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 چکیده

رنج را آلوده ها هزار هکتار از مزارع بهرز مهاجم مزارع برنج است که سه دهه پس از ورود به شالیزارهای شمال کشور، اکنون دهعلف ،واشسل
رایج  هایواش از شیوهامکان فرار سل پسندی، تحمل به غرقاب و تکمیل چرخه زندگی پس از برداشت برنج،. رویش دیرهنگام، سایهاستکرده

انی و واش در شررای  گلردها در کنتررل شریمیایی سرلکشکارایی برخی علف، 1396در سال آورد. می هرز شالیزار را فراهمهایمدیریت علف
رویشری مصرر  پسهرای خا کشنتایج آزمایش گلدانی نشران داد کره کرارایی علفای، در موسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شد. مزرعه

 + ونفرامایترو  کلرورا نیکوئ+  اتیل+ پرتیالکلر، پیرازوسولفورون اتیلپیرازوسولفورونبنزوبیسایکلون،  اتیل،فلوستوسولفورون، پیرازوسولفورون
هرای کشدرصرد و کرارایی علف 90بیشرتر یرا مسراوی از  ،واشبرگری سرل 3ترا  2های توده گیاهچرهدر کراهش زیسرت سولفورونیتوکسا

در آزمرایش . درصرد برود 55(، کمتر یا برابر WG 75%اتیل )پیرازوسولفورونمتالین، پرتیالکلر، اگزادیارژیل و کاربازون، تیوبنکارب، پندیایپفن
(،  SC 12.5%وSC 40% های )فرموالسریون میسرد ا یریپاسپراش توفروردی، دیکام را + توفروردی، بیهرای بر کشای، علرفمزرعره

توده، دارای درصد کاهش زیست 23کش پروپانیل با ( و علف≥%90دارای کارایی بسیار خوب ) سولفورونیاتوکس + ونفامایتربنزوکسیم و پیری
 بود.  هرز کارایی ضعیفی در کنترل این علف

 .مصر کش، خا بر پاش، برنج، پهنبر   هاي كليدي:واژه

 Herbicides screening for chemical control of Monochoria, the invasive weed, 

(Monochoria vaginalis) in paddy rice 

Zahra Hazrati1, Bijan Yaghoubi*2 and Jafar Asghari3 

1. M.Sc. Student, Agronomy and plant breeding department, University of Guilan, 1. Assistant professor, Rice Research 
Institute of Iran, Agriculture Research, Education and Extension Organization, Rasht, 3. Professor, Faculty of Agricultural 

Sciences, University of Guilan. 

 (Received: Aug. 5, 2018- Accepted: Jan. 5, 2019) 
ABSTRACT  

Monochoria vaginalis is an invasive weed of paddy rice fields and now has infested tens of 

thousands of hectares of rice fields in north, three decades after being reported for the first time in 

Iran. Late emergence, fast growing under rice canopy, flood tolerance and completion of life cycle 

after rice harvesting, allows monochoria to survive and escape from the common weed 

management practices in paddy rice. The efficacy of some herbicides for chemical control of 

monochoria in pot and field conditions were investigated in Rice Research Institute of Iran in 2017. 

The results of pot experiment showed that early post application (2-3 leaf stage) of soil applied 

herbicides including flucetosulfuron, pyrazosulfuron, benzobicyclon, pyrazosulfuron + quinclorac, 

triafamone + ethoxysulfuron controlled monochoria effectively (≥90%). Other herbicides including 

ipfencarbazone, thiobencarb, pendimethalin, pretilachlor, oxadiargyl and pyrazosulfuron (WG 

75%) with  55% reduction in monochoria biomass were not satisfactorily effective. In the field 

experiment, foliar application of 2,4-D, dicamba + 2,4-D, bispyribacsodium, pyribenzoxim and 

triafamone + ethoxysulfuron reduced monochoria biomass 90% While propanil with 23% 

control had a poor performance in controlling of his weed. 

Key words: Broadleaf killer, foliar applied, rice, soil applied 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Benzobicyclon
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 مقدمه

زا ترین مانع و عامل خسارتمهم ،هرزهایعلف

. باشندمی( .Oryza sativa L) در زراعت برنج

در  ،نشایی برنجکشتهرز در هایخسارت علف

 درصد گزارش شده است 90تا  ،صورت عدم کنترل

(Mohammad sharifi, 2000در اولين مطالعه .)  فلور

سه گونه تنها  ،ایران هایهرز شاليزارهایعلف

(، Echinochloa cruss-galli) هرز سوروفعلف

واش ( و بندCyperus difformisساله )اویارسالم یك

(Paspalum distichum)، هرز هایعنوان علفبه

های . در بررسیزا در برنج گزارش شدندخسارت

واش سل ،70ی و برای اولين بار در دهه بعدی

(Burm) Presl.) Monochoria vaginalis) عنوان به

معرفی هرز شاليزار ی جدید فلور ایران و علفگونه

(، Echinochloa oryzoidesشد و سوروف هوشمند )

هرز مهاجم غيربومی معرفی شده در  آخرین گونه

 (. Yaghoubi et al., 2010)شاليزار بود 

سازترین ترین و مشکلیکی از رایج ،واشسل

یی برنج در آسيا در کشت نشا ،برگهرز پهنهایعلف

دارای  هرزاین علف .(et al., 2010 Chengاست )

گرمسير ای در مناطق گرمسير و نيمهپراکنش گسترده

 Tungmunnithum et) استآسيا، آفریقا و استراليا 

al., 2016) در ، برنج مهمهرز هایبندی علفدر رتبه و

خسارت  بر اهميتکه  گيردردیف گياهانی قرار می

 (.IRRI, 1981)تأکيد شده است برنج  در آناقتصادی 

حضور  ،1368بار در سال  نياول یبرا زين رانیا در

 ،گزارش شد و پراکنش آن النيشرق گ در واشسل

 ,.Yaghoubi et alمحدود به چند کرت کوچك بود )

 یآلودگ از یحاک ،قبل دهه كی یهایبررس(. 2010

 استان شرق) لنگرود یمنطقه یزارهايشال از درصد 75

 ,.Ghasemi et al) بود هرزعلف نیا به( النيگ

 15در  واشسل ها،بررسی نی(. مطابق آخر2010

ی استان گيالن زارهايدرصد شال 25شهرستان و در 

پراکنش دارد هزار هکتار(  50)بالغ بر بيش از 

(Golmohammadi, 2018). 

ساله و گاه چندساله واش گياهی است یكسل

(Cook, 1989تك ،)متعلق  ،آبزیبرگ، نيمهلپه، پهن

 40- 50به ارتفاع و  Pontederiaceaeبه خانواده 

 Siadat et) شودبذر تکثير می وسيلهمتر که بهسانتی

al., 2013های باتالقی، آبگيرها، (. این گياه در زمين

کند خوبی رشد میها و نهرهای آبياری بهکانال

(Mahmoudi Otaghvari & Asghari, 2012). 

 زنیجوانه یبرا ازيمورد ن یتجمع رجه حرارتد

که درجه روز رشد است، درحالی 263ش، واسل

هرز رایج شاليزار همانند سوروف و هایبرخی علف

ترتيب به درجه حرارت زنی بهاویارسالم، برای جوانه

درجه روز رشد نيازمند هستند؛  103و  119تجمعی 

هرز رایج، دیرتر هایواش نسبت به علفسلبنابراین 

تناوبی و زنی جوانه. (Obuchi, 1991)زند می جوانه

پس از کاشت و استقرار واش سلدیرهنگام رویش 

همانند کنترل رایج  هایهاز شيوامکان فرار آن برنج، 

در چنين . نمایدمی را فراهم خرابی و وجينگل

های برنج، شرایطی به دليل افزایش ارتفاع گياهچه

 برنج ميسر نيست سایبان زیر در واشسل دستیوجين

عالوه است. بهتر بردشوارتر و هزینه مراتب و یا به

نرم و گوشتی های رویشی اندام دستی،وجين هنگام

شوند و خارج می سُست بودن،پاره دليل به واش،سل

هرز از خاک ممکن نيست. در نتيجه کردن کامل علف

روید می هرز دوبارهپس از وجين مشاهده، علف

توانایی رشد از سوی دیگر،  )اطالعات منتشر نشده(.

هرز با این روش علفکنترل  ،خوب در شرایط غرقاب

 ,Naylor, 1996; Swarbrickسازد )منتفی مینيز را 

1987.) 



 19 ... هرز مهاجمها برای کنترل شيميایی علفکشگری علفغربال

 

واش، در زیر نشان داد که سل ایمشاهدات مزرعه

کند و به خوبی رشد و توسعه پيدا میکانوپی برنج، به

های سبز این گياه در وجود برگ زگار است.سایه سا

داخل شلتوک، به ویژه در برداشت ماشينی، افزایش 

رطوبت محصول و کاهش کيفيت برنج را به نبال دارد. 

واش، معموال پس از برداشت گلدهی و توليد بذر سل

رو، درصورت مدیریت برنج است و از این

 واشهرز پس از برداشت برنج، جمعيت سلهایعلف

 )اطالعات منتشر نشده(.کاهش خواهد یافت 

هرز هایمهار علف ترین شيوهمهم ،کنترل شيميایی

در ایران، مبارزه شیيميایی و  (.,Zimdahl 2010است )

هیا در زراعیت بیرنج، بیا حیداقل کشاستفاده از علف

تییییرین نقییییش در مییییدیریت قییییدمت، دارای بيش

 ,.Yaghoubi et al)هرز شییاليزار اسییت هییایعلف

متيل، سیولفورونهای بنکشواش به علف(. سل2017

متییيلن، کلوميتوکسییينيل، بوتییاکلر، بییوترالين، سییين

، اگزادییازون، اکسییآپیسیام توفوردی، گالیفوست،

متالين، پيپرونوس، پرتيالکلیر فلورفن، پاراکوآت، پندی

 ،کلیوراکنيبه تيوبنکیارب و کیو ، و پروپانيل حساس

کنید را تحمل می فنوکساپروپاست اما حساس نسبتاً 

(Ampong-Nyarko & De Datta, 1991.)  

هیییای بازدارنیییده کشاز علف میییداوماسیییتفاده 

هرز های( جهت کنترل علفALS) سينتاز تاستوالکتا

چند  بهمقاومت  موجب تکامل ،شاليزار در کره و ژاپن

 ,.Kuk et al) شیدواش هرز از جمله سیلگونه علف

تییوان بییا یمییرا  واشسییلقییاوم هییای م(. بيوتيپ2003

بنتیازون    اییو  یاستفاده از مخلوط بنتازون و توفورد

 ,.Im et al) کنتیرل کیردطور میثرری بیه آ،پییسییام

2007).  

در شاليزارهای  واشهای اخير، سریع سلسال

( و مازندران Golmohammadi, 2018استان گيالن )

 اطالعات منتشر نشده( به سرعت در حال گسترش)

است. تحمل به غرقاب، رشد در زیر سایبان برنج و 

هرز، نگرانی عدم شناخت کافی از این علف

کارشناسان را موجب شده است و کشاورزان نيز 

 کنند.برای کنترل دستی آن صرف میزیادی  هزینه

واش، احتمال آن دليل رویش دیرهنگام سلبه

هرز، کمتر در معرض دز که این علفوجود دارد 

مصرف رایج شاليزار قرار های خاککشر علفمور

ها در کنترل کشگيرد و با وجود اینکه بسياری از علف

ها ظاهراً در کشاند، اما این علفآن مورر گزارش شده

هرز نيستند. ای، قادر به کنترل این علفشرایط مزرعه

 Pontederiaceaeواش از خانواده از سوی دیگر، سل

این خانواده  هرزی ازهيچ علفاست و تاکنون واکنش 

های شاليزار در کشور مطالعه نشده است. کشبه علف

 ییکارا یبررسهدف از انجام این آزمایش،  بنابراین،

 دیجد یهاکشعلف از یبرخ زين و جیرا یهاکشعلف

 کنترل جهت)در دست مطالعه برای ربت(،  برنج مزارع

ل و ارا ه راهکاری برای کنتر واشسل ییايميش

 رویشی برگپاشهای پسکشی علفوسيلهواش بهسل

های برنج در شرایطی است که به دليل رشد گياهچه

واش در شاليزار وجود امکان وجين دیرهنگام سل

 ندارد.

 هامواد و روش

هاي كشكارایی برخی علفی بررس -آزمایش یک

  واشمصرف در كنترل سلخاک

وسسه تحقيقیات در مو  1396 تابستاناین آزمایش در 

 ،کامیل تصیادفیهای بلوکدر قالب طرح  ،برنج کشور

انجام شید. تيمارهیای آزمیایش شیامل  در فضای آزاد

انتخیابی  مصرفخاک کشعلف 15 رویشیپسکاربرد 

)از  بودکش بدون علف و تيمار شاهد (1برنج )جدول 

سیولفورونهای این آزمیایش، تنهیا بینکشبين علف

رتيالکلر، تيوبنکارب و تریافیامون  متالين، پمتيل، پندی

جهییت اند(. سییولفورون در ایییران ربییت شییدهاتوکسییی
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قطیر  بدون زهکیش بیه هایاز گلدان ،اجرای آزمایش

 دوحیدود  استفاده شد. ابتدامتر سانتی 13و ارتفاع  15

پیر شید و پیس از شیاليزار سوم هر گلیدان بیا خیاک 

، میزارع بیرنجهدف ایجاد شیرایط مشیابه  و باغرقاب 

اقیدام  خاک با آب )پادلينی((دستی نسبت به اختالط 

(، نيمییه دوم تيرمییاه)از پادلينیی(  پییسیییك روز  .شیید

میزارع از )ییك تیا دو برگیی(، واش های سیلگياهچه

 داخیلو شیدند آوری دارای آلودگی طبيعی جمع برنج

ابتدا تعداد بيشیتری گياهچیه  شدند. نشاکاریها گلدان

اطمينان از اسیتقرار،  شد و پس از کشت در هر گلدان

در  یکنواخت گياهچه 20ها به با تنك کردن، تراکم آن

ميیزان  ،هیاتوجه به مساحت گلدان هر گلدان رسيد. با

و بیه شید الزم بیرای هیر گلیدان محاسیبه  کشعلف

 برگیییی دو تییا سییه در مرحلییه ،پییاشصییورت نمییك

از اعمیال  پیسشید و  هر گلیدان اایافهبه واش، سل

 چهیار بیه حیدود هاگلدان ارتفاع آب کش،تيمار علف

 . افزایش یافتسانتيمتر 

 تيمارهاي آزمایش یک -1جدول 

Table 1. Treatments of the experiment 1 

Herbicide 

Common name 

Formulatio

n 

Trade 

name 

Investigated 

dose (gr.ai/ha) 
Chemical family Manufacturer  

bensulfuron-methyl   DF 60% Londax 30 Sulfonylureas Barzegaran barjasteh 

benzobicyclon SC 50% - 375 Other Sds Biotech k. k. 

flucetosulfuron WG 10% Fluxo 30 Sulfonylureas LG Life science 

halosulfuron-methyl WG 75% Sempra 30 Sulfonylureas Nissan chemical industries 

ipfencarbazone SC 25% - 150 Tetrazolinones Hokko chemical Ind 

oxadiargyl EC 3% Topstar 90 Oxadiazoles Upl, India 

pendimethalin EC 33% Stamp 990 Dinitroanilines Rahaandishkavan 

pretilachlor EC 50% Rifit 750 
Chloroacetamide

s 
Aria shimi 

pyrazosulfuron-ethyl WG 75% Pirouz 22.5 Sulfonylureas Leeds life Science 

pyrazosulfuron-ethyl WP 10% Saathi 15 Sulfonylureas Upl limited, mumbai India 

pyrazosulfuron-ethyl WG 10% Sirius 140 Sulfonylureas Nissan chemical industries 

pyrazosulfuron-ethyl +   

pretilachlor  

17% 

EB/pp 
Pyrazchlor 595 

Sulfonylureas + 

Chloroacetamide

s 

Bazarganan saray sepand 

pars 

pyrazosulfuron-ethyl + 

quinclorac 
WG 54% - 378 

Sulfonylureas + 

Quinoline 

carboxylic acid 

             - 

thiobencarb EC 50% Saturn 2000 Thiocarbamates Moshkfam fars 

triafamone + 

ethoxysulfuron 
WG 30% Council 45 

Sulfonanilide + 

Sulfonylureas Bayer 

 چهیار، بیه میدت یکشیعلفتيمارهای پس از اعمال 

اسیاس ارزییابی  ها برگلدان مرتبه،هر هفته دو  و هفته

 ارزییابی (،EWRC) چشمی سيستم استاندارد اروپایی

ر دهیا داده و ميیانگين( Sandral et al., 1997ند )شد

 پایان هفتیه قرار گرفت. در آماری مورد استفاده تجزیه

بیر از سطح خیاک کیف واشهای سلگياهچه ،چهارم

درجیه سیانتيگراد و بیه  75شدند و در آونی با دمیای 

ساعت خشك شدند  و سیپس وزن خشیك  48مدت 

کارایی تيمارهای میورد بررسیی  گيری شد.ها اندازهآن

بی چشمی و با دو روش ارزیا ،هرزهایدر کنترل علف

تغيير یافتیه  معادلهاز  با استفاده تودهگيری زیستاندازه

 (.1 معادله) ( تعيين شدAbbott, 1925) آبوت

                                                             HE % = (X – Y)/ X × 100       1معادله

 معادله:در این  



 21 ... هرز مهاجمها برای کنترل شيميایی علفکشگری علفغربال

 

 HEکش؛ ، درصد کارایی علفX ، وزن خشك

، Y شاهد )عدم کنترل( و تيمارهرز در هایعلف

کشی تيمار علف هرز درهایوزن خشك علف

 .است
واش به برخی واكنش سل مطالعه -2آزمایش 

انتخابی برنج در شرایط  پاشهاي برگكشعلف

 ايمزرعه

 رعییهمزو در  1396سییال زراعییی  اییین تحقيییق در

در  ،شیتدر ر سسه تحقيقات برنج کشیورمثپژوهشی 

های کامل تصیادفی بیا هشیت تيمیار قالب طرح بلوک

( و یییك تيمییار شییاهد بییدون 2کشییی )جییدول علف

ین آزمیایش در کشیور های اکشکليه علفکش )علف

کیش پریبنزوکسیيم و بییيسدو علیف اند وربیت شیده

در دسیت مطالعیه جهیت  SC 12/5%سدیم پایریباک

 هایی به ابعاد سه، در سه تکرار و در کرتربت هستند(

آزمیایش در زمينیی بیا در چهار متر بیه اجیرا درآمید. 

شید. انجیام واش سلهرز علفزیاد به آلودگی طبيعی 

بییه  04/05/1396در تییاری  کشییی تيمارهییای علف

 پشییتی سییمپاش بییا اسییتفاده ازپییاش و صییورت برگ

های بیر روی گياهچیه ماتابی و با فشار دو بار، شارژی

شد کرده بودند که در رقابت طبيعی با برنج رواش سل

برداری اول برگی( اجرا شد. نمونه )حدود چهار تا پنج

و  25/05/1396هیییییای ترتيب در تاری و دوم، بیییییه

 50×  50 ابعیادی بیه با استفاده از کیوادراتو  22/6/96

بر کییردن و پییس از کییف انجییام شییدمربییع متییرسیانتی

درجییه  75ها در آونییی بییا دمییای واش، نمونییهسییل

سییاعت خشیك شییدند و  48میدت  گراد و بییهسیانتی

صفات مورد  .گيری شدها، اندازهسپس وزن خشك آن

واش بیر بررسی شیامل ارزییابی چشیمی کنتیرل سیل

( و نيییز EWRC) سيسییتم اسییتاندارد اروپییاییاسییاس 

هرز، در سه و هفت هایوزن خشك علفگيری اندازه

تغييیر  معادلهبا استفاده از هفته پس از سمپاشی بود که 

 (. 1 معادله) بوت تعيين شدآ یافته

 2تيمارهاي آزمایش  -2جدول 

Table 2. Treatments of the experiment 2 

Herbicide 

Common name 

Formulatio

n 
Trade name 

Dose 

(gr.ai/ha

) 

Chemical family Company  

2,4-D SL 72% U46D-Fluid 1080 Phenoxy-carboxylic acids 
Raha Andish 

Kavan 

dicamba + 2,4-D SL 46.4% 
Dialen 

Super 
928 

Benzoic acid + Phenoxy-carboxylic 

acids 
Syngenta 

bispyribac-sodium SC 40% Clean weed 40 Pyrimidinyl (thio) benzoates 
Pirakeshtshim

i 

bispyribac-sodium SC 12/5% Vejin 31.25 Pyrimidinyl (thio) benzoates Kavoshkimia 

triafamone + 

ethoxysulfuron 
WG 30% Council 450 Sulfonanilide + Sulfonylureas Bayer 

propanil EC 36% Stam F-34 5400 Amides 
Kimiaye Sabze 

Shargh 

pyribenzoxim EC 5% Primax 600 Pyrimidinyl(thio)benzoate Eastchem 

Nontreated control - - - -   

 دردو مرتبیه  ،هرزهایارزیابی چشمی کنترل علف

ها در تجزیه اسیتفاده ميانگين دادهاز انجام شد و  هفته

بیه تيمیار شیاهد )بیدون کیاربرد  ،. در این ارزیابیشد

کشیی دارای تيمیار علفکش( نمیره صیفر و بیه علف

اختصیا   100واش، نمره کارایی کامل در کنترل سل

 تيمیار، سیبت بیه ایین دوهیا نداده شد و سیایر تيمیار

و  SASافیزار هیا بیا نیرمتجزییه داده شدند. دهینمره

در سیطح  LSDها با استفاده از آزمون مقایسه ميانگين

  .شددرصد انجام  پنجاحتمال 
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 نتایج و بحث

 1آزمایش

کشی در کارایی تيمارهای علفواش: توده سلزیست

 (.3واش بسییيار متفییاوت بییود )جییدول کنتییرل سییل

واش در چهیار هفتیه پیس از اعمیال وده سیلتزیست

گرم در گلیدان، متغييیر بیود.  93/0تيمارها، از صفر تا 

کشیی علفتيمارهایواش، بیه توده سلکمترین زیست

نيکییو  اتيل  فلوستوسییولفورون، پيرازوسییولفورون

اتيل   پرتيالکلییییر، ، پيرازوسییییولفورونکلییییوراک

   ونفیییامایتر(، WP 10%) اتيلپيرازوسیییولفورون

بیه تعلق داشیت ) کلونیسايبنزوبو  سولفورونیاتوکس

کش دليل تشابه تقریبی کارایی دو فرموالسیيون علیف

)سیاخت دو شیرکت   WP 10%اتيلپيرازوسولفورون

مختلف(، به منظور سهولت در بيان نتایج، تنها به ییك 

هیا در کش. کیارایی ایین علفتيمار اشاره شده است(

درصید بیود.  90از  بيشواش، سل تودهکاهش زیست

های دیگر محققیين مطابقیت دارد. این نتایج با گزارش

، (Kim et al., 2006)نتایج تحقيقات کيم و همکیاران 

در کنتیرل  فلوستوسولفوروننشان دهنده کارایی باالی 

 هرز،ایین علیفتیر کاهش تراکم و وزنواش بود. سل

پيیرازو   راکوکلیني کیو ترکيبیی کیشعلف وسيلهبه

 ,.Li et al) اسیتگیزارش شیده  اتيل نيیزفورونسیول

 ,.Pal et alبییه گییزارش پییال و همکییاران )(. 2012

خوبی کنترل واش را بهسل اتيلپيرازوسولفورن(، 2012

 ,Mahbub & Bhuiyan)نمود و محبوب و بویان نيز 

 80واش را کش در کنترل سلکارایی این علف (2018

ان، کیارایی . در بررسیی دیگیردرصد گیزارش کردنید

هیر دو  کنترلدر  بنزوبيسایکلونرویشی کش پسعلف

واش نيیز بسیيار میورر بيوتيپ حسیاس و مقیاوم سیل

 ,.Song et al., 2011 Kuk et alاسیت ) گزارش شده

2004;). 

متيل و کش هالوسییییییییولفوروندو علییییییییف

 کیاهش درصید 77و 64ترتيب با متيل، بهسولفورونبن

ایی کمتیری در کنتیرل واش، دارای کارتوده سلزیست

محبیوب و بوییان  .(3)جیدول  هرز بودنیداین علیف

(Mahbub & Bhuiyan, 2018) گیزارش دادنید کیه ،

متيل   سیییییولفورونبن هیییییایکشکیییییاربرد علف

هرز درصدی این علیف 80سدیم، کنترل پایریباکبيس

دیگییری، کییاربرد  در مطالعییهرا در پییی داشییته اسییت. 

 دومرحلیه  در متيلرونسیولفوفرموالسيون گرانیول بن

واش )شیش روز پیس از کاشیت سیلبرگیی  چهارتا 

شیید  هرزکامییل اییین علییف کنتییرل سییبب بییرنج(،

(Bernasor & De data, 1986 .) 

پرتيالکلیر،  ،متالينپندی ،های تيوبنکاربکشعلف

درصید  53تیا  23کاربازون نيز بیا ایپفنو  اگزادیارژیل

بخشی در تواش، کارایی راایتوده سلکاهش زیست

(. اییین 3هرز نداشییتند )جییدول کنتییرل اییین علییف

عنوان ترکيباتی جهت کنترل سوروف و ها، بهکشعلف

اند که تنها قیادر بیه ساله معرفی شدههای یكبرگپهن

تیا  5/1هرز حساس تا قبل از مرحلیه هایکنترل علف

گفته شد،  قبال باشند. همان طور کهدو برگی کنترل می

های شده در این پژوهش، گياهچیهنجامدر آزمایشات ا

رشدی حدود دو تا سیه برگیی بیا  واش در مرحلهسل

ها تيمار شیدند و ممکین اسیت دليیل عیدم کشعلف

نتیایج  ها باشد.کشهنگام این علفکارایی، کاربرد دیر

نشان داد ( Kuk & Kwon, 2003) کوک و کن تحقيق

ب را های بوتیاکلر، پرتيالکلیر و تيوبنکیارکشعلفکه 

هیای حسیاس و مقیاوم توان بیرای کنتیرل بيوتيیپمی

 کیار بیرد.هرز بهقبل از مرحله دوبرگی علف،واش سل

واش، های مقاوم سلدیگری بر روی بيوتيپ در مطالعه

هییای اگزادیییازون، بوتییاکلرو کشکارگيری علفبییه

زنی، منجر بیه مهیار پرتيالکلر در مرحله پيش از جوانه

کییه کییاربرد بوتییاکلر، آنلواش شیید، حاکامییل سییل

واش پرتيالکلر و تيوبنکارب در مرحله چهار برگی سل

در مقایسه با دو برگی آن، کاهش شیدید کیارایی ایین 
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 Imواش را در پی داشیت )ها در کنترل سلکشعلف

et al., 2007 گزارش کيدو و همکاران (. طبق((Kido 

et al., 2016از  قبل ،کاربازونکش ایپفنعلف ، چنانچه

از هییرز و یییا تنهییا کمییی پییس هییایعلییفزنی جوانییه

قادر بیه کنتیرل ایین  استفاده شود، واشسلزنی جوانه

کیش علیفهمچنیين مصیرف . هرز خواهد بیودعلف

، بیرنج نشایی مکانيزه کشتدیازون در شاليزارهای گزاا

بيوتيپ مقیاوم منجر به کنترل  ،دو روز قبل از نشاکاری

 (.Kuk et al., 2004) شد هااورهبه سولفونيل واشسل

واش در تيمییار بییا مخلییوط  توده سییلکییاهش زیسییت

درصید  100تا  95نيز  متالينمتيل   پندیسولفورونبن

 . (Tu et al., 2011)گزارش شده است 

واش بر اساس ارزیابی چشمی و مصرف در كنترل سلهاي خاکكشمقایسه ميانگين بررسی كارایی علف -3جدول 

 تودهزیست

Table 3. Mean comparison of the soil applied herbicide efficacies in Monochoria vaginalis control based on visual and 

biomass assessment 

 

واش در تيمار توده سلبيشترین زیست

( مشاهده شد که WG 75%)اتيل پيرازوسولفورون

توده نسبت به تيمار شاهد، دارای سه درصد زیست

بيشتری بود، هرچند این دو تيمار از نظر آماری 

توده نسبت داری نداشتند. افزایش زیستتفاوت معنی

بر  کشاین علف کنندگیبه شاهد، بيانگر ارر تحریك

 دزگی نندکیكارر تحر (.3واش بود )جدول رشد سل

 شودیم دهيناممسيس هور کش،آفت كیاز پایين 

(Duke et al., 2006و ب )که)هرز هایاز علف یرخ 

 ممکن، (کش هستندبه علف یا تحمل مقاومت یدارا

 ،هاکششده علفهيتوص مقادیر پایين یااست نسبت به 

 ,Belz & Duke) دداشته باشن یهورمون یهاپاس 

 دزهایها در کشعلف ی(. اررات هورمون2014

به اربات  یزراع یهااز گونه یعيوس فيطدر  ،کماريبس

Treatments  
Visual weed control (%) 

Biomass g/m2 (% 

reduction)  

1 aWAT 2WAT 3WAT 4WAT 4 WAT 

bensulfuron-methyl 11 31 61 73.3 (0.20) 77.3 

benzobicyclon 39.6 71 81 81 (0.07) 91.7 

flucetosulfuron 41 97.3 100 100 (0) 100 

halosulfuron-methyl 11 20.6 37.6 39 (0.32) 64.1 

ipfencarbazone 10.3 11 15.6 3.3 (0.41) 53.7 

oxadiargyl 61 14.3 12.3 5.3 (0.48) 46.4 

pendimethalin 9.3 12 15.6 3.6 (0.53) 40.5 

pretilachlor 4.3 15.6 6 4.3 (0.53) 40.9 

pyrazosulfuron-ethy (WG 75%) 3.6 8 4.3 0 (0.93) b103.28 

pyrazosulfuron-ethy (Saathi) 31 84.3 91 84.3 (0.04) 95.1 

pyrazosulfuron-ethy (Sirius) 8 98 95.6 82 (0.05) 94 

pyrazosulfuron-ethyl + Pretilachlor  100 100 100 98 (0.01) 98.5 

pyrazosulfuron-ethyl + Quinclorac 91 100 100 100 (0) 100 

phiobencarb 9.6 10.6 14.6 4.3 (0.68) 23.9 

priafamone + Ethoxysulfuron 39.6 51 74.3 84.3 (0.06) 93.3 

Nontreated control - - - - (0.90) 0 

LSD (P=0.05) 2.03 2.59 2.63 2.69 (0.090) 8.162 

a WAT= week after treatment. Numbers in the parentheses represent weed dry weight (g.m-2) and numbers outside the 

parentheses represent the percentage of weed biomass reduction in related treatment. b Data greater than 100 indicate increase in 

weed dry weight compared with nontreated control. 
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تحریك  در خصو گرچه اطالعات رسيده است؛ ا

محدود  اريبسها کشتوسط علف هرزهایرشد علف

 پایين یدزها ها نشان داد که. بررسیاست

هرز هایعلفرشد  سبب تحریك ،ليتایپکساپروپوفن

 والفیو  (.Phalaris minor Retz)واش خونی

و رشد  شیافزا( شد و L. Avena fatua)ی وحش

 Abbas) توليد بذر در هر دو گونه را به دنبال داشت

et al., 2016.)  آن که در دیگری مطالعهدر 

 Abutilon theophrasti) هرز گاوپنبههایعلف

Medikus. )و  تیفوزيمختلف گل ریمقاد با سوروف و

ی برا یاررات هورمون شدند، ماريت ناتیگلوفوز

مشاهده شد  تیفوزيشده با گلماريت سوروف

(Schabenberger et al., 1999.) 

نتایج تجزیه  ها:کشارزیابی چشمی کارایی علف

واش هرز سلواریانس نشان دهنده ارر تيمارها بر علف

. ه اسیت()جدول تجزیه واریانس نشیان داده نشیدبود 

ها در کنترل کشطورکلی، نتایج ارزیابی کارایی علفبه

گيری واش به روش چشیمی، مشیابه نتیایج انیدازهسل

نتیایج ارزییابی  هرز بود. مقایسیهتوده این علفزیست

پفنیییا متيل،هییای هالوسییولفورونکشکییارایی علف

 و الکلییريپرت ن،متاليیپنیید وبنکییارب،يکاربییازون، ت

ها بیه روش روش چشمی با ارزیابی آنبه  لیارژیداگزا

دهیید کییه روش توده نشییان میگيری زیسییتانییدازه

 50ها را گیاه تیا کشگيری چشمی، کارایی علفاندازه

رو، (. از ایین3درصد کمتر برآورد کرده است )جدول 

تیری بیرای توده را باید روش معتبرگيری زیستاندازه

رسید کیه می نظرها دانست. بهکشکارایی علف مطالعه

واش، در تيمییار بییا های سییبز و گوشییتی سییلانییدام

دهنید، ها، به سرعت تغييیر رنی( نشیان نمیکشعلف

های فيزیولوژییك کش، برخیی رونیدکه علیفدرحالی

نماید و مانع رشد طبيعی گياه خواهد گياه را مختل می

 شد. 

ها در كنترل كشبررسی كارایی علف -2آزمایش  

 ايرعهواش در شرایط مزسل

واش در تيمارهای ميزان کنترل سل توده:زیست

(. 4ها ، متفاوت بود )جدول کشمختلف کاربرد علف

واش در سه هفته پس از اعمال توده سلزیست

گرم در  6/226کشی، از صفر تا های علفتيمار

توده، به تيمار ترین زیستمترمربع متغيير بود. بيش

های توفوردی، کششاهد تعلق داشت. کارایی علف

(، SC 40%) میسدباکیریپاسدایکامبا   توفوردی، بي

(، پریبنزوکسيم و SC %12.5) میسدباکیریپاسيب

در کنترل این  سولفورونیاتوکس   ونفامایتر

کنترل (. پيشتر،4بود )جدول  100تا  98هرز، علف

های هورمونی کشعلف وسيله بههرز این علفمورر 

آ، گزارش شده پیسیاممبا و یکااد ،نظير توفوردی

در  .(Varshney, 1976; IRRI, 1981است )

هرز توسط توفوردی علفای، کنترل مورر این مطالعه

 آنکاربرد  اگرچه ،شد گزارش ،برگی از مرحله چهار

عدم  ،واشبرگی سل یا در مرحله دوو  پيش از ظهور

بر  (.Lamid, 1981همراه داشت )آن را به کنترل

 Kobayashiهای کوبایاشی و همکاران )سیاساس برر

et al, 2007کش بيسعلف ترکيب (، استفاده از

بسيار خوب کنترل ب، تيوبنکار   سدیم باکیپایر

سيبدر تحقيق دیگری،  .همراه داشتواش را بهسل

واش را به ( توانست سلSC 100) میسدباکیریپا

(. Herath et al, 2007درصد کنترل کند ) 90ميزان 

و  باکیریپاسيب هایکشکارگيری علفبه همچنين

به در سيستم کشت مستقيم برنج، سولفورون اتوکسی

 ,Kumar & Ladhaانجاميد )واش سلخوب کنترل 

 ,Herath et al) هراس و همکاران گزارشبه (.2011

در کنترل  بنزوکسيمپيری  کارایی پرتيالکلر  (،2007

بود. در درصد  86، کشت مستقيمدر سيستم واش سل

کش پروپانيل، از کارایی این مرحله از ارزیابی، علف

توده( در کنترل درصدکاهش زیست 60نسبی )



 25 ... هرز مهاجمها برای کنترل شيميایی علفکشگری علفغربال

 

(. در برخی 4واش برخوردار بود )جدول سل

در کنترل  ليپروپان کشها، کارایی علفبررسی

 Kumarبخش گزارش شده است )واش راایتسل

& Ladha, 2011; Soerjani et al., 1987 در .)

بررسی دیگری، نتایج متفاوتی گزارش شد و کارایی 

روز پس  واش در هفتدر کنترل سل ليپروپانکاربرد 

 21 آ درپیسیام کاربرد و به دنبال آن برنج از کاشت

 Herathدرصد گزارش شد ) 86 ،کاشتپس از  روز

et al., 2007.) 

 روش ارزیابی چشمی واش بهتوده سلپاش بر زیستكشی برگمقایسه ميانگين بررسی اثر تيمارهاي علف -4جدول

Table 4. Mean comparison of the effects of foliar applied herbicide on Monochoria vaginalis biomass based on visual 

assessment. 

 

ها در هفت هفته پس از کشبررسی کارایی علف

هایی و تفاوتها شباهت ،کشیاعمال تيمارهای علف

 اعمال با مرحله قبلی ارزیابی )سه هفته پس از

کارایی  ،تيمارهابيشتر در و طورکلی ه. بداشت( هاتيمار

کارایی  اما در سه و هفت هفته مشابه بود هاکشعلف

، (SC %12.5) سدیمپایریباکهای بيسکشعلف

 ،ه ترتيبب پروپانيل و سولفوروناتوکسی   ونمافتریا

. (4د )جدولدرصد کاهش پيدا کر 37دو، هشت و 

 هرز پيزورهای علفرشد مجدد گياهچه

تيمارشده ( .Bolboschoenus maritimus Lدریایی)

گزارش شده است  بوتاکلر قبالکش با علف

(Yaghoubi et al., 2017 .) 

 مقایسه :ایارزیابی چشمی در آزمایش مزرعه

دهد که دو روش ارزیابی نشان می 4نتایج در جدول 

توده در بيان کارایی گيری زیستچشمی و اندازه

 ها تقریبا مشابه بودند.کشعلف

 گيرينتيجه

هیا در دو شیرایط کشدر این تحقيق، کارایی علف

ل روییش تیا های درحامصرف )گياهچهمتفاوت خاک

پاش)گياهان دارای بیی از چهیار تیا و برگ سه برگی(

پنج برگ( بررسی شد. طبق نتایج حاصیل از آزمیایش 

پیییاش توفیییوردی، هیییای برگکشای، علفمزرعیییه

(، SC 40%سیدیم )پایيباکتوفوردی  دایکامبیا و بيس

واش در هرز بیالغ سیلهیایموجب مهیار کامیل علف

 ECسدیم )ایریباکپکش بيسشاليزار شدند. سه علف

   ونماافیییییییییتری (، پریبنزوکسیییییییییيم و12.5%

نيییز دارای کنتییرل بسییيار خییوبی  سییولفوروناتوکسی

کش هرز بودنیید. علییف( در کنتییرل اییین علییف≥90)%

( در کنتیرل ≤%23پروپانيل فاقید کیارایی قابیل قبیول )

های واش بود. اگرچه عملکرد انتخابی فرموالسيونسل

Treatments Visual weed control (%) 

Biomass g/m-2 

(% reduction) 

3 aWAT 7 WAT 3 WAT 7 WAT 

2,4-D 100.0   100.0  (0.0) 100  (0.0) 100  

dicamba+2,4-D 100.0    100.0  (0.0) 100  (0.0) 100  

bispyribac-sodium (SC 40%) 100.0   100.0  (0.0) 100  (0.0) 100  

bispyribac-sodium (SC 12/5%) 98.3  93.6  (3.9) 98  (16.2) 96  

triafamone+ethoxysulfuron 100.0  91.6  (0.0) 100  (36.6) 92  

propanil 50.3  17.0  (90.3) 60  (373.1) 23  

pyribenzoxim 95.0  95.00  (4.3) 98  (8.5) 98  

Nontreated control - - (226.6) 0  (490.1) 0  

LSD (P=0.05) 4.36 3.68 6.82 (2.79) 12.99 (2.40) 
a WAT= week after treatment. Numbers in the parentheses represent weed dry weight (g.m-2) and numbers outside the 

parentheses represent the percentage of weed biomass reduction in related treatment.  

https://www.cabi.org/isc/datasheet/34807#47ACC291-E662-413C-8640-9BD8727AEEE2
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مبا مورد بررسیی در ایین توفوردی و توفوردی   دایکا

های نشییایی بییرنج آزمییایش، هنییوز بییر روی گياهچییه

ها پیس از برداشیت مطالعه نشده است، اما آن خوبیبه

هرز قابليیت برنج نيیز در کنتیرل شیيميایی ایین علیف

واش در کییاربرد دارنیید. باتوجییه بییه بيولییوژی سییل

اکوسيستم شاليزار )یکسیاله و تکثيیر از طرییق توليید 

دهد و بیا موالً پس از برداشت برنج گل میبذر( که مع

هیای ارزان کشکیه توفیوردی از علفدرنظرگرفتن آن

بیر  کششیود و ایین علیفمی قيمت کشور محسوب

برگان شاليزار )بنیدواش و سیوروف و ...( روی باریك

دام، پیس از برداشیت بیرنج حیا ز که از نظیر علوفیه 

هییای کشتییوان علفتییارير اسییت، میانیید، بیاهميت

واش توصيه نمیود. نتیایج هورمونی را برای کنترل سل

مصرف گلدانی نيز حاکی از کنترل بسيار خاک آزمایش

هیییای کشعلف وسیییيلهواش به( سیییل≥%90میییورر )

اوره )فلوستوسییولفورون، بنزوبيسییایکلون، سییولفونيل

  پرتيالکلر، پيرازوسیولفورون    اتيلپيرازوسولفورون

 و WP 10%))اتيل فورونکیییوینکلراک، پيرازوسیییول

هیای کش( بیود و علفسولفورون  اتوکسی ونماافتری

کاربازون، پفنیا متيل،هالوسولفورونمتيل، سولفورونبن

 ،لیییارژیداگزا و الکلییريپرت ن،متاليیپنیید وبنکییارب،يت

هرز بودنید. دارای کارایی کمتری در کنترل ایین علیف

هیییا در کشتوجهی از علفاگرچیییه تعیییداد قابیییل

های گلییدانی، دارای کییارایی خییوب بییر روی بررسییی

واش بودند اما به منظور ارا ه یك توصيه هرز سلعلف

های مورد نظر کشکاربردی الزم است که کارایی علف

هیایی بیا کشای بررسی شود تا علفدر شرایط مزرعه

ی کارایی کافی بیرای کنتیرل شیيميایی ایین طول دوره

 هرز ارا ه شوند.علف

 داتپيشنها

هیییای پرتيالکلیییر، کشدر ایییین آزمیییایش، علف

متالين و اگزادیارژییل، کاربازون پندیتيوبنکارب، ایپفن

های دو تا سه برگی فاقد کارایی کافی بر روی گياهچه

هیا را در کشواش بودند. دیگر محققان، این علفسل

انید. بیا واش میورر گیزارش کردهکنترل شيميایی سیل

هیای فیوق در کنتیرل دیگیر کشکه علفتوجه به این

هرز مهم شاليزار همانند سوروف بسيار مورر هایعلف

هیا در هستند، بررسی کارایی مصرف پيش رویشیی آن

شییییییود.واش پيشیییییینهاد میکنتییییییرل سییییییل

 منابع

Abbas, T. Nadeem, M., Tanveer, A. and 

Zohaib, A. 2016. Low doses of 

fenoxaprop-P-ethyl cause hormesis in 

littleseed canarygrass and wild oat. 

Planta Daninha. 34(3): 527-533. 

Abbott, W.S. 1925. A method of 

computing the effectiveness of an 

insecticide. J. Econ. Entomol. 18: 

265-267. 

Ampong-Nyarko, K. and De Datta, S.K. 

1991. A Handbook for Weed Control 

in Rice. International Rice Research 

Institute. 113 Pp. 

Belz, R.G. and Duke, S.O. 2014. 

Herbicides and plant hormesis. Pest 

Manag. Sci. 70(5): 698-707. 

Bernasor, P.C. and De datta, S.K. 1986. 

Chemical and cultural control of 

bulrush (Scirpus maritimus L.) and 

annual weeds in lowland rice (Oryza 

sativa L.). Weed Res. 26(4): 233-244. 

Cheng, W., Sakai, H., Nishimura, S., Yagi, 

K. and Hasegawa, T. 2010. The 

lowland paddy weed Monochoria 

vaginalis emits N2O but not CH4. 

Agric. Ecosyst. Environ. 137(1): 219-

221. 

Cook, C.D.K. 1989. Taxonomic revision of 

Monochoria (Pontederiaceae). In: 

Plant Taxonomy, Phytogeography 

and Related Subjects (ed. by Tan, K., 

R.R. Mill and T.S.Elias). The Davis 

and Hedge Festschrift, Edinburgh 

University Press, Edinburgh. 149–

184. 

Duke, S.O., Cedergreen, N., Velini, E.D. 

and Belz, R.G. 2006. Hormesis: Is it 

an important factor in herbicide use 

and allelopathy? Outlooks Pest 

Manag. 17(1): 29-33. 



 27 ... هرز مهاجمها برای کنترل شيميایی علفکشگری علفغربال

 
Ghasemi, S., Zand, E. and Minbashi, M. 

2010. Supplying a dispersion map 

and populations indexs Monochoria 

vaginalis in Langroud's fields. The 

3rd Iranian Weed Science Congress, 

17-18 February 2010, Babolsar. 

Golmohammadi, M.J. 2018. Identifying 

and determining the dominance of 

weeds in rice fields due to different 

climatic, weather and management 

conditions with GIS and GPS system 

in Guilan Province. PhD Dissertation 

in Weed Science. University of 

Mohaghegh Ardabili. 129 Pp. 

Herath, H., Abeysekara, A. and 

Senevirathne, R. 2007. Effect of 

pretilachlor+pyribenzoxim 320 EC 

on weed control in wet-seeded rice in 

Sri Lanka. Paper presented at the 

Proceedings of the 21st Asian Pacific 

Weed Science Society (APWSS) 

Conference, 2-6 October 2007, 

Colombo, Sri Lanka. 

IRRI. 1981. Proceedings of the 

Conference on Weed Control in Rice. 

Los Baños Philippines. 422 Pp. 

Im, I., Kim, S. and Kang, J. 2007. Control 

of sulfonylurea-resistant weeds in 

paddy fields of Korea. Paper 

presented at the Proceedings of the 

21st Asian Pacific Weed Science 

Society (APWSS) Conference, 2-6 

October 2007, Colombo, Sri Lanka. 

Kido, T., Okita, H., Okamura, M., 

Takeuchi, T. and Morita, K. 2016. 

Development of a rice herbicide, 

ipfencarbazone. J. Pestic. Sci. 

41(3):113-119.  

Kim, D.S., Hwang, K.H., Lee, J.N. and 

Koo, S.J. 2006. Herbicidal action 

mechanism of flucetosulfuron. 

Korean J. Weed Sci. 26(3): 316-322. 

Kobayashi, M., Honda, H., Yamaji, Y., 

Hanai, R. and Yasuda, A. 2007. 

Biological performance of 

bispyribac-sodium+ thiobencarb 915 

OD in rice. Proceedings of the 21st 

Asian Pacific Weed Science Society 

(APWSS) Conference, 2-6 October, 

Colombo, Sri Lanka. 246-251. 

Kuk, Y.I., Jung, H.I., Kwon, O.D., Lee, 

D.J., Burgos N.R. and Guh, J.O. 

2003. Sulfonylurea herbicide 

resistant Monochoria vaginalis in 

Korean rice culture. Pest Manag. Sci. 

59(9):949-961. 

Kuk, Y.I. and Kwon, O.D. 2003. Effective 

herbicides for control of 

sulfonylurea-resistant Monochoria 

vaginalis in paddy field. Korean J. 

Crop Sci. 48(4): 286-291. 

Kuk, Y.I., Kwon, O.D. and Im, I.B. 2004. 

Effective herbicides by application 

timing for control of sulfonylurea 

resistant Monochoria vaginalis, 

Lindernia dubia, and Rotala indica in 

wet-seeding and machine 

transplanting rice culture. Korean J. 

Weed Sci. 24(1): 30-42. 

Kumar, V. and Ladha, J.K. 2011. Direct 

seeding of rice: Recent developments 

and future research needs. Advance 

Agric. 4(13): 111-297. 

Lamid, Z. 1981. Biology and response of 

Monochoria vaginalis to selected 

herbicides at different growth rate. 

Online available. 2018. 

http://agris.fao.org/agris-

search/search.do?recordID=XB81108

87. html. Accessed: June 13, 2018. 

Li, H., Zhang, L.l., Zhu, W.D., Qiu, Y.l., 

Yao, Y.T. and Zhang, J. 2012. Effects 

of Wettable Powder mixed with 

quinclorac and pyrazosulfuron for 

control of weeds in direct sowing rice 

fields. Hubei Agric. Sci. 3: 0-24. 

Mahbub, M. and Bhuiyan, M. 2018. 

Performance of bensulfuran methyl 

12%+ bispyribac sodium 18% WP 

against annual weeds in transplanted 

rice (Oryza sativa L.) cultivation in 

Bangladesh. Scientia. 21(3): 85-92. 

Mahmoudi Otaghvari, A. and Asghari, J. 

2012. Important Weeds of Farms and 

Rangelands of Iran. Mazandaran 

University (In Persian). 179 Pp. 

Mohammad Sharifi, M. 2000. Practical 

handbook of paddy weeds and 

herbicide management in Iran: 

Ministry of Agriculture. (In Persian). 

114 Pp. 

Naylor, R. 1996. Herbicide Use in Asian 

Rice Production. Perspectives from 

Economics, Ecology, and the 

Agricultural Sciences. In: R. Naylor 

(ed.), Herbicides in Asian Rice 

Transitions in Weed Management, 3–

26. Institute for International 

Studies, Stanford Univ., and IRRI, 

Palo Alto and Manila. 

Obuchi, K. 1991. Herbicide use in paddy 

rice in Japan. Short report of Nissan 

Chemical Industries, Ltd. p1-48. (in 

Japanese). 

Pal, S., Ghosh, R., Banerjee, H., Kundu, 

R. and Alipatra, A. 2012. Effect of 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Proceedings+of+the+21st+Asian+Pacific+Weed+Science+Society+(APWSS)+Conference%2c+2-6+October+2007%2c+Colombo%2c+Sri+Lanka%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Proceedings+of+the+21st+Asian+Pacific+Weed+Science+Society+(APWSS)+Conference%2c+2-6+October+2007%2c+Colombo%2c+Sri+Lanka%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Proceedings+of+the+21st+Asian+Pacific+Weed+Science+Society+(APWSS)+Conference%2c+2-6+October+2007%2c+Colombo%2c+Sri+Lanka%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Proceedings+of+the+21st+Asian+Pacific+Weed+Science+Society+(APWSS)+Conference%2c+2-6+October+2007%2c+Colombo%2c+Sri+Lanka%22
http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XB8110887
http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XB8110887
http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XB8110887


 (1) 15هرز های(/ مجله دانش علف1398) و همکاران حضرتی 28

 
pyrazosulfuron-ethyl on yield of 

transplanted rice. Indian J. Weed 

Sci. 44(4): 210-213. 

Sandral, G.A., Dear, B.S., Pratley, J.E. 

and Cullis, B.R. 1997. Herbicide dose 

rate response curves in subterranean 

clover determinate by a bioassay. 

Aust. J. Exp. Agri. 37: 67-74. 

Schabenberger, O., Tharp, B.E., Kells, 

J.J. and Penner, D. 1999. Statistical 

tests for hormesis and effective 

dosages in herbicide dose response. 

Agron. J. 91(4): 713-721.  

Siadat, A., Madhaj, A. and Esfahani, M. 

2013. Cereals. Publications 

University of Mashhad. 352 Pp. 

Soerjani, M., Kostermans, A.J.G.H and 

Tjitrosoepomo, G. 1987. Weeds of 

Indonesia. Jakarta, Indonesia: Balai 

Pustaka, 716 Pp.  

Song, J.E., Park, M.S., Jeong, J.H., Park, 

E.H. and Jeong, C.K. 2011. 

Herbicidal efficacy affected by 

different formulation of 

benzobicyclon-mixtures herbicides in 

paddy rice field. Korean J. Weed Sci. 

31(4): 384-393. 

Swarbrick, J. and Mercado, B.L. 1987. 

Weed Science and Weed Control in 

Southeast Asia: An Introductory 

Text for Students of Agriculture in 

Southeast Asia: Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. 

203 Pp. 

Tu, A.P., Gong, F.T., Zhu, W.D., Wang, J. 

and Lian, L. 2011. Effects of 17% 

Wettable Powder mixed with 

bensulfuron methyl and 

pendimethalin for control of weeds in 

transplanted rice fields. Hubei Agric. 

Sci. 21, 021. 

Tungmunnithum, D., Boonkerd, T., 

Zungsontiporn, S. and Tanaka, N. 

2016. Morphological variations 

among populations of Monochoria 

vaginalis (Pontederiaceae) in 

Thailand. Phytotaxa. 268(1):57- 68. 

Varshney, C. and Rzóska, J. 1976. 

Aquatic Weeds in South East Asia. 

Springer Science+Business Media. 

396 Pp. 

Yaghoubi, B., Tahghighi, H. and 

Mohammadvand, E. 2017. 

Evaluation of quinclorac herbicide 

for bulrush (Schoenoplectus 

maritimus L.) and barnyardgrass 

(Echinochloa crus-galli L.) control in 

transplanted rice. J. Crop Prod. 

Proc. 7(1) :17-29.  

Yaghoubi, B., Alizadeh, H., Rahimian, H., 

Baghestani, M., Mohammad Sharifi, 

M., and Davatgar, N. 2010. A review 

on researches conducted on paddy 

field weeds and herbicides in Iran. 

3rd Iranian Weed Sci. Congress. 

Babolsar, Mazandaran, Iran. pp 2-

11. (in Persian with English 

abstract). 

Zimdahl, R. 2010. A History of Weed 

Science in the United States. Elsevier 

Inc. 207 Pp 

  

 


