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 -9مقدمه
برنج تحت تأثیر تنش های مختلف از جمله سرمای اول فصل ،شوری ،دمای باال ،کمآبی و یا
آسیبهای ناشی از کمبود یا بیشبود عناصر غذایی قرار میگیرد .بهعالوه مصرف زودهنگام
علفکشها در این زراعت سبب وارد شدن تنش بر برنج میشود که کمتر مورد توجه قرار گرفته و
معموالً تنش ناشی از علفکشها به دیگر عوامل تنشزا از جمله تنشهای محیطی و کمبود یا سمیّت
عناصر غذایی نسبت داده میشود .علفکشها تغییرات متعددی را در رشد و ساختمان گیاهان
موجب میشوند .حدود این تغییرات از بازدارندگی محض رشد تا ناهنجاریهای شدید مورفولوژیكی
میباشد .این ترکیبات ممكن است بر کل گیاه تأثیر گذاشته ،یا اینکه فقط اندامهای خاصی را تغییر
دهند .اثرات علفکشها ممكن است از یك گونهی گیاهی به گونهی دیگر متفاوت باشد ،ولی اختالف
بین گندمیان و گیاهان پهنبرگ از موارد متداول است .بهعالوه در شالیزار باریكبرگها (سوروف)
نسبت به جگنها اثرات علفکشها را آشكارتر و سریعتر نمایان میکنند .بدیهی است که تغییرات
بیوشیمیایی غیرقابل رویت ناشی از تنش علفکشها بر تغییرات قابل مشاهده در رشد و ساختمان
گیاه مقدم میباشد .علفکش ها باعث تغییر در تقسیم سلولی ،طویل شدن سلول و تمایز بافتها و
همچنین باعث فساد سلولی و بافتی میگردند .این تغییرات موجب ممانعت از رشد ،آویختگی و یا
زردی برگها ،سفیدی برگ و بافتمردگی شده و تشكیل کوتیكول را کاهش و نیز باعث تغییر شكل
اندامكها و غشاء سلولی میگردند .بسیاری از علفکشها از جمله کارباماتها ،تیوکارباماتها،
دینیتروآنیلینها و از این قبیل ،در تقسیم سلولی یا میتوز ممانعت ایجاد میکنند و باعث اختالل در
رشد ظاهری میشوند و گلدهی یا رسیدگی را به تاخیر میاندازند .برخی عالیم اختالالت رشدی
ناشی از علفکشها شامل اپیناستی (آویختگی به طرف زمین) ،خم شدن ،چرخش و پیچیدگی
ساقهها و برگها است که ناشی از کاربرد نادرست علفکشهای شبهاکسین از جمله فنوکسیها،
دیكامبا و پیكلورام است .سایر اختالالت رشدی نظیر افزایش پنجه ،تشكیل جوانههای جدید در
میانگرهها ،کاهش طول میانگره ،برگهای ضخیم ،تغییر شكل برگ و کلئوپتیل ،کاهش تشكیل
ریشههای ثانویه و تكامل غیرطبیعی گیاهچه است .علفکشهای سولفونیلاوره همانند
بنسولفورونمتیل (لونداکس) با ممانعت از سنتز و انتقال اسیدهای آمینه سبب تغییر رنگ اندامهای
هوایی برنج به رنگ سبز تیره شده و از رشد و طویل شدن ریشه جلوگیری میکنند .اثرات سوء این
گروه از علفکش ها ممكن است ظاهراً مورد توجه قرار نگرفته و یا به آسانی قابل درک نباشد .از دیگر
موارد شاخص ایجاد اختالالت رشدی ناشی از علفکشها در برنج ،عارضهی کوتولگی برنج است که از
حدود دو دهه پیش در شالیزارهای شمال کشور مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه این عارضه ابتدا
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از نظر عوامل میكروبی (ویروس) مورد بررسی قـرار گـرفت ،امـا بعـد دلـیل آن به کمـبود عنـاصر
غذایـی بهویژه روی نسبت داده شد .هرچند بررسیهای تكمیلی نشان داد که دلیل عارضهی کوتولگی
برنج در شمال کشور ،مصرف نادرست علفکش تیوبنكارب (ساترن) است که در این نشریه مورد بحث
قرار گرفته است.
 -2كوتولگي برنج چيست؟
کوتولگی عارضهای است فیزیولوژیكی که سبب اختالل در روند طبیعی رشد ،گلدهی و
رسیدگی برنج میشود .عالیم شاخص این عارضه شامل رنگ سبز تیره ،کاهش ارتفاع ،برگهای
قالبمانند و یا کوتاه و ضخیم ،تاخیر در گلدهی ،تولید خوشههای کوتاه و متراکم به همراه تاخیر و
غیریكنواختی در رسیدن محصول است .پنجهزنی غیرمتعارف (افزایش شدید تعداد پنجه و گاه کاهش
تولید پنجه) و تولید پنجههای غیر بارده و شكننده ،عدم تلقیح گل و افزایش پوکی در دانه از دیگر
عالیم عارضهی کوتولگی است .در یك مزرعه ممكن است فقط بخشی یا تمام عالیم فوق مشاهده
شوند .کوتولگی برنج در شالیزارهای شمال کشور با مجموعهی عالیم فوق ،در اثر مصرف علفکش
تیوبنكارب (با نام تجاری ساترن) ایجاد میشود (یعقوبی.)1394 ،
 -3عاليم عارضه
اولین عالیم عارضه حدود سه هفته پس از نشاکاری و بهطور نامنظم و پراکنده در برخی مزارع
قابل مشاهده است .کاهش یا توقف رشد نشاها همراه با رنگ سبز تیره و عدم توسعهی ارتفاع ،وجه
تمایز بوتههای آلوده از بوتههای سالم اطراف است (شكل .)1

شکل  -9عالیم عارضهی کوتولگی در مراحل اولیهی رشد در مزرعهی دارای کوتولگی خفیف (اصلی)
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در صورت شدت عارضه در مزرعه ،برخی بوتهها به تدریج تحلیل رفته و کامال خشك میشوند
(شكل  .)2میزان خسارت یا مرگ و میر گیاهچههای برنج در خاکهای باتالقی بیشتر است .اگرچه
کاهش ارتفاع و افزایش تولید پنجه ،عالمت غالب عارضهی کوتولگی است ،اما توقف تولید پنجه و
افزایش ارتفاع نیز در برخی مزارع دارای کوتولگی مشاهده میشود.

شکل  –2عالیم ظاهری عارضهی کوتولگی در شالیزار دارای کوتولگی شدید (خشبی شدن گیاهچههای برنج،
خشكیدن و مرگ و میر برخی گیاهچهها همراه با تغییر رنگ از سبز روشن به سبزتیره تا قهوهای)
(اصلی)

برخی برگ ها در یك گیاهچه حالت طبیعی و برخی دیگر نامتقارن و پیچیده و یا کوتاه و دارای
رنگ تیرهتری هستند .پیچش غیرطبیعی برگها نیز از دیگر عالیم اختالالت رشدی ناشی از کوتولگی
است (شكل .)3

شکل  -3برگ سبز تیره ،کوتاه ،ضخیم و شكننده (راست) و پیچیدگی برگ در گیاهچه دارای کوتولگی (اصلی)
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کج و معوج شدن ساقه و برگ با شدتهای مختلف ،بیانگر اختالالت هورمونی ناشی از این
علفکش است (شكل .)4

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

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

در بررسیهای گلدانی تاثیر دز علفکش در کاهش ارتفاع برنج بهخوبی نمایان بود (شكل ،)6
که مشابه اختالالت رشدی ناشی از علفکش ساترن در شرایط مزرعهای بود .بهنظر میرسد کشاورزان
بهمنظور کنترل بهتر علفهای هرز و بهدلیل ارزانی مبارزهی شیمیایی نسبت به هزینهی وجین
دستی ،تمایل به مصرف مقدار بیشتری از علفکش برای کنترل بهتر علفهای هرز و اجتناب از وجین
دستی دارند که از عوارض منفی و ناخواستهی آن ،اختالل در رشد و نمو برنج و خسارت بیشتر به
گیاه زراعی است.

 / 7کوتولگی برنج و ...

شکل  –6گیاهچهی سالم بدون کوتولگی و گیاهچههای دارای کوتولگی با شدتهای مختلف (گلدانها بهترتیب از
راست به چپ در معرض دزهای صفر ،یك ،دو و سه برابر دز توصیهشدهی ساترن قرار گرفتهاند) .گیاهچهی سالم در
سمت راست دارای رنگ سبز روشن و گیاهچههای دارای کوتولگی دارای رنگ سبز تیره و ارتفاع کوتاهتر بوده و
دارای پنجههای غیرنرمال هستند .در سهبرابر دز توصیهشده ،گیاهچهی برنج در حال مرگ است "سمت چپ")
(اصلی)

با آغاز رشد طولی برنج و افزایش ارتفاع ساقه ،اختالف گیاهچههای کوتوله و سالم به وضوح
نمایان میشود (شكل  .)7حذف گیاهچههای کوتوله و نشاکاری گیاهان سالم ممكن است مانع از
خسارت شود که بستگی به شرایط مزرعه دارد .در مزارع دارای خاکهای باتالقی شدید بازیابی و رشد
گیاهان جدید رضایتبخش نخواهد بود و در صورت زهكشی مزارع و خشك کردن خاکها و غرقاب
مجدد ،گیاهان دارای سرعت بهبودی بیشتری بودند و خسارت کوتولگی کمتر خواهد بود.

شکل  –3آلودگی لكهای به کوتولگی (غیریكنواختی مزرعه و گیاهچههای وسط کرت دارای رنگ سبز تیرهتر و
ارتفاع کمتری نسبت به حاشیه هستند .مناطق کمارتفاع در یك کرت دارای گیاهچههای کوتاهتری است که بهدلیل
تجمع بیشتر علفکش در آن لكهها است) (اصلی)
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نه فقط اندامهای هوایی بلكه اندامهای زیرزمینی و ریشهی برنج نیز در اثر عارضهی کوتولگی به
شدت آسیب دیده و ریشهها باریكتر ،الغرتر و خشبیتر شده و رنگ ریشه ،شادابی خود را از دست
داده و تیرهتر شده و از طول ریشه و حجم زیستتودهی ریشه به شدت کاسته میشود (شكل .)8

شکل  -5تاثیر عارضهی کوتولگی بر ریشهی برنج (ریشهی گیاهچههای سالم برنج در شكل سمت راست دارای
حجم و طول بیشتر و نیز رنگ روشنتری هستند ،در حالی که ریشهی گیاهچههای دارای کوتولگی در شكل سمت
چپ دارای رنگ تیرهتر و حجم کمتری هستند) (اصلی)

یكی دیگر از تفاوتهای شالیزار آسیبدیده از تنش علفکش و دارای کوتولگی با مزرعهی سالم
در رنگ مزرعه در زمان برداشت است .رقم برنج هاشمی در مزارع دارای کوتولگی معموال دارای رنگ
سبز تیرهتری نسبت به مزارع سالم میباشد .ساقه و برگ برنج دارای کوتولگی در زمان برداشت به
رنگ سبز تیرهتر و مزارع سالم دارای ساقه و برگ زرد روشن هستند (شكل .)9
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شکل  -1تفاوت رنگ برنج رقم هاشمی در کرتهای دارای کوتولگی و بدون کوتولگی (هر دو کرت با علفکش
ساترن تیمار شدهاند و اختالف آنها در زمان کاربرد علفکش است که در کرتهای دارای کوتولگی (چپ) مصرف
علفکش قبل از نشاکاری و در کرتهای بدون کوتولگی (راست) زمان کاربرد علفکش پنج روز پس از نشاکاری بود
(اصلی)

طوالنی شدن طول دورهی رشد رویشی و تاخیر در مراحل رشد زایشی ،عدم تولید خوشه و یا
تولید دیر هنگام خوشه ،تولید خوشههای نامتقارن و شكننده ،تاخیر در رسیدن شلتوک و رنگ سبز
تیرهی بوتههای مبتال در هنگام برداشت ،آنها را از بوتههای سالم اطراف در زمان برداشت متمایز
میسازد (شكل  .)11بهطور کلی ،خسارت عارضه از مرگ گیاهچههای آلوده در اول فصل تا طوالنی
شدن دورهی رشد رویشی ،کاهش درصد تلقیح ،افزایش تعداد دانههای پوک و کاهش عملكرد دانه در
آخر فصل متغیر است (شكل .)11

شکل  –91برخی عالیم عارضهی کوتولگی در مرحلهی زایشی (غیرهمزمانی در ظهور خوشه و تولید پنجهی زیاد و
عدم تولید بههنگام خوشه (چپ) ،پیچیدگی خوشه (وسط) ،و تولید خوشههای متراکم ،کوتاه و غیرطبیعی (راست).
(اصلی)
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دوام طوالنی عالیم اختالالت رشدی ناشی از ساترن در رنگ مزارع بهخوبی نمایان است و مزارع
دارای کوتولگی در مرحلهی برداشت دارای رنگ سبز تیرهتری هستند (شكل  .)11بهعبارت دیگر
تغییر رنگ گیاهچههای برنج از سبز روشن به سبز تیره که از حدود سه هفته پس از نشاکاری قابل
رویت است ،در برخی موارد تا زمان برداشت روی گیاه دوام دارند.

شکل  –99عالیم عارضهی کوتولگی در زمان برداشت (مزارع سالم دارای رنگ زرد روشن و مزارع دارای کوتولگی
رنگ سبز تیرهتری دارند) (اصلی)

انتقال گیاهچههای کوتوله همراه با خاک اطراف آن از مزرعه به گلدان (شكل  12چپ) در
مقایسه با گیاهچهی مشابه که خاک اطراف ریشهی آن شسته شده و در خاک بدون علفکش در
گلدان کشت میگردد (شكل  12وسط) دارای رشد کمتری بود و قادر به ورود به مرحلهی زایشی
نبود .گیاهچهی شاهد بدون علفکش در سمت راست ،دارای پنجهی کمتر (متعارف) بود و تمام
پنجههای آن بهطور همزمان به خوشه رفته و وارد مرحلهی رسیدگی شدند (شكل  12راست).
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شکل  –92انتقال یك کپهی برنج سالم (شاهد) و دو کپه دارای کوتولگی از مزرعه به گلدان .در گلدان شاهد،
علفکش مصرف نشده و برنج دارای رشد عادی است .این کپهی برنج تعداد کمتری پنجه تولید کرده و تمام پنجهها
تولید خوشه نموده و بهطور یكنواخت وارد مرحلهی رسیدگی شدند .در گلدان وسط یك کپهی برنج دارای کوتولگی
در مزرعه پس از شستشوی ریشه به گلدان حاوی خاک بدون علفکش (خاک خارج شالیزار) منتقل شده و تعداد
قابل توجهی از پنجههای آن تولید خوشه کرده و بخشی قادر به تولید خوشه نبودند .در گلدان سمت چپ
گیاهچهی دارای کوتولگی در شالیزار با خاک اطراف محیط ریشه در گلدان قرار داده شد و این کپهی برنج قادر به
تكمیل مراحل رشدی و تولید خوشه نبود (اصلی)

بهطورکلی آزمایش فوق نقش خاک اطراف بوتهی برنج را بر کوتولگی نشان میدهد .در شرایط
مزرعهای برای مدیریت کوتولگی میتوان خاک اطراف بوتههای کوتولهی برنج را با الیههای عمیقتر و
اطراف بوته مخلوط نموده و از غلظت علفکش تجمعیافته در محیط ریشهی برنج کاسته و امكان
رشد بهتر برنج را فراهم نمود .جابهجایی و انتقال خاک محیط ریشهی گیاهچههای دارای کوتولگی و
جایگزینی خاک جدید به بهبود عارضه کمك میکند.

 -4تاریخچه
کوتولگی ناشی از علفکشهای شالیزار ،اولین بـار در سـال  1976از ژاپـن و در سـال  1991از
امریكا گزارش شد (چن .)2112 ،این عارضه از موسسه تحقیقات بینالمللی برنج "ایری" نیز گـزارش
شده است (آمپونگ و ددتا .)1991 ،کشاورزان برنج کار امریكا و ژاپن با این عارضه کامال آشنا هسـتند
زیرا علفکش ساترن از اولین علفکشهایی است که آنها با رضایتخـاطر بـرای سـالهـای طـوالنی
مصرف کرده بودند و کـوتولگی در مزارع تیمار شده با این علـفکش کمـابیش وجود داشت .در ایـن

بیژن یعقوبی 12 /

کشورها کارشناسان ترویج کشاورزی ،قبل از گزارشات رسمی با عارضه آشنا بـوده و بـه کشـاورزان در
خصوص مدیریت آن آموزش دادهاند (چن .)2112 ،اگرچه سابقهی کوتولگی در دنیا بـه حـدود چهـار
دهه قبل برمیگردد ،اما در دو دههی اخیر بیشتـرین تحقیقـات در ژاپـن و امریكـا در ایـن خصـوص
صورت گرفته است.
عالوه بر تیوبنكارب ،دیگر علفکشهای انتخابی برنج مثل کوئینكوراک ،تریكلوپیر ،پروپانیل و
تو-فور-دی نیز سابقهی اختالالت فیزیولوژیك و ایجاد کوتولگی در برنج را دارند (چن ،)2112 ،اگرچه
شدت گیاهسوزی ناشی از آنها کمتر از ساترن بوده است .علفکش تریكلوپیر هنوز در ایران ثبت
نشده و کوئینكلوراک در دست بررسی است .بهدلیل مصرف محدود علفکشهای پروپانیل و تو-فور-
دی اطالعات چندانی در مورد گیاهسوزی و اختالالت رشدی ناشی از آنها در برنج در دست نیست.
مطابق برخی گزارشها کوتولگی برنج در اثر مصرف سـاترن در هـوای گـرم و خـاکهـای دارای
مادهی آلی زیاد تشدید شده است .مطابق این گزارشها ،دلیل کوتولگی ،تجزیهی ساترن به ترکیبـات
سمی است و برای کنترل عارضهی کوتولگی ناشـی از سـاترن در اراضـی شـالیزاری برخـی ترکیبـات
بازدارندهی تجزیهی علفکش را به مادهی تجاری علفکش ساترن اضافه کردند (چـن2112 ،؛ یامـادا،
.)1981
 -8سابقهی عارضه در ایران
عارضهی کوتولگی اولین بار در مرداد ماه سال  1374از مزارع برنج گیالن گزارش شد که در
گردهمایی سالیانهی برنج در اصفهان ارایه شد (پاداشت .)1376 ،مطابق این گزارش شباهت زیادی
بین این عارضه و بیماری ویروسی رینكلد استانت 1وجود دارد .بنابراین گزارش عالیم مشابه روی
علفهای هرز نیز وجود داشته ولی در گزارش فوق اعالم شد که تشخیص دقیق عارضه بر اساس
عالیمشناسی دارای اعتبار کافی نبوده و نیاز به بررسیهای دقیقتر دارد .بیماری ویروسی رینكلد
استانت تنها از کشور سورینام در سال  1979گزارش شده است.
بهدلیل توسعهی عارضه در استان گیالن و به موازات مطالعاتی که در موسسه تحقیقات برنج
انجام میشد مكاتباتی نیز با دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی ذیربط به منظور روشن شدن
مساله صورت گرفت .از جمله دانشگاه شیراز ،موسسه تحقیقات گیاهپزشكی ،موسسه تحقیقات خاک
و آب و دانشگاههای گـیالن و مـازنـدران کـه متعاقبا بازدیـدهـایی نیـز تـوسط نمـایندگـان آنهـا از

1. Wrinkled stunt
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شالیزارهای گیالن صورت گرفت .در ادامهی بررسیهای گلخانهای مربوط به اثر احتمالی علفکشها
در ایجاد کوتولگی ،نتایج تا حدودی به اثر علفکشها نسبت داده شد اما این بررسیها ادامه پیدا
نكرد (مكاتبات داخلی مؤسسه تحقیقات برنج در سال  .)1375موسسه تحقیقات خاک و آب یكی از
عل ل کوتولگی برنج را وضعیت نامتعادل روی و پتاس در خاک شالیزار ذکر نمود .دکتر ایزدپناه و
مهندس کامران از دانشگاه شیراز پس از بازدید از مزارع برنج گیالن و انجام بررسیهای الزم دخالت
عامل ویروسی در ایجاد عارضه را منتفی دانسته و اعالم کردند که عارضهی کوتولگی شایع در مزارع
برنج استان گیالن متفاوت از بیماری کوتولگی ویروسی استان فارس است .نامبردگان مطالعات بیشتر
در زمینهی تاثیر آفتکشهای خانواده تیوکارباماتها در ایجاد عارضه را توصیه کردند.
مدیریت حفظ نباتات استان گیالن عامل کوتولگی را به یك زنجره (سوگاتال )1نسبت داد که
موسسه تحقیقات گیاهپزشكی ضمن رد آن ،دخالت عوامل زندهی دیگر مثل نماتد و ویروس را نیز در
ایجاد عارضه مردود دانست .بر این اساس و به دلیل توسعهی عارضه در شالیزارهای گیالن طرح
تحقیقاتی با کمك بخشهای تحقیقاتی مختلف توسط موسسه تحقیقات برنج تهیه و طی سالهای
 78و  79به مورد اجرا گذارده شد .در این بررسی ژنتیكی بودن عارضه توسط بخش اصالح بذر
منتفی و بخش گیاهپزشكی نیز دخالت علفکشها و زنجرهی مذکور را مردود دانست (محمد شریفی
و همكاران .)1381،اما "بخش تحقیقات خاک و آب" عامل عارضه را به کمبود پتاس و روی و یا هر
دو عامل نسبت داده و پس از یك سال مطالعهی تكمیلی این فرضیه را تایید کرد (شهدی و علینیا،
 .)1382بر اساس این نتیجه بهجز عامل تغذیهای ،تاثیر سایر عوامل در بروز عارضه منتفی فرض
گردید .این نتایج به شكلهای مختلف در گردهمایی برنج کشور ،هشتمین کنگره علوم خاک ایران،
سخنرانی علمی و غیره منتشر شد (شهدی )1382 ،و بهطور رسمی به بخش اجرا جهت بهرهبرداری
اعالم گردید .اما از سال  1382مجددا گزارشها و مكاتبات رسمی سازمان جهاد کشاورزی استان
گیالن حاکی از شیوع عارضهی کوتولگی در شالیزارهای استان و مزارع آزمایشی و ترویجی بود .بر
اساس این مكاتبات پس از انجام آزمایشهای خاک ،دستورالعمل تغذیهای بخش "خاک و آب"
مؤسسه تحقیقات برنج کشور رعایت گردیده ،اما مشكل کوتولگی همچنان به قوت خود باقی بود .به
همین دلیل از سال  1382پس از مطالعهی فعالیتهای انجام شدهی سالهای اخیر ،تصمیم به
بررسی دوبارهی عارضه گرفته شد .بر این اساس در سال  1383با تنظیم پرسشنامه اقدام به
جمعآوری اطالعات از اراضی شالیزاری دارای سابقهی ابتال به عارضه شد .نتایج این نظرسنجی نشان
داد که کوتولگی در یك مزرعهی مبتال به عارضه بدون اعمال تیمار کودی در چند سال متوالی
مشاهده نشده است .نكتهی مهمتر آنکه در برخی اراضی دارای گیاهچههای کوتوله ،علیرغم رعایـت
1. Sogatella
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توصیههای کودی ،عـارضه در سالهای بعـد مرتفع نگردیده است .بر این اساس دخالت عامل
تغذیهای در ایجاد عارضه غیر محتمل فرض گردیده و بررسیها روی علفکشها متمرکز شد.
به باور برخی زارعین با تجربه و قدیمی ،با مصرف علفکشها عارضهی کوتولگی بروز کرده و در
طول دهههای گذشته که علفکش موجود نبود چنین عارضهای هم وجود نداشته است .شواهد بیانگر
آن بود که در اراضی دارای سابقهی هر سالهی کوتولگی ،در صورت عدم مصرف علفکش عارضهی
کوتولگی مشاهده نخواهد شد .بهعالوه در مناطقی که مصرف علفکش قبل از نشاکاری رایج بود
عارضه شیوع بیشتری داشت .مهمترین نكتهای که از این بررسیها به دست آمد آن بود که در
مناطقی که دو علفکش بوتاکلر و تیوبنكارب در پنج سال گذشته توزیع نگردیده بود (علفکش
اگزادیازون مصرف شده بود) ،عارضهی کوتولگی نیز از آن شالیزارها گزارش نشده بود .براین اساس،
مطالعات مشاهده ای در گلخانه و مزرعه و در شرایط متفاوت مدیریت مزرعه از نظر زمان مصرف
علفکش ،سطح آب و دزهای مختلف علفکش آغاز شد .نتیجه نشان داد که از بین حدود 11
علفکش موجود ،تنها علفکش تیوبنكارب (ساترن) در برخی شرایط موجب بروز عارضهی کوتولگی
میشود .این شرایط شامل مصرف قبل از نشاکاری و یا بعد از نشاکاری علفکش و کمآبیاری مزرعه یا
گلدان بود .مطالعات تكمیلی روی علفکش فوق طی دو سال زراعی ( )1384-1385در مزرعه انجام
و پس از حصول اطمینان ،برخی توصیهها جهت مدیریت و اجتناب از عارضه در این نشریه آورده شده
است .الزم به یادآوری است که هنوز نقاط مبهم زیادی در رابطه با عارضه وجود دارد که نیازمند
بررسی است.
در بررسی های انجام شده در مؤسسه تحقیقات برنج ،علفکش کوئینكـوراک سـبب اخـتالل در
رشد زایشی برنج و تولید خوشه از گرههای میانی برنج رقم هاشمی شد ،امـا رقـم خـزر دارای تحمـل
بیشتری به این علفکش بود .این در حالی است که این علفکش در مرحلـهی رشـد رویشـی دارای
عالیم گیاهسوزی و اختالالت رشدی روی برنج نبود (یعقوبی و همكاران.)1396 ،
در شالیزارهای استان گیالن کاربرد برخی مخلوطهای علفکشـی بـهویـژه اخـتالط بوتـاکلر یـا
پرتیالکلر با بنسولفورونمتیل و مصرف آنها در خاکهای بـاتالقی و قبـل از نشـاکاری سـبب ایجـاد
تنش و اختالل در روند طبیعی رشد گیاهچههای نشایی میشود که شباهت نسبی به کوتولگی ناشـی
از علفکـش سـاترن دارد .تفـاوت عمـدهی کوتـولگی ناشـی از سـاترن و تـنشهـای ناشـی از دیگـر
علفکشها در عدم بهبود دوباره و زودهنگام کوتولگی ساترن در مقایسه با دیگر علفکشها است.
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 -6كوتولگي ویروسي برنج
کوتولگی گالسیاه برنج نوعی بیماری ویروسی برنج است که در برخی از شالیزارهای فیروزآباد و
ممسنی در استان فارس گزارش شده است (کامران و همكاران .)1379 ،عالیم عمدهی بیماری عبارت
است از کوتولگی شدید همراه با تشكیل گالهای کشیده روی رگبرگها و در پشت برگ که ابتدا
سبزرنگ هستند و بعد به رنگ سیاه درمیآیند .عامل بیماری در شرایط گلخانه توسط زنجرکها از
بوتههای برنج آلوده به گیاهچه های برنج و چند گونه گیاه دیگر انتقال یافت و زنجرک بهعنوان ناقل
طبیعی عامل بیماری کوتولگی ویروسی در آن استان تعیین شد (کامران و همكاران.)1379 ،
زنجرکهای ناقل بیماری ویروسی برنج در اقلیم شمال کشور شناسایی و گزارش نشده است ،و ظاهرا
آب و هوای شمال کشور برای حیات این حشره مناسب نیست .بنابراین عامل کوتولگی برنج در شمال
کشور ویروس نیست .بهعالوه در بررسیهای انجام شده روی نمونههای دارای کوتولگی ،زنجرک و
ویروس مشاهده و گزارش نشده است.
کوتولگی ویر وسی برنج و اختالالت رشدی ناشی از کمبود عناصر غذایی و کوتولگی ناشی از
علفکش ساترن دارای شباهت هستند .اولین عالیم عارضهی کوتولگی ناشی از ساترن و کمبود عناصر
غذایی حدود  21تا  31روز پس از نشاکاری رویت میشود .اگرچه اختالالت رشدی ناشی از کمبود
عناصر غذایی معموال با گرم شدن هوا برطرف میگردد ،اما کوتولگی ناشی از علفکش ساترن در
خاک های باتالقی و در شرایط آلودگی شدید ،با گرم شدن هوا تشدید شده و برخی از عالیم آن از
جمله تا خیر در رسیدن محصول و رنگ سبز تیره تا پایان فصل رشد قابل رویت هستند .بهطورکلی
کوتولگی ویروسی و کوتولگی ناشی از علفکش ساترن ،در دنیا تحت عنوان کوتولگی شناخته
می شوند ولی استفاده از اصطالح کوتولگی برای اختالالت رشدی ناشی از کمبود عناصر غذایی در
منابع علمی متداول نیست.
 -3علفكش ساترن و عارضهی كوتولگي
نقش علفکشهای انتخابی برنج و ثبت شده در کشور در ایجاد عارضهی کوتولگی در
آزمایشهای متعددی مطالعه شد (یعقوبی .)1391 ،نتایج نشان داد که در زراعت برنج شمال کشور،
عامل ایجاد عارضهی کوتولگی در برنج با عالیم شاخص اشاره شده در باال ،علفکش تیوبنكارب
(ساترن) است (یعقوبی و همكاران .)1391 ،نقش علفکش فوق در ایجاد اختالالت رشدی و کوتولگی
برنج در ژاپن و امریكا به ترتیب از چهار و دو دهه پیش گزارش شده است (چن .)2112 ،بررسیها
نشان داده است که در استان گیالن عامل ویروسی در ایجاد عارضه نقشی نداشته ،درحـالیکه در
شـالیزارهای استان فارس ،ویروس ،عامل ایجاد عارضهی کوتولگی است (کامران و همكاران.)1379 ،
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الزم بهذکر است که بسته به شرایط خاک و دز علفکش و سن گیاهچههای برنج در زمان مصرف
علفکش ،میزان و شدت کوتولگی متفاوت خواهد بود .افزایش دز علفکش سبب تشدید کوتولگی
میشود و استفاده از گیاهچههای کوچكتر در نشاکاری حساسیت برنج به علفکش را بیشتر خواهد
کرد .دوام علفکش ساترن در خاکهای باتالقی تا پنج سال گزارش شده است ،بنابراین مصرف
تكراری این علفکش سبب تشدید کوتولگی خواهد شد.
 -5نقش دیگر علفكشهای شاليزار در ایجاد اختالالت رشدی
مولینیت (اوردرام) از علفکشهای مشابه ساترن و از خانوادهی دیتیوکارباماتها است .این
علفکش در استانهای جنوبی کشور (فارس و خوزستان) برای کنترل علفهای هرز برنج مورد
استفاده قرار میگیرد .این علفکش میتواند اختالالت رشدی مشابه ساترن (کوتولگی) را در برنج
موجب شود ،اگرچه میزان حساسیت برنج به مولینیت بهدقت مطالعه نشده است ،اما ارقام برنج
ایندیكا حساس به ساترن گزارش شدهاند (آمپونگ و ددتا .)1991 ،بررسیهای میدانی در استان
فارس نشان داد که برخی مزارع تیمار شده با علفکش مولینیت دارای اختالالت رشدی مشابه
کوتولگی برنج در شمال کشور بودند .بنابر مشاهدات میدانی ،اوردرام در شرایط کمبود آب سبب
تشدید پوکی در برنج می شود که مشابه اختالالت رشدی ناشی از ساترن است .بهطورکلی رفتار
علفکشهای تیوکاربامات تحت تاثیر آب بود و در مزارعی که پس از مصرف علفکش غرقاب نبودند
اختالالت رشدی برنج بیشتر بود.
در صورت غیرغرقاب بودن مزارع و یا آبیاری تناوبی در اول فصل ،و یا مصرف علفکش قبل از
نشاکاری ،اثرات سوء هر دو علفکش ساترن و اوردرام افزایش مییابد .در برخی موارد اثرات سوء
علفکش بر برنج در مرحلهی رویشی بهظاهر قابل تشخیص نیست و خسارت اقتصادی ناشی از این
علفکشها بهصورت عدم تلقیح دانه و افزایش پوکی در مرحلهی زایشی نمایان میشود (یعقوبی و
همكاران.)1391 ،
بهطورکلی علفکش های دارای ساختار حلقوی و کلره در ایجاد کوتولگی نقش دارند .بنابراین
تمام علفکشها به جز لونداکس و بازاگران (بنتازون) دارای چنین ویژگی هستند .اگر عارضه در
سطح وسیع مشاهده شود تنها راهكار ،زهكشی تا حد ترک خاک است .این عمل موجب از دست
رفتن نیتروژن و احتماال ظهور علفهایهرز جدید است .درصورت کوچك بودن سطح آلودگی پذیرش
خسارت به جای زهكشی توصیه میشود (اسمیت و دیلدی .)2113 ،امروزه بعضی از شالیكاران
علفکشهای ماچتی (بوتاکلر) و یا ریفیت (پرتیالکلر) را قبل از نشاکـاری مـصـرف میکنند .بهعـالوه
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برخی علفکشهای فوق را همزمان با علفکش لونداکس (بنسولفورونمتیل) مصرف میکنند.
مصرف این علفکشها قبل از نشاکاری و یا بالفاصله پس از نشاکاری موجب ایجاد تنش در برنج و
ایجاد عالیم مشابه کوتولگی ناشی از ساترن در برنج میشود .شدت اختالالت رشدی ناشی از این
علفکشها کمتر از کوتولگی ناشی از ساترن است .بهطورکلی عالیم گیاهسوزی ناشی از ساترن نسبت
به دیگر علفکشها دیرتر ظاهر می شود و ماندگاری اختالالت رشدی ناشی از این علفکش نیز
بیشتر از دیگر علفکشها است.
 -1تأثير نوع خاک و كمبود عناصر غذایي (روی و پتاسيم) در ایجاد عارضهی كوتولگي
کمبود عناصر غذایی به ویژه روی ،پتاس ،مس و فسفر موجب اختالل در رشد طبیعی برنج شده
و توقف یا کند شدن سرعت رشد گیاه را منجر میشوند .کاهش ارتفاع برنج به دلیل کمبود این
عناصر معموال با عالیم کوتولگی ناشی از علفکش بهدرستی برای شالیکاران قابل تفكیك نیست.
مصرف کود موجب رفع عالیم ناشی از کمبود عناصر غذایی میشود در حالیکه کوتولگی ناشی از
علفکش معموال در اراضی باتالقی بهبودی کامل پیدا نمیکند (یعقوبی1394 ،؛ اشملزر و همكاران،
 .)2115این نكته مهمترین تفاوت کمبود عناصر غذایی و علفکش در ایجاد اختالل در رشد برنج
است.
اگرچه علفکش تیوبنكارب (ساترن) از خانوادهی "تیوکارباماتها" عامل اصلی ایجاد عارضهی
کوتولگی در شالیزارهای گیالن با عالیم ذکر شده در باال است ،اما این عارضه عالوه بر علفکش
وابسته به نوع خاک ،مادهی آلی خاک و شرایط رطوبتی خاک و زمان مصرف علفکش نیز میباشد.
مصرف علفکش ساترن فقط در برخی خاکها میتواند موجب بروز کوتولگی شود .خاکهای
ماندابی یا باتالقی با مادهی آلی زیاد (خاکهای سیاه) و سابقهی مصرف مكرر و طوالنی علفکش
ساترن مستعد بروز عارضه هستند .اراضی شالیزاری که پس از برداشت برنج ،کاه و کلش در آن جمع
شده و به مدت طوالنی در طول سال مرطوب و غرقاب باقی میمانند شرایط مناسبتری برای بروز
این عارضه دارند .خاکهای با درصد رس باال کمتر به این عارضه مبتال گردیده در حالیکه خاکهای
لومی شنی با مادهی آلی زیاد و مرطوب یا غرقاب در طول سال ،به عارضه حساستر هستند و
کوتولگی بیشتر در آنها مشاهده میشود (چن2112 ،؛ اشملزر و همكاران.)2115 ،
علفکش تیوبنكارب از بهترین علفکشهای انتخابی در زراعت برنج است اما در برخی خاکها
به ترکیبات جانبی سمی برای گیاه زراعی تجزیه شده و موجب اختالل در رشد طبیعی برنج و
کوتولگی میشود .کمبود مس و فسفر موجب تشدید عارضه در مزارع برنج برخی مناطق امریكا شده
است (چن2112 ،؛ گـونسكارا و همـكاران .)2115 ،بررسیهای انجـام شده در امـریكا (چن)2112 ،
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نشان داده است که برخی خاکهای اراضی شالیزاری مستعد بروز عارضهی کوتولگی بوده و شناسایی
آن خاکها و اجتناب از مصرف علفکش در آنها توصیه شده است .مطالعات انجام شده رابطهی
پیچیدهی نوع خاک ،عناصر غذایی موجود در خاک و میكروارگانیزمهای خاکزی را خاطرنشان ساخته
است که در این میان خاکهای باتالقی یا ماندابی دارای بیشترین فراوانی شیوع عارضه هستند (چن،
.)2112
نتایج بررسی های میدانی نگارنده در گیالن نشان داد که کشت دیرهنگام برنج و گرمشدن
خاکها و نیز مصرف ساترن در خاکهای باتالقی و دارای مادهی آلی زیاد سبب تشدید کوتولگی شد.
 -91مدیریت آبياری و عارضهی كوتولگي
در کاربرد علفکش در شالیزار به روش رایج (نمكپاشی یا قطرهپاشی با دست و بـا قـوطیهـای
دارای دربهای سوراخدار) ،قطرات علفکش به سطح محدودی از کرتها پاشـیده مـیشـود ولـی بـه
دلیل غرقاب بودن مزرعهی برنج ،علفکش روی آب شناور و در تمام سـطح کـرت بـهطـور یكنواخـت
پخش میشود .بدیهی است در صورت فقدان حالت غرقاب در کرتها ،علفکش بهطـور یكنواخـت در
سطح مزرعه توزیع نخواهد شد و در محل پاشش اولیه تجمع خواهد نمود .عدم توزیـع علـفکـش در
کرت و یا تجمع آن در سطح محدود ،موجب خواهد شد تا از یكسو کنترل علـفهـرز در یـك کـرت
یكنواخت نباشد و از سوی دیگر افزایش غلظت علفکش در محل پاشش اولیه ،موجب گیـاهسـوزی و
اختالالت رشدی و گاه کوتولگی در برنج میشود .نوع و میزان گیاهسوزی و اختالالت رشـدی وابسـته
به نوع علفکش ،دز علفکش ،نوع خاک و سن گیاهچههای برنج در زمان نشاکاری دارد.
همچنین مصرف علفکش قبل از نشاکاری و یا مصرف علفکش پس از نشاکاری و کمآبیاری
مزرعه (گاه کشاورزان به منظور استقرار بهتر نشاها اقدام به کمآبیاری مزرعه پس از نشاکاری
میکنند) ،موجب تشدید اثرات نامطلوب علفکشها روی بوتههای برنج میشود .در ضمن جریان آب
در کرتها پس از مصرف علفکش نیز میتواند موجب آبشویی علفکشها از کرتهای باالدست و
تجمع آنها در کرتهای پاییندست شود که نتیجهی آن حداقل کاهش سرعت رشد برنج در
کرتهای پایینی (و گاه ایجاد کوتولگی) و کنترل نامطلوب علفهرز در کرتهای باال دست است.
مصرف علفکش در اراضی غرقاب شالیزار ،بهویژه در هنگام وزش باد موجب رانش و تجمع علفکش
در حاشیهی کرتها گردیده و با افزایش دز ،سمیت علفکش انتخابی شالیزار برای این گیاه زراعی را
افزایش میدهد .به همین دلیل فراوانی عارضه در حاشیهی کرتها بیشتر است.
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هر چند مصرف برخی علفکشها در گذشته قبل از نشاکاری توصیه شده بود و گاه کاربرد
آنها قبل از نشا ،کارآیی بهتری در کنترل علفهای هرز نشان دادهاند (جیتسوپولوس و فراد -ویلیامز،
 ،)2114اما امروز ثابت شده است که در درازمدت و در برخی خاکها بهویژه اراضی ماندابی دارای
مادهی آلی زیاد (چن ،)2112 ،مصرف علفکش قبل از نشاکاری میتواند موجب تشدید کوتولگی
گردد .بنابراین توصیه میشود در اینگونه خاکها علفکش بعد از نشاکاری مصرف شود .با کاهش
فاصله بین پیشکاول و تسطیح و نشاکاری ،رشد علفهایهرز پس از نشاکاری به تاخیر افتاده و
امكان به تاخیر انداختن مصرف علفکش وجود دارد .تثبیت نسبی برنج و غرقاب و سپس مصرف
علفکش به استقرار بهتر برنج در اول فصل کمك خواهد کرد .بنابراین توصیه میشود حداقل سه روز
پس از نشاکاری و در شرایط غرقاب و اوایل ظهور علفهایهرز نسبت به مصرف علفکش اقدام شود.
نیمهعمر ساترن در خاکهای مختلف بسیار متفاوت است .این علفکش در خشكهکاری برنج
فقط چند هفته در خاک دوام دارد و نیمهعمر آن در خاکهای باتالقی بیش از پنج سال است .بهنظر
میرسد کارایی خوب تیوبنكارب در کنترل سوروف و جگنها و پهنبرگهای یكساله و رضایت
شالیكاران از آن و مصرف تكراری علفکش موجب تشدید اختالالت رشدی ناشی از این علفکش در
شمال کشور شده است.
 -99آیندهی مصرف ساترن در شاليزار
ساترن علیرغم ایجاد کوتولگی در برنج دارای مزایای زیادی است .ساترن بهدلیل آبشویی
اندک و احتمال ورود اندک به زیستگاههای آبی ،کارایی بسیار خوب در کنترل سوروف و بیشتر
علفهای هرز یكساله ،طول دورهی کارایی مناسب در کنترل علفهای هرز (دورهی بحرانی)،
سازگاری خوب در اختالط با سولفونیلاورهها (علفکشهای جگن و پهنبرگکش همانند
بنسولفورونمتیل) و موارد اندک مقاومت علفهایهرز به این خانواده از علفکشها ،از بهترین
ترکیبات معرفی شده جهت مبارزهی شیمیایی با علفهای هرز شالیزار است .علیرغم دسترسی
شالیکاران کشورهای پیشرفتهای همانند ژاپن و امریكا به دهها علفکش ،ساترن هنوز یكی از
ترکیبات رایج در مدیریت شیمیایی علفهایهرز شالیزار است .این علفکش فقط در برخی شالیزارها
(اراضی باتالقی) و آن هم در صورت کاربرد قبل از نشاکاری سبب ایجاد اختالالت رشدی در برنج
میشود و بهطور کلی حدود  81درصد اراضی شالیزاری گیالن برای کاربرد این علفکش مناسب
هستند .کاربرد مجدد این علفکش بهروش صحیح توصیـه شدهی تحقیقاتی (بعد از نشاکـاری و
کرتهای غرقـاب) در زراعت برنج شمال کشور ،به حفظ تنوع علفکشهای شالیزار کمك خواهد
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نمود .بهنظر نگارنده ،الزم است با اتخاذ سیاست مناسب ،علفکش ساترن در تناوب مدیریت شیمیایی
علفکشهای شالیزار قرار گیرد.
بهعالوه ساترن دارای سازگاری خوب با سولفونیلاورهها (بنسولفورونمتیل و  )...بوده و اختالط
این دو علفکش میتواند تمام علفهای هرز شالیزار را تا حدود  98درصد کنترل نماید .بدیهی است
که در صورت مدیریت مناسب غرقاب و کاربرد مخلوطهای علفکشی فوق ،نیاز به وجین دستی بیش
از  95درصد کاهش مییابد.
ساترن علفکشی آبگریز است و در صورت مصرف آن در کرتهای غرقاب و وزش باد ،این
علفکش در حاشیهی کرت (مجاور مرزهای بین کرتها) و یا کرتهای پاییندست تجمع یافته و
اختالالت رشدی بیشتری را در مناطق تجمعیافته سبب میشود .بهعالوه در صورت تسطیح غیر
یكنواخت مزرعه ،علفکش در مكانهای کم ارتفاع تجمع مییابد و تشدید کوتولگی را بهصورت
لكهای داخل کرتها موجب میشود .ساترن در صورت کاهش ارتفاع آب کرتهای غرقاب و تماس با
خاک ،بهشدت به ذرات خاک چسبیده و دارای آبشویی اندکی است که این ویژگی ساترن را از نظر
زیستمحیطی علفکش ایدهآل مینماید .بهعالوه در صورت خشكشدن خاکها و تابش نور خورشید،
این گروه از علفکشها تبخیر شده و بر کشت دوم تاثیر سوء نخواهند داشت.

 -92توصيههای كاربردی برای مدیریت عارضهی كوتولگي و كاهش تنش و اختالالت رشدی
علفكشها در شاليزار
 -1اراضی فاقد زهكش مناسب و دارای حالت باتالقی در خارج از فصل زراعی کـه محـل تجمـع
کاه و کلش برنج و علفهایهرز است ،اراضی حساس به کوتولگی هستند .اولین و سادهتـرین
توصیه برای اجتناب از کوتولگی آن است کـه از مصـرف علـفکـش تیوبنكـارب (سـاترن) در
اراضی حساس و دارای سابقهی ابتال به کوتولگی خودداری شود.
 -2معموال خاک های باتالقی و دارای حالت مانـدابی در زمسـتان بـهدلیـل اسـیدیتهی پـایین و
سستی بافت خاک ،رشد و استقرار اولیهی گیاهچههای نشایی بـرنج در آنهـا ضـعیف اسـت.
علفکشها در این خاکها تنش بیشتری را بر برنج وارد میکنند .بهطورکلی در این اراضـی
از کاربرد همهی علفکشها قبل از نشاکاری اجتناب شود.
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 -3بهطورکلی تاکنون کاربرد هیچ علف کشی قبل از نشاکاری توصیه نشده اسـت .درصـورتیکـه
بهدلیل هر محدودیتی ،مصرف علفکش قبل از نشاکاری ترجیح داده شـود ،حـداقل سـه روز
قبل از نشاکاری مصرف شود.
 -4بررسیها نشان داد که حتی در اراضی دارای سابقهی کوتـولگی ،بـا مصـرف سـاترن و دیگـر
علفکشها  4-7روز پس از نشاکاری و در کرتهای غرقـاب ،مـیتـوان از کوتـولگی و تـنش
ناشی از علفکش اجتناب نمود.
 -5اراضی شالیزاری که در پاییز و زمستان (خارج از فصل زراعی) حالت باتالقی دارنـد ،در فصـل
زراعی سبب تشدید گیاهسوزی علفکشها روی برنج میشوند .بنـابراین بـا زهكشـی پـاییزه
اراضـی بــاتالقی و بهبــود خــواص فیزیكوشــیمیایی خــاک مــیتــوان در کــاهش اثــرات ســوء
علفکشها روی برنج در فصل زراعی بعد کاست.
 -6چنانچه در سالهای زراعی مختلف علفکشهای متفاوت مصرف میشود ولی رشـد بـرنج در
برخی مكانها رضایتبخش نیست ،در اینصورت توصیه میشود با انجام آزمایش خاک ،نیـاز
به کودهای روی ،پتاس و فسفر برآورد شود .معموال خاکهـای مانـدابی در پـاییز و زمسـتان
مشكالت بیشتری را در استقرار و رشد نشاها در اول فصل موجب میشوند.
 -7در آوردن یا کندن بوتههای دارای کوتولگی ،اختالط و به هم زدن خاک زراعـی بـا دسـت و
کاشت نشای سالم بهجای گیاهچههای دارای کوتولگی توصیه میگردد.
 -8امروزه نشاکاری برنج با گیاهچههای  3-5برگی صورت میگیـرد .گیاهچـههـای کوچـكتـر
دارای حساسیت بیشتر یا تحمل کمتری به علفکشها هستند .بنابراین با پـرورش نشـاهای
قوی و سالم در خزانه و فراهم ساختن شرایط مطلوب رشد در روزهای اول پس از نشاکـاری،
اثرات نامطلوب علفکشها کاهش مییابد.
 -9ساترن علفکشی آبگریز است و روی سطح آب شناور میماند .وزش باد موجب رانده شـدن
علفکش به حاشیهی کرتها و مجاور مرزها میشود و یا علفکش با جریان آب از دریچـهی
خروجی از کرتهای باالدست به کرتهای پـاییندسـت مزرعـه رانـده و در آن تجمـع پیـدا
میکند .بههمین دلیل گیـاهسـوزی و اخـتالالت رشـدی سـاترن در حاشـیهی مـرزهـا و یـا
کرتهای پاییندست مزرعه بیشتر است .برای مدیریت این مشكل از مصرف علفکش در
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زمان وزش باد اجتناب نموده و قبل از نشست کامل آب کرت ،از آبیاری مجدد اجتناب شـود.
مولینیت نیز بهدلیل ویژگیهای فیزیكوشیمیایی مشابه ساترن دارای رفتار مشابهی است.
-11

ساترن دارای قدرت جذب زیادی به ذرات خـاک بـوده و دارای حرکـت محـدودی در خـاک
است .بیش از  91درصد علفکش در الیهی سطحی دو سانتیمتری خاک جذب کلوییدهـای
خاک میشود .بهعالوه پیشکاول زدن قبل از نشاکاری سبب انبساط و افـزایش حجـم خـاک
میشود که پس از نشاکاری خاک بهتدریج نشست کرده و تثبیت میشود .مصرف علـفکـش
بالفاصله پس از نشاکاری و نشست خاک سبب افزایش احتمال تماس علـفکـش بـا ریشـهی
برنج میشود و تاخیر در مصرف علفکش ،ورود علفکش به محیط ریشـه را کـاهش خواهـد
داد .بنابراین توصیه میشود با تاخیر در مصرف علفکش و کاهش تماس آن با ریشهی بـرنج،
عملكرد انتخابی علف کش روی گیاه زراعی افـزایش داده شـود .هـرچـه خـاک سسـتتـر یـا
باتالقیتر باشد ،تاخیر در زمان مصرف علفکش حائز اهمیت بیشتری است.

-11

توصیه میشود هنگام مصرف علفکش کرتها بهطـور یكنواخـت غرقـاب شـده و ارتفـاع آب
حدود  5-7سانتیمتر باشد .الزم است حداقل یكسوم نشاهای برنج هنگام سمپاشی خـارج از
آب باشند.

-21

جریان آب و یا خروج آب از کرتها سبب شستشوی علفکشها خواهد شد .اجازهی خروج
آب از کرتها حداقل به مدت یك هفته داده نشود .در صورت نیاز به آب از ورودی همان
کرت آب به آرامی وارد کرت شده تا علفکش شسته نشده و در پایین دست آن کرت یا
مزرعه تجمع پیدا نكند.

-21

آبشویی علفکشها به ویژه در روزهای نخست پس از مصرف ،میتواند موجب تجمع آن در
کرتها و اراضی پایین دست شده و باعث کوتولگی شود .برای جلوگیری از بروز این وضعیت
با ایجاد جوی آبیاری در کنار کرت ها ،سیستم آبیاری از حالت سنتی کرت به کرت به روش
جوی به کرت اصالح شود .این روش آبیاری کارآیی علفکشها را افزایش و از آبشویی آنها
جلوگیری میکند .این روش آبیاری در اراضی دارای شیب تند و یا مناطقی که بهمنظور
آبیاری اراضی زیردست جریان حجم بیشتری از آب در کرتها مورد نیاز هست ،ضروریتر
است.
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-14

برخی علفکشها از جمله ساترن به تجزیهی نوری و تبخیر حساس هستند و زهكشی مزارع
در اوایل فصل سبب تبخیر و تسریع تجزیهی آنها میشود .زهكشی مزارع تا حد ترکها
کوچك و غرقاب مجدد با مصرف کود سرک (اوره) موجب کاهش اثرات سوء ساترن و تحریك
رشد برنج میگردد.

-15

علفکشهای خانوادهی تیوکارباماتها (ساترن) در کوتاه مدت عالیم اختالالت رشدی را
نشان نمیدهند و حدود  3-4هفته پس از نشاکاری اولین عالیم گیاهسوزی آنها نمایان
میشود .در حالیکه عالیم گیاهسوزی اگزادیازولها زودتر (لكههای قهوهای و نكروزه روی
ساقه و برگ برنج) قابل مشاهده است .بروز دیرهنگام گیاهسوزی ناشی از برخی علفکشها
همانند دیتیوکارماتها (ساترن و اوردرام) موجب میشود تا کشاورزان باور به ایمن بودن
این علفکشها داشته باشند و از مصرف مقادیر بیشتر علفکش جهت کنترل طیف
گستردهتری از علفهای هرز استقبال نمایند .این علفکشها در دز پایین سوروفکش و در
دزهای باالتر کارایی آنها روی جگنها و پهنبرگها افزایش مییابد .بنابراین از مصرف
بیرویهی علفکش اجتناب شود.
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