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 گزيني يجا يهايبا برنج در سرآبي و سوروف سوروف يترقابروابط 
 

  3کومله، عباس شهدي2، مهدي نصيري محالتي2، عليرضا کوچکي1الميرا محمدوند*

 4زينب اورسجي و
  ،گروه زراعت دااست2، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گيالن زراعت و اصالح نباتات،گروه استاديار 1

 استاديار گروه توليدات گياهي، 4، رشت، سسه تحقيقات برنج کشورؤم ت علميأهي عضو3دانشگاه فردوسي مشهد، 

 دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گنبد کاووس
 14/12/1333 تاريخ پذيرش:؛  22/8/1333 تاريخ دريافت:

 1چكيده 

و سطططورو   (Echinochloa oryzoides)آبطططي  هرز سطططورو هطططايروابطططق رتطططابتي عل 
(Echinochloa crus-galliبا ) هرز: علط ) 4:4و  1:3، 2:2، 3:1، 4:4هاي کاشطت بطرنج در نسطبت

مورد بررسي ترار گرفت. عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه ، يامزرعه ک مطالعهيدر در هر کپه  (برنج
رز بطود. هياهطو تنها شاخص برداشت بطرنج بيشطتر از عل بوده هرز بيشتر از برنج عل هر دو گونه 

هاي سطري يهطاعملکرد نسبي )براساس توليطد پنهطه، عملکطرد بيولوژيطک و عملکطرد دانطه(، نمودار
 هرزدو گونطه علط انگر تابليت رتابت باالتر يتزاحم نسبي بضريب  و برنج تيغالبشاخص جانشيني، 
هاي مختلط  در نسطبت هرز(ا عل يگونه )برنج هر افزايش تعداد گياهچهبا  بود. ياه زراعينسبت به گ
افطت. يگونطه افطزايش آنعملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد نسطبي  ،کاشت
 ،هاي کاشطت. در کليه نسبتش داديآن را افزاشاخص غالبيت ز يشت نش سهم برنج در نسبت کايافزا

هرز: علط ) 3:1جز در نسبت کاشت هب ؛بيشتر از برنج بود هرزدو گونه عل  و دانه عملکرد بيولوژيک
عملکطرد  ،هرز. در مقايسطه دو گونطه علط ي داشطتندمشطابه عملکرد دانطههرز برنج و عل که  (برنج

تفطاوت . ولي شطاخص برداشطت آن بطاالتر از سطورو  بطود ،کمتر از سورو آبي بيولوژيک سورو 
؛ مشطاهده نشطد هرزعلط  عملکرد نسبي و ضريب تزاحم نسبي دو گونه ،عملکرد دانهن يداري بيمعن

آبي در مقايسه اگرچه عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد نسبي برنج در نتيهة رتابت با سورو 
 نشان داد.با سورو ، کاهش بيشتري 

 شاخص غالبيت، ضريب تزاحم نسبي، عملکرد نسبي، تابليت رتابت :يكليد يهاواژه
                                                   

 mohammadvand@guilan.ac.ir: ول مکاتبهئمس*
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 مقدمه

ان ي(. از م2414باشد )مون و همکاران، مهم و اساسي در توليد برنج ميهرز يک جزء هايکنترل عل 

يکطي از ( Echinochloa crus-galliهرز موجود در مزارع بطرنج، سطورو  )مختل  عل  يهاگونه

شود )ني و برنج مي در ياديز آن سبب کاهش عملکرد يرتابت يهرز بوده و برترعل هاي ن گونهيترمهم

داري تعداد پنهه در مراحل اولية طورمعنيبهسورو  (. 2414؛ مون و همکاران، 2444، 1332همکاران، 

شود؛ يديگر اجزاي عملکرد م ها وتوجه در تعداد سنبلهرشد برنج را کاهش داده و منهر به کاهش تابل

(. 2414روز بعد از نشاکاري انهام شود )مون و همکطاران،  34ن کنترل سورو  بايد حداکثر تا يبنابرا

E. Syn.  E. phyllopogon) 1ررسيطد يآبسطورو  هرز ايطن جطن ،هاي علط يکي ديگر از گونه

oryzicola( 2444و همکاران،  فيشر؛) )شطمار بههرز بسيار مهم در برنج غرتابي هايکه از عل  است

خوبي هرز در شرايق غرتاب به(. اين عل 2444؛ گيبسون و همکاران، 1331)ياماسو و همکاران،  رودمي

گونطه نيط(. ا2441کند )ياماسو، کند و تا حد زيادي از مراحل نمو برنج تقليد ميجوانه زده و رشد مي

هاي مرفولوژيکي و ها، ممکن است سازگاريکشهوازي، تقليد و مقاومت به عل يزني ببر جوانهعالوه

هرز اجازه دهند اثرات رتابطت گيطاه زراعطي را کطاهش دهطد لوژيکي داشته باشد که به اين عل فيزيو

؛ )فيشر E. macrocarpaSyn.  E. oryzoides) 2زودرس يسورو  آب  (.2444)گيبسون و همکاران، 

ديررس دارد. هر آبيبه سورو  يادين جن  است که شباهت زياز ا يگريگونه د ((2444و همکاران، 

ل، يطر و هيهرز توليد برنج در کاليفرنيا هسطتند )بطاهاير از نظر اتتصادي مهمترين عل ياخ يدو گونه

1332.) 

 )رادوسطووي،،زراعي است گياه-هرزثر در رتابت عل ؤم يمهاورت عوامل ترينمهم از يکي ،تراکم

زراعي تغييطر داد؛ زيطرا افطزايش توان با تراکم گياههرز را ميهايزراعي و عل (. رتابت بين گياه1381

تواند سهم گيطاه زراعطي از کطل موجطودي منطابع را بطاال ببطرد و تابليطت دسترسطي تراکم محصول مي

زراعي گيطاه-هرزرتابطت علط  بر زينهرز (. تراکم عل 1384هرز به آن را کم کند )آلدري،، هايعل 

توده و توليطد متري، زيسطتسانتي 24هاي کشت برنج در ردي (. 2444تأثير دارد )استکل و اسپراگو، 

متر( کطاهش داد؛ سطانتي 34تطر )هطاي پهندر مقايسطه بطا ردي را  E. crus-galli و E. colonaبذر 

متري سبز شدند، تنها سانتي 34هاي ردي روز بعد از سبزشدن برنج در  24هرزي که هايچنانکه عل 

                                                   
1- Late water-grass 

2- Early watergrass 
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ن يد بذر ايمانع تولمتري، سانتي 24هاي در بوته( توليد کردند؛ اما فاصله ردي دانه  3تعداد کمي دانه )

( نشطان دادنطد کطه اگرچطه 2441(. اتي  و تطالبرت )2414)چاوهان و جانسون،  ديگردهرز هايعل 

امطا مقطدار  ،هرز را کاهش دهدهش عملکرد در نتيهة رتابت عل تواند کازراعي ميافزايش تراکم گياه

کنترل سورو ، نه  شانيا زراعي متفاوت است. در آزمايشهرز و رتم گياهبه تراکم عل اين تأثير بسته 

درصطد افطزايش در کنتطرل  14ترين عامل محدودکننده بود. تراکم خوشه به ازاي هطر تراکم برنج، مهم

کيلوگرم در هکتار افزايش يافت. نطي  154ميزان خوشه در مترمربع و عملکرد، به 14ميزان سورو ، به

( نيز اظهار داشتند که تراکم سورو  در مقايسه بطا تطراکم بطرنج در عملکطرد بطرنج 2444و همکاران )

 مؤثرتر بود. 

ز ين زودرس يآبسورو  رود.يشمار مبهدر مزارع برنج استان گيالن هرز عل ع يشا گونه سورو 

ل ياز پتانسط يو اطالعطات( 2442و همکطاران،  يعقوبي)راً گزارش شده ياست که حضور آن اخ ياگونه

گونطة پاسطخ  يمنظطور بررسطق بهين تحقيلذا است. يآن در مزارع برنج استان در دست ن ييزاخسارت

سطاختن و فراهمت رتابتي آن در برابطر بطرنج يوارد به عمليات زراعي و مديريتي رايج منطقه و مزتازه

 رشت انهام شد.  -قات برنج کشوريدر موسسه تحقسورو ، ع يسه با گونه شايامکان مقا
 

 هامواد و روش

 -قات برنج کشوريهاي کامل تصادفي با سه تکرار در موسسه تحقق در تالب طرح بلوکين تحقيا

هرز فاکتوريل گونه عل به اجرا در آمد. تيمارهاي آزمايشي عبارت از ترکيب  1388رشت طي سال 

، 2:2، 3:1، 4:4 هرز: برنج در هرکپه )پنج سطح شاملآبي( و نسبت تراکم عل )سورو  و سورو 

هرز برنج و عل  يهاگياهچه ،موردنظر تراکمحصول سطوح  يبرا( بود. (هرز: برنجعل ) 4:4و  1:3

بررسي کپه هرز در هر تعداد گياهچة برنج و عل  ،يک هفته بعد از کاشت. ندجايگزين شددر هر کپه 

هرز در اوايل ارديبهشت ماه دار شده برنج و دو گونه عل بذرهاي جوانه شد.و درصورت نياز اصالح 

در محل تالتي خطوط عمود بر هم به  کردن زمين اصلي، نشاکاريپ  از آماده .ندشد يريگخزانه

. نشاکاري با دست و به تعداد چهار صورت گرفتذرپاشي ماه پ  از بمتر يک سانتي 24×25فواصل 

ها از متر بود. تمايز کرت 4/1×  5/5به ابعاد و کپه  24شامل  کرت هرگياهچه در هرکپه انهام شد. 

عنوان بههاي هر کرت از کنارهطريق عدم کاشت نشا بر روي ردي  مياني ايهاد شد. يک ردي  
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 ،کوددهي (،غرتابي) آبياري ها مورد استفاده ترار نگرفت.گيريهحاشيه در نظرگرفته شده و در انداز

 . ج انهام شديرا يهاروش خوار برنج مطابقمبارزه با کرم ساته و هرزهايعل دستي ساير وجين 

طر  کرت مترمربع يک 5/2روز پ  از نشاکاري( از  34زراعي )درهنگام رسيدگي گياهبرداشت 

هرز و برنج از هاي عل هاي حاشيه صورت گرفت. بعد از جداسازي بوتهپ  از حذ  ردي 

ها به همراه پانيکول با ترار ها از ساته با دست انهام شد. وزن خشک دانهيکديگر، جداسازي پانيکول

گيري شد. عملکرد گراد تا رسيدن به وزن ثابت، اندازهسانتيدرجه  14در آون و دماي دادن آنها 

با تعيين نسبت وزن پانيکول به دانه در هر نمونه و با  هرزعل شلتوک برنج و عملکرد دانة 

بُر هاي يک مترمربع از هر کرت ک درصد محاسبه شد. همچنين کلية بوته 12درنظرگرفتن رطوبت 

هرز تفکيک شده و تعداد کل هاي برنج و عل بوته ،ه آزمايشگاه منتقل شدند. در آزمايشگاهشده و ب

طور و تعداد پنهة بارور و نابارور و نيز ميانگين حداکثر ارتفاع هر کپه به پانيکول، تعداد کل پنهه

( و شاخص منظور محاسبة عملکرد بيولوژيک )ماده خشکگيري شد. بهجداگانه براي هر گونه اندازه

درجه  14برداشت دو گونه، پانيکول و کاه از يکديگر جدا شده و پ  از خشک شدن در آون در دماي 

گراد تا رسيدن به وزن ثابت، توزين شدند. در سورو  بعد از ظهور و تبل از رسيدگي سانتي

ر جداگانه طومترمربع( از هر کرت به 1کپه ) 24جهت جلوگيري از ريزش بذرها تعداد  هاپانيکول

همين منظور تهيه شده بود، ترار گرفت. در اين گونه عملکرد دانه و هاي توري که بهدرون کيسه

 عملکرد بيولوژيک با استفاده از اين مساحت برآورد شدند.

آبي و پنج هرز سورو  و سورو ها با درنظرگرفتن ترکيب فاکتوريل دو گونه عل تهزية داده

( در تالب (هرز: برنجعل ) 4:4و  1:3، 2:2، 3:1، 4:4برنج در هرکپه ) هرز:سطح نسبت تراکم عل 

هرز انهام شد. همچنين طور جداگانه براي برنج و عل هاي کامل تصادفي با سه تکرار بهطرح بلوک

هرز در هر تيمار، تهزيه با استفاده آرايش فاکتوريل اسپليت که در آن گياه جهت مقايسة برنج و عل 

 هاي اصلي، خرد شده بودند نيز صورت گرفت.هرز در کرت برنج و عل

شاخص  ،2، مهموع عملکرد نسبي1هرز با استفاده از عملکرد نسبيزراعي و عل رتابت ميان گياه

شد. عملکرد نسبي هر گونه در هر نسبت مخلوط از تقسيم ارزيابي  4و ضريب تزاحم نسبي 3غالبيت

                                                   
1- Relative yield (RY) 

2- Relative yield total (RYT) 

3- Aggressivity index (AI) 

4- Relative crowding coefficient (RCC) 
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کشتي آن گونه براساس تعداد پنهه در رمربع بر عملکرد تکهاي آن گونه در واحد متعملکرد بوته

هنگام برداشت، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه محاسبه شد. سپ  عملکردهاي نسبي محاسبه شده 

( 1311هاي مختل  کاشت، با استفاده از نمودارهاي سري جانشيني )هارپر، در هرگونه در نسبت

نه مورد تهزيه و تحليل ترار گرفت. همچنين مهموع عملکرد جهت تعيين توانايي رتابت نسبي دو گو

. (1325برگ، دنو دويت و ون 1311)هارپر، دست آمد نسبي از جمع مقادير عملکرد نسبي دو گونه به

شاخص غالبيت که از تفريق عملکردنسبي گونة رتيب از عملکردنسبي گونة موردنظر  ،بر آنعالوه

ضريب تزاحم نسبي با زراعي محاسبه شد. (، براي گياه2442شود )وانگ و همکاران، محاسبه مي

 (:1384جولي  و همکاران،  ؛2445تعيين شد )گيلي و همکاران،  ريزاستفاده از معادلة 
 

RCC= 
W1p/W2p

W1m/W2m
 or 

W2p/W1p

W2m/W1m  
 

و  W1pو  2:2در کشت مخلوط  2و  1هاي هوايي گونة ، وزن خشک اندامW2mو  W1mکه در آن 

W2p در کشت خالص هستند.  2و  1هاي هوايي گونة وزن خشک اندام 

 LSDها با استفاده از آزمون انهام و مقايسه ميانگين شدهمحاسبههاي تهزيه واريان  بر روي داده

 .صورت گرفتدرصد  5محافظت شده در سطح احتمال 

 

 ج و بحثينتا

 (1 جدول)نتايج تهزيه واريان  براساس : عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه و شاخص برداشت

کاشت و گونة تأثير نسبتهرز متفاوت بوده و تحتعملکرد و شاخص برداشت در برنج و عل 

 هايگرفتن ميانگين نسبت مقادير عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه با درنظر .داشتهرز ترار عل 

و در  هکتار در تن 3/3و  2/3 آبي در سورو  ،هکتار در تن 4/3و  1/11 ترتيب در سورو کاشت، به

باالتر از  داريطور معني(. عملکرد بيولوژيک سورو  به2 هکتار بودند )جدول در تن 4/2و  1/5برنج 

در مورد عملکرد  .اي باالتر از برنج بودمالحظه بلشکل تاهرز اخير نيز بهآبي و در گونة عل سورو 

عملکرد دانة  ،هرزدو عل  هرهرز مشاهده نشد؛ اگرچه داري بين دو گونه عل تفاوت معني ،دانه

 5توان اندازة بذر، وزن دانه )وزن هزار دانه درحدود برنج داشتند. علت اين امر را ميباالتري نسبت به

آبي در مقايسه با هرز سورو گرم( و وزن پانيکول بيشتر و در نتيهه شاخص برداشت باالتر در عل 
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کرد بيولوژيک برنج در تيمارهايي که درحال گرم( دانست. عمل 3سورو  )وزن هزار دانه درحدود 

ها که داري با آنکشتي نيز در محاسبه منظور شده بود(، تفاوت معنيرتابت با سورو  بودند )تيمار تک

که عملکرد دانة برنج در تيمارهايي که در رتابت حالي آبي بودند، نشان نداد؛ دردر رتابت با سورو 

هايي بود که در رتابت با داري کمتر از آننحو معنيهکتار(، به رد تن 2/2آبي بودند )با سورو 

هرز )با احتساب عل  کاشت برنج وهاي مختل هکتار(. در ميانگين نسبت در تن 2/2سورو  بودند )

 11آبي نسبت به رتابت با سورو ، کشتي برنج(، عملکرد دانة برنج در نتيهة رتابت با سورو تک

آبي ها بين برنج و سورو زماني بيشتر دورة پرشدن دانهبه هم هنشان داد. با توجدرصد کاهش بيشتري 

ويژه از نظر فنولوژيکي ( به2441هرز از برنج نسبت به سورو  )ياماسو، و تقليد بيشتر اين گونة عل 

 کند. ها خسارت بيشتري به عملکرد دانة برنج وارد ميرسد اين گونه در مرحلة پرشدن دانهنظر ميبه

 
 هرز در هنگام برداشت.برداشت برنج و علف( عملكرد دانه و شاخصF نتايج تجزيه واريانس )مقادير -1 جدول

 شاخص برداشت عملکرد دانه عملکرد بيولوژيک درجه آزادي تغيير منابع

 a 1 **33/18 ns13/4 *31/4هرزعل 

 b 3 **22/13 **11/21 ns82/1نسبت

 ns28/1 ns83/4 ns43/1 3 نسبت× هرزعل 

 c  1 **38/333 **51/31 **32/541گونه

 ns13/2 *25/1 **43/28 1 گونه×هرزعل 

 45/14** 44/31** 41/42** 3 گونه×نسبت

 ns 82/2 ns13/4 ns18/3 3 گونه×نسبت× هرزعل 

a  هايعل(  هرز سوروgalli-E. crus و سورو )آبي (E. oryzoides ؛)b هرز به برنج در هر نسبت تعداد گياهچه عل

و  45/4دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه **و  *هرز(؛ گونه کاشته شده )برنج و عل c(؛ 4:4، 1:3، 2:2، 3:1، 4:4کپه )

 دار.عدم وجود تفاوت معني ns؛ 41/4

 

 (درصد 5/42 )هاي برنهي که در رتابت با سورو  بودند بيشترين مقدار بوته در شاخص برداشت

رسد نظر ميبود. به (درصد 5/33)آبي داري بيشتر از گياهان زراعيِ در رتابت با سورو طور معنيبه و

شاخص برداشت  درنتيهه تر بوده وها ضعي آبي در پر کردن دانههاي برنج در رتابت با سورو بوته
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داري با برنج داشت و در رز تفاوت معنيهياهاست. شاخص برداشت عل  هها کاهش يافتنآ

 (. 2 درصد( نشان داد )جدول 4/24داري نسبت به سورو  )درصد( برتري معني 3/34آبي )سورو 

 
 . aهرز و برنج بر عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه و شاخص برداشتهاي علفتأثير رقابت گونه -2 جدول

 گونه
 شاخص برداشت عملکرد دانه  عملکرد بيولوژيک 

 هکتار( در )کيلوگرم )درصد(

E. oryzoides b34/3242 a21/3343 c83/34 

vs. O .sativa c81/4822 c11/2158 b52/33 

E. crus-galli a28/11128 a22/3442 d42/24 

vs. O. sativa c43/5412 b32/2213 a54/42 
a اعداد داراي حرو  مشابه در هر ستون براساس آزمون  .باشندهاي مختل  کاشت مياعداد ميانگين نسبتLSD  تفاوت

 (.45/4 داري ندارند )در سطح احتمالمعني
 

 تأثير تعداد گياهچة هر گونه در نسبتهرز تحت مقادير عملکرد و شاخص برداشت برنج و عل 

کاشت،  زراعي برنج با افزايش سهم برنج در نسبت(. در گياه3و  1هاي جدولکاشت ترار گرفت )

 3:1، 2:2، 1:3هاي کاشت داري افزايش يافت. در نسبتطور معنيعملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه به

هکتار و  در تن 2/3و  8/5، 3/3، 4/2ترتيب مقادير عملکرد بيولوژيک به (هرز: برنجعل ) 4:4و 

(. افزايش سهم 3 جدولهکتار بود ) در تن 5/4 و 2/2، 5/1، 4/1ترتيب بهمقادير عملکرد دانه 

هاي کاشت شد. در نسبت هرزعل  طورکلي سبب افزايش عملکردهرز در نسبت کاشت نيز بهعل 

)ميانگين دو گونه  هرزعل  مقادير عملکرد بيولوژيک (هرز: برنجعل ) 4:4و  1:3، 2:2، 3:1

)ميانگين دو  هرزعل  هکتار و مقادير عملکرد دانه در تن 1/12و  5/11، 5/3، 1/1ترتيب به هرز(عل 

هرز در نسبت با افزايش تعداد عل  هکتار بود. در تن 2/3 و 3/3، 4/3، 1/2ترتيب به هرز(گونه عل 

مترمربع  در بوته 24و  44، 24ترتيب به هرز در واحد سطح بهبوته، تراکم عل  3و  2، 1کاشت به 

و  22، 42درصد کاهش در عملکرد بيولوژيک برنج و  13و  22، 44ترتيب سبب افزايش يافت که به

که افزايش تعداد در حالي ؛کشتي برنج گرديددرصد کاهش در عملکرد دانة برنج در مقايسه با تک 18

د کاهش در عملکرد درص 33و  25، 3ترتيب سبب تنها بوته در نسبت کاشت، به 3و  2، 1برنج به 

هرز کشتي عل هرز در مقايسه با تکدرصد کاهش در عملکرد دانة عل  24و  12،  8بيولوژيک و 
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حتي يک  ،کاشت، بيشتر از برنج متناظر بود. بنابراينهرز در هر نسبتشد. عملکرد بيولوژيک عل 

شکي بيشتر از سه گياهچة تواند مادة خهرز که از خزانه به زمين اصلي منتقل شود، ميگياهچة عل 

هرز حضور داشت، برنج نشا شده توليد کند. عملکرد دانة برنج در مخلوطي که تنها يک بوتة عل 

 هرز بيشتر از برنج بودها، عملکرد دانة عل هرز نداشت. اما در ساير نسبتداري با عل تفاوت معني

 . (3 )جدول

 
 .aهرزتأثير نسبت كاشت گياهان بر عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه و شاخص برداشت در برنج و علف -3 جدول

 هرزنسبت عل 

 زراعيبه گياه

 شاخص برداشت  عملکرد دانه   عملکرد بيولوژيک

  هکتار( در )کيلوگرم )درصد(

 d عل  هرز برنج  d عل  هرز برنج  bd عل  هرز برنج
3:1 b14/5158 d14/1142 **  b81/2532 c44/2134 ns  b52/33 a34/31 ** 

2:2 c81/3251 c11/3542 **  c41/1543 bc53/3422 **  ab41/44 b12/21 ** 

1:3 d33/1332 b83/11524 **  d38/324 ab34/3328 **  a15/43 b52/25 ** 

 ** a33/3583 a21/12144 **  a15/4412 a13/3214 **  ab45/41 b35/25 کشيتک

a  اعداد ميانگين دو گونه عل( هرز(  سوروgalli-E. crus و سورو )آبي (E. oryzoidesمي ))اعداد داراي ؛ باشند

دار بودن تفاوت معنيb(؛ 45/4 داري ندارند )در سطح احتمالتفاوت معني LSDحرو  مشابه در هر ستون براساس آزمون 

 هاي کاشت.هرز در هريک از نسبتبرنج و عل 

 

توجهي بر برنج دارد و سبب کاهش نتايج مطالعات متعدد نشان داده که سورو  برتري رتابتي تابل

(. آلودگي 2414؛ مون و همکاران، 2444، 1332شود )ني و همکاران، مالحظة عملکرد در برنج ميتابل

هيل و شود )درصد کاهش عملکرد برنج مي 54شديد سورو  و عدم کنترل مناسب سبب بيش از 

بوته در مترمربع، سطوح آستانه جهت آغاز  14تا  5ميزان هايي از سورو  به(. جمعيت1385همکاران، 

( دريافتند 1331استابر و همکاران )(. 1388د )اسميت، شوناتدامات کنترلي در توليد برنج محسوب مي

 21عملکرد برنج را  متر از يک گياه برنج ترار داشته باشد،سانتي 44 که يک گياه سورو  که به فاصلة

 51گياه در مترمربع، عملکرد برنج را  3اي ديگر سورو  در تراکم دهد. در مطالعهدرصد کاهش مي

گياه  14فصل در يونان نشان داد که (. مطالعات رتابت تمام1382ماون و بارت، درصد کاهش داد )

(. 2444 لو و همکاران،درصد کاهش داد )واسيالکوگ 24سورو  در مترمربع عملکرد برنج را تا 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 و همكارانالميرا محمدوند 

519 

تواند عملکرد برنج را بوته سورو  در مترمربع مي 24( گزارش کردند که 1331دوندر و همکاران )ون

بوته در  44روز رتابت سورو  با تراکم  134درصد کاهش دهد. در آزمايشي ديگر، بعد از  84ميزان به

( 1388(. اسميت )2441ران، درصد ثبت شد )ويدوت و همکا 14مترمربع کاهش عملکرد حدود 

توجه به درصد کاهش داد و بدون 14فصل سورو ، عملکرد برنج را تا گزارش کرد که تداخل تمام

 ( نيز گزارش کرد که1331تراکم برنج، با افزايش جمعيت سورو  عملکرد برنج کاهش پيدا کرد. لو )

( اظهار داشتند که با 1328کاران )کرد. نودا و هم پيدا سورو  کاهش تراکم افزايش با برنج عملکرد

اي کاهش مالحظهتابل بوته در مترمربع عملکرد برنج به نحو 124افزايش تراکم سورو  بين صفر تا 

تراکم برنج متفاوت بود. جزئي از  توجهي براساس سطح حاصلخيزي ونحو تابليافت. درصد کاهش به

، اهميت عبارت از تعداد خوشه، وزن دانهترتيب عملکرد که در کاهش عملکرد برنج نقش داشت به

راستاي کنترل سورو  در  ،بود. بنابراين تعداد سنبلچه در هر خوشه و درصد باروري سنبلچه

هاي گونه(. 2441اهميت است )اتي  و تالبرت،  حداکثر رساندن پتانسيل عملکرد برنج حائزبه

آبي و شود. وتتي رتابت سورو برنج ميتوجه در عملکرد آبي نيز سبب ايهاد خسارت تابلسورو 

درصد کاهش يافت.  18روز ابتداي فصل رشد صورت گرفت، عملکرد برنج حداتل  34برنج فقق در 

 42درصد کاهش عملکرد در سال اول و  53آبي و برنج در تمام طول فصل رشد سبب رتابت سورو 

مترمربع از  در بوته 244نين تراکم (. همچ2442درصد در سال دوم آزمايش شد )گيبسون و همکاران، 

 33ميزان آبي زودرس و ديررس، سبب کاهش عملکرد برنج بههرز سورو هايمخلوط جمعيت عل 

آبي زودرس و ديررس هاي سورو (. توليد وزن خشک گونه2441درصد شد )گيبسون و همکاران، 

بوته در مترمربع،  32مترمربع و با تراکم گرم در  884بوته در مترمربع،  82در رتابت با برنج، با تراکم 

درصد کاهش يافت  42و  53ترتيب هاي مذکور، عملکرد برنج بهگرم درمترمربع بود. در تراکم 454

در  بوته 244اظهار داشتند که تراکم ( 2441گيبسون و همکاران )(. 2442)گيبسون و همکاران، 

 33ميزان زودرس و ديررس، عملکرد برنج را به آبيهرز سورو هايمترمربع از مخلوط جمعيت عل 

 .درصد کاهش داد

با درنظر . داشت با يکديگرپوشاني زيادي همکاشت مختل  هاي نسبتدر شاخص برداشت برنج 

 43بيشترين شاخص برداشت )هرز، برنج در رتابت با دو گونه عل  گرفتن ميانگين شاخص برداشتِ

کمترين شاخص هرز: برنج( و عل  1:3مخلوط داراي کمترين تعداد گياهچة برنج )نسبت درصد( در 

هرز: برنج( عل  3:1در مخلوط داراي بيشترين تعداد گياهچة برنج )نسبت درصد(  44برداشت )
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(. 2441شود )اتي  و تالبرت، . کاهش تراکم برنج سبب افزايش شاخص برداشت برنج ميمشاهده شد

هرز که بيشترين رتابت با يشترين مقدار شاخص برداشت در کمترين نسبت حضور عل هرز بدر عل 

داري با درصد تفاوت معني 22ها با ميانگين درصد(، مشاهده شد و ساير نسبت 32برنج را داشت )

 .(3 )جدول هرز کمتر از برنج بودشاخص برداشت عل  ،هايکديگر نشان ندادند. در کلية نسبت

سورو   ( نشان داد که4 )جدول هرز و برنج در هنگام برداشتهاي عل ي گونهتکشمقايسة تک

و با  داشتهبرتري آبي و برنج سورو از نظر توليد مادة خشک در واحد سطح )عملکرد بيولوژيک( بر 

آبي توليد بيشتري داشت. عملکرد بيولوژيک تن مادة خشک در هکتار از برنج و سورو  8/13توليد 

 2/3کشتي اي بيشتر از برنج بود. برنج در تکمالحظهشکل تابلتن در هکتار و به 2/11نيز آبي سورو 

داري تفاوت معني هرزعل  کشتي دو گونهعملکرد دانه در تک تن در هکتار مادةخشک توليد کرد.

تن  5/4آبي و سورو  بود. عملکرد دانة برنج ترتيب در سورو هکتار به در تن 5/3و  1/3نداشت و 

رغم کمتر بودن هرز بود. علت بيشتر بودن عملکرد دانة برنج علييهادر هکتار و باالتر از عل 

درصد و  41کشتي عملکرد بيولوژيک آن، در ارتباط با شاخص برداشت باالتر برنج است که در تک

درصد و  5/28آبي هرز بود. شاخص برداشت سورو هاي عل اي بيشتر از گونهمالحظهنحو تابلبه

 درصد بود. 22ميزان بيشتر از سورو  به

 
 .a هرز و برنج در هنگام برداشتهاي علفكشتي گونهشده در تك گيريصفات اندازهمقادير  -4 جدول

 گونه
 شاخص برداشت عملکرد دانه عملکرد بيولوژيک

 )کيلوگرم در هکتار( )درصد(

E.oryzoides b24/11245 b23/3144 b51/28 

E.crus-galli a33/13134 b51/3481 c13/22 

O.sativa c33/3583 a15/4412 a45/41 
a  اعداد داراي حرو  مشابه در هر ستون براساس آزمونLSD (.45/4 داري ندارند )در سطح احتمالتفاوت معني 

 

بارور عملکرد نسبي و شاخص غالبيت براساس تعداد پنهة : هرززراعي و علفارزيابي رقابت گياه

هرز متفاوت بوده و با نسبت کاشت اثر متقابل عل  هنگام برداشت و عملکرد بيولوژيک، در برنج و
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تأثير گونة داشتند. عملکردهاي نسبي و شاخص غالبيت محاسبه شده براساس عملکرد دانه تحت

 (.5 لآبي( نيز ترار گرفتند )جدوهرز )سورو  و سورو عل 

 
( عملكرد نسبي و شاخص غالبيت براساس تعداد پنجه، عملكرد بيولوژيك F نس )مقاديرنتايج تجزيه واريا -5 جدول

 هرز.و دانه برنج و علف

 درجه تغيير منابع

 آزادي

 شاخص غالبيت  عملکرد نسبي

 تعداد

 پنهه

 عملکرد 

 بيولوژيک

 عملکرد 

 دانه
 

 تعداد

 پنهه

 عملکرد 

 بيولوژيک

 عملکرد

 دانه

 aهرزعل 

 bنسبت

 *نسبتهرز عل 

  cگونه

 هرز *گونهعل 

 نسبت*گونه

 هرز *نسبت*گونهعل 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

ns 21/1 
ns 82/4 
ns 52/4 
** 84/55 
ns 83/4 
** 21/13 
ns 45/4 

ns 21/2 
ns 43/2 
ns 51/2 
** 21/143 

ns 13/4 
** 12/42 
ns 22/2 

* 34/1 
* 54/5 
ns 32/4 
** 24/582 
** 52/13 
** 23/25 
ns 34/2 

 

ns 42/4 
ns 53/2 
ns 32/4 
** 84/55 
ns 83/41 
** 21/13 
ns 45/4 

ns 42/4 
** 22/11 
ns 41/4 
** 21/143 

ns 13/4 
** 12/44 
ns 22/2 

* 54/5 
** 33/14 
ns 33/2 
** 24/582 
** 52/13 
** 23/25 
ns 34/2 

a  هايعل(  هرز سوروgalli-E. crus و سورو )آبي (E. oryzoides ؛)b هرز به برنج در هر نسبت تعداد گياهچه عل

و  45/4دار در سطح احتمال معنيترتيب به **و  *هرز(؛ گونه کاشته شده )برنج و عل  c(؛ 4:4، 1:3، 2:2، 3:1، 4:4کپه )

 دار.عدم وجود تفاوت معني ns؛ 41/4
 

با افزايش نسبت  ک و عملکرد دانه(يولوژي)براساس تعداد پنهه، عملکرد ببرنج عملکرد نسبي 

 ، شکل2 )جدول افزايش يافت( p<45/4)داري معني طوربهدر هر سه سطح زراعي در مخلوط، گياه

شکل مشابه و به (هرز: برنجعل ) 1:3و  2:2هاي کاشت هرز در نسبتعل توليد نسبي پنهه . (1

هرز در نسبت کاشت بود. افزايش سهم عل  (هرز: برنجعل ) 3:1اي باالتر از نسبت مالحظهتابل

. در (2 )جدول هرز را در سه نسبت کاشت افزايش دادداري عملکرد بيولوژيک نسبي عل طور معنيبه

با دو سطح  (هرز: برنجعل ) 2:2داري بين نسبت کاشت هرز، تفاوت معنيعملکرد نسبي دانة عل 

نحو به (هرز: برنجعل ) 1:3هرز در نسبت کاشت عل  دانه ديگر مشاهده نشد؛ اما عملکرد نسبي

توليد پنهة و عملکرد (. 1 شکلبود ) (برنج هرز:عل ) 3:1کاشت توجهي بيشتر از نسبتتابل

مورد  مشابه بود. اما در (هرز: برنجعل ) 3:1در نسبت کاشت  ،هرزبيولوژيک نسبي برنج با عل 
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عملکرد  ،ها. در ساير نسبت(58/4در مقابل  12/4) شتبرتري دا بر برنج هرزعملکرد دانة نسبي، عل 

 1:3و  2:2کاشت  يهادانه در نسبت يبود؛ چنانکه در مورد عملکرد نسب بيشتر از برنج هرزنسبي عل 

با در بود.  22/4و  35/4 برنج و در 33/4و  84/4ب در عل  هرز يترتر بهين مقادي، ا(هرز: برنجعل )

ترتيب براساس توليد پنهه، عملکرد بيولوژيک و دانه، عملکرد نسبي تيمارها بهنظر گرفتن ميانگين کلية 

 يهاي مختل  کاشت، برامهموع عملکرد نسبي در نسبتهرز بود. درصد عل  45و  51، 55برنج 

عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه، مهموع عملکرد  يداري با يک نشان نداد؛ اما براپنهه تفاوت معني

زراعي در مخلوط، ت برنج با افزايش نسبت گياهيشاخص غالب کشتي بود.ها بيشتر از تکنسبي مخلوط

و  -43/4، -18/4، يعملکرد دانه نسب ير براين مقاديداري در هر سه سطح افزايش يافت. اطورمعنيبه

( 1332پررا و همکاران )بود.  (هرز: برنجعل ) 1:3و  2:2، 3:1کاشت  يهاب در نسبتيترتبه -14

و  5/4شرايق افزودن کود عموماً باالتر از  ويژه درگزارش کردند که عملکردنسبي سورو  به

 بود. 5/4عملکردنسبي برنج همواره کمتر از 
 

 .a و شاخص غالبيت برنجهرز علفتأثير نسبت كاشت بر توليد نسبي عملكرد در برنج و  -6 جدول
هرز به نسبت عل 

 زراعيگياه

 شاخص غالبيت توليد نسبي پنهه 

 برنج

 شاخص غالبيت عملکرد بيولوژيک نسبي 

 مهموع هرزعل  برنج  مهموع هرزعل  برنج برنج

3:1 a 51/4 b 55/4 a 12/1 a 43/4-  a 24/4 c 24/4 a 24/1 a 41/4- 

2:2 b 34/4 a 14/4 a 44/1 b 32/4-  b 35/4 b 12/4 a 11/1 b 41/4- 

1:3 c 22/4 a 83/4 a 45/1 c 21/4-  c 21/4 a 31/4 a 12/1 c 23/4- 

  a 1     b 1   کشيتک

 -31/4  12/4 33/4  -32/4  23/4 38/4 نيانگيم
a  اعداد ميانگين دو گونه عل( هرز(  سوروgalli-E. crus و سورو )آبي (E. oryzoidesمي ))اعداد داراي ؛ باشند

 (.45/4 داري ندارند )در سطح احتمالتفاوت معني LSDحرو  مشابه در هر ستون براساس آزمون 

 

عملکرد نسبي  آبي نشان داد که اگرچه دو گونه از نظرهرز سورو  و سورو عل  مقايسة دوگونه

آبي (؛ اما عملکرد نسبي برنج در تداخل با سورو 1 داري با يکديگر نداشتند )جدولتفاوت معني

آبي در مقايسه با سورو  اثر بازدارندگي دهد که سورو کمتر از سورو  بود. اين نتيهه نشان مي

دهد. دانه( بيشتر کاهش ميکند و رشد و توليد آن را )پنهه، مادة خشک و بيشتري بر برنج تحميل مي
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همچنين مهموع عملکرد نسبي و شاخص غالبيت براساس عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه، در 

 آبي کمتر از مخلوط برنج و سورو  بود.مخلوط برنج و سورو 
 

 
 .a(AI) يت برنجو شاخص غالبهرز علفهرز با برنج بر توليد نسبي عملكرد در برنج و هاي علفتأثير رقابت گونه -7 جدول

 هرزگونه عل 
 AI عملکرد دانه نسبي  AI عملکرد بيولوژيک نسبي  AI توليد نسبي پنهه

 برنج مهموع هرزعل  برنج  برنج مهموع هرزعل  برنج  برنج مهموع هرزعل  برنج

E.oryzoides b
 34/4 a 23/4 a 43/1 a 35/4-  b 34/4 a 11/4 a 11/1 b 43/4-  b 31/4 a 84/4 b 12/1 b 53/4- 

E.crus-galli a
 41/4 a 23/4 a 14/1 a 28/4-  a 43/4 a 14/4 a 11/1 a 31/4-  a 45/4 a 84/4 a 22/1 a 33/4- 

a اعداد داراي حرو  مشابه در هر ستون براساس آزمون باشند؛ هاي مختل  کاشت مياعداد ميانگين نسبتLSD  تفاوت

 (.45/4 داري ندارند )در سطح احتمالمعني
 

هرز متفاوت نتايج تهزيه واريان  ضريب تزاحم نسبي نشان داد که اين شاخص در برنج و عل 

(. ضريب تزاحم نسبي معيار مناسبي از 8 هرز ترار نگرفت )جدولتأثير گونة عل اما تحت  ،بود

رود و غالبيت يک کار ميهاي رتيب بهگيري توانايي رتابت گونهتوانايي رتابت است و براي اندازه

(. ضريب تزاحم نسبي وتتي دو گونه 1388کند )فلمينگ و همکاران، گونه بر گونة ديگر را تعيين مي

 ؛2445کند )گيلي و همکاران، ن شاخص رتابت عمل ميعنواشوند، بههاي مساوي مخلوط ميبا نسبت

دهد که دو گونه رتباي مشابهي (. ضريب تزاحم نسبي برابر با يک نشان مي1384جولي  و همکاران، 

هاي مجموع عملكرد نسبي در واكنش به نسبت برنج و  هرز، علف عملكرد دانه نسبي  -1شكل 

 .هرززراعي و علفمختلف گياه
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ترتيب دهد که يک گونه در مقايسه با گونة ديگر بههستند و مقادير کمتر يا بيشتر از يک نشان مي

 (. 1324ويت، تري است )دتر يا تويرتيب ضعي 
 

( ضريب تزاحم نسبي براساس تعداد پنجه، عملكرد بيولوژيك و دانه برنج F نتايج تجزيه واريانس )مقادير -8 جدول

 .a هرزو علف

 **و  *هرز(؛ گونه کاشته شده )برنج و عل  b(؛ E. oryzoides) آبي( و سورو galli-E. crusهرز سورو  )هايعل 

 دار.عدم وجود تفاوت معني ns؛ 41/4و  45/4دار در سطح احتمال معنيترتيب به

 

ترتيب براساس توليد پنهه، عملکرد بيولوژيک و دانه، تيمارها بهبا در نظر گرفتن ميانگين کلية 

دهد که (. اين نتايج نشان مي3 بود )جدول هرزدرصد عل  33و  44، 41ضريب تزاحم نسبي برنج 

ترتيب بر عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و توليد هرز با برنج بهاهميت خسارت ناشي از تداخل عل 

نسبي برنج نسبت به  تزاحم ( اظهار داشتند که ضريب1332و همکاران ) پررا. پنهه بيشتر است

در شرايق افزودن کود کمتر از شرايق عدم مصر  کود بود سورو ، براساس وزن خشک نهايي گياه، 

 کاهش يافت. در آزمايش ديگري ضريب تزاحم نسبي سورو  در توليد پنهه و وزن 2/4به  4/4و از 

هرز و مشابه رتم بازدارندة توي و هيبريد از رتم برنج بازدارندة ضعي  عل خشک شاخساره، بيشتر 

 (.2445اين دو بود )گيلي و همکاران، 

 

 .a هرزعلفضريب تزاحم نسبي در برنج و  -9 جدول 
 عملکرد دانه عملکرد بيولوژيک توليد پنهه گونه

 24/4 28/4 14/4 برنج

 23/1 54/1 54/1 هرزعل 

 

 

 

 عملکرد دانه عملکرد بيولوژيک تعداد پنهه درجه آزادي تغيير منابع

 aهرز عل 

 bگونه 

 هرز*گونهعل 

1 

1 

1 

ns 34/4 
* 42/14 

ns 52/4 

ns 88/2 
** 28/23 
ns 14/3 

ns 84/2 
** 14/55 
ns 48/1 
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 كلي يريگجهينت

گونه افزايش و عملکرد گونه رتيب کاهش آنعملکرد طورکلي به، گونه هرتراکم افزايش با اگرچه 

هه ين نتيا .بودهرز عملکرد عل  بربرنج  بيشتر از اثرعملکرد برنج بر هرز عل رتابت  تأثير امايافت؛ 

ک يجا که با حضور تنها دهد. از آنيرا نشان مبرنج  در مزارعو سورو   يآبت رتابت سورو ياهم

ها و عملکرد دانه آن هرز بيشتر از برنجعملکرد بيولوژيک هر دو گونه عل  ،هرز در هر کپهعل 

اين  تأکيد کرد.خزانه به زمين اصلي اهچه از ينتقال گااز  يريتوان بر لزوم توجه به جلوگيم ،بودمشابه 

عملکرد دانة مشابهي با  و بيولوژيک کمترعملکرد بيشتر،  آبي شاخص برداشتسورو  کهواتعيت 

 ،دادشاخص برداشت برنج را بيشتر از سورو  کاهش  و عملکرد نسبي، هسورو  داشته و عملکرد دان

وارد برنج رشد و توليد آبي در مقايسه با سورو  اثر بازدارندگي بيشتري بر که سورو  بيانگر آنست

مديريتي جهت بهينة  يراهکارها يگونه در منطقه و طراحمقابله با توسعه اين اهميت و لذا سازديم

 .يابدضرورت ميهرز ساز شدن اين عل در صورت مسئله يگيربهره
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Abstract 1 

Competitive relationships of watergrass (Echinochloa oryzoides) and 

barnyardgrass (Echinochloa crusgalli) with rice in different plant proportions of 

0:4, 1:3, 2:2, 3:1, and 4:0, weed:rice in each hill were investigated in a field 

experiment. Weed biological and grain yield (both Echinochloa species) were 
higher than rice; however, the harvest index was higher for rice compared to weed 

species. Relative yields (based on number of tillers, biological yield, and grain 

yield), replacement series diagrams, rice aggressivity index, and relative crowding 
coefficient exhibited higher competitiveness for weed than rice. Rising in the ratio 

of each species at the planting proportion increased the biological, grain and 

relative yield and harvest index in both rice and weed. Furthermore, it caused an 
increase in rice aggressivity index. In all tested plant proportions, weeds were 

superior to rice regarding biological and grain yield, except for 1:3 weed:crop in 

which both species were similar for grain yield. Comparing two Echinochloa 

species, watergrass, had lower biological yield, but higher harvest index. Grain and 
relative yields, and relative crowding coefficient were not significantly different for 

two weed species; however watergrass led to more reduction in grain yield, harvest 

index, relative yield and aggressivity index of rice. 
 

Keywords: Aggressivity index, Competitive ability, Relative crowding coefficient, 

Relative yield 
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