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  و ) Echinochloa oryzoidesآبی ( وارد سوروف گونه تازه يها یژگیو یبررس
 برنج رقابت با  در) Echinochloa crus-galli( شایع سوروف هگون

  
   و 3کومله ، عباس شهدي2، مهدي نصیري محالتی2، علیرضا کوچکی1المیرا محمدوند*

 4زینب اورسجی
 سسه ؤم ت علمیأهی عضو3 دانشگاه فردوسی مشهد، ،گروه زراعت دااست2، دانشگاه گیالن ،گروه زراعت ،استادیار1

  دانشگاه گنبد کاووس ،استادیار گروه تولیدات گیاهی4، رشت، تحقیقات برنج کشور
 19/11/93 ؛ تاریخ پذیرش: 17/8/93تاریخ دریافت: 

 
  1چکیده

و در  وارد تازه  گونه عنوان یک به )Echinochloa oryzoides( آبی زودرس سوروف سابقه و هدف:
گونه و  این خصوصیات رقابتی بررسی مطرح است.رع برنج استان گیالن امز در نتیجه یک مهاجم بالقوه

هرز  هاي علف ترین یکی از مهم ،)Echinochloa crus-galli( مقایسه آن با گونه شایع سوروف
مفید  ها ساز شدن آن در شالیزار گسترش و مسئله مکاناتواند در تعیین  می ،استان گیالن شالیزارهاي
مورد بررسی قرار برنج  باهرز مذکور  علفخصوصیات رقابتی دو گونه  پژوهشاین در  لذا واقع شود.

  .گرفت
  

 صورت به رشت -سسه تحقیقات برنج کشورؤتحقیقاتی م هدر مزرع پژوهشاین  ها: مواد و روش
گونه تیمارها شامل  هاي کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در قالب طرح بلوك و فاکتوریل

در هرکپه (پنج سطح (رقم هاشمی) هرز: برنج  آبی) و نسبت تراکم علف هرز (سوروف و سوروف علف
هرز در  برنج و علف يها گیاهچه نیجایگزی با .هرز: برنج)) بود (علف 0:4و  1:3، 2:2، 3:1، 4:0 شامل
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مرحله  5هرز،  رشد و نمو برنج و علفجهت بررسی شد.  ایجادهاي مختلف  تراکم ،هر کپه
روز  90زراعی ( برداري در هنگام رسیدگی گیاه روز و آخرین نمونه 14برداري تخریبی به فواصل  نمونه

  پس از نشاکاري) صورت گرفت.
  

در هنگام  بود؛ اماآبی  سوروفمربوط به بیشترین ارتفاع  ،پس از نشاکاري هفته 8حدود  ها: یافته
کمتر  آبی شاخص سطح برگ سوروفاز نشاکاري، هفته پس  10. شد برداشت، ارتفاع سوروف بیشتر

هفته پس  13حدود  در هنگام برداشت، .است گونه کمتر اینسوروف بود که بیانگر دوام سطح برگ  از
گونه کمتر  اینکل ماده خشک تولیدي و آبی بیشتر از سوروف  وزن خشک برگ سوروفاز نشاکاري، 

توده کمتري نسبت به  اع نهایی، دوام برگ و تولید زیستارتف وارد تازه  گونهطورکلی  به بود. از سوروف
تر رخ  روي و ظهور پانیکول در آن سریع دهی، توسعه برگ، غالف سوروف داشت؛ اگرچه شروع پنجه

؛ چنانکه داد. افزایش سهم هر گونه در نسبت کاشت سبب افزایش عمدة متغیرها به جز ارتفاع بوته شد
تعداد پنجه، سطح برگ، وزن خشک برگ و کل ماده خشک  سبب افزایش افزایش تعداد گیاهچه
هاي  در کلیه نسبت توده زیستشاخص سطح برگ، وزن خشک برگ و  شد.تولیدي در هر گونه 

  هرز بیشتر از برنج بود.  کاشت در علف
  

ارتفاع  .بود از گونه شایع تر  تر و دورة رشد گیاه کوتاه وارد سریع رشد اولیه در گونۀ تازه گیري: نتیجه
توده کل، بیانگر قابلیت  برگ، حداکثر وزن خشک برگ و زیست نهایی، تعداد پنجه، شاخص سطح

برنج که تعداد نهایی  هرز: سه علف جز در نسبت یک هزراعی بود. ب هرز نسبت به گیاه رقابت باالتر علف
حضور تنها یک بوته که  هرز بر برنج برتري نشان داد؛ چنان ها، علف نسبت تمامپنجه مشابه بود؛ در 

حاکی  این نتایج .هرز توانست تولیدي برابر و در بیشتر موارد، باالتر از سه بوته برنج داشته باشد علف
باالیی با برنج توانایی رقابت  آبی همانند گونه شایع سوروف، وارد سوروف تازهست که گونه ا  از آن
  .دارد

  
  رقابت، نسبت کاشت، قابلیت هرز هاي علف تهاجم هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه
یک گیاه مهاجم شود.  محل جدیدي وارد اي  موجود زندهدهد که  روي می یزمان زیستیتهاجم 

ها پتانسیل  منظااي باشد که به هر نوع زیستگاهی وارد شود. بنابراین همه  تواند هر نوع گونه می
هاي شرایط  تنها باید از دشواري کشاورزي نه ها نظام بوممهاجمان بالقوه در  .)30( پذیري دارند تهاجم

خواران اجتناب کنند، بلکه باید با تخریب ناشی از عملیات  زراعی و علف آب و هوایی، رقابت با گیاه
 زراعی نیز مقابله کنند کش و عملیات کاشت گیاه زراعیِ کشاورزان، نظیر عملیات شخم، کاربرد علف

شوند و زمان و هزینه  نظر گرفته می هرز در  عنوان علف زان بههاي مهاجم از نظر کشاور گونه. )14(
تواند از راه  زراعی می گیاه ههرز با رشد و توسع هاي شود. تداخل علف ها می زیادي صرف کنترل آن

 براي زراعی گیاه با هرز علف پویاي روابط بنابراین شناخت دقیق). 11باشد ( رقابت بر سر منابع موجود  
 -هرز رقابت علف ).20باشد ( می ها رقابت میان گونه بررسی مستلزم مدیریتی هاي رهیافت کارگیري به

زراعی اغلب  خسارات نسبی گیاه که  يطور به ؛)28رد (یگ یهرز قرار م ر تراکم علفیزراعی تحت تأث گیاه
 ترین مهم از یکی سطح، واحد در گیاهان تعداد یا تراکم). 13هرز ارتباط دارد ( فقط با تراکم علف

بین عملکرد گیاه، تعداد افراد و فراهمی منابع رابطه وجود دارد  باشد؛ زیرا می رقابت مطالعۀ براي عوامل
)25.(   

 رود یشمار م خسارت عملکرد در مزارع برنج به هزراعی یکی از علل عمد گیاه - هرز رقابت علف
 يها ). گونه26ج را کاهش دهد (درصد عملکرد برن 80تواند تا  هرز می هاي عدم کنترل علف و )4(

شوند که از آن جمله  یهرز مزارع برنج شناخته م عنوان علف به Echinochloaاز جنس  یمختلف
ز وجود ین جنس نیاز ا يگرید يها اگرچه گونه) را نام برد. .E. crus-galli Lسوروف ( توان یم

ا یآبی زودرس ( سوروف ها، گونهن یاز ا یکیشوند.  یهرز مهم مزارع برنج محسوب م دارند که علف
آبی زودرس گیاهی  . سوروفاست) E. oryzoides (Ard) Fritsch Vasingبرنج) ( سوروف

هاي  تواند کاهش عملکرد زیادي را حتی در تراکم چهارکربنه و داراي قابلیت رقابت باال است که می
هرز   ترین علف از نظر اقتصادي مهم ) اظهار داشتند که این گونه1992). بایر و هیل (3بار آورد ( کم به

  . )3( در تولید برنج کالیفرنیا است
 اگرچه اخیراَ ؛رود به شمار میهرز مهم  هاي از علف یکیالن، سوروف یدر زراعت برنج استان گ

اثبات تفاوت یا ). 31ز از مزارع برنج استان گیالن گزارش شده است (یآبی زودرس ن سوروف حضور
نظر نیازهاي نوري و حرارتی، واکنش به غرقاب، رشد و ساختار و خصوصیات تشابه دو گونه از 

وارد با  سازگاري گونۀ تازه هاست حداقل تا حدودي به تعیین درجرقابتی در طی فصل رشد ممکن 
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ساز شدن آن در شالیزارهاي گیالن کمک  نتیجه احتمال گسترش و مسئله شرایط محیطی منطقه و در
د یمفگونه بهبود و تقویت توانایی متخصصان در طراحی راهکارهاي مدیریت این  يدر راستاکرده و 

ع (سوروف) صورت گرفت یز گونه شایگونه و ن نیا يبر رو یمجموعه مطالعات بنابراینواقع شود. 
فصل رشد  یطزراعی  گیاه -هرز علفرقابت  يا ج مطالعه مزرعهینتان مقاله، یدر ا. )15 ،16 ،18 ،17(

  ارائه شده است. Echinochloaدو گونه و  هاي مختلف کاشت برنج نسبتدر 
 

  ها مواد و روش
شخم دوم در اواخر  و ماه قبل از اجراي آزمایش 2کردن زمین اصلی، شخم اول حدود  جهت آماده 

کشی و تسطیح شد. سپس با استفاده از  انجام شده و سطح مزرعه ماله ،عمود بر شخم اولماه  اردیبهشت
متر در سطح مزرعه ایجاد شد تا  سانتی 20×25نشانگرهاي خطی، خطوط عمود بر هم به فواصل 

هاي  ماه از بذرپاشی، انتقال گیاهچه بعد از گذشت یک  نشاکاري در محل تالقی این خطوط انجام شود.
گرفت. نشاکاري بلوك اول و دوم در یک روز و صورت اصلی طی دو روز  هرز به زمین برنج و علف

بلوك سوم در روز بعد انجام شد. نشاکاري با دست و طبق روش رایج در منطقه به تعداد چهار 
ها  مترمربع و ابعاد آن 7/7ها  کپه در مترمربع انجام شد. مساحت کرت 20کپه با تراکم  گیاهچه در هر

 50یا  40ها از یکدیگر  کپه) بود. براي تمایز کرت 7متر (شامل  4/1 ×په) ک 22متر (شامل  5/5
ها از طریق عدم کاشت نشا بر روي ردیف میانی ایجاد شد. همچنین براي  متر فاصله بین آن سانتی

  عنوان حاشیه در نظرگرفته شد. هاي هر کرت به ردیف از کناره یکاي  حذف اثر حاشیه
آبی) و نسبت تراکم  هرز (سوروف و سوروف کیب فاکتوریل گونه علفتر شاملتیمارهاي آزمایشی 

) بود؛ که در )هرز: برنج علف( 0:4و  1:3، 2:2، 3:1، 4:0 هرز: برنج در هرکپه (پنج سطح شامل علف
از  هرز علفهاي مختلف برنج و  تراکمبه اجرا در آمد. هاي کامل تصادفی با سه تکرار  قالب طرح بلوك

جهت اطمینان از حصول تراکم موردنظر، یک هفته ها در هر کپه حاصل شد.  اهچهجایگزین کردن گی
هرز در هر کپه بررسی و درصورت نیاز  ها از نظر تعداد گیاهچۀ برنج و علف بعد از کاشت، کلیۀ کرت

  اصالح شدند.
صورت غرقابی و مطابق روش رایج در منطقه انجام شد. کوددهی بر اساس توصیۀ کودي  آبیاري به

کیلوگرم در  140بخش تحقیقات خاك و آب مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد که شامل کاربرد 
دهی)،  زمان پنجه 2/1زمان نشاکاري و  2/1درصد نیتروژن) طی دو مرحله تقسیط ( 46هکتار اوره (

سازي زمین و کاربرد  آماده هفسفر) در پایان مرحل درصد 46کیلوگرم سوپرفسفات تریپل ( 100کاربرد 
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دهی)  زمان پنجه 2/1زمان نشاکاري و  2/1کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم طی دو مرحله تقسیط ( 120
صورت دستی مطابق روش رایج در منطقه در دو نوبت انجام شد. وجین  هرز به هاي وجین علف بود.

هی سرك (اوره و سولفات اول دو هفته بعد از نشاکاري صورت گرفت. وجین دوم همراه با کودد
صیۀ خوار برنج مطابق تو پتاسیم) چهارهفته پس از نشاکاري صورت گرفت. جهت مبارزه با کرم ساقه

کیلوگرم در هکتار در زمان  15درصد به مقدار  10 ، سم دیازینونرشت -مؤسسه تحقیقات برنج کشور
رزه با بالست برگ برنج به علت مبا پاشی گردید. اوج پرواز پروانۀ این آفت در سطح مزرعه گرانول

  این بیماري انجام نشد.  عدم مشاهده آلودگی به
روز بعد از انتقال  15برداري  هرز، اولین نمونه جهت بررسی اثر تیمارها بر رشد و نمو برنج و علف

ن ی) و آخريپس از نشاکار روز 71تا  برداري مرحله نمونه 5( روز 14نشا و پس از آن به فواصل 
برداري  . نمونهصورت گرفت روز پس از نشاکاري) 90زراعی ( در هنگام رسیدگی گیاه يبردار نمونه

ک یکپه ( 20از  یدگیو در هنگام رس مترمربع) 2/0از چهار کپه ( يبردار مراحل نمونهتخریبی در 
مورد  یبلقهاي  برداري شده در نمونه مناطق تخریببرداري،  در هر مرحله نمونهانجام شد.  مترمربع)

ها به  پس از انتقال نمونهعنوان حاشیه درنظر گرفته شد.  ها به استفاده قرار نگرفت و یک ردیف از بوته
) در هر کپه از یکدیگر جدا شده و شمارش هرز علفهاي متعلق به هر گونه (برنج و  پنجه ،زمایشگاهآ

آذین درنظر گرفته  ك بلندترین برگ یا گلها در هر کپه (ارتفاع تا نو بوته. همچنین حداکثر ارتفاع ندگردید
با استفاده و نوبت)  5فصل رشد ( یط ،برگ گیري سطح ثبت شد. اندازهو وزن خشک کل هر گونه شد) 

ها،  شدن برگ جهت جلوگیري از جمع انجام شد. Li-Cor (LI-2500)سنج  برگ  سطح از دستگاه
پذیر نبود) و  جز آخرین مرحله که خروج ریشه از خاك امکان هها با ریشه انجام شده (ب برداشت بوته

پس از هاي پالستیکی حاوي آب قرار گرفته و به آزمایشگاه منتقل شدند.  بالفاصله درون کیسه
طور جداگانه و به تفکیک گونه (برنج و  ها به ها و ساقه برگ، هاي هر کپه پنجه هح برگ کلیسط گیري اندازه
گراد تا رسیدن به وزن ثابت خشک  درجه سانتی 70قرار گرفته و در آون در دماي   ) درون پاکتهرز علف

هاي کوچک با ترازوي حساس با دقت  شدند. توزین وزن خشک برگ و ساقه در مراحل اولیه و نمونه
  هزارم گرم و در مراحل انتهایی با استفاده از ترازوي آزمایشگاهی به دقت یک صدم گرم انجام شد.  ده یک

طور جداگانه براي برنج و  هاي کامل تصادفی با سه تکرار به ها در قالب طرح بلوك ه دادهیتجز
هرز در هر تیمار، تجزیه با استفاده آرایش  برنج و علف ههرز انجام شد. همچنین جهت مقایس علف

هاي اصلی، خرد شده بودند نیز صورت  هرز در کرت فاکتوریل اسپلیت که در آن گیاه برنج و علف
مدل  هها با استفاده از روی ریانس داده، تجزیه واExcelافزار  ها در نرم سازي داده پس از مرتب گرفت.
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در هر واحد آزمایشی (کرت) مقادیر صفت انجام شد.  SAS, ver. 9.1افزار  خطی عمومی در نرم
مقایسه هرز) در یک مترمربع بود.  هاي موجود از هر گونه (برنج یا علف گیري شده شامل کل بوته اندازه

درصد صورت گرفت. نمودار مقادیر  5شده در سطح احتمال   محافظت LSDها با استفاده از آزمون  میانگین
گیري شده طی فصل رشد، جهت بررسی روند تغییرات صفات موردنظر (شامل ارتفاع،  هصفات انداز

نسخه   ,Sigma Plotافزار تعدادپنجه، سطح برگ، وزن خشک برگ و مجموع وزن خشک) با استفاده از نرم
 رسم شد. 11

  

  ج و بحثینتا
در طول فصل رشد ها  داري بر ارتفاع آن یها در مخلوط، تأثیر معن نسبت حضور گونه: ارتفاع گیاه

هاي جانشینی در مطالعۀ تداخل سه رقم برنج (رقم  استفاده از طرح سريدر مطالعه دیگري نیز نداشت. 
) و سوروف نشان داد که نسبت کاشت، اثري بر رقم هرز قوي و ضعیف و هیبرید دو بازدارندة علف

  ).7ي کاشت، ارتفاع سوروف بیشتر از برنج بود (ها ارتفاع سوروف و برنج ندارد و در کلیۀ نسبت
  

  
) طی مراحل )E. oryzoides( آبی ) و سوروفE. crus-galliهرز (سوروف ( تغییرات ارتفاع برنج و علف -1 شکل
  هاي مختلف کاشت هستند. هرز در نسبت نقاط نمایانگر میانگین ارتفاع برنج و علف. برداري نمونه

Figure 1. Rice and weed (barnyardgrass (E. crus-galli) and watergrass (E. oryzoides)) height 
variations during sampling times. data points are means of rice and weed height in different planting 
proportions. 
 

نداشت  یتفاوتبرداري  سوم نمونه هتا مرحل هرز علف ههرز و برنج و همچنین دو گون علف ارتفاع
. شدآبی از سوروف و برنج بیشتر  روز پس از نشاکاري ارتفاع سوروف 57در حدود  )؛ اگرچه1 (شکل

گونه باشد. در این مرحله سوروف و برنج  روي در این  غالف هرسد این زمان آغاز دور  نظر می به
از سوروف بیشتر  همچنان آبی ارتفاع سوروف يروز پس از نشاکار 71همچنان ارتفاع مشابهی داشتند. 
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آبی ثابت  زراعی نداشت. در این مرحله ارتفاع برنج و سوروف اي با گیاه مالحظه بود؛ اما تفاوت قابل
روز پس  71شده در  شده در هنگام برداشت تفاوت چندانی با مقادیر گزارش گیري شده و مقادیر اندازه

در هنگام  برداشت همچنان ادامه داشت. هزایش ارتفاع تا مرحلاز نشاکاري نداشت. اما در سوروف اف
زراعی بود. همچنین ارتفاع سوروف با  داري بیشتر از گیاه طور معنی هرز به هبرداشت، ارتفاع دو گون

 همقایسمتر) بود.  سانتی 140متر) و برنج ( سانتی 150آبی ( متر بیشتر از سوروف سانتی 162میانگین 
آبی  متر) از سوروف یسانت 78/162هنگام برداشت نشان داد که ارتفاع سوروف (ها  کشتی گونه تک

داري از نظر  متر) بیشتر بوده و دو گونۀ اخیر تفاوت معنی یسانت 86/142متر) و برنج ( یسانت 38/149(
  ارتفاع با هم نداشتند.

تواند ضعف ناشی از داشتن  ). ارتفاع زیاد می5ارتفاع گیاه با توانایی رقابت آن ارتباط دارد (
 هرز از هاي زراعی با علف  برگ در رقابت گیاه  سطح  ). توزیع10کند ( جبرانتر را  کمبرگ  سطح شاخص

) گزارش 1991). استابر و همکاران (12کند ( طریق تأثیر بر ارتفاع سطح فتوسنتزکننده ایفاي نقش می
فصل با  توانایی کمتري در رقابت تمام ،مقایسه با ارقام داراي ارتفاع رایج کردند که ارقام نیمه پاکوتاه در

بلند پازراعی معموالً با عمکرد همبستگی ندارد؛ زیرا ارقام  . اگرچه ارتفاع گیاه)27( سوروف دارند
تري دارند که سبب  برگ نسبتاً بزرگ دهی کمتر و شاخص سطح حساس به ورس بوده و توانایی پنجه

  ).5شود ( ها می برگ دهی سایه
برداري و هنگام برداشت متفاوت  در مراحل مختلف نمونههرز  تولید پنجه در برنج و علف: تعداد پنجه

بیشتر از برنج بود. همچنین تعداد پنجه در واحد  ،هرز علف همیانگین تعداد پنج ،مراحل هبوده و در کلی
هاي مختلف کاشت قرار گرفت و افزایش سهم برنج در نسبت کاشت، تعداد  تأثیر نسبت سطح تحت 

) و دو 1در برنج (). 1 تأثیر قرار داد (جدول طور متفاوتی تحت هرز به پنجۀ آن را در مقایسه با علف
هاي  سیدن به یک مقدار حداکثر، با از بین رفتن تعدادي از پنجهها پس از ر هرز تعداد پنجه گونه علف

 3:1برنج در نسبت کاشت  هبرداري مشاهده شد که تعداد پنج یابد. در اولین نمونه غیرمؤثر کاهش می
 1:3و  2:2هاي کاشت   برنج ندارد؛ همچنین نسبت یکشت داري با تک تفاوت معنی )هرز: برنج علف(
داري با یکدیگر نشان ندادند؛ اما پس از این مرحله تعداد پنجه برنج  تفاوت معنینیز  )هرز: برنج علف(

برنج در نسبت کاشت، تعداد  هداري متفاوت بوده و با افزایش بوت طور معنی در چهار سطح تراکم به
ترتیب  بوته به 3و  2، 1هرز به  افزایش آلودگیِ علف ،پنجۀ آن نیز افزایش یافت. در هنگام برداشت

). 1 (جدول شد بارور (خوشه) در برنج نسبت به شاهد هدرصد کاهش تولید پنج 78و  67، 43بب س
ها  هرز، سبب افزایش سریع وزن آن هاي ) اظهار داشتند که عدم کنترل علف1975سوزوکی و سوتو (
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دهی برنج که عامل اصلی  روز پس از نشاکاري شده و بازدارندگی شدیدي بر پنجه 60تا  40طی 
گزارش کردند که سوروف  ) نیز2010. مون و همکاران ()29( عملکرد است، اعمال داشت کاهش

ها و دیگر اجزاي عملکرد  رشد و تعداد سنبله هبرنج در مراحل اولی هدار تعداد پنج سبب کاهش معنی
  .)19( ها و وزن هزار دانه در مراحل بعدي شد مثل تعداد دانه
برداري افزایش  کاشت قرار گرفت. در اولین نمونه  تأثیر نسبت  هرز نیز تعداد پنجه تحت در علف
). با بیشتر بودن 1 کاشت، تعداد پنجه در واحد سطح را افزایش داد (جدول هرز در نسبت تعداد علف

بارور  هرسد. تعداد پنج نظر می تولید شده بدیهی به هتعداد بوته در واحد سطح، بیشتر بودن تعداد پنج
هرز  کاهش تعداد علف داري بین چهار نسبت مختلف کاشت نشان داد. تفاوت معنی در هنگام برداشت

هرز  علف یکشت هرز را در مقایسه با تک علف هبوته در نسبت کاشت، تولید نهایی پنج 1و  2، 3به 
 ههاي گون ازاي افزایش بوته درصد کاهش داد. مقایسه کاهش مشاهده شده به 45و  30، 17ترتیب  به

 هرز بیشتر از برنج است. علف هدهد که توانایی رقابت هر بوت می رقیب نشان
برنج بیشتر از  ه، تعداد پنج)هرز: برنج علف( 3:1روز پس از نشاکاري و در نسبت کاشت  15

 هبیشتر برنج در نسبت کاشت توانسته است پنج ههرز بود. در این زمان احتماالً تعداد گیاهچ علف
هرز توانست  یشرفت فصل رشد این تفاوت از بین رفته و تنها یک بوته علفبیشتري تولید کند؛ اما با پ

ترتیب در برنج و  پنجۀ بارور در مترمربع به 176و  162بوته برنج تولید کند ( 3اي مشابه با  تعداد پنجه
 هگیاهچه در نسبت کاشت، در کلی 3و  2هرز به  هرز در هنگام برداشت). با افزایش آلودگی علف علف
داري بیشتر از برنج بود. این مقادیر براي  طور معنی هرز به ل و هنگام برداشت تولید پنجه در علفمراح

 2:2کاشت  پنجه در مترمربع در نسبت 225و  95ترتیب  هرز در هنگام برداشت به برنج و علف
 هبودند. مقایس )هرز: برنج علف( 1:3کاشت   پنجه در مترمربع در نسبت 268و  62و  )هرز: برنج علف(

هرز  برداري) علف هرز نشان داد که در ابتداي فصل رشد (اولین و دومین نمونه کشتی برنج و علف تک
روز پس از نشاکاري تعداد پنجه در دو گونه تفاوت  43کند؛ اما از حدود  بیشتري تولید می هپنج

دار  برنج فاقد تفاوت معنی، سوروف و یآب کشتی سوروف بارور در تک هداري نداشت. تعداد پنج معنی
کشتی  برنج و سوروف در تک هپنجه بود. گزارش شده که تولید پنج 286و  307، 335ترتیب  و به

). در اولین 7شود ( داري ندارد؛ اما تغییر نسبت مخلوط سبب تغییر تعداد پنجه می تفاوت معنی
داري بیشتر از  طور معنی ربع و بهعدد در مترم 142میزان  آبی به برداري تعداد پنجه در سوروف نمونه

داري نشان نداد و در هنگام  عدد در مترمربع بود. ولی پس از آن تفاوت معنی 102سوروف به میزان 
  ها نشان داده نشده است).  بارور در مترمربع رسید (داده هپنج 236و  260ترتیب به  برداشت به
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 همتفاوت بوده و در کلیطول فصل رشد در هرز  شاخص سطح برگ برنج و علف: برگ  شاخص سطح
سطح برگ در برنج زودتر  ه. رسیدن به حداکثر توسع)2 (شکل هرز بیشتر از برنج بود مراحل در علف

 روز پس از نشاکاري 71هرز تنها در  شاخص سطح برگ دو گونه علف هرز صورت گرفت. از علف
بود که بیانگر دوام سطح برگ بیشتر  )2/1آبی ( و بیشتر از سوروف 6/1سوروف معادل  متفاوت و در

ام تر دو طوالنی هآبی دور هرز نسبت به سوروف تر بودن دورة رشد این علف است. باتوجه به طوالنی
برگ، فرآیندهاي اصلی رشد  ). تولید کل ماده خشک و سطح2 شکل(انتظار بود  سطح برگ نیز قابل

هاي گیاهی مورد استفاده قرار  رشد گونهتوانند جهت تجزیه و تحلیل  ) که می24رویشی هستند (
شود که این عامل در نتیجۀ رقابت بین  نور سبب می برگ در جذب  گیرند. نقش پراهمیت سطح

هایی که رشد  برگ بیشتر در گونه سطح ). تولید 32کننده باشد ( هرز تعیین هاي زراعی و علف گیاه
ها در تسخیر منابع رشد و  این گونه تواند به میهاي داراي رشد کندتر،  تري دارند نسبت به گونه سریع

  ). 9قابلیت رقابت بیشتر کمک کند (
تأثیر قرار دادند؛ اگرچه این تأثیر در  هاي مختلف کاشت نیز شاخص سطح برگ را تحت نسبت

زراعی برنج، شاخص سطح برگ در اولین  ). در گیاه2 شکلهرز متفاوت بود ( برنج و علف
 )هرز: برنج علف( 2:2و  1:3و همچنین بین تیمارهاي  4:0و  3:1هاي کاشت  بتبرداري میان نس نمونه

برداري،  روز از نشاکاري تا آخرین نمونه 43داري با یکدیگر نشان نداد؛ اما پس از گذشت  تفاوت معنی
. در بررسی نمودارهاي توسعۀ سطح دادافزایش  را افزایش تعداد در نسبت کاشت، شاخص سطح برگ

سطح برگ رسیده  هروز پس از نشاکاري به حداکثر توسع 50تا  40رسد که برنج در  ر مینظ برگ به
برداري مشاهده  برداري بیشترین مقدار شاخص سطح برگ در سومین نمونه باشد. در میان مراحل نمونه

 4:0و  3:1، 2:2، 1:3هاي کاشت  شد. در این مرحله مقدار شاخص سطح برگ برنج در نسبت
سطوح تراکم  هداري بین کلی بود و تفاوت معنی 38/2و  21/1، 57/0، 34/0ترتیب  به )نجهرز: بر علف(

بوته در نسبت  3و  2، 1هرز به  شد. در این مرحله افزایش آلودگیِ علف هرز: برنج دیده می علف
درصد کاهش در مقدار شاخص سطح برگ برنج نسبت به شاهد  86و  76، 49ترتیب سبب  کاشت به

هرز با افزایش تعداد آن در نسبت کاشت، افزایش یافت؛ هرچند عموماً  سطح برگ  علفشاخص شد. 
  داري نداشتند. دو تراکم نزدیک به هم تفاوت معنی
هرز  رشد تحت شرایط عاري از علف برگ برنج در اوایل فصل سطح وجود ارتباط قوي بین شاخص

. ایشان نتیجه )8( ش شده است) گزار2003آبی توسط گیبسون و همکاران ( خشک سوروف و وزن
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هرز  هاي علف تواند کنترل گونه میپوشش  تاجشدن  گرفتند که شدت بخشیدن به سرعت بسته
زنی و سطح برگ  ) نیز اظهار داشتند که پنجه2001آبی را افزایش دهد. فیشر و همکاران ( سوروف

 هتوده و سرعت رشد اولی زیست )2000. نی و همکاران ()6( کند برنج، توانایی رقابتی آن را تعیین می
زنی را در توانایی رقابت برنج با  بیشتر درهنگام پنجه هتود برگ باالتر و زیست بیشتر، شاخص سطح

هرز  علف هتود مستقیم بر زیست طور زنی به برنج هنگام پنجه هتود هرز مهم دانستند. زیست هاي علف
طور غیرمستقیم از طریق  برگ به سطح  شاخص  و    رشد گیاه سرعت  اولیه،  هتود تأثیر دارد و زیست

 . )22( دهند هرز را تحت تأثیر قرار می تودة علف زیست برنج،  هتود زیست
هاي مختلف کاشت قرار گرفته و در برنج و  تأثیر نسبت وزن خشک برگ تحت : وزن خشک برگ

ن به حداکثر رشد برگ، مشاهده شد که رسید ). مشابه سطح2 هرز با هم تفاوت داشت (شکل علف
 هویژه در سوروف دور هرز و به هرز صورت گرفت. در هر دو گونه علف برگ در برنج زودتر از علف

داري در وزن  برداري تفاوت معنی اول نمونه هدوام برگ بیشتر از برنج بود. از سوي دیگر در مرحل
رمربع و بیشتر از در مت  گرم 46/6آبی،  هرز وجود داشت و در سوروف خشک برگ دو گونه علف

وارد رشد اولیه  تازه هدهد که در گون گرم در مترمربع بود. این نتایج نشان می 38/4سوروف به مقدار 
  تري دارد. شایع دورة رشد طوالنی  هو گون باشد تر می رشد گیاه کوتاه هتر بوده و دور سریع

هرز بود. تنها در اولین  علفکشتی بیشتر از تیمارهاي آلوده به  وزن خشک برگ برنج در تک
هرز: برنج) وجود نداشت.  (علف 4:0و  3:1هاي کاشت  داري میان نسبت برداري تفاوت معنی نمونه

 57تا  43برداري یعنی حدود  حداکثر وزن خشک برگ در گیاه زراعی بین مراحل سوم تا چهارم نمونه
هاي  ر وزن خشک برگ برنج در نسبتبرداري مقدا روز پس از نشاکاري مشاهده شد. در سومین نمونه

درصد بود. گزارش  69و  34، 20ترتیب  هرز: برنج) نسبت به شاهد به (علف 3:1و  2:2، 1:3کاشت 
شود  ها و شاخص سطح برگ برنج می خشک برگ شده که رقابت برنج و سوروف، سبب کاهش وزن

تري در اوایل فصل رشد  نتیجۀ تراکم بیشتر آن افزایش سریع هرز در ). وزن خشک برگ علف23(
داري نداشتند؛ اما دوام وزن خشک برگ  داشت؛ اگرچه عموماً دو تراکم نزدیک به هم تفاوت معنی

هرز وزن خشک برگ  برداري، چهار تراکم علف تأثیر تراکم قرار نگرفت و در آخرین نمونه تحت 
 57هرز، در  علف هن دو گونخشک برگ، با در نظر گرفتن میانگی مشابهی داشتند. بیشترین مقدار وزن

بوته در  3و  2هرز به  روز پس از نشاکاري مشاهده شد که در این هنگام کاهش تراکم علف
 3:1هرز ایجاد نکرد و در مخلوط  داري در وزن خشک برگ علف کاشت، کاهش معنی نسبت
  درصد کاهش پیدا کرد.  26هرز  کشتی علف هرز: برنج) نسبت به تک (علف
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و  )E. crus-galliهرز (سوروف ( برگ برنج و علف خشک برگ و وزن سطح تغییرات شاخص - 2 شکل
 هرز،  شاهد علف  هاي مختلف کاشت. برداري در نسبت ) طی مراحل نمونه)E. oryzoides( آبی سوروف

هرز. براي رسم نمودارها ازتابع گوس چهارپارامتري،  برنج آلوده به علف در مخلوط،  هرز علف شاهد برنج، 
y=y0+a*exp(-.5*((x-x0)/b)2).استفاده شده است ،  

Rice and weed (barnyardgrass (E. crus-galli) and watergrass (E. oryzoides)) leaf area index and 
leaf dry weight variations during sampling times in different planting proportions.  weed 
monoculture,  rice monoculture,  weed in mixture,  rice in mixture. Fitted lines are 
calculated from 4- parameter gaussian function (y=y0+a*exp(-.5*((x-x0)/b)2)). 
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برنج در  هگیاهچ 3روز پس از نشاکاري وجود  15در  )هرز: برنج  علف( 3:1در نسبت کاشت 
 ههرز تولید کرد. اما یک گیاهچ علف هکاشت، وزن خشک برگ بیشتري را نسبت به یک گیاهچ نسبت
هرز توانست این تفاوت را جبران نماید و در اواخر فصل رشد با داشتن دوام برگ بیشتر، وزن  علف

وزن  )هرز: برنج علف( 1:3و  2:2خشک برگ باالتري نسبت به برنج داشته باشد. در نسبت کاشت 
از  کشتی دو گونه نشان داد که تک همراحل بیشتر از برنج بود. مقایس ههرز در کلی خشک برگ علف

  هرز بیشتر از برنج است.  ویژه در سوروف وزن خشک برگ علف میانۀ فصل رشد به بعد و به
ت و کاش اثر متقابل با نسبت هرز متفاوت بوده و تحت  خشک در برنج و علف هتولید ماد: توده زیست
 برنج بودبیشتر از در تمام طول فصل رشد  هرز توده علف زیستتولید هرز قرار داشت.  علف هنیز گون
داري بیشتر از  طور معنی آبی به برداري وزن خشک تولیدشده توسط سوروف . در اولین نمونه)3 (شکل

روز پس از  43و  29داري نشان ندادند.  اخیر تفاوت معنی ههرز سوروف بود؛ اما دو گون برنج و علف
تر از برنج بود. اما در داري باال طور معنی و به یکسانهرز  خشک دو گونه علف هتولید ماد ،نشاکاري

گونه در  آبی، وزن خشک این سوروف هروز پس از نشاکاري همراه با افزایش ارتفاع در گون 57حدود 
اي نسبت به سوروف و برنج افزایش یافت و تقریباً دو برابر شد.  مالحظه طور قابل واحد سطح نیز به

هاي  برنج و سوروف باشد. بررسی گونه زودتر از روي در این غالف هرسد شروع دور نظر می به
گونه نسبت به برنج و سوروف را که مؤید این مطلب است،  در این  خوشهاي نیز ظهور زودتر  مزرعه

ها  آبی، برنج و سوروف مشاهده شد (داده ترتیب در سوروف درصد گلدهی به 50کند. زمان  ید مییتأ
 هیشتر وزن خشک سوروف نسبت به گونروز پس از نشاکاري افزایش ب 71نشان داده نشده است). 

خشک نشان  هداري از نظر تولید ماد هرز تفاوت معنی هرز سبب شد که دو گونه علف دیگر علف
 55شایع با  هندهند؛ و همچنان بر برنج برتري داشته باشند. در هنگام برداشت تولید مادةخشک در گون

میزان  وارد به تازه هاي بیشتر از گون مالحظه قابلطور  گرم در مترمربع رسید که به 1113درصد افزایش به 
قبل افزایش  هدرصد نسبت به مرحل 12آبی  خشک در سوروف هگرم در مترمربع بود. تولید ماد 961

داري کمتر از دو گونه  نحو معنی گرم در مترمربع و به 515خشک در برنج  هنشان داد. میانگین تولید ماد
  .علف هرز بود
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) طی مراحل )E. oryzoides( آبی سوروفو  )E. crus-galliهرز (سوروف ( کل برنج و علف تغییرات وزن خشک - 3شکل 
برنج آلوده به  هرز در مخلوط،  علف شاهد برنج،  هرز،  شاهد علف هاي مختلف کاشت.  برداري در نسبت نمونه
 استفاده شده است. y=y0+a/(1+exp(-(x- x0)/b))هرز. براي رسم نمودارها از تابع سیگموئیدي چهارپارامتري  علف

Rice and weed (barnyardgrass (E. crus-galli) and watergrass (E. oryzoides)) total dry weight variation 
during sampling times in different planting proportions.  weed monoculture,  rice monoculture, 
 weed in mixture,  rice in mixture. Fitted lines are calculated from 4- parameter sigmoidal 
function (y=y0+a/(1+exp(-(x- x0)/b))). 

  
کاشت نیز   هر گونه در نسبت هتأثیر تعداد گیاهچ  آبی تحت خشک در برنج و سوروف هتولید ماد

). تغییر تراکم 28گذارد ( زراعی تأثیر می گیاه -هرز هرز بر رقابت علف قرار گرفت. تراکم علف
دهد. لذا افزایش  تأثیر قرار هرز را تحت  هاي تواند رقابت بین گیاهان زراعی و علف زراعی نیز می گیاه

تواند سهم گیاه زراعی از کل موجودي منابع را باال ببرد و قابلیت دسترسی  تراکم محصول می
) گزارش کردند که وزن خشک سوروف 2010). مون و همکاران (2هرز به آن را کم کند. ( هاي علف

بوته در  100تا  0هرز ( علفروز بعد از نشاکاري) با افزایش تراکم  60و  30هاي اولیه (  گیري در اندازه
که وقتی  حالی در ،  صورت خطی افزایش یافت اي به گونه توجه درون مترمربع) بدون رقابت قابل
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صورت  اي به گونه توجه درون نتیجۀ رقابت قابل روز بعد از نشاکاري انجام شد، در 90گیري  اندازه
هاي پایین سوروف،  ن دادند که در تراکم) نشا2004. نی و همکاران ( )19( هایپربولیکی افزایش یافت

آن با افزایش بیشتر تراکم   از  دهد، پس  سرعت افزایش می هرز، کاهش عملکرد را به افزایش تراکم علف
شود،  که کاهش عملکرد بیشتري مشاهده نمی جا شود و آن هرز، سرعت کاهش عملکرد کندتر می علف

  .)21( رسد به حداکثر مقدار می
 3:1هاي کاشت  داري میان نسبت برنج، تفاوت معنی هبرداري وزن خشک تولید شد ونهدر اولین نم

نشان نداد؛ اما پس از آن تا هنگام برداشت، تفاوت  )هرز: برنج علف( 2:2و  1:3و همچنین  4:0و 
مشاهده شد و با افزایش سهم برنج در نسبت کاشت، وزن خشک  ،داري بین چهار نسبت کاشت معنی

بوته  3و  2، 1یش یافت. در هنگام برداشت با افزایش تعداد برنج در نسبت کاشت به آن نیز افزا
درصد  60و  34، 21ترتیب  مترمربع)، تولید مادة خشک به در  بوته 60و  40، 20هاي  ترتیب تراکم (به

تأثیر تعداد  هرز تولید وزن خشک تحت  در علفدر مترمربع) بود.  بوته  80نسبت به شاهد (تراکم 
هرز در نسبت  کلی با کاهش سهم علف طور هاي مختلف کاشت قرار گرفت و به گیاهچه در نسبت

هرز در نسبت  . در هنگام برداشت با حضور علف)3 شکلکاشت، تولید مادةخشک نیز کاهش یافت (
درصد نسبت  91و  75، 61ترتیب  هرز به بوته، تولید مادة خشک علف 3و  2، 1تعداد  کاشت به

طور مستقیم بر توانایی کسب منابع اثر  توده یک پارامتر تلفیقی است که به کشتی بود. زیست تک به
) با استفاده از 2000رشد است. نی و همکاران (  بحرانی رقابت در مراحل اولیۀ هگذارد. در برنج دور می

مستقیم  طور ز بههر هاي توده علف گرفتند که زیست گام چندمتغیره خطی نتیجه  به  رگرسیون گام
  .)22( گیرد زنی قرار می هاي برنج درهنگام پنجه توده بوته تأثیر زیست تحت

بیشتر  )هرز: برنج علف( 3:1روز پس از نشاکاري، تولید مادة خشک برنج در نسبت کاشت  15در 
اما با واسطه بیشتر بودن تعداد گیاهچۀ برنج در نسبت کاشت قابل انتظار بود.  هرز بود که به از علف

هرز توانست مادة  پیشرفت فصل رشد این تفاوت از بین رفت و در هنگام برداشت یک بوته علف
، همواره برتري )هرز: برنج علف( 1:3و  2:2کاشت  بوته برنج تولید کند. در نسبت 3خشکی بیشتر از 

مشابهی  هرز در هنگام برداشت وزن خشک کشتی دو گونۀ برنج و علف هرز مشاهده شد؛ اما تک علف
دیگر برتري نشان داد و با  هسوروف بر دو گونها  گونه یکشت تک یدر بررسدر واحد سطح تولید کرد. 

آبی تولید بیشتري  از برنج و سوروف )تن در هکتار 79/13گرم ماده خشک در مترمربع ( 1379 تولید
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شکل  و بهتن در هکتار)  61/11( در مترمربعخشک  همادگرم  1161 آبی نیز داشت. عملکرد سوروف
  بود. تن در هکتار)  59/9معادل  در مترمربع مادة خشک گرم 959(اي بیشتر از برنج  مالحظه قابل

  
  يریگ جهینت

گونه نیز ارتفاع  آبی بود و این ارتفاع بیشتري نسبت به سوروف يدر هنگام برداشت، سوروف دارا
و  آبی بیشترین ارتفاع را داشت روز پس از نشاکاري سوروف 57از برنج داشت. اگرچه حدود  يبیشتر
روز پس از  15آبی  همچنین تعداد پنجه سوروف تر بود. گونه سریع در این خوشهو ظهور  يرو غالف
داري بیشتر از سوروف بود؛ اگرچه پس از آن و در هنگام برداشت تفاوت  طور معنی به ينشاکار

در مترمربع و بیشتر از   گرم 46/6آبی،  در این زمان وزن خشک برگ سوروفداري نشان نداد.  یمعن
وارد رشد اولیه  تازه هدهد که در گون این نتایج نشان میگرم در مترمربع بود.  38/4سوروف به مقدار 

روز پس  71 هرز در شاخص سطح برگ دو گونه علف .باشد تر می رشد گیاه کوتاه هتر بوده و دور سریع
) بود که بیانگر دوام سطح 2/1آبی ( و بیشتر از سوروف 6/1از نشاکاري متفاوت و در سوروف معادل 

تر و کل ماده خشک تولیدي نیز بیشتر از  شایع دورة رشد طوالنی  هدر گوناست. سوروف برگ بیشتر 
  وارد بود. گونه تازه

فزایش تعداد پنجه، سطح برگ، وزن هاي مختلف کاشت سبب ا افزایش تعداد گیاهچه در نسبت
هرز  زراعی برنج و علف در مقایسه گیاهشد؛ اما هر گونه کل ماده خشک تولیدي در  و خشک برگ

شاخص ه و با پیشرفت فصل رشد تفاوت تیمارها از بین رفت ؛ چنانکهکاشت تأثیر چندانی نداشت نسبت
هرز بیشتر از برنج  کاشت در علفهاي  سطح برگ، وزن خشک برگ و کل ماده خشک در کلیه نسبت

هرز بتواند  علف هشد که با پیشرفت فصل رشد، حتی یک گیاهچ هرز موجب  بود. برتري رقابتی علف
آبی به برنج که حتی از  سوروف هشباهت گیاهچبرنج داشته باشد.  هگیاهچ 3رشدي برابر یا بیشتر از 

برنج را محتمل  هرز همراه با گیاهچه امکان کشت علف ،شباهت سوروف به برنج نیز بیشتر است
این واقعیت شود و باتوجه به  از آنجا که در نشاکاري برنج چند گیاهچه در یک کپه کشت میسازد.  یم

هرز قادر به فرار از  هاي علف هاي انتخابی در خزانه، عموماً بعضی گیاهچه رغم کاربرد علفکش علی که
افزایش روزافزون  و نیز شوند برنج به زمین اصلی منتقل میهاي  عملیات کنترل شده و همراه با گیاهچه

هرز از  هاي علف کش در بسیاري گونه هاي مقاوم به علف ها و ظهور بیوتیپ کش مقاومت به علف هپدید
 هزیرا حتی یک گیاهچ د.یاب هرز از خزانه افزایش می اهمیت انتقال علف آبی، جمله سوروف و سوروف

  اي ایجاد کند. مالحظه تواند خسارت قابل زمین اصلی منتقل شود، میهرز که از خزانه به  علف
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