیگر، دلیل برتری رقم

ی بیشتر رقابت توانبه ارتفاع و  هرز علفتودة  زیست
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. نتایج (Parvez et al., 2013)نسبت داده شد 

های  تحقیقات دیگر پژوهشگران نیز تفاوت

 توانثیر بر تأها را به دلیل  ن رقممورفوفیزیولوژیکی میا

، عامل تفاوت هرز یها علفی و در نتیجه هجوم رقابت

های هرز معرفی  تودة علف ها از نظر زیست میان رقم

 (.Khaliq et al., 2014کرد )

ها در شرایط آلوده به  ی در همۀ نژادگانطورکل به

ها بود.  تودة سوروف بیشتر از جگن ، زیستهرز علف

توان به توانایی تولید بذر زیاد،  امر را می دلیل این

ای از خواب بذر، رشد سریع، گلدهی در طیف گسترده

ی توانایی باال در طورکل بهدورة نوری )فتوپریود( و 

سازگاری با شرایط مختلف محیطی در سوروف نسبت 

کشی  . همۀ تیمارهای علف(Muan Barrett, 1986)داد 

های هرز در  لفتودة ع دار زیست سبب کاهش معنی

(.  5شدند )جدول  هرز علفمقایسه با شاهد آلوده به 

های پندیمتالین،  کش در شرایط کاربرد متوالی علف

، رگۀ (T1)بوتیل  هالوفوپ متیل، سای ن سولفورو بن

RI18430-72 دار با رقم بومی  بدون تفاوت معنی

درصد کاهش در  73و  86ترتیب با  هاشمی به

هرز، بیشترین و رگۀ  ی ها تودة کل علف زیست

RI18430-1 دار با رقم گیالنه و رگۀ  بدون تفاوت معنی

RI18430-77 درصد کاهش  95و  94، 92ترتیب با  به

تودة  کمترین زیست هرز علفنسبت به شاهد آلوده به 

های هرز را داشتند. در شرایط کاربرد متوالی  علف

متیل،  سولفورون های پرتیالکلر، بن کش علف

ترتیب رقم بومی  ، به(T2)بوتیل  لوفوپها سای

 93با  RI18430-77درصد و رگۀ  67بوجی با  آبجی

 هرز علفدرصد کاهش نسبت به شاهد آلوده به 

هرز را   های تودة علف بیشترین و کمترین زیست

های پندیمتالین،  کش داشتند. با کاربرد متوالی علف

، رقم بومی (T3)متیل، پروپانیل  سولفورون بن

 80و  21ترتیب با  به RI18430- 77بوجی و رگۀ  یآبج

 هرز علفدرصد کاهش نسبت به شاهد آلوده به 

را داشتند. در  هرز علفتودة  بیشترین و کمترین زیست

های پرتیالکلر،  کش شرایط کاربرد متوالی علف

شدة  نیز رقم اصالح (T4)متیل، پروپانیل  سولوفورون بن

بوجی  بومی آبجیدرصد کاهش و رقم  97گیالنه با 

حسنی و  های هاشمی، تازه دار با رقم بدون تفاوت معنی

درصد کاهش )برای  99با حدود  RI18430-1رگۀ 

کمترین  هرز علفهمه( در مقایسه با شاهد آلوده به 

(. این 5)جدول  داشتند را هرز یها علفتودة  زیست

از تحقیقات برخی از  آمده دست بهنتایج با نتایج 

های هرز واکنش  علف نکهیابنی بر پژوهشگران م

 توانهای مختلف بسته به  متفاوتی را نسبت به رقم

ها بسته به نوع  ها نشان داده و رقابت آن ی آنرقابت

ها  کش، طیف بازدارندگی و چگونگی عمل آن علف

 ,.Mahajan et al)متفاوت است، همخوانی داشت 

2014)  . 

یی کارار ب هرز علفاثر متقابل نژادگان و مدیریت 

ثیر (. تأ3دار بود )جدول  ها نیز معنی کش کاربرد علف

دلیل تفاوت در  به هرز یها علفتودة  ها بر زیست رقم

صورت  ، بهرو نیاها، متفاوت بوده و از  ی آنرقابت توان

ثیر تأها را تحت  کش یی کاربرد علفکارامستقیم  غیر

، های پندیمتالین کش قرار داد. با کاربرد متوالی علف

، باالترین (T1)بوتیل  هالوفوپ متیل، سای سولفورون بن

ترتیب با  به هرز یها علفیی مدیریت کاراترین  و پایین

 31/95درصد مدیریت سوروف و  75/95) 57/95

 علفها نسبت به شاهد آلوده به  درصد مدیریت جگن

درصد مدیریت سوروف و  1/74) 42/73( و هرز

د به رگۀ ها( درص درصد مدیریت جگن 63/72

RI18430-77  و رقم هاشمی اختصاص داشت. در زمان

های پرتیالکلر،  کش کاربرد متوالی علف

، بیشترین (T2)بوتیل  هالوفوپ متیل، سای سولفورون بن

 35/93با  هرز یها علفیی مدیریت کاراو کمترین 

درصد  25/94درصد مدیریت سوروف و  64/92)

درصد  41/65ها نسبت به شاهد( و  مدیریت جگن

درصد  63/69درصد مدیریت سوروف و  67/62)

بوجی و  ترتیب در رقم بومی آبجی ها( به مدیریت جگن

داری میان  حسنی دیده شد؛ اگرچه تفاوت معنی تازه

مشاهده نشد.  RI18430-1حسنی و رگۀ  رقم تازه

در  هرز یها علفیی مدیریت کاراترین  باالترین و پایین

های پندیمتالین،  شک شرایط کاربرد متوالی علف

 71/81ترتیب با  به (T3)متیل، پروپانیل  سولفورون بن

درصد  78/82درصد مدیریت سوروف و  67/80)
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درصد 14/17ها نسبت به شاهد( و  مدیریت جگن

درصد  59/36درصد مدیریت سوروف و  54/4)

شدة گیالنه و  ها( در رقم اصالح مدیریت جگن

رد متوالی حسنی دیده شد. در شرایط کارب تازه

متیل، پروپانیل  سولفورون های پرتیالکلر، بن کش علف

(T4)  با  هرز یها علفیی مدیریت کارانیز باالترین

 57/99درصد مدیریت سوروف و  98/99) 82/99

ها نسبت به شاهد( در رقم  درصد مدیریت جگن

های هاشمی،  دار با رقم حسنی بدون تفاوت معنی تازه

ترین میزان آن  و پایین  RI18430-1بوجی و رگۀ آبجی

درصد مدیریت سوروف و  18/96درصد ) 47/94با 

ها نسبت به شاهد( در  درصد مدیریت جگن 45/92

(. نتایج 5شدة صالح مشاهده شد )جدول  رقم اصالح

-ی متکی بر علفها تحقیقات نشان داده است، در نظام

ها یا ها در ترکیب با گونهکشیی کاربرد علفکاراکش، 

ی باالتر که سبب رقابت توانایی از گیاه زراعی با ه رقم

یابد شوند، بهبود میمی هرز علفتودة کاهش زیست

(Lemerle et al., 1996; Rahman et al., 2012 از ،)

های  ها در رقمکشیی متفاوت علفکارا، دلیل رو نیا

هایی از رقم مختلف ممکن است به تفاوت در ویژگی

؛ همچون شود یمها ی آنقابتر توانکه سبب تفاوت در 

ای، تولید مواد دگرآسیب، تفاوت در الگوهای ریشه

باالتر، ارتفاع بیشتر، دریافت نور  برگ سطح شاخص

زنی باالتر و الگوی رشد رویشی بیشتر، ظرفیت پنجه

 ,.Dhima et al). متفاوت، نسبت داده شود )

ها به کشیی متفاوت علفکارااین، گاه بر افزون 2008

کش های هرز نسبت به علفتفاوت در حساسیت علف

 (. Fischer et al., 1993شود )نیز نسبت داده می

یی کاربرد متوالی کارانتایج یک پژوهش، 

متیل، پروپانیل  سولفورون های پرتیالکلر، بن کش علف

درصد گزارش کرده بود  75در رقم بومی هاشمی را 

(Aalaee Bazkiyaei et al., 2017)ت نتیجۀ . تفاو

از این پژوهش با  آمده دست بهشده با نتایج  پژوهش یاد

توجه به تفاوت در شرایط محیطی  و همچنین زمان 

روز پس از  30و  9ترتیب سه،  ها )به کش کاربرد علف

ثیرگذار است، قابل توجیه تأها  یی آنکاراکاشت( که بر 

ی نتایج نشان داد، کاربرد متوالی طورکل به. است

متیل، پروپانیل  سولفورون ی پرتیالکلر، بنها کش علف

(T4) تودة  ترین زیست ها، پایین در همۀ نژادگان

ها را دارد.  یی مدیریت آنکاراو باالترین  هرز یها علف

برگ  باریک هرز یها علفثیر مناسب بر تأپرتیالکلر با 

متیل با اثرگذاری بر  سولفورون ها، بن )سوروف( و جگن

ها  برگ یز با مدیریت مناسب باریکها و پروپانیل ن جگن

ها، ترکیب تیماری مطلوبی را برای  )سوروف( و جگن

 در طیفی مناسب فراهم آوردند. هرز یها علفمدیریت 

 هرز و برخی صفات برنج های تودة علف هرز بر زیست ثیر نژادگان و مدیریت علفتأ. تجزیۀ واریانس 3جدول 
Table 3. Analysis of variance for the effects of genotype and weed management on weed biomass and 

some rice traits 

S.O.V d.f 

MS 

Weed biomass 
Plant 

height 

Panicles 

(no.m-2) 

Filled grains 

(no.panicles-1) 

1000-
grain 

weight 

Grain yield 

Block 2 1.16ns 20.58ns 2662.32ns 20.35ns 1.15ns 58652.8ns 

Herbicide 
4 832694.36** 5086.06*

* 236823.91** 5831.35** 81.88** 75139387.2** 

Error a 
8 0.26 19.57 850.99 21,73 2.08 14895 

Genotype 
9 9638.91** 2518.27*

* 101956.45** 757.59** 103.56** 6228095.7** 

Genotype×Herbicide 
36 2418.86** 176.03** 22908.6** 192.69** 18.33** 1346305.7** 

Error b 

90 5.61 6.8 689.63 8.91 1.35 19747 

C.V (%) ----
- 

1.55 2.77 7.53 7.19 4.01 4.23 

* and **: significant at the 5% and 1% probability levels, respectively      ns: Not- significant 
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 برای صفات مورد بررسی علف هرزهای برنج در هر سطح مدیریت  ل رقمدهی اثر متقاب . تجزیۀ واریانس و برش4جدول 

Table 4- Analysis of variance and slicing for interaction of rice genotypes in each weed management 

level for evaluated traits 

Herbicide d.f 

MS  

Weed 

biomass 

Plant 

height 

Panicles 

(no.m-2) 

Filled grains 

(no.panicle-1) 

1000-

grain 
weight 

Grain yield 

Pendimethalin+Bensulfuron-

methul+Cyhalofop-butyl 
9 762.4** 518.59** 62201** 326.65** 54.92** 4501559** 

Pretilachlor+Bensulfuron-
methul+Cyhalofop-butyl 

9 6693.42** 666.08** 41167** 413.02** 26.15** 2858954** 

Pendimethalin+Bensulfuron-

methul+Propanil 
9 19602** 726.7** 38396** 502.58** 30.91** 1268404** 

Pretilachlor+Bensulfuron-

methul+Propanil 
9 401.79** 793.56** 42421** 184.33** 46.61** 2507328** 

Weedy check 9 36487** 515.47** 9405.87** 101.78** 18.29** 477074** 

* and **: significant at the 5% and 1% probability levels, respectively      ns: Not- significant 
 

 رها بر گیاه زراعی  ثیر تیماتأ

 سبزروی برنج

ای مبنی بر سبزروی در نتیجۀ کاربرد گونه نشانههیچ

ها مشاهده یک از نژادگانکشی در هیچتیمارهای علف

از تحقیقات برخی از  آمده دست بهد. نتایج نش

و سبزروی ناشی از  رسانی پژوهشگران نیز بدون آسیب

و  6، بنتازون345-های استام اف کش کاربرد علف

های برنج نشان  را در رقم 8و رین بو 7همچنین مفناست

 (.Pacanoski& Glatkova, 2009داد  )

 

  ارتفاع بوته

نشان داد، اثر ( 3)جدول  واریانس ۀنتایج تجزی

ها  و همچنین اثر متقابل آن هرز علفنژادگان، مدیریت 

ها  دار بود. نتایج برخی از پژوهش بر ارتفاع بوته معنی

 علفدار بودن اثر متقابل نژادگان و مدیریت  نیز معنی

دهی  . برش(Awan et al., 2001)اند  را نشان داده هرز

تجزیۀ اثر متقابل برای ارتفاع بوته انجام شده و 

( نشان داد، در 4دهی اثر متقابل )جدول  واریانس برش

، واکنش متفاوتی میان هرز علفهمۀ سطوح مدیریت 

                                                                               
1. Stam F-34 
2. Bentazon 

3. Mefenacet 

4. Rainbow 
 

 
 
 

بر مبنای  ها از نظر ارتفاع بوته وجود داشت. نژادگان

(، ارتفاع بوته در تیمار 6ها )جدول  مقایسۀ میانگین

کمترین میزان را نشان  (T5) هرز علفشاهد آلوده به 

متر  سانتی 33/102)رقم شیرودی( تا  57 داده و از 

با گیاه  هرز علف)رقم هاشمی( متغیر بود. رقابت شدید 

یی و غذا موادزراعی بر سر منابع موجود )نور، آب، 

فضا( سبب عدم رشد مطلوب و کاهش ارتفاع برنج در 

دلیل تفاوت  (.Nasiri et al., 2014)این تیمارها شد 

گونه توضیح  توان این می ها را نیز موجود میان نژادگان

از  درواقعو  داشته داد که ارتفاع بوته صفتی تنوع

تفاوت میان  رو نیاست؛ از اجزای ژنتیکی هر رقم ا

گردد  ها بر می های ژنتیکی آن ها به تفاوت نژادگان
(Parvez et al., 2013.)  

کشی سبب افزایش  کاربرد همۀ تیمارهای علف

ا در مقایسه با شاهد آلوده ه ارتفاع بوته در همۀ نژادگان

ۀ مدیریت واسط بهها  کش شد. کاربرد علف هرز علفبه 

ها و گیاه زراعی  های هرز و کاهش رقابت میان آن علف

یی و فضا غذا موادبر سر منابعی همچون نور، آب، 

گیری از منابع و  سبب افزایش توانایی برنج در بهره

. در (Nasiri et al., 2014)شود  افزایش ارتفاع می

متیل،  سولفورون شرایط کاربرد متوالی پندیمتالین، بن

، رقم هاشمی بدون تفاوت (T1)بوتیل  هالوفوپ سای

 31و  11ترتیب با  به RI18430-60دار با رگۀ  معنی

درصد  30درصد افزایش، بیشترین و رقم شیرودی با 

، کمترین هرز علفافزایش نسبت به شاهد آلوده به 
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شتند. در شرایط کاربرد متوالی ارتفاع بوته را دا

ل، ـمتی ورونـسولف بن ر،ـالکلـپرتی ایـــه شـک فـعل

بوجی و شیرودی  ، رقم آبجی(T2)بوتیل  هالوفوپ سای

درصد افزایش نسبت به شاهد  40و  92ترتیب با  به

ترین ارتفاع بوته را  ، باالترین و پایینهرز علفآلوده به 

الی پندیمتالین، نشان دادند. در شرایط کاربرد متو

و همچنین  (T3)متیل، پروپانیل  سولفورون بن

نیز رقم  (T4)متیل، پروپانیل  سولفورون پرتیالکلر، بن

درصد و رقم شیرودی  98و  93ترتیب با  بوجی به آبجی

درصد افزایش نسبت به شاهد آلوده به  42و  46با 

، بیشترین و کمترین میزان ارتفاع بوته را هرز علف

ها نیز به  (. در نتایج برخی از پژوهش6جدول داشتند )

کش نسبت به  افزایش ارتفاع بوته در نتیجۀ کاربرد علف

 Aalaee )اند  هرز اشاره کرده شاهد آلوده به علف 

Bazkiyaei et al., 2017, Nasiri et al., 2014.)  

 

 اجزای عملکرد و عملکرد دانه )شلتوک(

اثر  ،ن داد( نشا3ها )جدول  تجزیۀ واریانس داده

 ها بر اجزای و اثر متقابل آن علف هرز، مدیریت نژادگان

. نتایج برخی بوددار  عملکرد و عملکرد دانۀ برنج معنی

اثر متقابل نژادگان و  دار بودن ها نیز معنی از پژوهش

دانه و اجزای آن  را بر عملکرد هرز یها علفمدیریت 

 ,.Kumar et al  تAwan et al., 2001 )اند  نشان داده

 (Ishaya et al., 2007 تBhurer et al., 2013 ت2012
انه و اجزای آن دهی اثر متقابل برای عملکرد د برش

دهندة واکنش متفاوت میان  انجام شده و نشان

ن صفات در همۀ سطوح ای همۀها از نظر  نژادگان

 (.4بود )جدول  علف هرزمدیریت 

 ،( نشان داد6ها )جدول  مقایسۀ میانگین

ده به مربع در شاهد آلو ترین شمار خوشه در متر نپایی

 رگۀ) 33/149مشاهده شده و میزان آن از  علف هرز

RI18430-72)  رقم هاشمی( متغیر بود.  33/317تا(

سبب محدودیت  هرز یها علفی رقابت طورکل به

دهی در بسیاری از  یی، نبود خوشهغذا یعنصرها

در واحد سطح کاهش شمار خوشه  ها و در نهایت پنجه

 . (Aminpanah, 2011)شود  نیز می

 هرز یها علفکشی با مدیریت  مارهای علفتی همۀ

رشد گیاه زراعی سبب  برایتر  و ایجاد فضای مطلوب

بارور )خوشه(  ۀافزایش تولید پنجه و به دنبال آن، پنج

 شدند.

پندیمتالین،  متوالی کاربرد شرایط در

رین باالت ،(T1)تیل بو هالوفوپ سای ،متیل سولفورون بن

درصد  182مربع( با  شمار خوشه در واحد سطح )متر

 رگۀبه  علف هرزفزایش نسبت به شاهد آلوده به ا

RI18430-60 ترین شمار نیز در  تعلق داشته و پایین

درصد افزایش بدون تفاوت  60 بوجی با رقم آبجی

 27ترتیب با  حسنی به های صالح و تازه دار با رقم معنی

 علف هرزفزایش نسبت به شاهد آلوده به رصد اد 11و 

های  کش در شرایط کاربرد متوالی علفمشاهده شد. 

بوتیل  هالوفوپ متیل، سای سولفورون پرتیالکلر، بن

(T2)مربع  ترین شمار خوشه در متر ، باالترین و پایین

ترتیب با  بوجی به رقم ابجی و RI18430-77 رگۀبه 

علف ه شاهد آلوده به فزایش نسبت بدرصد ا 63و  164

در شرایط کاربرد متوالی اختصاص داشت.  هرز

، (T3)متیل، پروپانیل  سولفورون پندیمتالین، بن

ترتیب  مربع به ترین شمار خوشه در متر باالترین و پایین

رقم  درصد افزایش و  143با  RI18430-1 رگۀدر 

درصد افزایش نسبت به شاهد دیده  91بوچی با  آبجی

ایط کاربرد متوالی پرتیالکلر، شرشد. در 

ب رقم ترتی نیز به( T4)پروپانیل  ،متیل فورونسولو بن

درصد  156بوجی با  درصد و آبجی 130شیرودی با 

ترین و ، بیشعلف هرزفزایش نسبت به شاهد آلوده به ا

 .(6ند )جدولشتمربع را دا کمترین شمار خوشه در متر

وده به پر در خوشه در شاهد آل ۀدان شمارکمترین 

)رقم  33/10مشاهده شده و میزان آن از  علف هرز

( متغیر بود RI18430-60 رگۀ) 33/26حسنی( تا  هتاز

در اثر  برنج شپوش (. کاهش نور رسیده به تاج6)جدول 

گیاه زراعی  روی هرز یها علفی انداز هیسارقابت و 

پر  ةدور درویژه  سبب کاهش نورساخت )فتوسنتز( به

های پر کاهش  ر نتیجه شمار دانهن دانه شده و دشد

   .(Yamasue, 2001)یابد  می

دانه  شمارکشی سبب افزایش  همۀ تیمارهای علف

 علف هرزدر مقایسه با شاهد آلوده به  پر در خوشه

های  تودة علف کاهش تراکم و زیست .(6دند )جدول ش

هرز امکان تولید شاخ و برگ بیشتر برای برنج و 
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این امر سبب  ه وکردفراهم  دسترسی بهتر به نور را

توان بال آن، افزایش پوش و به دن افزایش نورساخت تاج

 ۀجانب می مادة پروردة بیشتر، تقویت همه، فراهیرقابت

 Ebrahimpour) گیاه و پر شدن بهتر دانه خواهد شد

Lish et al., 2017) .کاربرد متوالی شرایط  در

بوتیل  هالوفوپ متیل، سای سولفورون پندیمتالین، بن

(T1) درصد افزایش، بیشترین و  386، گیالنه با

 RI18430-1دار با رگۀ  هاشمی بدون تفاوت معنی

درصد افزایش نسبت به شاهد  258و  52ترتیب با  به

، کمترین شمار دانه پر در خوشه را هرز علفآلوده به 

های  کش داشتند. در شرایط کاربرد متوالی علف

بوتیل  هالوفوپ ل، سایمتی سولفورون پرتیالکلر، بن

(T2)،  درصد افزایش نسبت به  353بوجی با  آبجی

بدون تفاوت  RI18430- 77شاهد، باالترین و رگۀ 

 179و  147ترتیب با  به RI18430-72دار با رگۀ  معنی

، علف هرزدرصد افزایش نسبت به شاهد آلوده به 

ترین شمار دانه پر در خوشه را به خود اختصاص  پایین

در شرایط کاربرد متوالی پندیمتالین،  .دادند

 428بوجی با  ، آبجی(T3)متیل، پروپانیل  سولفورون بن

فزایش نسبت درصد ا 130با  RI18430-1 رگۀدرصد و 

ترتیب بیشترین و  به علف هرزبه شاهد آلوده به 

در  .دانه پر در خوشه را نشان دادند شمارکمترین 

متیل،  فورونولس شرایط کاربرد متوالی پرتیالکلر، بن

 رگۀدرصد و  325ترتیب گیالنه با  نیز به (T4)پروپانیل 

RI18430-72  درصد افزایش نسبت به شاهد  146با

ترین شمار دانه پر  ین و پایینآلوده به علف هرز باالتر

. نتایج (6ود اختصاص دادند )جدول خخوشه را به  رد

خوشه در واحد  شماردی افزایش چنهای  پژوهش

دانه پر در خوشه در نتیجۀ کاربرد  ارشمسطح و 

 علف هرزبا شاهد آلوده به کش را در مقایسه  علف

 ,.Bhurer et al تAwan et al., 2015 )نشان دادند 

2012) . 

از  علف هرزن هزاردانه در شاهد آلوده به میزان وز

ی( متغیر بود )جدول حسن )تازه 32)گیالنه( تا  07/23

ه سبب افزایش وزن ها همیش کش (. کاربرد علف6

نشد.  علف هرزدانه در مقایسه با شاهد آلوده به  هزار

اند، گاهی استفاده از  کردهبرخی از منابع نیز اشاره 

. داردثیر منفی بر وزن هزاردانه تأها  کش برخی علف

ی نشان داد، کاربرد سموم شیمیایی روی نتایج پژوهش

 شتداعدس  ۀدان هرز اثر منفی بر وزن هزار های علف

(Elkoca et al., 2004) ممکن است گیاه برنج با .

 رقابتهای موجود که تحت  دوبارة منابع به دانه انتقال

سته شده است، قادر به ها کا از شمار آن هرز یها علف

پذیرشی باشد. دانه در سطح شایان حفظ وزن تک

انۀ پر در د شماررسد که کاهش  گونه به نظر می این

مندی  سبب افزایش بهره لف هرزعتیمارهای آلوده به 

ن آن ی شده و گاه حتی میزانورساختها از مواد  دانه

کش مصرف شده است.  بیشتر از هنگامی است که علف

کاربرد متوالی پندیمتالین، شرایط  در

رقم  ،(T1)بوتیل  هالوفوپ متیل، سای سولفورون بن

رگۀ درصد افزایش، بیشترین و  17حسنی با  تازه

RI18430-1 درصد کاهش بدون تفاوت  06/0 با

درصد افزایش و  67/26با  RI18430-60دار با  معنی

 07/0درصد افزایش و صالح با  11گیالنه با  های رقم

 علف هرزکاهش نسبت به شاهد آلوده به  درصد

در شرایط کاربرد ند. را داشتترین وزن هزاردانه  پایین

ل، متی سولفورون های پرتیالکلر، بن کش متوالی علف

 RI18430-72حسنی و  تازه ،(T2)بوتیل  هالوفوپ سای

درصد افزایش نسبت به شاهد،  27و  06/0ترتیب با  به

درصد کاهش بدون  03/0 با RI18430-77بیشترین و 

، رقم RI18430-1 ،RI18430-60دار با  تفاوت معنی

درصد کاهش،  001/0شیرودی و صالح به ترتیب با 

 03/0افزایش و  درصد  13درصد افزایش،  03/0

درصد کاهش نسبت به شاهد، کمترین وزن هزاردانه را 

در شرایط کاربرد متوالی پندیمتالین، ند. شتدا

می هاشمی ، رقم بو(T3)متیل، پروپانیل  سولفورون بن

 درصد 09/0صالح با  ةشد درصد و رقم اصالح 29با 

ترتیب  به علف هرزکاهش نسبت به شاهد آلوده به 

دانه را نشان  ترین میزان وزن هزار ینپایباالترین و 

الی پرتیالکلر، متو کاربرددر شرایط دادند. 

حسنی  رقم تازه نیز (T4)متیل، پروپانیل  فورونسول بن

 رگۀدرصد افزایش نسبت به شاهد، بیشترین و  14با 

RI18430-1 رگۀدار با  بدون تفاوت معنی RI18430-

درصد  48/6درصد،  009/0ترتیب با  و رقم صالح به 77
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علف کاهش نسبت به شاهد آلوده به  درصد 05/0و 

، کمترین میزان وزن هزاردانه را نشان دادند هرز

 (.6)جدول 

ترین  ( نشان داد، پایین6)جدول  ها میانگین مقایسۀ

ها در شاهد آلوده  زان عملکرد دانه در همۀ نژادگانمی

 7/405ه شده و میزان آن از مشاهد علف هرزبه 

غیر بود. در )هاشمی( مت 91/1527جی( تا بو )آبجی

ای میان  گونه ، رقابت برونعلف هرزشرایط آلوده به 

گیاه زراعی سبب کمبود شدید و  هرز یها علف

ذایی، کاهش اجزای عملکرد و در نهایت،، غ  عنصرهای 

  . (Nasiri et al., 2014)عملکرد دانه شد 

کشی سبب افزایش عملکرد  همۀ تیمارهای علف

شدند.  علف هرزدر مقایسه با شاهد آلوده به  دانه

 یها علفتودة  یر بر جمعیت و زیستثتأها با  کش علف

ر ، سبب افزایش فضای رشدی و دسترسی بیشتهرز

غذایی شده و از  گیاه زراعی به نور، آب و عنصرهای 

یافته و این امر گیاه برنج افزایش  یتوان رقابت، رو نیا

افزایش رشد، اجزای  های هرز، سبب غلبه بر علف

 Ebrahimpour)عملکرد و در نهایت عملکرد دانه شد 

Lish et al., 2017) .کاربرد متوالی شرایط  در

بوتیل  هالوفوپ متیل، سای سولفورون پندیمتالین، بن

(T1)،  درصد افزایش، بیشترین و  323رقم شیرودی با

دار با رقم صالح  بوجی بدون تفاوت معنی رقم آبجی

ملکرد نسبت درصد افزایش ع 215و  323ب با ترتی به

، کمترین عملکرد دانه را علف هرزبه شاهد آلوده به 

 نشان دادند. 

های پرتیالکلر،  کش در شرایط کاربرد متوالی علف

شیرودی  ،(T2)بوتیل  هالوفوپ متیل، سای سولفورون بن

 RI18430-72 رگۀدرصد افزایش، باالترین و  388با 

ترتیب با  بوجی به دار با رقم آبجی بدون تفاوت معنی

زایش عملکرد نسبت به شاهد، درصد اف 662و  646

در شرایط کاربرد ند. شتترین عملکرد دانه را دا پایین

، (T3)متیل، پروپانیل  سولفورون متوالی پندیمتالین، بن

درصد افزایش،  290شدة شیرودی با  رقم اصالح

ار با رگۀ د حسنی بدون تفاوت معنی بیشترین و تازه

RI18430-77 درصد افزایش  428و  437ترتیب با  به

، کمترین عملکرد علف هرزنسبت به شاهد آلوده به 

شرایط کاربرد متوالی پرتیالکلر، در دانه را نشان دادند. 

رقم شیرودی با  نیز (T4)متیل، پروپانیل  فورونسول بن

بوجی بدون  درصد افزایش، باالترین و آبجی 477

های گیالنه، صالح و هاشمی  ا رقمدار ب یتفاوت معن

درصد افزایش  184و  652، 679، 945ترتیب با  به

ترین میزان  ، پایینعلف هرزه نسبت به شاهد آلوده ب

 (. 6عملکرد دانه را نشان دادند )جدول 

در مقایسه  ، باالترین میزان عملکرد دانهیطورکل به

ا با کاربرد ه در همۀ نژادگان علف هرزبا شاهد آلوده به 

به دست  متیل، پروپانیل سولفورون متوالی پرتیالکلر، بن

 شمارعملکرد دانه تابعی از  نکهیا. با توجه به آمد

دانه پر در خوشه و وزن  شمارخوشه در واحد سطح، 

ات در هزاردانه است، باالتر بودن مجموعه این صف

یی کاراه باالترین کشی ک شرایط کاربرد این تیمار علف

را نشان  هرز یها علف ةتود ترین زیست یت و پایینمدیر

 همۀداد، سبب مشاهده باالترین میزان عملکرد دانه در 

در شرایط بر این، عملکرد دانه  افزونها شد.  نژادگان

ها در  در برخی از نژادگانکشی  کاربرد این تیمار علف

( بیشتر بود، علت 2مقایسه با کشت نشایی )جدول 

به کاربرد تراکم کشت مناسب  این امر ممکن است

ال مدیریتی )کوددهی در )برای رقم( و یا دیگر اعم

میزان مناسب برای آن رقم و ...( مربوط باشد  زمان و به

ی مطلوب برای مقابله با رقابت ییتواناکه به گیاه زراعی 

همراه تیمار  به مناسب یتوان رقابتها را داده و  علف

سبب  ،ار مطلوببسی مدیریت ییکاراکشی با  علف

و افزایش عملکرد در  هرز یها علفتودة  تکاهش زیس

 مقایسه با کشت نشایی شد.  

از یک پژوهش، میزان افزایش  آمده دست بهنتایج 

در مقایسه با شاهد آلوده به  رقم هاشمی ۀعملکرد دان

های پرتیالکلر،  کش با کاربرد متوالی علف علف هرز

درصد نشان داد  88متیل، پروپانیل را  سولفورون بن

(Aalaee Bazkiyaei et al., 2017.)  زمان متفاوت در

ها و همچنین شرایط محیطی و  کش مصرف علف

و  ها کش یی علفکارافاوت که بر مدیریتی مت

است، تفاوت در نتایج گذار  اثر هرز یها علفتودة  زیست

 د. کن را توجیه می
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 دهی اثر متقابل هرز با استفاده از برش

Table 5- Mean comparison of weed biomass and herbicide efficiency in response to the interaction of genotype and 
weed management with slicing of interaction 

Genotype 
Weed 

management 

Weed biomass (g.m-2) Herbicide efficiency (%) 

Total Grasses Sedges Total Grasses Sedges 

Hashemi T1 65.34 a 33.10 ab 32.24 a 73.42 g 74.1 d 72.63 d 

Abji boji T1 35.44 e 19.9 bc 15.54 bc 92.01 c 91.87 a 92.16 ab 

Gilaneh T1 24.85 f 12.88 c 11.97 bc 94.18 b 94.06 a 94.3 ab 

Saleh T1 39.47 d 23.69 abc 15.78 bc 91.37 d 90.45 ab 92.44 ab 

Shiroodi T1 46.27 c 19.95 bc 26.32 ab 91.79 cd 93.34 a 89.06 bc 

Tazeh Hasani T1 37.83 de 18.18 c 19.65 abc 88.75 e 91.08 a 85.15 c 

RI18430-1 T1 23.09 f 15.71 c 7.37 c 92.69 c 91 a 94.8 ab 

RI18430-60 T1 56.53 b 32.46 ab 23.58 ab 85.07 f 84.3 c 86 c 

RI18430-72 T1 66.02 a 36.49 a 29.53 ab 86.06 f 85.71 bc 86.45 c 

RI18430-77 T1 26.77 f 15.04 c 11.74 bc 95.57 a 95.75 a 95.31 a 

Hashemi T2 68.3 g 37.76 e 30.54 de 72.23 d 70.5 cd 74.07 c 

Abji boji T2 29.48 h 18.05 f 11.43 f 93.35 a 92.64 a 94.25 a 

Gilaneh T2 79.44 f 42.87 de 36.57 d 81.39 b 80.25 b 82.65 b 

Saleh T2 89.77 e 69.68 b 20.09 ef 80.38 b 71.97 cd 90.42 a 

Shiroodi T2 33.35 h 15.96 f 16.39 ef 94.26 a 94.73 a 93.46 a 
 

 

Table 5- Continued 
Tazeh Hasani T2 116.29 b 76.15 b 40.14 cd 65.41 f 62.67 e 69.63 cd 

RI18430-1 T2 106.9 c 48.55 de 58.35 b 66.13 f 72.22 cd 58.46 e 

RI18430-60 T2 97 d 54.9 cd 42.1 cd 74.14 c 73.45 c 74.99 c 

RI18430-72 T2 118.55 b 64.61 bc 53.94 bc 74.97c 74.75 c 75.3 c 

RI18430-77 T2 193.79 a 110.46 a 83.33 a 67.92 e 68.76 d 66.71 d 

Hashemi T3 144.43 g 77.1 e 67.33 ef 41.28 f 39.87 e 42.82 c 

Abji boji T3 346.77 a 214.28 a 132.5 a 21.79 i 12.48 g 33.23 d 

Gilaneh T3 78.09 j 41.89 f 36.2 h 81.71 a 80.67 a 82.78 a 

Saleh T3 188.02 f 129.81 d 58.21 f 58.91 e 47.73 cd 72.15 b 

Shiroodi T3 221.87 d 147.69 c 74.17 de 60.64 d 51.13 c 69.26 b 

Tazeh Hasani T3 278.58 b 194.72 b 83.86 cd 17.14 j 4.54 h 36.59 d 

RI18430-1 T3 216.95 e 119.33 d 97.63 bc 31.24 h 31.63 f 30.66 d 

RI18430-60 T3 226.37 c 118.5 d 107.86 b 39.67 g 42.71 de 35.93 d 

RI18430-72 T3 127.88 h 73.21 e 54.67 fg 73 c 71.35 b 74.92 b 

RI18430-77 T3 118.71 i 77.43 e 41.28 gh 80.35 b 78.1 a 83.5 a 

Hashemi T4 0.6 f 0 a 0.6 b 99.76 a 100 a 99.49 a 

Abji boji T4 3.72 f 2.03 a 1.69 b 99.16 a 99.17 a 99.15 a 

Gilaneh T4 78.09 j 11.9 a 22.3 a 97.46 b 94.51 b 89.39 b 

Saleh T4 25.3 b 9.48 a 15.82 a 94.47 d 96.18 ab 92.45 b 

Shiroodi T4 11.7 e 0.1 a 11.6 a 97.92 b 99.97 a 95.33 ab 

Tazeh Hasani T4 0.61 f 0.04 a 0.56 b 99.82 a 99.98 a 99.57 a 

RI18430-1 T4 0.61 f 0.02 a 0.59 b 99.81 a 99.99 a 99.58 a 

RI18430-60 T4 9.53 e 0.04 a 9.49 ab 97.38 b 99.98 a 94.36 ab 

RI18430-72 T4 19.54 c 10.46 a 9.08 ab 95.87 c 95.91 ab 95.83 ab 

RI18430-77 T4 15.85 d 0.72 a 15.12 a 97.38 b 99.8 a 93.96 ab 

Hashemi T5 246 j 128.25 f 117.75 f ----- ----- ----- 

Abji boji T5 443.4 e 244.84 c 198.56 c ----- ----- ----- 

Gilaneh T5 427.02 f 216.68 d 210.33 bc ----- ----- ----- 

Saleh T5 457.54 d 248.49 c 209.05 bc ----- ----- ----- 

Shiroodi T5 563.7 b 309.67 b 254.03 a ----- ----- ----- 

Tazeh Hasani T5 336.23 h 203.99 d 132.23 e ----- ----- ----- 

RI18430-60 T5 375.22 g 206.84 d 168.39 d ----- ----- ----- 

RI18430-72 T5 473.61 c 255.66 c 217.95 b ----- ----- ----- 

RI18430-77 T5 604.14 a 353.59 a 250.55 a ----- ----- ----- 

Meansineachcolumn,followedbysimilarletter(s)arenotsignificantlydifferentat5%probabilitylevel,usingTukeyʼsTest.       
  T1: Pendimethalin followed by bensulfuron-methyl followed by cyhalofop-butyl, T2:Pretilachlor followed by   bensulfuron-methyl 
followed by cyhalofop-butyl, T3:Pendimethalin followed by bensulfuron-methyl followed by  propanil, T4: Pretilachlor followed by 
bensulfuron-methyl followed by propanil and T5: Weedy check 
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 دهی اثر متقابل هرز با استفاده از برش . مقایسۀ میانگین برخی صفات برنج در واکنش به نژادگان و مدیریت علف6جدول 
Table 6- Mean comparison of some rice traits in response to the interaction of genotype and weed 

management with slicing of interaction 

Genotype 
Weed 

management 
Plant 

height (cm) 
Panicles 

(no.m-2) 

Filled 

grains 

(no.panicle-1) 

1000-

grain weight 

(g) 

Grain yield 
(kg.ha-1) 

Hashemi T1 114 a 329.33 c 37 e 27.23 d 3006.63 e 
Abji boji T1 107 b 198.67 e 41.67 de 28.97 cd 1717.5 g 

Gilaneh T1 86.67 d 336 c 69.67 a 25.67 e 4255.6 c 

Saleh T1 82.67 d 212 e 42.67 d 25.7 e 1820.5 g 
Shiroodi T1 74.33 e 286.67 d 55 b 34.33 b 5301.3 a 

Tazeh Hasani T1 107.33 b 240 e 38 de 37.57 a 2158.17 f 

RI18430-1 T1 86 d 560 b 37 e 24.03 e 3624.97 d 
RI18430-60 T1 113 a 637.33 a 42.67 d 25.47 e 4804.8 b 

RI18430-72 T1 84 d 313.33 cd 49.33 c 29.5 c 3502.43 d 

RI18430-77 T1 81 d 354.67 c 37.67 e 27.6 d 2990.87 e 

Hashemi T2 116.67 b 377.33 e 49.67 c 29.87 b 3751 d 

Abji boji T2 126.67 a 202.67 g 65 a 29.27 b 3095.23 fg 
Gilaneh T2 83.33 fg 226.67 g 59.67 b 29.73 b 3318.2 ef 

Saleh T2 93.33 de 342.67 ef 52 c 26.73 c 3416.63 e 

Shiroodi T2 80 g 417.33 d 65 a 27.1 c 6113.9 a 
Tazeh Hasani T2 104.67 c 370 e 48 c 34.23 a 5038.93 b 

RI18430-1 T2 97 d 466.67 c 39 d 25.53 c 3672.13 d 

RI18430-60 T2 105 c 512 b 39.67 d 27.1 c 4335.67 c 
RI18430-72 T2 86.33 f 306.67 f 36.33 de 32.6 a 3041.87 g 

RI18430-77 T2 91.33 e 568 a 33 e 25.4 c 3492.73 e 

Hashemi T3 125 a 282.67 c 50.67 cd 36.5 a 3688.17 d 
Abji boji T3 128 a 237.33 d 75.67 a 29.07 de 4183.07b 

Gilaneh T3 107.67 c 358.67 b 59 b 30.87 cd 3938.23 c 

Saleh T3 91.67 e 348 b 53.33 c 25.13 f 3384.53 e 
Shiroodi T3 83 f 366 b 47 de 28.53 e 4886.8 a 

Tazeh Hasani T3 104.67 c 262.67 c 41.33 fg 34 b 2764.47 f 

RI18430-1 T3 100 d 509.33 a 30 h 33.23 b 3139.77 e 

RI18430-60 T3 114 b 345.33 b 44.33 ef 29.5 cde 3291.27 e 

RI18430-72 T3 93 e 340 b 39.33 g 31 c 3302.13 e 

RI18430-77 T3 86 f 332 b 36.67 g 29.33 cde 2838.57 f 
Hashemi T4 121 b 370.67 e 50.67 c 32.4 c 4349.07 d 

Abji boji T4 130.67 a 318.67 f 51 c 31.53 c 4240.67 d 

Gilaneh T4 99 c 320 f 61 a 27.6 de 4268.3 d 
Saleh T4 87.67 e 372.67 e 56 b 26.17 ef 4339.73 d 

Shiroodi T4 81.33 f 621.33 a 52.33 bc 34.37 b 7229.43 a 

Tazeh Hasani T4 117 b 369.33 e 50.33 c 36.43 a 5507.17 b 
RI18430-1 T4 96.67 cd 572 bc 43.33 d 25.33 f 5016.87 c 

RI18430-60 T4 117.33 b 474.67 d 45.33 d 28.93 d 5066.17 c 

RI18430-72 T4 95 cd 597.33 ab 32 e 33.57 bc 4913.27 c 
RI18430-77 T4 94.33 d 540 c 51.67 bc 26.03 ef 5580.23 b 

Hashemi T5 102.33 a 317.33 a 24.33 a 28.2 b 1527.91 a 

Abji boji T5 66 ef 124 e 14.33 c 26.67 bcd 405.7 c 
Gilaneh T5 76.67 c 212 c 14.33 c 23.07 f 547.84 c 

Saleh T5 63.33 f 166.67 d 14.33 c 27.67 bc 576.88 c 

Shiroodi T5 57 g 269.33 b 24.33 a 23.9 ef 1251.57 b 

Tazeh Hasani T5 67.67 de 216 c 10.33 c 32 a 513.94 c 

RI18430-1 T5 70.67 d 209.33 c 13 c 25.57 de 603.3 c 

       
Table 6-Continued       

RI18430-60 T5 86 b 222.67 c 26.33 a 26.07 cd 1130.98 b 

RI18430-72 T5 65.33 ef 149.33 de 13 c 25.7 de 407.23 c 

RI18430-77 T5 69 de 214.67 c 13.33 c 26.2 cd 537.3 c 

       
Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using 

TukeyʼsTest. 

T1: Pendimethalin followed by bensulfuron-methyl followed by cyhalofop-butyl, T2:Pretilachlor followed by 

bensulfuron-methyl followed by cyhalofop-butyl, T3:Pendimethalin followed by bensulfuron-methyl followed by 

propanil, T4: Pretilachlor followed by bensulfuron-methyl followed by propanil and T5: Weedy check 

 

 گیری کلی نتیجه

ای مبنی بر سبزروی در نتیجۀ کاربرد نشانهگونه  هیچ

ها دیده  کشی در نژادگان از تیمارهای علف کی چیه

های  های مختلف واکنش نشد. بر مبنای نتایج، نژادگان
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کشی از نظر  متفاوتی را نسبت به تیمارهای علف

صفاتی همچون ارتفاع بوته، عملکرد دانه و اجزای 

یی کاراو  هرز یها علفتودة  زیست عملکرد نشان دادند.

های  ها نیز در نژادگان کش ها توسط علف مدیریت آن

ها که خود  مختلف، متفاوت بود. توانایی رقابتی نژادگان

ثر از صفات مختلف مورفوفیزیولوژیکی گیاه زراعی متأ

طور  ، بههرز یها علفتودة  ثیر بر زیستتأاست، با 

ا تحت ها ر کش یی کاربرد علفکاراتواند  مستقیم می غیر

رسد که توان   نظر می ، به رو نیاثیر قرار دهد. از تأ

یی کاراثیرگذار بر تأها عامل  رقابتی متفاوت نژادگان

 ها باشد. کش متفاوت علف

تودة  کشی سبب کاهش زیست  همۀ تیمارهای علف

و افزایش عملکرد دانه در مقایسه با  هرز یها علف

، کاربرد شدند؛ با این وجود علف هرزشاهد آلوده به 

متیل،  سولفورون های پرتیالکلر، بن کش متوالی علف

تودة  ها، کمترین زیست پروپانیل در همۀ نژادگان

ها و  یی مدیریت آنکاراهای هرز و باالترین  علف

همچنین، باالترین میزان عملکرد دانه را داشته و برای 

  های مورد در همۀ نژادگان هرز یها علفمدیریت بهینۀ 

شرایط کشت مستقیم، بسیار مناسب و بررسی در 

 رسد.  نظر می موفق به
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