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 مقدمه -9
آبی و یا  های مختلف از جمله سرمای اول فصل، شوری، دمای باال، کم برنج تحت تأثیر تنش

هنگام  عالوه مصرف زود هب. گیرد بود عناصر غذایی قرار می های ناشی از کمبود یا بیش آسیب

تر مورد توجه قرار گرفته و  شود که کم در این زراعت سبب وارد شدن تنش بر برنج می ها کش علف

های محیطی و کمبود یا سمیّت  زا از جمله تنش ها به دیگر عوامل تنش کش معموالً تنش ناشی از علف

ها تغییرات متعددی را در رشد و ساختمان گیاهان  کش علف. شود عناصر غذایی نسبت داده می

های شدید مورفولوژیكی  حدود این تغییرات از بازدارندگی محض رشد تا ناهنجاری. ندشو یموجب م

های خاصی را تغییر  که فقط اندام این ترکیبات ممكن است بر کل گیاه تأثیر گذاشته، یا این. باشد می

ختالف دیگر متفاوت باشد، ولی ا ی گیاهی به گونه ی ها ممكن است از یك گونه کش اثرات علف. دهند

( سوروف)ها  برگ عالوه در شالیزار باریك هب. برگ از موارد متداول است بین گندمیان و گیاهان پهن

بدیهی است که تغییرات . کنند تر نمایان می ها را آشكارتر و سریع کش ها اثرات علف نسبت به جگن

در رشد و ساختمان ها بر تغییرات قابل مشاهده  کش قابل رویت ناشی از تنش علف بیوشیمیایی غیر

ها و  ها باعث تغییر در تقسیم سلولی، طویل شدن سلول و تمایز بافت کش علف. باشد گیاه مقدم می

این تغییرات موجب ممانعت از رشد، آویختگی و یا . گردند همچنین باعث فساد سلولی و بافتی می

نیز باعث تغییر شكل  مردگی شده و تشكیل کوتیكول را کاهش و ها، سفیدی برگ و بافت زردی برگ

ها،  ها، تیوکاربامات ها از جمله کاربامات کش بسیاری از علف. گردند ها و غشاء سلولی می اندامك

کنند و باعث اختالل در  می میتوز ممانعت ایجاددر تقسیم سلولی یا  از این قبیل،ها و  نیتروآنیلین دی

م اختالالت رشدی یبرخی عال. اندازند خیر میادهی یا رسیدگی را به ت شوند و گل رشد ظاهری می

، خم شدن، چرخش و پیچیدگی (آویختگی به طرف زمین)ها شامل اپیناستی  کش ناشی از علف

ها،  اکسین از جمله فنوکسی های شبه کش ها است که ناشی از کاربرد نادرست علف ها و برگ ساقه

های جدید در  جه، تشكیل جوانهسایر اختالالت رشدی نظیر افزایش پن. دیكامبا و پیكلورام است

های ضخیم، تغییر شكل برگ و کلئوپتیل، کاهش تشكیل  گره، برگ ها، کاهش طول میان گره میان

اوره همانند  های سولفونیل کش علف. ثانویه و تكامل غیرطبیعی گیاهچه است  های ریشه

های  ه سبب تغییر رنگ اندامهای آمین با ممانعت از سنتز و انتقال اسید( لونداکس) متیل سولفورون بن

اثرات سوء این . کنند هوایی برنج به رنگ سبز تیره شده و از رشد و طویل شدن ریشه جلوگیری می

از دیگر . ها ممكن است ظاهراً مورد توجه قرار نگرفته و یا به آسانی قابل درک نباشد کش گروه از علف

کوتولگی برنج است که از  ی در برنج، عارضهها  کش موارد شاخص ایجاد اختالالت رشدی ناشی از علف

 اگرچه این عارضه ابتدا.  رفته استدهه پیش در شالیزارهای شمال کشور مورد توجه قرار گ  حدود دو
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اصر ـبود عنـیل آن به کمـد دلـا بعـرفت، امـرار گـمورد بررسی ق( ویروس) عوامل میكروبی نظراز 

کوتولگی  ی های تكمیلی نشان داد که دلیل عارضه بررسی چندهر .ویژه روی نسبت داده شد ی بهـغذای

است که در این نشریه مورد بحث ( ساترن) کش تیوبنكارب مصرف نادرست علف ،برنج در شمال کشور

 .قرار گرفته است
 

 كوتولگي برنج چيست؟ -2
دهی و  ای است فیزیولوژیكی که سبب اختالل در روند طبیعی رشد، گل کوتولگی عارضه

های  تیره، کاهش ارتفاع، برگ م شاخص این عارضه شامل رنگ سبزیعال. شود دگی برنج میرسی

خیر و اهای کوتاه و متراکم به همراه ت دهی، تولید خوشه مانند و یا کوتاه و ضخیم، تاخیر در گل قالب

اهش افزایش شدید تعداد پنجه و گاه ک) متعارف زنی غیر  پنجه. غیریكنواختی در رسیدن محصول است

بارده و شكننده، عدم تلقیح گل و افزایش پوکی در دانه از دیگر  های غیر و تولید پنجه( تولید پنجه

م فوق مشاهده یدر یك مزرعه ممكن است فقط بخشی یا تمام عال. کوتولگی استی  م عارضهیعال

کش  علفدر اثر مصرف  ،م فوقیعال ی کوتولگی برنج در شالیزارهای شمال کشور با مجموعه. شوند

 (.1394یعقوبی، ) شود ایجاد می( با نام تجاری ساترن) تیوبنكارب
 

 م عارضه يعال -3
طور نامنظم و پراکنده در برخی مزارع  م عارضه حدود سه هفته پس از نشاکاری و بهیاولین عال

ه ارتفاع، وج ی ها همراه با رنگ سبز تیره و عدم توسعه کاهش یا توقف رشد نشا. قابل مشاهده است

 (.1 شكل)های سالم اطراف است  های آلوده از بوته تمایز بوته

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (اصلی) دارای کوتولگی خفیف ی رشد در مزرعه ی کوتولگی در مراحل اولیه ی م عارضهیعال -9شکل 
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 شوند تدریج تحلیل رفته و کامال خشك می  ها به در صورت شدت عارضه در مزرعه، برخی بوته

  اگرچه. تر است های باتالقی بیش های برنج در خاک میر گیاهچه و  سارت یا مرگمیزان خ(. 2شكل )

است، اما توقف تولید پنجه و  کوتولگی ی عالمت غالب عارضه ،کاهش ارتفاع و افزایش تولید پنجه

 .شود افزایش ارتفاع نیز در برخی مزارع دارای کوتولگی مشاهده می
 

 

 

 
 

 

 

 

های برنج،  خشبی شدن گیاهچه)کوتولگی در شالیزار دارای کوتولگی شدید  ی م ظاهری عارضهیعال –2شکل 

 (ای ها همراه با تغییر رنگ از سبز روشن به سبزتیره تا قهوه میر برخی گیاهچه  و  خشكیدن و مرگ

 (اصلی)
 

ها در یك گیاهچه حالت طبیعی و برخی دیگر نامتقارن و پیچیده و یا کوتاه و دارای  برخی برگ

م اختالالت رشدی ناشی از کوتولگی یها نیز از دیگر عال پیچش غیرطبیعی برگ. تری هستند رهرنگ تی

 (.3شكل ) است

 

 

 

 

 

 

 

 (اصلی) و پیچیدگی برگ در گیاهچه دارای کوتولگی( راست) برگ سبز تیره، کوتاه، ضخیم و شكننده -3شکل 
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ت هورمونی ناشی از این بیانگر اختالال ،های مختلف کج و معوج شدن ساقه و برگ با شدت

 (.4شكل )کش است  علف
 

 

 

 

 

 

 
 (اصلی) (چپ) کوتولگی ی و پیچیدگی برگ برنج در عارضه( راست) تورم ساقه –4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (اصلی) (چپ) و دارای کوتولگی شدید( راست) برنج سالم بدون کوتولگی ی یك کپه –8شکل 

 

، (6شكل ) خوبی نمایان بود اهش ارتفاع برنج بهکش در ک ثیر دز علفاهای گلدانی ت در بررسی

رسد کشاورزان  نظر می به. ای بود کش ساترن در شرایط مزرعه که مشابه اختالالت رشدی ناشی از علف

وجین  ی شیمیایی نسبت به هزینه ی دلیل ارزانی مبارزه های هرز و به منظور کنترل بهتر علف به

هرز و اجتناب از وجین   های کش برای کنترل بهتر علف علف دستی، تمایل به مصرف مقدار بیشتری از

تر به  اختالل در رشد و نمو برنج و خسارت بیش ،آن ی دستی دارند که از عوارض منفی و ناخواسته

 .گیاه زراعی است
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ترتیب از  ها به گلدان)های مختلف  های دارای کوتولگی با شدت سالم بدون کوتولگی و گیاهچه ی گیاهچه –6شکل 

سالم در  ی گیاهچه(. اند ساترن قرار گرفته ی شده های صفر، یك، دو و سه برابر دز توصیه راست به چپ در معرض دز

تر بوده و  های دارای کوتولگی دارای رنگ سبز تیره و ارتفاع کوتاه سمت راست دارای رنگ سبز روشن و گیاهچه

 ("سمت چپ"ی برنج در حال مرگ است   شده، گیاهچه ر دز توصیهبراب  در سه. نرمال هستند های غیر دارای پنجه

 (اصلی)

 

های کوتوله و سالم به وضوح  با آغاز رشد طولی برنج و افزایش ارتفاع ساقه، اختالف گیاهچه

های کوتوله و نشاکاری گیاهان سالم ممكن است مانع از  حذف گیاهچه(. 7شكل ) شود نمایان می

های باتالقی شدید بازیابی و رشد  در مزارع دارای خاک. ایط مزرعه داردخسارت شود که بستگی به شر

ها و غرقاب  مزارع و خشك کردن خاک كشیزهبخش نخواهد بود و در صورت  گیاهان جدید رضایت

 . تر خواهد بود تری بودند و خسارت کوتولگی کم مجدد، گیاهان دارای سرعت بهبودی بیش

 

 

 
 

 

 

 
 

 

تر و  های وسط کرت دارای رنگ سبز تیره یكنواختی مزرعه و گیاهچه غیر)به کوتولگی  ای آلودگی لكه –3شکل 

دلیل  تری است که به های کوتاه ارتفاع در یك کرت دارای گیاهچه مناطق کم. تری نسبت به حاشیه هستند ارتفاع کم

 (اصلی)( ها است کش در آن لكه تر علف بیش تجمع
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 کوتولگی به ی برنج نیز در اثر عارضه ی های زیرزمینی و ریشه دامهای هوایی بلكه ان فقط اندام  نه

شادابی خود را از دست  ،تر شده و رنگ ریشه تر، الغرتر و خشبی ها باریك شدت آسیب دیده و ریشه 

 (. 8شكل )شود  شدت کاسته می  ریشه به ی توده تر شده و از طول ریشه و حجم زیست داده و تیره

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
سمت راست دارای شكل های سالم برنج در  گیاهچه ی ریشه)برنج  ی  کوتولگی بر ریشه ی ثیر عارضهات -5شکل 

سمت  شكل های دارای کوتولگی در گیاهچه ی که ریشه تری هستند، در حالی حجم و طول بیشتر و نیز رنگ روشن

 (اصلی) (تری هستند تر و حجم کم چپ دارای رنگ تیره

 

سالم  ی کش و دارای کوتولگی با مزرعه دیده از تنش علف الیزار آسیبهای ش یكی دیگر از تفاوت

رقم برنج هاشمی در مزارع دارای کوتولگی معموال دارای رنگ . در رنگ مزرعه در زمان برداشت است

  ساقه و برگ برنج دارای کوتولگی در زمان برداشت به. باشد تری نسبت به مزارع سالم می سبز تیره

 (. 9شكل ) و مزارع سالم دارای ساقه و برگ زرد روشن هستند تر رنگ سبز تیره
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کش  هر دو کرت با علف)های دارای کوتولگی و بدون کوتولگی  تفاوت رنگ برنج رقم هاشمی در کرت -1شکل 

مصرف ( چپ)های دارای کوتولگی  کش است که در کرت ها در زمان کاربرد علف اند و اختالف آن ساترن تیمار شده

کش پنج روز پس از نشاکاری بود  زمان کاربرد علف( راست)های بدون کوتولگی  کش قبل از نشاکاری و در کرت علف

 (اصلی)

 

رشد رویشی و تاخیر در مراحل رشد زایشی، عدم تولید خوشه و یا  ی طوالنی شدن طول دوره

یر در رسیدن شلتوک و رنگ سبز خاهای نامتقارن و شكننده، ت تولید دیر هنگام خوشه، تولید خوشه

های سالم اطراف در زمان برداشت متمایز  ها را از بوته های مبتال در هنگام برداشت، آن بوته ی تیره

های آلوده در اول فصل تا طوالنی  کلی، خسارت عارضه از مرگ گیاهچه طور به(. 11شكل )سازد  می

ک و کاهش عملكرد دانه در های پو داد دانهرشد رویشی، کاهش درصد تلقیح، افزایش تع ی شدن دوره

 (. 11شكل )متغیر است  آخر فصل
 

زیاد و  ی زمانی در ظهور خوشه و تولید پنجه هم غیر)زایشی  ی کوتولگی در مرحله ی م عارضهیبرخی عال –91شکل 

(. راست)طبیعی  رهای متراکم، کوتاه و غی ، و تولید خوشه(وسط)، پیچیدگی خوشه (چپ)هنگام خوشه  عدم تولید به

 (اصلی)
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خوبی نمایان است و مزارع  م اختالالت رشدی ناشی از ساترن در رنگ مزارع بهیدوام طوالنی عال

دیگر   عبارت به(. 11شكل )تری هستند  برداشت دارای رنگ سبز تیره ی دارای کوتولگی در مرحله

هفته پس از نشاکاری قابل   د سهتیره که از حدو های برنج از سبز روشن به سبز  تغییر رنگ گیاهچه

 . رویت است، در برخی موارد تا زمان برداشت روی گیاه دوام دارند

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

مزارع سالم دارای رنگ زرد روشن و مزارع دارای کوتولگی )کوتولگی در زمان برداشت  ی م عارضهیعال –99شکل 

 (اصلی)( تری دارند رنگ سبز تیره

 

در ( چپ 12شكل ) ه همراه با خاک اطراف آن از مزرعه به گلدانهای کوتول انتقال گیاهچه

کش در  آن شسته شده و در خاک بدون علف ی ی مشابه که خاک اطراف ریشه مقایسه با گیاهچه

زایشی  ی تری بود و قادر به ورود به مرحله دارای رشد کم( وسط 12شكل )گردد  گلدان کشت می

بود و تمام ( متعارف)تر  کم ی دارای پنجه ،سمت راست کش در شاهد بدون علف ی گیاهچه. نبود

 (.راست 12شكل )گی شدند  رسید ی زمان به خوشه رفته و وارد مرحله طور هم های آن به پنجه
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 ،در گلدان شاهد. و دو کپه دارای کوتولگی از مزرعه به گلدان( شاهد)برنج سالم  ی انتقال یك کپه –92شکل 

ها  تری پنجه تولید کرده و تمام پنجه برنج تعداد کم ی این کپه. صرف نشده و برنج دارای رشد عادی استکش م علف

برنج دارای کوتولگی  ی در گلدان وسط یك کپه. رسیدگی شدند ی طور یكنواخت وارد مرحله تولید خوشه نموده و به

منتقل شده و تعداد ( ک خارج شالیزارخا)کش  در مزرعه پس از شستشوی ریشه به گلدان حاوی خاک بدون علف

در گلدان سمت چپ . و بخشی قادر به تولید خوشه نبودند  های آن تولید خوشه کرده قابل توجهی از پنجه

برنج قادر به  ی دارای کوتولگی در شالیزار با خاک اطراف محیط ریشه در گلدان قرار داده شد و این کپه ی گیاهچه

 (اصلی)خوشه نبود تكمیل مراحل رشدی و تولید 

 

در شرایط . دهد برنج را بر کوتولگی نشان می ی فوق نقش خاک اطراف بوته کلی آزمایش طور به

تر و  های عمیق با الیه ی برنج را های کوتوله توان خاک اطراف بوته ای برای مدیریت کوتولگی می مزرعه

برنج کاسته و امكان  ی ریشهیافته در محیط  کش تجمع اطراف بوته مخلوط نموده و از غلظت علف

های دارای کوتولگی و  گیاهچه ی جایی و انتقال خاک محیط ریشه هجاب. رشد بهتر برنج را فراهم نمود

 .کند جایگزینی خاک جدید به بهبود عارضه کمك می

 

 تاریخچه  -4

ز ا 1991از ژاپـن و در سـال    1976های شالیزار، اولین بـار در سـال    کش کوتولگی ناشی از علف

نیز گـزارش   "ایری"المللی برنج  این عارضه از موسسه تحقیقات بین(. 2112چن، ) شدامریكا گزارش 

کار امریكا و ژاپن با این عارضه کامال آشنا هسـتند   کشاورزان برنج(. 1991آمپونگ و ددتا، )شده است 

هـای طـوالنی    لخـاطر بـرای سـا    ها با رضایت هایی است که آن کش کش ساترن از اولین علف زیرا علف

 ن ـدر ای. بیش وجود داشت اـکش کم فـوتولگی در مزارع تیمار شده با این علـمصرف کرده بودند و ک
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ها کارشناسان ترویج کشاورزی، قبل از گزارشات رسمی با عارضه آشنا بـوده و بـه کشـاورزان در     کشور

 ی در دنیا بـه حـدود چهـار   کوتولگ ی اگرچه سابقه(. 2112چن، ) اند  خصوص مدیریت آن آموزش داده

تـرین تحقیقـات در ژاپـن و امریكـا در ایـن خصـوص        اخیر بیش ی اما در دو دهه ،گردد می دهه قبل بر

 .صورت گرفته است

های انتخابی برنج مثل کوئینكوراک، تریكلوپیر، پروپانیل و  کش دیگر علف ،بر تیوبنكارب  عالوه

، اگرچه (2112چن، ) و ایجاد کوتولگی در برنج را دارنداختالالت فیزیولوژیك  ی دی نیز سابقه-فور-تو

کش تریكلوپیر هنوز در ایران ثبت  علف. تر از ساترن بوده است ها کم سوزی ناشی از آن شدت گیاه

-فور-های پروپانیل و تو کش دلیل مصرف محدود علف به. و کوئینكلوراک در دست بررسی است  نشده

 . ها در برنج در دست نیست سوزی و اختالالت رشدی ناشی از آن دی اطالعات چندانی در مورد گیاه

هـای دارای   ا کوتولگی برنج در اثر مصرف سـاترن در هـوای گـرم و خـاک    ه مطابق برخی گزارش

ساترن به ترکیبـات   ی تجزیه ،دلیل کوتولگی ،اه مطابق این گزارش. آلی زیاد تشدید شده است ی ماده

ترکیبـات   از سـاترن در اراضـی شـالیزاری برخـی    وتولگی ناشـی  ک ی سمی است و برای کنترل عارضه

یامـادا،   ؛2112چـن،  )کش ساترن اضافه کردند  تجاری علف ی کش را به ماده علف ی تجزیه ی بازدارنده

1981.) 

 

 عارضه در ایران ی سابقه -8

در شد که از مزارع برنج گیالن گزارش  1374کوتولگی اولین بار در مرداد ماه سال  ی عارضه

مطابق این گزارش شباهت زیادی (. 1376پاداشت، ) شده یدر اصفهان ارا برنج ی گردهمایی سالیانه

م مشابه روی یبنابراین گزارش عال. وجود دارد 1بین این عارضه و بیماری ویروسی رینكلد استانت

اس اس  هرز نیز وجود داشته ولی در گزارش فوق اعالم شد که تشخیص دقیق عارضه بر های علف

بیماری ویروسی رینكلد . تر دارد های دقیق شناسی دارای اعتبار کافی نبوده و نیاز به بررسی میعال

 . گزارش شده است 1979استانت تنها از کشور سورینام در سال 

مطالعاتی که در موسسه تحقیقات برنج  ارضه در استان گیالن و به موازاتع ی دلیل توسعه به

ها و سایر موسسات تحقیقاتی ذیربط به منظور روشن شدن  ز با دانشگاهشد مكاتباتی نی انجام می

شیراز، موسسه تحقیقات گیاهپزشكی، موسسه تحقیقات خاک  از جمله دانشگاه. صورت گرفتله امس

  ا ازـه ان آنـایندگـوسط نمـز تـایی نیـدهـه متعاقبا بازدیـدران کـازنـیالن و مـهای گ و آب و دانشگاه

 

                                                 
1. Wrinkled stunt 
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ها  کش ای مربوط به اثر احتمالی علف های گلخانه بررسی ی در ادامه. گیالن صورت گرفت شالیزارهای

ها ادامه پیدا  ها نسبت داده شد اما این بررسی کش نتایج تا حدودی به اثر علف ،در ایجاد کوتولگی

موسسه تحقیقات خاک و آب یكی از (. 1375مكاتبات داخلی مؤسسه تحقیقات برنج در سال ) نكرد

دکتر ایزدپناه و . ل کوتولگی برنج را وضعیت نامتعادل روی و پتاس در خاک شالیزار ذکر نمودعل

های الزم دخالت  مهندس کامران از دانشگاه شیراز پس از بازدید از مزارع برنج گیالن و انجام بررسی

ع در مزارع کوتولگی شای ی عامل ویروسی در ایجاد عارضه را منتفی دانسته و اعالم کردند که عارضه

نامبردگان مطالعات بیشتر . برنج استان گیالن متفاوت از بیماری کوتولگی ویروسی استان فارس است

  .ها در ایجاد عارضه را توصیه کردند های خانواده تیوکاربامات کش تاثیر آفت ی در زمینه

داد که  نسبت( 1سوگاتال)مدیریت حفظ نباتات استان گیالن عامل کوتولگی را به یك زنجره 

دیگر مثل نماتد و ویروس را نیز در  ی د آن، دخالت عوامل زندهرموسسه تحقیقات گیاهپزشكی ضمن 

های گیالن طرح  عارضه در شالیزار ی بر این اساس و به دلیل توسعه. ایجاد عارضه مردود دانست

های  لتوسط موسسه تحقیقات برنج تهیه و طی سا های تحقیقاتی مختلف با کمك بخشتحقیقاتی 

در این بررسی ژنتیكی بودن عارضه توسط بخش اصالح بذر . به مورد اجرا گذارده شد 79و  78

محمد شریفی )مذکور را مردود دانست  ی ها و زنجره کش منتفی و بخش گیاهپزشكی نیز دخالت علف

هر عامل عارضه را به کمبود پتاس و روی و یا  "بخش تحقیقات خاک و آب"اما (. 1381و همكاران،

نیا،  شهدی و علی) ید کردیتكمیلی این فرضیه را تا ی دو عامل نسبت داده و پس از یك سال مطالعه

ای، تاثیر سایر عوامل در بروز عارضه منتفی فرض  جز عامل تغذیه بر اساس این نتیجه به(. 1382

اک ایران، مختلف در گردهمایی برنج کشور، هشتمین کنگره علوم خ های شكل  این نتایج به. گردید

برداری  طور رسمی به بخش اجرا جهت بهره و به( 1382شهدی، ) شدسخنرانی علمی و غیره منتشر 

و مكاتبات رسمی سازمان جهاد کشاورزی استان  ها گزارش امجدد 1382اما از سال . اعالم گردید

بر . جی بودکوتولگی در شالیزارهای استان و مزارع آزمایشی و تروی ی گیالن حاکی از شیوع عارضه

 "خاک و آب"ای بخش  تغذیه  دستورالعمل ،خاک های اساس این مكاتبات پس از انجام آزمایش

به . مؤسسه تحقیقات برنج کشور رعایت گردیده، اما مشكل کوتولگی همچنان به قوت خود باقی بود

م به های اخیر، تصمی سال ی های انجام شده فعالیت ی پس از مطالعه 1382همین دلیل از سال 

اقدام به   با تنظیم پرسشنامه 1383بر این اساس در سال . عارضه گرفته شد ی بررسی دوباره

نشان   نتایج این نظرسنجی. دشابتال به عارضه  ی آوری اطالعات از اراضی شالیزاری دارای سابقه جمع

متوالی  مبتال به عارضه بدون اعمال تیمار کودی در چند سال ی داد که کوتولگی در یك مزرعه

 تـرغم رعای های کوتوله، علی که در برخی اراضی دارای گیاهچه تر آن مهم ی نكته. مشاهده نشده است

                                                 
1. Sogatella 
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بر این اساس دخالت عامل . د مرتفع نگردیده استـهای بع ارضه در سالـهای کودی، ع توصیه

 .دشکز ها متمر کش ها روی علف در ایجاد عارضه غیر محتمل فرض گردیده و بررسی  ای تغذیه

کوتولگی بروز کرده و در  ی ها عارضه کش به باور برخی زارعین با تجربه و قدیمی، با مصرف علف

شواهد بیانگر . ای هم وجود نداشته است کش موجود نبود چنین عارضه های گذشته که علف طول دهه

 ی عارضهکش  کوتولگی، در صورت عدم مصرف علف ی هر ساله ی آن بود که در اراضی دارای سابقه

کش قبل از نشاکاری رایج بود  عالوه در مناطقی که مصرف علف هب. کوتولگی مشاهده نخواهد شد

ها به دست آمد آن بود که در  ای که از این بررسی ترین نكته مهم. تری داشت عارضه شیوع بیش

کش  علف) دیده بودکش بوتاکلر و تیوبنكارب در پنج سال گذشته توزیع نگر مناطقی که دو علف

براین اساس، . کوتولگی نیز از آن شالیزارها گزارش نشده بود ی ، عارضه(شده بوداگزادیازون مصرف 

ای در گلخانه و مزرعه و در شرایط متفاوت مدیریت مزرعه از نظر زمان مصرف  مطالعات مشاهده

 11ود نتیجه نشان داد که از بین حد. دشکش آغاز  کش، سطح آب و دزهای مختلف علف علف

کوتولگی  ی در برخی شرایط موجب بروز عارضه( ساترن) تیوبنكارب کش کش موجود، تنها علف علف

آبیاری مزرعه یا  کش و کم این شرایط شامل مصرف قبل از نشاکاری و یا بعد از نشاکاری علف. دشو می

ام در مزرعه انج( 1384-1385)کش فوق طی دو سال زراعی  مطالعات تكمیلی روی علف. گلدان بود

ها جهت مدیریت و اجتناب از عارضه در این نشریه آورده شده  و پس از حصول اطمینان، برخی توصیه

الزم به یادآوری است که هنوز نقاط مبهم زیادی در رابطه با عارضه وجود دارد که نیازمند . است

 . بررسی است

بب اخـتالل در  کش کوئینكـوراک سـ   های انجام شده در مؤسسه تحقیقات برنج، علف در بررسی

د، امـا رقـم خـزر دارای تحمـل     شهای میانی برنج رقم هاشمی  رشد زایشی برنج و تولید خوشه از گره

رشـد رویشـی دارای    ی کش در مرحلـه  که این علف است  در حالی این. کش بود این علف  تری به بیش

  .(1396یعقوبی و همكاران، )سوزی و اختالالت رشدی روی برنج نبود  م گیاهیعال

ویـژه اخـتالط بوتـاکلر یـا      کشـی بـه   های علف در شالیزارهای استان گیالن کاربرد برخی مخلوط

های بـاتالقی و قبـل از نشـاکاری سـبب ایجـاد       ها در خاک متیل و مصرف آن سولفورون پرتیالکلر با بن

شـی  شود که شباهت نسبی به کوتولگی نا های نشایی می تنش و اختالل در روند طبیعی رشد گیاهچه

هـای ناشـی از دیگـر     کوتـولگی ناشـی از سـاترن و تـنش     ی تفـاوت عمـده  . کـش سـاترن دارد   از علف

 .ها است کش در مقایسه با دیگر علف هنگام کوتولگی ساترن زود و عدم بهبود دوبارهها در  کش علف
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 كوتولگي ویروسي برنج  -6

ر برخی از شالیزارهای فیروزآباد و برنج نوعی بیماری ویروسی برنج است که د سیاه   کوتولگی گال

بیماری عبارت  ی م عمدهیعال(. 1379کامران و همكاران، ) در استان فارس گزارش شده است ممسنی

 ها و در پشت برگ که ابتدا های کشیده روی رگبرگ تشكیل گال است از کوتولگی شدید همراه با

ها از  در شرایط گلخانه توسط زنجرک عامل بیماری. آیند سیاه درمی سبزرنگ هستند و بعد به رنگ

عنوان ناقل  های برنج و چند گونه گیاه دیگر انتقال یافت و زنجرک به های برنج آلوده به گیاهچه بوته

(. 1379کامران و همكاران، ) دشطبیعی عامل بیماری کوتولگی ویروسی در آن استان تعیین 

سایی و گزارش نشده است، و ظاهرا کشور شناهای ناقل بیماری ویروسی برنج در اقلیم شمال  زنجرک

بنابراین عامل کوتولگی برنج در شمال . هوای شمال کشور برای حیات این حشره مناسب نیست  و  آب

های دارای کوتولگی، زنجرک و  های انجام شده روی نمونه عالوه در بررسی هب. کشور ویروس نیست

 . ویروس مشاهده و گزارش نشده است

وسی برنج و اختالالت رشدی ناشی از کمبود عناصر غذایی و کوتولگی ناشی از کوتولگی ویر

کوتولگی ناشی از ساترن و کمبود عناصر  ی م عارضهیاولین عال. کش ساترن دارای شباهت هستند علف

اگرچه اختالالت رشدی ناشی از کمبود . شود روز پس از نشاکاری رویت می 31تا  21غذایی حدود 

ساترن در   کش گردد، اما کوتولگی ناشی از علف موال با گرم شدن هوا برطرف میعناصر غذایی مع

م آن از یهای باتالقی و در شرایط آلودگی شدید، با گرم شدن هوا تشدید شده و برخی از عال خاک

طورکلی  هب. خیر در رسیدن محصول و رنگ سبز تیره تا پایان فصل رشد قابل رویت هستنداجمله ت

کش ساترن، در دنیا تحت عنوان کوتولگی شناخته  سی و کوتولگی ناشی از علفکوتولگی ویرو

شوند ولی استفاده از اصطالح کوتولگی برای اختالالت رشدی ناشی از کمبود عناصر غذایی در  می

 .منابع علمی متداول نیست
 

 كوتولگي  ی كش ساترن و عارضه علف -3

کوتولگی در  ی کشور در ایجاد عارضهشده در   های انتخابی برنج و ثبت کش نقش علف

نتایج نشان داد که در زراعت برنج شمال کشور، (. 1391یعقوبی، )متعددی مطالعه شد  های آزمایش

 کش تیوبنكارب علف اشاره شده در باال،م شاخص یکوتولگی در برنج با عال ی عامل ایجاد عارضه

کش فوق در ایجاد اختالالت رشدی و کوتولگی  نقش علف(. 1391یعقوبی و همكاران، )است ( ساترن)

ها  بررسی(. 2112چن، ) ترتیب از چهار و دو دهه پیش گزارش شده است برنج در ژاپن و امریكا به

در که  الیـنشان داده است که در استان گیالن عامل ویروسی در ایجاد عارضه نقشی نداشته، درح

 (. 1379کامران و همكاران، ) کوتولگی است ی عامل ایجاد عارضه ،الیزارهای استان فارس، ویروسـش
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های برنج در زمان مصرف   کش و سن گیاهچه ذکر است که بسته به شرایط خاک و دز علف الزم به

ی کش سبب تشدید کوتولگ افزایش دز علف. میزان و شدت کوتولگی متفاوت خواهد بود ،کش علف

تر خواهد  کش را بیش تر در نشاکاری حساسیت برنج به علف های کوچك شود و استفاده از گیاهچه می

های باتالقی تا پنج سال گزارش شده است، بنابراین مصرف  ساترن در خاک کش دوام علف. کرد

 . کش سبب تشدید کوتولگی خواهد شد تكراری این علف
 

 جاد اختالالت رشدی های شاليزار در ای كش نقش دیگر علف -5

این . ها است تیوکاربامات دی ی های مشابه ساترن و از خانواده کش از علف( اوردرام)مولینیت 

های هرز برنج مورد  برای کنترل علف( فارس و خوزستان)های جنوبی کشور  کش در استان علف

را در برنج ( وتولگیک)تواند اختالالت رشدی مشابه ساترن  کش می این علف. گیرد استفاده قرار می

دقت مطالعه نشده است، اما ارقام برنج  موجب شود، اگرچه میزان حساسیت برنج به مولینیت به

های میدانی در استان  بررسی(. 1991آمپونگ و ددتا، )اند  ایندیكا حساس به ساترن گزارش شده

ت رشدی مشابه کش مولینیت دارای اختالال فارس نشان داد که برخی مزارع تیمار شده با علف

اوردرام در شرایط کمبود آب سبب  ،بنابر مشاهدات میدانی. کوتولگی برنج در شمال کشور بودند

طورکلی رفتار  هب. شود که مشابه اختالالت رشدی ناشی از ساترن است تشدید پوکی در برنج می

غرقاب نبودند کش  ثیر آب بود و در مزارعی که پس از مصرف علفاهای تیوکاربامات تحت ت کش علف

 . تر بود اختالالت رشدی برنج بیش

کش قبل از  در صورت غیرغرقاب بودن مزارع و یا آبیاری تناوبی در اول فصل، و یا مصرف علف

در برخی موارد اثرات سوء . یابد کش ساترن و اوردرام افزایش می نشاکاری، اثرات سوء هر دو علف

قابل تشخیص نیست و خسارت اقتصادی ناشی از این ظاهر  رویشی به ی کش بر برنج در مرحله علف

یعقوبی و ) دشو زایشی نمایان می ی صورت عدم تلقیح دانه و افزایش پوکی در مرحله ها به کش علف

 (.1391همكاران، 

بنابراین . های دارای ساختار حلقوی و کلره در ایجاد کوتولگی نقش دارند کش کلی علف طور هب

اگر عارضه در . دارای چنین ویژگی هستند( بنتازون) نداکس و بازاگرانجز لوه ها ب کش تمام علف

این عمل موجب از دست . كشی تا حد ترک خاک استزه ،وسیع مشاهده شود تنها راهكار سطح

طح آلودگی پذیرش درصورت کوچك بودن س. هرز جدید است های رفتن نیتروژن و احتماال ظهور علف

امروزه بعضی از شالیكاران (. 2113اسمیت و دیلدی، ) دشو كشی توصیه میخسارت به جای زه

 الوه ـع هب. کنند رف میـصـاری مـرا قبل از نشاک( پرتیالکلر) و یا ریفیت( بوتاکلر) های ماچتی کش علف
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. کنند مصرف می( متیل سولفورون بن)کش لونداکس  زمان با علف های فوق را هم کش برخی علف

نشاکاری و یا بالفاصله پس از نشاکاری موجب ایجاد تنش در برنج و ها قبل از  کش مصرف این علف

 شدت اختالالت رشدی ناشی از این. شود م مشابه کوتولگی ناشی از ساترن در برنج مییایجاد عال

سوزی ناشی از ساترن نسبت  م گیاهیکلی عال طور هب. تر از کوتولگی ناشی از ساترن است ها کم کش علف

کش نیز  شود و ماندگاری اختالالت رشدی ناشی از این علف دیرتر ظاهر می ها کش علفبه دیگر 

 .ها است کش تر از دیگر علف بیش
 

 كوتولگي  ی در ایجاد عارضه( روی و پتاسيم)تأثير نوع خاک و كمبود عناصر غذایي  -1

 دهشویژه روی، پتاس، مس و فسفر موجب اختالل در رشد طبیعی برنج  کمبود عناصر غذایی به

کاهش ارتفاع برنج به دلیل کمبود این . ندشو و توقف یا کند شدن سرعت رشد گیاه را منجر می

. کاران قابل تفكیك نیست درستی برای شالی کش به م کوتولگی ناشی از علفیعناصر معموال با عال

که کوتولگی ناشی از  د در حالیشو م ناشی از کمبود عناصر غذایی مییمصرف کود موجب رفع عال

اشملزر و همكاران،  ؛1394یعقوبی، ) کند کش معموال در اراضی باتالقی بهبودی کامل پیدا نمی علف

ر ایجاد اختالل در رشد برنج کش د عناصر غذایی و علف  ترین تفاوت کمبود این نكته مهم(. 2115

 .است

 ی د عارضهعامل اصلی ایجا "ها تیوکاربامات" ی از خانواده( ساترن) کش تیوبنكارب اگرچه علف

کش  است، اما این عارضه عالوه بر علف باالم ذکر شده در یگیالن با عال کوتولگی در شالیزارهای

. باشد کش نیز می آلی خاک و شرایط رطوبتی خاک و زمان مصرف علف ی وابسته به نوع خاک، ماده

های  خاک .دتواند موجب بروز کوتولگی شو ها می کش ساترن فقط در برخی خاک مصرف علف

کش  مصرف مكرر و طوالنی علف ی و سابقه( های سیاه خاک)آلی زیاد  ی ماندابی یا باتالقی با ماده

کاه و کلش در آن جمع  ،اراضی شالیزاری که پس از برداشت برنج. ساترن مستعد بروز عارضه هستند

رای بروز تری ب مانند شرایط مناسب شده و به مدت طوالنی در طول سال مرطوب و غرقاب باقی می

های  که خاک تر به این عارضه مبتال گردیده در حالی های با درصد رس باال کم خاک. این عارضه دارند

تر هستند و  آلی زیاد و مرطوب یا غرقاب در طول سال، به عارضه حساس ی لومی شنی با ماده

  (.2115اشملزر و همكاران،  ؛2112چن، ) شود ها مشاهده می تر در آن کوتولگی بیش

ها  های انتخابی در زراعت برنج است اما در برخی خاک کش کش تیوبنكارب از بهترین علف علف

به ترکیبات جانبی سمی برای گیاه زراعی تجزیه شده و موجب اختالل در رشد طبیعی برنج و 

ه شدکمبود مس و فسفر موجب تشدید عارضه در مزارع برنج برخی مناطق امریكا . شود کوتولگی می

 ( 2112چن، ) ریكاـام شده در امـهای انج بررسی(. 2115كاران، ـونسكارا و همـگ ؛2112چن، ) است
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کوتولگی بوده و شناسایی  ی های اراضی شالیزاری مستعد بروز عارضه نشان داده است که برخی خاک

 ی مطالعات انجام شده رابطه. ها توصیه شده است کش در آن ها و اجتناب از مصرف علف آن خاک

های خاکزی را خاطرنشان ساخته  نوع خاک، عناصر غذایی موجود در خاک و میكروارگانیزم ی یچیدهپ

چن، )نی شیوع عارضه هستند ترین فراوا های باتالقی یا ماندابی دارای بیش است که در این میان خاک

2112.) 

شدن  گرمهای میدانی نگارنده در گیالن نشان داد که کشت دیرهنگام برنج و  نتایج بررسی

 . دشآلی زیاد سبب تشدید کوتولگی  ی های باتالقی و دارای ماده ها و نیز مصرف ساترن در خاک خاک

 

 كوتولگي ی مدیریت آبياری و عارضه -91

هـای   پاشی با دست و بـا قـوطی   پاشی یا قطره نمك) روش رایج  کش در شالیزار به در کاربرد علف

شـود ولـی بـه      ها پاشـیده مـی   کش به سطح محدودی از کرت ، قطرات علف(دار های سوراخ دارای درب

طـور یكنواخـت    کش روی آب شناور و در تمام سـطح کـرت بـه    برنج، علف ی دلیل غرقاب بودن مزرعه

طـور یكنواخـت در    کش به ها، علف بدیهی است در صورت فقدان حالت غرقاب در کرت. شود پخش می

کـش در   عدم توزیـع علـف  . ولیه تجمع خواهد نمودسطح مزرعه توزیع نخواهد شد و در محل پاشش ا

کـرت  هـرز در یـك    سو کنترل علـف  کرت و یا تجمع آن در سطح محدود، موجب خواهد شد تا از یك

سـوزی و   کش در محل پاشش اولیه، موجب گیـاه  افزایش غلظت علف یكنواخت نباشد و از سوی دیگر

سوزی و اختالالت رشـدی وابسـته    میزان گیاهنوع و . دشو اختالالت رشدی و گاه کوتولگی در برنج می

 . های برنج در زمان نشاکاری دارد کش، نوع خاک و سن گیاهچه کش، دز علف به نوع علف

آبیاری  کش پس از نشاکاری و کم مصرف علف کش قبل از نشاکاری و یا مصرف علفچنین هم

آبیاری مزرعه پس از نشاکاری  ها اقدام به کم   گاه کشاورزان به منظور استقرار بهتر نشا) مزرعه

جریان آب  در ضمن. دشو های برنج می ها روی بوته کش ، موجب تشدید اثرات نامطلوب علف(کنند می

دست و  های باال ها از کرت کش شویی علف تواند موجب آب کش نیز می ها پس از مصرف علف در کرت

کاهش سرعت رشد برنج در  آن حداقل ی د که نتیجهشودست  های پایین ها در کرت تجمع آن

. دست است  های باال هرز در کرت و کنترل نامطلوب علف( و گاه ایجاد کوتولگی) های پایینی کرت

کش  ویژه در هنگام وزش باد موجب رانش و تجمع علف هکش در اراضی غرقاب شالیزار، ب مصرف علف

شالیزار برای این گیاه زراعی را کش انتخابی  ها گردیده و با افزایش دز، سمیت علف کرت ی در حاشیه

 .تر است ها بیش کرت ی به همین دلیل فراوانی عارضه در حاشیه. دهد افزایش می
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 ها در گذشته قبل از نشاکاری توصیه شده بود و گاه کاربرد کش علف هر چند مصرف برخی

ویلیامز،  -پولوس و فرادجیتسو) اند هرز نشان داده های  کارآیی بهتری در کنترل علف ،ها قبل از نشا آن

ویژه اراضی ماندابی دارای  ها به مدت و در برخی خاک ، اما امروز ثابت شده است که در دراز(2114

تواند موجب تشدید کوتولگی  کش قبل از نشاکاری می ، مصرف علف(2112چن، ) آلی زیاد ی ماده

با کاهش . اری مصرف شودز نشاککش بعد ا ها علف گونه خاک شود در این این توصیه می بنابر. گردد

خیر افتاده و اهرز پس از نشاکاری به ت های کاول و تسطیح و نشاکاری، رشد علف پیشفاصله بین 

تثبیت نسبی برنج و غرقاب و سپس مصرف . کش وجود دارد خیر انداختن مصرف علفاامكان به ت

شود حداقل سه روز  ن توصیه میبنابرای. کش به استقرار بهتر برنج در اول فصل کمك خواهد کرد علف

 .کش اقدام شود هرز نسبت به مصرف علف های پس از نشاکاری و در شرایط غرقاب و اوایل ظهور علف

کاری برنج  کش در خشكه این علف. های مختلف بسیار متفاوت است عمر ساترن در خاک نیمه

نظر  به. بیش از پنج سال است های باتالقی عمر آن در خاک فقط چند هفته در خاک دوام دارد و نیمه

ساله و رضایت  های یك برگ ها و پهن رسد کارایی خوب تیوبنكارب در کنترل سوروف و جگن می

کش در  کش موجب تشدید اختالالت رشدی ناشی از این علف شالیكاران از آن و مصرف تكراری علف

 .شمال کشور شده است

 

 مصرف ساترن در شاليزار ی آینده -99

شویی  دلیل آب ساترن به. رغم ایجاد کوتولگی در برنج دارای مزایای زیادی است یساترن عل

تر  های آبی، کارایی بسیار خوب در کنترل سوروف و بیش اندک و احتمال ورود اندک به زیستگاه

، (بحرانی ی دوره)های هرز  کارایی مناسب در کنترل علف ی ساله، طول دوره های هرز یك علف

کش همانند  برگ های جگن و پهن کش علف) ها اوره اختالط با سولفونیل سازگاری خوب در

ها، از بهترین  کش هرز به این خانواده از علف های و موارد اندک مقاومت علف( متیل سولفورون بن

رغم دسترسی  علی. های هرز شالیزار است شیمیایی با علف ی ترکیبات معرفی شده جهت مبارزه

کش، ساترن هنوز یكی از  ها علف ای همانند ژاپن و امریكا به ده شرفتهکاران کشورهای پی شالی

 کش فقط در برخی شالیزارها این علف. هرز شالیزار است های ترکیبات رایج در مدیریت شیمیایی علف

هم در صورت کاربرد قبل از نشاکاری سبب ایجاد اختالالت رشدی در برنج  و آن( اراضی باتالقی)

کش مناسب  درصد اراضی شالیزاری گیالن برای کاربرد این علف 81کلی حدود   طور هشود و ب می

اری و ـبعد از نشاک)تحقیقاتی  ی شده  هـروش صحیح توصی کش به کاربرد مجدد این علف. هستند

 های شالیزار کمك خواهد  کش در زراعت برنج شمال کشور، به حفظ تنوع علف( ابـهای غرق کرت
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کش ساترن در تناوب مدیریت شیمیایی  علف ،الزم است با اتخاذ سیاست مناسب ،نظر نگارنده به. نمود

 . های شالیزار قرار گیرد کش علف

بوده و اختالط ...( متیل و  سولفورون بن)ها  اوره عالوه ساترن دارای سازگاری خوب با سولفونیل هب

بدیهی است . رصد کنترل نمایدد 98های هرز شالیزار را تا حدود  تواند تمام علف کش می این دو علف

نیاز به وجین دستی بیش  ،کشی فوق های علف که در صورت مدیریت مناسب غرقاب و کاربرد مخلوط

 . یابد درصد کاهش می 95از 

های غرقاب و وزش باد، این  گریز است و در صورت مصرف آن در کرت کشی آب ساترن علف

دست تجمع یافته و  های پایین و یا کرت( ها مجاور مرزهای بین کرت)کرت  ی کش در حاشیه علف

 عالوه در صورت تسطیح غیر هب. شود یافته سبب می اختالالت رشدی بیشتری را در مناطق تجمع

صورت  یابد و تشدید کوتولگی را به ارتفاع تجمع می های کم  کش در مكان یكنواخت مزرعه، علف

های غرقاب و تماس با  کاهش ارتفاع آب کرتصورت   ساترن در. شود ها موجب می ای داخل کرت لكه

نظر  شویی اندکی است که این ویژگی ساترن را از  شدت به ذرات خاک چسبیده و دارای آب خاک، به

ها و تابش نور خورشید،  شدن خاک صورت خشك  عالوه در هب. نماید آل می کش ایده محیطی علف زیست

  .ثیر سوء نخواهند داشتاوم تکشت دها تبخیر شده و بر  کش این گروه از علف

 

كوتولگي و كاهش تنش و اختالالت رشدی  ی های كاربردی برای مدیریت عارضه توصيه -92

 ها در شاليزار كش علف

كش مناسب و دارای حالت باتالقی در خارج از فصل زراعی کـه محـل تجمـع    اراضی فاقد زه -1

تـرین   اولین و ساده. ولگی هستندهرز است، اراضی حساس به کوت های کلش برنج و علف  و  کاه

در ( سـاترن )کـش تیوبنكـارب    توصیه برای اجتناب از کوتولگی آن است کـه از مصـرف علـف   

 .ابتال به کوتولگی خودداری شود ی اراضی حساس و دارای سابقه

پـایین و   ی دلیـل اسـیدیته   های باتالقی و دارای حالت مانـدابی در زمسـتان بـه    معموال خاک -2

. هـا ضـعیف اسـت    های نشایی بـرنج در آن  گیاهچه ی رشد و استقرار اولیه سستی بافت خاک،

طورکلی در این اراضـی   به. کنند تری را بر برنج وارد می ها تنش بیش ها در این خاک کش علف

 .شودها قبل از نشاکاری اجتناب  کش علف ی از کاربرد همه
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کـه   درصـورتی  .صیه نشده اسـت کشی قبل از نشاکاری تو کلی تاکنون کاربرد هیچ علفرطو هب -3

، حـداقل سـه روز   داده شـود کش قبل از نشاکاری ترجیح  دلیل هر محدودیتی، مصرف علف به

 .شودقبل از نشاکاری مصرف 

کوتـولگی، بـا مصـرف سـاترن و دیگـر       ی ها نشان داد که حتی در اراضی دارای سابقه بررسی -4

نش تـوان از کوتـولگی و تـ    مـی  های غرقـاب،  روز پس از نشاکاری و در کرت 4-7ها  کش علف

 .کش اجتناب نمود ناشی از علف

حالت باتالقی دارنـد، در فصـل   ( خارج از فصل زراعی) اراضی شالیزاری که در پاییز و زمستان -5

كشـی پـاییزه   بنـابراین بـا زه  . شوند وی برنج میها ر کش سوزی علف زراعی سبب تشدید گیاه

تــوان در کــاهش اثــرات ســوء  خــاک مــی اراضـی بــاتالقی و بهبــود خــواص فیزیكوشــیمیایی 

 .در فصل زراعی بعد کاستها روی برنج  کش علف

د ولی رشـد بـرنج در   شو های متفاوت مصرف می کش لف علفهای زراعی مخت چنانچه در سال -6

نیـاز   ،شود با انجام آزمایش خاک صورت توصیه می در اینبخش نیست،  ها رضایت برخی مكان

هـای مانـدابی در پـاییز و زمسـتان      معموال خاک. شودبرآورد به کودهای روی، پتاس و فسفر 

 .شوند تری را در استقرار و رشد نشاها در اول فصل موجب می مشكالت بیش

زدن خاک زراعـی بـا دسـت و      هم  های دارای کوتولگی، اختالط و به آوردن یا کندن بوته در  -7

 .گردد های دارای کوتولگی توصیه می جای گیاهچه کاشت نشای سالم به

تـر   هـای کوچـك   گیاهچـه . گیـرد  برگی صورت می 3-5های  امروزه نشاکاری برنج با گیاهچه  -8

این با پـرورش نشـاهای    بنابر. ها هستند کش تری به علف تر یا تحمل کم دارای حساسیت بیش

کـاری،   قوی و سالم در خزانه و فراهم ساختن شرایط مطلوب رشد در روزهای اول پس از نشا

 .یابد میها کاهش  کش وب علفاثرات نامطل

وزش باد موجب رانده شـدن  . ماند گریز است و روی سطح آب شناور می کشی آب ساترن علف -9

 ی کش با جریان آب از دریچـه  شود و یا علف ها و مجاور مرزها می کرت ی کش به حاشیه علف

پیـدا  دسـت مزرعـه رانـده و در آن تجمـع      های پـایین  های باالدست به کرت خروجی از کرت

هـا و یـا    مـرز  ی سـوزی و اخـتالالت رشـدی سـاترن در حاشـیه      همین دلیل گیـاه  به. کند می

 کش  در یریت این مشكل از مصرف علفبرای مد . تر است مزرعه بیش  دست های پایین کرت
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. شـود زمان وزش باد اجتناب نموده و قبل از نشست کامل آب کرت، از آبیاری مجدد اجتناب 

 .های فیزیكوشیمیایی مشابه ساترن دارای رفتار مشابهی است لیل ویژگید مولینیت نیز به

ساترن دارای قدرت جذب زیادی به ذرات خـاک بـوده و دارای حرکـت محـدودی در خـاک       -11

هـای   یدیمتری خاک جذب کلو سطحی دو سانتی ی کش در الیه درصد علف 91بیش از . است

ری سبب انبساط و افـزایش حجـم خـاک    کاول زدن قبل از نشاکا عالوه پیش هب. شود خاک می

کـش   مصرف علـف . شود تدریج نشست کرده و تثبیت می شود که پس از نشاکاری خاک به می

 ی کـش بـا ریشـه    بالفاصله پس از نشاکاری و نشست خاک سبب افزایش احتمال تماس علـف 

کش به محیط ریشـه را کـاهش خواهـد     ورود علف ،کش خیر در مصرف علفاشود و ت میبرنج 

بـرنج،   ی کش و کاهش تماس آن با ریشه خیر در مصرف علفاشود با ت بنابراین توصیه می. ادد

تـر یـا    چـه خـاک سسـت    هـر . داده شـود کش روی گیاه زراعی افـزایش   عملكرد انتخابی علف

 . تری است کش حائز اهمیت بیش خیر در زمان مصرف علفاتر باشد، ت باتالقی

غرقـاب شـده و ارتفـاع آب     طـور یكنواخـت   ها به تکش کر شود هنگام مصرف علف توصیه می -11

پاشی خـارج از   سوم نشاهای برنج هنگام سم الزم است حداقل یك. متر باشد سانتی 5-7حدود 

 .آب باشند

خروج  ی اجازه. ها خواهد شد کش ها سبب شستشوی علف جریان آب و یا خروج آب از کرت -21

صورت نیاز به آب از ورودی همان  در. داده نشودها حداقل به مدت یك هفته  آب از کرت

کش شسته نشده و در پایین دست آن کرت یا  تا علف شدهکرت آب به آرامی وارد کرت 

 .مزرعه تجمع پیدا نكند

تواند موجب تجمع آن در  ها به ویژه در روزهای نخست پس از مصرف، می کش شویی علف آب -21

ای جلوگیری از بروز این وضعیت بر. شودها و اراضی پایین دست شده و باعث کوتولگی  کرت

ها، سیستم آبیاری از حالت سنتی کرت به کرت به روش  با ایجاد جوی آبیاری در کنار کرت

ها  شویی آن ها را افزایش و از آب کش این روش آبیاری کارآیی علف. شودجوی به کرت اصالح 

منظور  ی که بهاین روش آبیاری در اراضی دارای شیب تند و یا مناطق. کند جلوگیری می

تر  ها مورد نیاز هست، ضروری تری از آب در کرت دست جریان حجم بیش آبیاری اراضی زیر

 .است
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نوری و تبخیر حساس هستند و زهكشی مزارع  ی ها از جمله ساترن به تجزیه کش برخی علف -14

ها  كشی مزارع تا حد ترکزه. شود ها می آن ی ر و تسریع تجزیهدر اوایل فصل سبب تبخی

موجب کاهش اثرات سوء ساترن و تحریك ( اوره)کوچك و غرقاب مجدد با مصرف کود سرک 

 .گردد رشد برنج می

م اختالالت رشدی را یدر کوتاه مدت عال( ساترن)ها  تیوکاربامات ی های خانواده کش علف -15

ها نمایان  سوزی آن م گیاهیهفته پس از نشاکاری اولین عال 3-4دهند و حدود  نشان نمی

ای و نكروزه روی  های قهوه لكه) تر ها زود سوزی اگزادیازول گیاهعالیم که  در حالی .ودش می

ها  کش ی ناشی از برخی علفسوز هنگام گیاه بروز دیر. قابل مشاهده است( ساقه و برگ برنج

بودن   شود تا کشاورزان باور به ایمن موجب می( ساترن و اوردرام) ها تیوکارمات دیهمانند 

کش جهت کنترل طیف  تر علف ها داشته باشند و از مصرف مقادیر بیش کش این علف

کش و در  ها در دز پایین سوروف کش این علف. های هرز استقبال نمایند تری از علف گسترده

بنابراین از مصرف . یابد ها افزایش می برگ ها و پهن ها روی جگن دزهای باالتر کارایی آن

 .شودکش اجتناب  علف ی رویه بی
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