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 چكیده

ها را به کشبه علف هاآنرز و مقاومت های ههایی با نحوه عمل یکسان، تغییر فلور علفکشکش یا علفمصرف تکراری یک علف

مایشی در مزارع های رایج، آزکشدر مقایسه با علف 60جدید بازاگران ام کشهمراه دارد. بنابراین جهت بررسی کارایی علف

و  1725 ،1150، 575زهای ودانجام شد. تیمارها شامل  1397پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج در گیالن و مازندران در سال 

 SC، سدیمپایریباکبیسرایج نومینی ) هایکشعلف شدههیتوص، دوز 60کش بازاگران ام)گرم ماده مؤثره در هکتار( علف 2300

و  علف هرزیمار شاهد )آلوده به ت( به همراه دو EC 50%( و ساترن )تیوبنکارب، SC 40%، سدیمپایریباکبیسوید )(، کلین10%

نمایان و طی  ( سه روز پس از اعمال تیمارmaritimus Schoenoplectus) کارایی بازاگران در کنترل پیزوروجین دستی( بودند. 

دو تا سه  علف هرزوید در کنترل این ی بود که اولین عالئم مربوط به تأثیر نومینی و کلیندر حالروز به حداکثر رسید، این  10

وید ارایی نومینی و کلینو ک 85تا  60بازاگران در کنترل پیزور از  شدههیتوصهفته پس از اعمال تیمار مشاهده شد. کارایی دوز 

ار و در مازندران در هکت 60گرم ماده مؤثره بازاگران ام 2300دوز بیشترین عملکرد شلتوک در گیالن در درصد بود.  90بیش از 

درصد  40و  30ترتیب دست آمد که بهگرم ماده مؤثره به 575های هرز مزارع گیالن در دوز چهارم علفبه دلیل داشتن یک

م ماده مؤثره( توصیه گر 2300ران )های هرز در گیالن، دوز باالی بازاگبه تراکم باالی علف با توجهبیشتر از شاهد وجین بودند. 

های بی آن با ساترن کارایی بهتری در کنترل علفکش در کنترل سوروف، فرمول ترکیدلیل عدم کارایی کافی این علفشود. بهمی

 .هرز داشت
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 مقدمه

زا در تولید برنج ترین عامل خسارتهای هرز، مهمعلف

در کشت  هاآنهستند که در صورت عدم کنترل، خسارت 

(. تا Yaghoubi, 2015رسد )درصد می 70نشایی به حدود 

کشی سال پیش بشر موفق به معرفی هیچ علف 50حدود 

های هرز مزارع برنج نشده بود و برای کنترل شیمیایی علف

های روشی، غرقاب و دست نیوجفقط از طریق  هاآنکنترل 

(، اما امروزه Zand et al., 2010شد )ورزی انجام میخاک

کش و حدود تمام شالیزارهای کشور، حداقل از یک علف

 طوربهکنند. کش استفاده میاز دو یا چند علف هاآننیمی از 

کلی، صعوبت کاری وجین دستی، کاهش نیروی کار و 

کنترل های افزایش دستمزدها سبب شده است که هزینه

های هرز در کشور افزایش یابد که مکانیکی و دستی علف

ها شده است. به همین اقتصادی شدن این زراعتموجب غیر

جهت  هاکشعلفدلیل، کشاورزان به استفاده بیشتر از 

 Nosratiاند )متمایل شده های هرز مزارع خودکنترل علف

et al., 2017.) ایران  های شالیزار درکشمطالعات روی علف

درصد بازار  95نشان داده است در دو دهه اخیر، بیش از 

های برنج به کلرواستامیدها )بوتاکلر و کشتجارت علف

پرتیالکلر( با مکانیسم بازدارندگی تقسیم سلولی و 

سولفورون متیل( با بازدارندگی ها )بناورهسولفونیل

1سینتاز ) -استوالکتات
ALSهای ( اختصاص یافته که نگرانی

محیطی و بهداشتی ناشی از مصرف گسترده متعدد زیست

(. مصرف Yaghoubi et al., 2020را به همراه دارد ) هاآن

های با مکانیزم عمل کشکش یا علفتکراری یک علف

به های هرز را یکسان، تغییر فلور و تکامل مقاومت علف

خواهد داشت. یکی از راهکارهای مدیریت مقاومت یا  همراه

های کشگیری از علفهای هرز، بهرهناب از مقاومت علفاجت

 ,et alCorbel ; 1996Kim ,.با مکانیزم عمل متفاوت است )

2016Owen, ; 2004) . درصد از شالیزارهای  70در حدود

شوند و در تیمار می هاکشعلفژاپن با فرموالسیون ترکیبی 

مکانیسم کش با برخی از موارد این ترکیبات حاوی چند علف

 لیبه دل(.  et alYaghoubi ,.2020عمل متفاوت است )

های کشهای گذشته علفاهمیت خسارت سوروف در دهه

اند که نتیجه آن کش بیشتری ثبت و مصرف شدهبرگباریک

باشد. برگان میها و پهنتغییر فلور و افزایش تنوع جگن

                                                                                                                                                                                      
 
1 Acetolactate Synthase 
2 Benzothiadiazole 
3 Phenoxy 

سدیم، پایریباکبیسمتیل و سولفورونطور معمول، بنبه

شده شالیزار هستند که های ثبتکشبرگ و جگنپهن

باشند و هر دو پاش میپاش و برگکش خاکترتیب علفبه

یا  سینتاز-آنزیم استوالکتاتهای بازدارنده کشاز گروه علف

( هستند و با ممانعت AHASسنتز استوهیدروکسی اسید )

و مرگ تدریجی های آمینه، موجب گرسنگی از سنتز اسید

تری ها در زمان طوالنیگردند. بنابراین کارایی آنگیاه می

 ,.Rajib et al., 2015; Kalsing et alکند )بروز پیدا می

ای نشان داده است اولین عالئم (. مشاهدات مزرعه2017

ی رو وید(سدیم )نومینی و کلینپایریباکسوزی بیسگیاه

و سه هفته پس از اعمال ترتیب حدود دو سوروف و پیزور به

رو، معرفی (. از اینGhosh et al., 2013نماید )تیمار بروز می

های جدید با اثرات سوء جانبی کمتر و کارایی کشعلف

های مهم شالیزار بسیار حائز تر در کنترل علفمطلوب

(. Kathiresan and Vishnudevi, 2021باشد )اهمیت می

کشی مؤثره بنتازون، علفحاوی دو ماده  60بازاگران ام

 2زولبنزوتیادی تماسی با خاصیت انتخابی از گروه شیمیایی

های کشی شبه هورمون اکسین )اکسینآ علفپیسیو ام

مصنوعی(، سیستمیک و انتخابی از گروه 

توسط  1940ها است که در اوایل دهه 3یفنوکس شیمیایی

 and Zand) محققان آمریکایی و انگلیسی ارائه گردید

2003, Baghestani)های بازاگران دارای . برخی فرموالسیون

 محققان،. ای در زراعت برنج هستندسابقه کاربرد دیرینه

های حدود چهار دهه قبل، کارایی بازاگران در کنترل علف

 et Luib)اند هرز در مزارع برنج را بسیار مؤثر گزارش کرده

1974., et alMine ; 1973., al)در شالیزارها بازگران  ژهیو. به

کنترل و برگ سختهای هرز پهنعلف یخوبتواند بهمی

ها را کنترل سل واش و انواع جگن ،م شامل قاشق واشجمها

تنها کشی است که نهبازاگران علف(.  ,2002Sibuga) نماید

های هرز در مزارع برنج آبی بلکه در استفاده در کنترل علف

(.  et alMine ,.1974است ) پاش نیز مؤثرصورت خاکبه

کشی بازاگران پس از انتقال آن در داخل گیاه اثرات علف

های هرز یابد اما زمانی که علفی گسترش میآرامبه

کش تیمار های باالی این علفصورت مستقیم با غلظتبه

شود. شوند، تأثیر آن با سرعت بسیار بیشتری ظاهر میمی

ای نشان داده است کاربرد های مزرعهبرخی بررسی



 
60ام بازاگران کشعلف ییکارا یابیارز ( +بنتازونMCPA ،SL 46% )در... 

دلیل رویشی بازاگران کارایی اندکی دارد. بازاگران بهپیش

های حاللیت باال در آب و خصوصیات آنیونی قوی، در خاک

کاربرد این  در صورتخنثی تحرک اندکی دارد.  pHبا 

رویشی، بارندگی موجب خارج شدن صورت پیشکش بهعلف

شود جذبی ریشه می ها و منطقهکش از سطح گیاهچهعلف

(1973Abernathy and Wax,  .)صورت کش بهاین علف

 (SL%48) در آب حلقابلرویشی و با فرموالسیون مایع پس

 طیشرا در هاجگن و برگپهن هرز یهاعلف کنترل یبرا

 یهااندام یرو میمستق یاسپر صورتبه م،ید و یآب کشت

 بنتازون عمل نحوه .(Sibuga, 2002) رودیم کارهب ییهوا

 توسط جذب از پس کشعلف نیا که است صورت نیا به

 و با بازدارندگی شده فتوسنتز ینور یندهایفرا وارد اهیگ

عالئم  شده و اهیگ مرگ موجب IIفعالیت فتوسیستم 

 Fang et) کندتری بروز میبازدارندگی آن در زمان کوتاه

2015., al.) بازدارندگی از سنتز آ پیسیام مکانیزم عمل اما

 (.Zand et al., 2010رشد گیاه است )اکسین و ممانعت از 

فرآیند  لیبه دلمانند برنج  یالپهتکاگرچه گیاهان 

کش مقاوم کش بازاگران به این علفزدایی علفسمیت

هستند اما نتایج حاصل از آنالیز فلورسانس کلروفیل در 

ی قرارگیری در اولیهتحقیقی نشان داد گیاه برنج در مراحل 

کش به آن حساس است، زیرا بازاگران خیلی معرض علف

سریع کارایی فتوسنتز را کاهش داده و در انتقال الکترون 

 یقیتحق یط در(. Fang et al., 2015کند )اختالل ایجاد می

 ت،یفوزیگال یهاکشعلف میرمستقیغ و میمستق اثرات

 یرو بر یبیترک و یانفراد صورتبه آپیسیام بازاگران و

 RNA- نسبت و b و a لیکلروف داد نشان 4لگراسیا اهیگ

DNAرا در کاربرد ترکیبی این  تیحساس نیشتریب

 هاکشعلف نیا اختالط ییکارا نیبنابرا. دارند هاکشعلف

 کاربرد با. بود هاآن از کی هر یانفراد کاربرد بیشتر از

 و شد نصف باًیتقر رشد سرعت هاکشعلف نیا ترکیبی

 طوربه RNA-DNA و b و a لیکلروف یهانسبت

 نییپای دوزها بیترکهمچنین . افتی کاهشی توجهقابل

ی دوزها بیترک ویی افزاهم اثراتی دارا هاکشعلف نیا

                                                                                                                                                                                      
 
4 Eel grass, Zostera marina 
5 Xanthium strumarium 
6 Solanum nigrum 
7 Abutilon theophrasti 
8 Morrenia odorata 
9 Induce 

1 0 Kinetic 

1 1 Common cocklebur 

داشت  لگراسیا کنترل دری ستیآنتاگون اثراتی دارا باالتر

(Nielsen and Dahllof, 2007). کارایی کاربرد انفرادی 

های کش بازاگران و کاربرد آن در ترکیب با افزودنیعلف

 7، گاوپنبه6، تاجریزی5های هرز توقمختلف در کنترل علف

 Fawzyای بررسی شد )در شرایط گلخانه 8و استرانگلرواین

et al., 2009 چهار گونه(. نتایج نشان داد حساسیت این 

متفاوت ها بسیار + افزودنیبه ترکیبات بازاگران علف هرز

کشی و یا علف هایوسیله ترکیباست. کنترل تاجریزی به

درصد بیشتر نشد.  55هرگز از  60کاربرد انفرادی بازاگران ام

کامل در کاربرد طور توق به علف هرزی بود که در حالاین 

کیلوگرم در هکتار( و یا بازاگران  68/1انفرادی بازاگران )

کیلوگرم در هکتار( در ترکیب با یکی از سه افزودنی  84/0)

دار بود( کنترل شد. ها از این نظر اختالف معنی)بین افزودنی

های هوایی گاوپنبه درصدی( اندام 100تا  98مرگ کامل )

 کیلوگرم در هکتار بازاگران 68/1رواین در مقدار و استرانگل

و  9های ایندیوسصورت انفرادی و یا در ترکیب با افزودنیبه

دست آمد. نتایج این مطالعه حاکی از کنترل به 10کینتیک

علف ی است که در حالتاجریزی بود، این  علف هرزمشکل 

توق به حداقل دوز مصرفی بازاگران در ترکیب با  هرز

ها ها حساسیت نشان داد. ترکیب بازاگران با افزودنییافزودن

و تاجریزی را  11ترههای هرز سلمهطورکلی کنترل علفبه

ها به تمامی کردن افزودنیکه اضافهافزایش داد، درحالی

داری در کنترل استرانگلرواین دوزهای بازاگران، تفاوت معنی

و تنوع  دنبال نداشت. مزیت اقتصادی کنترل شیمیاییرا به

های هرز شالیزارهای شمال کشور و واکنش فلور علف

ها، کاربرد حداقل یک کشبه علف هاآنمتفاوت 

کش کش و یک جگنبرگکش به همراه یک پهنبرگباریک

را ضروری کرده است. با توجه به استفاده گسترده از تعداد 

ها در مزارع برنج ایران، بررسی و معرفی کشمعدودی از علف

های جدید در این زراعت، جهت کاستن از کشفعل

محیطی و بهداشتی ناشی از مصرف یک های زیستنگرانی

ها، اجتناب از مقاومت و تغییر فلور کشگروه خاص از علف

هایی با مکانیسم کشهای هرز از طریق افزایش علفعلف
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عمل متفاوت، حائز اهمیت است. بنابراین هدف از انجام این 

در کنترل  60بازاگران ام کشبررسی کارایی علفتحقیق، 

های رایج کشهای هرز برنج و مقایسه آن با علفعلف

کشی عنوان علفباشد تا در صورت کارآمدی بتواند بهمی

ها در کشجدید با مکانیسم عمل متفاوت در کنار سایر علف

 زراعت برنج مورد استفاده قرار گیرد.  

 

 هامواد و روش

آزمایش در مزارع پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج در این 

 1397-1398های گیالن و مازندران در سال زراعی استان

شخم اول در نیمه اول ی زمین شامل سازآمادهاجرا شد. 

روز  پادلینگ دوفروردین، شخم دوم در اواسط اردیبهشت و 

تیمارهای مورد مطالعه شامل دوزهای  قبل از نشاکاری بود.

گرم ماده مؤثره در هکتار  2300و  1725، 1150، 575

(1-g.ai.haعلف )60کش جدید بازاگران ام (46% SL در )

رایج نومینی های کششده علفتوصیه مقایسه با دوز

(1-g.ai.ha 25, 10%SCکلین ،)( 1وید-, g.ai.ha40%SC)  و

به  آلودهو دو تیمار شاهد ) (EC 50%)تیوبنکارب )ساترن( 

های و وجین دستی( بود که در قالب طرح بلوک علف هرز

کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

های برنج رقم هاشمی در هفته آخر اردیبهشت در گیاهچه

کپه در  25متر )سانتی 20×20با فواصل برگی  3-4مرحله 

 هایی بهمربع( به تعداد سه گیاهچه در هر کپه در کرتمتر

ها با مرزهای خاکی . کرتشدند ءمترمربع نشا 20مساحت 

مطابق آزمایش و پوشیده با پالستیک از هم متمایز شدند. 

شامل کاربرد کودهای در دو مکان مشابه و خاک، کوددهی 

 100کیلوگرم اوره،  150میزان به نیتروژن، پتاس و فسفر

تریپل کیلوگرم سوپرفسفات 100و  میکیلوگرم سولفات پتاس

همراه تمامی کودهای اوره بهسوم کود یکبود. در هکتار 

و دو ند نشاکاری مصرف شد یک روز قبل ازپتاسه و فسفره 

روز پس از  40و  20ترتیب بهاز کود اوره قسمت دیگر 

صورت سرک به رفتن(زنی و ساقه)مراحل پنجه نشاکاری

همراه فرموالسیون تیمارهای مورد بررسی بهاستفاده شدند. 

یی که آنجااز  آمده است. (1)ی در جدول ز مصرفوو د

علف فاقد کارایی کافی در کنترل  60کش بازاگران امعلف

کش سه روز سوروف است، تیمارهای مربوط به این علف هرز

کش ساترن پاش با علفصورت خاکپس از نشاکاری و به

(1-g.ai.ha 2750, 50%EC تیمار شدند ) .ی هاکشعلف

ای پاش پشتی ماتابی با نازل شرهبا استفاده از سم پاشبرگ

 200پاش بر اساس کار برده شدند. سمبار به 5/2تا  2و فشار 

علف . در تیمار شاهد بدون لیتر آب در هکتار کالیبره شد

روز بعد از نشاکاری انجام شد.  30و  15، وجین دستی هرز

پاشی خوار برنج، گرانولمنظور مبارزه با کرم ساقهبه

کیلوگرم در  15مقدار درصد به 10کش دیازینون حشره

کارایی تیمارهای مورد بررسی هکتار طی دو نوبت انجام شد. 

کش، با قرار دادن هفته بعد از اعمال تیمار علف 12و  6، 4

 متری در دو نقطه از هر کرت و سپسسانتی 50×50کادر 

به تفکیک گونه  هاآنهای هرز و شمارش بر کردن علفکف

 75ساعت در آون  48های هرز به مدت ارزیابی شد. علف

توده درجه سلسیوس قرار داده شدند و پس از توزین، زیست

در زمان برآورد عملکرد شلتوک  منظوربهثبت شد.  هاآن

مترمربعی از  5کل شلتوک مربوط به مساحت برداشت، 

باقی مانده بود،  نخوردهدستز هر کرت که از ابتدا نیمی ا

به کردن،  خشکساعت آفتاب 24 برداشت و بعد از

درصد  14رطوبت  بر اساسو وزن شلتوک آزمایشگاه منتقل 

)نسخه  SASافزار ها با استفاده از نرمداده محاسبه شد. آنالیز

در سطح احتمال پنج  LSDها نیز با آزمون و میانگین( 2/9

های جهت محاسبه درصد مهار علف .ندشد مقایسه صددر

درصد  WCE استفاده شد که در آن، 1( از رابطه WCEهرز )

گر ترتیب بیانبهB و  Aهای هرز، و توده علفکاهش زیست

های هرز در کرت شاهد بدون کنترل و تیمار توده علفزیست

 باشند. می موردنظر

WEC(                                 1)رابطه  =
A−B

A
× 100 

 

 

 

 

 

 

 



 
60ام بازاگران کشعلف ییکارا یابیارز ( +بنتازونMCPA ،SL 46% )در... 

 
 تیمارهای مورد بررسی در گیالن و مازندران -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث
مزارع تحقیقاتی مؤسسه برنج،  دادای نشان مشاهدات مزرعه

، (Echinochloa  crus-galliسوروف )های هرز به علف

 اویارسالم(، Schoenoplectus maritimusپیزور دریایی )

(Cyperus difformisقاشق ،)( واشAlismaplantago 

aquatica،) سل( واشMonochoria vaginalis ،)

(، گوشاب Sagittaria trifoliaآبی )تیرکمان

(Potamogeton nodosus( و هزارنی )Butomus 

umbellatus ) ها )تراکم و بودند. طبق ارزیابیآلوده

های هرز در دو استان درصد علف 98توده( حدود زیست

دلیل غالبیت منحصر به سوروف و پیزور بود. بهمورد بررسی، 

های رقابتی و اکوفیزیولوژیکی سوروف و جگن، سایر علف

هرز با قرار گرفتن در کانوپی برنج و رقابت با این دو گونه 

هرز، کمتر امکان رشد و تکمیل چرخه زندگی پیدا کردند. 

بنابراین در نتایج آزمایش فقط به این دو گونه پرداخته شد. 

راکم و ها نشان داد تنتایج تجزیه واریانس مرکب داده

های هرز )سوروف و پیزور( تحت تأثیر توده علفزیست

کنش های آزمایش و برهممکان ،کشعلفتیمارهای مختلف 

( که حاکی از کارایی P≤0.01کش قرار گرفتند )علف ×مکان

ها در دو استان گیالن و مازندران بود کشمتفاوت علف

تراکم و ها نشان داد (. نتایج مقایسه میانگین3و  2)جدول 

توده سوروف و پیزور در مازندران اندک )حدود زیست

چهارم گیالن( و کارایی تمام تیمارهای مورد بررسی در یک

رو در نتایج مشابه یا بیشتر از گیالن بود. از این هاآنکنترل 

مربوط به مازندران اجتناب و فقط  علف هرزهای از ارائه داده

 رسی قرار گرفت.های مربوط به گیالن مورد برداده

 
 

 سوروف و پیزورهرز های علف تراکمکشی بر تیمارهای علف اثرتجزیه واریانس بررسی  -2 جدول

   (Schoenoplectus maritimusپیزور )  (Echinochloa crus-galliسوروف )

   نشاکاری ازهفته بعد   نشاکاری ازهفته بعد 

 منابع تغیر درجه آزادی 4 6 12  4 6 12

 مکان 1 79/481477 ** 04/580015** 29/337646**  01/6556** 66/9282** 89/3227**

 بلوک )مکان( 4 14/813 54/48 65/127  85/55 70/27 47/35
 کشعلف 8 45/104395 ** 27/72208** 58/74093**  62/15757** 89/14357** 33/10789**

 کشعلف×مکان 8 (50/62669) ** 31/45721** 04/47182**  76/4675** 70/4707** 37/3496**

 خطای آزمایش 31 61/194 01/431 04/167  26/71 41/41 49/51

 ضریب تغییرات  77/11 34/14 73/10  61/18 75/17 12/15

 دارغیر معنی nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد، ترتیب معنیبه *و**

 نام تجاری ) نام عمومی( )فرموالسیون( 
 مقدار مصرف

 ) گرم ماده مؤثره در هکتار(

 مورد بررسی دوز

 (شدههیدوز توص از )درصد

 25 100 (SC 10% ،سدیمپایریباکنومینی )بیس

 40 100 (SC 40% ،سدیمپایریباکوید )بیسکلین

 2750 100 (EC 50%ساترن )تیوبنکارب، 

 (MCPA، SL 46%بنتازون + )  60بازاگران ام

575 50 

1150 100 

1725 150 

2300 200 

 - - شاهد علف هرز

 - - یدست نیشاهد وج



 
  1401، 2، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 سوروف و پیزورهرز های علفتوده زیستکشی بر تجزیه واریانس بررسی تأثیر تیمارهای علف -3 جدول

   (Schoenoplectus maritimusپیزور )  (Echinochloa crus-galliسوروف )

   نشاکاری ازهفته بعد   نشاکاری ازهفته بعد 

 منابع تغیر درجه آزادی 4 6 12  4 6 12

 مکان 1 51/20572** 07/52018** 67/3266**  02/52** 24/78** 24/2494**

 بلوک )مکان( 4 18/40 41/82 44/20  68/1 70/7 81/54
 کشعلف 8 76/6843** 04/10756** 83/6579**  65/851** 41/2089** 33/17456**

 کشعلف×مکان 8 93/1752** 57/4776** 16/2410**  93/76** 32/333** 32/2256**

 خطای آزمایش 31 53/34 57/83 52/89  85/2 82/4 75/39

 ضریب تغییرات - 38/17 44/16 86/17  14/20 77/15 25/13

 دارغیر معنی nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد، ترتیب معنیبه *و**

 
 

 های هرزتراکم علف

هفته  12و  6، 4تراکم سوروف در تیمار شاهد علف هرز در 

در گیاهچه  202و  236، 242ترتیب پس از اعمال تیمار به

کاهش تراکم سوروف در اواسط  .(4)جدول  واحد سطح بود

دلیل هفته پس از اعمال تیمار( به 12و  6و اواخر فصل )

لف عهای این ای بین گیاهچهگونهکمبود فضا و رقابت درون

ای گونههای هرز و نیز رقابت برونبا یکدیگر و دیگر علف هرز

 Westoby, 1984; Gage and) با گیاه زراعی برنج بود

Schwartz-Lazaro, 2019ها نشان (. مقایسه میانگین داده

دار تراکم داد تمامی تیمارهای آزمایشی موجب کاهش معنی

که طوریشدند. به علف هرزسوروف نسبت به شاهد 

هفته پس از اعمال تیمار  12و  6، 4کش ساترن در علف

درصد( در کنترل سوروف بود.  100دارای حداکثر کارایی )

فاقد کارایی کافی در  60کش بازاگران امیی که علفآنجااز 

( و تیمارهای مربوط Damalas, 2006کنترل سوروف است )

دند، بنابراین کنترل کش با ساترن تیمار شده بوبه این علف

گر کارایی بیان 60سوروف در سطوح مختلف بازاگران ام

ساترن در کنترل سوروف است. بدیهی است با حذف سوروف 

ها و در کنترل جگن 60از رقابت، کارایی بازاگران ام

چنین میانگین کارایی بود. هم مطالعهقابلها بهتر برگپهن

ی دست نیوجار شاهد وید، نومینی و تیمهای کلینکشعلف

هفته پس از اعمال تیمارها در کاهش تراکم سوروف  12تا 

درصد بود.  92و  90، 87ترتیب به  علف هرزنسبت به شاهد 

چهار هفته پس از اعمال تیمارها در پیزور  تراکم علف هرز

گیاهچه در مترمربع و حدود سه برابر  708 علف هرزشاهد 

(. 4)جدول  برداری بودتراکم سوروف در این مرحله از نمونه

داری در جلوگیری تمامی تیمارهای مورد بررسی تأثیر معنی

ی با دست نیوجداشتند. تیمار شاهد  علف هرزاز رویش این 

درصد( کمترین تراکم  99در مترمربع )کارایی  گیاهچه 9

وید و های کلینکشا دارا بود که از این نظر علفپیزور ر

درصد کارایی، فاقد اختالف  96و  95ترتیب با نومینی به

دار با تیمار فوق بودند. حضور پیزور در تیمار آماری معنی

گر رویش مجدد پیزور از بانک بذر خاک است شاهد بیان

(Bhurer et al., 2013 ،پس از تیمار شاهد .)ر تیما علف هرز

گیاهچه در مترمربع دارای بیشترین  450ساترن با  کشعلف

کشی بود که از این نظر با تیمارهای علف علف هرزتراکم این 

دار نشان داد. کارایی دوزهای مختلف دیگر اختالف معنی

 87تا  61در کاهش تراکم پیزور از  60کش بازاگران امعلف

یش کارایی درصد متغیر بود. افزایش دوز همواره سبب افزا

و این اختالف بین دوزهای  دیگرد زوریپدر کاهش تراکم 

(. 4دار بود )جدولمعنی 60کش بازاگران اممختلف علف

شش هفته پس از اعمال تیمار، تراکم پیزور در تیمار شاهد 

 486درصد کاهش نسبت به مرحله قبل، به  31با  علف هرز

کشی (. تیمار علف4گیاهچه در مترمربع رسید )جدول 

 575) 60ترین دوز مورد بررسی بازاگران امساترن و پایین

گیاهچه  492و  522ترتیب با گرم ماده مؤثره در هکتار( به

در مترمربع دارای بیشترین تراکم پیزور بودند. همچنین 

ی، دست نیوجراکم پیزور در تیمارهای شاهد کمترین ت

درصد کارایی  90و  88، 97ترتیب با وید و نومینی )بهکلین

کش بازاگران کنترل( مشاهده شد. دوزهای مختلف علف

گرم ماده مؤثره در هکتار( با  575استثنای دوز )به 60ام

 طوربهدر باال،  ذکرشدهداری با تیمارهای اختالف معنی

درصدی تراکم پیزور را موجب شدند و  55 متوسط کاهش

کش را به دنبال داشت. افزایش دوز افزایش کارایی این علف



 
60ام بازاگران کشعلف ییکارا یابیارز ( +بنتازونMCPA ،SL 46% )در... 

گرم ماده  2300و  1725) 60دوزهای باالتر بازاگران ام

لحاظ تراکم دار بهمؤثره در هکتار( فاقد اختالف آماری معنی

پیزور بودند. تراکم پیزور در زمان برداشت در شاهد علف 

گیاهچه در واحد سطح بود. در صورتی که کاربرد  435هرز، 

گیاهچه  543) انفرادی تیمار ساترن با بیشترین تراکم پیزور

دار نشان داد. در مترمربع( با دیگر تیمارها اختالف معنی

کشی ی، تیمارهای علفدست نیوجتیمارهای شاهد 

درصد  96و  97، 96ترتیب دارای وید و نومینی بهکلین

کاهش تراکم علف هرز پیزور بودند که از این نظر  کارایی در

داری وجود نداشت )جدول بین این تیمارها اختالف معنی

  60کش بازاگران امعالوه، کارایی دوزهای مختلف علف(. به4

گرم ماده مؤثره  575درصد متغیر بود که دوز  81تا  15از 

( گیاهچه در مترمربع 369در هکتار دارای کمترین کارایی )

دارای بیشترین گرم ماده مؤثره در هکتار  2300و دوز 

(.4گیاهچه در مترمربع( بود )جدول  83کارایی )

 

 
 علف هرزدر مقایسه با شاهد  سوروف و پیزورهای هرز تراکم علفهش کارایی تیمارهای مختلف بر کا -4 جدول 

 هاستآندار بین تفاوت معنیها نشان از عدم وجود حروف مشابه در مقایسه میانگین

 
 

 های هرزتوده علفزیست

، 4توده علف هرز سوروف در تیمار شاهد علف هرز در زیست

گرم در  223و  77، 46هفته پس از اعمال تیمار  12و  6

هفته پس از اعمال تیمار،  12(. تا 5مترمربع بود )جدول 

دارای کارایی باال در کاهش کشی تمامی تیمارهای علف

توده سوروف نسبت به شاهد علف هرز بودند. اعمال زیست

رویشی، کنترل صورت پسبه 60تیمار ساترن و بازاگران ام

ی دیگر از سودرصدی سوروف را به همراه داشت.  100

کش اختصاصی جهت کنترل سوروف در شالیزار ساترن علف

های برگپهن ها واست و کارایی کمی در کنترل جگن

(. Ampong and De Detta, 1991ساله دارد )چند

 95ترتیب با میانگین وید و نومینی نیز بههای کلینکشعلف

توده این علف درصد کارایی  باالیی در کاهش زیست 97و 

ی با میانگین دست نیوجهرز بودند. همچنین تیمار شاهد 

توده علف هرز درصد کارایی، سبب کاهش زیست 91

و  6، 4توده پیزور در سوروف گردید. بیشترین مقدار زیست

 239و  201، 139ترتیب با هفته پس از اعمال تیمار، به 12

کشی ساترن مشاهده شد گرم در مترمربع، در تیمار علف

کش ساترن که قباًل ذکر شد، علف طورهمان(. 5)جدول 

فاقد کارایی مناسب در کنترل علف هرز پیزور است، در 

شده با این های تیماریجه با کنترل سوروف در کرتنت

کش، فضا برای رشد و تکثیر علف هرز پیزور فراهم علف

توده این علف هرز نسبت به گردید و افزایش تراکم و زیست

توده شاهد علف هرز را موجب شد. باال بودن تراکم و زیست

کش ساترن شده با علفهای تیمارعلف هرز پیزور در کرت

ی آزمایشی به این علف هرز حاکی از آلودگی باالی مزرعه

   (Schoenoplectus maritimusپیزور )  (Echinochloa crus-galliسوروف )

   نشاکاری ازهفته بعد   نشاکاری ازهفته بعد 

 دوز 4 6 12  4 6 12

)گرم ماده 

مؤثره در 

 هکتار(

 تیمار

a(00/202 )0 a(00/236 )0 a(00/242)0  b(00/435)0 b(00/486)0 a(00/708)0 - های هرز )شاهد(کنترل علف 
bc(50/7 )96 c(00/22)91 b(00/30)88  g(00/17)96 g(50/15)97 h(67/8)99 - های هرزعدم کنترل علف 
b(33/18 )86 b(00/52)78 bc(00/18)93  g(66/11)97 f(00/57)88 g(00/35)95 25 ( کلین ویدSC 40%) 

bc(33/10 )95 b(33/46)80 cd(33/12)95  g(33/17)96 fg(66/48)90 gh(67/30)96 40 ( نومینیSC 10%) 
c(00/0)100 d(00/0)100 d(00/0)100  a(0/534)23- a(00/522)7- b(00/450)36 2750 ( ساترنEC 50%            ) 
c(00/0)100 d(00/0)100 d(00/0)100  c(00/369)15 c(00/445)8 c(00/276)61 575 (%50) 60بازاگران ام 
c(00/0)100 d(00/0)100 d(00/0)100  d(66/181)58 d(33/265)45 d(00/188)73 1150 (%100) 60بازاگران ام 
c(00/0)100 
c(00/0)100 

d(00/0)100 
d(00/0)100 

d(00/0)100 
d(00/0)100 

 

 

e(00/147)66 
f(00/83)81 

a(00/212)56 
a(00/180)63 

e(00/128)82 
f(00/92)87 

1725 

2300 

 (%150) 60بازاگران ام

  (%200) 60بازگران ام



 
  1401، 2، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

بود. با کاربرد ساترن و کنترل کامل سوروف رقابت بین 

هرز سوروف با پیزور حذف شده و با ایجاد  های علفگونه

توده این علف هرز افزایش فضای بیشتر برای آن، زیست

درصد  41ین علف هرز دارای طور میانگین، ایافت. به

توده آن در تیمار شاهد توده بیشتر نسبت به زیستزیست

و  6، 4توده پیزور در شاهد علف هرز در بود. مقدار زیست

 134و  156، 119ترتیب هفته پس از اعمال تیمار به 12

گیری تیمار گرم در مترمربع بود. در هر سه تاریخ اندازه

وید و نومینی در ای کلینهکشدستی، علفشاهد وجین

و  91، 97طور میانگین دارای مقایسه با شاهد علف هرز به

توده پیزور بودند. دوزهای درصد کارایی در کاهش زیست 92

دارای کارایی متفاوتی در  60کش بازاگران اممختلف علف

استثنای دوز توده پیزور بودند و بهکنترل و کاهش زیست

کتار، دوزهای باالتر کاهش بسیار گرم ماده مؤثره در ه 575

توده این علف هرز را موجب شدند و افزایش خوب زیست

کش همراه بود. با افزایش کارایی این علف 60دوز بازاگران ام

توده پیزور در کاهش زیست 60کش بازاگران امکارایی علف

هفته پس از  12و  6، 4شده با ساترن در های تیماردر کرت

درصد در  38-86و  10-67، 38-82ترتیب اعمال تیمار به

دوزهای مختلف متغیر بود که باالترین دوز مورد بررسی 

ترین دوز مورد بررسی دارای دارای بیشترین کارایی و پایین

کش کلی، علف هرز پیزور به علفطورکمترین کارایی بود. به

کش بسیار حساس است و کاربرد این علف 60بازاگران ام

 چندروزهای پایین در دوره زمانی کوتاه و حتی در دوزه

شود شدن و پیدایش حالت افتادگی در پیزور میسبب دفرمه

که این وضعیت، حذف این علف هرز از رقابت با برنج برای 

، 60گردد. برخالف بازاگران امدسترسی به نور را موجب می

وید به دوره زمانی حدود های نومینی و کلینکشدر علف

ی برای کنترل پیزور نیاز است و این در حالی است اهفتهسه

تواند خسارت مدت این علف هرز میکه حضور طوالنی

 بیشتری به گیاه زراعی وارد کند.

 
 در مقایسه با شاهد بدون کنترل سوروف و پیزورهای هرز علف تودهستیکاهش زکارایی تیمارهای مختلف بر  -5 جدول

   (Schoenoplectus maritimusپیزور )  (Echinochloa crus-galliسوروف )

   نشاکاری ازهفته بعد   نشاکاری ازهفته بعد 

 دوز 4 6 12  4 6 12

)گرم ماده 

در  مؤثره

 هکتار(

 تیمار

a(00/223 )0 a(00/77 )0 a(00/46)0  a(00/134)0 b(00/156)0 b(15/119)0 - شاهد(های هرز کنترل علف( 
bc(67/6 )97 b(00/5)94 b(67/7)83  de(67/4)97 f(33/6)96 g(00/1)99 - های هرزعدم کنترل علف 
b(00/16 )93 b(33/5)93 c(00/1)98  e(33/2)98 f(00/18)88 f(66/16)86 25 ( کلین ویدSC 40%) 

bc(00/10 )96 bc(00/3)96  c(00/1)98  e(67/2)98 f (00/16)90 f(67/13)89 40 ( نومینیSC 10%) 
c(00/0)100 c(00/0)100 c(00/0)100  a(0/239)78- a(33/201)29- a(00/139)17- 2750 ( ساترنEC 50%            ) 
c(00/0)100 c(00/0)100 c(00/0)100  b(33/83)38 b(33/141)10 c(33/74)38 575 (%50) 60بازاگران ام 
c(00/0)100 c(00/0)100 c(00/0)100  b(00/70)48 c(00/108)31 d(00/57)52 1150 (%100) 60بازاگران ام 
c(00/0)100 
c(00/0)100 

c(00/0)100 
c(00/0)100 

c(00/0)100 
c(00/0)100 

 

 

c(62/50)62 
d(00/19)86 

d(66/81)48 
e(83/50)67 

e(00/37)69 
f(00/22)82 

1725 

2300 

 (%150) 60بازاگران ام

  (%200) 60بازگران ام 

 هاستآندار بین ها نشان از عدم وجود تفاوت معنیمشابه در مقایسه میانگینحروف 

 

 

 عملكرد شلتوک

قرار  هاآنکنش عملکرد دانه تحت تأثیر مکان، تیمار و برهم

ترین عملکرد شلتوک در گیالن و (. کمP≤0.01گرفت )

هکتار و کیلوگرم در  1970و  1130ترتیب مازندران به

های هرز بود که مربوط به تیمار شاهد بدون کنترل علف

های درصدی علف 22و  38دهنده خسارت ترتیب نشانبه

های مربوطه بود. هرز نسبت به شاهد وجین دستی در استان

کیلوگرم در  4273بیشترین عملکرد شلتوک در گیالن 

 گرم 575و  2300ترتیب در دوز به 4170هکتار و مازندران 

(. 6دست آمد )جدول در هکتار به 60ماده مؤثره بازاگران ام



 
60ام بازاگران کشعلف ییکارا یابیارز ( +بنتازونMCPA ،SL 46% )در... 

های هرز در گیالن موجب خسارت تر علفتراکم بیش

-بیشتری به برنج شد و درنتیجه نیازمند دوز باالتری از علف

دستیابی به حداکثر  هرز جهتهای کش برای کنترل علف

، 60امکش بازاگران (. افزایش دوز علف4عملکرد بود )جدول 

تأثیر متفاوتی بر عملکرد شلتوک نشان داد. با افزایش دوز 

کش، عملکرد دانه در گیالن دارای روند افزایشی و این علف

های هرز در در مازندران دارای روند کاهشی بود. تراکم علف

چهارم گیالن بود، بنابراین، به نظر مازندران حدود یک

میزان بیشتری از ، 60رسد با افزایش دوز بازاگران اممی

کش با گیاه زراعی در تماس بوده و موجب تنش در علف

برنج شده و در نهایت منجر به کاهش عملکرد شده باشد. 

های چشمی، این است که مطابق ارزیابی توجهقابلنکته 

ها روی برنج حتی در دوزهای کشسوزی علفعالئمی از گیاه

و  Yaghoubiات باالتر مشاهده نشد که این نتایج با تحقیق

پیرازکلر  کشعلف( در دوزهای مختلف 2020همکاران )

مطابقت داشت. عملکرد شلتوک در تیمار شاهد وجین، 

و  26، 19، 10ترتیب کیلوگرم در هکتار بود که به 3010

 2300و  1725، 1150، 575درصد کمتر از دوزهای  30

د باشد. عملکردر هکتار می 60بازاگران ام مؤثرهگرم ماده 

ترتیب وید و نومینی بهکشی کلینشلتوک در تیمارهای علف

 7و  5ترتیب کیلوگرم در هکتار بود که به 3253و  3170

ی بودند. عملکرد شلتوک دست نیوجدرصد بیشتر از شاهد 

کیلوگرم در هکتار بود که 1130در تیمار شاهد علف هرز 

درصد کمتر از تیمار  68درصد کمتر از شاهد وجین و  38

گرم در هکتار است. نتایج  2300کشی بازاگران در دوز علف

های هرز در کشت دهد خسارت علفاین مطالعه نشان می

عالوه، در مزارع دارای ی است. بهجدنشایی برنج بسیار 

ایی بهترین گزینه برای تنهی بهدست نیوجآلودگی شدید، 

 30ی دست نیوجعملکرد  رایزهای هرز نیست، کنترل علف

گرم  2300کشی )دوز درصد کمتر از بهترین تیمار علف

 در هکتار( بود. 60بازاگران ام

کش کلی، عملکرد شلتوک در دوزهای مختلف علفطوربه

نسبت به دیگر تیمارهای مورد بررسی بیشتر  60بازاگران ام

پس از کاربرد ساترن  60که بازاگران امبه این ا توجهببود. 

استفاده شد و ساترن با حذف زودهنگام سوروف مانع رقابت 

این علف هرز با گیاه برنج گردید، عملکرد بیشتر شلتوک در 

توان عالوه بر کارایی را می 60دوزهای مختلف بازاگران ام

نیز کش به کارایی ساترن در کنترل سوروف خود این علف

)تیمار  1970نسبت داد. عملکرد اقتصادی در مازندران از 

گرم ماده مؤثره در  575)دوز  4170شاهد علف هرز( تا 

هکتار( کیلوگرم در هکتار متغیر بود. با افزایش دوز مصرفی 

، عملکرد کاهش پیدا کرد. عملکردها 60کش بازاگران امعلف

 2300دوز ، از نظر آماری مشابه بودند و در 1725تا دوز 

گرم، عملکرد کاهش بیشتری نشان داد. عملکرد در تیمار 

(. 6ی بود )جدول دست نیوجنومینی مشابه تیمار شاهد 

ها کشرسد عملکرد کمتر در تیمارهای دیگر علفنظر میبه

 ژهیوبههای هرز، دلیل طول دوره بیشتر حضور علفبه

ها کاماًل ها باشد. حدود سه هفته زمان الزم بود تا جگنجگن

وید کنترل شوند، های نومینی و کلینکشتوسط علف

در کمتر از یک هفته این علف هرز  60که بازاگران امدرحالی

های هرز در توده علفرا کنترل کرد. اگرچه تراکم و زیست

بیشتر از دیگر  60برداری در بازاگران امتمام مراحل نمونه

های هرز تازه اهچهتیمارها بود، اما این مورد مربوط به گی

گر دلیل ارتفاع کمتر رقابتیافته از بانک بذر بود که بهرویش

گر اهمیت رقابت شدند. مطالب فوق بیانی محسوب نمیجد

های هرز است که در خصوص برای نور و زمان حضور علف

های هرز با ارتفاع بیشتر، دوره وید، علفنومینی و کلین

که در تیمارهای کردند، درحالیتری با برنج رقابت طوالنی

سرعت پس از تیمار با ، علف هرز به60مربوط به بازاگران ام

 اندازی یا جذب نور نبود.کش زرد شده و قادر به سایهعلف

های هرز در مراحل در بیشتر محصوالت زراعی، کنترل علف

ی رشد گیاه زراعی از اهمیت بیشتری برخوردار است، اولیه

یافته در مراحل بعدی دارای تأثیر ی هرز رشدهازیرا گیاهچه

 Zimdahl, 1988; Gage andاندکی بر عملکرد هستند )

Schwartz-Lazaro, 2019.) 

 

 عملكرد زیستی

عملکرد زیستی نیز مانند عملکرد دانه تحت تأثیر مکان، 

قرار گرفت  هاآنکنش و برهم کشعلفتیمارهای 

(P≤0.01 عملکرد زیستی در تیمار .) شاهد علف هرز در

 7355و  2880ترتیب های گیالن و مازندران بهاستان

 22و  57ترتیب ( که به6کیلوگرم در هکتار بود )جدول 

درصد کمتر از شاهد وجین دستی در دو منطقه بود. 

تر ذکر شد، تراکم باالی علف هرز در که پیش طورهمان

گیالن دلیل اصلی کاهش عملکرد زیستی بود. میانگین 

تواند زیستی در مازندران بیشتر از گیالن بود که می عملکرد

به دلیل شرایط اقلیمی، آفتاب بیشتر و یا خاک حاصلخیز 

باشد که این عوامل در مازندران بیشتر فراهم است. واکنش 



 
  1401، 2، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

در دو استان  60کش بازاگران امعملکرد زیستی به دوز علف

 200به  50 از  60متفاوت بود. با افزایش دوز بازاگران ام

، عملکرد زیستی در گیالن دارای شدههیتوصدرصد مقدار 

روند افزایشی و در مازندران ابتدا دارای روند افزایشی و در 

رسد تراکم کمتر علف دوزهای باالتر کاهشی بود. به نظر می

تر گیاه هرز در مازندران، موجب در معرض قرار گرفتن بیش

که رشد شد، در حالی کش و در نتیجه کاهشزراعی با علف

تر تراکم باالی علف هرز در گیالن موجب جذب بیش

کش برای کش گردید و در نتیجه سهم و سمیت علفعلف

 گیاه زراعی کاهش یافت. 

ترین عملکرد زیستی در بین تیمارهای در گیالن، پایین

کیلوگرم در هکتار  6720کش ساترن با کشی به علفعلف

داری با شاهد وجین دستی معنیاختصاص یافت که اختالف 

درصد مقدار  100و  50در دوزهای  60و بازاگران ام

کش علف جزبهنشان نداد. اما در مازندران  شدههیتوص

داری با ها اختالف معنیکشوید و نومینی، سایر علفکلین

یکدیگر نداشتند که علت آن مربوط به کاهش تراکم و 

تگی منفی بین عملکرد های هرز بود. همبستوده علفزیست

های هرز توسط دیگر محققان نیز توده علفزیستی و زیست

 Kumar et al., 2013; Aminpanahگزارش شده است )

and Yaghoubi, 2018.) 

 

 
 دستی( تأثیر تیمارهای مختلف بر عملکرد زیستی و عملکرد شلتوک برنج )درصد نسبت به شاهد وجین -6 جدول

 
 تیمار

 دوز

)گرم ماده مؤثره 

 در هکتار(

 عملکرد شلتوک )کیلوگرم در هکتار(  عملکرد بیولوژیک )کیلوگرم در هکتار(

 مازندران گیالن  مازندران گیالن

 f(2880)43 c(7355)78  e(1130)62 e(1970)78 - های هرز )شاهد(کنترل علف

 e(6650)100 a(9480)100  d(3010)100 cd(2520)100 - های هرزعدم کنترل علف

 25 bcd(7760)114 c(7360)78  d(3170)105 de (2000)79 (SC 40%کلین وید )

 40 bc(7860)115 bc(7663)81  cd(3253)107 cd (2517)99 (SC 10%نومینی )

 2750 de(6720)101 a(8803)93  d(2890)96 de (2063)82 (            EC 50%ساترن )

 cde(7230)1108 a(9343)99  cd(3337)110 a (4170)140 575 (%50) 60بازاگران ام

 bc(7830)115 a(9353)99  bc(3737)119 b (3540 )129 1150 (%100) 60بازاگران ام

 ab(8766)124 a(9267)98  ab(4080)126 b(3197)121 1725 (%150) 60بازاگران ام

 a(9470)129 ab(8483)89  a(4273)130 c(2663)105 2300 (%200) 60بازگران ام 

 هاستآندار بین عدم وجود تفاوت معنینشان از  هاحروف مشابه در مقایسه میانگین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
60ام بازاگران کشعلف ییکارا یابیارز ( +بنتازونMCPA ،SL 46% )در... 

 گیری کلینتیجه

ها دارای کارایی باالیی در کنترل جگن 60بازاگران ام

کارایی مناسبی ندارد. باشد ولی در کنترل سوروف می

کش مثل ساترن بنابراین فرمول ترکیبی آن با یک سوروف

 جهیدرنتهای هرز و بهترین کارایی را در کنترل بیشتر علف

افزایش عملکرد دارد. بر اساس نتایج این تحقیق عملکرد 

کشی )مصرف انفرادی ساترن( در شلتوک در تیمار علف

 60ر از بازاگران امدرصد کمت 23و  34گیالن و مازندران 

دلیل آلودگی عالوه، بهگرم( + ساترن بود. به 2300)دوز 

های هرز سوروف و پیزور، های آزمایشی به علفشدید کرت

ی انجام دست نیوجی در تیمار شاهد دست نیوجدو مرتبه 

درصد کمتر از  30شد. عملکرد شلتوک در این تیمار 

گر ود که بیانگرم( + ساترن ب 2300)دوز  60بازاگران ام

عدم برتری کنترل دستی بر کنترل شیمیایی بود. عملکرد 

درصد کمتر از  38شلتوک تیمار شاهد آلوده به علف هرز 

درصد کمتر از تیمار  68ی و دست نیوجتیمار شاهد 

گرم( + ساترن بود.  2300)دوز  60کشی بازاگران امعلف

 ویدکشی نومینی و کلینعملکرد شلتوک تیمارهای علف

ی بود. موارد فوق مربوط به دست نیوجمشابه تیمار شاهد 

نتایج آزمایش در گیالن بوده و مؤید ضرورت استفاده از 

های مختلف جهت حصول حداکثر عملکرد است. کشعلف

سوزی روی فاقد هرگونه عالئم گیاه 60کش بازاگران امعلف

که برنج در هر دو استان گیالن و مازندران بود، درحالی

دران و در شرایطی که کش در مازنافزایش دوز این علف

های هرز بسیار ناچیز بود، سبب کاهش توده علفزیست

رسد در شرایط تراکم نظر میعملکرد برنج شد. به توجهقابل

هرز در مازندران دوز بیشتری از این های اندک علف

کش توسط گیاه زراعی جذب شده و موجب اثرات سوء علف

ختالالت رشدی بر گیاه زراعی شده است، هرچند که این ا

ظاهر قابل تشخیص نبوده و فاقد عالئم مورفولوژیک به

 باشد.می

در هر دو استان گیالن و مازندران عملکرد اقتصادی در 

بیشتر از  60کش جدید بازاگران امتیمارهای مربوط به علف

وید بود. دلیل این امر را های قدیم نومینی و کلینکشعلف

های هرز در تیمارهای فهنگام علتوان به حذف زودمی

نسبت داد. در تیمارهای  60کش بازاگران اممربوط به علف

کش از یک سو ساترن مانع رویش سوروف مربوط به این علف

سرعت موجب کنترل به 60گردید و از سوی دیگر بازاگران ام

)زرد شدن( پیزور شد که جذب بیشتر منابع توسط گیاه 

اولین عالئم تأثیر نومینی که زراعی را میسر ساخت، درحالی

و  10ترتیب حدود وید در کنترل سوروف و پیزور بهو کلین

توده روز پس از اعمال تیمار نمایان شد. تراکم و زیست 20

کش، بیشتر پیزور در تیمارهای مختلف مربوط به این علف

علت رویش مجدد و دیرهنگام این علف هرز از بانک بذر به

رار گرفتن در زیر کانوپی برنج، از دلیل قخاک است، که به

دلیل تراکم کلی، به طوربهنظر رقابت اهمیت کمتری داشت. 

 2300های هرز در گیالن، دوز باالی بازاگران )باالی علف

شود و با توجه به عدم کارایی گرم ماده مؤثره( توصیه می

کش در کنترل سوروف، فرمول ترکیبی آن با کافی این علف

 . های هرز داشتی بهتری در کنترل بیشتر علفساترن کارای
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Abstract 

Repeated use of an herbicide or herbicides with the same mechanism of action results in a change in flora and 

weed resistance. Therefore, in order to evaluate the effectiveness of the new herbicide of Bazageran M60 in 

comparison with conventional herbicides, an experiment was conducted in the research farms of the Rice Research 

Institute in Gilan and Mazandaran in 2018. treatments included doses of 575, 1150, 1725, and 2300 (g.ai.ha-1) 

herbicide of Bazageran M60, the recommended dose of common nominal herbicides, Nominee (SC10%), 

Cleanweed (SC 40%) and Saturn (EC 50%) with two control (weed infested and hand weeded). The efficacy of 

Bazagran in control of bulrush was observed three days after treatment and it peaked within 10 days, while the 

first symptoms of the effect of nominee and Cleanweed appeared about three weeks after treatment. The efficiency 

of the recommended dose of Bazagran to control bulrush (Schoenoplectus maritimus) in the field ranged from 60 

to 85 percent but it was more than 90 percent for Nominee and Cleanweed. The highest paddy yield in Gilan was 

obtained at a dose of 2300 (g.ai.ha-1) of Bazageran and in Mazandaran due to having a quarter of weeds of Gilan 

farms belonged to 575 (g.ai.ha-1) which were 30 and 40 percent more than weeding, respectively. Due to the high 

density of weeds in Gilan, a high dose of Bazagaran (2300 g.ai.ha-1) is recommended and the insufficient efficiency 

of this herbicide in controlling weeds, its combination formula with Saturn had a better performance in controlling 

most weeds. 
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