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چکیده
 آزمایشی در سال،بهمنظور ارزیابی تﺄثیر علفکشها بر مدیریت علفهای هرز و عملکرد دانۀ نژادگان (ژنوتیپ)های مختلف برنج
 آزمایش بهصورت کرتهای خردشده در قالب. در مﺆسسۀ تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت انجام گرفت94-95 زراعی
 کاربرد متوالی-1  کرتهای اصلی شامل پنج سطح مدیریت علف هرز بهصورت.طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد
 کاربرد-3  سایهالوفوپبوتیل، بنسولفورونمتیل، کاربرد متوالی پندیمتالین-2  سایهالوفوپ بوتیل، بنسولفورونمتیل،پندیمتالین
 شاهد آلوده به علف-5  پروپانیل بههمراه، بنسولفورونمتیل، کاربرد متوالی پرتیالکلر-4 ، پروپانیل، بنسولفورونمتیل،متوالی پرتیالکلر
 اثر، نتایج نشان داد.هرز (بدون کاربرد علفکش) تحت جامعه طبیعی علفهای هرز و کرتهای فرعی نیز شامل ده نژادگان برنج بودند
 اجزای، ارتفاع بوته، مدیریت علف هرز و اثر متقابل آنها بر همۀ صفات مورد ارزیابی شامل زیستتودۀ علفهای هرز،نژادگان
 نژادگانهای برنج واکنشهای متفاوتی را از نظر صفات مورد بررسی در هر سطح مدیریت.عملکرد و عملکرد دانۀ برنج معنیدار بود
 همۀ تیمارهای.علف هرز نشان دادند که علت این امر به ویژگیهای ژنتیکی و توانایی رقابتی متفاوت رقمها نسبت داده میشود
علفکشی سبب کاهش معنیدار زیستتودۀ علفهای هرز و افزایش عملکرد دانه در همۀ نژادگانها در مقایسه با شاهد آلوده به علف
 پروپانیل با داشتن کمترین زیستتودۀ علفهای هرز و، بنسولفورونمتیل،هرز شدند؛ با این وجود تیمار کاربرد متوالی پرتیالکلر
 بهترین ترکیب علفکشی برای،باالترین کارایی مدیریت و مهار (کنترل) آن ها و همچنین باالترین میزان عملکرد دانه در همۀ نژادگانها
مدیریت مطلوب علفهای هرز بوده و بهنظر میرسد که بتواند جایگزین مناسبی برای وجین دستی بهمنظور کاهش هزینههای کارگری
.و اقتصادیتر کردن تولید برنج باشد
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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 propanil ﺗ4- 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 check ﺗhowever sequential application of pretilachlor followed by bensulfuronmethyl 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
جمعیت جهان است .در حدود  90درصد از کل برنج
جهان ،در قارة آسیا ﺗولید و مصرف میشود ( FAO,
 .)2014در ایران نیز برنج پس از گندم ،مهمﺗرین
محصول زراعی بوده و سطح زیر کشت آن بهطور
ﺗقریبی  530هزار هکتار است.
روش عمدة ﺗولید برنج در آسیا و همچنین ایران،
نشاکاری دستی گیاهچهها در خاک گلآب شده با
شرایط غرقاب دائم است .این روش کشت برﺗریهایی
همچون استقرار بهتر گیاه ،مدیریت و مهار (کنترل)
مناسب علفهای هرز ﺗوسط آب ایستا و همچنین
1
کاهش اﺗالف پرانشت عمیق دارد ( (Sharma et al.,
 .2003با این حال ،وجود ﺗنگناهایی همچون دشواری
عملیات احداث خزانه و نشاکاری ،کاهش دسترسی به
نیروی کارگری در زمان نشاکاری به دلیل مهاجرت
آنان از مناطق روستایی به نواحی شهری و در نتیجه،
افزایش هزینههای کارگری و همچنین کمبود آب برای
غرقاب دائم در نظام کشت نشایی ،ضرورت ﺗوجه به
روشی جایگزین را بهمنظور کاهش هزینههای ﺗولید
این محصول راهبردی و اقتصادیﺗر کردن ﺗولید برنج
آشکار میسازد.
کشت مستقیم برنج در شرایط بومشناختی و
نظامهای ﺗولیدی مختلف ،نوید چیرگی بر چالشهای
موجود را داده و بهعنوان جایگزینی بالقوه برای کشت
نشایی قابلﺗصور است ( .)Singh et al., 2016این نظام
کشت نیاز به نیروی کارگری ،آب و نهادههای کمتری
داشته و از دیگر سودمندیهای آن میﺗوان به آسانی و
سرعت کشت و به دنبال آن ،کاهش طول دورة رشد و
رسیدگی زودﺗر ( 7-10روز) و در نتیجه کاشت بهنگام
گیاه زراعی بعدی،کاهش احتمال آسیبپذیری برنج در
نتیجۀ خشکی پایان فصل و همچنین قابلیت ماشینی
شدن اشاره کرد ( Chauhan et al., 2015; Farooq et
al., 2011; Balasubramanian & Hill, 2002; Kim
.)et al., 2000

باوجود همۀ برﺗریهای یادشده برای کشت
مستقیم ،مدیریت علفهای هرز چالش اصلی در این
1 .Percolation

نظام کشت به شمار میآید .در این نظام کشت،
علفهای هرز همزمان با گیاهچۀ برنج سبز شده و در
مقایسه با کشت نشایی ،با سرعت بیشتری در خاک
مرطوب رشد میکنند و در نتیجه ،رقابتی شدید برای
منابع میان گیاه زراعی و علفهای هرز رخ میدهد
( .)Khaliq & Matloob, 2011از اینرو ،علفهای هرز
بزرگﺗرین و مهمﺗرین عامل محدودکنندة زیستی در
موفقیت کشت مستقیم به شمار آمده و ناموفق بودن
مدیریت آنها سبب افت عملکرد در محدودة  50ﺗا
 90درصد میشود (.)Chauhan, 2012
روشهای سنتی و متداول مدیریت علفهای هرز
در برنج شامل وجین ﺗوسط خاک همزن یا دست
است ،با این وجود ،این روش به دلیل کمبود کارگر در
زمان بحرانی وجین و افزایش هزینههای کارگری
قابلیت کاربرد عملی کمتری دارد ( ;Chauhan, 2012
 .)Kumar&Ladha, 2011افزون بر این ،انتخاب نظام
کشت مستقیم سبب ﺗغییر گیاهان (فلور) علفهای
2
هرز به سمت علفهای هرز سخت -مدیریت و مهار
میشود ( .)Singh et al., 2013در این شرایط ،انتخاب
علفکشها به دلیل کارایی بیشتر ،کاربرد آسانﺗر،
مدیریت انتخابی بهتر و صرفهجویی در بهکارگیری
نیروی نسانی و کاهش هزینهها عمومیت بیشتری دارد.
با ﺗوجه به اینکه نظام کشت مستقیم در شرایط
هجوم گونههای پرشمار و متنوع علفهای هرز قرار
دارد ،ﺗنها یک نوع علفکش قادر به مهار همۀ آنها
نیست .بنابراین ،ﺗرکیبی از علفکشها با چگونگی
عمل متفاوت (کاربرد متوالی یا همزمان بهصورت
مخلوط در مخزن سمپاش با در نظر گرفتن اثر
همافزایی یا همکاهی آنها روی یکدیگر) و یا کاربرد
علفکشهای طیف گستردة مهار علفهای هرز به
همراه دیگر اعمال زراعی بهمنظور مهار مﺆثر گروههای
مختلف علفهای هرز از جمله جگنها ،پهنبرگها و
باریکبرگها ضروری است ( .)Awan et al., 2015این
روش میﺗواند مشکل مقاومت به علفکشها و ﺗغییر
گیاهان علفهای هرز که ناشی از کاربرد مداوم یک
نوع علفکش است را نیز به ﺗﺄخیر بیندازد ( Mahajan
2. Hard- to- control
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.)& Chauhan, 2015
امروزه اطالعات محدودی در رابطه با علفکشهای
پرشمار پیشرویشی ،پسرویشی زودهنگام و دیرهنگام
با نحوة عمل متفاوت در هنگامیکه بهصورت انفرادی
(جداگانه) یا متوالی در نظامهای کشت مستقیم به کار
میروند ،وجود دارد .بهمنظور فراهم کردن حق انتخاب
گستردهﺗر برای کشاورزان برای مدیریت مناسب
علفهای هرز در نظام کشت مستقیم ،ارزیابی کارایی
علفکشهای مختلف پیش رویشی ،پس رویشی
زودهنگام و دیرهنگام که بهﺗنهایی یا بهصورت متوالی
به کار میروند ،ضرورت دارد (.)Awan et al., 2015
باوجوداینکه علفکشها مﺆثرﺗرین و قابل اطمینان-
ﺗرین فناوری موجود برای مدیریت علفهای هرز در
کشت مستقیم هستند ،ولی مدیریت پایدار و درازمدت
علفهای هرز در برگیرندة ﺗلفیقی از روشهای چندی
است .از اینرو ،الزم است که کاربرد علفکشها با
دیگر راهبردهای مدیریت علفهای هرز ﺗلفیق شود.
شناسایی و گسترش رقمهای رقیب میﺗواند در
فرونشانی رشد علفهای هرز بسیار مﺆثر بوده و ابزاری
برای مدیریت ﺗلفیقی آنها فراهم آورد ( Fischer et
 .)al., 2001; Caton et al., 2003استفادة مﺆثر از ابزار
زراعی همچون رقمهای رقیب درعینحال که کمهزینه
و اطمینانبخش است ،میﺗواند وابستگی کشاورزان به
کاربرد بیشتر علفکشها را کاهش داده و امید به
ﺗولید پایدار را بیشتر کند.
پژوهشهای صورت گرفته در ارﺗباط با ﺗﺄثیر
رقمهای  Prabhat, Gautam, Krishna Hamsaو
کاربرد متوالی علفکشهای بوﺗاکلر و ،2, 4- D
پرﺗیالکلر و آزیمسولفورون ،پنوکسوالم ،اﺗوکسی-
سولفورون و فنوکساپروپ ،پروپانیل و ﺗریکلوپیر،
پیرازوسولفورون و بیسپریباکسدیم بر مدیریت
علفهای هرز و عملکرد دانۀ برنج نشان داد ،همۀ
ﺗیمارهای علفکشی در مقایسه با ﺗیمار شاهد آلوده به
علف هرز (رقابت ﺗمام فصل) برﺗری معنیداری داشته
و میان رقمهای مختلف نیز ﺗفاوت معنیداری در
زیستﺗودة علفهای هرز و عملکرد دانه وجود داشت.
علفکشهای مختلف با داشتن کارایی متفاوت در
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مدیریت علفهای هرز سبب ﺗفاوت در بهرهگیری
رقمها از منابع موجود و در نتیجه ﺗفاوت در عملکرد
دانه شدند ( .)Kumar et al., 2012ارزیابی علفکش-
های مختلف بهمنظور مدیریت علفهای هرز در سه
رقم برنج در نیجریه نیز نشاندهندة برﺗری کاربرد
متوالی علفکشهای پرﺗیالکلر و دیمتامترین و
همچنین پیپروفوس و سینوسولفورون در مدیریت
علفهای هرز و وجود ﺗفاوت معنیدار میان رقمهای
مختلف از نظر زیستﺗودة علفهای هرز و عملکرد دانه
بود .دلیل ﺗفاوت میان رقمها به ﺗفاوت در ارﺗفاع و
ﺗوان رقابتی آنها نسبت داده شد ( Ishaya et al.,
 .)2007ﺗحقیقات انجام گرفته در ارﺗباط با ارزیابی
کارایی علفکشهای کوئینکلوراک ،بوﺗاکلر،
بنسولفورونمتیل +بوﺗاکلر و کوئینکلوراک+
بنسولفورونمتیل و همچنین رقمهای برنج در
مدیریت علف هرز پیزور در شالیزار نشان داد،
زیستﺗودة این علف هرز ﺗحت ﺗﺄثیر رقم برنج و
ﺗیمارهای علفکشی قرار گرفته و در رقم هاشمی در
مقایسه با رقم خزر به میزان  62درصد کمتر بود .دلیل
این امر به قدرت رقابتی کمتر رقم خزر نسبت داده
شد .ﺗرکیب علفکشهای بوﺗاکلر +بنسولفورونمتیل
نیز باالﺗرین کارایی در مدیریت پیزور در هر دو رقم را
داشت (.)Yaghoubi and Tahghighi, 2015
ﺗحقیقات مربوط به اصالح و ارزیابی سازگاری
رقمهای برنج برای کشت نشایی بهطور منظم در کشور
انجام میشود ،امّا کشت مستقیم این گیاه زراعی کمتر
مورد ﺗوجه قرار گرفته است .با ﺗوجه به کشت برنج
بهروش مستقیم در بیش از ده استان کشور ،این
پژوهش بهمنظور بررسی ﺗناسب برخی رگه (الین)های
امیدبخش و نیز رقمهای رایج برای کشت مستقیم و
نیز ارزیابی کارایی شماری از علفکشها در مدیریت
علفهای هرز در شرایط آب و هوایی رشت صورت
گرفته است.
مواد و روشها
این ﺗحقیق در سال زراعی  1394-95در ایستگاه
پژوهشی مﺆسسۀ ﺗحقیقات برنج کشور واقع در 5
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کیلومتری شهرستان رشت با طول و عرض جغرافیایی
بهﺗرﺗیب  49درجه و  39دقیقۀ شرقی و  37درجه و
 16دقیقۀ شمالی از نصفالنهار گرینویچ و با ارﺗفاع -7
متر از سطح دریای آزاد انجام گرفت .خاک محل
اجرای آزمایش بافت لومسیلتیرسی با اسیدیتۀ ،7/5
هدایت الکتریکی عصارة اشباع  1/52دسیزیمنس بر
متر ،کربن آلی و نیتروژن کل بهﺗرﺗیب  1/89و 0/15
درصد و فسفر و پتاسیم قابلجذب نیز بهﺗرﺗیب،
 12/76و  165/63میلیگرم بر کیلوگرم داشت.
میانگین مجموع بارندگی ،کمینه و بیشینۀ دما و
کمینه و بیشینۀ رطوبت در دورة رشد برنج بهﺗرﺗیب
 52/12میلیمتر 20/14 ،و  29/44درجۀ سلسیوس،
 61/3و  95/71درصد بود.
آزمایش بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح
بلوکهای کامل ﺗصادفی با سه ﺗکرار اجرا شد .کرت-
های اصلی (ابعاد  15×11/5متر) شامل سطوح
مدیریت علف هرز بهصورت  -1کاربرد متوالی
پندیمتالین ،بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل -2
کاربرد متوالی پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل ،سای-
هالوفوپبوﺗیل  -3کاربرد متوالی پندیمتالین ،بن-
سولفورونمتیل ،پروپانیل و  -4کاربرد متوالی پرﺗیالکلر،
بنسولفورونمتیل ،پروپانیل (مشخصات علفکشها در
جدول  1آورده شده است) به همراه  -5شاهد آلوده به
علف هرز (بدون کاربرد علفکش) ﺗحت جامعۀ طبیعی
علفهای هرز بهدلیل پراکنش یکنواخت آنها و کرت-
های فرعی (ابعاد  15× 0/7متر) نیز شامل  10نژادگان
(ژنوﺗیپ) برنج ( 2رقم بومی ،چهار رقم اصالحشده و
چهار رگۀ امیدبخش) بود.
نژادگانهای مورد ارزیابی با غربالگری از میان 35
رقم و رگۀ امیدبخش در شرایط آزمایشگاه و گلخانه و
بر مبنای صفاﺗی همچون درصد جوانهزنی ،طول ریشه،
طول گیاهچه ،وزن ﺗر و خشک ریشه و اندامهای
هوایی ،وزن ﺗر و خشک کل ،سطح برگ و درنهایت،
شاخص طولی و وزنی بنیۀ گیاهچه (صفات اولیۀ
مرﺗبط با ﺗوان رقابتی) انتخاب شدند (پس از نمرهدهی
و بر مبنای میانگین رﺗبه در مجموعۀ صفات) (دادهها
آورده نشده است) .ده نژادگان منتخب و مورد بررسی

در این ﺗحقیق شامل رقمهای بومی هاشمی و آبجی-
بوجی ،رقمهای اصالحشدة گیالنه ،صالح ،شیرودی و
ﺗازهحسنی و چهار رگۀ امیدبخش ،RI18430-1
 RI18430-72 ،RI18430-60و  RI18430-77بودند
(ویژگیهای رقمهای باال در کشت نشایی در جدول 2
آورده شده است (ارزیابی در شرایط کشت مستقیم
صورت نگرفته است).
عملیات آمادهسازی و ﺗسطیح زمین در نیمۀ اول
اردیبهشت ماه سال  1395صورت گرفت .در ﺗاریخ 28
اردیبهشت ماه ،زمین غرقاب اولیه شده (به عمق حدود
 3سانتیمتر) و یک روز بعد ،عملیات کاشت رقمهای با
ﺗراکم  120کیلوگرم در هکتار ()Hill et al., 1990
انجام گرفت .نظام کشت مستقیم بهکاررفته در این
پژوهش ،کشت در بستر آبی و بهصورت پخش بذرهای
جوانهدارشده بر سطح آب ایستا بود .پیشجوانهدار
کردن بذرها نیز در شرایط مناسب (خیساندن در آب
به مدت  24ساعت و قرار دادن در محیط مرطوب
(بین کاه و پالستیک) به مدت  48ساعت) انجام گرفته
بود (مبنای جوانهزنی ،رسیدن طول ریشهچه به حدود
 2میلیمتر بود) (.)ISTA, 2009
کاربرد علفکشهای خاکمصرف پندیمتالین ( EC
( )33%شرکت سازنده :یوپیال هند) و پرﺗیالکلر ( EC
( )50%شرکت سازنده :آریا شیمی) بر مبنای دُز
ﺗوصیهشده و به ﺗرﺗیب به میزان  4و  1/75لیتر در
هکتار (بهﺗرﺗیب  1320و  875گرم مادة مﺆثره در
هکتار) ،هفت روز پیش از کشت و پس از ایجاد غرقاب
به ارﺗفاع  5-7سانتیمتر در کرتها انجام گرفته و
پسازآن ،آب موجود در کرتها بهطور طبیعی
بهمنظور بیرون آمدن خاک از حالت باﺗالقی (خشک
شدن خاک) ،خارج شد .بنسولفورونمتیل (

WG

( )60%شرکت سازنده :برزگر برجسته) به میزان 60
گرم در هکتار ( 36گرم مادة مﺆثره در هکتار) 12 ،روز
پس از کاشت (در مرحلۀ دوبرگی برنج و حدود یک ﺗا
دوبرگی علف هرز) و پروپانیل (( )EC 36%شرکت
سازنده :متروپل کیمیا ﺗرکیه) و سایهالوفوپبوﺗیل
(( )EC 18%شرکت سازندهShanghai Bosman :
 )Industrial Co., Ltdنیز در مرحلۀ  5-6برگی گیاه
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سهبرگی علف هرز ( 28روز پس از
زراعی و بیشینۀ 
کشت) به میزان بهﺗرﺗیب  12لیتر ( 4320گرم مادة
مﺆثره در هکتار) و  250گرم مادة مﺆثره در هکتار و
بهصورت برگپاش بهکاربرده شدند .کاربرد علفکش-
های خاکمصرف با آبگیری از کرتهای ایزوله شده
با مرز و کاربرد علفکشهای برگمصرف نیز با استفاده
از سمپاش پشتی (شارژی مدل ماﺗابی) (فشار  2مگا
پاسکال و واسنجی (کالیبراسیون) بر پایۀ  200لیتر در
هکتار آب) انجام گرفت .غرقاب دوباره و پیوسته نیز در
مرحلۀ  5-6برگی ﺗا  14روز پیش از برداشت انجام
گرفت .کودهای مصرفی بر پایۀ آزمون خاک و ﺗوصیه-
های فنی برای هر رقم بهصورت پایه و سرک استفاده
شد ( 100کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن از منبع اوره
برای رقمهای بومی هاشمی وآبجی بوجی و130
کیلوگرم در هکتار برای رقمهای اصالحشده و رگهها
بهصورت ﺗقسیطی در سه مرحله ،همزمان با کاشت به-
صورت پایه و مرحلۀ پنجهزنی فعال و آغاز خوشهدهی
بهصورت سرک و کودهای پتاس و فسفر بهﺗرﺗیب 100
و  100کیلوگرم در هکتار از منبع سولفاتپتاسیم و
سوپرفسفاتﺗریپل برای همۀ رقمها و رگهها همزمان با
کاشت) .مبارزه با آفات نیز در دورة رشد برنج انجام
گرفت (استفاده از سم دانهای (گرانول) دیازینون
10درصد بهمیزان  15کیلوگرم در هکتار برای مبارزه با
کرم ساقهخوار برنج).
بهمنظور ارزیابی میزان آسیب (گیاهسوزی) ناشی
از کاربرد علفکشها روی گیاه زراعی از جمله کوﺗاهی
ارﺗفاع یا ریشه و شاخساره ،ﺗیمار وجین مورد نیاز
است؛ ولی در این پژوهش اجرای ﺗیمار وجین بهدلیل
نوع نظام و روش کشت مورد استفاده (پخش بذرها) و
امکان آسیب به گیاه زراعی در نتیجۀ وجین بهدلیل
نبود فضای کافی برای حرکت درون کرت آزمایشی و
بهطورکلی منطقی و اقتصادی نبودن ﺗیمار وجین با
وجود ﺗراکم بسیار زیاد علفهای هرز ،وجود نداشت .از
اینرو ،آسیب ناشی از کاربرد علفکشها ﺗنها بهصورت
مشاهده چشمی سبزروی (کلروز) برگی برنج ،هفت
روز پس از کاشت و پسازآن ،در فاصلۀ هفتروزه ﺗا
 56روز پس از کاشت (شش مرحله) و بر مبنای
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مقیاس  0ﺗا ( 100که  0به معنای بدون سبزروی و
 100به معنای سبزروی کامل است) ،برآورد شد
(.)Singh et al., 2016
کارایی علفکشها برای مهار علفهای هرز با
استفاده از رابطۀ زیر محاسبه شد ( &Mahajan
:)Chauhan, 2015
HE(%)= (DWC-DWT)/DWC×100

در این رابطه ،DWC ،وزن خشک علفهای هرز در
کرتهای شاهد آلوده به علف هرز و  ،DWTوزن
خشک علفهای هرز در کرتهای ﺗیمارشده با علف-
کش است .بدین منظور ،همزمان با رسیدگی و
برداشت محصول (ﺗاریخ اول شهریور برای رقمهای
هاشمی ،ﺗازهحسنی و رگههای ،RI18430-1
 RI18430-60و  ،RI18430-77ششم شهریور برای
رقمهای صالح ،گیالنه ،آبجیبوجی و رگۀ RI18430-
 72و هشتم شهریور برای رقم شیرودی) ،با استفاده از
دو چهارگوش (کوادرات)  0/25مترمربع از علفهای
هرز موجود در همۀ کرتها بهصورت ﺗصادفی نمونه-
برداری کرده و نمونهها را بهمدت  48ساعت در آون
 70درجۀ سلسیوس قرار داده و وزن خشک آنها به

ﺗفکیک گونه اندازهگیری شد.
عملکرد دانه (شلتوک) با حذف اثر حاشیه از
سطحی معادل  5مترمربع برای هر رقم و رگه و بر
مبنای رطوبت  14درصد اندازهگیری شد .ﺗعیین
صفاﺗی همچون ارﺗفاع بوﺗه و همچنین اجزای عملکرد
شامل شمار خوشه در مترمربع ،شمار دانه پر در خوشه
و وزن هزاردانه نیز همزمان با برداشت و با انتخاب پنج

بوﺗه از هر کرت بهصورت ﺗصادفی انجام گرفت.
پس از اطمینان از عادی (نرمال) بودن دادهها با
استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ﺗجزیۀ
واریانس با استفاده از نرمافزار آماری ( SASنسخۀ
( )9/2رویۀ  )GLMانجام گرفت .مقایسۀ میانگینها نیز
با استفاده از آزمون ﺗوکی در سطح احتمال  5درصد
انجام گرفت.

رجبیان و همکاران :ارزیابی ﺗﺄثیر علفکشها بر مدیریت علفهای هرز و عملکرد دانۀ...
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جدول  .1برخی از ویژگیهای علفکشهای مورد بررسی در پژوهش
Table 1- Some Characteristics of herbicides studied in the experiment
Chemical family

commone name

Trade name

Mechanism of action
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

جدول  .2ویژگیهای نژادگانهای برنج مورد بررسی در پژوهش (کشت نشایی) (Allahgholipoor et al., 2011
ﺗ(Allahgholipoor et al., 2015
)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
زیستتودۀ علفهای هرز و کارایی مدیریت
علفکشها
ﺗرکیب گونهای علفهای هرز موجود در شالیزار شامل
باریکبرگها (سوروف)1و جگنها (پیزوردریایی 3و
اویارسالم )4بود .نتایج ﺗجزیۀ واریانس (جدول  )3نشان
داد ،اثر نژادگان ،مدیریت علف هرز و همچنین اثر
متقابل آنها بر زیستﺗودة علفهای هرز معنیدار بود.
معنیدار بودن اثر متقابل به این مفهوم است که ﺗفاوت
میان ﺗیمارهای مختلف مدیریت علف هرز به رقم
کشتشده بستگی دارد .از اینرو ،برشدهی اثر متقابل
1. Echinochloa crus-galli
2. Scirpus maritimu
3.Cyperus difformis

برای صفت یادشده انجام گرفت .ﺗجزیۀ واریانس
برشدهی اثر متقابل (جدول  ) 4نشان داد ،در همۀ
سطوح مدیریت علف هرز ،واکنش متفاوﺗی میان رقمها
از نظر زیستﺗودة علفهای هرز وجود داشت .مقایسۀ
میانگینها (جدول  )5نشان داد ،زیستﺗودة علفهای
هرز در ﺗیمار شاهد آلوده به علف هرز ( )T5باالﺗرین
میزان و از  246ﺗا  604/14گرم در مترمربع در میان
نژادگانهای مختلف ،متغیر بود .باالﺗرین زیستﺗودة
علف هرز ( 604/14گرم در مترمربع) در رگۀ
 RI18430-77با  58/52درصد سوروف و 41/48
درصد جگن و پایینﺗرین میزان آن ( 246گرم در
مترمربع) در رقم بومی هاشمی با  52/13درصد
سوروف و  47/87درصد جگن مشاهده شد .در نتایج
پژوهشی دیگر ،دلیل برﺗری رقمها از نظر کاهش
زیستﺗودة علف هرز به ارﺗفاع و ﺗوان رقابتی بیشتر
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نسبت داده شد ( .)Parvez et al., 2013نتایج
ﺗحقیقات دیگر پژوهشگران نیز ﺗفاوتهای
مورفوفیزیولوژیکی میان رقمها را به دلیل ﺗﺄثیر بر ﺗوان
رقابتی و در نتیجه هجوم علفهای هرز ،عامل ﺗفاوت
میان رقمها از نظر زیستﺗودة علفهای هرز معرفی
کرد (.)Khaliq et al., 2014
بهطورکلی در همۀ نژادگانها در شرایط آلوده به
علف هرز ،زیستﺗودة سوروف بیشتر از جگنها بود.
دلیل این امر را میﺗوان به ﺗوانایی ﺗولید بذر زیاد،
خواب بذر ،رشد سریع ،گلدهی در طیف گستردهای از
دورة نوری (فتوپریود) و بهطورکلی ﺗوانایی باال در
سازگاری با شرایط مختلف محیطی در سوروف نسبت
داد ( .)Muan Barrett, 1986همۀ ﺗیمارهای علفکشی
سبب کاهش معنیدار زیستﺗودة علفهای هرز در
مقایسه با شاهد آلوده به علف هرز شدند (جدول .) 5
در شرایط کاربرد متوالی علفکشهای پندیمتالین،
بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T1رگۀ
 RI18430-72بدون ﺗفاوت معنیدار با رقم بومی
هاشمی بهﺗرﺗیب با  86و  73درصد کاهش در
زیستﺗودة کل علفهای هرز ،بیشترین و رگۀ
 RI18430-1بدون ﺗفاوت معنیدار با رقم گیالنه و رگۀ
 RI18430-77بهﺗرﺗیب با  94 ،92و  95درصد کاهش
نسبت به شاهد آلوده به علف هرز کمترین زیستﺗودة
علفهای هرز را داشتند .در شرایط کاربرد متوالی
بنسولفورونمتیل،
پرﺗیالکلر،
علفکشهای
سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T2بهﺗرﺗیب رقم بومی
آبجیبوجی با  67درصد و رگۀ  RI18430-77با 93
درصد کاهش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز
بیشترین و کمترین زیستﺗودة علفهای هرز را
داشتند .با کاربرد متوالی علفکشهای پندیمتالین،
بنسولفورونمتیل ،پروپانیل ( ،)T3رقم بومی
آبجیبوجی و رگۀ  RI18430- 77بهﺗرﺗیب با  21و 80
درصد کاهش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز
بیشترین و کمترین زیستﺗودة علف هرز را داشتند .در
شرایط کاربرد متوالی علفکشهای پرﺗیالکلر،
بنسولوفورونمتیل ،پروپانیل ( )T4نیز رقم اصالحشدة
گیالنه با  97درصد کاهش و رقم بومی آبجیبوجی
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بدون ﺗفاوت معنیدار با رقمهای هاشمی ،ﺗازهحسنی و
رگۀ  RI18430-1با حدود  99درصد کاهش (برای
همه) در مقایسه با شاهد آلوده به علف هرز کمترین
زیستﺗودة علفهای هرز را داشتند (جدول  .)5این
نتایج با نتایج بهدستآمده از ﺗحقیقات برخی از
پژوهشگران مبنی بر اینکه علفهای هرز واکنش
متفاوﺗی را نسبت به رقمهای مختلف بسته به ﺗوان
رقابتی آنها نشان داده و رقابت آنها بسته به نوع
علفکش ،طیف بازدارندگی و چگونگی عمل آنها
متفاوت است ،همخوانی داشت ( Mahajan et al.,
.)2014
اثر متقابل نژادگان و مدیریت علف هرز بر کارایی
کاربرد علفکشها نیز معنیدار بود (جدول  .)3ﺗﺄثیر
رقمها بر زیستﺗودة علفهای هرز بهدلیل ﺗفاوت در
ﺗوان رقابتی آنها ،متفاوت بوده و از اینرو ،بهصورت
غیرمستقیم کارایی کاربرد علفکشها را ﺗحت ﺗﺄثیر
قرار داد .با کاربرد متوالی علفکشهای پندیمتالین،
بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T1باالﺗرین
و پایینﺗرین کارایی مدیریت علفهای هرز بهﺗرﺗیب با
 95/75( 95/57درصد مدیریت سوروف و 95/31
درصد مدیریت جگنها نسبت به شاهد آلوده به علف
هرز) و  74/1( 73/42درصد مدیریت سوروف و
 72/63درصد مدیریت جگنها) درصد به رگۀ
 RI18430-77و رقم هاشمی اختصاص داشت .در زمان
پرﺗیالکلر،
علفکشهای
متوالی
کاربرد
بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T2بیشترین
و کمترین کارایی مدیریت علفهای هرز با 93/35
( 92/64درصد مدیریت سوروف و  94/25درصد
مدیریت جگنها نسبت به شاهد) و  65/41درصد
( 62/67درصد مدیریت سوروف و  69/63درصد
مدیریت جگنها) بهﺗرﺗیب در رقم بومی آبجیبوجی و
ﺗازهحسنی دیده شد؛ اگرچه ﺗفاوت معنیداری میان
رقم ﺗازهحسنی و رگۀ  RI18430-1مشاهده نشد.
باالﺗرین و پایینﺗرین کارایی مدیریت علفهای هرز در
شرایط کاربرد متوالی علفکشهای پندیمتالین،
بنسولفورونمتیل ،پروپانیل ( )T3بهﺗرﺗیب با 81/71
( 80/67درصد مدیریت سوروف و  82/78درصد
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مدیریت جگنها نسبت به شاهد) و 17/14درصد
( 4/54درصد مدیریت سوروف و  36/59درصد
مدیریت جگنها) در رقم اصالحشدة گیالنه و
ﺗازهحسنی دیده شد .در شرایط کاربرد متوالی
علفکشهای پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل ،پروپانیل
( )T4نیز باالﺗرین کارایی مدیریت علفهای هرز با
 99/98( 99/82درصد مدیریت سوروف و 99/57
درصد مدیریت جگنها نسبت به شاهد) در رقم
ﺗازهحسنی بدون ﺗفاوت معنیدار با رقمهای هاشمی،
آبجیبوجی و رگۀ  RI18430-1و پایینﺗرین میزان آن
با  94/47درصد ( 96/18درصد مدیریت سوروف و
 92/45درصد مدیریت جگنها نسبت به شاهد) در
رقم اصالحشدة صالح مشاهده شد (جدول  .)5نتایج
ﺗحقیقات نشان داده است ،در نظامهای متکی بر علف-
کش ،کارایی کاربرد علفکشها در ﺗرکیب با گونهها یا
رقمهایی از گیاه زراعی با ﺗوان رقابتی باالﺗر که سبب
کاهش زیستﺗودة علف هرز میشوند ،بهبود مییابد
( ،)Lemerle et al., 1996; Rahman et al., 2012از
اینرو ،دلیل کارایی متفاوت علفکشها در رقمهای
مختلف ممکن است به ﺗفاوت در ویژگیهایی از رقم
که سبب ﺗفاوت در ﺗوان رقابتی آنها میشود؛ همچون
ﺗفاوت در الگوهای ریشهای ،ﺗولید مواد دگرآسیب،
شاخص سطح برگ باالﺗر ،ارﺗفاع بیشتر ،دریافت نور

بیشتر ،ظرفیت پنجهزنی باالﺗر و الگوی رشد رویشی
متفاوت ،نسبت داده شود ( .(Dhima et al.,
2008افزون بر این ،گاه کارایی متفاوت علفکشها به
ﺗفاوت در حساسیت علفهای هرز نسبت به علفکش
نیز نسبت داده میشود (.)Fischer et al., 1993
نتایج یک پژوهش ،کارایی کاربرد متوالی
علفکشهای پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل ،پروپانیل
در رقم بومی هاشمی را  75درصد گزارش کرده بود
( .)Aalaee Bazkiyaei et al., 2017ﺗفاوت نتیجۀ
پژوهش یادشده با نتایج بهدستآمده از این پژوهش با
ﺗوجه به ﺗفاوت در شرایط محیطی و همچنین زمان
کاربرد علفکشها (بهﺗرﺗیب سه 9 ،و  30روز پس از
کاشت) که بر کارایی آنها ﺗﺄثیرگذار است ،قابل ﺗوجیه
است .بهطورکلی نتایج نشان داد ،کاربرد متوالی
علفکشهای پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل ،پروپانیل
( )T4در همۀ نژادگانها ،پایینﺗرین زیستﺗودة
علفهای هرز و باالﺗرین کارایی مدیریت آنها را دارد.
پرﺗیالکلر با ﺗﺄثیر مناسب بر علفهای هرز باریکبرگ
(سوروف) و جگنها ،بنسولفورونمتیل با اثرگذاری بر
جگنها و پروپانیل نیز با مدیریت مناسب باریکبرگها
(سوروف) و جگنها ،ﺗرکیب ﺗیماری مطلوبی را برای
مدیریت علفهای هرز در طیفی مناسب فراهم آوردند.

جدول  .3ﺗجزیۀ واریانس ﺗﺄثیر نژادگان و مدیریت علف هرز بر زیستﺗودة علفهای هرز و برخی صفات برنج
Table 3. Analysis of variance for the effects of genotype and weed management on weed biomass and
some rice traits
MS
Grain yield

1000grain
weight

Filled grains
)(no.panicles-1

Panicles
)(no.m-2

Plant
height

Weed biomass

58652.8ns

1.15ns

20.35ns

2662.32ns

20.58ns

1.16ns

2

**75139387.2

**81.88

**5831.35

**236823.91

*

**832694.36

4

14895

2.08

21,73

850.99

19.57

0.26

8

**6228095.7

**103.56

**757.59

**101956.45

*

**9638.91

9

**1346305.7

**18.33

**192.69

**22908.6

**176.03

**2418.86

36

19747

1.35

8.91

689.63

6.8

5.61

90

4.23

4.01

7.19

7.53

2.77

1.55

----

*5086.06

*2518.27

d.f

S.O.V

Block
Herbicide
Error a
Genotype
Genotype×Herbicide
Error b

ns: Not- significant

)C.V (%
**

and : significant at the 5% and 1% probability levels, respectively

*
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جدول  .4ﺗجزیۀ واریانس و برشدهی اثر متقابل رقمهای برنج در هر سطح مدیریت علف هرز برای صفات مورد بررسی
Table 4- Analysis of variance and slicing for interaction of rice genotypes in each weed management
level for evaluated traits
MS
1000grain
weight

Weed
biomass

d.f

**4501559

**54.92

**326.65

**62201

**518.59

**762.4

9

**2858954

**26.15

**413.02

**41167

**666.08

**6693.42

9

**1268404

**30.91

**502.58

**38396

**726.7

**19602

9

**2507328

**46.61

**184.33

**42421

**793.56

**401.79

9

**477074

**18.29

**101.78

**9405.87

**515.47

**36487

9

Grain yield

Panicles
)(no.m-2

Filled grains
)(no.panicle-1

ns: Not- significant

Plant
height

Herbicide

Pendimethalin+Bensulfuronmethul+Cyhalofop-butyl
Pretilachlor+Bensulfuronmethul+Cyhalofop-butyl
Pendimethalin+Bensulfuronmethul+Propanil
Pretilachlor+Bensulfuronmethul+Propanil
Weedy check

and **: significant at the 5% and 1% probability levels, respectively

تﺄثیر تیمارها بر گیاه زراعی
سبزروی برنج
هیچگونه نشانهای مبنی بر سبزروی در نتیجۀ کاربرد
ﺗیمارهای علفکشی در هیچیک از نژادگانها مشاهده
نشد .نتایج بهدستآمده از ﺗحقیقات برخی از
پژوهشگران نیز بدون آسیبرسانی و سبزروی ناشی از
کاربرد علفکشهای استام اف ،534-بنتازون 6و
همچنین مفناست 7و رین بو 8را در رقمهای برنج نشان
داد (.)Pacanoski& Glatkova, 2009
ارتفاع بوته
نتایج ﺗجزیۀ واریانس (جدول  )3نشان داد ،اثر
نژادگان ،مدیریت علف هرز و همچنین اثر متقابل آنها
بر ارﺗفاع بوﺗه معنیدار بود .نتایج برخی از پژوهشها
نیز معنیدار بودن اثر متقابل نژادگان و مدیریت علف
هرز را نشان دادهاند ( .)Awan et al., 2001برشدهی
اثر متقابل برای ارﺗفاع بوﺗه انجام شده و ﺗجزیۀ
واریانس برشدهی اثر متقابل (جدول  )4نشان داد ،در
همۀ سطوح مدیریت علف هرز ،واکنش متفاوﺗی میان
1. Stam F-34
2. Bentazon
3. Mefenacet
4. Rainbow

*

نژادگانها از نظر ارﺗفاع بوﺗه وجود داشت .بر مبنای
مقایسۀ میانگینها (جدول  ،)6ارﺗفاع بوﺗه در ﺗیمار
شاهد آلوده به علف هرز ( )T5کمترین میزان را نشان
داده و از ( 57رقم شیرودی) ﺗا  102/33سانتیمتر
(رقم هاشمی) متغیر بود .رقابت شدید علف هرز با گیاه
زراعی بر سر منابع موجود (نور ،آب ،مواد غذایی و
فضا) سبب عدم رشد مطلوب و کاهش ارﺗفاع برنج در
این ﺗیمارها شد ( .)Nasiri et al., 2014دلیل ﺗفاوت
موجود میان نژادگانها را نیز میﺗوان اینگونه ﺗوضیح
داد که ارﺗفاع بوﺗه صفتی ﺗنوع داشته و درواقع از
اجزای ژنتیکی هر رقم است؛ از اینرو ﺗفاوت میان
نژادگانها به ﺗفاوتهای ژنتیکی آنها بر میگردد
(.)Parvez et al., 2013

کاربرد همۀ ﺗیمارهای علفکشی سبب افزایش
ارﺗفاع بوﺗه در همۀ نژادگانها در مقایسه با شاهد آلوده
به علف هرز شد .کاربرد علفکشها بهواسطۀ مدیریت
علفهای هرز و کاهش رقابت میان آنها و گیاه زراعی
بر سر منابعی همچون نور ،آب ،مواد غذایی و فضا
سبب افزایش ﺗوانایی برنج در بهرهگیری از منابع و
افزایش ارﺗفاع میشود ( .)Nasiri et al., 2014در
شرایط کاربرد متوالی پندیمتالین ،بنسولفورونمتیل،
سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T1رقم هاشمی بدون ﺗفاوت
معنیدار با رگۀ  RI18430-60بهﺗرﺗیب با  11و 31
درصد افزایش ،بیشترین و رقم شیرودی با  30درصد
افزایش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز ،کمترین
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ارﺗفاع بوﺗه را داشتند .در شرایط کاربرد متوالی
علـفکـشهـــای پرﺗیـالکلـر ،بنسولفـورونمتیـل،
سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T2رقم آبجیبوجی و شیرودی
بهﺗرﺗیب با  92و  40درصد افزایش نسبت به شاهد
آلوده به علف هرز ،باالﺗرین و پایینﺗرین ارﺗفاع بوﺗه را
نشان دادند .در شرایط کاربرد متوالی پندیمتالین،
بنسولفورونمتیل ،پروپانیل ( )T3و همچنین
پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل ،پروپانیل ( )T4نیز رقم
آبجیبوجی بهﺗرﺗیب با  93و  98درصد و رقم شیرودی
با  46و  42درصد افزایش نسبت به شاهد آلوده به
علف هرز ،بیشترین و کمترین میزان ارﺗفاع بوﺗه را
داشتند (جدول  .)6در نتایج برخی از پژوهشها نیز به
افزایش ارﺗفاع بوﺗه در نتیجۀ کاربرد علفکش نسبت به
شاهد آلوده به علف هرز اشاره کردهاند ( Aalaee
.)Bazkiyaei et al., 2017, Nasiri et al., 2014
اجزای عملکرد و عملکرد دانه (شلتوک)
ﺗجزیۀ واریانس دادهها (جدول  )3نشان داد ،اثر
نژادگان ،مدیریت علف هرز و اثر متقابل آنها بر اجزای
عملکرد و عملکرد دانۀ برنج معنیدار بود .نتایج برخی
از پژوهشها نیز معنیدار بودن اثر متقابل نژادگان و
مدیریت علفهای هرز را بر عملکرد دانه و اجزای آن
نشان دادهاند ( Awan et al., 2001ﺗ Kumar et al.,
2012ﺗ Bhurer et al., 2013ﺗ) Ishaya et al., 2007

برشدهی اثر متقابل برای عملکرد دانه و اجزای آن
انجام شده و نشاندهندة واکنش متفاوت میان
نژادگانها از نظر همۀ این صفات در همۀ سطوح
مدیریت علف هرز بود (جدول .)4
مقایسۀ میانگینها (جدول  )6نشان داد،
پایینﺗرین شمار خوشه در مترمربع در شاهد آلوده به
علف هرز مشاهده شده و میزان آن از ( 149/33رگۀ
 )RI18430-72ﺗا ( 317/33رقم هاشمی) متغیر بود.
بهطورکلی رقابت علفهای هرز سبب محدودیت
عنصرهای غذایی ،نبود خوشهدهی در بسیاری از
پنجهها و در نهایت کاهش شمار خوشه در واحد سطح
نیز میشود (.)Aminpanah, 2011
همۀ ﺗیمارهای علفکشی با مدیریت علفهای هرز
و ایجاد فضای مطلوبﺗر برای رشد گیاه زراعی سبب

افزایش ﺗولید پنجه و به دنبال آن ،پنجۀ بارور (خوشه)
شدند.
در شرایط کاربرد متوالی پندیمتالین،
بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T1باالﺗرین
شمار خوشه در واحد سطح (مترمربع) با  182درصد
افزایش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز به رگۀ
 RI18430-60ﺗعلق داشته و پایینﺗرین شمار نیز در
رقم آبجیبوجی با  60درصد افزایش بدون ﺗفاوت
معنیدار با رقمهای صالح و ﺗازهحسنی بهﺗرﺗیب با 27
و  11درصد افزایش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز
مشاهده شد .در شرایط کاربرد متوالی علفکشهای
پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل
( ،)T2باالﺗرین و پایینﺗرین شمار خوشه در مترمربع
به رگۀ  RI18430-77و رقم ابجیبوجی بهﺗرﺗیب با
 164و  63درصد افزایش نسبت به شاهد آلوده به علف
هرز اختصاص داشت .در شرایط کاربرد متوالی
پندیمتالین ،بنسولفورونمتیل ،پروپانیل (،)T3
باالﺗرین و پایینﺗرین شمار خوشه در مترمربع بهﺗرﺗیب
در رگۀ  RI18430-1با  143درصد افزایش و رقم
آبجیبوچی با  91درصد افزایش نسبت به شاهد دیده
شد .در شرایط کاربرد متوالی پرﺗیالکلر،
بنسولوفورونمتیل ،پروپانیل ( )T4نیز بهﺗرﺗیب رقم
شیرودی با  130درصد و آبجیبوجی با  156درصد
افزایش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز ،بیشترین و

کمترین شمار خوشه در مترمربع را داشتند (جدول.)6
کمترین شمار دانۀ پر در خوشه در شاهد آلوده به
علف هرز مشاهده شده و میزان آن از ( 10/33رقم
ﺗازهحسنی) ﺗا ( 26/33رگۀ  )RI18430-60متغیر بود
(جدول  .)6کاهش نور رسیده به ﺗاجپوشش برنج در اثر
رقابت و سایهاندازی علفهای هرز روی گیاه زراعی
سبب کاهش نورساخت (فتوسنتز) بهویژه در دورة پر
شدن دانه شده و در نتیجه شمار دانههای پر کاهش
مییابد (.)Yamasue, 2001
همۀ ﺗیمارهای علفکشی سبب افزایش شمار دانه
پر در خوشه در مقایسه با شاهد آلوده به علف هرز
شدند (جدول  .)6کاهش ﺗراکم و زیستﺗودة علفهای
هرز امکان ﺗولید شاخ و برگ بیشتر برای برنج و
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دسترسی بهتر به نور را فراهم کرده و این امر سبب
افزایش نورساخت ﺗاجپوش و به دنبال آن ،افزایش ﺗوان
رقابتی ،فراهمی مادة پروردة بیشتر ،ﺗقویت همهجانبۀ
گیاه و پر شدن بهتر دانه خواهد شد ( Ebrahimpour
 .)Lish et al., 2017در شرایط کاربرد متوالی
پندیمتالین ،بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل
( ،)T1گیالنه با  386درصد افزایش ،بیشترین و
هاشمی بدون ﺗفاوت معنیدار با رگۀ RI18430-1
بهﺗرﺗیب با  52و  258درصد افزایش نسبت به شاهد
آلوده به علف هرز ،کمترین شمار دانه پر در خوشه را
داشتند .در شرایط کاربرد متوالی علفکشهای
پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل
( ،)T2آبجی بوجی با  353درصد افزایش نسبت به
شاهد ،باالﺗرین و رگۀ  RI18430- 77بدون ﺗفاوت
معنیدار با رگۀ  RI18430-72بهﺗرﺗیب با  147و 179
درصد افزایش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز،
پایینﺗرین شمار دانه پر در خوشه را به خود اختصاص
دادند .در شرایط کاربرد متوالی پندیمتالین،
بنسولفورونمتیل ،پروپانیل ( ،)T3آبجیبوجی با 428
درصد و رگۀ  RI18430-1با  130درصد افزایش نسبت
به شاهد آلوده به علف هرز بهﺗرﺗیب بیشترین و
کمترین شمار دانه پر در خوشه را نشان دادند .در
شرایط کاربرد متوالی پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل،
پروپانیل ( )T4نیز بهﺗرﺗیب گیالنه با  325درصد و رگۀ
 RI18430-72با  146درصد افزایش نسبت به شاهد
آلوده به علف هرز باالﺗرین و پایینﺗرین شمار دانه پر
در خوشه را به خود اختصاص دادند (جدول  .)6نتایج
پژوهشهای چندی افزایش شمار خوشه در واحد
سطح و شمار دانه پر در خوشه در نتیجۀ کاربرد
علفکش را در مقایسه با شاهد آلوده به علف هرز
نشان دادند ( Awan et al., 2015ﺗ Bhurer et al.,
.)2012
میزان وزن هزاردانه در شاهد آلوده به علف هرز از
( 23/07گیالنه) ﺗا ( 32ﺗازهحسنی) متغیر بود (جدول
 .)6کاربرد علفکشها همیشه سبب افزایش وزن
هزاردانه در مقایسه با شاهد آلوده به علف هرز نشد.
برخی از منابع نیز اشاره کردهاند ،گاهی استفاده از
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برخی علفکشها ﺗﺄثیر منفی بر وزن هزاردانه دارد.
نتایج پژوهشی نشان داد ،کاربرد سموم شیمیایی روی
علفهای هرز اثر منفی بر وزن هزاردانۀ عدس داشت
( .)Elkoca et al., 2004ممکن است گیاه برنج با
انتقال دوبارة منابع به دانههای موجود که ﺗحت رقابت
علفهای هرز از شمار آنها کاسته شده است ،قادر به
حفظ وزن ﺗکدانه در سطح شایانپذیرشی باشد.
اینگونه به نظر میرسد که کاهش شمار دانۀ پر در
ﺗیمارهای آلوده به علف هرز سبب افزایش بهرهمندی
دانهها از مواد نورساختی شده و گاه حتی میزان آن
بیشتر از هنگامی است که علفکش مصرف شده است.
پندیمتالین،
متوالی
کاربرد
شرایط
در
بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T1رقم
ﺗازهحسنی با  17درصد افزایش ،بیشترین و رگۀ
 RI18430-1با  0/06درصد کاهش بدون ﺗفاوت
معنیدار با  RI18430-60با  26/67درصد افزایش و
رقمهای گیالنه با  11درصد افزایش و صالح با 0/07
درصد کاهش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز
پایینﺗرین وزن هزاردانه را داشتند .در شرایط کاربرد
متوالی علفکشهای پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل،
سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T2ﺗازهحسنی و RI18430-72
بهﺗرﺗیب با  0/06و  27درصد افزایش نسبت به شاهد،
بیشترین و  RI18430-77با  0/03درصد کاهش بدون
ﺗفاوت معنیدار با  ،RI18430-60 ،RI18430-1رقم
شیرودی و صالح به ﺗرﺗیب با  0/001درصد کاهش،
 0/03درصد افزایش 13 ،درصد افزایش و 0/03
درصد کاهش نسبت به شاهد ،کمترین وزن هزاردانه را
داشتند .در شرایط کاربرد متوالی پندیمتالین،
بنسولفورونمتیل ،پروپانیل ( ،)T3رقم بومی هاشمی
با  29درصد و رقم اصالحشدة صالح با  0/09درصد
کاهش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز بهﺗرﺗیب
باالﺗرین و پایینﺗرین میزان وزن هزاردانه را نشان
دادند .در شرایط کاربرد متوالی پرﺗیالکلر،
بنسولفورونمتیل ،پروپانیل ( )T4نیز رقم ﺗازهحسنی
با  14درصد افزایش نسبت به شاهد ،بیشترین و رگۀ
 RI18430-1بدون ﺗفاوت معنیدار با رگۀ RI18430-
 77و رقم صالح بهﺗرﺗیب با  0/009درصد 6/48 ،درصد
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و  0/05درصد کاهش نسبت به شاهد آلوده به علف
هرز ،کمترین میزان وزن هزاردانه را نشان دادند
(جدول .)6
مقایسۀ میانگینها (جدول  )6نشان داد ،پایینﺗرین
میزان عملکرد دانه در همۀ نژادگانها در شاهد آلوده
به علف هرز مشاهده شده و میزان آن از 405/7
(آبجیبوجی) ﺗا ( 1527/91هاشمی) متغیر بود .در
شرایط آلوده به علف هرز ،رقابت برونگونهای میان
علفهای هرز و گیاه زراعی سبب کمبود شدید
عنصرهای غذایی ،کاهش اجزای عملکرد و در نهایت،،
عملکرد دانه شد (.)Nasiri et al., 2014
همۀ ﺗیمارهای علفکشی سبب افزایش عملکرد
دانه در مقایسه با شاهد آلوده به علف هرز شدند.
علفکشها با ﺗﺄثیر بر جمعیت و زیستﺗودة علفهای
هرز ،سبب افزایش فضای رشدی و دسترسی بیشتر
گیاه زراعی به نور ،آب و عنصرهای غذایی شده و از
اینرو ،ﺗوان رقابتی گیاه برنج افزایش یافته و این امر
سبب غلبه بر علفهای هرز ،افزایش رشد ،اجزای
عملکرد و در نهایت عملکرد دانه شد ( Ebrahimpour
 .)Lish et al., 2017در شرایط کاربرد متوالی
پندیمتالین ،بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل
( ،)T1رقم شیرودی با  323درصد افزایش ،بیشترین و
رقم آبجیبوجی بدون ﺗفاوت معنیدار با رقم صالح
بهﺗرﺗیب با  323و  215درصد افزایش عملکرد نسبت
به شاهد آلوده به علف هرز ،کمترین عملکرد دانه را
نشان دادند.
در شرایط کاربرد متوالی علفکشهای پرﺗیالکلر،
بنسولفورونمتیل ،سایهالوفوپبوﺗیل ( ،)T2شیرودی
با  388درصد افزایش ،باالﺗرین و رگۀ RI18430-72
بدون ﺗفاوت معنیدار با رقم آبجیبوجی بهﺗرﺗیب با
 646و  662درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد،
پایینﺗرین عملکرد دانه را داشتند .در شرایط کاربرد
متوالی پندیمتالین ،بنسولفورونمتیل ،پروپانیل (،)T3
رقم اصالحشدة شیرودی با  290درصد افزایش،
بیشترین و ﺗازهحسنی بدون ﺗفاوت معنیدار با رگۀ
 RI18430-77بهﺗرﺗیب با  437و  428درصد افزایش
نسبت به شاهد آلوده به علف هرز ،کمترین عملکرد

دانه را نشان دادند .در شرایط کاربرد متوالی پرﺗیالکلر،
بنسولفورونمتیل ،پروپانیل ( )T4نیز رقم شیرودی با
 477درصد افزایش ،باالﺗرین و آبجیبوجی بدون
ﺗفاوت معنیدار با رقمهای گیالنه ،صالح و هاشمی
بهﺗرﺗیب با  652 ،679 ،945و  184درصد افزایش
نسبت به شاهد آلوده به علف هرز ،پایینﺗرین میزان
عملکرد دانه را نشان دادند (جدول .)6
بهطورکلی ،باالﺗرین میزان عملکرد دانه در مقایسه
با شاهد آلوده به علف هرز در همۀ نژادگانها با کاربرد
متوالی پرﺗیالکلر ،بنسولفورونمتیل ،پروپانیل به دست
آمد .با ﺗوجه به اینکه عملکرد دانه ﺗابعی از شمار
خوشه در واحد سطح ،شمار دانه پر در خوشه و وزن
هزاردانه است ،باالﺗر بودن مجموعه این صفات در
شرایط کاربرد این ﺗیمار علفکشی که باالﺗرین کارایی
مدیریت و پایینﺗرین زیستﺗودة علفهای هرز را نشان
داد ،سبب مشاهده باالﺗرین میزان عملکرد دانه در همۀ
نژادگانها شد .افزون بر این ،عملکرد دانه در شرایط
کاربرد این ﺗیمار علفکشی در برخی از نژادگانها در
مقایسه با کشت نشایی (جدول  )2بیشتر بود ،علت
این امر ممکن است به کاربرد ﺗراکم کشت مناسب
(برای رقم) و یا دیگر اعمال مدیریتی (کوددهی در
زمان و بهمیزان مناسب برای آن رقم و  )...مربوط باشد
که به گیاه زراعی ﺗوانایی رقابتی مطلوب برای مقابله با
علفها را داده و ﺗوان رقابتی مناسب بههمراه ﺗیمار
علفکشی با کارایی مدیریت بسیار مطلوب ،سبب
کاهش زیستﺗودة علفهای هرز و افزایش عملکرد در
مقایسه با کشت نشایی شد.
نتایج بهدستآمده از یک پژوهش ،میزان افزایش
عملکرد دانۀ رقم هاشمی در مقایسه با شاهد آلوده به
علف هرز با کاربرد متوالی علفکشهای پرﺗیالکلر،
بنسولفورونمتیل ،پروپانیل را  88درصد نشان داد
( .)Aalaee Bazkiyaei et al., 2017زمان متفاوت در
مصرف علفکشها و همچنین شرایط محیطی و
مدیریتی متفاوت که بر کارایی علفکشها و
زیستﺗودة علفهای هرز اثرگذار است ،ﺗفاوت در نتایج
را ﺗوجیه میکند.
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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

Hashemi
Abji boji
Gilaneh
Saleh
Shiroodi
Tazeh Hasani
RI18430-1
RI18430-60
RI18430-72
RI18430-77
Hashemi
Abji boji
Gilaneh
Saleh
Shiroodi

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2
T2
T2
T2
T2

Total
65.34 a
35.44 e
24.85 f
39.47 d
46.27 c
37.83 de
23.09 f
56.53 b
66.02 a
26.77 f
68.3 g
29.48 h
79.44 f
89.77 e
33.35 h

Weed biomass (g.m-2)
Grasses
33.10 ab
19.9 bc
12.88 c
23.69 abc
19.95 bc
18.18 c
15.71 c
32.46 ab
36.49 a
15.04 c
37.76 e
18.05 f
42.87 de
69.68 b
15.96 f

Sedges
32.24 a
15.54 bc
11.97 bc
15.78 bc
26.32 ab
19.65 abc
7.37 c
23.58 ab
29.53 ab
11.74 bc
30.54 de
11.43 f
36.57 d
20.09 ef
16.39 ef

Total
73.42 g
92.01 c
94.18 b
91.37 d
91.79 cd
88.75 e
92.69 c
85.07 f
86.06 f
95.57 a
72.23 d
93.35 a
81.39 b
80.38 b
94.26 a

Herbicide efficiency (%)
Grasses
Sedges
74.1 d
72.63 d
91.87 a
92.16 ab
94.06 a
94.3 ab
ab
90.45
92.44 ab
a
93.34
89.06 bc
a
91.08
85.15 c
91 a
94.8 ab
84.3 c
86 c
bc
85.71
86.45 c
a
95.75
95.31 a
cd
70.5
74.07 c
a
92.64
94.25 a
80.25 b
82.65 b
71.97 cd
90.42 a
a
94.73
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
d
cd
cd
c
c
RI18430-60
T2
97
54.9
42.1
74.14
73.45
74.99 c
b
bc
bc
c
c
RI18430-72
T2
118.55
64.61
53.94
74.97
74.75
75.3 c
a
a
a
e
d
RI18430-77
T2
193.79
110.46
83.33
67.92
68.76
66.71 d
g
e
ef
f
e
Hashemi
T3
144.43
77.1
67.33
41.28
39.87
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
f
d
f
e
c
Saleh
T3
188.02
129.81
58.21
58.91
47.73 d
72.15 b
d
c
de
d
c
Shiroodi
T3
221.87
147.69
74.17
60.64
51.13
69.26 b
b
b
cd
h
Tazeh Hasani
T3
278.58
194.72
83.86
17.14 j
4.54
36.59 d
e
d
bc
h
f
RI18430-1
T3
216.95
119.33
97.63
31.24
31.63
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
i
e
gh
b
a
RI18430-77
T3
118.71
77.43
41.28
80.35
78.1
83.5 a
f
a
b
a
a
Hashemi
T4
0.6
0
0.6
99.76
100
99.49 a
f
a
b
a
a
Abji boji
T4
3.72
2.03
1.69
99.16
99.17
99.15 a
j
a
a
b
b
Gilaneh
T4
78.09
11.9
22.3
97.46
94.51
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
f
a
b
a
a
RI18430-1
T4
0.61
0.02
0.59
99.81
99.99
99.58 a
e
a
ab
b
a
RI18430-60
T4
9.53
0.04
9.49
97.38
99.98
94.36 ab
c
a
ab
c
ab
RI18430-72
T4
19.54
10.46
9.08
95.87
95.91
95.83 ab
d
a
a
b
a
RI18430-77
T4
15.85
0.72
15.12
97.38
99.8
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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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)

Hashemi
Abji boji
Gilaneh
Saleh
Shiroodi
Tazeh Hasani
RI18430-1
RI18430-60
RI18430-72
RI18430-77
Hashemi
Abji boji
Gilaneh
Saleh
Shiroodi
Tazeh Hasani
RI18430-1
RI18430-60
RI18430-72
RI18430-77
Hashemi
Abji boji
Gilaneh
Saleh
Shiroodi
Tazeh Hasani
RI18430-1
RI18430-60
RI18430-72
RI18430-77
Hashemi
Abji boji
Gilaneh
Saleh
Shiroodi
Tazeh Hasani
RI18430-1
RI18430-60
RI18430-72
RI18430-77
Hashemi
Abji boji
Gilaneh
Saleh
Shiroodi
Tazeh Hasani
RI18430-1

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

114 a
107 b
86.67 d
82.67 d
74.33 e
107.33 b
86 d
113 a
84 d
81 d
116.67 b
126.67 a
83.33 fg
93.33 de
80 g
104.67 c
97 d
105 c
86.33 f
91.33 e
125 a
128 a
107.67 c
91.67 e
83 f
104.67 c
100 d
114 b
93 e
86 f
121 b
130.67 a
99 c
87.67 e
81.33 f
117 b
96.67 cd
117.33 b
95 cd
94.33 d
102.33 a
66 ef
76.67 c
63.33 f
57 g
67.67 de
70.67 d

329.33 c
198.67 e
336 c
212 e
286.67 d
240 e
560 b
637.33 a
313.33 cd
354.67 c
377.33 e
202.67 g
226.67 g
342.67 ef
417.33 d
370 e
466.67 c
512 b
306.67 f
568 a
282.67 c
237.33 d
358.67 b
348 b
366 b
262.67 c
509.33 a
345.33 b
340 b
332 b
370.67 e
318.67 f
320 f
372.67 e
621.33 a
369.33 e
572 bc
474.67 d
597.33 ab
540 c
317.33 a
124 e
212 c
166.67 d
269.33 b
216 c
209.33 c

Table 6-Continued
RI18430-60

T5

86 b

222.67 c

RI18430-72
RI18430-77

T5

65.33

T5

de

69

ef

149.33

de

214.67

c

Filled
grains
(no.panicle-1)
37 e
41.67 de
69.67 a
42.67 d
55 b
38 de
37 e
42.67 d
49.33 c
37.67 e
49.67 c
65 a
59.67 b
52 c
65 a
48 c
39 d
39.67 d
36.33 de
33 e
50.67 cd
75.67 a
59 b
53.33 c
47 de
41.33 fg
30 h
44.33 ef
39.33 g
36.67 g
50.67 c
51 c
61 a
56 b
52.33 bc
50.33 c
43.33 d
45.33 d
32 e
51.67 bc
24.33 a
14.33 c
14.33 c
14.33 c
24.33 a
10.33 c
13 c

26.33 a
13

c

13.33

c

1000grain weight
(g)
27.23 d
28.97 cd
25.67 e
25.7 e
34.33 b
37.57 a
24.03 e
25.47 e
29.5 c
27.6 d
29.87 b
29.27 b
29.73 b
26.73 c
27.1 c
34.23 a
25.53 c
27.1 c
32.6 a
25.4 c
36.5 a
29.07 de
30.87 cd
25.13 f
28.53 e
34 b
33.23 b
29.5 cde
31 c
29.33 cde
32.4 c
31.53 c
27.6 de
26.17 ef
34.37 b
36.43 a
25.33 f
28.93 d
33.57 bc
26.03 ef
28.2 b
26.67 bcd
23.07 f
27.67 bc
23.9 ef
32 a
25.57 de

26.07 cd

Grain yield
(kg.ha-1)
3006.63 e
1717.5 g
4255.6 c
1820.5 g
5301.3 a
2158.17 f
3624.97 d
4804.8 b
3502.43 d
2990.87 e
3751 d
3095.23 fg
3318.2 ef
3416.63 e
6113.9 a
5038.93 b
3672.13 d
4335.67 c
3041.87 g
3492.73 e
3688.17 d
4183.07b
3938.23 c
3384.53 e
4886.8 a
2764.47 f
3139.77 e
3291.27 e
3302.13 e
2838.57 f
4349.07 d
4240.67 d
4268.3 d
4339.73 d
7229.43 a
5507.17 b
5016.87 c
5066.17 c
4913.27 c
5580.23 b
1527.91 a
405.7 c
547.84 c
576.88 c
1251.57 b
513.94 c
603.3 c

1130.98 b

25.7

de

407.23 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

هیچیک از ﺗیمارهای علفکشی در نژادگانها دیده
 نژادگانهای مختلف واکنشهای، بر مبنای نتایج.نشد

نتیجهگیری کلی
هیچگونه نشانهای مبنی بر سبزروی در نتیجۀ کاربرد
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همۀ ﺗیمارهای علفکشی سبب کاهش زیستﺗودة
علفهای هرز و افزایش عملکرد دانه در مقایسه با
 کاربرد،شاهد آلوده به علف هرز شدند؛ با این وجود
، بنسولفورونمتیل،متوالی علفکشهای پرﺗیالکلر
 کمترین زیستﺗودة،پروپانیل در همۀ نژادگانها
علفهای هرز و باالﺗرین کارایی مدیریت آنها و
 باالﺗرین میزان عملکرد دانه را داشته و برای،همچنین
مدیریت بهینۀ علفهای هرز در همۀ نژادگانهای مورد
 بسیار مناسب و،بررسی در شرایط کشت مستقیم
.موفق بهنظر میرسد

متفاوﺗی را نسبت به ﺗیمارهای علفکشی از نظر
 عملکرد دانه و اجزای،صفاﺗی همچون ارﺗفاع بوﺗه
 زیستﺗودة علفهای هرز و کارایی.عملکرد نشان دادند
مدیریت آنها ﺗوسط علفکشها نیز در نژادگانهای
 ﺗوانایی رقابتی نژادگانها که خود. متفاوت بود،مختلف
متﺄثر از صفات مختلف مورفوفیزیولوژیکی گیاه زراعی
 بهطور، با ﺗﺄثیر بر زیستﺗودة علفهای هرز،است
غیرمستقیم میﺗواند کارایی کاربرد علفکشها را ﺗحت
 به نظر میرسد که ﺗوان، از اینرو.ﺗﺄثیر قرار دهد
رقابتی متفاوت نژادگانها عامل ﺗﺄثیرگذار بر کارایی
.متفاوت علفکشها باشد
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