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 مقدمه -9
و نام انگلیسی  C.Presl. (1827) Monochoria vaginalis (Burm.f) واش با نام علمی سل

pickerel weed چنگ و )است برنج  زراعتدر ساز  بسیار مشکلبرگ  ی پهن لپه تکهرز  های  از علف

ها هزار  ده اکنون ور، همسه دهه پس از ورود به شالیزارهای شمال کشهرز  این علف. (2111همکاران، 

بذر فراوان تولید نموده و واش  سل(. 1397محمدی،  گل)از مزارع برنج را آلوده نموده است  هکتار

خسارت . راحتی امکان جابجایی در مزارع شالیزاری را دارند هرز به بذرهای کوچک و سبک این علف

رویش دیرهنگام . باشد درصد می 51لغ بر توجه و با قابل ،های باال در تراکم خصوص بهبه برنج واش  سل

پسندی و رشد در زیر  سایه. شود شالیزار را موجب می پاش خاکهای  کش واش، فرار آن از علف سل

واش هستند که  های سل ی زندگی پس از برداشت برنج از دیگر ویژگی ی برنج و تکمیل چرخه اشکوبه

هوایی  های  تحمل به غرقاب و اندام. ه استهرز را به اکوسیستم شالیزار موجب شد سازگاری علف

دستی را موجب شده و کاهش کارایی وجین در کنترل  ها هنگام وجین سست و گوشتی، پارگی اندام

خصوص کنترل  با توجه به اینکه تاکنون هیچ راهکار مدیریتی در. شود هرز را موجب می این علف

ی زیادی به کشاورزان جهت کنترل  هزینه واش، در کشور ارائه نشده و این امر موجب تحمیل سل

ی راهکار جهت مدیریت  حاضر با هدف معرفی گیاه و ارائه ی ه است، لذا نشریهشدهرز  دستی این علف

 .واش در مزارع کشاورزان تدوین شده است سل

 

 گياهشناسی -2
رز در شمال ه این علف. است 1آبزی و از خانواده غالفیان برگ، نیمه لپه، پهن واش گیاهی تک سل

در شرایط )حالت چندساله  هب ساله و در مناطق گرمسیر دیگر دنیا ی زندگی یک ایران دارای چرخه

این گیاه (.2113 همکاران، و یونانگمود) نماید در اراضی باتالقی و مردابی رشد می( میغرقاب دا

تا  11 وددحآن از  ارتفاع .گوشتی است ی و برگ و ساقهبدون کرک  ، سبز تیره،براق یظاهر دارای

روزت خوابیده یا  معموالً دارای حالت ی مشخص بوده و ساقه واش فاقد سل .متغیر است متر یسانت 51

هرز  این علف. یابد هرز طویل شده و ارتفاع گیاه افزایش می های علف دمبرگ ،است و داخل مزارع برنج

 یبزرگ یها تر اغلب توده یمیقد اهانیگ .یابد کوتاه گسترش می( نواستول) ی های رونده ساقهاز طریق 

 همکاران، و یونانگمود)فیبری  های ریشه (.2118کبی، )ند ستیمتصل نهم  به دهند که یم لیرا تشک

 و یونانگمود) گیرند های هوایی آن در سطح آب قرار می و اندام گِلداخل بستر واش  سل( 2113

  مراحل اولیه باریک و در ها برگ (1977؛ هولم و همکاران، 2113 همکاران،

 

                                                 
1
 Pontederiaceae 
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. هستند یا زهیسر ن ای دهیشناور، کش صورت بوده و از شش تا هشتمین برگ به بعد، به بدون پهنک

 ی و قاعده زیبا نوک ت ،ضیعر ای دهیکش یِمرغ  به شکل تخم هایی نیز دارای برگ تر مسن اهانیگ

شکل ( )2113، همکاران و یانگمودون؛ 1996فائو، )دارند  یطول یها رگهکه  بوده گرد ای شکل یقلب

1.) 
 

 

  

های  برگ -های کوتیلدونی، ب برگ -واش در مراحل مختلف رشدی، آ های سل برگ -9شکل 

  های قلبی شکل برگ -پ مرغی شکل، تخم

 

متر متغیر است  سانتی 11تا  5/1ها از  متر و عرض آن سانتی 5/12تا  2ها از  طول برگ

 31تر از  کمو معموالً  هستند ینرم و توخال واش ی سلها دمبرگ. (2113، همکاران و یونانگمود)

غالف . (2113، همکاران و یونانگمود) کنند یرشد م ای قاعده یها و از جوانه متر طول دارند یسانت

متر بوده و  میلی 25تا  4هرز  طول دمگل در این علف. شده است دهیچیهم پ هب قاعدهدر واش  سلبرگ 

، که در (2118کبی، )دارای شش گلبرگ و شش پرچم است  ی رنگ، دوجنسی وهای آن آب گل

  ها در سمت مقابل برگ گل. ی خمیده هستند اند و دارای کالله ای آرایش یافته آذین خوشه گل

طول (. 2شکل ( )1391محمودی اطاقوری و اصغری، )ها قرار دارند  دهنده و در امتداد دمبرگ گل

باشد که قادر به شکفتگی  گل می 25تا  3 مشتمل برو  (2118کبی، )تر م سانتی 6تا  3آذین  گل

. حتی در زیر آب هستند ،(2113، همکاران و یونانگمود) زمان هم صورت باال به پایین و یا بهاز سریع 

 چیصورت مارپ بعد از آن به، (آ 2118نام،  بی)شود و عمر گل یک روز است  یدر صبح انجام م یگلده

ان تمدر حال رشد، سبب کشش ساخ جوانِ یها وهیوزن م ،پس از لقاح (.2118کبی، ) دشون یمبسته 

 .(آ 2118نام،  بی)تکمیل شود در آب  وهیمتکامل شده تا  نییبه سمت پا نیگل آذ

 

 پ ب آ
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های تخم مرغی  ظهور برگ -گیاهچه، ت-بذر، ب و پ -آ: واش های رویشی و زایشی سل نمایی از اندام -9شکل 

در هنگام باز شدن )آذین  نحوه اتصال گل -آذین، د گل-گل، خ -برگ، ح -ریشه، چ -گیاه بالغ، ج -در گیاه، ث شکل

 -بقایای کپسول پس از رسیدگی، ز -برش طولی و عرضی از کپسول، ر -ها به گیاه، ذ و میوه( گل و پس از آن

گیاه -واش در تداخل با گیاه برنج، ش سل -ی سی گیاه در مراحل اولیه، ژ، توده گیاه در زمان اوج رشد رویش توده

 بالغ در مرحله گلدهی
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 و بیضی شکل ها از نوع کپسول میوه. (2118کبی، ) بلند است ی ا دارای خامهواش  سل تخمدان

 یبذرهاهر کپسول دارای  .(ب 2118نام،  بی) دنشو میباز  شکاف سه که بابوده  متر سانتی یک طول هب

 6/1 و طول متر یلیم یکبذرها حدود . است یمتعددی لیمستطو  (آ 2118نام،  بی)رنگ  ای قهوه

وزن متوسط هر بذر . (ب 2118نام،  بی) هستند یطول فیرد 12تا  8و دارای  متر عرض دارند یلیم

میوه و  11واش در مزرعه برنج حدود  هر گیاه سل. (1998، چن و کوو) گرم است یلیم 17/1 برابر با

ی بذرها بوده ولی  تکثیر این گیاه به وسیله. (2118و همکاران،  یزومیام)کند  می د بذر تولی 1511

 (. 3شکل ( )2114کاتون، ) زیاد شودها نیز  تواند از طریق استولون می
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ن ها و استولو ی ریزوم وسیله واش به تکثیر رویشی سل-4شکل 

 

دهد  و آفتاب کامل را ترجیح می (1991ا، آمپونگ و ددت)واش از گیاهان سه کربنه است  سل

ها و نهرهای آبیاری به  های باتالقی، آبگیرهای دارای آب تازه، کانال این گیاه در زمین(. 2114کاتون، )

دوست  رغم آفتاب واش علی سل(. 4شکل ( )1391محمودی اطاقوری و اصغری، )کند  خوبی رشد می

ن، دارای قدرت سازگاری زیادی بوده و در زیر کانوپی زنی بذر آ بودن و نقش نور در تحریک جوانه

 (.1398حضرتی و همکاران، )کند  خوبی رشد می برنج به

روید، لذا رعایت بهداشت مزرعه و  های آبیاری می جوی و نهرها داخل شالیزارها بر عالوه واش سل

تواند  ز تشکیل بذر میها قبل ا های آبیاری، مرزها و حواشی کرت های هرز در مسیر کانال کنترل علف

 (.1398حضرتی و همکاران، )از آلودگی مزرعه جلوگیری کند 
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 ی مزارع آزمایشی  آب حاشیه  واش در جوی رویش سل -3شکل 

 (1398مؤسسه تحقیقات برنج کشور، تابستان )
 

 یشناس ستيز -3
 مقدار آبشدت وابسته به   هواش ب سل در ها شکل برگ و تعداد گل اه،یگ ی اندازهکلی  طور به

توجه به سطوح رطوبت با  واش سلرهای بذ یزن جوانه یالگوهمچنین . (ب 2118 نام، یب)موجود است 

غرقاب و کمبود  طیدر نور، شرا یخوب واش به بذر سل .(1965 ی،ندا و اگوچ) متفاوت است اریبس

 و رشد  هازنی بذر جوانهو ( 2116زانگ و همکاران، ) زند یجوانه م ژنیاکس

زنی در نور کامل  بهترین جوانه(. 1992پارکر، ) شود می تیتقو ا غرقابواش ب سل یها گیاهچه

مقدار کمِ نور هم به  ، گرچهزنند یجوانه نم یکیواش در تار سل یبذرها(. 2114کاتون، )افتد  اتفاق می

نخواهد رفت  ینباز  شدن در خاک نیزدفن  یط حتی نور واش به نیاز بذرهای سل. هستندحساس 

 .(1998چن و کوو، )

 هستند یفیضع ی هیخواب اول یدارا کنند یم زشیها ر از کپسول زمانی کهواش  سل یبذرها

 ها گیاهچهاکثر رویش  ،که پس از ریزش شرایط غرقاب فراهم باشد صورتی در .(1978کاتوکا و کیم، )

 در اما .پس از ریزش خواهد بودروز  25تا  15 نیب یزن جوانهو اوج  افتد اتفاق می یدر زمان کوتاه

 و جیتدر به یزن جوانه باشد، خشک ایخاک اشباع  شدن بذرها در مزرعه، که در هنگام رها صورتی
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به بذرها  ی هیاول در این حالت خواب (.5شکل ( )1989میهارا، )خواهد داد رخ  در سراسر فصل رشد

میهارا، )شود  میبهار شکسته  لیاوایی در دمانوسانات  زمستان و و زییاواخر پا سرمای ی لهیوس

 داخلصورت بذر  زمستان را به هرز علف نیو ا استآب  واش بذر سلانتشار ترین عامل  مهم(. 1972

 .(1396نام،  بی) کند یم یخاک سپر

 

 

 واش در شالیزار  سن سل های غیر هم زمان بوته حضور هم -5شکل 

 (کشور تحقیقات برنج  مؤسسه) 

 

غرقاب  ،برنج یجهت نشاکار نیکه زم یهنگام (خرداد) اواسط تا اواخر ماه ژوئن واش از سل بذر

 نموده و زنی ، شروع به جوانهباشد سلسیوس ی درجه 19از  تر بیشآب ی شده باشد و دما گلخرابو 

 ییماد یها پاسخا ب یتا حدتوان  ی را میجیتدراین رویش . ادامه داردها  زنی آن جوانهماه دو حدود 

 ی فاقد دوره یبذرها یبرا یزن متوسط زمان جوانه .(1981ایری، )توجیه کرد بذرها  فرد منحصر به

 .(1998چن و کوو، )گزارش شده است روز  هفت ،سلسیوس ی درجه 16 یواش در دما سل خواب

 

 



 .....واش  سلهرز  علف تیریو مد یشناس ستیز/  9   

 

طور  واش به سل یبذرها(. 2114کاتون، )روز است  61واش  معموال روز تا آغاز گلدهی در سل

در  متفاوت ی اندازههای با  گیاهچه و( 2118امیزومی، ) زنند یمتناوب از بهار تا اواخر تابستان جوانه م

  (.5شکل )شود  طول فصل زراعی در مزرعه مشاهده می

کاتون، )صورت غیرهوازی هستند  ای طوالنی به زنی نیازمند طی شدن دوره بذرها برای جوانه

؛ 1978 ی،کوزوم)زنی و رشد بوده  ط کمبود اکسیژن قادر به جوانهواش تنها در شرای چون سل(. 2114

 طیزنی به شرا جوانه قبل ازو  (1977و کاتوکا،  یزاکا؛ چ1978 یم،؛ کاتوکا و ک1978و همکاران،  یافور

 . (1981ایری، ) زمند استاین (یهواز یب طیشرا) اشباع

هرز  یها علف(. 1962اساهارا، ک) است مگر یلیم 128واش  سل یدانه برا وزن هزار نیانگیم

متر ظاهر  یلیم 5تر از  کم یخاک و در عمق یسطح ی هیاز ناح عمدتاً ،در مزارع مرطوب برنج ساله یک

رویش متر  یلیم 15تا  11 ی برابرتواند از عمق یواش م سل ،حال نیبا ا .(1976کوزاناگی، )د شون یم

نشان داد که  کشور شده در مؤسسه تحقیقات برنجهای انجام  بررسی(. 1977و کاتوکا،  یزاکاچ) یابد

 .زنی بودند متر آب و در شرایط گلدانی قادر به جوانه سانتی 11تر از  واش از اعماق بیش بذرهای سل

و  خاک خشکبستر در  ، کشتمستقیمیی، نشا)های کشت برنج  سیستمدر تمامی  واش سل

جز  به( در مناطق حاره پرباران مدّ و زرجدارای در اراضی  و کشتهای عمیق  در آب مرطوب، کشت

 (.1989مودی، )شود  کاری یافت می دیم
 

 واش كاربردهاي سل -4

درمان و  (1991؛ مابرلی، 1935بارکیل، ) ه داروهای سنتییبرای ته واش های سل از ریشه

در  (.1987سورجانی و همکاران، ) شود استفاده میدرد  های کبدی، ناراحتی معده و دندان بیماری

 جهت واش سل (.1991مابرلی، )شود  مصرف میعنوان سبزی  هباین گیاه  های هوایی اندام اندونزی

پتانسیل همچنین (. 1989واری و همکاران،  پت) گیرد قرار می استفادهمورد  زین ها دام ی تغذیه

 اهیگ کیعنوان  بهآن  عالوه بر (.2113یانوویدی و پولی، )را دارد  1پاالئی های گیاه کارگیری در برنامه هب

 (.آ 2118نام،  بی) شود می نیز نگهداری ینتیز

 

 

                                                 
1
 Phytoremediation 
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 واش در كشاورزي اهميت خسارت سل -5
برگ در کشت نشایی برنج در  هرز پهن  های سازترین علف ترین و مشکل از رایجیکی واش  سل

در ردیف ، برنج مهمهرز   های بندی علف در رتبه و( 6شکل ) (2111چنگ و همکاران، ) استآسیا 

 (.1981یری، ا) تأکید شده استبرنج  در آنخسارت اقتصادی  بر اهمیتکه  گیرد گیاهانی قرار می

  شده  شناخته مهمهرز  علف کیعنوان  به وانیژاپن، کره و تا ،ی، اندونزهای برونئیدرکشورواش  سل

چن و )شود  می وب محس ایآس یشرق هرز در جنوب های  علف بدترین از جمله  سوروف در کناراست و 

زای شالیزارهای کامبوج، سریالنکا، چین،  هرز خسارت علف سهعنوان یکی از  هب واش سل(. 1998کوو، 

 بیهرز شالیزارهای سیال ترین علف اصلی و( 1977هولم و همکاران، ) آید شمار می ههند و تایلند نیز ب

ایاالت هرز سمج  یها علف ستیدر ل شوا ها، نام سل عالوه بر این(. 1992پارکر، ) کشور بوتان است

 .است قرار گرفته 1کایآمر ی متحده
 

 

 واش، هرز سل آلودگی شدید مزارع تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور به علف (الف -3شکل

 .ای ها در مرحله گیاهچه واش سل
 

 

                                                 
1
 Federal Noxious Weed Disseminules of the U.S 

http://www.lucidcentral.org/keys/FNW/FNW%20seeds/html/fact%20sheets/Monchoria%20vaginalis.htm
http://www.lucidcentral.org/keys/FNW/FNW%20seeds/html/fact%20sheets/Monchoria%20vaginalis.htm
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 واش، سل هرز قات برنج کشور به علفآلودگی شدید مزارع تحقیقاتی مؤسسه تحقی -ب-3شکل

 های بالغ واش سل 

 

 واش خسارت اقتصادي سل -6
 ،هایی با سطوح نیتروژن باال غالب بوده و در خاک ،های بسیار حاصلخیز واش در خاک سل

هرز برای جذب نیتروژن با برنج  این علف .(1974؛ گوه، 1981ایری، )هرزی بسیار تهاجمی است  علف

ی آن کاهش عملکرد برنج  عنصر حیاتی دارد که نتیجه رقابت کرده و توانایی زیادی در جذب این

تر از طریق  بیش ،واش خسارت سل(. 1991؛ آمپونگ و ددتا، 2111چنگ و همکاران، )خواهد بود 

ابطالی، )شود  اندازی رقیب جدی برای برنج محسوب نمی جذب آب و مواد غذایی است و از لحاظ سایه

هرز  ی پاکوتاه، اهمیت خسارت این علف شده رقام اصالحی ا رسد با توسعه نظر می ، ولی به(1387

 اند تر گزارش کرده را در مقایسه با سوروف کم هرز علفاگرچه برخی اهمیت خسارت این  .افزایش یابد

 درصد نیز گزارش شده است 81تا  ،واش در تراکم باال ا میزان خسارت سل، امّ(1971لوبیگان و وگا، )

 در طالعات انجام شده در موسسه تحقیقات برنج کشور نشان داد رقابتم. (1991ستار و بیسواز، )

  (.1397حضرتی، )درصد شد  57میزان حدود  تمام فصل سبب کاهش عملکرد شلتوک به

واش حداقل  های میدانی، کشاورزان در یک فصل زراعی برای کنترل دستی سل بر اساس ارزیابی

 دستی یک هکتار شالیزار ورد نیاز برای وجینزمان م. دهند یک مرتبه وجین دستی انجام می

 و واش، کمبود دستی در کنترل سل توجه به نقش اندک وجین با. ساعت برآورد شده است 611-511
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توان گفت میزان خسارت اقتصادی این  ، میدستی وجین جهتصرف زمان زیاد  و گرانی کارگر

وجود برداشت برنج،  ی در مرحله ی دیگراز سوی .هرز برای شالیکاران بسیار قابل توجه است علف

ویژه در برداشت ماشینی افزایش رطوبت محصول و کاهش  های سبز این گیاه داخل شلتوک به برگ

 .کیفیت برنج را در پی خواهد داشت

 

 واش در جهان پراكنش سل -7
ا، گرمسیر آسی ای در مناطق گرمسیر و نیمه دارای پراکنش گستردهواش بومی آسیا است و  سل

واش از ایران، فیلیپین، اندونزی، چین،  سل(. 2116تانمونیتوم و همکاران، )باشد  یمآفریقا و استرالیا 

ی آمریکا گزارش شده است  کره، ژاپن، تایوان، شمال استرالیا، فیجی، سالمون ایسلند و ایاالت متحده

 .(2113و همکاران،  یونانگمود)

 

 واش در ايران پراكنش سل -8
 بار در اولین هرز برای این علف .گزارش نشده بود 1368 سال از قبل تا ایران واش از سل

مؤسسه  محققین وسیله هب گیالن استان رودسر شهرستان توابع از املش برنج مزارع از 1368تابستان 

هرز برنج  عنوان گیاهی جدید برای فلور ایران و علف شناسایی و به آوری، تحقیقات برنج کشور جمع

  (.1381شریفی،  محمد)شد گزارش 
محدود به چند کرت کوچک بود تنها  1368واش در مزارع شرق گیالن در سال  سلپراکنش 

 یزارهایشال از درصد 75 سال پیش نشان داد که حدود 11 یها یبررس(. 1388یعقوبی و همکاران، )

ها  بررسی نیبق آخرمطا(. 1388قاسمی و همکاران، ) آلوده بودند هرز علف نیا به لنگرود شهرستان

و در سه  پراکنش دارد ی این استانزارهایدرصد شال 25و در  النیشهرستان گ 15در  واش سل

 (.1397محمدی،  گل)باشد  غالب می  برگ های هرز پهن شهرستان املش، لنگرود و رودسر جزء علف

نیز ) مازندران (تنکابن برنج ایستگاه تحقیقات مزارع برنج مازندران و هرز در عالوه حضور این علف به

 .مشاهده شده است
 

 واش هرز سل مديريت علف -1
اما . های هرز شالیزار پادلینگ، غرقاب و وجین دستی است های رایج کنترل علف از جمله روش

 .ندارندواش  ها کارایی چندانی در کنترل سل این روش
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ت و استقرار برنج، امکان فرار آن پس از کاش واش سل دیرهنگامتناوبی و رویش زنی  جوانه: گلخرابي

؛ نیلور، 1987سوربریک، )آورد  می  هرز از جمله گلخرابی را فراهم  های رایج مدیریت علف  های از شیوه

های  واش در الیه هرز بند های رویشی علف این در حالی است که پادلینگ موجب دفن اندام(. 1996

 (.1388یعقوبی و همکاران، )د شو زنی آن می تر خاک و ممانعت از جوانه عمیق

های هرز شامل  های بسیاری از علف غرقاب یکنواخت و طوالنی مانع ظهور گیاهچهبا اینکه : غرقاب

  خوبی جوانه سانتیمتری خاک به 15حدود   واش از عمق سل هایشود، ولی بذر سوروف و اویارسالم می

، زانگ .1992پارکر، )واش نقش مؤثری دارد  زنی و رشد سل عالوه غرقاب در تحریک جوانه هب. زنند می

 (.2116و همکاران، 

 دلیل به شرایط این در که زند می جوانه دیرتر های هرز علف به سایر نسبت واش سل: دستي وجين

عالوه  به. دشوار و پرهزینه خواهد بود مراتب به برنج سایبان زیر در دستی وجین برنج، ارتفاع افزایش

شوند و  می پاره دستی  وجین هنگام بودن، سُست دلیل واش به و گوشتی سل های رویشی نرم اندام

های باالتر  واش حتیّ در تراکم رویش مجدد سل. هرز از خاک ممکن نیست خارج کردن کامل علف

هرز  دستی دارای کارایی اندکی در کنترل این علف وجینبار  شود و یک پس از وجین مشاهده می

واش، وجین دیرهنگام و پس از تکمیل کانوپی  دستی در کنترل سل ی وجینبرای افزایش کارای .است

افشان سطحی  ی ساله که دارای ریشه های هرز سوروف و اویارسالم یک علف. برنج ضروری است

ساله دارای  های هرز چند البته در علف. هستند، با وجین دستی به آسانی قابل کنترل هستند

زنند وجین دستی  تر خاک جوانه می د گوشاب که از اعماق پایینهای زیر سطح خاک، همانن ریزوم

ها را به دنبال  تر رشد رویشی ریزوم شود و این عمل تحریک بیش ها می ی آنیتنها سبب قطع اندام هوا

 (.1388یعقوبی و همکاران، ) خواهد داشت

 کارگیری به ،رزه های علف مدیریتبرای  مختلف های روش با توجه به موارد بیان شده، از میان

 .شود واش محسوب می ، مؤثرترین شیوه برای کنترل سلاقتصادی صرفه و کارایی دلیل به ها کش علف

 

 كنترل شيميايی -91
که این  طوری ز اهمیت است، بهیواش بسیار حا کش در کنترل سل توجه به زمان مصرف علف

ها  کش که همان علف بوده، درحالی ها متحمل کش ی رشد به بسیاری از علف هرز در مراحل اولیه علف

 .باشند رویشی دارای کارایی بسیار خوبی می صورت پیش در صورت کاربرد به
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 مصرف هاي خاک كش علف -99

 

 

 هاي برگپاش كش علف -92

شوند  واش می ی خود متوجه حضور سل زمانی در مزرعه شالیکارانگرفتن اینکه معموال  با درنظر

صورت از دست دادن زمان، راهکار دوم و  که دیگر امکان وجین دستی میسر نیست، بنابراین در

 (.8و  7شکل )هرز وجود دارد  تری برای کنترل این علف اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 واش در مزارع برنج مصرف قابل توصیه برای کنترل سل های خاک کش علف -9جدول 
 درصد کنترل

 خانواده شیمیایی
ماده )مقدار مصرف 

 (ارتجاری در هکت
 نام عمومی نام تجاری فرموالسیون

 رویشی پیش رویشی پس

گرم 51-75 اوره سولفونیل - 77  DF 60% سولفورون متیل بن لونداکس 

لیتر 5/2-3 نیتروآنیلین دی 99 41  EC 33% متالین پندی استامپ 

 فلوستوسولفورون ذکور WG 10% گرم 311 اوره سولفونیل 97 111

 تیوبنکارب ساترن EC 50% لیتر 6-5 تیوکاربامات 74 23

93 111 
+  سولفونانیلید 

 اوره سولفونیل
 کانسیل WG 30% گرم 111-151

+ تریافامون 

 سولفورون اتوکسی

- 98 
+ اوره  سولفونیل

 کلرواستامید
کیلوگرم 5-2/1  DF30.75% گلد اروس  

+ اتیل  پیرازوسولفورون

 پرتیالکلر

98 99 
+ اوره  سولفونیل

 دکلرواستامی
کیلوگرم 5/2-2  EB/pp 17% پیرازکلر 

+ اتیل  پیرازوسولفورون

 پرتیالکلر

- 99 
+  دینیتروآنالین 

 اوره سولفونیل
75/3 +5/62 EC 33%+DF 

60% 
- 

+ متالین  پندی

 متیل سولفورون بن

- 98 
+  ید  کلرواستام

اوره سولفونیل  
5/62/+75/1  

EC 33%+DF 

60% 
- 

+ پرتیالکلر

 متیل سولفورون بن

واش حدود دو  های سل باشد که ارتفاع گیاهچه واش می برگ کوتیلدونی در سل 3تا  2مرحله : رویشی صورت پس ها به کش ان مصرف علفزم

 .باشد واش می زنی سل روز پس از نشاکاری و قبل از جوانه 5تا  3رویشی  صورت پیش ها به کش متر باشد و زمان مصرف علف سانتی
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واش در شرایط گلدانی و در  هرز سل ش در کنترل علفپا های برگ کش بررسی کارایی برخی از علف -7شکل 

 (.1397تابستان  -مؤسسه تحقیقات برنج کشور) کش مقایسه با شاهد بدون علف

 

 

 

 واش در شالیزار پاش انتخابی برنج برای کنترل سل های برگ کش علف -9جدول 

درصد 

 *کنترل
 خانواده شیمیایی

 مقدار مصرف

ماده تجاری در )

 (هکتار

 نام عمومی نام تجاری فرموالسیون

 فلوستوسولفورون ذکور WG 10% گرم 311 اوره سولفونیل 111

لیتر 2/1-5 فنوکسی کربوکسلیک اسید 98  SL 72% دیتوفور فلوید دی 46یو  

+ اسید بنزوئیک 99

 کربوکسلیک اسید فنوکسی

 توفوردی+ دیکامبا  سوپر دایاالن SL 46.4% لیتر 2

سولفونیل + سولفونانیلید  99

 اوره

+ تریافامون  کانسیل WG 30% گرم 111-151

  سولفورون اتوکسی

  سدیم پایریباک بیس کلین وید SC 40% لیتر میلی 111 بنزوآت( تیو)پیریمیدینیل  111

  سدیم پایریباک بیس وجین SC 12/5% لیتر میلی 251-211 بنزوآت( تیو)پیریمیدینیل  99

  سدیم پایریباک بیس نومینی OF 10% لیتر میلی 251 بنزوآت( تیو)پیریمیدینیل  111

  سدیم پایریباک بیس چیف SC 10% لیتر میلی 251 بنزوآت( تیو)پیریمیدینیل  99

  سدیم پایریباک بیس رایس مون SC 10% لیتر میلی 275 زوآتبن( تیو)پیریمیدینیل  98
  بنزوکسیم پیری EC 5% پریماکس لیتر میلی 711 بنزوآت( تیو)پیریمیدینیل  99

 .بررسی شد واش برگی سل 6تا  5در مرحله ی فوق  ها کش کارایی تمام علف*
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  های برگپاش انتخابی برنج کش وسیله علف واش به کنترل شیمیایی سل -8شکل 

 (.1397، تابستان کشور موسسه تحقیقات برنج)
 

سدیم  پایریباک بیس  کش  شاهد بدون علف    

دایکامبا  + توفوردی   

کش  علف بدون شاهد   
 توفوردی
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 واش پس از برداشت محصول مديريت سل -93
آن پس از برداشت برنج  یزندگ ی و چرخه یکه گلدهی است   ا گونه بهواش  سل شناسی زیست

یزه یپاکه مزارع برنج پس از برداشت با استفاده از شخم  شود یم یهتوصلذا  ،(9شکل )د شو یم یلتکم

شوند، تا  یمارت .... (سدیم و  پایریباک توفوردی، بیس گالیفوسیت،)مناسب  پاش برگی ها کش علف یاو 

 .شود جلوگیریبذر آن  یدشده و از تول هرز علف ینا یچرخه زندگ یلمانع از تکم یقطر یناز ا
 

 

 

 های برنج در زمان برداشت محصول واش در حاشیه کرت هرز سل حضورعلف -1شکل 

واش هنوز  سل ،دهد که در زمان برداشت برنج فوق نشان میشکل . (1397، تابستان کشور مؤسسه تحقیقات برنج) 

است و تکثیر آن از طریق بذر  ساله یکواش گیاهی  توجه به اینکه سل هی نشده است، بنابراین با ی گلد وارد مرحله

واش پس از برداشت برنج توصیه  گیرد، لذا رعایت بهداشت زراعی و ممانعت از گلدهی و تکثیر سل صورت می

 .، تا از شدت آلودگی مزرعه در سال بعد کاسته شودشود می
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 پيشنهادات -94
های  هرز شاخص خاک عنوان علف باشد و از آن به پذیر به کود می واش گیاهی بسیار واکنش سل -1

برنج که از توانایی ( پرمحصول)شده جدید  اصالحشود، بنابراین در زراعت ارقام  حاصلخیز یاد می

 . تری داشت هرز توجه بیش ی برخوردارند، باید به این علفکودپذیری باالی

فضاهای خالی در . های هرز است یکی از اصول مدیریت علف ،استفاده از تراکم گیاهی مناسب -2

واش را موجب  های هرز از جمله سل زنی بذر علف تر نور و تحریک جوانه مزارع امکان ورود بیش

زنی به نور نیازمند هستند، امّا گیاه پس از جوانه زدن قادر به  واش برای جوانه بذرهای سل. شود می

ها  هرز در حواشی کرت راحتی در زیر کانوپی برنج رشد نماید، این علف تواند به تحمل سایه بوده و می

های دارای  ها و مکان تر نسبت به داخل کرت و فضاهای خالی موجود در مزارع با تراکم بسیار بیش

شود که در هنگام کشت، تراکم مناسب رعایت شود و  رو توصیه می از این. شود ت میبرنج متراکم روی

 پاشی سم( عمومی و یا اختصاصی) پاش برگهای  کش ها با علف پس از برداشت برنج نیز حواشی کرت

 .دشو

های  کش هرز در معرض علف واش احتمال آن که این علف دلیل رویش دیرهنگام سل به -3

ها در کنترل آن مؤثر گزارش  کش رغم اینکه بسیاری از علف گیرد، زیاد است و علیمصرف قرار ن خاک

نظر  بنابراین به. هرز نباشند ای قادر به کنترل این علف اند، اما ممکن است در شرایط مزرعه شده

 . هرز را کنترل نمود ها در طول فصل رشد برنج بتوان این علف کش رسد با کاربرد متوالی علف می

ها متحمل بوده،  کش ی رویش به بسیاری از علف زنی و در مراحل اولیه واش پس از جوانه لس -4

رویشی دارای کارایی بسیار خوبی  صورت پیش ها در صورت کاربرد به کش که همان علف درحالی

مصرف،  های خاک کش وسیله علف هرز به منظور کنترل این علف شود که به لذا توصیه می .باشند می

کش  ها مورد توجه قرار گیرد و مزارع آلوده از سال قبل شناسایی و علف کش صرف علفزمان م

 .هرز مصرف شود پاش مناسب در زمان مناسب برای کنترل علف خاک

و زمان مناسب اش در مزارع خود شوند  و دیرهنگام متوجه حضور سل شالیکاراندرصورتی که  -5

مصرف و یا وجین دستی را از دست دهند  ای خاکه کش وسیله علف هرز به برای کنترل این علف

 .بهره برد هرز علفمصرف برای کنترل این     های برگ کش توان از علف می
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