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Introduction 
Direct seeding of rice is one of the most common farming methods in the world. Economic efficiency, faster 

and easier cultivation, reduction of growth period and earlier maturity (7-10 days), needing to less labour, higher 
water efficiency, more mechanization and reduction of rice vulnerability due to end-of-season drought are some 
benefit of direct rice cultivation; while, the most important problem in this planting system is weed control, and 
if weeds are controlled properly; the yield of rice in direct seeding will be almost equal to that of transplanting 
system. So, this study was conducted to evaluate the effect of weed management methods on different cultivars 
of rice in direct seeding system. 

Materials and Methods 
This research was performed as a factorial in randomized complete block design in three replications at Rice 

Research Institute, Amol in 2018. Treatments include three different rice cultivars of Tarom Hashemi, Shiroodi 
and Neda under six weed management methods (no weeding, twice weeding (40 days after emergence and in the 
earing stage), using rice husk mulch (0.5 kg m

-2 
after sowing), application of triafamone+ethoxysulfuron 

herbicide (30 g ai ha
-1

 in 5 days after emergence in two-leaf stage), application of triafamone+ethoxysulfuron 
herbicide (30 g ai ha

-1
 in 5 days after emergence in two-leaf stage) + weeding (40 days after emergence) and 

complete weeding (all weeds are removed during the growing season) were considered. The studied traits 
included: plant height, tiller number, panicle length, 1000-grain weight, filled grain number, empty grain 
number, panicle number per square meter, grain yield, biological yield and total weed density and dry weight. 

Results and Discussion 
The results showed the highest plant height (137.7 cm) and number of tillers (24.7) was obtained in Tarom 

Hashemi and Shiroodi cultivars under complete weeding, respectively. The results of mean comparison of the 
main effects of the experimental treatments indicate that the filled grain number in Tarom Hashemi, Neda and 
Shiroodi cultivars were 67.6, 69.3 and 90.1 per ear and 1000-seed weight in these cultivars, was 19.9, 18.6 and 
21.1 g, respectively. When Shiroodi cultivar had more seeds per ear and 1000 seeds weight. Also, the maximum 
filled grain number (94.9) and the highest 1000-seed weight with 22.7 g was observed in the complete weed 
control treatment. The highest panicle number per square meter (316.7) was related to Shiroodi cultivar and 
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complete weed control, which had no significant different with herbicide + weeding and twice weeding in the 
same cultivar, as well as complete weeding in Neda cultivar. The highest grain yield (8192.5 kg ha

-1
) was 

observed in Shiroodi cultivar + complete weeding, which had no significant different with Neda + complete 
weeding and Shiroodi + herbicide + weeding. Lack of weed control in Tarom Hashemi, Neda and Shiroodi 
cultivars reduced 38.2, 63.3 and 61.7% of grain yield compared to complete weed control, respectively. The 
results showed that at all three stages of sampling, the lowest weed density and dry weight in all three sampling 
stages was related to herbicide + weeding treatment in Shiroodi cultivar which had good control over weed and 
was able to reduce weed density and its dry weight. 

Conclusion 
In general, it can be concluded that although the yield of rice in the direct planting system was the highest in 

the absence of weed contamination; however, since the application of triafamone+ethoxysulfuron herbicide 
along with weeding caused reduction the density and dry weight of weeds, and also, improved the yield and 
yield components of all three rice cultivars, so this management method can be used to control weeds more 
effectively and achieve proper yield in this system. 

 
Keywords: Grain yield, Integrated management, Mulch, Weeding 
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 مقاله پژوهشی

 072-082، ص 1021، پاییز 3، شماره 02جلد 

هرز در   های های مختلف مدیریت علف به روش (.Oryza sativa L)پاسخ ارقام مختلف برنج 

 نظام کشت مستقیم

 0، ایراندخت منصوری3، هدی آبادیان*0، فائزه زعفریان1علیرضا عالمیان درونکال

 62/80/0088تاریخ دریافت: 
 80/06/0088ش: تاریخ پذیر

 چکیده

طور صحیح کنترل شود؛ عملکرد بررنج در کشرت    هاي هرز به و چنانچه علفکار در دنیا بوده  و هاي مرسوم کشت  کشت مستقیم برنج یکی از روش
دا تحرت شرش روش   ها شامل سه رقم مختلف برنج طارم هاشمی، شریرودي و نر   پژوهش حاضر تیمارمستقیم تقریباً برابر با کشت نشایی خواهد شد. در 

کرش تریافرامون+ اتوکسری     کش تریافامون+اتوکسری سرولفورون، علرف    هرز )بدون وجین، دو بار وجین، استفاده از مالچ پوسته برنج، علف مدیریتی علف
رقم طارم هاشمی و وجرین   ترتیب در آمده نشان داد که بیشینه ارتفاع و تعداد پنجه به دست . نتایج بهدر نظر گرفته شد (سولفورون + وجین و وجین کامل

در تیمار کنترل باالترین وزن هزار دانه نیز حداکثر تعداد دانه پر و همچنین  هرز مشاهده شد. هرز و رقم شیرودي تحت روش وجین کامل علف کامل علف
هررز مشراهده شرد کره برا       امرل علرف  کیلوگرم در هکتار( در رقم شیرودي همراه با وجرین ک  5/0016بیشینه عملکرد دانه ) هرز مشاهده شد. کامل علف

هررز در   هرز در یک گروه آماري قرار گرفت. عدم کنترل علرف  کش + وجین علف هرز و شیرودي با مدیریت تلفیق علف تیمارهاي ندا و وجین کامل علف
مقایسره   هرز شد. نتایج امل علفدرصدي عملکرد دانه نسبت به کنترل ک 7/20و  8/28، 6/80ترتیب موجب کاهش  رقم طارم هاشمی، ندا و شیرودي به

 هرز مربوط بره  وزن خشک علف برداري، کمترین تراکم و داد که در هر سه مرحله نمونه نشان هرز و وزن خشک علف از تراکم حاصل هاي میانگین داده

همراه وجین ضمن کراهش ترراکم و   کش تریافامون+اتوکسی سولفورون به  آنجاکه کاربرد علف بود. از کش + وجین در رقم شیرودي علف مصرف تیمار
هررز و   توان از این روش مدیریتی براي کنتررل مررترتر علرف    هرز، موجب بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد هر سه رقم برنج شد، لذا می وزن خشک علف

 حصول عملکرد مناسب در این نظام کشت استفاده کرد.

 

 ین، وجعملکرد دانه، مالچ، مدیریت تلفیقی :کلیدی های واژه
 

 مقدمه
0
   

 کشورهاي در غالت ترین مهم از یکی (.Oryza sativa L)برنج 

میلیرون هکترار و    027با سطح زیر کشت بیش از  و توسعه بوده درحال
 یرا  نفرر  میلیارد 8 از بیش میلیون تن در جهان غذاي 708مقدار تولید 
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 ;FAO, 2019)کنرد  مری  ترممین  را جهران  نصف مرردم  دیگر عبارت به

Rajput et al., 2017). همچنرین  و آسیا در برنج تولید مرسوم روش 

 برا شررای    شرده  آب گرل  خرا   در ها گیاهچه دستی ایران، نشاکاري

 احردا   دائم است. وجود تنگناهایی همچون دشواري عملیات غرقاب

 اندازه از مصرف بیشو کارگري  هاي هزینه افزایش نشاءکاري، و خزانه
 هراي  هزینه کاهش منظور به را جایگزین به روشی توجه آب، ضرورت

 بررنج آشرکار   تولیرد  کرردن  تر اقتصادي و راهبردي محصول تولید این

 .(Rajabian et al., 2018)سازد  می
 تولیردي  هراي  و نظرام  شناختی بوم شرای  در برنج مستقیم کشت

 جایگزینی عنوان به و داده را هاي موجود چالش بر چیرگی نوید لف،مخت

. (Singh et al., 2016)اسرت   تصرور  قابرل  کشت نشرایی  براي بالقوه
ترر، کراهش طرول دوره     آسان و تر سریع کشت مناسب، اقتصادي بازده

 کمترر،  سرانی ان نیروي کارگیري به روز(، 7-08) زودتر رشد و رسیدگی

 کراهش  و بیشرتر  مکانیزاسریون  آب، قابلیرت  تر مصررف  مناسب بازده

https://jcesc.um.ac.ir/
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فصرل از   پایران  خشرکی  ي درنتیجره  بررنج  پرذیري  آسریب  احتمرال 
 Aalaee Bazkiyaei et)باشد می برنج مستقیم کشت هاي سودمندي

al., 2017; Chauhan et al., 2015).  دو و همکاران (Du et al., 

توانرد برا   گزارش کردند که تکنیک کشت مسرتقیم بررنج مری    (2019
 88و  68ترتیرب   سرازي زمرین کشرت سربب کراهش بره      تسریع آماده
 هاي کارگري و آب نسبت به کشت نشایی شود.درصدي هزینه

یکری از  کشرت مسرتقیم،    برراي  یادشرده  هاي برتري تمام باوجود
 هررز  هراي  علرف  مردیریت  هاي ایرن نظرام کشرت    ترین چالش اصلی

 برنج ي گیاهچه با زمان هم هرز هاي کشت، علف نظام این باشد. در می

خرا    در بیشرتري  سررعت  برا  نشایی، کشت با در مقایسه و شده سبز
 گیراه  برین  براي منرابع  شدید رقابتی درنتیجه، و کنند می رشد مرطوب

 ,Khaliq and Matloob)دهرد   مری  رخ زهرر  هراي  علرف  و زراعری 

 عامرل  تررین  مهرم  و تررین  هررز برزر    هراي  علرف  رو، . ازاین(2011

 و آمرده  شرمار  بره  مسرتقیم  کشرت  در موفقیت زیستی ي محدودکننده
 18ترا   58  محردوده  در عملکرد افت سبب ها آن بودن مدیریت ناموفق
) et al.,Ala  عرالء و همکراران  . )Chahan, 2012(شرود   می درصد

 ،هررز  در شررای  بردون علرف    طی پژوهشی اظهار داشتند که 2014(
داري  تفراوت معنری   نشایی و مسرتقیم  کشت نظامعملکرد برنج در دو 

هررز افرت عملکررد بررنج در      باهم نداشتند، اما در شرای  رقابت علرف 
 درصد بود. 00و  22ترتیب  ستقیم و نشایی بهکشت م

هراي هررز و    انتخاب نظام کشت مستقیم موجب تغییر فلور علرف 
. یکی از (Singh et al., 2013)شود  هاي هرز سمج می افزایش علف

باشرد.   هرز استفاده از مالچ کراه و کلرش مری    راهکارهاي مدیریت علف
 هرز هاي علف بذر زنی جوانه و دمایی خا  نوسانات کلیطور به ها مالچ

محدود  را هرز هاي علف رشد مانع فیزیکی ایجاد با نیز و کاهش داده را
محققرین گرزارش    . برخری ) et al.,Zare Hosseini 2014(کنند  می
 شده  تکش (.Zea mays L) ذرت که خاکی در کاه مالچ کاربرد کردند

 عمردتاً بره   امرر  این که شده هرز علف هاي گیاهچه رشد کاهش اعثب

 موجرب  کننرده  خفره  الیره  یک تولید با که است نور نفوذ کاهش خاطر

 . (Ataure Rahman et al., 2005)شود  می فتوسنتز کاهش
 وجرین  شرامل  بررنج  هرز در هاي علف مدیریت متداول هاي روش

 افرزایش  بره دلیرل   روش ایرن  وجرود،  بااین سیون است،کولتیوا توس 

 قابلیت وجین بحرانی در زمان نیروي کار کارگري و کمبود هاي هزینه

 ایرن  . لرذا در (Kumar et al., 2012)دارد  کمترري  عملری  کراربرد 

ترر،   آسران  کراربرد  بیشرتر،  کارایی به دلیل ها کش انتخاب علف شرای ،
 و کارگیري نیرروي انسرانی   به در جویی صرفه و بهتر انتخابی یریتمد

 رجبیان و همکاران در پژوهشدارد.  بیشتري عمومیت ها هزینه کاهش
(Rajabian et al., 2018) تمررامی تیمارهرراي  مشرراهده شررد کرره

هاي هرز و افرزایش   توده علف دار زیست کشی سبب کاهش معنی علف
هرز  ها در مقایسه با شاهد آلوده به علفعملکرد دانه در تمامی ژنوتیپ

با بررسری   ) et al.,Derakhshan 2015( درخشان و همکاران. شدند

هراي بنترازون، ستوکسریدیم سردیم و     کش فاصله ردیف و کاربرد علف
د و اجرزاي  هراي رشرد، عملکرر    بر شراخ   پروپانیل+ سینوسولفورون

عملکرد برنج در کشت مستقیم مشاهده کردند که افت عملکررد بررنج   
درصرد برود و برا در نظرر      15هرز در حدود  هاي آلوده به علف در کرت

هرز، تنهرا برا    گرفتن چنین افت عملکردي در شرای  عدم کنترل علف
هراي ستوکسریدیم سردیم+    کرش  هاي علرف  مرتبه کاربرد اختالط یک

بخش بره نظرر    در طی فصل رشد رضایت سی پی آ بروماکسینیل+ ام
 را وجرین  برراي  کرارگري  نیرروي  هرا  کش علف کاربرد اگرچه رسد. می

ایجراد   دربراره  نگرانی موجب ها آن مصرف توسعه اما دهند؛ می کاهش
هراي   کرش  علرف  ساخت محدودیت ها، کش علف به مقاوم هاي بیوتیپ
خطرر   به و محیطی تزیس هاي آلودگی هرز، هاي علف فلور تغییر جدید،
محردودیت کراربرد    موجرب  درنتیجره  و شود می انسان سالمتی افتادن
. (Buhler et al., 2002) شرد  خواهد آینده در کشاورزان توس  ها آن

کرش   هرز در تلفیق با علف هاي مدیریت علف لذا استفاده از سایر روش
هرا شرود؛    کرارایی آن که سبب کراهش مصررف و همچنرین افرزایش     

 ضروري است. 
 در مردیریت  شریمیایی  مبرارزه  برراي  جرایگزین  روش تعردادي 

 ارقام از استفاده ها روش ترین مهم از یکی که دارد وجود هاي هرز علف

. (Saito et al., 2010)باشد  می هرز علف مقابل در باال توان رقابتی با
 امرا  اسرت؛  هررز  هراي  علرف  برابر در رقیب ضعیفی عموماً برنج اگرچه

 برا  رقابت توانایی در ژنتیکی تنوع مبنی بر وجود متعددي هاي گزارش

 ,.Namuco et al) آسریا  در آن ارقرام مختلرف   بین در هرز هاي علف

 دارد. وجرود   (Saito et al., 2010)آفریقرا  و التین ، آمریکاي(2009
در مقایسره قردرت رقابرت     ) et al.,Ala 2014(عرالء و همکراران   

هرز در سیستم کشت مستقیم و نشاء بررنج مشراهده کردنرد کره      علف
هاي فیزیولوژیک به سیستم کشت  هاي ژنتیکی در رشد و پاسخ تفاوت

رقم بومی طرارم دیلمرانی   در بین ارقام وجود دارد و در کشت مستقیم 
 هردف ( دارد. 008توانمندي بیشتري نسبت به دو رقم )خرزر و الیرن   

 تیریمرد  هراي  شریوه  بره بررسری ترمتیر    است کره حاضر این پژوهش 
عملکرد و  زیهرز و ن يها توده و تراکم علف زیست يهرز رو يها علف
کشت نظام در  يرودیندا و ش ،یعملکرد ارقام برنج طارم هاشم ياجزا
 بپردازد. میستقم

 

 ها مواد و روش

برر  هراي هررز    علرف  هراي مردیریت   منظور بررسی ترمتیر روش  به
و همچنرین عملکررد و اجرزاي     هررز  يهرا  توده و ترراکم علرف   زیست

پژوهشری در سرال    عملکرد ارقام مختلف گیاه برنج در کشت مستقیم،
در مزرعه پژوهشی مرسسه تحقیقات برنج آمل واقرع در   0817زراعی 
ي طرول  دقیقه 68درجه و  56با مختصات جغرافیایی بابل  -آملجاده 

 7/68ي عرض شمالی و میانگین ارتفاع دقیقه 60درجه و  82شرقی و 
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انجام شد. منطقه مطالعاتی جرزء منراطق معتردل و    متر از سطح دریا، 
باشد و میانگین  متر میمیلی 6/782مرطوب با متوس  بارندگی سالیانه 

منظور  بهگراد است. درجه سانتی 0/01در این منطقه دماي سالیانه هوا 
تعیین بافت خا  و وضعیت عناصرر غرذایی، قبرل از انجرام عملیرات      

گیري شد تا برراي  ي آزمایش از خا  نمونهسازي و اجراي نقشه آماده
تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا  مورداستفاده قرار گیرد که 

 مشاهده است. بلقا 0آمده در جدول  دست نتایج به

 
 آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -0 جدول

Table 1- Physical and chemical characteristics of the soil in the experimental part 

 ماده آلی
Organic 

matter 

هدایت 

 الکتریکی 
EC (dS.m-1) 

 اسیدیته
(pH) 

 کربن آلی 
Organic carbon 

(%) 

 اكمقدار عناصر خ
The amount of soil elements بافت خاك 

Soil texture  نیتروژن کل 
Total Nitrogen 

(%) 

 فسفر
Phosphorus 

(mg.kg-1) 

 پتاسیم
Potassium 

(mg.kg-1) 
 Loamyلومی  118 5.2 0.2 3.7 7.07 0.85 6.4

 
هاي کامرل   صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلو  این تحقیق به
ها شامل سره رقرم مختلرف بررنج      تکرار اجرا شد. تیمار تصادفی با سه

هررز   طارم هاشمی، شیرودي و ندا تحت شرش روش مردیریتی علرف   
روز پر  از سربز شردن و در مرحلره      08)بدون وجین، دو بار وجرین ) 

دهی(، استفاده از مالچ پوسته برنج )بعد از بذرپاشی و بره میرزان    خوشه
تریافامون+اتوکسی سولفورون  کش نیم کیلوگرم در هر مترمربع(، علف

روز بعرد از سربز    5در هکترار در  گرم ماده مرتره  88شده  با دز توصیه)
کرش تریافامون+اتوکسری    شدن و در مرحلره دو برگری(، تیمرار علرف    

روز  5ر گرم مراده مررتره در هکترار د    88شده  با دز توصیهسولفورون )
پر  از سربز    روز 08بعد از سبز شدن و در مرحله دو برگی(+ وجرین ) 

هراي هررز در    دهی( و وجین کامل )کلیه علف شدن و در مرحله خوشه
شده  شوند( در نظر گرفته شد. ابتدا بذور تهیه طول فصل رشد حذف می

از سال قبل را بعد از سبک و سنگین کردن در محلول آب و نمک برا  
کش تیوفانات متیل تیرام به نسبت دو در هزار ضدعفونی شد. بعد  قارچ
دار  سازي زمین، کشت مسرتقیم برذرهاي بررنج جوانره     عملیات آمادهاز 

مترر انجرام    6×6هاي  صورت خطی در کرت شده در اوایل خردادماه به
در این آزمایش بذور متر کشت شدند.  سانتی 6×68شد. ارقام با فواصل 

 ي برنج، از شرکت خدمات حمرایتی کشراورزي تهیره شرد.     شده گواهی
آفرات و   او مبرارزه بر   بر اساس آزمون خرا   هادر تمام کرت کوددهی
 در ایرن آزمرایش برراي رقرم طرارم      .شد انجام در صورت نیاز امراض
کیلوگرم کود اوره و کودهاي فسفر و پتاسریم بره مقردار     058 هاشمی
کیلوگرم در هکتار مصرف گردید و براي دو رقم شریرودي و نردا    088
هکتار کودهاي فسفر  کیلوگرم در 058کیلوگرم کود اوره و مقدار  688

 58کره در تمرام ارقرام مرورد مطالعره،       طوري هو پتاسیم استفاده شد. ب
درصد آن در زمران طویرل شردن     65صورت پایه و  درصد کود اوره به

درصد دیگر نیز در زمان تشکیل خوشه مصرف شرد. کرود    65ساقه و 
درصد  58درصد پایه و  58صورت پایه و کود پتاس نیز  فسفر کامل به

جهرت  یگر در زمان تشکیل خوشه به شکل سرر  مصررف گردیرد.    د

آبیاري مزرعه برنج بالفاصله پ  از کاشت بذرها، اولین نوبت آبیراري  
صورت بارانی انجام گرفت. آبیاري در ابتداي فصل رشد با فاصله هر  به

هاي بعدي یک تا دو بار در هفته با دو روز در میان در هفته و در نوبت
کررش  هرروا و خشرکی خررا  صرورت گرفررت. علرف   توجره برره دمراي   

یرک  تریافامون+ اتوکسی سولفورون با نام تجراري )کانسریل اکتیرو(،    
 برا مهرار فعالیرت آنرزیم    کره  کش سیسرتمیک و تماسری اسرت     علف

بررر   هراي باریررک بررر  و پهررن  اسرتوالکتات سررینتاز از رشررد علررف 
پراش پشرتی    کرش توسر  سرم    پاشی این علرف  سم .کند جلوگیري می
تی جت  0886بار و شماره نازل  0/6با فشار پاشش لیتري  68شارژي 

لیتر در هکتار کالیبره شده  658با نازل بادبزنی انجام شد که بر اساس 
 بود.

صفات مورفولوژي مورد بررسی ازجمله ارتفاع بوته، طول خوشه و 
بوته در هر کرت  08دهی از روي تعداد کل پنجه برنج، در زمان خوشه

جام شد و پر  از رسریدگی فیزیولروژیکی بررنج تعرداد      گیري اناندازه
ي موجرود در یرک   خوشه در واحد سطح با شمارش از روي تعداد بوته

خوشره   68هاي پر و پو  با شمارش از روي  چه مترمربع، تعداد خوشه
دست آمد. همچنرین جهرت محاسربه عملکررد دانره و       در هر کرت به

 05، هاشرمی  در رقم طارمعملکرد بیولوژیک، در تاریخ سه شهریورماه 
شهریورماه در رقرم نردا برداشرت از     02شهریورماه در رقم شیرودي و 

کروبی عملکررد دانره     سطح دو مترمربع صورت گرفت و پ  از خرمن
درصرد محاسربه شرد.     00براي تیمارهاي مختلرف برحسرب رطوبرت    

روز  58ها در سه مرحله  توده آن هرز و زیست گیري از تراکم علف نمونه
دهی در رقم طارم و مرحلره آبسرتنی در    از بذرپاشی )ابتداي خوشه بعد

دو رقم ندا و شیرودي(، زمان گلدهی و مرحله برداشرت برا اسرتفاده از    
 مترمربع، انجام شد.  0×0کوادرات 

هرراي هرررز، کرره برردون ریشرره  هرراي علررفدر هررر کرررت نمونرره
فته هاي کاغذي قرارگرشده بودند، پ  از برداشت داخل پاکت برداشت

ها پ  از انتقال، در داخرل آون برا   و به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه
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ساعت قرار گرفتند. درنهایت  00گراد به مدت ي سانتیدرجه 78دماي 
ها برا   تجزیه واریان  دادهبا استفاده از ترازوي دیجیتالی توزین شدند. 

ها برا   نو مقایسه میانگی SAS version 9.4افزار آماري  استفاده از نرم
درصرد  پنج در سطح احتمال دار حداقل اختالف معنیاستفاده از آزمون 

 استفاده شد. Excelافزار جهت رسم نمودارها از نرم انجام شد.

 

 نتایج و بحث

هررز   يهرا  علرف های هررز:   تراکم و وزن خشک کل علف
-Echinochoa crus)شامل سروروف   شده در مزرعه ییشناساغالب 

galli)م ، اویارسررررال(Cyperus diformis L.)  و بنرررردواش
(Paspalum distichum) عنروان   هراي هررز بره    بودند و مابقی علف

هراي   سایر در نظر گرفته شدند، که در مزارع اطراف نیز همرین علرف  
 هرز مشاهده شد.

و وزن  از ترراکم  حاصرل  هراي  داده واریران   تجزیره  جدول نتایج
برداري،  مرحله نمونه که در هر سه داد نشان هاي هرز خشک کل علف

هرا ترمتیر    و همچنین اتر متقابل آن هرز هاي مدیریت علف روش و رقم
 (. نترایج 6هرز داشت )جردول   و وزن خشک علف داري بر تراکم معنی

کل  تراکم و وزن خشک دار آماري معنی اختالف وجود بیانگر 8جدول 
هرز و رقرم برود.    مدیریت علف هاي مختلف تحت روش هاي هرز علف
هراي هررز در مراحرل اول     تراکم کل علف بیشترین که صورت این به
بوترره در مترمربررع( و سرروم   8/062بوترره در مترمربررع(، دوم )  1/00)
برداري در رقم ندا تحت شررای  عردم    بوته در مترمربع( نمونه 58/12)

کره   اسرت  حرالی  در هرز )تیمار شاهد( شمارش شرد. ایرن   کنترل علف

کره   کش برود  همراه با تلفیق وجین و علف بهترین تیمار رقم شیرودي
در مرحلرره اول، دوم و سرروم  هرراي هرررز کررل علررف توانسررت تررراکم

و  1/76، 7/76ترتیرب   وجین به عدم تیمار با مقایسه برداري را در نمونه
 (.8نماید )جدول  درصد کنترل 7/08

آمررده در مرحلرره اول، دوم و سرروم   دسررت بررر اسرراس نتررایج برره 
هررز )شراهد(    دا تحت شررای  عردم کنتررل علرف    برداري، رقم ن نمونه

و  68/005، 5/088ترتیرب   هاي هرز )به بیشترین وزن خشک کل علف
 (. کمتررین 8گرم در مترمربع( را به خود اختصاص داد )جدول  2/008

بررداري   هاي هرز در هر سه مرحله نمونره  وزن خشک کل علف میزان
 رقم شیرودي بودکش به همراه وجین در  علف مصرف تیمار به مربوط

کرل   وزن خشرک  توانسرت  داشرته و  هررز  علرف  بر که کنترل مناسبی
 (.8دهد )جدول  کاهش را هاي هرز علف

وجود تنوع ژنتیکی در توانایی رقابرت برا   مطالعات زیادي مبنی بر 
 ,.Namuco et al)بررنج وجرود دارد    هراي هررز در برین ارقرام علف

2009; Rodenburg and Johnson, 2009)اي که روي  . در مطالعه
هرز انجام شد مشاهده شد ارقامی کره   قابلیت رقابت ارقام برنج با علف

هررز برخوردارنرد، ضرمن داشرتن      از توانایی زیادي براي رقابت با علف
 ,.Ala et al)هرز را نیز کاهش دادند  توده علف عملکرد بیشتر، زیست

 ,Majd and Al-Ibrahim)ابرراهیم   آل و مجد ي در مطالعه. (2014

یرک   مقردار  به تریفلورالین کش علف کاربرد شده است گزارش (2014
 در را هررز  هراي  علرف  کرل  تروده  زیست است قادر هکتار، در کیلوگرم

 و دهد که برا نترایج جورسریک    اهشدرصد ک 87/71 شاهد با مقایسه
 باشد. راستا می هم (Jursik et al., 2015)همکاران 

 
 های هرز  هرز بر تراکم و وزن خشک کل علف های مدیریت علف تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر رقم و روش -0جدول 

Table 2- Analysis of variance (mean squares) for the effect of cultivar and weed management methods on total weed density 

and dry weight 

 های هرز وزن خشک کل علف

Total weed dry weight 
 های هرز تراکم کل علف

Total weed density درجه آزادی 
d.f 

 S.O.Vمنابع تغییرات 
 3مرحله 

Stage 3 

 0مرحله 
Stage 2 

 0مرحله 
Stage 1 

 3مرحله 
Stage 3 

 0مرحله 
Stage 2 

 0مرحله 
Stage 1 

 Block بلو  2 5.91 11.59 8.29 11.90 12.74 1.56

 Cultivarرقم  2 **490.15 **688.07 **597.91 **931.37 **1134.93 **743.92

 Weed managementهرز  مدیریت علف 5 **4256.62 **8026.97 **6061.45 **6218.93 **11157.05 **8013.87

285.98* 426.91** 157.56** 86.39** 210.48** 114.46** 10 C  ×W هرز  رقم* مدیریت علف   

  Error خطا 34 12.38 18.90 8.21 26.52 6.88 1.61

 (%)CVضریب تغییرات  - 8.6 6.4 6.2 12.5 4.1 2.7
 داري در سطح پنج و یک درصد ترتیب معنی : به** و* 

* and **, significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 روز بعد از بذرپاشی، مرحله دوم: زمان گلدهی و مرحله سوم: زمان برداشت برنج 58مرحله اول: 

Stage 1: 50 days after sowing, Stage 2: flowering and stage 3: rice harvest time 
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 های هرز تیمارهای آزمایش بر تراکم و وزن خشک کل علفمقایسه میانگین اثر متقابل  -3جدول 
Table 3- Mean comparison of the interaction effects of experimental treatments on total weed density and dry weight 

 های هرز وزن خشک کل علف

Total weed dry weight 
 های هرز تراکم کل علف 

Total weed density ر تیماTreatment 

Cultivar/Weed management  3مرحله 
Stage 3 

 0مرحله 
Stage 2 

 0مرحله 
Stage 1 

 3مرحله  
Stage 3 

 0مرحله 
Stage 2 

 0مرحله 
Stage 1 

 Tarom hashemiطارم هاشمی        

71.70 92.4 66.60  75.9 97.80 70 M1 
27.3 40.2 25.9  30.9 51.2 27.6 M2 
37.5 48.90 26.9  36.30 57.3 26.1 M3 
25.1 39.5 20.40  22.9 43.2 21.90 M4 
49.3 62.20 31.1  47.9 68.9 30.7 M5 
 Neda ندا       

113.6 145.20 103.5  96.50 126.3 84.9 M1 
31.10 43.9 34.4  33.90 54.2 30.8 M2 
40.3 55.6 34.4  42.6 62.9 34.3 M3 
29.5 44.8 26.90  26.9 46.6 22.7 M4 
60.9 76.8 49.3  68.9 90.2 57.9 M5 
 Shiroodi شیرودي       

101.4 129.3 89.3  84.9 117.2 72 M1 
21.9 37.2 26.2  22.5 38.8 29.9 M2 
28.5 40.3 23.8  30.60 50.1 29.5 M3 
13.1 26.6 16.1  16.5 31.8 19.7 M4 
54.1 69.4 44.8  59.7 87.1 55.6 M5 
2.11 4.49 8.42  4.78 7.15 5.76 LSD 

M1 ،بدون وجین :M2 ،دو بار وجین :M3تریافامون+اتوکسی سولفورون،  کش : علفM4تریافامون+اتوکسی سولفورون + وجین،  کش : علفM5 مالچ : 
M1: without weeding, M2: twice weeding, M3: triafamone+ethoxysulfuron herbicide, M4: triafamone+ethoxysulfuron 

herbicide+weeding, M5: mulch 

 روز بعد از بذرپاشی، مرحله دوم: زمان گلدهی و مرحله سوم: زمان برداشت برنج 58مرحله اول: 

Stage 1: 50 days after sowing, Stage 2: flowering and stage 3: rice harvest time 

 

 صفات مورفولوژیک
صلی و متقابل رقرم  نتایج جدول تجزیه واریان  نشان داد اترات ا

هرز برر ارتفراع بوتره و تعرداد پنجره بررنج        هاي مدیریت علفو روش
اتر اصلی تیمارهاي آزمایش دار بود؛ همچنین نتایج نشان داد که  معنی

کره   درحالی ؛داري در طول خوشه گیاه برنج موجب شدنداختالف معنی
داري برر ایرن صرفت     هاي مدیریتی تمتیر معنی برهمکنش رقم و روش

 (. 0 )جدول نداشت

نترایج مبرین ایرن مطلرب برود کره وجرین کامرل         ارتفاع بوته: 
 22/087هرز در رقم طارم هاشمی داراي براالترین ارتفراع بوتره )    علف
هررز   هاي مدیریت علفمتر( بود که ازلحاظ آماري با سایر روشسانتی

الرف(.   -0داري نداشت )شرکل  جز شاهد( تفاوت معنی در این رقم )به
هررز موجرب کراهش     در رقم طارم هاشمی عدم کنترل علف همچنین

درصدي ارتفاع بوته این گیاه نسربت بره تیمرار وجرین کامرل       56/00
 الف(. -0هرز شد )شکل  علف
ویرژه در تیمرار عردم     ز بره هر هاي علف زیاد تراکم رسد می نظر به

 کاهش آن دنبال به و نور کاهش باعث اندازي سایه با (8وجین )جدول 

 (Aalaee Bazkiyaei et al., 2017) بمطلرو  رشرد  عدم و فتوسنتز

 موجرود  منرابع  برراي  زراعری  گیاه با هرز علف شدید رقابت و شده برنج
 ایرن  در بررنج  ارتفراع  شردید  کراهش  موجب (غذایی مواد و فضا نور،)

 )Ghamari نتایج مشابهی توس  قمري و احمدوند .است شده تیمارها

)2013 ,Ahmadvandand  افزایش طرول  با ارتفاع کاهش مورد در 

 هراي  علرف  بهتر کنترل است. شده گزارش هرز هاي علف تداخل دوره

 و رشرد  سرعت برنج که شد باعثهرز  ر وجین کامل علفتیما در هرز
 برا  آن رقابرت  قردرت  وه کرد پیدا رشد اولیه مراحل در بیشتري ارتفاع

 انردازي  سرایه  و بیشتر نور به دسترسی با که شود بیشتر هرز هاي علف

 را شرای  ، (Aalaee Bazkiyaei et al., 2017)هرز هاي علف روي
 گیاه برتري موجب امر همین و نمود فراهم منابع دیگر از استفاده براي

. بر اساس نتایج شد مارتی این در برنج هاي بوته ارتفاع افزایش و زراعی
هرز، رقم طارم هاشمی  آمده در تمامی تیمارهاي مدیریت علف دست به

از ارتفاع باالتري نسبت به دو رقم دیگر برخوردار بود، در همین راسرتا  
روي  ژنوتیپ تمتیر نیز ) et al.,Moosavi 2015(موسوي و همکاران 

  کردند. عنوان دار معنی را ارتفاع برنج
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 هرز بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد برنج  های مدیریت علف تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر رقم و روش -4جدول 

Table 4- Analysis of variance (mean squares) for the effect of cultivar and weed management methods on morphological 

traits, yield and yield components of rice 

عملکرد 

 بیولوژیک

Biological 

yield 

 عملکرد دانه

Grain yield 

تعداد خوشه 

 در مترمربع
Panicle 

number 

per square 

meter 

تعداد دانه 

 پوك
Empty 

grain 

number 

تعداد دانه 

 پر

Filled 

grain 

number 

وزن 

هزار 

 دانه

1000-

grain 

weight 

ول ط

 خوشه

Panicle 

length 

تعداد 

 پنجه

Tiller 

number 

ارتفاع 

 بوته

Plant 

height 

درجه 

 آزادی
d.f 

منابع تغییرات 
S.O.V 

 Block بلو  2 65.72 3.16 3.12 0.52 50.07 2.16 5897.24 344622.34 864619.28

2529370.02** 
4443698.0** 10256.12** 1962.72** 

2839.01** 
27.75** 

51.18** 
206.88** 

 Cultivarرقم  2 **8995.05

11745244.84** 
23388057.1** 20736.68** 302.57** 

1685.49** 
30.60** 

31.80** 
89.02** 

647.37** 5 
هرز  مدیریت علف
Weed 

management 

2298367.95** 
2165408.6** 2847.24** 58.43** 

103.10ns 2.52ns 1.58ns 15.11** 
49.96* 10 

رقم*مدیریت 
هرز علف  

C  ×W 

  Error خطا 34 21.58 4.73 3.54 1.25 77.07 12.59 927.63 124095.4 466241.9

ضریب تغییرات  - 4.4 17.3 8.2 5.6 11.6 19.2 13.3 6.6 5.2
CV(%) 

ns،  *داري در سطح پنج و یک درصد داري و معنی ترتیب عدم معنی : به** و 

ns, * and **, represent non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 

  
  سه رقم برنج (B)و تعداد پنجه  (A)هرز بر ارتفاع بوته  های مدیریت علفتأثیر روش -0شکل 

Figure 1- The effect of weed management methods on plant height (A) and tiller number (B) of three rice cultivars 
M1 ،بدون وجین :M2 ،دو بار وجین :M3تریافامون+ اتوکسی سولفورون،  کش : علفM4تریافامون+ اتوکسی سولفورون +وجین،  کش : علفM5 ،مالچ :M6وجین کامل : 

M1: without weeding, M2: twice weeding, M3: triafamone+ethoxysulfuron herbicide, M4: triafamone+ethoxysulfuron herbicide+ 

weeding, M5: mulch, M6: complete weeding 
 

نتایج مقایسره میرانگین اترر متقابرل رقرم و روش      تعداد پنجه: 
عدد(  7/60ترین تعداد پنجه )هرز مرید آن است که بیش مدیریت علف

دسرت آمرد.    هررز بره   در رقم شیرودي و تحت روش وجین کامل علف
ترین تعداد پنجه با از آن است که کم همچنین نتایج اتر متقابل حاکی

دسرت آمرد    هررز بره   عدد در رقم طارم هاشمی بدون وجین علرف  7/7
 ,.Dastan et al)در همین راستا دستان و همکراران  ب(.  -0)شکل 

حداکثر تعداد پنجره برارور را در رقرم پرمحصرول شریرودي و       (2014
محصرول سرنط طرارم و     را براي دو رقم کمکمترین تعداد پنجه بارور 
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نتایج اتر متقابرل نشران داد کره در رقرم     طارم هاشمی گزارش کردند. 
هاي درصد تعداد پنجه 8/25هاي هرز  طارم هاشمی کنترل کامل علف

هرز در این رقرم افرزایش    این گیاه را نسبت به تیمار عدم کنترل علف
ر وجرین کامرل   تیمرا  رد هرز هاي علف بهتر کنترلب(.  -0داد )شکل 

+  تریافامون+ اتوکسی سولفورون کش هرز و همچنین تیمار علف علف
 هرز هاي علف با رقابت در برنج توانایی افزایشباعث  (8وجین )جدول 

 بر  تولید با بارور تولید پنجه که است . واضحباشد بیشتر پنجه تولید و

 مرتر محدود و مشتر  منابع در جذب توانند می که است همراه ریشه و

دهنرد   کراهش  آن از منردي  بهرره  در را گیراه رقیرب   سهم و شوند واقع
)2017 et al., Lish Ebrahimpour( در همررین راسررتا اعالیرری .

گرزارش   (Aalaee Bazkiyaei et al., 2017)و همکراران  بازکیایی 
 تولید کاهش سبب رقابت ایجاد دلیل به هرز هاي علفکردند که وجود 

 در گیاه برنج شد. شلتو  عملکرد کاهش درنتیجه و پنجه

 
 های هرز بر طول خوشه، وزن هزار دانه و تعداد دانه پر در برنجمقایسه میانگین رقم و تیمارهای مدیریت علف -5جدول 

Table 5- Mean comparisons cultivar and weed management treatments on panicle length, 1000-grain weight and filled grain 

number of rice 

 تعداد دانه پر

Filled grain number 
  وزن هزار دانه

1000-grain weight (g) 
 طول خوشه 

Panicle length (cm) 
 Factor عامل 

 Cultivar رقم   

 Tarom hashemiطارم هاشمی  24.6 19.9 67.6

 Neda ندا 23.4 18.7 69.4

 Shiroodi شیرودي 21.3 21.10 90.2

5.94 0.76 1.27 LSD 

 هرز هاي مدیریت علف روش   
 weed management methods 

 Without weedingبدون وجین  20.3 17.20 57.3

 Twice weedingدو بار وجین  23.34 20.23 75.4

 Herbicideکش  علف 22.3 19.8 70.9

 Herbicide+ weedingوجین  کش+ علف 23.9 20.5 87.8

 Mulchمالچ  22.7 18.80 68.2

 Complete weedingوجین کامل  25.9 22.8 94.9
8.41 1.07 1.80 LSD 

 
بررسی آماري اتر اصلی تیمارهاي آزمرایش نشران   طول خوشه: 

متر مربوط به رقرم   سانتی 2/60داد که بلندترین طول خوشه به میزان 
شمی بود که با رقم ندا در یک گروه آماري قرار گرفت )جدول طارم ها

هررز نیرز، تیمرار وجرین کامرل       هاي مردیریت علرف   (. در بین روش5
هرز از طول خوشه باالتري نسبت بره سرایر تیمارهراي آزمرایش      علف

درصدي طول خوشه برنج را نسبت بره   11/67برخوردار بود و افزایش 
هاي مدیریتی نیرز از نظرر ایرن     وشتیمار شاهد در پی داشت و سایر ر

 دیگر هاي بررسی(. در 5)جدول داري باهم نداشتند  صفت تفاوت معنی

 هررز  هاي علف تراکم افزایشین ب مستقیمیغیر رابطه که شد مشاهده
 در افزایش که طوري به، دارد وجود برنج توس  تولیدي خوشه طول با

) Mahzari دشرو  برنج خوشه طول کاهش سبب هرز هاي علف تراکم

)2013 et al., .  در همین راستا کندل و همکرارانet al., Kandel (

هراي   وري و سرودآوري بررنج برا روش    در ارزیابی رشد، بهرره  (2019
هرز گزارش کردند که تیمار دو بار وجین دسرتی   مختلف مدیریت علف

 فزایش طول خوشه در گیاه برنج شد. هرز موجب ا علف

 

 اجزای عملکرد

نتایج جدول تجزیه واریان  مرید ایرن مسرئله   وزن هزار دانه: 
دار  هرز بر وزن هزار دانه معنی بود که اترات اصلی رقم و مدیریت علف

داري برر ایرن    که اتر متقابل تیمارهاي آزمایش تمتیر معنی بود، در حالی
یج نشان داد که وزن هزار دانره در ارقرام   (. نتا0صفت نداشت )جدول 

گرم بود  08/60و  7/00، 1/01ترتیب  ، ندا و شیرودي بههاشمی طارم
و رقم شیرودي از وزن هزار دانه باالتري نسبت به سایر ارقام برخوردار 

گررم تحرت کنتررل     0/66(. باالترین وزن هزار دانره برا   5بود )جدول 
درصردي وزن   6/86افرزایش   آمد که موجرب   دست هرز به کامل علف

(. بر اساس نتایج مقایسره  5هزار دانه نسبت به تیمار شاهد شد )جدول 
کرش+ وجرین، دو برار وجرین و      میانگین بین سه روش مدیریتی علف

کش به تنهایی تفاوت آمراري چنردانی مشراهده نشرد      استفاده از علف
 کرربن  هیردرات  میزان به دانه هزار وزن که این به توجه با(. 5)جدول 

 و داشرته  بسرتگی  گیراه  ژنوتیرپ  و دانه شدن پر شروع در شده ذخیره
 سربب  هرا  دانره  شدن پر زمان در خا  در موجود ییغذا عناصر کمبود
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 بره  توان می را دانه هزار وزن کاهش دلیل شود، می ها آن وزن کاهش

 عوامرل  بره  گیراه  دسترسری  کاهش اتر در تر کوچک هاي دانه تشکیل

 مرواد  تولیرد  کراهش  ها، بوته بین زیاد رقابت اتر در نور ویژه به محیطی

 هرا  دانره  بره  کمترر  فتوسرنتزي  مرواد  انتقرال  نهایرت  در و فتوسرنتزي 

 ,.Marashi et al) داد نسربت  هرا  آن شدن پر زمان الخصوص در علی

نیرز اظهرار    ) 2013l., et aMahzari(محضري و همکاران . 2007(
 ییهرا  تیمرار  در هرز هاي علف توده زیست و جمعیت کاهشداشتند که 

 ترنش  بره  منجرر درستی انجام شده،  ها به هرز در آن که مدیریت علف

 فتوسنتزي مواد انتقال درنتیجه و سوروف هرز علف با برنج کمتر رقابتی

. سیلوسرتر و  دش تري سنگین بذور تولید و اي ذخیره هاي اندام به بیشتر
 Chandu)و چاندو و همکاران  (Sylvestre et al., 2018)همکاران 

et al., 2018) در کراهش  هررز  تمتیر رقابت علف به خود نتایج در یزن 

  .داشتند اشاره برنج دانه هزار وزن
هراي مردیریت    نتایج نشان داد تمتیر رقم و روشتعداد دانه پر: 

که برهمکنش  دار بود، درحالی هرز بر تعداد دانه پر در خوشه معنی علف
(. 0داري بر این صفت نداشرت )جردول    تیمارهاي آزمایشی تمتیر معنی

نتایج مقایسه میانگین اتر اصلی تیمارهاي آزمایش مرید آن اسرت کره   
شیرودي داراي بیشترین تعداد دانره پرر   در بین ارقام موردبررسی، رقم 

(. همچنین 5عدد( نسبت به دو رقم دیگر بود )جدول  6/18در خوشه )
هرز سبب افزایش تعرداد   نتایج آزمایش نشان داد که کنترل کامل علف

کرش +   عدد شد کره برا تیمرار علرف     1/10دانه پر در خوشه به میزان 
کمترین تعرداد دانره   (. 5وجین در یک گروه آماري قرار گرفت )جدول 

عردد( مشراهده شرد     8/57هرز ) پر در خوشه در تیمار عدم کنترل علف
درصدي تعداد دانه پرر در خوشره نسربت بره      7/81که موجب کاهش 
 کنترل مناسب و کاهش ترراکم (. 5هرز شد )جدول  کنترل کامل علف

 و دسترسری  بررنج  بیشتر بوته بر  و شاخ تولید امکان هرز هاي علف

 در را فتوسنتز کرانوپی  افزایش امر این که کند می فراهم را ورن به بهتر

 و گیاه ي جانبه بیشتر، تقویت همه پرورده ماده فراهمی بالطبع دارد، پی
)et Lish Ebrahimpour داشت  خواهد به دنبال را دانه بهتر شدن پر

)2017 al.,.  کرش +   اسرتفاده از علرف  تیمرار   8بر اساس نتایج جدول
هاي هرز داشته و کمترین تراکم  وجین، کنترل مناسبی نسبت به علف

هاي هرز را به خود اختصاص داده است، بره نظرر    و وزن خشک علف
رسد همین امر موجب افزایش تعداد دانه پر در خوشه در این تیمرار   می

 کنتررل گزارش کردند کره   )11Mahzari, 20(محضري  شده است.

 در ترا  دش سببکش  مصرف علف تیمارهاي هرز در هاي علف مطلوب

 ایرن  و شرود  ایجراد  بیشتري خشک مادهگیاه برنج  رویشی دوره طول

. ایرن محقرق   دشرو  بیشرتري  پرر  دانه تولید سبب خشک ماده افزایش
 ترراکم  کاهش را خوشه در بیشتر پر دانه تعداد داشتن دالیلهمچنین 

براال   و بررنج  گیراه  رقابتی قدرت افزایش سطح، واحد در هرز هاي فعل
 سررعت  کل، خشک ماده بر ، نظیر سطح رشدي هاي شاخ  بودن

  رشد گزارش کرد. سرعت و نسبی رشد
بررسی اتر تیمارهاي آزمایش برر  تعداد دانه پوك در خوشه: 

هراي   تعداد دانه پو  در خوشه نشان داد که بین ارقام مختلف و روش
داري وجرود دارد  ها اخرتالف معنری   هرز و برهمکنش آن مدیریت علف

(. نتایج مقایسه میانگین اترر متقابرل رقرم و روش مردیریتی     0)جدول 
عردد( در   82ترین تعداد دانه پرو  در خوشره )  مرید آن است که بیش

آمرد کره برا      دسرت  هرز )شاهد( به رقم ندا و همچنین عدم کنترل علف
ستفاده از مرالچ در همرین رقرم در یرک گرروه      کش و ا تیمارهاي علف

الف(. همچنین نتایج اتر متقابل حاکی از  -6آماري قرار گرفتند )شکل 
هاي هرز در رقرم نردا موجرب کراهش      آن است که کنترل کامل علف

درصدي تعداد دانه پو  در خوشه نسبت به تیمار شراهد )عردم    0/50
ترین تعرداد دانره   کم الف(. -6هرز( در این رقم شد )شکل  کنترل علف

عدد در رقرم طرارم هاشرمی و شررای  کنتررل       7/5پو  در خوشه با 
هررز در   دست آمد، بر این اساس وجین کامرل علرف   هرز به کامل علف

رقم طارم هاشمی تعداد دانه پو  در خوشه را نسبت بره رقرم نردا در    
درصردي کراهش داد    8/00هررز بره میرزان     شرای  عدم کنترل علرف 

 تیمار درگزارش کرد که  (Yamasue, 2001)ف(. یاماسو ال -6)شکل 

 دسترسی کاهش باعث هرز وجین، رقابت بین گیاه زراعی و علف عدم

) Echinochloa ویژه سوروف هرز به ارتفاع علف زیرا شود، نور گیاه به

galli)-crus وشهظهور خ از پ  خصوصاً برنج ارتفاع از بیشتر همیشه 

 کراهش  و بررنج شرده   انداز سایه به نور کاهش سبب امر همین و است

 سربب  کره  داشرت  پی خواهد در دانه پر شدن دوره طی در را فتوسنتز

 عملکررد  و خوشره  در دانره  کراهش تعرداد   پرو ،  دانه درصد افزایش

 عرداد ت بیشترین (Nasiri et al., 2014)و همکاران  نصیري شود. می

 کردند. مشاهده رقابت تیمار شاهد در را خوشه برنج در پو  دانه
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  سه رقم برنج (B)و تعداد خوشه در مترمربع  (A)هرز بر تعداد دانه پوك در خوشه  های مدیریت علفتأثیر روش -0شکل 
Figure 2- The effect of weed management methods on empty grain number (A) and panicle number per square meter (B) of 

three rice cultivars 
M1 ،بدون وجین :M2 ،دو بار وجین :M3تریافامون+ اتوکسی سولفورون ،  کش : علفM4تریافامون+ اتوکسی سولفورون +وجین،  کش : علفM5 ،مالچ :M6وجین کامل : 

M1: without weeding, M2: twice weeding, M3: triafamone+ethoxysulfuron herbicide, M4: triafamone+ethoxysulfuron herbicide+ 

weeding, M5: mulch, M6: complete weeding 
 

: نتایج جدول تجزیه واریان  نشران  تعداد خوشه در مترمربع
هرا در سرطح    داد که اترات اصلی تیمارهاي آزمایش و بررهمکنش آن 

(. 0دار بود )جدول بع معنیاحتمال یک درصد بر تعداد خوشه در مترمر
آمده از اتر متقابل تیمارهاي آزمرایش برر    دست در همین راستا نتایج به

( 7/802تعداد خوشه در مترمربع، نشان داد که بیشترین تعداد خوشره ) 
هاي هرز بود کره ازلحراظ    مربوط به رقم شیرودي و کنترل کامل علف

همرین رقرم و    کرش+ وجرین و دو برار وجرین در     آماري با تیمار علف
همچنین تیمار وجین کامل در رقم ندا تفاوت چندانی نداشرت )شرکل   

هراي هررز    ب(. همچنین نتایج نشان داد کره عردم کنتررل علرف     -6
ترتیرب موجرب    ، نردا و شریرودي بره   هاشمی هاي طارم )شاهد( در رقم

درصردي تعرداد خوشره در مترمربرع      56/28و  06/50، 65/60کاهش 
 -6هاي هرز در این سه رقم شرد )شرکل    فنسبت به کنترل کامل عل

هاي هرز که  ب(. کاهش تعداد خوشه برنج در شرای  عدم کنترل علف
هاي هرز نسربت بره سرایر تیمارهرا      داراي بیشترین میزان تراکم علف

تواند به دلیل کاهش تولید پنجه در ایرن تیمرار    ( می8باشد )جدول  می
در روند تکامل گیراه   ب( و به دنبال آن کاهش تولید خوشه -0)شکل 

رسد به دلیل قانون  به دلیل رقابت و محدودیت منابع باشد. به نظر می
هرز به داخل برنج، بخشی از  تبات عملکرد در واحد سطح، با ورود علف

هرز تسخیرشده و سهم گیاه زراعری از منرابع موجرود     فضا توس  علف
. القنردر و  (Golmohammadi et al., 2012)کاهش خواهرد یافرت   

کنتررل مررتر   بیان داشتند که  (El-Ghandor et al., 2019)خزیمی 

 رقابرت آمردن   نییرشد برنج، منجر به پرا  لیاوای هرز در ط يها علف
شرده   دیخورش نور و يبرنج درزمینه رطوبت، مواد مغذ اهیبا گ هرز علف
عملکررد   و تعداد خوشه در مترمربع شیبه افزا جرمني خود  نوبه که به

 ,.Antralina et al)شود که با نتایج آنترالینا و همکاران می دانه برنج

 باشد. راستا می هم (2015

 

 عملکرد

: نتایج جدول تجزیه واریان  نشان داد کره اتررات   عملکرد دانه
ایش در سطح احتمال یک درصد برر  اصلی و برهمکنش تیمارهاي آزم

الف بیشترین  -8(. بر اساس شکل 0دار بود )جدول عملکرد دانه معنی
کیلوگرم در هکتار( در رقم شریرودي برا تیمرار     5/0016عملکرد دانه )

هرز مشاهده شد که با تیمارهاي ندا با وجرین کامرل    وجین کامل علف
هرز در یک  ن علفکش و وجی هرز و شیرودي با تیمار تلفیق علف علف

هرز در رقم طرارم هاشرمی،    گروه آماري قرار گرفت. عدم کنترل علف
درصردي   7/20و  8/28، 6/80ترتیب موجب کاهش  ندا و شیرودي به

هرز در هر یک از ایرن ارقرام    عملکرد دانه نسبت به کنترل کامل علف
هررز، درصرد کراهش     شد. بر این اساس در شرای  تداخل شدید علرف 

نه در رقم طارم هاشمی نسبت به دو رقم دیگرر کمترر برود    عملکرد دا
کیلروگرم در   6/6021الف(. کمترین عملکرد دانه به میزان  -8)شکل 

هرز مشراهده شرد )شرکل     هکتار در رقم ندا و شرای  عدم کنترل علف
 الف(.  -8
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  سه رقم برنج (B)ک و عملکرد بیولوژی (A)هرز بر عملکرد دانه  های مدیریت علفتأثیر روش -3شکل 

Figure 3- The effect of weed management methods on grain yield (A) and biological yield (B) of three rice cultivars 
M1 ،بدون وجین :M2 ،دو بار وجین :M3کش،  : علفM4کش+وجین،  : علفM5 ،مالچ :M6وجین کامل : 

M1: without weeding, M2: twice weeding, M3: triafamone+ethoxysulfuron herbicide, M4: triafamone+ethoxysulfuron 

herbicide+weeding, M5: mulch, M6: complete weeding 
 

( 8هررز )جردول    هرز در تیمار عردم کنتررل علرف    تراکم زیاد علف
اي برنج و  گونه موجب کمبود شدید عناصر غذایی به دلیل رقابت درون

که این امر موجب کاهش عملکرد بررنج شرد. محمرد و     هرز شده علف
هراي   در بررسری اترر روش   (Mohammad et al., 2016)همکاران 

هاي هرز بر عملکررد بررنج در کشرت مسرتقیم      مختلف مدیریت علف
هرز موجب افزایش عملکرد دانه در  اظهار داشتند که وجین دستی علف

 Moshiur)کره برا نترایج ماشرر رحمران و همکراران       این گیراه شرد  

Rahman et al., 2019) باشد. پارامسواري و سرینیواس راستا می هم 
(Parameswari and Srinivas, 2017)    در بررسرری مرردیریت

 88-85کاهش  هرز هاي برنج گزارش کردند که عدم کنترل علف علف
 درصدي عملکرد دانه این گیاه را به دنبال خواهد داشت. 

 هراي داده تجزیه از آمده دست به اطالعاتعملکرد بیولوژیک: 

هررز و   هاي مختلف کنترل علرف  روش تمتیر که بود آن بیانگر آزمایش
 برود  دارمعنیبر عملکرد بیولوژیک  و همچنین برهمکنش تیمارها رقم

در تیمرار شریرودي برا    ین میزان عملکرد بیولوژیرک  (. باالتر0)جدول 
کیلوگرم در هکترار حاصرل    2/00168هرز به میزان  کنترل کامل علف

هاي مدیریت دو بار وجین و وجرین   شد؛ هرچند با رقم ندا تحت روش
کرش   هرز، رقم طارم هاشمی تحت روش اسرتفاده از علرف   کامل علف

ش مردیریتی دو برار   همراه وجین و همچنین رقم شیرودي تحت رو به
 -8کش+ وجین، در یک گروه آماري قرار گرفت )شرکل   وجین و علف

به تیمرار نردا برا عردم     کمترین تمتیر بر عملکرد بیولوژیک مربوط  ب(.

کیلوگرم در هکتار( بوده است که با تیمرار   0/08007هرز ) کنترل علف
شیرودي و بدون وجین، طارم هاشمی با تیمار بردون وجرین و نردا برا     

(. ب -8شرکل  تیمار مالچ تفاوت چندانی را ازلحاظ آماري نشان نرداد ) 
 در سه رقم طارم هاشرمی، نردا و شریرودي   هاي هرز  علف عدم وجین

 عملکررد  درصردي  2/65و  18/65، 7/08 کراهش  باعرث  ترتیرب  بره 

 برر  برنج توده زیست در کاهش (. اینب -8شکل شد ) برنج بیولوژیک

گیراه   دسترسری  میرزان  در کاهش از ندتوا می هرز هاي علف اتر تداخل
کره   شرود  ناشی فتوسنتزي مواد تولید و فضا و محیطی منابع به زراعی
) Mohmmad Alinejadiشود  می زراعی گیاه هاي بوته توسعه از مانع

)and Moosavi, 2017هراي  شدت رقابت علرف  افزایش عبارتی . به 

 کراهش  و سرو  یرک  از هاي هرز علف اندازي سایه تعل به برنج با هرز

 از هرز هاي علف با برنج علت رقابت به غذایی عناصر و آب جذب توان

 در کمترر  بر  سطح با تر کوچک هاي بوته به تولید منجر دیگر، سوي

 در خشک ماده تجمع و فتوسنتز کاهش آن نتیجه نهایی که شده برنج

 ,.Kumar et al)کومار و همکاران  باشد که با نتایج برنج می هاي بوته

 مطابقت دارد. (2019

 

 گیری نتیجه

ترین ارتفاع بوته و  طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که بیش به
ترتیب در رقم طارم هاشمی و رقم شیرودي تحت روش  تعداد پنجه به
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 627     ...هرز   های های مختلف مدیریت علف به روش (.Oryza sativa L)پاسخ ارقام مختلف برنج  و همکاران، درونکال عالمیان

 5/0016) هرز مشاهده شد. بیشرترین عملکررد دانره    وجین کامل علف
هررز   کیلوگرم در هکتار( در رقم شیرودي با تیمار وجرین کامرل علرف   

هرز و شیرودي برا   مشاهده شد که با تیمارهاي ندا با وجین کامل علف
هررز در یرک گرروه آمراري قررار       کش+ وجین علرف  تیمار تلفیق علف

بررداري،   در هر سه مرحلره نمونره  گرفت. همچنین نتایج نشان داد که 
 ها سربب  و همچنین اتر متقابل آن هرز اي مدیریت علفه روش و رقم

شرد؛   هررز  هراي علرف   و وزن خشک کل علرف  بر تراکم دار تمتیر معنی
هررز در هرر    وزن خشک کل علرف  میزان تراکم و که کمترین طوري به

کش + برا وجرین    علف مصرف رتیما به برداري مربوط سه مرحله نمونه

 توانسرت  داشته و هرز علف رب که کنترل مناسبی بود در رقم شیرودي

 گفت توان می درمجموعدهد.  کاهش را هرز علف تراکم و وزن خشک

وجین در تمام طرول فصرل   تیمار هرز در  علف مناسب کنترل رغم علی
 روش اقتصرادي  هرم  و زمرانی  ازلحراظ  هرم  روش این رشد، ازآنجاکه

تریافرامون+   کرش  کراربرد علرف   لرذا  نیسرت،  اي صرفه به مقرون کنترل
به همراه وجین ضمن کاهش تراکم و وزن خشک  کسی سولفوروناتو
هرز، موجب بهبود عملکررد و اجرزاي عملکررد در هرر سره رقرم        علف

 بررسی شد که تمتیر آن در رقم شیرودي بارزتر بود.
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