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چکیده
70هاي مختلف علف هرز سوروف (هشت سطح از صفر تا برنج به تراکمرتون سازي واکنش صفات مورفولوژیکی به منظور کمی

ی و در سه تکرار به اجرا هاي کامل تصادفدر قالب طرح بلوك1393زراعی اي در سال بوته در متر مربع)، پژوهشی مزرعه
پس از رسیدگی فیزیولوژیکی برنج، صفاتی چون تعداد پنجه، طول خوشه و تعداد کل دانه برنج و سوروف و وزن هزار درآمد.

صورت نج با افزایش تراکم سوروف بهگیري گردید. نتایج نشان داد روند تغییرات تعداد پنجه و طول خوشه بردانه برنج اندازه
تعداد پنجه و طول خوشه درحالی که واحد کاهش نشان داد. - 144/0و - 176/0خطی و درجه اول بوده و به ترتیب با شیب 

هاي پایین سوروف بود که با افزایش تراکم صورت معادله درجه دوم افزایش یافت. بیشترین شیب افزایش در تراکمبهسوروف
یافت. روند تغییرات تعداد کل دانه و وزن هزار دانه برنج با افزایش تراکم سوروف به ترتیب از نوع درجه اول و درجه آن کاهش

صورت خطی افزایش یافت. در مجموع، نتایج نشان داد دوم بوده و روند کاهشی داشت در صورتی که تعداد کل دانه سوروف به
صورت خطی و با شیب ثابت کاهش جز وزن هزار دانه) بهفولوژیک رتون برنج (بهبا افزایش تراکم علف هرز سوروف صفات مور

صورت افزایشی و از نوع درجه دوم بود.، ولی واکنش صفات مورفولوژیک سوروف بهیافت

سازي، وزن هزار دانهسوروف، رتون، کمیکلیدي: هايواژه

Effect of different densities of barnyard grass (Echinochloa crus-galli) on morphological
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Abstract

A field experiment was conducted to quantify the response of morphological parameters of rice ratoon to
different densities of barnyard grass (eight levels at the range of 0 to 70 plants per square meter) in 2014. A
randomized complete block design with three replicates was used. After physiological maturity some traits such
as tiller number, panicle length, grain number of both rice ratoon and barnyard grass along with rice 1000 grain
weight were determined. Results indicated that tiller number and panicle length of rice ratoon linearly (slope was
-0.176 and -0.144, respectively) reduced when barnyard grass density was increased. Also, with increasing of
barnyard grass density its tiller number and panicle length were increased as a second order equation. The
maximum slope, however, was recorded for lower densities of barnyard grass. Total grain number and 1000
grain weight of rice ratoon declined as a linear and the second order equations, respectively. However, total
seeds of barnyard linearly increased. In conclusion, results showed that studied rice ratoon (except 1000 grain
weight) and barnyard morphological parameters differently and adversely respond to increase in barnyard
density.

Keywords: barnyard grass, ratoon, quantify, 1000 grain weight

مقدمه 
Oryza sativaبرنج ( L. درصد انرژي مصرفی را در 30) یکی از مهمترین محصوالت کشاورزي پس از گندم است که حدود

هاي مهم اقتصادي، اجتماعی هاي شمالی کشور و از فعالیتکند. این گیاه به عنوان زراعت اصلی استانسراسر جهان تأمین می
). با توجه به رشد جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی، 1391نیا و همکاران، رود (یوسفمیو اشتغال در این منطقه به شمار 

کشت و از سوي دیگر کشت مجدد رسد، در صورتی که امکان افزایش سطح زیرافزایش تولید محصول برنج ضروري به نظر می
در این میان، رتون برنج .)1385اسماعیلی و همکاران، برنج به علت فصل رشد نسبتاً کوتاه در بسیاري از مناطق وجود ندارد (

بدون نیاز به افزایش ،به دلیل دارا بودن مزایایی نظیر کوتاه بودن دوره رشد، پایین بودن هزینه تولید، راندمان باالي مصرف آب
وجود، موفقیت جهت ). با این 1386باشد (نصیري و همکاران، کشت، راهکار مناسبی جهت تولید این محصول میسطح زیر

دستیابی به حداکثر عملکرد رتون بستگی به شناخت عوامل مؤثر در تولید محصول اصلی و به نوبه آن در رتون دارد. از جمله 
هاي زنده بقایاي محصول اصلی، ارتفاع هاي خوابیده از کلشتوان به توانایی تولید پنجه مجدد تحت تأثیر جوانهاین عوامل می
هاي هرز یکی از عوامل مؤثر و مهم خسارت در محصول رتون بوده و بیشترین بت علف هاي هرز اشاره نمود. علفبرداشت  و رقا
. این گیاهان )1993(جونز، باشدهاي بارور میها و کاهش پنجههاي هرز در محصول رتون بر قابلیت ظهور جوانهخسارت علف
ناپذیر آن محسوب شده و از سوي دیگر به دلیل ي کشاورزي و بخش جداییهانظامعنوان یکی از اجزاي مکمل بوماز یک سو به

دهنده عملکرد آثار مخرب ناشی از رقابت بر عملکرد محصوالت زراعی از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش
10-15هاي هرز تداخل علفها، تلفات جهانی ناشی از ). بر اساس برآورد1390روند (کوچکی و همکاران، شمار میمحصول به

). سامانه کشاورزي تولید برنج در استان مازندران به 1385درصد عملکرد قابل برداشت گزارش شده است (کوچکی و همکاران، 
هاي هرز اختصاصی در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزي در مناطق دیگر شناختی موجود، داراي علفدلیل شرایط خاص بوم

Echinochloa(هاي هرز در مزارع برنج، سوروف علفمهمترین ). یکی از 1393مکاران، است (محمدي و ه crus-galliمی ( -

). افزایش تراکم این علف هرز در کشت اصلی برنج موجب افت تعداد پنجه، تعداد دانه در 1385باشد (یعقوبی و همکاران، 
). بنابراین باتوجه به موارد مطرح شده 1389و همکاران، محمدي شود (گلخوشه، وزن هزار دانه و عملکرد محصول برنج می

هاي مختلف علف هرز سوروف اجرا شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عملکرد برنج رتون با تراکم
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هامواد و روش
در سه تکرار به هاي کامل تصادفی ودر قالب طرح بلوك1393اي واقع در شهرستان آمل در سال زراعی این پژوهش در مزرعه

70و 60، 50، 40، 30، 20، 10اجرا درآمد. تیمار مورد بررسی در این پژوهش تراکم علف هرز سوروف درهشت سطح (صفر، 
روز بعد از بذرپاشی، 35سازي زمین خزانه، بذرپاشی شده و هاي واریته طارم هاشمی پس از آمادهبوته در متر مربع) بود. .بذر

ها در داخل هر کرت به متر مربع در نظر گرفته شد و آرایش بوته3×4اصلی منتقل گردید. ابعاد هر کرت نشاء برنج به مزرعه
متر از یکدیگر بود. حدود یک هفته قبل از برداشت، آب موجود در هر کرت تخلیه و محصول سانتی20صورت مربعی با فاصله 

ت شد. با توجه به آلودگی طبیعی و شدید مزرعه به علف هرز متري برداشسانتی40اصلی با دقت و در ارتفاع برش ساقه 
هاي مربوطه اعمال شد. کود نیتروژنه بالفاصله پس هاي سوروف در کرتهاي مورد نظر این علف هرز با تنک بوتهسوروف، تراکم

ی فیزیولوژیکی برنج، ده کیلوگرم در هکتار از منبع اوره استفاده گردید. پس از رسیدگ50از برداشت محصول اصلی به مقدار 
صورت تصادفی برداشت شده و صفاتی چون تعداد پنجه، طول خوشه، تعداد کل دانه برنج و بوته برنج و سوروف از هر کرت به

هاي پر شده محاسبه شد. تجزیه و گیري گردید، همچنین وزن هزار دانه برنج از طریق شمارش و توزین بذر دانهسوروف اندازه
انجام و معادله مناسب براي هر صفت برازش شد. نمودارها نیز 3/1نسخه Curve Expertافزار ا با استفاده از نرمهتحلیل داده

رسم شد. Excelگستر توسط  صفحه

ایج و بحثنت
براي توصیف اثر تراکم علف هرز سوروف بر صفات مورد بررسی در برنج و سوروف از معادله رگرسیونی استفاده گردید. روند 

با افزایش الف) با افزایش تراکم علف هرز سوروف از نوع خطی و به صورت کاهشی بود.- 1تغییرات تعداد پنجه در برنج (شکل 
درصد 73میزان (حدود کمترینکه طوريواحد کاهش نشان داد، به- 1758/0تعداد پنجه برنج با شیب ،تراکم علف هرز

تعداد پنجه رتون برنج به بوته در متر مربع مشاهده شد. این نتیجه  بیانگر حساسیت زیاد70کاهش نسبت به شاهد) در تراکم 
صورت ، با افزایش تراکم علف هرز سوروف در مزرعه، تعداد پنجه آن بهبلباشد. در مقاتداخل و رقابت علف هرز سوروف می

برنج و دسترسی بیشتر به نور اسوروف ببه دلیل رقابت تواند میاین افزایش الف)، که -1وم افزایش یافت (شکل معادله درجه د
هاي هرز در مزارع برنج، ) گزارش نمودند با افزایش تراکم علف2006و همکاران (ژائوی باشد. در همین زمینه ایو عناصر غذ
رسد هرچه تراکم علف هرز باالتر باشد به دلیل افزایش رقابت است. به نظر میداري در تعداد پنجه برنج دیده شدهکاهش معنی

. طول )1998(گووي، یابدها کاهش میبراي نور و مواد غذایی، تعداد پنجه در واحد سطح و همچنین میزان باروري پنجه
واحد) -1442/0رت خطی (با شیب صوخوشه برنج نیز در پاسخ به افزایش تراکم علف هرز سوروف، روند نزولی داشته و به

بوته سوروف در متر مربع بود که نسبت به تراکم 70ب). کمترین طول خوشه برنج مربوط به تراکم - 1کاهش یافت (شکل 
صورت خطی و از نوع درجه دوم ها، روند تغییرات طول خوشه سوروف بهدرصد کاهش نشان داد. بر اساس یافته44صفر آن 

- گونهدلیل افزایش رقابت درونبوته در متر مربع روندي افزایشی و سپس به65با افزایش تراکم بوته از صفر تا طوري که بود، به

ب). تعداد کل دانه برنج در پاسخ به افزایش تراکم سوروف به صورت خطی کاهش یافت-1اي به حالت ثابت درآمد (شکل 
دست آمد. همچنین تعداد کل هبوته سوروف در متر مربع ب70تراکم که کمترین عملکرد دانه برنج درطوري بهج) - 1(شکل 

هاي هرز ) بیان داشتند با افزایش تراکم علف1390دانه سوروف با افزایش تراکم علف هرز افزایش یافت. اسکندري و همکاران (
د) مشخص گردید که روند -1(شکل تعداد کل دانه در برنج کاهش یافت. با توجه به اثر تراکم سوروف بر وزن هزار دانه برنج 

بوته در متر مربع نسبت به 70که در تراکم طوريتغییرات با افزایش تراکم علف هرز از نوع خطی و به صورت کاهشی بوده به
مهمترین دلیل کاهش وزن هزار دانه برنج در اي نشان داده شد که در مطالعهدرصد کاهش نشان داد. 26تراکم صفر سوروف 

. در )2003(اراسمو، با سوروف، سرعت رویشی بیشتر و قدرت تکثیر باالي علف هرز نسبت به برنج عنوان شده استرقابت 
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صورت خطی و با شیب مجموع، نتایج نشان داد که با افزایش تراکم علف هرز سوروف، اکثر صفات مورفولوژیک رتون برنج به
صورت افزایشی و از نوع درجه دوم بود. وروف بهثابت کاهش نشان داد، در حالی که صفات مورفولوژیک س

روند تغییرات تعداد پنجه (الف)، طول خوشه (ب)، تعداد کل دانه (ج) در بوته برنج و سوروف و وزن هزار دانه برنج-1شکل 
هاي مختلف علف هرز سوروف(د) در تراکم
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