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چکیده
هاي کامل به منظور بررسی تحمل ارقام برنج به دزهاي مختلف علفکش بوتاکلر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

ارقام برنج (هاشمی، فجر و شیرودي) و سطوح علفکش اجرا گردید. تیمارهاي آزمایشی شامل 1388تصادفی با سه تکرار در سال 
لیتر در هکتار) بود. نتایج نشان داد در شرایط عدم کاربرد علفکش بیشترین تراکم و وزن خشک 5/3و 3، 5/2، 2، 5/1، 0بوتاکلر (

5/2افزایش دز بوتاکلر از سوروف در حضور همه ارقام به دست آمد. با افزایش دز بوتاکلر از تراکم و وزن خشک سوروف کاسته شد. 
دار بر کاهش تراکم و وزن خشک سوروف و افزایش عملکرد نداشت. در حضور رقم شیرودي لیتر در هکتار تاثیر معنی5/3تا 

کمترین تراکم و وزن خشک نتیجه گردید. در شرایط عدم کاربرد علفکش کمترین عملکرد و اجزاي عملکرد در حضور همه ارقام به 
دار لیتر در هکتار تاثیر معنی5/3تا 5/2افزایش دز بوتاکلر عملکرد و اجزاي عملکرد افزایش یافت. افزایش دز بوتاکلر از دست آمد. با

بر  افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد نداشت. در حضور رقم رقیب شیرودي بیشترین مقدار تعداد کل پنجه، تعداد خوشه در متر 
بنابراین رقم شیرودي به عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نسبت به سایر ارقام حاصل شد.چه پر در خوشه،مربع، درصد خوشه

عنوان رقم رقیب در حضور علف هرز شناخته شد.
.ارقام برنج، رقابت، علفکش، عملکرد دانههاي کلیدي: واژه

Effect of Butachlor on weed control and improve the growth of Rice

Mahsa Ghotb Razmjoo1, Mohammad Ali Baghestani2, Nasrin Sadeghnejad3, Majid Khazaei Pul4
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Abstract
In order to investigate the effect of butachlor on weed control and improving the growth of rice, a factorial
experiment was conducted based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Treatments
included rice cultivars (Hashemi, Fajr and Shiroodi) and herbicide doses (0, 1.5, 2, 2.5, 3and 3.5 L.ha-1). Results
showed that in presence of all rice cultivars, barnyardgrass density and its biomass increased under herbicide free
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conditions. In contrast this weed density and dry weight had not significantly affected by increasing the butachlor
dose from 2.5 to 3.5 Lit.ha-1. Also results showed that in Shiroodi cultivar there was the least weed density and
biomass. In presence of all rice cultivars, yield and yield components decreased under herbicide free condition. Yield
and yield components increased with increasing the dose of herbicide. In contrast yield and yield components had
not significantly affected by increasing butachlor dose from 2.5 to 3.5 Lit.ha-1. That in Shiroodi competitive cultivar
there was the most tiller number per m2, panicle number per m2, filled spikelet percentage per panicle, grain yield
and biological yield compared to Hashemi and Fajr cultivars. Therefore, Shiroodi is known as the most competitive
cultivar.

Keywords: Rice cultivar, competition, herbicides, seed yield.

مقدمه
ترین محصوالت کشاورزي دنیاست و بعد از گندم جایگاه دوم را از نظر تولید ساالنه به خود اختصاص داده و غذاي برنج یکی از مهم

هاي هرز در ابتداي رشد برنج رقابت چندانی ندارند و علف.)2006(چابرا و همکاران، دهد اصلی نیمی از مردم دنیا را تشکیل می
هاي هرز بیشترین خسارت را به ولی با پیشرفت فصل رشد، علف،)1992(هال و همکاران، باشد وجین زود هنگام ضروري نمی

هاي هرز در ر کنترل علف) گزارش کردند تاخیر د2002(پاالنیاپانس و بالسوبرامانیم.)1966(ویلسون و کل، سازند محصول وارد می
دهد و کاهش عملکرد در برنج به دلیل رقابت علف هرز روز بعد از کاشت، عملکرد برنج را شدیدا کاهش می25الی 15مزرعه برنج 

) 2005و همکاران (استورنینوسباشد.درصد می80الی 70درصد و در کشت مستقیم حدود 40الی 30در برنج نشاء شده حدود 
20ونت از ببوته در متر مربع، تعداد پنجه در برنج رقم کی 51بوته به 25که با افزایش تراکم علف هرز برنج وحشی از دریافتند

صورت هاي هرز و بهبود رشد برنجتأثیر علفکش بوتاکلر بر کنترل علفاین تحقیق با هدف تعیین درصد کاهش یافت.48درصد به 
گرفت.

هامواد و روش
اجرا گردید. 1388ریل در سال با سه تکرار و هیجده تیمار در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با ساختار تیماري فاکتواین آزمایش 

، 5/1، 0تیمارها شامل سه رقم برنج (هاشمی، فجر و شیرودي) با خصوصیات مورفولوژیک مختلف و سطوح مختلف علفکش بوتاکلر (
. تمام انجام شد)1981(ات کاشت، داشت و برداشت برنج بر اساس دستورالعمل یوشیدا لیتر در هکتار) بود. عملی5/3و 3، 5/2، 2

روز بعد از نشاء 7علفکش بوتاکلرطور مصنوعی آلوده شدند.دار شده بودند بهها همزمان با نشاء برنج با بذور سوروف که جوانهکرت
بر علف هرز ت بررسی اثربخشی دزهاي مختلف بوتاکلرجهبرنج بر اساس تیمار هاي علفکش که قبالً اشاره گردید مصرف شد.

تراکم سوروفبطور تصادفی در هر کرت انداخته شدکه متري سانتی20×20یک کادر بوسیله سوروف بعد از کاربرد علفکش 
اد و به مدت گردرجه سانتی70هاي سوروف هر کادر که در آون با دماي در آخرین مرحله وزن خشک بوتهشمارش و یادداشت شد.

چه گیري شد. صفات تعداد کل پنجه در متر مربع، تعداد خوشه در متر مربع، درصد خوشهساعت نگهداري شده بودند نیز اندازه48
افزار آماري هاي به دست آمده با استفاده نرمداده.گیري شدپر در خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه

SASنیز 5اي دانکن در سطح احتمال ها از طریق آزمون چند دامنهجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین دادهمورد ت %
Sigmaافزار ها توسط نرمگرافبرازش و رسم توسط همین نرم افزار محاسبه گردید. Plot.انجام شد

نتایج و بحث
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برداري بر تراکم سوروف و اثر دز علفکش در هر سه نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر رقم در مرحله اول و دوم نمونه
دز علفکش نیز در مرحله اول و سوم نمونه × دار شد. اثر متقابل رقم مرحله نمونه برداري بر تراکم سوروف و وزن خشک آن معنی

). مقایسه میانگین تراکم سوروف طی سه مرحله نمونه 1دار شد (جدول وزن خشک سوروف معنیبرداري تراکم و همچنین بر
برداري در حضور ارقام نشان داد کمترین تراکم و وزن خشک سوروف در حضور رقم شیرودي به دست آمد. بیشترین تراکم سوروف 

حاصل شد، با افزایش دز علفکش از تراکم سوروف و همچنین وزن خشک آن در شرایط عدم کاربرد علفکشها برداري در نمونه
لیتر در هکتار مشاهده شد با این حال 5/3در حضور دز و همچنین کمترین وزن خشک سوروف کاسته شد. کمترین تراکم سوروف 

نمونه درم سوروف در حضور ارقا). مقایسه تراکم2اهده نشد (جدول لیتر در هکتار مش5/3تا 5/2دار بین دزهاي اختالف معنی
) نشان داد با افزایش دز علفکش از تراکم علف هرز در حضور همه ارقام کاسته شد، کمترین تراکم سوروف 1(شکل هابرداري

همواره در حضور رقم رقیب شیرودي مشاهده شد. مقایسه زیست توده سوروف در حضور ارقام و دزهاي علفکش بوتاکلر نشان داد با 
شود در حضور رقم رقیب شیرودي و در خشک علف هرز سوروف کاسته شد. همانطور که مالحظه میافزایش دز علفکش از وزن

اظهار داشتند در حضور )1992(و سالونن)1999(). بوستروم 2حضور همه دزها وزن خشک سوروف از سایر ارقام کمتر بود (شکل 
کنترل که دزهاي کمتر از مقدار توصیه شده استفاده نمودتوان از علفکش درارقام رقیب و در صورت آلودگی پایین علف هرز می

گزارش نمودند که با افزایش قدرت )2000(مطلوب علف هرز و عملکرد مناسب محصول را در پی داشته باشد. بوسان و همکاران 
رقابت محصول می توان ریسک کاهش دز علفکش را کم کرد.

دوممرحله - باولمرحله-الف

مرحله سوم-ج

.روند تغییرات تراکم علف هرز سوروف در حضور ارقام و دزهاي علفکش بوتاکلر طی سه مرحله نمونه برداري:1شکل 
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روند تغییرات زیست توده سوروف در حضور ارقام و دزهاي مختلف علفکش بوتاکلر: 2شکل 
.مختلف علفکش بوتاکلرتجزیه واریانس وزن خشک و تراکم سوروف در مراحل مختلف نمونه برداري و در حضور ارقام و دزهاي :1جدول 

وزن خشک سوروف
برداري چهارم در نمونه

تراکم سوروف 
برداري سوم در نمونه

تراکم سوروف 
برداري دوم در نمونه

تراکم سوروف 
برداري اول درنمونه

درجه 
آزادي 

منابع 
تغییرات

ns24/0 ns03/0 ns2/0 ns23/0 2 تکرار
ns58/0 ns02/0 **3/2 **68/2 2 )aارقام (
**11/1 **96/0 **01/2 **2/4 5 )bدز علفکش (
*51/0 *03/0 ns41/0 *62/0 10 a×b

22/0 01/0 28/0 27/0 34 اشتباه
54/18 72/4 04/24 31/28 - C.V.(%)

درصد.1و 5دار در سطوح احتمال * و **: به ترتیب معنی

.مراحل مختلف نمونه برداري و در حضور ارقام و دزهاي مختلف علفکش بوتاکلرمقایسه میانگین وزن خشک و تراکم سوروف در :2جدول 
وزن خشک سوروف

برداري چهارم در نمونه
(گرم در متر مربع)

تراکم سوروف 
برداري سوم در نمونه

(بوته در متر مربع)

تراکم سوروف 
برداري دوم در نمونه

(بوته در متر مربع)

تراکم سوروف 
برداري اول درنمونه

(بوته در متر مربع)

تیمارها

ارقام برنج
a1/794 a88/243 ab44/319 ab11/201 فجر
a9/683 b33/223 a33/348 a44/224 هاشمی
b9/296 b27/220 b39/216 b11/131 شیرودي

)L/haدز علفکش(
a6/897 a22/522 a78/552 a67/516 0

ab6/708 b78/302 b56/395 b11/246 5/1
ab723 c67/206 bc11/331 c56/170 2
ab521 d89/143 cd33/233 d44/74 5/2
ab8/419 d78/137 d22/122 d11/61 3
b6/279 e67/61 d33/133 d44/44 5/3

باشد.درصد بر اساس آزمون دانکن می5سطح احتمال دار در *: حروف مشترك در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

دار بـود. همچنـین   نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر رقم بر تمامی صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنـی 
رصد و تعداد خوشه در چه پر، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک دصفات تعداد پنجه در متر مربع، درصد خوشه

دز علفکش بر تعداد پنجه در متـر مربـع،   × متر مربع در سطح احتمال پنج درصد تحت اثر دز علفکش قرار گرفتند. اثر متقابل ارقام 
). رقـم شـیرودي داراي بیشـترین    1داري داشـت (جـدول   تعداد خوشه در متر مربع، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اثر معنـی 

رد و عملکـ چـه پـر  و کمتـرین درصـد خوشـه   بود. رقم طارم هاشمی داراي کمترین تعداد خوشه در متـر مربـع  ررسیصفات مورد ب
لیتر علفکـش در هکتـار حاصـل    3در حضور دز و عملکرد دانهچه پر براي رقم فجر به دست آمد. بیشترین در صد خوشهبیولوژیک 

در حضـور دز  مشاهده شد. باالترین شاخص برداشت چه پر و عملکرد دانه شرایط عدم کاربرد علفکش شد ولی کمترین درصد خوشه
سوي دیگـر  ). با افزایش دز علفکش بوتاکلر تعداد کل پنجه برنج افزایش یافت. از 2لیتر علفکش در هکتار به دست آمد (جدول 5/1

در حضور دزهاي مختلف بوتاکلر همواره رقم شیرودي از تعداد پنجه کل بیشتري نسبت به ارقام هاشمی و فجر برخوردار بود به نظر 
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رسد قدرت پنجه زنی باالي رقم شیرودي نسبت به دو رقم دیگر یکی از دالیل قدرت رقابت باالتر این رقم نسبت به دو رقم دیگر می
با افزایش دز علفکش بوتاکلر به دلیل کاهش شدت رقابت، تعداد خوشه در همه ارقام افزایش یافـت. همچنـین   ).1ر می باشد (نمودا

در رقم رقیب شیرودي مقدار صفت مذکور در تمامی دزها همواره از دو رقم فجر و هاشمی بیشتر بود و رقم هاشمی کمتـرین مقـدار   
لیتر در هکتار حاصـل شـد و   5/3ثر عملکرد بیولوژیک براي رقم طارم هاشمی در دز ).  حداک2خوشه در متر مربع را داشت (نمودار 

لیتـر  5/2این تیمار اختالف آماري معنی دار با سایر تیمارها داشت. بدین ترتیب به نظر می رسد استفاده از دزهاي کاهش یافتـه تـا   
ستفاده از دزهاي کـاهش یافتـه منجـر بـه کـاهش عملکـرد       در هکتار در ارقام شیرودي و فجر قابل توصیه است اما در رقم هاشمی ا

روند منحنی شاخص برداشت در رقم رقیب شیرودي شیب منحنی در حضور مقادیر باالتر علفکش بـه  ).3شود (نمودار بیولوژیک می
می مشـاهده شـد   دلیل عملکرد بیولوژیک باالتر با شدت بیشتري کاهش یافت در حالیکه روند کندتري در منحنی ارقام فجر و هاشـ 

).   4(نمودار 

.تجزیه واریانس وزن خشک و تراکم سوروف در مراحل مختلف نمونه برداري و در حضور ارقام و دزهاي مختلف علفکش بوتاکلر:1جدول 
شاخص 
برداشت

عملکرد 
بیولوژیک

عملکرد 
دانه 

درصد 
چه خوشه

پر در خوشه 

تعداد خوشه 
در متر مربع 

تعداد پنجه 
مربعدر متر درجه 

آزادي 
منابع 

تغییرات
ns59/59 ns22/29556 ns88/6338 ns48/41 ns55/6017 ns55/413 2 تکرار

**75/1287 **66/515404 **22/562372 **45/216 **88/38354 **11/6551 2 )aارقام (
ns51/58 **11/1165438 **22/125572 **3/136 *8/9602 **09/4481 5 دز علفکش 

)b(
**81/110 **31/219676 ns27/0 ns24/21 *95/4215 **1/367 10 a×b

14/26 79/18113 79/7193 84/18 96/1842 1/127 34 اشتباه
74/14 28/7 4/13 06/5 30/17 04/8 - C.V.(%)

درصد. 1و 5دار در سطوح احتمال * و **: به ترتیب معنی

.در مراحل مختلف نمونه برداري و در حضور ارقام و دزهاي مختلف علفکش بوتاکلرمقایسه میانگین وزن خشک و تراکم سوروف :2جدول 
شاخص 

برداشت (%)
عملکرد بیولوژیک 

)g/m2(
عملکرد دانه 

)g/m2(
چه درصد خوشه

پر در خوشه
تعداد خوشه 
در متر مربع

تعداد پنجه 
در متر مربع

تیمارها

ارقام برنج
b4/31 b33/1654 b78/522 b88/81 b33/242 b3/127 فجر
b33/28 a67/1916 b89/538 a8/86 c11/205 b15/131 هاشمی
a27/44 a67/1970 a67/836 a58/88 a89/296 a1/162 شیرودي

)L/haدز علفکش(
b21/33 e67/1428 d67/466 d59/79 b44/210 d53/106 0
a06/39 e44/1472 c78/557 cd67/83 a78/257 c26/121 5/1
ab49/34 d11/1765 bc56/615 c65/85 b33/205 b75/139 2
ab55/34 c78/1951 ab11/681 bc02/86 a78/257 a39/152 5/2
ab29/35 b44/2140 a22/762 a34/90 a67/282 a64/157 3
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b41/31 a89/2324 a22/733 ab25/89 a67/274 a53/163 5/3
باشد.درصد بر اساس آزمون دانکن می5دار در سطح احتمال *: حروف مشترك در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

ــار ) ــتر/ هکتــ ــاکلر (لیــ ــش بوتــ دز علفکــ
0 1 2 3 4

مربع
ر متر

کل د
جه 

داد پن
تع

80

100

120

140

160

180

200

220
رقــم فجــر
رقم هاشــمی
ــیرودي  ــم ش رق

ــار  ) ــتر/ هکتــ ــاکلر (لبــ ــش بوتــ دز علفکــ
0 1 2 3 4

 مربع
در متر

وشه 
ل خ

ک

100

150

200

250

300

350

400
رقــم فجــر
رقم هاشــمی
ــیرودي  ــم ش رق

روند تغییرات تعداد کل پنجه در متر مربع:1روند تغییرات تعداد کل خوشه در متر مربع                  نمودار :2نمودار 
در حضور ارقام و دزهاي مختلف علفکش بوتاکلر                         در حضور ارقام و و دزهاي مختلف علفکش بوتاکلر

ــار  ) ــتر/ هکتــ ــاکلر (لیــ ــش بوتــ دز علفکــ
0 1 2 3 4

مربع)
ر متر 

گرم د
ک (

ولوژی
کرد بی

عمل
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800 رقــم فجــر
رقم هاشــمی
ــیرودي  ــم ش رق

ــار  ) ــتر/ هکتــ ــاکلر (لیــ ــش بوتــ دز علفکــ
0 1 2 3 4

شت
ص بردا

شاخ

20

25

30

35

40

45

50

55

60 رقــم فجــر
رقم هاشــمی
ــیرودي  ــم ش رق

روند تغییرات عملکرد بیولوژیک:3روند تغییرات شاخص برداشت                                 نمودار :4نمودار 
در حضور ارقام و دزهاي مختلف علفکش بوتاکلر                      در حضور ارقام و و دزهاي مختلف علفکش بوتاکلر

توان رقم شیرودي را در مقایسه با  ارقام فجر و هاشمی بـه عنـوان رقمـی رقـابتگر معرفـی      با بررسی نتایج حاصل از این آزمایش می
نمود، این رقم در شرایط حضور و عدم حضور علف هرز از عملکرد و اجزاي عملکرد باالتري برخوردار بوده است. همچنـین در رابطـه   

که اثر منفی لیتر در هکتار کاهش داد در حالی5/2توان دز علفکش را تا آزمایش مشخص گردید که میبا کاهش دز علفکش در این 
توان با اطمینان بیشتر از دز علفکش کاست.  بر عملکرد برنج نداشته باشد. البته در رقم رقیب شیرودي با توجه به عملکرد باالتر می
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