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  کش بوتاکلرعلف یدر کاهش غلظت مصرف) .Oryza sativa L(ب برنج یر رقیب و غینقش ارقام رق یبررس
 I- عملکرد يعملکرد و اجزا  

  4یمومن یو عل 3، اسکندر زند2سروش زاده ی، عل1پناه نیهاشم ام

  3ت مدرس،یترب ار گروه زراعت دانشگاهیاستاد 2 واحد رشت، – یدانشگاه آزاد اسالم یات علمیت مدرس و عضو هیزراعت  دانشگاه ترب يدانش آموخته دکترا  1
 آمل - قات برنج کشوریموسسه تحق یات علمیعضو ه 4کشور،  یاهپزشکیقات گیهرز، موسسه تحق يهاقات علفیبخش تحق یات علمیعضو ه

 دهیچک
در  یشیبرنج آزما 843ن یعملکرد رقم خزر و ال يبر عملکرد و اجزا) یماچت(کش بوتاکلر مختلف علف يهااثر غلظت یبه منظور بررس

 يهاخرد شده در قالب طرح بلوك يهاش به صورت کرتیآزما. برنج تنکابن، استان مازندران، انجام شد یقاتیستگاه تحقیدر ا 1387سال 
و رقم با توان  یدر پالت اصل) تر در هکتار یل 5و  4، 3، 2، 1، 0(کش بوتاکلر سطوح متفاوت علف. در چهار تکرار اجرا شد یکامل تصادف

ج نشان داد ینتا. گرفتندقرار  یدر پالت فرع) رقم خزر(کم در برابر سوروف  یو رقم با توان رقابت) 843ن یال(رابر سوروف باال در ب یرقابت
ر مربع و تعداد دانه پر در خوشه تعداد پنجه بارور در مت کش بوتاکلر، عملکرد دانه،علف یش مقدار مصرفیو رقم خزر با افزا 843ن یدر ال
با کاربرد  843ن ین مشخص شد که در الیهمچن. کش قرار نگرفتعلف یر مقدار مصرفیکه وزن هزار دانه تحت تاثیلافت در حایش یافزا

تر در هکتار علف یل 4ن امر با کابرد یکه در رقم خزر اید در حالیزان خود رسیکش بوتاکلر عملکرد دانه به حداکثر متر در هکتار علفیل 2
  .  سر شدیکش بوتاکلر م

  .کشسوروف، غلظت علف، یرقابت ییبرنج، توانا :يدیکل يها واژه
  

The investigation of more and less competitive rice cultivar role on reducing butachlor 
application I- yield and yield components 

Hashem Aminpanah1, Ali Sorooshzadeh2, Eskandar Zand3 and Ali moumeni4 
1Graduated Ph.D student of tarbiat modares university and scientific member of Islamic Azad University- Rasht brabch, 

2Assistant Prof. of Agronomy Department of Tarbiat Modares University, 3 scientific member of Weed research department, 
Plant Pest and Diseases Institute, Tehran,  4scientific member of Rice Research Institute, Amol. 

Abstract 

A field experiment was conducted to evaluate various  butachlor dose on yield and yield components of line 843 and 
khazar cultivar in rice research station in 2008. The experimental design was a split plot where the whole plot portion 
was a randomized complete block with four replications. Main plots were herbicide rates  ( 0, 1, 2, 3, 4 and 5 litre ha-1 
of Butacolor) applied at two or -leaf stage of barnyardgrass. The subplots were two rice cultivars (Line 843 and Khazar 
cultivar, the most and the least competitiveness cultivars, respectively). Results showed that in both Line 843 and Khzar 
cultivar, grain yield, fertile tiller number per square meter and grain number per panicle were increased with increasing 
dose of the herbicide (Butachlor). In contrast,  thousand grain weights did not significantly affected by different 
butachlor dose. Moreover, it was illustrated that in line 843 and kazar cultivar, maximum yield was obtain with 2 and 4 
litre. ha-1 butacholor application, respectively.   
Keywords: Rice, Competetion ability, Barnyad grass, Herbicide concentration. 

  مقدمه
هرز يهاد، سبب بروز مقاومت در علفینه تولیش هزیو افزا یطیست محیها عالوه بر مشکالت زکشگسترش روز افزون مصرف علف

ها مصرف مواد ن که در آنیگزیجا يهاهرز، روش يهات علفیرید مدیجه در نگرش جدیدر نت). 2(ده است یها گردکشنسبت به علف
-ت علفیریمد يهااز روش یکی. اندقرارگرفته یدر نظر گرفته شوند مورد توجه روزافزون یکیده و اصول اکولوژیبه حداقل رس ییایمیش

 ییاست که از توانا یقرار گرفته، استفاده از ارقام يشتریمورد توجه ب یطیمح ستیو ز يل اقتصادیر به دالیاخ يها سالهرز که در يها
از به یکند که کشاورزان بدون نین امکان را فراهم مین ارقام، ایو استفاده از ا ییشناسا. هرز برخوردار هستنديهابا علف يشتریب یرقابت
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را در واحد سطح  ینه کمتر، عملکرد مطلوبیه شده و صرف هزیکش نسبت به مقدار توصش مقدار مصرف علفا کاهیکش و مصرف علف
نات و یکش مول، ضمن مصرف کمتر علف M-202ب یگزارش کردند که با کاشت رقم رق) 3(بسون و همکاران یگ). 4(د کنند یتول

  .   بود A-301ب یر رقیمطلوبتر از رقم غ يریهرز به طور چشمگيهال در مزارع برنج، کنترل علفیپروپان
عملکرد رقم  يعملکرد و اجزا یهرز، مطالعه حاضر با هدف بررسيهاعلف یقیت تلفیریارقام در مد یرقابت ییت تواناین با توجه به اهیبنابرا

کش مختلف علف يهار غلظتدر برابر سوروف د ين رقابت کننده قویبه عنوان ال 843ن یف و الیخزر به عنوان رقم رقابت کننده ضع
  .بوتاکلر انجام شد

  مواد و روش ها
ت پالت در قالب طرح بلوك یبرنج تنکابن واقع در استان مازندران به صورت اسپل یقاتیستگاه تحقیدر ا 1387 یش در سال زراعین آزمایا

و رقم  یدر پالت اصل) تر در هکتاریل 5و 4، 3 ،2، 1، 0(کش بوتاکلر در چهار تکرار اجرا شد که در آن سطوح متفاوت علف یکامل تصادف
ابعاد هر . قرار گرفتند یدر پالت فرع) 1386ن پناه و همکاران، یام) (رقم خزر(ف یو رقم رقابت کننده ضع) 843ن یال( يرقابت کننده قو

صورت  -يریگبعد از خزانهک ماه ی - 1378در اول خرداد سال  ينشاکار. متر بود 6*5 یمتر و ابعاد هر کرت فرع 12*5 یکرت اصل
د مزرعه به یشد یبا توجه به آلودگ. متر نشا شدندیسانت 25*25عدد در هر کپه با فاصله کاشت  3برنج به تعداد  يهااهچهیرفت و گیپذ

اکلر کش بوتکاربرد علف. نان حاصل شدیدر خاك مزرعه، اطم یزان کافیقبل، از وجود بذر سوروف به م يهاهرز سوروف در سالعلف
لوگرم اوره در یک 200 ین اصلیزان کود مورد استفاده در زمیم. بر طبق دستور العمل مربوطه صورت گرفت يک هفته پس از نشاکاری

ن جوانه خوشه در غالف یل اولیدر زمان تشک یدرصد مابق 50و  يدرصد آن در زمان نشاکار 50بود که  843 نیرقم خزر و ال يهکتار برا
م در یلو گرم سولفات پتاسیک 100پل و یلوگرم سوپر فسفات تریک 100 ين در مرحله نشاکاریهمچن. اك داده شدبه صورت سرك به خ
وزن  و ، تعداد دانه در خوشهور در متر مربعبار پنجهجزاء عملکرد شامل تعداد ا ، عملکرد دانه وان فصل رشدیدر پا. هکتار به خاك داده شد

-استفاده   Sigmaplotکش بوتاکلر بر عملکرد دانه برنج از نرم افزار مختلف علف يهارازش اثر غلظتجهت ب. شد يریگ اندازه هزار دانه

ز با استفاده یرسم نمودارها ن. انجام شد) SAS )SAS Institute Inc. Version 8.0ها با استفاده از نرم افزار داده يل آماریه و تحلیشد تجز
  . انجام شد Excelو   Sigmaplot version 10از نرم افزار 

  ج و بحثینتا
دار بود، اما اثر متقابل رقم و مقدار یک درصد معنیکش بر عملکرد دانه در سطح انس نشان داد که اثر رقم و مقدار علفیه واریج تجزینتا

کمتر از  يداریبه طور معن) لوگرم در هکتاریک 1/3020(زان عملکرد دانه در رقم خزر یم). 1جدول(نبود دار  یمعن کش بر عملکرد دانهعلف
و رقم خزر با  843ن یشود در الیمالحظه م 1که در شکل يهمان طور. بود) لوگرم در هکتاریک 1/5375( 843ن یزان عملکرد دانه در الیم
کش تر علفیل 2با کاربرد  843ن یگر، عملکرد دانه در الیاز طرف د. افتیش یکش بوتاکلر، عملکرد دانه افزاعلف یش مقدار مصرفیافزا

به نظر . سر شدیکش بوتاکلر متر در هکتار علفیل 4ن امر با مصرف یکه در رقم خزر اید، در حالیزان ممکن رسین میشتریبا به بیبوتاکلر تقر
شتر مقدار یش بیجه با افزایکنترل شدند و در نت یهرز به نحو مطلوب يهاکش بوتاکلر علفتر علفیل 2با کاربرد  843ن یرسد که در الیم

گزارش کردند که با کاشت ) 2001(بسون و همکاران یگ. در عملکرد دانه مشاهده نشد ياش قابل مالحظهیکش بوتاکلر، افزاعلف یمصرف
مطلوبتر از  يریهرز به طور چشمگيهال در مزارع برنج، کنترل علفینات و پروپانیکش مول، ضمن مصرف کمتر علف M-202ب یرقم رق
کش بوتاکلر بر تعداد پنجه بارور در انس نشان داد که اثر متقابل رقم و مقدار علفیه واریج تجزین نتایهمچن). 4(بود A-301 بیر رقیرقم غ

ن یکش بوتاکلر در التر در هکتار علفیشود که مصرف دو لیمشاهده م 2در شکل ). 1جدول (دار بود یدرصد معن 1متر مربع در سطح 
بر تعداد پنجه بارور در  يداریر معنیتاث يشتر از لحاظ آماریکش با دوز بد و مصرف علفیداد پنجه بارور گردد حداکثر تعیباعث تول 843

کش بوتاکلر در هکتار تر علفیل 3د حداکثر تعداد پنجه بارور، به مصرف یتول يکه در رقم خزر براینداشت در حال 843ن یمتر مربع در ال
  .  از بودین
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ن یانگیسه میمقا). 1جدول(دار است یکش بوتاکلر بر تعداد دانه در خوشه معننشان داد که اثر رقم و مقدار علف انسیه واریج تجزینتا
 يهمان طور. بود) 4/108( 843ن یزان آن در الیشتر از میب يداریبه طور معن) 2/124(مارها نشان داد که تعداد دانه در خوشه در رقم خزر یت

که  يافت، به طوریش یافزا 843ن یکش بوتاکلر، تعداد دانه در خوشه رقم خزر و الش مقدار علفیبا افزاشود یمشاهده م 3که در شکل
زان تعداد دانه در ین میکه کمتریکش بوتاکلر در هکتار بود، در حالتر علفیل 4و  5زان تعداد دانه در خوشه متعلق به مقدار ین میشتریب

کش علف ير باالیهرز سوروف در مقادبا توجه به کنترل مطلوب علف. کلر حاصل شدکش بوتاط عدم کاربرد علفیخوشه در شرا
-ا علفیط رقابت یکاهش تعداد دانه در خوشه در شرا. رسدیبه نظر م یمنطق 843ن یش تعداد دانه در خوشه در رقم خزر و الیبوتاکلر، افزا

مختلف  يهاانس نشان داد که اثر غلظتیه واریج تجزینتا). 5(استز گزارش شده ین) 1995(انگ یتوسط ) کشعدم کاربرد علف(هرز يها
-مختلف سوروف که در اثر اعمال غلظت يهاگر تراکمیبه عبارت د). 1جدول(دار بود یر معنیوزن هزار دانه غ يکش بوتاکلر بر روعلف

-علفمار یان داشتند که تیب) 6(از محققان  یبرخ .بر وزن هزار دانه نداشت يداریر معنیها بوجود آمد، تاثکش در کرتمتفاوت علف يها

ط رقابت با یز گزارش نمود که وزن هزار دانه ارقام برنج در شراین) 5(انگ یبر کاهش وزن هزار دانه نداشت در مقابل،  يداریر معنیتاث هرز
سه یمقا). 1جدول(دار بود یزن هزار دانه معنانس نشان داد که اثر رقم بر ویه واریج تجزین نتایهمچن.  نشان داد يداریسوروف کاهش معن

از . بود) گرم 23/28(شتر از وزن هزار دانه رقم خزر یب يداریبه طور معن) گرم 84/29( 843ن یمارها نشان داد که وزن هزار دانه الین تیانگیم
  ).1جدول(دار نبود یکش بوتاکلر و رقم برنج بر وزن هزار دانه معنگر اثر متقابل مقدار علفیطرف د

  .افت یش ینسبت به رقم خزر افزا يشتریزان بیکش بوتاکلر به من علفییپا يهادر غلظت 843ن یش عملکرد دانه الین آزمایدر مجموع در ا
  843ن یکش در رقم خزر و الر مختلف علفیعملکرد دانه در مقاد ين مربعات عملکرد و اجزایانگیم - 1جدول 

  وزن هزار دانه  تعداد دانه در خوشه  تعداد پنجه بارور  رد دانهعملک  يدرجه آزاد  راتییمنابع تغ
  ns22/501522  ns68/71  ns33/339  *02/1  3  بلوك

  ns2068/0  48/765*  68/9628**  97/6999455**  5  کشمقدار  علف

  3023/0  88/251  42/123  11/207716  15  یاشتباه اصل

  20/31**  75/2976**  52/233383**  92/66590644**  1  رقم

  ns65/303419  **42/1282  ns6/104  ns42/49  5  کشمقدار علف* رقم 

  5022/0  29/121  65/244  5/175766  18  یشیآزما يخطا
)C.V(  -  9/9  8/8  8/11  4/2  

ns : استدار  یمعن درصد1در سطح .                           ** : استدار  یمعن درصد 5در سطح .                  * : ستیندار  یمعن.  
  

  

در             ) یره توخالیدا(و رقم خزر ) ره توپریدا( 843ن یروند عملکرد دانه ال - 1و رقم خزر       شکل) ره توپریدا( 843ن یروند تعداد پنجه بارور در ال -2شکل 
                                                                                                               کش بوتاکلرمتفاوت علف يهاتداخل با سوروف در غلظت              کش بوتاکلر              متفاوت علف يهادر تداخل با سوروف در غلظت) يره توخاليدا( 

  

y = 6083.3/1+exp(-(x+0.2137)/0.7997))     Adj Rsqr=0.91 

y = 4116.4/1+exp(-(x-0.4621)/1.6146))     Adj Rsqr=0.96 

)ليتر در هکتار(مقدار علفکش بوتاکلر  )ليتر در هکتار(مقدار علفکش بوتاکلر    

 عملکرد

 ) kg/ha

  

y=286.2/1+exp(-(x+0.3434)/1.0622))        Adj Rsqr=0.97 

y=142.3/1+exp(-(x+0.0252)/1.8243))        Adj Rsqr=0.93 

تعداد 
پنجه 
بارور 
در متر 
 مربع
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 کش بوتاکلرمتفاوت علف يهادر تداخل با سوروف در غلظت) یخالره تویدا(و رقم خزر ) ره توپریدا( 843ن یروند تعداد دانه در خوشه ال - 3شکل
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Y=  6.1929x+ 108.72        Adj Rsqr= 
0.82 

Y=  3.5929x+ 99.47   Adj Rsqr= 0.56 

تعداد 
دانه  

در 
 خوشه

)ليتر در هکتار(مقدار علفکش بوتاکلر   
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