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  سوروف برنجو  (Echinochloa crusgalli) سوروف هرز علفمطالعه واکنش 
(Echinochloa oryzicola) به عمق آب و خاك  

  يد نحوی، مجیعقوبیژن ی، بزادهیمحمدعل، حسن يمحمدجواد گل محمد
  موسسه برنج کشور یات علمیه اعضاء ،دانشگاه تهران يدانشکده کشاورز یات علمیه عضو، هرز يها علفارشد  یکارشناس يودانشج

  دهیچک
سوروف و سوروف برنج در موسسه برنج  یزن جوانهر نوع رقم سوروف، عمق آب و عمق خاك در سرعت و درصد یتاث یابیبه منظور ارز

 طیدر شرادر سه تکرار  یکامل تصادف يها ل و در قالب طرح بلوكیش به صورت فاکتوریآزما. دانجام ش 1387در سال ) رشت( کشور
و عمق  )متر یسانت 9و  6، 3، 0(  عمق آب ،)سوروف و سوروف برنج( هرز شامل گونه علف یشیآزما يمارهایت. دیاجرا گرد يگلخانه ا
ر بوته ها، ی، درصد مرگ و میزن جوانهسرعت  يعمق آب روانس نشان داد یه واریج تجزینتا .بود )متر یسانت 5/3و  5/2، 5/1، 5/0( خاك
 يبرا یزن جوانهن درصد یانگیم .است دار یمعنسوروف  ياما رو نداشته يدار یمعنر یتاث هوشمندسوروف  یزن جوانهشه چه و درصد یطول ر

ن یانگیم .بود دار یمعنهر دو گونه  ير شده براعمق خاك در مورد صفات ذک. درصد بود 30سوروف  يدرصد و برا 3/55سوروف برنج 
و  10، 11، 17درصد و در سوروف  13و  17، 20، 27ب یسوروف هوشمند به ترت در یو خاک یآب يمارهایدر اثر متقابل ت یزن جوانهسرعت 

 .درصد بوده است 4

 .، غرقاب، سوروف، سوروف برنجیزن جوانه :يدیکلمات کل

  

Study the response of barnyardgrass(Echinochloa crusgalli(L.) Beauv) and early watergrass 
(Echinochloa oryzicola(Ard) Fisher) on water depth and soil depth 

Mohammad javad Golmohammadi, hasan mohammad Alizadeh, Bijan Yaghoubi and Majid Nahvi 
Msc. Student of weed science, Karaj Campus,Tehran University, Rice Research Institute of Iran, Rasht 

Abstract 

In order to evaluate the effects water depth, soil depth and type Barnyardgrass on germination speed and germination 
percentage of Barnyardgrass and Early-watergrass, an experiment was conducted at Rice Research Institute of Iran 
(Rasht) in 2007. The experimental design was Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications and 
with factorial arrangement of treatments in greenhouse. Treatments included barnyardgrass species (EchinochloaCrus-
galli and Echinochloa Oryzicola), water depth (0, 3, 6 and 9 cm) and soil depth (0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 cm). Results 
showed that water depth were not significantly affected on germination speed, plant died percentage, radical length and 
germination percentage of early watergrass but water depth were significantly affected on Barnyardgrass. Average 
germination percentage to water depth and soil depth were 55/3 % for early watergrass and for Barnyardgrass 30 %. 
Soil depth were significantly affected for two species. Interaction between water depth and soil depth significant on 
mean speed Germination such as on Early-watergrass 27, 20, 17 and 13 % and on Barnyardgrass 17, 11, 10 and 4 %. 
Key words: Germination, Submerge, Barnyardgrass, Early watergrass 

  مقدمه
غالب  هرز مهم و گذشته علف دو سالتا قبل از . شود یم د برنج محسوبیو عامل محدودکننده تول ید آفت اصلیهرز بدون ترد يها علف

ده که به یالن مشاهده گردیدر گ يدیجد هرز علف راًًیاخ .بود)  Echinochloa crus-galli(گونه کشور سوروفشمال  يزارهایشالدر 
از  یکی یزن جوانه .)1(اد شده استید از آن یک گونه مهاجم مشکل ساز جدیمعروف است و به عنوان  2ا سوروف هوشمندی 1سوروف برنج

اجات یاز احت یکی .کند یآن را کنترل م یو خارج ین عوامل داخلیب يده ایچیپ) روابط(اهان است که تعامالتین مراحل نمو گیتر یبحران

                                                             
1 Rice barnyardgrass 
2 Intelligent barnyardgrass  
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 یزن جوانهژن قادر به یط بدون حضور اکسیسوروف برنج در شرا ).2(اهچه وجود هواستیو استقرار گ یزن جوانه يالزم و معمول برا
سوروف  يو رشد بعد یزن جوانهبعالوه . برد یم باالتر یرا در مزارع آبسوروف برنج  یقدرت رقابت يهواز یط بیدر شرا یزن جوانه). 5(است

در  یژن باعث اختالف کمیا عدم حضور اکسیا حضور ی یکینور، تار). 3(ر استت کنواختی يهواز یط بیبرنج نسبت به برنج در شرا
تا  2بذور در . است یزن جوانهژن قادر به یط بدون حضور اکسیشود، سوروف برنج در شرا یم سوروف برنج هرز علفبذر  یزن جوانهدرصد 

 ).3(ده بودیروز رس 7درصد تا  98تا  92از  یزن جوانهد ط غرقاب جوانه زده بودند و درصیگراد در شرا یدرجه سانت 25 يروز در دما 3
د یکنواخت و بزرگتر و نسبت به اندازه بذر تولی یزن جوانهدرصد  يزند و دارا یم ع تر از برنج جوانهیسر يهواز یط بیسوروف برنج در شرا

دارند که سوروف برنج قادر به  یم انیب) 1981(دلمار و همکاران). 5(جاد کرده بودیشگاه ایرا در آزما کنواخت تریل تر و یشه طویر
ن گونه در یبذر ا .باالتر رود ین خود باعث خواهد شد که قدرت رقابت آن در مزارع برنج آبیبوده و ا يهواز یط بیدر شرا یزن جوانه

ل یست که دلین یزن جوانهقادر به ج مانند آن یزنند اما گونه را یم جوانه یمتر به راحت یسانت 5ش از یغرقاب در عمق آب ب يکاریمزارع شال
 ).4(دارند یم انیژن بیبه اکسها  تهیمتفاوت وار يازهاین امر را نیا

  هامواد و روش
در موسسه  1378ن مطالعه در سال یا سوروف و سوروف برنج یزن جوانهر عمق آب و عمق خاك در سرعت و درصد یتاث یابیبه منظور ارز
 يگلخانه ا طیدر شرادر سه تکرار  یکامل تصادف يها ل و در قالب طرح بلوكیبه صورت فاکتور شیآزما. انجام شد) رشت(برنج کشور
، 5/0(و عمق خاك )متر یسانت 9و  6، 3، 0( عمق آب ،)سوروف و سوروف برنج(هرز شامل گونه علف یشیآزما يمارهایت. دیاجرا گرد

ک یش دو بار،ین آزمایا .انجام شد) متر یسانت 30×30( به ابعاد یکیپالست ينهاگلداش با استفاده از یبوده و آزما )متر یسانت 5/3و  5/2، 5/1
در درون  جوانه دار نشده بذور شیآزما يب که براین ترتیبذور جوانه دار شده اجرا شد به ا يگر برایو بار د جوانه دار نشده يبار برا

 يبرا .دیآن اعمال گرد يرو یو خاک یمختلف آب يمارهایرفت و تشوند قرار گ و جوانه دار ساندهینکه خیعدد بذر بدون ا 20هرگلدان 
بذر جوانه دارشده  20چه در هر گلدان ه شینان از خروج ریاطم حصولو پس از هجوانه دار شد هرز علفابتدا بذور دو گونه  ش دومیآزما

مختلف  يمارهایت يارتفاع آب برا )روز 28(شیدر طول دوره آزما. دیاعمال گردآن  يرو عمق غرقاب و خاكمختلف  يمارهایقرار و ت
ن سرعت ییتع يکه از خاك خارج شده بودند برا يو بذور جوانه دار شده ا در طول روز تعداد بذور جوانه زده .ثابت نگه داشته شد

  .دیآ یم ر بدستیز يها از روش یزن جوانهسرعت و درصد . دین آن ثبت گردیانگیدو گونه سوروف شمارش و م یزن جوانه
  یزن جوانهسرعت ) = تعداد بذورجوانه زده / تعداد روزها ( × 100

  یزن جوانهدرصد ) = تعداد جوانه زده/ تعداد کل(  × 100
 نسخه Excell رسم نمودارها از نرم افزار يبرا .صورت گرفت SPSSو SAS توسط نرم افزارها  ن دادهیانگیسه میانس و مقایه واریتجز

 .دیاستفاده گرد 2003

   و بحثج ینتا
اعمال  يمارهایدر واکنش به ت هرز علفش جوانه دار شده و جوانه دار نشده دو گونه ین بذور پینشان داد که بها  انس دادهیه واریتجز
 هرز علفن گونه یبعالوه اثر متقابل ب. ل مورد استفاده قرار گرفتیه و تحلیدر تجزها  ن دادهیانگیم. وجود دارد) عمق خاك و عمق آب(شده
اعماق مختلف خاك نشان داد که  یزن جوانهرات ییروند تغ یبررس). نشان داده نشده استها  داده(نبوددار  یمعن اعمال شده يمارهایو ت
 یزن جوانهشتر درصد یانگر کاهش بیب معادالت بیاما ش. دیبذر هر دو گونه گرد یزن جوانهش عمق خاك موجب کاهش درصد یافزا

و  یآب يمارهاین تیانگیدر سوروف در م یزن جوانهن صورت که درصد یش عمق خاك بود به ایبا افزاسوروف نسبت به سوروف هوشمند 
غرقاب موجب کاهش درصد ). 2شکل (درصد بود 35و  46، 61، 78ب یدرصد و در سوروف برنج به ترت 11و  25، 35، 56ب یبه ترت یخاک
ز همانند یواکنش دو گونه سوروف به اعماق مختلف خاك ن.دیرصد گردد 6/30و  3/55ب  یسوروف هوشمند  و سوروف به ترت یزن جوانه

 17، 20، 27سوروف هوشمند  در یو خاک یآب يمارهایدر اثر متقابل ت یزن جوانهن سرعت یانگیم ).2شکل (است بوده یعمق غرقاب کاهش
ك تحمل گونه مهاجم به غرقاب به مراتب ش عمق آب و خایبا افزا). 3شکل (است بودهدرصد  4و  10، 11، 17سوروف در درصد و  13و 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

The 3rd Iranian Weed Science Congress, February 2010 Page 225 

1388ماه هرز ایران، بهمنهايسومین همایش علوم علف  225 

درصد و گونه سوروف  کیسوروف  یزن جوانهزان یمتر م یسانت 9متر و آب  یسانت 4که در عمق خاك یشتر از سوروف بود به طوریب
بت داده ژن نسین گونه به کمبود اکسیشتر ایشتر سوروف هوشمند به غرقاب را تحمل بین تحمل بیمحقق). 3شکل (درصد بود ششهوشمند 
ا آب نقش داشته یشتر خاك یو خروج بذر از اعماق ب یز در زنده مانین گونه نیشتر و اندازه بذر بزرگتر ایرسد وزن هزار دانه ب یم اند به نظر
به  ن گونه قادریرسد، ا یم هرز در شمال کشور است به نظر يها ت علفیریو ثابت مد یاصل ينکه غرقاب از روشهایبا توجه به ا). 5(باشد

  .پرداخته شود هرز علفن یت ایریجهت مد یگر و مناسبید ياست راهکارها يج بوده و ضروریرا یتیریمد يبا روشها يشتریب يسازگار
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