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  چکیده
 يهـا  علـف  شـوند  یکه باعث کاهش عملکرد سـورگوم مـ   یعوامل انیاز م

فصـل رشـد و    يدر ابتدا اهیگ نیهرز هستند که به خاطر سرعت رشد کم ا
ـ  ادیـ ز ي نسبت باز آن بـه خـاطر فاصـله    به یکانوپ  تیـ از اهمهـا  فیـ رد نیب

هـا الزم   سـورگوم بـه علفکـش    تیبـه حساسـ   با توجه. ندبرخوردار يا ژهیو
اتخاذ شوند تا بـه همـراه عـدم     يا به گونه ییایمیمبارزه ش يکارها راه تاس
مانده سـم در علوفـه برداشـت     یسوء بر عملکرد سورگوم و مسئله باق ریتاث

در این نوشـتار سـعی   . هرز باشند يها حداکثر توان مهار علف يشده، دارا
قیقات کاربردي که تا کنون در کشـور بـراي   شده است نتایج مجموعه تح

 يهاي هرز سورگوم انجام شـده اسـت بـه صـورت کـاربرد      مدیریت علف
  .براي کشاورزان و کارشناسان ارائه شود

   
   ماندهیعلفکش، باق ،یقیتلف تیریمد ،یبحران دوره: کلیدي  هاي واژه
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 مقدمه
تعلـق بـه   و م ، بهـاره سـاله  کیـ  یاهیـ گ).Sorghum bicolor L(سـورگوم  

ــدم ــواع ســورگوم . )1391فــومن، (اســت انیخــانواده گن ــهداراي ان  ،يا دان
ــه ــ ،يا علوف ــارو نیریش ــمو  ییو ج ــریمه ــام  نت ــپآن ارق ــامل اس  دفید،یش

 مـدیریت ). 1392 ،يوزارت جهـاد کشـاورز  (و جامبو هسـتند   زیرشوگرگ
درصـد عملکـرد سـورگوم     67تـا   20از کـاهش   توانـد  یهرز مـ  يها علف

سـرعت رشـد    ).الـف و ب  1390و همکـاران،   زاده يهاد(کند  يریلوگج
دوره و سورگوم در چند هفتـه اول پـس از جوانـه زنـی بسـیار کنـد بـوده        

پـس از   روز 31تـا   20 يا هـرز در سـورگوم علوفـه    يها مهار علف یبحران
 35سورگوم جارویی از سبز شـدن تـا    يو برا) یبرگ 5تا  3( سبز شدن آن

ــت روز  ــد اس ــد، ( بع ــته و رح؛ 1391زن ــمیبرجس ــکندرن1384 ان،ی و  ای؛ اس
هاي هرز در چـارچوب بهتـرین عملیـات    علف مدیریت .)1390همکاران، 
و البتـه   يبسـته بـه شـرایط اقلیمـی، اجتمـاعی، اقتصـاد       (GAP)کشاورزي 

هـرز   هـاي  کاهش تراکم علف ). 2003فائو، (زیست محیطی متفاوت است 
هرز بـر   کم خاصی از علفتحمل، کاهش خسارت ناشی از ترا آستانه  ریز

هـاي هـرز    هـرز از علـف   هـاي  و تغییرترکیـب جمعیـت علـف    یگیاه زراع
هایی با قـدرت تهـاجمی کـم  بـا کنتـرل       خطرناك و سمج  به سمت گونه

نجفـی و  (هرزهسـتند  هـاي  اصلی مدیریت تلفیقـی علـف   هدفراحت، سه 
  ). 1385همکاران 
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  سورگوم) فنولوژي(راحل نمو م -1شکل 
ویژگی روز مرحله رشد 

سبز شدن ( محور ساقه چه روي سطح خاك قابل مشاهده است)   0 0
یقه برگ سوم قابل مشاهده  10-6 1
یقه برگ پنجم قابل مشاهده  20-16 2
تمایز در نقطه رشد ( مریستم)  یقه برگ هفتم تا دهم قابل مشاهده  32-30 3
لوله برگ پرچم قابل مشاهده  50-40 4
 تورم غالف برگ پرچم 60-50 5
 درصد گلدهی ( نیمی از گیاهان در مرحله گرده افشانی)  50 68-60 6
خمیري نرم  80-70 7
خمیري سفت  80-96 8
رسیدگی فیزیولوژیک ( تشکیل الیه سیاه)   106-90 9

، سلمک، خرفه، هاتاج خروسشامل  سورگومهرز هايین علفترمهم
؛  )سالهیکبرگ پهن(پرده ریزي، توق، گاوپنبه و عروسک پشتتاج
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؛ قیاق، پیچک صحرایی، )باریک برگ یکساله(سوروف و چسبک 
  .هستند) دائمی(مرغی، اویارسالم و پنیرك پنجه

  
  دستورالعمل

 :پیشگیري -
هرز  هاي علف یشیهاي زا ذر و اندامجلوگیري ازآلودگی مزرعه به ب

از  يریجلوگ ؛آالت و جوي هاي آبیاري جدید از طریق بهداشت ماشین
هرز  هاي علف حذف ؛ورود دام به مزرعه و عدم مصرف کود تازه دامی

هاي آلوده به  بردن لکه نیاز ب ؛آب هايجويحاشیه مزرعه و 
  .جدید و پیشگیري از تولید بذر آنها رزه هاي علف

 :ترل زراعیکن -

سورگوم یا  یبرگ 5تا  3از  یهرز در دوره بحران هايکنترل علف تیرعا
 یکشت سورگوم در تناوب زراع؛ روز پس از سبز شدن 38حداکثر تا 

و   ، یاي، یونجه، شبدر، گندم، بقوالت، جو و صیف غده گیاهانبعد از 
کنترل  کشتیشیپ اتیعمل يسورگوم، اجرا وستهیخودداري از کشت پ

در کشت  ژهیهرز  به و هايعلف ایخودرو  یزراع اهانیهت مهار گج
 تیتوجه به حساس باسانتیمترکنار و زیر بذر  5قرار دادن کود    ،یحفاظت

  . بذر در صورت امکان فهیسورگوم به سوختگی، کشت دو رد
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 :کنترل مکانیکی -

هرز و  يها شدن علف یمزرعه سورگوم قبل از چهار برگ نیوج نیاول
 یسانت 50سورگوم  تا قبل ازارتفاع  نیوج. روز بعد تکرار شود 10تاهفت 

هاي هرز استفاده از علفمزرعه به  دیشد یآلودگ طیدر شرا. انجام شود
 نیورزي ب نوبت خاك کیو سپس  آ یپ یس ام+ علفکش توفوردي

  .است یفکا)متري ارتفاع سورگومسانتی 50مرحله ( کاشت  هاي فیرد
:مبارزه شیمیایی -
تا  یسمپاش یفاصله زمان تیاست و رعا يا علوفه اهیگ کیورگوم س
سورگوم و نبود  یذات تیحساس لیبه دل. شود تیرعا دیاول با يبردار نیچ

در  یکشت شیپ ای یشیرو شیپ يها کننده بذر کاربرد علفکش منیمواد ا
با توجه . خسارت قابل برگشت همراه است يبا قدر يسورگوم در موارد

مصرف  یتناوب تیمصرف علفکش آالکلر و محدود تیبه ممنوع
از استاکلر استفاده شود و از مصرف  شود یم هیتوص ،نیعلفکش آتراز

 هايدر کاربرد پیش کاشت علفکش. تا حد ممکن اجتناب گردد نیآتراز
پس از پاشش علفکش بر روي خاك با  نیفلورآلیارادیکان، آترازین و تر

درروش . متر مخلوط گردد سانتی 5 - 10دیسک بطور یکنواخت در عمق 
کش را بعد از کاشت و قبل از رویش گیاه زراعی به  رویشی، علف پیش

 یشده و نیازي به اختالط آن با خاك وجود ندارد ول دهیسطح خاك پاش
از آترازین و . براي مؤثر واقع شدن آن باید آبیاري سبک صورت گیرد
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پندیمتالین + آترازین خلوطم ای ییبه تنها یشرویشیپندیمتالین به شکل پ
در  یشرویپس هايزمان مصرف علفکش نیبهتر.  استفاده کرد توانیم

توفوردي، .  سورگوم است یبرگ 5هاي هرز و  برگی علف 6تا  2مرحله 
 .گروه هستند نیآ از اامدیسیآ، بروموکسینیل و بروماپیسیام+ توفوري

بعد از کاشت و ( رویشی کش استاکلر بصورت پیش تلفیق مصرف علف
صورت هب کمبایدا+يتوفورد ایکش توفوري  با علف) قبل از جوانه زنی

هاي هرز مؤثر  در مهار علف) برگی سورگوم  5در مرحله (رویشی  پس
) لوماکس( نیالزیتربوت+ اس متوالکلر+ونیعلفکش مزوتر نیهمچن. است

 یشیو پس رو شیدر هکتار و به دو شکل پ تریسه و چهار ل ریرا در مقاد
اگر  یتوان مصرف کرد و حتیهرز سورگوم م يها مهار علف يبرا

کلر به ااست. فصل رفع خواهد شد یشود در ط دهیهم د ینشانگان خسارت
سپس مصرف ) در هکتار تریل 5/3( یشیروشیشکل پ

) آ ام دیسیبروما یاز ماده تجارت تریل 5/1 زانیبه م(آ  پی سی ام+بروموکسینیل
  .مهار کند یرا به خوب ارسالمیو او اقیق  تواند یم یشیرو به صورت پس

  
  هاي مجاز توصیه شده براي زراعت سورگوم کش علف-1جدول 
  زمان مصرف  مقدار   نام تجارتی  نام عمومی

  EC50% سنیتآ  کلرااست
  

  لیتر  5-4
  

قبل از رویش 
و  سورگوم
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  هرز علف
ش قبل از روی  لیتر  EC 76%   5/3-75/2سورپاس  کلر ااست

  هرز سورگوم و علف
ایمن + سی تی پی اي

  کننده
مخلوط با کشتی پیش  لیتر EC 82%  6-4رادیکانا

  خاك
 WP80%  5/1-1 گزاپریم  آترازین

  گرم کیلو
مخلوط با  کشتیپیش

  رویشیخاك یا پیش
اس + مزوتریون
متاالکلر 

  تربوتیالزین +

لوماکس 
SE75/53%  

 5پیش رویشی یـا در    لیتر 3 -4
  برگی سورگوم

+ توفوردي 
  آ پی سی ام

فلوئید کمبی 46یو
SL 5/67%  

  برگی  5-6  لیتر 5/1-1

+   بروموکسینیل
  آ پی سی ام

آ  امبرومایسید 
EC40%  

  برگی سورگوم 5-6  لیتر 5/1
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 يها يماریآفات و ب قاتیمؤسسه تحق. 107-12-11-81-100به شماره 

  .یاهیگ

). الف(1390. یتراب. ح ،يمحمد. م ،یباغستان. ع. م ،.ح. م زاده،ديها
زراعی براي مبارزه  انھاگی سایر ايھبررسی امکان استفاده از علف کش 

پروژه،  ییگزارش نها( اي علوفه سورگوم در رزھ ايھبا علف  ایییمیش
  .تهران -کشور یپزشک اهیگ قاتیموسسه تحق). 40066ثبت 

). ب(1390. یتراب. ح ،يمحمد. م ،باغستانی. ع. م ،.ح. م زاده،اديه
هاي هرز در سورگوم  بررسی کارایی مبارزه شیمیایی با علف

). 41225پروژه، ثبت  ییگزارش نها(،)Sorghum bicolor(اي علوفه
  .تهران -کشور یپزشک اهیگ قاتیموسسه تحق

Food and Agriculture Organization of the United Nations.2003 
 
.http://www.fao.org/docrep/meeting/006/y8704e.htm. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.fao.org/docrep/meeting/006/y8704e.htm.
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Abstract 
 
Weeds have an important role to reduction of sorghum yield in 
Iran. That is due to slow growth rate of sorghum seedlings in 
the open canopy (wide row space) of early season. Considering 
relative sensitivity of sorghum to herbicides as well as 
herbicide residue in forage, we must choose best methods of 
chemical methods with high efficacy for weed control and low 
risk for crop. In this instruction, we try to present simple results 
of many applied researches accomplished in country. We 
recommend the best chemical and non-chemical methods for 
exploiters and we will be very grateful if readers send their 
valuable opinions for us and we hope use them in the next 
edition. 
 
Key words: Critical period, Integrated management, 
Herbicide, Residue   
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