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با مقایسه سوروف در مزارع برنج شرق خوزستانعلف هرز ترین اکوتیپ شایعشناسایی 
مورفولوژي دو گیاه
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پیام نور، تهران، ایراناستادیار گروه علمی کشاورزي، دانشگاه
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چکیده
هاي هرز  در این بین، سوروف بیش از سایر علفدهند. هاي هرز به میزان زیادي عملکرد دانه برنج را تحت تاثیر قرار میعلف

ضروري است. از آنجا که کنترل جهت حصول عملکرد مطلوب دهد. بنابراین، کنترل این علف هرز عملکرد برنج را کاهش می
هرز در مراحل گیرد، شناسایی دقیق این علفمزارع برنج شرق استان خوزستان از طریق وجین دستی انجام میدرسوروف

مورفولوژي آن با در نظر گرفن خصوصیات- ي نشاکاريي رشد گیاهچه در خزانه و چه بعد از مرحلهچه در مرحله-مختلف رشد
ي انتقال از برنج است که این ویژگی در شناسایی گیاه در مرحلهقطورتر از ریشه،آشکارریشه سوروف به طورضروري است. 

سطح زبر برگ برنج ( به دلیل رسوب سیلیس در فضاهاي خالی راه دیگر شناسایی،تواند موثر باشد.اصلی مینخزانه به زمی
است. در نهایت وجود زبانک در محل بین دیواره سلولی و معدنی شدن دیواره سلولی) در مقایسه با سطح صاف برگ سوروف

برنج از علف هرز سوروف است چرا که سوروف در محل اتصال راه شناساییترینآسان،اتصال پهنک برگ به غالف در برنج
باشد.پهنک به غالف برگ فاقد زبانک می

برنج، سوروف، علف هرز، مورفولوژيکلیدي: هايواژه

Recognition of the most prevalent ecotype of barnyard grass in the rice fields of east
Khuzestan using morphological characteristic

Hamdollah Eskandari

Department of Agriculture, University of Payame-Noor, Tehran, Iran.

Abstract
Weeds strongly influence rice yields. Among them, barnyard grass is the worst one. Thus, controlling the recent
weed is essential for achieving optimum yield. Since the controlling the barnyard weed in rice fields of east
Khuzestan is mostly carried out through hand weeding, precise identification is crucial during different growth
stages-from nursery to main field- regarding morphological properties. Barnyard grass has a ticker root
compared to rice which can useful for recognition during transplantation process. Another strategy is rough
surface of rice leaf (as a result of mineralization of cell wall) compared to smooth leaf surface of barnyard grass.
A clear ligule which is found in meeting point of leaf blade and leaf sheath of rice is the most practical way for
recognition of rice from barnyard grass where the recent weed has no ligule.
Keywords: barnyard grass, morphology, rice, weed.
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مقدمه 
ابت با گیاهان زراعی براي مصرف منابع محیطی از جمله نور، آب و عناصر غذایی باعث کاهش عملکرد قهاي هرز به دلیل رعلف

ز سایر گیاهان زراعی کمتر است، با این حال درصد کاهش هاي هرز در مزارع برنج اشوند. اگر چه تنوع علفگیاهان زراعی می
هاي هرز قابل توجه است. به طوري که گزارش شده است که  میزان کاهش علفمحصول در مزارع برنج به دلیل تداخل

از بین تمامی ). 1378رسد. (عمرانی، درصد نیز می90درصد و در روش کاشت مستیم تا 10عملکرد در روش کاشت نشایی تا 
باشد تر میاز همه خطرناك)Echinocloa spp(هاي هرزي که ممکن است باعث کاهش عملکرد دانه برنج شوند، سوروفعلف

با افزایش تمایل براي کشت مستیم برنج،  مشکالت مربوط به علف هرز سوروف نیز افزایش ).2007(اسپاراسینو و همکاران، 
کش را در ). به عالوه، استفاده از روش کنترل شیمیایی براي کنترل سوروف، مقاومت به علف2002یافته است (آزمی و باکی، 

).2000ایجاد کرده است (روتلج و همکاران، این گیاه 
شود، هرز معموالً از طریق غیر شیمیایی و وجین دستی کنترل میاین علف در شالیزارهاي شرق خوزستان،از آنجا که

شد چه در مراحل اولیه ر-جهت شناسایی و کنترل آن در مزارع برنجاین علف هرزمورفولوژي داشتن اطالعات کافی در مورد
بر همین اساس، در مقاله حاضر مورفولوژي برنج و سوروف با هم ضروري است. - ي نشا کاريدر خزانه و چه بعد از مرحله

چرا که به دلیل شباهت ظاهري خیلی زیاد دو گیاه، امکان تشخیص علف مقایسه و راههاي شناسایی این علف هرز ارائه گردید. 
باشد.پذیر نمیی امکانهرز بدون توجه به خصوصیات مورفولوژیک

شناسی علف هرز سوروفخصوصیات گیاه
). 2004و همکاران، تسریف . (سوروف یک علف هرز بومی آسیا است که در حال حاضر در تمامی دنیا گسترده شده است

شود. جنس این علف هرز از خانواده غالت است که از طریق بذر تکثیر میهاي کشیده وبا برگسوروف یک علف هرز یکساله
هرز شبیه به ارتفاع و خصوصیات کلی گیاهشناسی  این علف). 2007گونه است (اسپاراسینو و همکاران، 50داراي بیش از 

باشد و در نگاه کلی و بدون توجه به برخی خصوصیات مورفولوژي، امکان شناسایی این گیاه از برنج وجود ندارد.برنج می

بررسی خصوصیات مورفولوژیکباعلف هرزشناسایی
باشد. با این حال، ریشه ي اصلی در هر دو گیاه قابل تشخیص نمیباشد و یک ریشهي هر دو گیاه از نوع افشان میریشه. ریشه

یکی از عواملی که باعث رسدبه نظر میباشد. بیشتري نسبت به ریشه برنج برخوردار میو طول علف هرز سوروف از ضخامت 
اي براي تواند زمینهاین موضوع میاي قوي این گیاه باشد.این علف هرز به کمبود آب شده است، سیستم ریشهاومت قم

اي به عالوه، رنگ سیستم ریشهاي قوي باشد.تحقیقات بیشتر جهت اصالح ژنتیکی برنج  براي برخورداري از یک سیستم ریشه
اي هر دو گیاه، به دلیل تفاوت در ضخامت توان از تفاوت سیستم ریشهمیدر هر حال، باشد. تر میسوروف نسبت به برنج روشن

براي شناسایی علف هرز سوروف از برنج استفاده نمود. با توجه به اینکه بررسی ریشه مستلزم خارج کردن گیاه از خاك ریشه، 
).1ن اصلی کاربرد دارد (شکلیزمها از خزانه به اي تنها در زمان انتقال گیاهچه، روش بررسی سیستم ریشهباشدمی

باشد. هر دو گیاه داراي باشند، خصوصیات کلی برگ آنها شبیه به هم میاز آنجا که برنج و سوروف از یک خانواده میبرگ.
هاي یکی از تفاوتهایی بین برگ سوروف و برنج وجود دارد. تفاوتهاي موازي هستند. با این حال، گهاي کشیده و رگبربرگ

باشد. به طوري که با کشیدن خصوصیات برگ برنج و علف هرز سوروف، زبري برگ برنج و صاف بودن برگ سوروف میمهم در
هاي برگ دست روي برگ برنج، احساس زبري وجود دارد. دلیل این امر رسوب ترکیبات سیلیسی روي سطح خارجی سلول

). این در حالی است 1386شود (نادري، دیواره سلولی گفته میباشد که از نظر گیاهشناسی به این فرایند معدنی شدن برنج می
از طرف دیگر، رگبرگ اصلی برگ باشد.دهد و سطح برگ کامالً صاف میکه در علف هرز سوروف، فرایند معدنی شدن رخ نمی
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کمی دارد. با این و کامال برآمده است در حالی که رگبرگ اصلی در برنج برجستگی خیلیباشدتر از برنج میسوروف ضخیم
ترین و در عین حال بهترین راه تشخیص برنج از علف هرز سوروف، وجود یا عدم وجود زبانک توان عنوان کرد که سادهحال، می

باشد. برنج داراي زبانک است در حالی که سوروف زبانک ندارد. به عبارت دیگر، در محل اتصال پهنک برگ به غالف برگ می
ي دهندهدهد گیاه مورد بررسی برنج است و فقدان زبانک نشاناتصال پهنک برگ به غالف برگ نشان میوجود زبانک در محل
).1باشد (شکلعلف هرز سوروف می

اي آن اگر چه باشد و سیستم ریشهسوروف فاقد زبانک می. (ب)و علف هرز سوروف(الف). مقایسه مورفولوژي برگ و ریشه برنج1شکل
تري دارد.هاي ضخیمریشهتر نباشد ولی به وضوحمتراکمممکن است 
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