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 چکیده

در استان مازندران )آمل( اجرا شد.  1395و اسید هیومیک در کنترل آزوال، آزمایشی در سال زراعی  کشعلفدر راستای افزایش عملکرد برنج در اثر برهمکنش 

 SL72% توفوردی) کشعلف سطح انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل پنج تکرار سهکامل تصادفی با  هایقالب طرح بلوک دربه صورت فاکتوریل و  آزمایش

 سطح و سه (کشعلفشاهد عدم مصرف  و( تاپ استار) EC3%اکسادیارژل  ،(بازاگران) SL48%بنتازون  ،(لونداکس) DF60%بنسولفورون متیل دیفلوئید(،  46)یو

و اسید هیومیک در تمام  کشعلفنشان داد که اثر ساده کاربرد  شاهد عدم مصرف اسید هیومیک( بود. نتایج در هکتار و لیتر 6 در هکتار، لیتر 12) یکاسید هیوم

و اسید هیومیک  کشعلفتأثیر برهمکنش  دار بود. همچنین تعداد پنجه در بوته، طول خوشه، وزن تر آزوال و عملکرد دانه، تحتگیری معنیصفات مورد اندازه

 لیتر در هکتار بود و 12و اسید هیومیک  اکسادیارژل کشعلفاثر متقابل  گرم در متر مربع( در تیمار 33/115) کمترین وزن تر آزوال کهطوری قرارگرفت به

 کیلوگرم در هکتار( نیز در این تیمار مشاهد شد. 6871بیشترین عملکرد دانه )

 اسید هیومیک. ،اکسادیارژل، بنسولفورون متیل آزوال، :: كلیدیهای واژه

The Interaction of Herbicide and Humic Acid on Azolla Control to Enhance the Yield of Rice 

(Oryza sativa) 

Ehsanollah Jalili1 and Farnaz Ganjabadi2 

1-Plant Protection, Agriculture Jihad of Eshtehard, Alborz Province. 2- Ph.D., Department of Agriculture, Shahr-e-Quds, Islamic Azad University. 
(Received: June. 3, 2016 - Accepted: Dec. 28, 2017) 

ABSTRACT 

To increase the rice yield by the interaction of herbicides and humic acid on Azolla control, an experiment was 

conducted in Amol, Mazandaran, in 2016 as a factorial experiment in randomized complete block design with three 

replications. Treatments consisted of herbicides application in five levels: 2-4-D SL72%, Bensulfuron methyl DF60% 

(Londax), bentazon SL48% (Bazagran), Oxadiargyl EC3% (Top Star) and control, and humic acid at three levels: 12, 6 

and 0 lit/h (control, no humic acid). The results of this study showed that the simple effect of application of herbicides 

and humic acid on all traits was significant. Also, tillers number, panicle length, Azolla weight and rice yield were 

affected by the interaction of herbicides and humic acid. The lowest Azolla weight (115.33 g m-2) was obtained by the 

interaction of Oxadiargyl and 12 litha˗¹humic acid, and the highest grain yield (6871 Kg ha˗¹) was also observed in the 

same treatment.  

Key words: Azolla, Oxadiargyl, Bensulfuron methyl, humic acid. 
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 مقدمه

 در و ارزشمند بسیار غذايی ماده يك (Oryza Sativaبرنج )

 توسعه در حال هایوركش در غله محصول ترينمهم حال، عین

 كشاورزی محصول ترينمصرف پر گندم، از پس و است

از  %40حدود  برنج، در مجموع و گندم كه باشد به طوریمی

 دهند  می تشكیل را انسان مصرفی انرژی

(Dowling et al., 1998.)  سازمان خواروبار و ، 2016در سال

 6/500د با تولیـد سالیانه حدو(، برنج را فائو) كشاورزی

معرفی در جهان  غالتترين به عنوان يكی از مهـم ،میلیون تن

آزوال گیاهی از شاخه نهانزادن آوندی  (.FAO, 2016)كرد 

(Pteridophyta) ، فیلیكوپسیداكالس (Filicopsida) ده و ر

 1783اين گیاه در سال  می باشد. (Salvinales) سالوينالز

سالويناسه  و در تیرهشد بوسیله المارك شناسائی 

(Salvinaceae) ًدر  ،شناسانتوسط گیاه جای داده شد ولی بعدا

قرار  (Azollaceae)تك جنسی بنام آزوالسه  و مجزا ای تیره

در  ،هم اكنون اين گیاه در كشور(. Holm et al., 1997) گرفت

های شمالی كشور نظیر مرداب انزلی و آستارا رها اكثر مانداب

 ایسطح بسیار گسترده ،فرشی از آزوالبه طوری كه  شده است

دن خورو سبب بهم است از اين مناطق را فراگرفته 

هر سال  ای كهاست به گونههای اين مناطق شده بومزيست

باشیم. اين گیاه در شاهد مرگ بسیاری از آبزيان اين مناطق می

 هرز سمج تبديل شدهمزارع برنج شمال كشور نیز به يك علف

به شمار ه به عنوان معضل جدی اين مناطق به طوری ك است

  .(Baghestani et al., 2010رود )می

به عنوان يك عامل تهديد كننده كشاورزی،  هرزهایعلف

گیاهانی با قدرت رقابتی باال هستند كه با سماجت، خودشان 

كنند و باعث كاهش محصول و را با سیستم زراعی سازگار می

ه علت مشكالت زيادی كه سموم بشوند. زيان اقتصادی می

 ،كنندهای آبی برای آبزيان ايجاد میشیمیايی در اكوسیستم

كنترل شیمیايی آزوال در مزرعه برنج چندان موفقیت آمیز 

های عملی مفیدی تاكنون به دست نیامده و راه است نبوده

هرز كنترل اين علفرا برای  توفوردیسم  ،است. برخی منابع

 دومصرف حدود  ،. عالوه بر آناندكردهصیه در مزارع برنج تو

اضافه يك لیتر مواد پاك كننده ه ب ،لیتر فرم تجارتی توفوردی

لیتر آب در هكتار توانسته است نوعی آزوال  200همراه با  مايع

(Azolla carolinianaرا در برخی از رودخانه )های ها و مانداب

 همچنین، .(Francisco et al., 2002)اياالت متحده كنترل نمايد

در  لیتر چهامقدار ه كوات )ريوارد( بكش دایمصرف علف

همراه با يك لیتر مويان غیر يونی نیز در كنترل اين  هكتار

. در گزارشات (Anonymous, 2002) گونه مؤثر بوده است

)راندآپ(  گلیفوسیتكش است كه كاربرد علف مدهديگر نیز آ

 8تا  7 با همراه ،فرم تجارتیلیتر درهكتار از  پنجبه میزان 

در كنترل اين گیاه در استخرها،  ،كیلوگرم سولفات آمونیوم

تكرار  ،باشد. در اين مواردها مؤثر میكانال و بندهاآب

ترين اقدامات سمپاشی در صورت لزوم توصیه شده است. مهم

تواند از خسارت و پیشرفت آزوال در مزارع زراعی كه می

استفاده از نشاءهای بلند در  د عبارتند از:برنج جلوگیری نماي

به ؛ همچنین، كاهش میزان مصرف كود فسفرو  شالیزارها

 ؛روداز بین می به سرعتاين گیاه  ،محض گرفتن آب از آزوال

تسطیح مرزعه تا حد ممكن و كاهش عمق آب  ،بنابراين

باعث  ،به طوری كه آزوال به سطح خاك بچسبد ،مزرعه

باال بردن میزان  .شوداين گیاه می بردن كاهش و حتی از بین

 تواند آزوال را تا حدی كنترل كندنیز می نیتروژنهمصرف كود 

(Francisco et al., 2002). دلیل جديد بودن ه ب ،در كشور ما

در زمینه كنترل شیمیايی آن  چندانی مطالعه هرز،علفاين 

 اسید ربردكا .(Baghestani et al., 2010)است  صورت نگرفته

 به داليل داشتن پتانیسل ،هیومیك در تولید محصوالت زراعی

باال در استفاده اكولوژيك و قابلیت باالی آن در تنظیم نیتروژن 

 ،ت و نیز افزايش رشد گیاهاو مقاوم كردن گیاه در برابر آف

است. اسید هیومیك با افزايش  دارای اهمیت بسیار فراوانی

ها تسريع در تولید پروتئین با ،نیز نفوذپذيری ديواره سلولی و

 با همچنینو اسیدهای نوكلئیك در درون سلول و 

به  ،اندهای متعدد ديگری كه هنوز كامالً درك نشدهمكانیسم
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 جمله از هیومیك های. اسیدكندكمك می نباتاترشد و تكثیر 

 در موجود آلی محلول كربن قسمت عمده كه آلی هستند مواد

 .(Crittenden et al., 2005دهند )میتشكیل  را آبی هایمحیط

های مديريت هرز بايد از روشبرای كاهش خسارت اين علف

تلفیقی استفاده نمود. اين آزمايش با هدف بررسی تأثیر اسید 

در كنترل و كاهش خسارت آزوال در  كشعلفهیومیك و 

 مزارع برنج انجام شد.

 هامواد و روش

های فاكتوريل در قالب طرح بلوك به صورتاين آزمايش 

فاكتورهای آزمايش شامل  كامل تصادفی با سه تكرار اجرا شد.

 SL72%ی ( توفوردH1) :سطح پنج( در H) كشعلفتیمار 

 5-7در هكتار در مرحله  لیتر میزان دوديفلوئید( به  46)يو

( به لونداكس) DF60%بنسولفورون متیل ( H2، )برگی برنج

( H3) ر هكتار در مرحله سه برگی برنج،گرم د 75میزان 

در هكتار در  لیتر میزان پنج( به بازاگران) SL48%بنتازون 

( تاپ استار) EC3%اكساديارژل  (H4) برگی برنج، 5-7مرحله

( H5)در هكتار هفت روز بعد از نشاء و  لیتر میزان سهبه 

( در A) ( و تیمار اسید هیومیككشعلفشاهد )عدم مصرف 

 در هكتار، لیتر میزان ششبه اسید هیومیك ( A1) :سطح سه

(A2 ) در هكتار و لیتر 12میزان به اسید هیومیك (A3 ) شاهد

روز بعد  20محلول پاشی  )عدم مصرف اسید هیومیك( بود و

زمینی در  1395 سال فروردين دراز نشاء صورت گرفت. 

 استان مازندرانواقع در  اراضی بخش دابودشت )رئیس آباد(

 21درجه و  52شمالی، عرض دقیقه  25درجه و  36 با ل()آم

 ، بوسیلهمتر از سطح دريا 76ارتفاع  و شرقی طولدقیقه 

شد و برای اجرای طرح آماده  زده شخم دار برگردان گاوآهن

آورده  1گرديد. مشخصات محیطی و برنامه عملیاتی درجدول 

 .شده است.

ازی زمین و سها در بهار، پس از آمادهعملیات كاشت كرت

بستر بذر، انجام شد. ابعاد هر كرت آزمايش دو در چهار متر و 

تراكم برنج )رقم سنگ طارم(، سه نشاء در هر كپه و به فاصله 

سانتی متر در نظر گرفته شد. ساير عملیات كاشت و  20×20

داشت بر اساس عرف منطقه صورت گرفت و میزان كود مورد 

 خاك یه های آزمايشگاهنیاز، بر اساس آزمايش خاك و توص

 120 میزان به اوره منبع از نیتروژن كود شناسی تعیین شد.

 سهآن،  %25 كه نوبت استفاده شد سه در هكتارو در كیلوگرم

 زمان در %25 و نشاء از بعد روز پانزده ،%50 ، نشاء از قبل روز

 110 میزان به پتاس كود شد. داده گیاه به پانیكول تشكیل شروع

 به نشاء از قبل روز سه پايه، كود عنوان به هكتار در كیلوگرم

 و زنیماله عملیات پايه، كودهای مصرف از شد. پس داده زمین

های آزمايش كرتمیشد. پس از نشاءكاری، تما انجام تسطیح

گرم وزن تازه آزوال آلوده  120 به صورت مصنوعی و با

، هر چهارده شدند. برای نشان دادن تأثیر تیمارها بر روی آزوال

ها به صورت وجین كرتمیتما هرزهایعلفيك بار  روز

دستی حذف شدند و به منظور بررسی روند كنترل آزوال، 

، از سطحی معادل يك متر مربع )چهار 95اوايل تیر ماه سال 

متر در چهار نقطه هر سانتی 100در 25كوادرات به ابعاد 

شد. سپس برای  نمونه برداری به طور تصادفی انجامكرت( 

تر، نمونه ها وزن شدند. در پايان دوره رشد، گیری وزناندازه

به منظور بررسی تأثیر تیمارها بر عملكرد و صفات مورد 

بررسی، از هر كرت آزمايشی، يك متر مربع با رعايت حاشیه 

صفاتی از قبیل به طور تصادفی انتخاب شد و پس از برداشت، 

گ پرچم، ارتفاع بوته، طول تعداد پنجه در بوته، طول بر

وزن هزاردانه، عملكرد دانه، خوشه، تعداد دانه در خوشه، 

گیری شد. اندازه شاخص برداشت و يكژعملكرد بیولو

اطالعات جمع آوری شده پس از انجام تجزيه آماری مناسب 

مورد تحلیل قرار گرفت و  SPSS Statistics 22در نرم افزار 

انجام  %5احتمال  سطح دانكن در میانگین ها با آزمونمقايسه 

 استفاده شد. Excel 2010 ؛ برای رسم نمودار از نرم افزارشد
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 و ويژگي های خاك اجرای طرح منطقهاطالعات مربوط  -1جدول 

Table 1. ]nformation on the project area and soil characteristics 

Soil texture 
OM 

% 

EC 

dS/m2 
pH 

N 

% 
K 

Ppm 
P 

ppm Date of harvest Planting date Climate Area 

Clay 2.23 0.91 7.30 0.09 136 15.30 Sep 2016 Apr 2016 mild and humid Amol 

 

 نتايج و بحث

بر اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس، اثرات ساده تیمارها 

 دارروی تمام صفات مورد بررسی در سطوح مختلف معنی

ها، جدول تجريه جدول مقايسه میانگین شد )با تجه به ارايه

نشان داده نشده است( اما اثر متقابل  (ANOVAواريانس )

برروی تعداد پنجه در بوته، طول خوشه، عملكرد دانه و  هاآن

اكساديارژل  كشعلف(. 2دار بود )جدول وزن تر آزوال معنی

نسبت به ساير تیمارها برتری بیشتری را در تولید دانه در 

وشه، ارتفاع، برگ پرچم، وزن هزار دانه، عملكرد بیولوژيك خ

(. همچنین در مورد تیمار 3و شاخص برداشت داشت )جدول 

لیتر در هكتار  12كه اين تیمار به میزان اسید هیومیك، زمانی

استفاده شد صفات مورد بررسی مذكور در باالترين گروه 

و  10/119، 15/121 آماری قرار گرفت. بیشترين ارتفاع گیاه

متر بود كه به ترتیب در تیمارهای كاربرد سانتی 43/117

 12سولفورون متیل و مصرف های اكساديارژل و بنكشعلف

(. تراكم 3مشاهده شد )جدول  لیتر اسید هیومیك در هكتار

هرز و به دنبال آن رقابت شديد با گیاه زراعی برای زياد علف

ارتفاع خواهد شد. منابع موجود، موجب كاهش شديد 

( مشاهده Islam et al., 2003همانگونه كه اسالم و همكاران )

هرز گونه رقابتی بین برنج و علفكه هیچنمودند، در شرايطی

يابد اما با وجود وجود نداشته باشد، ارتفاع برنج افزايش می

هرز، ارتفاع برنج كاهش محسوسی از خود نشان داد. علف

( نیز گزارش كردند Dastan et al., 2011دستان و همكاران )

درصد بیشتر  44/2هرز، كه ارتفاع برنج در تیمار كنترل علف

های هرز بود. گزارشنسبت به تیمار بدون كنترل علف

 رشد افزايش اسید هیومیك روی توانايی مورد در متعددی

 و تحت شرايط گیاهی هایگونه مختلف ارقام در ساقه

 تسريع كنندگی اسید هیومیك اثر است. شده ارائه گوناگون

-بر فعالیت  تأثیر خاطر به اول درجه در ساقه رشد روی

ATPase 𝐻+ به بود كه و ساقه ريشه نیترات و توزيع ريشه 

 ها،مشخص سیتوكنین توزيع در تغییرات به منجر خود، نوبه

 تأثیر رشد ساقه روی بنابراين، شود؛می ABAو  هاآمینپلی

  .(Rubio et al., 2009)شود د و باعث افزايش ارتفاع میگذارمی

 

 

 

 

 تجزيه واريانس ساده صفات مورد بررسي برنج و آزوال .2جدول 

 Table 2. Simple variance analysis of the studied traits of Rice and Azolla 

Grain  
yield 

Azolla weight Panicle length 
Tillers 

 no. 
Df S.O.V 

1014230.25* 3728.00* 217.54* 102.62* 2 Block 

3969345.58** 51310.36** 101.98** 182.29** 4 Herbicide 

9119158.58** 85177.47* 264.83* 327.58** 2 Humic Acid 

725326.27** 1364.94* 24.35* 23.70* 8 Her٭Humic 

375925.38 580.46 10.12 9.56 28 Error 

12.54 17.55 10.86 15.60 - CV 

ns   ،*  درصد هستند  1و  5دار در سطح احتمال دار و تفاوت معنیبیانگرعدم معنی **و 
ns: non significant and *,**: significant at 0.05 and 0.01 probablity levels respectively 



 139...                                                                                  كش و اسید هیومیك در كنترلمطالعه اثر برهمكنش علف

 

 12اكساديارژل و مصرف  كشعلفطول برگ پرچم در تیمار 

 67/28و  61/28هیومیك در هكتار ، به ترتیب لیتر اسید 

(. برگ پرچم در مقايسه با ساير 3سانتی متر بود )جدول 

گیاه برنج، دارای موثرترين ساختمان فتوسنتزی و  هایاندام

شود میفعال ترين برگ در طول دوره تشكیل دانه محسوب 

درصد در افزايش دانه سهیم است  43تا  41كه به میزان 

(Mahmood & Chowdhry, 2000 بیشترين تعداد دانه در .)

دانه بود كه به ترتیب در تیمار  60/126و  78/128خوشه، 

سولفورون متیل مشاهده شد. ی اكساديارژل و بنهاكشعلف

 12دانه در خوشه بود كه از مصرف  125بیشترين تعداد دانه، 

(. محضری 3لیتر اسید هیومیك در هكتار بدست آمد )جدول 

(Mahzari, 2011در بررسی ) های خود، دلیل داشتن تعداد

در  هرزهایعلفدانه پر بیشتر در خوشه را به كاهش تراكم 

واحد سطح و افزايش قدرت رقابتی گیاه برنج نسبت داد. رائو 

(Rao, 1992 گزارش داد كه برگ پرچم، با عملكرد برنج و )

عداد خوشچه اجزای آن از قبیل تعداد دانه، وزن هزار دانه و ت

ی كه هايرسد بوتهمیدر خوشه همبستگی مثبت دارد. به نظر 

مساحت برگ پرچم باالتری دارند، سطح برگ بیشتری برای 

به دام انداختن نور و انجام فتوسنتز دارند و در نتیجه، قادر به 

باشند؛ بنابراين، افزايش میتولید مواد فتوسنتزی بیشتری نیز 

در میحله پر شدن دانه، نقش مهمساحت برگ پرچم در مر

(. Mahmood & Chowdhry, 2000افزايش عملكرد دارد )

باشد كه ترين اجزای عملكرد میوزن هزار دانه، يكی از مهم

نشان دهنده انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی به دانه است 

(Okhovat, 1997 با توجه به جدول .)باالترين وزن هزار 3 ،

 D-4-2گرم(،  1/25اكساديارژل ) كشعلفدانه، از تیمار 

لیتر در هكتار  12گرم( و تیمار  3/22گرم(، بنتازون ) 4/22)

كه  گرم( بدست آمد. با توجه به اين 8/24اسید هیومیك )

لیتر اسید هیومیك در  12اكساديارژل و تیمار  كشعلفتیمار 

هكتار بیشترين طول برگ پرچم را دارا بودند، بیشترين وزن 

 ر دانه را به خود اختصاص داده اند.هزا

های مورد استفاده در كشعلفچند  ، هر3با توجه به جدول 

لحاظ عددی،  آزمايش در يك گروه آماری قرار گرفتند ولی به

 كشعلفدست آمده از تیمار باالترين عملكرد بیولوژيك به

 عملكرد كیلوگرم در هكتار( و كمترين 5/1185اكساديارژل )

بدست آمد.  كشمصرف علف بدون تیمار شاهد در لوژيكبیو

  زراعی گیاه رقابت كه افزايش داشت بیان توان می رابطه اين در

 

 و اسید هیومیک  كشعلفتیمار تحت تاثیر  برنجگیاه  مقايسه میانگین صفات مورد بررسي -3جدول 

Table 3. Mean comparison of the rice traits treated with herbicide and humic acid. 

HI 

(%) 

Biologic yield 
(Kgha˗¹) 

1000 grain 

weight (g) 
Grains no. 

per Panicle 
Flag Leaf 

(Cm) 

Plant Height 

(Cm) Treatment 

      Herbicide 
ab40.3  a11083.1  ab22.4  b120.34  b25.00  b112.77  2-4-D 
ab40.4  a11364.4  b23.7  a26.60 1 ab26.35  a119.10  Bensulfuron methyl 
ab39.7  a11253.2  ab22.3  b120.71  b25.40  b113.11  Bentazon (Basagran) 
a43.1  a11815.5  a25.1  a128.78  a28.61  a121.15  Oxadiargyl (Topstar) 
c34.9  b8872.8  c20.2  c112.55  c22.04  c103.83  Control  

      Humic Acid 
a41.7  a12209.8  a24.8  a125.00  a28.67  a117.43  12 Litha˗¹ 
b38.6  b10547.6  b22.6  b120.55  b23.44  b112.78  6 Litha˗¹ 
b38.3  b9727.0  b21.7  b118.32  b22.10  b110.62  Control  

 مي باشند. %5معني دار آماري در سطح  هايي كه حداقل داراي يك حروف مشترك هستند فاقد تفاوتميانگين
with the same letters are not significantly different at 5% level 
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 سبب ،هرزهایعلف مديريت عدم اعمال دلیل به آزوال، با

لیتر اسید  12شد. تیمار  برنج بیولوژيك عملكرد كاهش

م كیلوگر 8/12209بیولوژيك  هیومیك در هكتار، با عملكرد

را نشان داد. موسوی و همكاران  در هكتار، بیشترين عملكرد

(Mosavi et al., 2010در ) با كه دادند خود نشان بررسی 

 بیولوژيك عملكرد های هرز،علف توده زيست و تراكم كاهش

 خشك، ماده نهايی يابد. توزيع افزايش می برنج زراعی گیاه

 نسبت گرفتن ظرن در با گیاه، های رويشیقسمت و دانه میان

شاخص  برنج، شود. درمی تعیین برداشت با شاخص كاه به دانه

 كل ماده خشك وزن به دانه خشك وزن نسبت از برداشت

 اسید هیومیك و مختلف هایكشآيد. علف می دست به گیاهی

 شدند. نتايج برداشت برنج شاخص بر دارمعنی اختالف سبب

 12 تیمار در اشتبرد شاخص كه باالترين داد نشان 3 جدول

 كشعلف مصرف ( و7/41لیتر اسید هیومیك در هكتار )

شد. مديريت تلفیقی  حاصل (1/43)اكساديارژل 

، روشی مقرون به صرفه و در عین حال سازگار هرزهایعلف

است كه البته كارآيی آن  هرزهایعلفبا طبیعت برای كنترل 

زيولوژيك اكوفی هایبستگی به شناخت دقیق و كامل از جنبه

  (.Zare et al., 2008هرز با گیاه زراعی دارد )رقابت علف

 پنجه در بوته تعداد

اسید هیومیك،  كاربرد كه داد نشان واريانس تجزيه نتايج

 متقابل مصرف اثر همچنین و مختلف هایكشعلف مصرف

 پنجه تعداد بر دارمعنی تأثیر اسید هیومیك، سبب و كشعلف

 (.2شد )جدول برنج

  

 

 

 برنجگیاه  مورد بررسي صفات و اسید هیومیک بر كشعلف متقابل تاثیر میانگین مقايسه -4جدول 

Table 4. Mean comparison of the interactions of herbicide and humic acid on the rice  

Treatment 
Tillers no. 

Panicle length 

(Cm) 

Azolla weight  

(g m²) 
Grain yield  

(Kg ha˗¹) Herbicide Humic acid 

2-4-D 

Without Humic Acid 30.33 20.00 381.33 3896.00 

Humic Acid 6 lit/ha 33.33 23.00 275.00 4533.67 

Humic Acid 12 lit/ha 36.33 26.00 245.67 5029.33 

top star 

Without Humic Acid 32.33 22.00 226.67 4179.33 

Humic Acid 6 lit/ha 33.67 23.33 194.00 4462.67 

Humic Acid 12 lit/ha 48.33 38.00 115.33 6871.00 

Londax 

Without Humic Acid 31.00 22.00 320.00 3825.00 

Humic Acid 6 lit/ha 33.33 23.00 215.67 4179.33 

Humic Acid 12 lit/ha 41.67 31.33 125.33 6021.00 

Basagran 

Without Humic Acid 32.00 21.67 364.33 4108.33 

Humic Acid 6 lit/ha 32.33 22.00 282.00 4179.67 

Humic Acid 12 lit/ha 37.00 26.67 203.67 5171.00 

Without Herbicide 

Without Humic Acid 20.00 15.67 441.67 2762.67 

Humic Acid 6 lit/ha 25.67 18.33 386.67 3116.67 

Humic Acid 12 lit/ha 28.00 19.33 338.67 3400.33 

 Std. Error (SE±2)* 2.04 1.78 23.12 160.32 

واحد خطای استاندارد از میانگین نمونه قرار دارد. ±2درصد میانگین صفات در محدوده ی  95احتمال  * 

* The probability of 95% of the mean of the traits is within the range of ± 2 standard error units from the sample average 
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 اثرات از حاصل هایمیانگین داده مقايسه از آمده بدست نتايج

 برنج پنجه در تعداد صفت بر اسید هیومیك و كشعلف متقابل

 از تیمار پنجه(، 33/48پنجه) تعداد بیشترين كه داد نشان

لیتر در هكتار اسید  12 به همراهاكساديارژل  كشعلف مصرف

 توانمی نتايج اين به (. با توجه4شد )جدول هیومیك حاصل

 هایدر كرت موجود آزوالی مديريت مناسب كه داشت بیان

 بین رقابت میزان شد كه سبب تیمارها آزمايشی توسط اين

 در بیشتری اكولوژيك هایآشیانه يابد و آزوال كاهش و برنج

 اختیار در بیشتری منابع حالت، اين رد گیرد. برنج قرار اختیار

فراهم  آن ترمناسب رشد برای را شرايط و گیردمی برنج قرار

 پنجه تعداد كمترين (. اماMahzari et al., 2011سازد )می

عدم  و كشعلف مصرف شاهد عدم تیمارهای به متعلق

جانسون و همكاران  .پنجه بود 20با  مصرف اسید هیومیك

(Johnson et al., 1998،)  يكی از داليل كاهش تعداد پنجه را

 ها در برنج، هرز و باال بودن تراكم آنهایوجود علف

 دانستند. اصغری  به دلیل رقابت و جذب منابع محیطی

(Asghari, 2002 نیز بیان داشت كه با كنترل )هرزهایعلف ،

 تعداد كل پنجه برنج، به علت رقابت كمتر، افزايش يافت. در

 كشعلف مصرف شرايط در برنجكه  گفت توان می مجموع

 از لیتر اسید هیومیك در هكتار، 12 به همراهاكساديارژل 

 را بوته در پنجه و تعداد برخوردار شد بیشتری رقابت قدرت

 عملكرد و دانه در عملكرد افزايش، اين داد. بی شك، افزايش

 تأثیرگذار خواهد بود.  برنج بیولوژيك

 طول خوشه

 از طول حاصل هایداده واريانس تجزيه از آمده بدست نتايج

 مصرف بین تیمارهای دار معنی اختالف وجود بیانگر خوشه،

 همچنین اسید هیومیك و كاربرد مختلف، هایكشعلف

(. 2اسید هیومیك بود )جدول و كشعلف كنش مصرفبرهم

 اثرات از حاصل هایداده مقايسه میانگین از آمده بدست نتايج

نشان داد  برنج خوشه طول اسید هیومیك بر و كشعلف متقابل

 12 به همراهاكساديارژل تیمارهای  در هاخوشه بلندترين كه

سولفورون متر و بنسانتی 0/38لیتر اسید هیومیك در هكتار با 

 3/31لیتر اسید هیومیك در هكتار با  12متیل به همراه 

ارائه شده،  نتايج به توجه (. با4متر مشاهده شد )جدولسانتی

لیتر  12همراه  بهاكساديارژل مصرف  شود كهچنین استنباط می

 زيست كاهش سبب مزارع برنج، در اسید هیومیك در هكتار

 رقابتی قدرت افزايش برای را آزوال شده است و شرايط توده

فضای  از برنج نتیجه، در نموده است؛ فراهم زراعی گیاه

فتوسنتزی  مواد و كرد كامل استفادهبه طور  آمده، دستبه

 طول خوشه مانند اولیه زايشی اندام تولید صرف را بیشتری

 افزايش اساسی در نقش بلندتر، های خوشه تولید با و نمود

 نمود. ايفا عملكرد

  دانه عملکرد

 دانه برنج عملكرد از حاصل هایداده واريانس تجزيه جدول

شیمیايی،  بین مديريت ردا معنی آماری اختالف وجود از نشان

 مديريتی روش دو اين توأم همچنین كاربرد و اسید هیومیك

 كه نشان داد متقابل اثرات میانگین (. مقايسه2دارد )جدول

تیمار  تحت كیلوگرم در هكتار (، 6871دانه ) عملكرد بیشترين

لیتر اسید هیومیك در  12 به همراهاكساديارژل كش علف

 67/2762دانه ) عملكرد كمترين مقابل، درشد.  هكتار برداشت

عدم  و كشعلف مصرف تیمار عدم در كیلوگرم در هكتار(،

(. محدثی و 4حاصل شد)جدول مصرف اسید هیومیك

 كاهش كه داشتند ( بیانMohadesi et al., 2010همكاران )

 شالیكاری، اراضی در هرز هایعلف توده و زيست تراكم

 می دهند كه با اين كار می قرار رتاثی تحت را عملكرد اجزای

 و مهم يافت. نقش دست برنج در دانه عملكرد به باالترين توان

 گیاهان در دانه عملكرد دارمعنی افزايش در هیومیك اسید موثر

 (،Ghorbani et al., 2011) همكاران و قربانی است. شده گزارش

 اجزای و عملكرد بر هیومیك اسید مصرف اثر بررسی در

 ذرت در دانه عملكرد كه گرفتند نتیجه ذرت گیاه دانه لكردعم

 قرار هیومیك اسید تیمار تأثیر داری تحتمعنی صورت به

 ایمطالعه در (Nardi et al., 2002گرفت. ناردی و همكاران )

 مرحله در هیومیك اسید حاوی تركیبات كه اسپری كردند گزارش

 به تیمار درصد نسبت 78 تا را دانه عملكرد گندم، خوشه توسعه
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 گیاه روی بر مطالعه ( درXudan, 1986داد. زودان ) افزايش شاهد

دانه  عملكرد افزايش سبب هیومیك، اسید كه گرفت نتیجه جو

 مثبت (، تاثیرAyuso et al., 2011شد. همچنین آيسو و همكاران )

 گندم، دانه گیاهان عملكرد افزايش در را هیومیك اسید كاربرد

 گزارش درصد 20و  14، 44معادل  ترتیب به تربچه و برنج

 كردند.

 آزوال زيست توده )وزن تازه(

 مصرف تیمارهای دار بینمعنی اختالف وجود بیانگر نتايج

متقابل  اثرات همچنین اسید هیومیك و مختلف، هایكشعلف

(. 2باشد )جدولاسید هیومیك می مختلف و هایكشعلف

 در شرايط بكارگیری توده آزوالزيست  از دست آمدهبه نتايج

 كهطوری به بر آزوال بود كشعلفتأثیر  كنندهتأيید ،كشعلف

 حاصل كشعلف كاربرد شاهد عدم تیمار تازه در وزن بیشترين

اين  در زيست توده آزوال بودن باال به توانمی راشد. علت آن 

 رتیما تازه در وزن كمترين داد. در مقابل، نسبت تیمار

 كنشاز برهم حاصل نتايج .آمد به دست اكساديارژل كشعلف

كه  داد نشان و اسید هیومیك بر زيست توده آزوال كشعلف

شاهد  تیمار گرم در متر مربع(، از 67/441آزوال ) وزن بیشترين

افزايش زيست  سبب كنترل، عدم مديريت بدست آمد. بدون

 با رقابت ال جهتو آزو شد آزمايشی هایكرت در توده آزوال

 داد. در مقابل، افزايش را توده تولیدی زيست زراعی، گیاه

به اكساديارژل كش تیمار علف در مقدارزيست توده كمترين

گرم در متر  33/115لیتر اسید هیومیك در هكتار با  12 همراه

های مديريت (. يكی از روش4دست آمد )جدولبه مربع

به خصوص در  نیتروژن،كود میزان  افزايش مصرف آزوال،

هیومیك  . اسید(Anonymous, 2002)باشد میاوايل رشد 

نیتروژن، مانع از رشد قابل قبول آزوال در كود بدلیل داشتن 

مختلف مورد  هایكشاز طرفی، علف برنج شده است.

. داشتند های آزمايشیمتفاوتی در كرت استفاده، تأثیر

 در آن موجود موثره ماده ؛است تماسی یكشعلف اكساديارژل

 هاآن در كه شالیكاری مزارع هرزهایعلف رشد اولیه نقاط در

اكساديارژل، كند. می پیدا تجمع دارد، وجود نیز سبز هایجلبك

 را هاآن سلولی غشاء و شودمی گیاه كلروفیل كاهش باعث

 بازدارندگی و رشد توقف كند. همچنین باعثمی متالشی

 مقايسه با .(Mahdineghad, 2005)شود میجلبك  هایسلول

 افزايش شد كه با مشخص دانه عملكرد بر وزن تازه آزوال اثر

 كهطوری به يافت كاهش برنج دانه عملكرد زيست توده آزوال،

تازه آزوال  كمترين وزنبرنج در  دانه عملكرد میزان بیشترين

 زوالتر آبیشترين وزن برنج در دانه عملكرد میزان وكمترين
 شد. حاصل

 مطالعه و متغیرها مورد عملکرد برنج میان پیرسون همبستگي . ضرايب5جدول 

Table 5. Pearson correlation coefficients between rice yield and studied variables  

 Plant 

Height 
Tillers 

no. 

Flag 

Leaf 

Panicle 

length 

Grains no. 

Pan 
1000 

grain 

Grain 

Yield 
Biologic 

yield HI 
Azolla 

weight 
Plant Height  1                   

Tillers no.  .777* 1                 

Flag Leaf  .616* .862* 1               

Panicle length  .311* .675* .890** 1             

Grains no. 

Panicle  
.879* .713** .762** .585** 1           

1000 grain 

weight  
.360** .633** .913** .908** .646** 1         

Grain yield  .419* .664** .933** .923** .715** .975** 1       

Biologic yield  .318** .563** .853** .882** .617** .889** .923* 1     

HI  .442** .588** .754** .689** .671** .804** .816** .548** 1   

Azolla weight  -.629** -.733** -.806** -.733** -.766** -.701** -.745** -.720** -.562** 1 

 Correlation is significant at the 0.05 level .*                                                                            معنی دار است0.05همبستگی در سطح  *.

 Correlation is significant at the 0.01 level .**معنی دار است                                                                           0.01همبستگی در سطح  **.
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 و اسید هیومیک بر آزوال و عملکرد برنج كشعلف. اثر متقابل 1 شکل

figure 1. Interactions between herbicides and humic acid on Azolla and rice yield 

 

( با متغیرهای 5بررسی میزان همبستگی عملكرد برنج )جدول 

بین متغیرها، به استثناء وزن تازه  كه مورد آزمون نشان داد

دار وجود دارد كه در ی مستقیم، مثبت و معنیآزوال، رابطه

بین بر روی عملكرد داشتند.  تمام طول فصل، تأثیر يكسانی

-745/0 **داری )معنی منفی دانه، همبستگی عملكرد وآزوال 

=r) .دهد كنترل آزوال در طول اين امر نشان می وجود داشت

 تواند عملكرد را افزايش دهد.فصل رشد می
 بینكه  داد نشان آزمايشی در (Mohadesi, 2001)محدثی

 وجود داریمعنی و مثبت تگیهمبس گیاه، ارتفاع و دانه عملكرد

 نمودند اعالم (Seyadat et al., 2004)همكاران و سیادت دارد.

 و مثبت همبستگی برداشت، شاخص و دانه عملكردبین  كه

 وجود دارد. داری معنی

 گیری كلينتیجه

بر  كشعلفدر مجموع و با توجه به روند افزايش تاثیر 

تلفیق  گرفت كه با هتوان چنین نتیجمیزيست توده آزوال 

لیتر  12( و زراعی )اكساديارژل كشعلفشیمیايی ) مديريت

 داد و در اسید هیومیك در هكتار(، وزن تازه آزوال را كاهش

 نتیجه، در يافت؛ هرز كاهشو علف برنج رقابت میزان پی آن،

 اندام تولید با شد. گیاه گیاه فراهم مناسب رشد برای شرايط

در  كرد و حفظ را و كاه در تولید دانه زنتوا مناسب، هوايی

شرايط  در همچنین، شد. برداشت شاخص نهايت سبب افزايش

 به منابع فتوسنتزی اختصاص برنج، با آزوال رقابت كاهش

 افزايش سبب امر، بود. همین كلش و كاه از بیشتر دانه، سمت

 كمترين شد؛ در مقابل، برنج برداشت عملكرد و شاخص

 بدون مديريت تیمار شاهد در برداشت عملكرد و شاخص

 شد.  مشاهده
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