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Introduction 
 Rice (Oryza sativa L.) is one of the world’s most important food crops. Currently, more than one third of the 

human population relies on rice for their daily sustenance. Rice is predominantly grown by transplanting 
seedlings into puddled (conventional wet-tillage) soil and kept flooded for most part of the growing season. The 
puddled soil ensures good crop establishment, weed control with standing water, and reduces deep-percolation 
losses. However, the conventional method of rice crop establishment requires a large amount of water, labour, 
and energy, which are gradually becoming scarce and more expensive. Thus, reducing the profitability and 
sustainability of puddled transplanted rice. Dry direct seeded rice has shown promise under several ecologies and 
production systems to overcome these challenges, and is considered as potential alternative to puddled 
transplanted rice. Weed infestation in direct-seeded rice fields remains the single largest constraint limiting their 
productivity. An effective early weed management tactic is imperative for any direct-seeded rice production 
technology aiming at achieving higher productivity and profitability. 

Materials and Methods 
 In order to investigate the effect of different weed managements on yield and yield components of rice in the 

direct crop system, an experiment was conducted in 2020 on farms located in Babolsar (Behnamir). The 
experiment was performed as a factorial based on randomized complete block design with three replications. 
Experimental factors include rice cultivars (Shiroudi, Khazar and Hashemi) as well as other treatments including 
weed control by increasing the competitiveness of rice seeds by coating and weed management at five levels 
including coating the seeds with CaCl2 and KCl, weeding, chemical control (Council active) and control  (no 
weeding). 

Results and Discussion 
 Weed management by coating rice seeds with calcium chloride, potassium chloride, chemical control and 

weeding was reduced 26, 26, 23 and 63% dry weight of broadleaf weeds and 14, 27, 9 and 36% dry weight of 
narrow leaf weeds, respectively, compared to control treatment. The maximum emergence percentage in 
Shiroudi cultivar with 99, 97 and 95% was obtained under weeding, coating the seeds with CaCl2 and KCl 
treatment, respectively. Also, the highest emergence rate was observed under the management of weeding and 
coating of potassium and calcium chloride seeds. Seed coating with CaCl2 and KCl substantially improved the 
stand establishment under drought and well-watered conditions owing to early completion of pre-germination 
metabolic activities during priming. In general, the results of mean comparison showed that weed management 
improved rice height compared to the control treatment. The results of this study attributed the increase in height 
to the effect of pretreatment on increasing the rate of emergence and better establishment of seedlings due to 
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better plant use of related resources. The results showed that the maximum number of seeds per panicles with 
137 were obtained in Khazar cultivar. The highest number of seeds per panicles with 127, 124 and 122 seeds was 
under weeding management and coating with CaCl2 and KCl, respectively. The results of cultivar effect showed 
that the maximum 1000-seed weight with 23.83 g was observed in Shiroudi cultivar. Also, 1000-seed weight in 
Khazar and Hashemi cultivars were 22.1 and 21.09 g, respectively. The reason for the increase in the number of 
1000-seed weight in Shiroudi cultivar can be attributed to the genetic potential and physiological quality of this 
cultivar. Also, the results of weed management effect showed that coating rice seeds with calcium chloride and 
potassium chloride, chemical control and weeding increased 14, 26, 4 and 33% of grain yield and 4, 14, 2 and 
18% of biological yield compared to control treatment, respectively. Improved yield by seed coating in direct 
seeded rice might be the result of enhanced dry matter partitioning toward the panicles that resulted in improved 
kernel yield. 

Conclusion 
 According to the results of this study, seed coating treatments with CaCl2 and KCl in rice cultivars can 

increase rice yield by improving seedling characteristics. Therefore, farmers can be advised to use a simple and 
inexpensive crop management method to pretreated seeds with CaCl2 and KCl. 

 

Keywords: Emergence percentage, CaCl2, Grain yield, Harvest index, KCl 
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 مقاله پژوهشی

 453-466 .، ص1401 زمستان، 4، شماره 36جلد 

 

 لکرد و اجزاء عملکرد برنجهای مدیریتی بر عماثر رقم و روش

 
 4رحمت عباسی -3شهرام نظری -*2فائزه زعفریان -1مهدی اسماعیل تبار

 29/09/1400تاریخ دریافت: 

 15/02/1401تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

لدف هدرز بدر    هدای متتلدف ع  منظور بررسی اثر مددیریت باشد. بههای هرز میها در سیستم کشت مستقیم برنج وجود علفترین چالشیکی از مهم
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سده تکدرار در سدا     عملکرد و اجزای عملکرد برنج در سیستم زراعی کشت مستقیم، آزمایشی به

دار مل پوشدش های مدیریتی در پنج سطح شدا در شهرستان بابلسر )بهنمیر( انجام شد. تیمارها شامل ارقام برنج )شیرودی، خزر و هاشمی( و روش 1399
هدای  های مددیریتی علدف  نتایج نشان داد که روش دار کردن بذر با کلرید پتاسیم، وجین، کنتر  شیمیایی و شاهد بود.کردن بذر با کلرید کلسیم، پوشش

بت بده تیمدار   های هرز باریک برگ را نسدرصد نیز وزن خشک علف 9-36برگ و همچنین های هرز پهندرصد وزن خشک علف 23-63هرز توانستند 
دار کردن کلریدد پتاسدیم و   ترتیب تحت تیمارهای وجین، پوششدرصد به 95و  97، 99. حداکثر درصد سبز شدن در رقم شیرودی با شاهد کاهش دهند

مشداهد  شدد.   کلرید پتاسیم و کلسدیم  با دار کردن بذر دست آمد. همچنین باالترین سرعت سبز شدن نیز تحت مدیریت وجین و پوششکلرید کلسیم به
دار کردن با کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بدود. نتدایج   های وجین، پوششترتیب تحت مدیریتعدد به 122و  124، 127ترین تعداد دانه در خوشه با بیش

، 26، 14ترتیب های هرز بهدار کردن بذر برنج با کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم، کنتر  شیمیایی و وجین علفاثر مدیریت علف هرز نشان داد که  پوشش
تیمار طورکلی نتایج نشان داد پیشبه درصد عملکرد بیولوژیک را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. 18و  2، 14، 4ترتیب درصد عملکرد دانه و به 33و  4

 شود.ستقیم برنج میبا کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم موجب بهبود کارکرد بذر و در نتیجه افزایش عملکرد در شرایط کشت م

 
 درصد سبز شدن، شاخص برداشت، عملکرد دانه، کلرید پتاسیم، کلرید کلسیم های کلیدی:واژه

 

  4  3 2  1 مقدمه

ترین محصوالت عنوان یکی از مهمبه (.Oryza sativa L)برنج 
میلیون هکتدار و مقددار تولیدد     162زراعی با سطح زیر کشت بیش از 

ن، نقش مهمی در تأمین نیداز ذدذایی جوامد     میلیون تن در جها 755
ها نیاز به برنج تا سدا  بینی(. براساس پیشFAO, 2020بشری دارد )

درصد افدزایش خواهدد یافدت     50و  26ترتیب به 2050و  2035های 
(IRRI, 2020ایران نیز با سطح زیر کشت حد .) هزار هکتار و  855ود

میلیدون تدن    4/3میلیون تدن در حدا  حا در حددود      9/2مقدار تولید 

                                                           
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشیار و اسدتادیار، ردرو  زراعدت، دانشدکد       –4و  2، 1

 دانشگا  علوم کشاورزی و مناب  طبیعی ساری، ساری، ایران علوم زراعی،
 (Email: fa.zaefarian@sanru.ac.ir  نویسند  مسئو :            -)*
مؤسسده تحقیقدات یدرنج کشدور،     پژوهش، بتش اصالح و تهیده بدذر،   استادیار  -3

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
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2  
3  
4  

مقدار مصرف به  2035شود تا سا  بینی میمصرف برنج دارد که پیش
بده اذلدب  برنج در ایران (. کشت FAO, 2020میلیون تن برسد ) 1/5

 صدورت بده استفاد  در کشدور  . روش آبیاری مورد نشایی استصورت 
که استفاد  از این روش موجب مصرف آب بیش از انداز   استذرقابی 

های متعددی که . محدودیتررددمی آنو پائین بودن کارآیی مصرف 
 2000-1000در کشت نشایی برنج وجود، یعندی مصدرف بداالی آب )   

و  مگداژو  در هکتدار(   5630-8448متر(، نیاز به انرژی فدراوان ) میلی
درصد( نسبت بده سیسدتم زراعدی کشدت      15-20تر )نیروی کار بیش

مستقیم، آن را برای بسیاری از کشاورزان به ویژ  کشاورزان خدرد  پدا   
ای دارند، ذیرقابدل قبدو  کدرد     های کوچک و حاشیهکه دارای زمین

 ,.Bhatt et al., 2016; Materu et al., 2018; Neog et alاست )

ها توان به تتریب خاکدانه(. از دیگر مشکالت کشت نشایی می2015

خرابددی(، ایجدداد  رات رس قابددل انتشددار  )رددل 5در نتیجدده پادلیندد 

                                                           
5- Puddling 
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(1DCP)      و تتریب ساختمان خاک اشار  کدرد کده در نتیجده سدبب

 Gallardoشود ))الیه ستت( در عمق کم خاک می 2تشکیل هاردپن

et al.,2001 .) مشدکالت ناشدی از کشدت نشدایی     بنابراین باتوجه به
های جدیدی از جمله کشت مسدتقیم بدرنج   برنج، الزم است استراتژی

در راستای مدیریت بهینه در خصوص کشت این محصدو  پرمصدرف   
  اتتا  شود.

ترتیدب  سازی زمین بده تکنیک کشت مستقیم برنج با تسری  آماد 
های کداررری و آب نسدبت بده    درصدی هزینه 30و  20سبب کاهش 

رذدم تأکیدد محققدین    علدی اما    (.Du et al., 2019رردد )نشایی می
های کشت مستقیم نسبت به کشت نشایی، هندوز ایدن   متعدد بر مزیت

 Farooq etستم کشت برنج مقبولیت عمومی پیدا نکدرد  اسدت )  سی

al., 2011ترین عوامل محدودکنند  تولید در کشت مسدتقیم  (. از مهم
آن عدم رشدد   تب  بهی و زنجوانههای هرز و عدم برنج، رسترش علف

ه تتمدین زد   کد طدوری توان نام برد. بده مطلوب برنج در مزرعه را می
 75شود عملکرد برنج آلود  به علدف هدرز تحدت کشدت مسدتقیم      می

های مربوط به مبارز با علدف یابد، در حالی که هزینهدرصد کاهش می
یابدد  درصدد افدزایش مدی    30های هرز در این نوع سیستم زراعی تدا  

(Rao et al., 2007هنگامی که کشاورزان سیس .)  تم تولید برنج خدود
هدای  دهند، جمعیت علفرا از کشت نشایی به کشت مستقیم تغییر می

 ,.Allard et alیابد )طور چشمگیری افزایش میهرز )نوع و تعداد( به

تدرین  ترین و متداو های هرز در مزارع برنج، رایجوجین علف (.2005
هدای  ثرترین روشؤین روش از مرز است. اهای همبارز  با علف روش

ردردد و  های هرز یکساله محسوب میکنتر  به خصوص کنتر  علف
اما به دلیل هزینه بسیار و مشدکل   ،اثر سوء کمی بر محیط زیست دارد

مین کاررر، برای سطوح وسی  قابل استفاد  نبدود  و بیشدتر توسدط    أت
کنتر  د. ختیار دارنهای کوچکی در اریرد که زمینزارعینی صورت می

ذالبدا  بدا    کشدور های هرز شالیزارها در بسیاری از مناطق سدنتی  علف
کده  درحدالی  ،پدذیرد دستی صدورت مدی  تلفیق مدیریت آبیاری و وجین

امروز  به منظور کاهش نیازمندی به نیروی انسانی از شیو  نشایی بده  
تولید  هایتغییر در سیستمررایش به روند  ،طریقه کاشت مستقیم بذور

هدای سدنتی مددیریت    لذا به تدریج از کارآمدی شیو  ؛دارد وجودبرنج 
ردردد و نقطده اتکدای شدالیکاران     های هرز شالیزارها کاسته مدی علف

 ,.Shekhawat et alد )نررداستوار می اهکشمنحصرا  بر کاربرد علف

ها، پیامددهایی  کشمداوم علفست که مصرف (، این در حالی ا2020
هدای  های هرز، تغییر رونه و ازدیاد جمعیدت علدف  نظیر مقاومت علف

کش را در پدی دارد؛ لدذا پایدداری تولیدد در ایدن      هرز متحمل به علف
رسد عالو  بر مشکالت نظر میمحصو  به متاطر  افتاد  است. اما به

دنبدا  دارد  محیطی فراواندی را نیدز بده    کر شد ، اثرات مترب زیست

                                                           
1- Disperses Clay Particles 

2- Hardpan 

(., 2008et alMortimer .) 3دار کردن بذراستفاد  از تکنیک پوشش 
رقابدت   اثدرات منفدی  جبدران  ی مدؤثر در  هدا روشتواندد یکدی از   یمد 

دهی بدذر  پوشش. باشدهای هرز با برنج در شرایط کشت مستقیم علف
سداختاری را در بدذر ارتقداء    برنج ممکن است تغییرات سداختاری و فرا 

بتشد که منجر به یکنواخت شدن رویدش ریاهچده و اسدتقرار بهتدر     
طی پژوهشی  (.Nazari, 2018شوند )ی ریاهچه این ریا  زراعی پایه

اتدیلن رالیکدو ، کلریدد    با پلی 4نشان داد  شد که تیمار بذر چغندرقند
ژن از طریدق بهبدود خصوصدیات مورفولدوژیکی     سدیم و کلرید هیدرو

 Jalali andرردندد ) هدای هدرز مدی   سبب کاهش وزن خشک علدف 

Salehi, 2013.)      دار در پژوهشی دیگدر نشدان داد  شدد کده پوشدش

و اسید جیبرلیک از طریق افزایش  5کردن دو رقم برنج با سرکه چوب
یابی به حداکثر ت زمان الزم جهت دستدرصد سبز شدن و کاهش مد

 Simmaهای هرز رردید )سبز شدن، موجب کاهش ماد  خشک علف

et al., 2017.)  ای و اثدر  با هدف ارزیابی ویژری ریاهچهاین پژوهش
برنج در  ارقام شیرودی، خزر و هاشمیآن بر عملکرد و اجزای عملکرد 

هدای هدرز   های متتلدف علدف  ن در واکنش به مدیریتاستان مازندرا
 انجام پذیرفت.

 

 هامواد و روش

های متتلدف کنتدر  علدف هدرز بدر      منظور بررسی اثر مدیریتبه
عملکرد و اجزای عملکرد بدرنج در سیسدتم زراعدی کشدت مسدتقیم،      

ای واقدد  در شهرسددتان بابلسددر در مزرعدده 1399آزمایشددی در سددا  
دقیقده شدمالی و طدو      26درجده و   36یایی )بهنمیر(، با عرض جغراف

متدر از سدطح    22دقیقه شرقی به ارتفداع   46درجه و  52جغرافیایی و 
 800دریا انجام شد. متوسط بارندری بلند مدت ساالنه منطقه بدیش از  

 4/13و  8/22ترتیدب  متر و بیشینه و کمینه دمای ساالنه نیدز بده  میلی
نطقه براساس روش آمبدرژ ،  شد  است. اقلیم متعیین  سلسیوسدرجه 

برخدی خصوصدیات خداک محدل انجدام آزمدایش در       باشد. معتد  می
 لحاظ شد  است. 1جدو  

کامل تصادفی در  فاکتوریل در قالب طرح بلوکصورت بهآزمایش 
سه تکرار انجام شد. عامل او  شامل ارقدام بدرنج )شدیرودی، خدزر و     

معاوندت مؤسسده    1398واهی شد  تولیددی سدا    هاشمی( که بذور ر
هدای مددیریتی در پدنج    تحقیقاتی برنج کشور بودند و عامل دوم روش

دار کدردن  دار کردن بذر با کلرید کلسدیم، پوشدش  سطح شامل پوشش
، دهی و رلددهی( برری، ساقه 2-4)مراحل  بذر با کلرید پتاسیم، وجین

م اعما  هیچ رونه عامل ( و شاهد )عد6کنتر  شیمیایی )کانسیل اکتیو

                                                           
3- Seed coating 

4- Beta vulgaris L. 

5- Wood vinegar 

6- Council Activ 
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مدیریتی( بود. بذرهای کلیه تیمارهای مورد بررسدی در ایدن آزمدایش    
تیمدار،  تیمار شددند. جهدت پدیش   پیش جهت کشت مستقیم برنج ابتدا

درجده   20سداعت در آب مقطدر در دمدای     24بذرهای برنج به مددت  
سلسیوس قرار داد  شد و بعد از طی این مدت زمان، بذرها در شدرایط  

دار کدردن بدذر   مایشگا  خشک و سپس تیمارهای مربوط به پوششآز
دار کدردن  انجام و بالفاصله به همرا  سایر بذور بدون اعمدا  پوشدش  

 چسبدار کردن بذر، از جهت کاشت در مزرعه آماد  شد. برای پوشش
یدن مداد  بدا    ا (.Halmer, 2006سلولز استفاد  رردید )متیلکربوکسی

 5ردرم بدذر،    10ازای هدر  درصد در آب مقطر حل شد و بده  3ذلظت 
 Taghi Zoghi etشدد ) سی از محلو  مورد نظر روی بذر ریتته سی

al., 2018صورت دستی و با استفاد  از جعبه دار کردن بذر به(. روکش
 5مددت  انی ایدن جعبده بده   که با حرکت دورطوریچوبی انجام شد. به

 98/110جدرم مولکدولی   ، 2CaClدقیقه الیه نازکی از کلرید کلسدیم ) 
مدو  بدر    55/74جدرم مولکدولی   ، KClمو  بر ررم( و کلرید پتاسیم )

 ررم( در اطراف هر بذر ایجاد شد.

 
 برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی  -1جدول 

Table 1- Some physical and chemical properties of examined soil  

 هدایت الکتریکی 
Electrical conductivity 

(ds.m) 

 اسیدیته
pH 

 فسفر قابل استفاده 
Available phosphorus  

)1-(mg.kg 

 پتاسیم قابل استفاده 
 Available 

potassium 
)1-(mg.kg  

 نیتروژن
 Nitrogen 

(%) 

 ماده آلی
 Organic matter 

(%) 

 اکبافت خ
Soil 

texture 

 

1.39 7.1 19 254 0.15 1.4 

 رسی-لومی
Clay-
 loam 

 
دار کردن جهت انتقا  بذور بده مزرعده،   بعد از اتمام اعما  پوشش
ساعت در محیط سایه و دمای اتاق  24بذرها از جعبه خارج و به مدت 

بده میدزان اولیده     هدا آنکه رطوبت طورینگهداری و خشک شدند، به
کدش  آزمایش برای اعما  تیمار کنتر  شیمیایی از علف رسید. در این

( در WG%10+اتوکسدی سددولفورون  %20کانسدیل اکتیدو )تریافدامون    
های هرز استفاد  شد. مقدار مصدرف ایدن   مرحله یک تا دو برری علف

باشدد. جهدت   مدی آب لیتدر   8همدرا   ررم در هکتار بده  150کش علف
کش کانسیل   شد. علفسمپاشی از سمپاش پشتی بدون موتور استفاد

های معرفی شد  برای شالیزار است. ایدن  کشاکتیو از جدیدترین علف

-و سدولفونیل  1کش، ترکیبی از دو ررو  شیمیایی سدولفونانیلیدها علف

آلمدان معرفدی و    3کش به وسیله شدرکت بدایر  است. این علف 2هااور 
ز آندزیم  توسعه پیدا کرد  است و مکانیسم عمل آن، بازدارندری از سنت

اند ای نشان داد های مزرعهاست. آزمایش (ALS)استوالکتات سنتتاز 
تواندد در کشدت مسدتقیم و نشدایی بدرنج مدورد       کش میکه این علف

 (.Pouramir et al., 2020استفاد  قرار ریرد )
برردی،   2-4هدای هدرز در مراحدل    جهت انجام تیمار وجین علف

صورت دستی انجام شد. های مورد نظر بهدهی و رلدهی در کرتاقهس
 عنوان شاهد استفاد  شدد. همچنین در این بررسی از بذر تیمار نشد  به

جهت کشت مستقیم برنج، ابتددا در اواسدط   سازی زمین به جهت آماد 
اردیبهشت ما  عملیات شتم بهار  انجدام و سدپس روتداری زد  شدد.     

                                                           
1- Sulfonanilide 

2- Sulfonylurea 

3- Bayer 

سازی بستر کشت بدرای هدر کدرت،    ا  پس از آماد اواخر اردیبهشت م
متدر  متر و با فاصله کاشت سه سانتیسانتی 25هشت ردیف به فاصله 
متدر مربد  بذرپاشدی انجدام      2×3هایی به ابعاد در روی ردیف در کرت

بوتده در متدر مربد  بدود.      33شد. تراکم کاشت برای هر یک از ارقام 
تقیم برنج و با توجه به دمدای  دلیل کشت مسآبیاری در این تحقیق به

صدورت مو دعی )تیدا( انجدام شدد.      هوا و خشکی خاک مزرعده بده  
مدیریت آب مزرعه در سه هفته او  بددون ایجداد روانداب و کداهش     

خشک شدن متناوب انجدام شدد.   -صورت ذرقابنفو ی عمقی آب به
دلیدل نیداز   ها، سطح آب مزرعه بهپس از آن با افزایش ارتفاع ریاهچه

کیلوررم کود اور   150ریا  برنج، افزایش یافت. در این آزمایش  بیشتر
کیلدوررم در هکتدار مصدرف     100و کودهای فسفر و پتاسیم به مقدار 

درصدد آن   25صورت پایه و درصد کود اور  به 50که، طوریرردید. به
درصدد دیگدر نیدز در زمدان تشدکیل       25در زمان طویل شدن ساقه و 
 50صورت پایه و کود پتاس نیز ر کامل بهخوشه مصرف شد. کود فسف

درصد دیگر در زمان تشکیل خوشه به شدکل سدرک    50درصد پایه و 
منظور تعیین درصد و سرعت سدبز شددن بدا بازدیدد     بهمصرف رردید. 

های سبز شد  بدرنج در یدک خدط کاشدت     روزانه از هر کرت، ریاهچه
ک از های هدرز در هدر ید   برداری از علفمشتص شمارش شد. نمونه

 70وسدیله کادرهدای   ارقام مورد مطالعه در انتهای مرحله رلددهی، بده  
متر و پس از حذف دو ردیف کناری هر کرت و نیم متدر از  سانتی 70×

عنوان حاشیه انجام شد. وزن خشک های وسط بهابتدا و انتهای ردیف
های هرز در هر کادر براساس پهن برگ و باریک برگ ثبت شدد.  علف

هایی قرار داد  شد ای مربوط به هر کرت در داخل پاکتهسپس نمونه
درجه سلسیوس در آون نگهدداری و   80ساعت در دمای  72مدت و به



 1401زمستان ، 4، شماره 36)علوم و صنایع کشاورزی(، جلد های حفاظت گیاهان ایران پژوهش نشریه      458

-40) پنجه تعداد شمارش جهت الزم هایبرداریتوزین شد. یادداشت
 دهی انجدام شدد.  خوشه انتهای بوته در ارتفاع و( کاشت از بعد روز 30

 10 تصادفی ریرینمونه طریق از دانه ارهز وزن و خوشه در دانه تعداد
. رردیدد  انجدام  کدرت در زمدان رسدیدری فیزیولدوژیکی     هدر  از خوشه

 عملکرد بیولوژیدک  و دانه نهایی عملکرد تعیین برای برداشت عملیات
. شدد  انجدام  ایحاشیه اثر رعایت با کرت هر از مرب  متر 2 برداشت با

. شدد  محاسدبه  درصد 14 رطوبت براساس سطح واحد در دانه عملکرد
 بیولوژیک عملکرد بر دانه عملکرد تقسیم از برداشت شاخص همچنین
برای محاسبه درصد و سرعت سبز شدن بدذور از برنامده   . شد محاسبه

Germin       استفاد  شد. این برنامه پارامترهدای یداد شدد  را بدرای هدر
منحنی افزایش سبز شدن در مقابدل زمدان    1یابیپالت از طریق درون

 طرح با این آماری تحلیل و (. تجزیهNazari, 2018کند )به میمحاس
 براسداس  هدا میدانگین  مقایسده  و 1/9 نسته SAS افزارنرم از استفاد 
 .شد انجام درصد 5 احتما  سطح در LSD آزمون

 

 نتایج و بحث

 های هرزوزن خشک علف

در مزرعده، شدامل باریدک     های هرز موجدود ای علفترکیب رونه

و  4هدا مانندد آکالیفدا   بدرگ و پهدن  3، دم اسب2ها مانند اویارسالمبرگ

بود. نتایج جدو  تجزیه واریانس نشان داد که اثدرات اصدلی    5فرفیون
های هدرز پهدن بدرگ و    رقم و مدیریت علف هرز بر وزن خشک علف

(. نتدایج اثدر رقدم بدر وزن خشدک      1جدو  دار بود )باریک برگ معنی
های هرز نشان داد که رقدم شدیرودی نسدبت بده ارقدام خدزر و       علف

کده وزن خشدک   طدوری هاشمی در کنتر  علف هرز برتری داشت. به
 8/3ترتیب های هرز پهن برگ و باریک برگ در رقم شیرودی بهعلف

 38/4 ترتیدب که در ارقام خزر بهررم در متر مرب  بود؛ درحالی 69/2و 
ترتیدب  ررم در متر مرب  و همچنین در رقم بومی هاشمی بده  45/3و 
(. استفاد  از ارقام برنج با 2جدو  ررم در متر مرب  بود ) 26/4و  48/5

های هدرز  توانایی رقابتی، راهبرد امیدبتشی برای مدیریت پایدار علف
دلیل رشدد  که رقم شیرودی بهاست. مشاهدات عینی حاکی از این بود 

تبد  آن کمدک بده    های هرز و بهاندازی روی علفسری  قادر به سایه
های هرز رردید. نتایج اثر مدیریت علف هرز نشان کاهش تداخل علف

دار کردن بذر برنج با کلریدد کلسدیم و کلریدد پتاسدیم،     داد که پوشش
د وزن درصدد 63و  23، 26، 26ترتیددب کنتددر  شددیمیایی و وجددین بدده

درصدد وزن   36و  9، 27، 14هدای هدرز پهدن بدرگ و      خشک علدف 

                                                           
1- Interpolation 

2- Cyperus rotundus 
3- Equisetum arvensis 
4- Acalypha hispida 

5- Euphorbia amygdaloides 

های هرز باریک برگ را نسبت به تیمار شاهد کداهش داد  خشک علف
هدای هدرز تحدت مددیریت     (. علت کاهش وزن خشک علف2جدو  )

ای توان به بهبود خصوصیات ریاهچده دار کردن بذر برنج را میپوشش
دهی بذر توان ادعا کرد که پوششنسبت داد. به عبارت دیگر، می برنج

تر های هرز سری های این ریا  نسبت به علفشود بوتهبرنج باعث می
هدای ریداهی را داشدته    رشد کرد  و  خیر  مواد ذذایی کافی در انددام 

 باشد.

 

 درصد و سرعت سبز شدن برنج

و مدیریت علف هدرز  تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل رقم 
جددو   دار بدود ) بر درصد سبز شدن در سطح احتما  یک درصد معنی

(. روند کلی برهمکنش رقم و مدیریت علف هرز بر درصد سبز شدن 1
هدای متتلدف   برنج نشان داد که در هر سه رقم مورد مطالعه، مدیریت

را افدزایش دهندد کده در     خوبی توانستند درصد سبز شدنعلف هرز به
تدر بدود.   دار کردن بذر کامال  ملموساین بین مدیریت وجین و پوشش

 95و  97، 99با این حا  باالترین درصد سبز شدن در رقم شیرودی با 
دار کردن کلرید کلسدیم  ترتیب تحت تیمارهای وجین، پوششدرصد به

(. همچنین مقایسه درصدد سدبز   3جدو  دست آمد )و کلرید پتاسیم به
العمل شدن در این پژوهش حاکی از آن است که رقم شیرودی عکس

بهتری نسبت به ارقام خزر و هاشمی از خود نشان داد؛ بنابراین چندین  
شود که رقدم شدیرودی نسدبت بده دو رقدم دیگدر دارای       یماستنباط 

اید علدت ایدن   پتانسیل ژنتیکی و کیفیت فیزیولوژیکی باالیی است. ش
توان با کیفیت فیزیولوژیکی بذر توجیده کدرد.   یماختالف بین ارقام را 

تیمار بذر در نتایج پژوهش حا ر نشان داد که بکارریری تکنیک پیش
دهی باعث بهبود سبز شدن در شرایط رقابدت بدا   فرموالسیون پوشش

رردد. علت افزایش درصد سبز شددن در تیمارهدای   های هرز میعلف
تدوان بده   دار شد  با کلرید پتاسیم و کلرید کلسدیم را مدی  پوششبذور 

در پژوهشدی   بهبود خصوصیات فیزلوژیکی نسبت داد. در همین رابطده 
نشان داد  شد که دلیل افزایش درصد سبز شددن تیمدار بدذر ریاهدان     

هدای آلفدا و بتدا    آندزیم  زراعی با مواد مغذی به علت افدزایش فعالیدت  
 ,.Varier et alفسفورلیسدرید اسدت )  -3از و آمیالز، ایزوسدیترات لید  

درصد نیز  63و  60ترین درصد سبز شدن برنج با کم (. همچنین2010
ترتیب در ارقام طارم هاشمی و خزر تحت تیمار شاهد مشداهد  شدد   به
رنج این موقعیت در اختیار (. از آنجایی که در کشت مستقیم ب3جدو  )

زمان با سبز شددن  ریرد که همهای هرز قرار میطیف وسیعی از علف
بایسدت  های هرز را مدی این ریا  زراعی رشد کنند؛ به این ترتیب علف

 Sing etیک مان  عمد  در مؤفقیت سبز شدن برنج به حسداب آورد ) 

al., 2008 .) 
 
 
 



 459     های مدیریتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنجاثر رقم و روشاسماعیل تبار و همکاران، 

 

برگ و باریک برگ، درصد و سرعت های هرز پهنها بر وزن خشک علفتجزیه واریانس اثر رقم و مدیریت علف هرز و اثرات متقابل آن -2ل جدو

 سبز شدن و ارتفاع بوته برنج )میانگین مربعات(

Table 2- Analysis of variance of the effects of cultivar and weed management and their interaction on dry weight of broadleaf 

and narrow leaf weeds, percentage and rate of emergence and plant height of rice (mean squares) 

 منایع تغییرات
Source of 

variation 

درجه 

 آزادی
d.f 

های هرز وزن خشک علف

 برگپهن
Dry weight of 

broadleaf weeds 

رز های هوزن خشک علف

 برگباریک
Dry weight of narrow 

leaf weeds 

درصد سبز شدن 

 برنج
Emergence 

percentage 

سرعت سبز شدن 

 برنج

Emergence rate 

ارتفاع بوته 

 برنج

Rice plant 
height 

 تکرار
Replication 

2 1.45 0.57 54.69 0.3×10-3 29.35 

 رقم
Cultivar (C) 

2 10.92 ** 9.18 ** 874 ** 0.02 ** 4166 ** 

 مدیریت علف هرز
Weed management 

(W) 

4 18.31 ** 3.31 ** 1022 * 0.6×10-3 ** 354 ** 

مدیریت علف هرز ×رقم  
C × W 

8 0.26 n.s 0.18 n.s 38.88 ** 0.5×10-3 n.s 15.11 n.s 

 خطا
Error 

28 0.34 0.18 10.21 0.5×10-3 37.59 

د( ریب تغییرات )درص  
CV (%) 

- 12.9 12.2 4.9 19.81 5.70 

ns باشند.یمداری در سطوح پنج و یک درصد یمعنداری، یمعن، * و ** به ترتیب عدم 
n.s,* and ** are non-significant, significance at 0.05 and 0.01 probability level, respectively. 

 

هرز پهن برگ و باریک برگ و درصد سرعت سبز شدن و ارتفاع های هرز بر وزن خشک علف مقایسه میانگین اثر رقم و مدیریت علف -3جدول 

 بوته برنج
Table 3- Mean comparison of cultivar and weed management effect on dry weight of broadleaf and narrow weeds and 

percentage of germination rate and plant height of rice 

 ارتفاع بوته برنج 

Rice plant height 

(cm) 

 سرعت سبز شدن برنج 
-(1.day Emergence rate

)1 

های هرز وزن خشک علف

 برگباریک
Dry weight of narrow leaf 

weeds 
)2-(g m  

های هرز وزن خشک علف

 برگ پهن
Dry weight of broadleaf 

weeds 

)2-(g m  

 رقم
Cultivar 

91 c 0.16 a 2.69 c 3.80 b 
 شیرودی

Shiroudi 

107 b 0.10 b 3.45 b 4.38 a 
 خزر

Khazar 

124 a 0.09 b 4.26 a 5.48 a 
 هاشمی

Hashemi 
6.19 0.04 0.43 0.59 0.05LSD  

    
 مدیریت علف هرز

Weed management 

102 bc 0.08 b 4.20 a 6.29 a 
 شاهد

Control 

108 b 0.12 a 3.59 bc 4.68 b 

دار کردن با کلرید پوشش
 کلسیم

2th CaClCoating wi 

109 b 0.14 a 3.07 cd 4.63 b 

دار کردن با کلرید پوشش
 پتاسیم

Coating with KCl 

101 c 0.09 b 3.81 ab 4.83 b 
 کنتر  شیمیایی

Chemical control 

116 a 0.14 a 2.67 d 2.32 c 
 وجین

Weeding 
7.99 0.05 0.55 0.76 0.05LSD  

 داری ندارند.و در سطح احتما  یک درصد تفاوت معنی LSDمشترک، براساس آزمون های با حداقل یک حرف در هر ستون میانگین
In each column, means with at least one similar letter had no significant difference based on LSD at 1% of probability level. 
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 درصد سبز شدن برنجمقایسه میانگین اثر متقابل رقم و مدیریت علف هرز بر  -4جدول 

Table 4- Mean comparison of interaction effect of cultivar and weed management on rice germination percentage 

 درصد سبز شدن
Emergence percentage 

 مدیریت علف هرز
Weed management 

 رقم
Cultivar 

70 cd 
 شاهد

Control 

 شیرودی
Shiroudi 

97 a 
 کردن با کلرید کلسیم دارپوشش

2Coating with CaCl 

95 a 
 دار کردن با کلرید پتاسیمپوشش

Coating with KCl 

72 cd 
 کنتر  شیمیایی

Chemical control 

99 a 
 وجین

Weeding 

63 ef 
 شاهد

Control 

 خزر

Khazar 

80 b 
 دار کردن با کلرید کلسیمپوشش

2Coating with CaCl 

82 b 
 ردن با کلرید پتاسیمدار کپوشش

Coating with KCl 

67 de 
 کنتر  شیمیایی

Chemical contro 

82 b 
 وجین

Weeding 

60 f 
 شاهد

Control 

 هاشمی

Hashemi 

76 bc 
 دار کردن با کلرید کلسیمپوشش

2Coating with CaCl 

79 b 
 دار کردن با کلرید پتاسیمپوشش

Coating with KCl 

67 de 
 اییکنتر  شیمی

Chemical contro 

80 b 
 وجین

Weeding 

6.38  0.05LSD  

 داری ندارند.و در سطح احتما  یک درصد تفاوت معنی LSDهای با حداقل یک حرف مشترک، براساس آزمون در هر ستون میانگین
In each column, means with at least one similar letter had no significant difference based on LSD at 1% of probability level. 

 

تیمار بذر بدرنج بدا   همچنین طی آزمایشی نشان داد  شد که پیش
کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم از طریق بهبود ذشاء سیتوپالسدمی و در  

زندی شدد   ها سبب افزایش درصد جوانهیتالکترولنتیجه کاهش اتالف 
(Hasan et al., 2016در پژوهشی دیگر با بررسی پیش .)   تیمدار بدذر

اتیلن رالیکو ، برنج با کلرید پتاسیم، نیترات پتاسیم، کلرید سدیم، پلی
زندی در  کلرید کلسیم و آب نشان داد  شد که بداالترین درصدد جوانده   

 (.Subedi et al., 2015کلرید کلسیم و آب مشاهد  شد )
اثر رقم و مدیریت علف هرز بر سرعت سدبز شددن بدرنج نیدز در     

(. نتدایج مقایسده   1 جددو  دار بدود ) سطح احتما  یدک درصدد معندی   
میانگین اثر رقم بر سرعت سبز شدن نشان داد که بداالترین سدرعت   

یش در روز در رقم شیرودی مشاهد  شد. علت افدزا  16/0سبز شدن با 
توان به کارآمدی این رقم در سرعت سبز شدن در رقم شیرودی را می
های هرز نسدبت داد. سدرعت   استفاد  از مناب  محیطی نسبت به علف

بود که  09/0و  1/0ترتیب سبز شدن روزانه در ارقام خزر و هاشمی به

(. 2جددو   ها وجود نداشدت ) داری بین آناز نظر آماری اختالف معنی
های متتلف علف هرز بر سرعت سبز شدن نشان داد کده  اثر مدیریت

دار کردن بذر باالترین سرعت سبز شدن در تیمارهای وجین و پوشش
(. بهبدود سدرعت سدبز    3جددو   کلرید کلسیم و پتاسیم مشاهد  شدد ) 

هدای هدرز در ایدن    توان بده کداهش علدف   شدن در این تیمارها را می
دار کردن بذر واسطه بهبود خصوصیات رشدی توسط پوششتیمارها به

ای علت تسری  سرعت سبز شدن در اثر تیمار برنج ربط داد. در مطالعه
هدای  هدای آندزیم  توان به افزایش فعالیتبذر با ترکیبات اُسمزی را می

یسدتی در  کنند  مانند آلفا آمیالز، افزایش سدطح شدارژ اندرژی ز   یهتجز
، افدزایش  DNAو  RNA، افدزایش سدنتز   ATPقالب افزایش مقددار  

هددا نسددبت داد تعددداد و در عددین حددا  ارتقدداء عملکددرد میتوکندددری 
(Shivankar et al., 2003   همچنین در پژوهشی افدزایش سدرعت .)

فزایش فعالیت چرخه زنی در اثر تیمار بذر را به تنظیم بیان ژن و اجوانه
 (. Gallardo et al., 2001سلولی و تقسیم سلولی نسبت دادند )
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Table 5- Analysis of variance of the effects of cultivar and weed management and their interaction on yield and yield 

components of rice (mean squares) 

 منایع تغییرات
Source of 

variation 

درجه 

 آزادی
d.f 

 تعداد پنجه در بوته
Number of tillers 

per plant 

 تعداد دانه در خوشه
Number of grain per 

panicle 

 وزن هزار دانه

1000-seed 

weight 

 عملکرد دانه

Grain 
 yield 

عملکرد 

 بیولوژیک

Biological 

yield 

شاخص 

 برداشت

Harvest 
 index 

 تکرار
Replication 

2 4.07 2.02 3.48 24753 275928 2.35 

 رقم
Cultivar (C) 

2 93.60 ** 3494 ** 28.81** 
16466312 

** 
49872048 ** 280 ** 

 مدیریت علف هرز
Weed management 

(W) 

4 30.59 ** 242 * 13.65** 1701086 ** 3522607 ** 52.41 ** 

مدیریت علف هرز ×رقم  
C × W 

8 3.99 n.s 7.42 n.s 0.27 n.s 34538 n.s 302169 n.s 12.60 n.s 

 خطا
Error 

28 2.90 102 0.51 69025 596120 11.87 

د( ریب تغییرات )درص  
CV (%) 

- 12.71 8.38 3.21 7.29 8.77 8.53 

ns باشند.یمداری در سطوح پنج و یک درصد یمعنداری، یمعن، * و ** به ترتیب عدم 
n.s,* and ** are non-significant, significance at 0.05 and 0.01 probability level, respectively. 

 
روز  در 09/0و  08/0ترین سرعت سبز شدن نیدز بدا   همچنین کم

(. یکدی  3جدو  در تیمارهای شاهد و کنتر  شیمیایی نشان داد  شد )
تیمار، زنی با تیمارهای پیشدیگر از دالیل اصلی افزایش سرعت جوانه

تیمار است. زنی بذر، با اعما  پیشتکمیل مرحله متابولیسمی در جوانه
زنی نسبت بده  طی مراحل جوانهتیمار شد  از لحاظ در واق  بذور پیش

تیمار نشد  یک رام جلوتر هستند. در همین راستا رزارشدات  بذور پیش
متعددی مبنی بر افزایش درصدد و سدرعت سدبز شددن بدرنج تحدت       

 ,.Du et alمتتلف ارائده شدد  اسدت )    تیمار با ترکیبات اُسمزیپیش

2019; Farooq et al., 2018; Hussain et al., 2016; Neog et 

al., 2015.) 

 

 ارتفاع برنج

اثر رقم و مدیریت علف هرز بر ارتفاع بوته برنج در سطح احتمدا   
که ارتفداع بدرنج در ارقدام    طوری(. به2جدو  دار بود )یک درصد معنی

دسدت  متر بهسانتی 124و  107، 91ترتیب شیرودی، خزر و هاشمی به
طورکلی نتایج مقایسه میدانگین نشدان داد مددیریت    (. به3جدو  آمد )
های هرز سبب بهبود ارتفاع برنج نسبت به تیمدار شداهد رردیدد.    علف

تدرین  هرز بر ارتفاع برنج نیز نشان داد که بیش اثر مدیریت علفنتایج 
متر تحت مددیریت وجدین علدف هدرز     سانتی 116ارتفاع بوته برنج با 

دار کدردن  رزارش شد. همچنین ارتفاع بوته برنج در مددیریت پوشدش  
 109و  108ترتیدب  بذر برنج بدا کلریدد کلسدیم و کلریدد پتاسدیم بده      

ن ارتفاع نیز در تیمار شاهد و کنتدر  شدیمیایی   تریمتر بود و کمسانتی
در تحقیقدی نشدان داد  شدد    (. 3جددو   دست آمدد ) های هرز بهعلف

رر  و یا افزایش فاصله بین تیمار کردن بذور با افزایش تعداد میانپیش

 et alTajbakhsh ,.شود )می 1ها موجب افزایش ارتفاع بوته رندمرر 

دهی بذر با کلرید پتاسدیم،  (. در همین راستا رزارش شد پوشش2015
درصد ارتفاع ریاهچه برنج را نسبت بده تیمدار شداهد افدزایش داد      50
(Mhajan et al., 2011    در پژوهشی دیگر نیز افزایش ارتفداع ریدا .)

 Farooq etدهی با مواد اُسمزی رزارش کردند )در اثر پوشش برنج را

al., 2018 .)رسد افزایش ارتفاع بوته برنج در اثدر مددیریت   نظر میبه
علف هرز به علت افزایش سرعت ظاهر شدن و استقرار بهتر ریاهچده  

( به سبب اسدتفاد  بهتدر ریدا  از رطوبدت خداک، مدواد       4و  3)جداو  
ذذایی و نور خورشید مرتبط باشد که در نتیجه باعث افدزایش ارتفداع   

 شود.ریا  می
 

 عملکرد و اجزای عملکرد برنج

 تعداد پنجه در بوته 

نتایج جدو  تجزیه واریانس نشدان داد کده اثدرات اصدلی رقدم و      
(. 5جددو   دار بدود ) بر تعداد پنجده در بوتده معندی   مدیریت علف هرز 

در رقم شیرودی مشاهد  شد  2/16ترین تعداد پنجه در بوته با با بیش
دسدت آمدد   در رقدم هاشدمی بده    40/11ترین مقدار  با و همچنین کم

توان بدا تفداوت در   ام را می. شاید علت این اختالف بین ارق(6جدو  )
کیفیت فیزیولوژیکی بذر توجیه کرد. به دلیدل اینکده دوام هدر مرحلده     
جذب آب وابسته به خواص توارثی از جمله ساختارهای شیمیایی بذر و 

                                                           
1- Triticum aestivum 
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رسد که ایدن شدرایط در   نظر مینفو پذیری پوشش بذر است، چنین به
حاکی از آن  های هرزرقم شیرودی بهتر بود. بررسی اثر مدیریت علف

است که باالترین تعداد پنجه در بوته نیز تحت مدیریت علف هدرز بدا   
هرز مشداهد    دار کردن بذر برنج با کلرید پتاسیم و وجین علفپوشش
های هرز برنج تأثیر بسیار رسد مدیریت علفنظر می(. به6جدو  شد )

به متازن اقتصادی بوتده دارد،   ی خشک ریاهیزیادی بر تسهیم ماد 
که موجب افزایش کارایی انتقا  مدواد فتوسدنتزی شدد  و در    طوریبه

اسدتفاد  از تکنیدک   . ررددنتیجه سبب افزایش تعداد پنجه در بوته می
تدر و  تدر و  دتیم  هدای قدوی  دار کردن بذر سبب تولید سداقه پوشش

تدر  عمدودی صدورت  ها بده شود و نیز برگای رسترد  میسیستم ریشه

تبد   رردد که بههای هرز میقرار ررفته که موجب کنتر  مؤثرتر علف
شود که در این حالت تعداد پنجه و آن سبب افزایش فتوسنتز برنج می

(. Musa et al., 2001یابدد ) تعداد خوشه در متر مرب  نیز افزایش می
ن بذر برنج بدا کلریدد کلسدیم و    دار کردطی پژوهشی ثابت شد پوشش

 پنجه در واحدد سدطح  سبب افزایش قابل مالحظه تعداد  کلرید پتاسیم
رسد افزایش تعداد پنجه در نظر می(. بهFarooq et al., 2007) دیررد

زنی مطلوب و استقرار مناسب بوتده  دهی بذر ناشی از جوانهاثر پوشش
. در اثدر ایدن امدر روندد     (4و  3)جداو   باشد ر تیمار شد  حاصل از بذ

رشد رویشی و به تب  آن رشد زایشی ریا  از جمله تعداد خوشه بهبدود  
 یابد. می

 
 رنجمقایسه میانگین اثر رقم و مدیریت علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ب -6جدول 

Table 6- Mean comparison of cultivar and weed management effect on yield and yield components of rice 

شاخص 

 برداشت 

Harvest 
 Index (%) 

 عملکرد بیولوژیک 

Biological yield (kg 

)1-ha 

 عملکرد دانه 

Grain 
yield (kg  

)1-ha 

 وزن هزار دانه 

1000-seed 

weight (gr) 

 عداد دانه در خوشهت
Number of grain per 

panicle 

 تعداد پنجه در بوته
Number of tillers 

per plant 

 رقم
Cultivar 

43.23 a 10757 a 4632 a 23.83 a 119 b 16.20 a 
 شیرودی

Shiroudi 

42.55 a 8513 b 3631 b 22.10 b 137 a 12.60 b 
 خزر

Khazar 

35.43 b 7145 c 2537 c 21.09 b 107 c 11.40 b 
 هاشمی

Hashemi 
3.48 779 265 0.72 10.21 1.71 0.05LSD  

      
 مدیریت علف هرز

Weed management 

37.53 b 8188 c 3117 c 20.56 b 114 b 11.44 c 
 شاهد

Control 

41.60 ab 8537 bc 3565 b 22.69 ab 122 ab 13.67 ab 

دار کردن با کلرید پوشش
 کلسیم

2ClCoating with Ca 

41.77 ab 9299 ab 3918 a 22.94 ab 124 ab 15.00 a 

دار کردن با کلرید پوشش
 پتاسیم

Coating with KCl 

38.35 b 8372 bc 3253 bc 21.75 ab 118 ab 11.56 bc 
 کنتر  شیمیایی

Chemical contro 

42.95 a 9630 a 4148 a 23.79 a 127 a 15.33 a 
 وجین

Weeding 
4.89 1006 342 0.93 13.19 2.22 0.05LSD  

 داری ندارند.و در سطح احتما  یک درصد تفاوت معنی LSDهای با حداقل یک حرف مشترک، براساس آزمون در هر ستون میانگین
In each column, means with at least one similar letter had no significant difference based on LSD at 1% of probability level. 

 

 تعداد دانه در خوشه

اثر رقم و مدیریت علف هرز بر تعداد دانه در خوشه بدرنج از نظدر   
(. نتایج مقایسه میانگین اثر رقم نشان داد 5جدو  دار بود )آماری معنی

عددد بدا در رقدم خدزر      137ترین تعداد دانه در خوشه نیدز بدا   که بیش
(. نتایج جدو  مقایسده میدانگین نشدان داد کده     6جدو  مشاهد  شد )

ترتیدب  عددد بده   122و  124، 127ترین تعداد دانه در خوشده بدا   بیش
دار کردن با کلرید پتاسدیم و کلریدد   های وجین، پوششتحت مدیریت

در خوشه با پوشدش  (. افزایش تعداد دانه6جدو  دست آمد )کلسیم به
توان به دلیدل سدبز   دار کردن بذر برنج با کلرید کلسیم و پتاسیم را می

شدن بهتر، رشد سری  ریاهچه، استقرار مناسدب و در نهایدت اسدتفاد     
مطلوب از عوامل محیطی نور، رطوبت خاک و عناصر ذدذایی نسدبت   

 (. Ashraf and Foolad, 2005داد )
 

 وزن هزار دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات رقم و مدیریت علف هرز 
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(. 5جددو   دار بود )بر وزن هزار دانه در سطح احتما  یک درصد معنی
ردرم در   83/23نتایج اثر رقم نشان داد که باالترین وزن هزار دانه بدا  

چنین وزن هدزار دانده در ارقدام خدزر و     رقم شیرودی مشاهد  شد. هم
علدت افدزایش   (. 6جددو   ررم بود ) 09/21و  1/22ترتیب هاشمی به

توان به پتانسیل ژنتیکدی و  تعداد وزن هزار دانه در رقم شیرودی را می
(. Dastan et al., 2014کیفیت فیزیولدوژیکی ایدن رقدم نسدبت داد )    

پتانسیل ژنتیکی ارقام در بهبود وزن دانه توسط سایر پژوهشگران نیدز  
نتایج اثر مدیریت علف (. Tajbakhsh et al., 2015ثابت شد  است )

 79/23هرز بر وزن هزار دانه نیز نشان داد باالترین وزن هزار دانه بدا  
باشد. نتایج نشدان داد  های هرز مییریت وجین علفررم مربوط به مد

دار کردن بذر برنج با کلرید کلسدیم و کلریدد پتاسدیم، وزن    که پوشش
درصد افزایش داد  12و  10ترتیب هزار دانه را نسبت به تیمار شاهد به

 زیدار کردن بذر با مواد اسدم پوشش(. در پژوهشی ثابت شد 6جدو  )
سبب افزایش پنج درصدی وزن هزار دانه نسدبت بده تیمدار شداهد در     

واسدطه  هدا همچندین افدزایش وزن دانده بده     ریا  زراعی برنج شد. آن
را عمدتا  ناشی از افزایش طو  دور  یدا سدرعت پدر شددن      تیمارپیش

 Nawazنسبت دادند که در این مورد قدرت متزن نقش کلیدی دارد )

et al., 2016.) های تر تیمار کنتر  شیمیایی علفرذم برتری کمعلی
هرز نسبت به سایر تیمارها در بهبود وزن هزار دانه برنج، مشاهد  شدد  

جدو  درصد افزایش نشان دهد ) 15که نسبت به تیمار شاهد توانست 
6 .) 

 

 عملکرد دانه و بیولوژیک 

یج جدو  تجزیه واریانس نشان داد که اثرات رقدم و مددیریت   نتا
علف هرز بر عملکرد دانه و بیولوژیک در سدطح احتمدا  یدک درصدد     

(. بررسی عملکرد دانه و بیولوژیک در بین ارقدام  5جدو  دار بود )معنی
می نشان داد که ارقام اصالح شد  شیرودی و خزر نسبت بده رقدم بدو   

(. همچندین نتدایج   6جددو   باشند )هاشمی دارای عملکرد باالتری می
دار کردن بذر برنج با کلرید اثر مدیریت علف هرز نشان داد که پوشش

هدای هدرز بده   کلسیم و کلرید پتاسیم، کنتر  شیمیایی و وجین علدف 
درصدد   18و  2 ،14، 4درصد عملکرد دانده و   33و  4، 26، 14ترتیب 

(. 6جددو   عملکرد بیولوژیک را نسبت به تیمدار شداهد افدزایش داد )   
هدای هدرز کارآمددتر از سدایر     همانطور که نتایج نشان داد وجین علف

های مدیریتی در بهبود افزایش عملکرد دانه و بیولوژیدک اسدت،   روش
تری بدا    برنج از رقابت کمهای هرز، ریاچرا که در شرایط وجین علف

تدری از مدواد   های هرز برخوردار بدود  و در نتیجده مقددار بدیش    علف
دهدد. در  فتوسنتزی خود را به دانه و تولید ماد  خشک اختصداص مدی  

خدوبی مهدار   هدای هدرز بده   مقابل در مدیریت شیمیایی نشان داد علف
تتلیه مدواد  اندازی و نیز های هرز با سایهنشدند و در این شرایط علف

ذذایی به نف  خود سدبب کداهش عملکدرد دانده و بیولوژیدک شددند.       

دار کدردن بدذر   افزایش عملکرد دانه و بیولوژیک در تیمارهای پوشدش 
تب  آن تولید ای برنج و بهتوان با بهبود خصوصیات ریاهچهبرنج را می

های قوی در برنج مرتبط دانست. در همدین راسدتا ردزارش شدد     بوته
سدبب افدزایش   بدا کلریدد پتاسدیم و کلریدد کلسدیم       ی بدذر دهپوشش

 Farooq etشود )صدی عملکرد دانه در برنج میدر 15و  18ترتیب به

al., 2006 شد   تیمارپیش(. در پژوهشی افزایش عملکرد دانه بذرهای
هدای  زیمآند  ای ناشدی از افدزایش فعالیدت   را به بهبود ویژری ریاهچه

تجزیه کنند  مثل آلفا آمیالز، افزایش سطح انرژی بده دلیدل افدزایش    
ATP سددنتز ، DNA وRNA عملکددرد ، افددزایش و همچنددین ارتقدداء

خا مم     (. Farooq et al., 2007هدا نسدبت دادندد )   میتوکنددری 
ط  آزم یش  بی ن ماشاند    (Khademi et al., 2021همک ران )

تیم ر بذر برنج ب  کلری  کلسیم   کلری  پن سایم با  بودا م    پیش
 14-19ای   فیزی لا ییک  سادا افازایش    ه ی گی هچا   یژگ 

طی پژوهشی رزارش شد فعالیت مرص ی عملکرم گی ه برنج ش ن . 

یسده  حاصل از بذرهای هیدروپرایم شدد  در مقا  1متزن در ریا  نتود
هدای  با شاهد باالتر بود که این امر از طریق باالتر بودن فعالیت آنزیم

درریر در متابولیسم ساکارز نظیر ساکارز سدنتتاز، اینورتازهدا و سداکارز    
فسفات سنتتاز مشتص رردید که در نهایدت افدزایش عملکدرد مداد      

(. طی آزمایشی ثابدت  Kaur et al., 2005خشک را به دنبا  داشت )
شد تیمار بذر با محلو  سولفات روی و اور  سبب افزایش عملکرد دانه 

شود؛ که این افزایش عملکرد به افزایش درصدد  می 2و بیولوژیک لوبیا
 (. Latifzadeh et al., 2013و سرعت ظهور ریاهچه نسبت داد  شد )

 

 شاخص برداشت

اثر اصلی رقم و مدیریت علف هرز بر شاخص برداشدت در سدطح   
(. مقایسه میدانگین اثدر رقدم    5جدو  دار بود )احتما  یک درصد معنی

نشان داد که شاخص برداشت در ارقام شیرودی، خدزر و هاشدمی بده   
(. همچندین اثدر   6جددو   درصد بود ) 43/35و  55/42، 23/43ترتیب 

، 95/42مدیریت علف هرز نشان داد که باالترین شاخص برداشت بدا  
دار کردن بذر برنج ترتیب تحت وجین، پوششدرصد به 6/41و  77/41

ترین شاخص برداشت با کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم مشاهد  شد. کم
(. تیمدار  6جددو   دست آمد )درصد نیز در تیمار شاهد به 53/37نیز با 

دلیل بهبود وزن خوشه و دانه بذر برنج با کلریدپتاسیم و کلریدکلسیم به
درصددی شداخص سدطح برداشدت      20و  14ترتیدب  سبب افزایش به

(. در آزمایشدی  Farooq et al., 2006نسبت به تیمار شداهد رردیدد )  
درصددی   13دهی بذر با کلرید پتاسیم سبب افدزایش  ششثابت شد پو

(.  2011et alRehman ,.ردردد ) مدی  3شاخص برداشت در ریا   رت

                                                           
1- Cicer arietinum 
2- Phaseolus vulgaris 
3- Zea mays L. 
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دهدی  در پژوهشی افزایش شاخص سطح برداشت برنج در اثر پوشدش 
های زایشی نسدبت  بذر را به توزی  ماد  خشک تولیدی به سمت اندام

(. عر ه مواد پرورد  از فتوسنتز جاری و Nawaz et al., 2016دادند )
ای در طو  دور  پر شدن دانه تعیین کنندد  وزن دانده بده    مواد  خیر 

رسد افزایش شاخص برداشدت در اثدر   نظر میهنگام برداشت است. به
ناسب بوته حاصل زنی مطلوب و استقرار مبذر ناشی از جوانه تیمارپیش

 (. 4و  3باشد )جداو  از بذر تیمار شد  می

 

 گیری  نتیجه

طورکلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رقم اصدالح  به

های هرز باریک برگ و پهن برگ نسبت شد  شیرودی در کنتر  علف
برتری داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بدود   به ارقام خزر و هاشمی

دار کدردن  که باالترین سرعت سبز شدن در تیمارهای وجین و پوشش
، بداالترین  عدالو  بدراین   بذر با کلرید کلسیم و پتاسیم مشداهد  شدد.  

عملکرد در رقم اصالح شد  شیرودی و با مدیریت از طریدق وجدین و   
تدوان بده   ، مدی ست آمدد. لدذا  ددار کردن بذر با کلرید پتاسیم بهپوشش

کشاورزان توصیه کرد که جهت حصو  عملکرد باال از ارقدام اصدالح   
دهدی بدذر و وجدین    شد  همرا  با مدیریت زراعی ساد  مانندد پوشدش  

 های هرز در کشت مستقیم استفاد  نمایند.برای کنتر  علف
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