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 چکیده

شالیزار مورد توجه در عنوان یک گونه مهاجم هرز بهپس از وجین دستی سبب شده است تا این علف دوبارهها و نیز رشد کشتحمل گوشاب به غرقاب و بیشتر علف

، 50با گوشاب در سطوح صفر،  گوهررقابت ارقام برنج هاشمی و  ،سه آزمایش اجرا گردید. در آزمایش اول ،منظور ارائه راهکاری جهت مدیریت گوشابگیرد. بهقرار 

 اثردر آزمایش سوم،  و فوقسطوح کودی در زایی گوشاب کلونیتکثیر و روند در آزمایش دوم،  .شدمطالعه  NPK هایکود شدهز مقدار توصیهدرصد ا 150و  100

 13-25امّا موجب کاهش  بود؛دار بر عملکرد رقم گوهر تأثیر معنیفاقد نشان داد که گوشاب  آزمایش اولنتایج  هرز گوشاب بررسی شد.عمق آب بر رشد علف

شدید عملکرد هر دو رقم برنج در رقابت با  و صفر درصد مقدار توصیه شده، منجر به کاهش 50. کاهش عناصر غذایی به درصدی عملکرد رقم هاشمی گردید

درصد بود. نتایج آزمایش سوم نشان داد  100برابر تیمار کودی  دو ،درصد 50نی گوشاب در تیمار کودی ومیزان گسترش کل ،آزمایش دوم گوشاب شد. مطابق نتایج

کلی مطابق نتایج این طور. بهدرمقایسه با تیمار اشباع شد های هواییاندامدرصدی  342و  359سبب افزایش  متر،سانتی 14به هفت و  که افزایش عمق غرقاب

، زهدهاکو یمدت شالیزارها نسبت داد و در صورت مصرف بهینهای و غرقاب عمیق و طوالنیتوان به ضعف تغذیهخسارت گوشاب را میطغیان و دلیل  ،تحقیق

دار به معنیاقتصادی هرز، موجب خسارت حضور علفو  نیستمکرّر گوشاب دستی های زیاد جهت وجین به صرف هزینه یکشی و نیز استفاده از ارقام مناسب، نیاز

 برنج نخواهد شد.

 .، متحمل به غرقابدوبارههرز، رشد زایی، علفتغذیه، کلونی: کلیديهاي واژه
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ABSTRACT 

Pondweed tolerance to flooding and most herbicides, as well as regrowth after hand weeding, has led the weed to 

be considered as an invasive species in paddy rice. Three experiments were carried out to provide a strategy for 

management of pondweed. In the first experiment, the interference of pondweed with Hashemi and Gohar rice 

cultivars at 0, 50, 100 and 150% of recommended NPK fertilizer were studied. In the second experiment, pondweed 

proliferation and colonization at the above fertilizer levels; and in the third experiment, the effect of water depth 

on the growth of this weed were investigated. The result of the first experiment showed that pondweed does not 

have significant effect on the yield of Gohar cultivar, but decreased the yield of Hashemi by 13-25%. Decreasing 

the fertilizer level to 50 and zero percent of recommended doses led to sharp decline in the performance of both 

rice cultivars in competition with pondweed. According to the results of the second experiment, the pondweed 

colony expansion in the 50% recommended dose of fertilizer treatment was twice that of 100% fertilizer treatment. 

The result of third experiment showed that, increasing the water depth to 7 and 14 cm led to 359 and 342 percent 

increase in pondweed shoot biomass in comparison to saturated treatment. In general, according to the results of 

this research, the reason for the outbreak and damage of pondweed can be attributed to the nutritional weakness 
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and the deep and long flooding of the paddy fields. In case of efficient use of fertilizers, drainage and the use of 

appropriate cultivars, it is not necessary to spend a lot on frequent hand weeding and the presence of weed will 

not cause significant economic losses of rice. 

Key words: Nutrition, colonization, weed, regrowth, flood tolerant. 

 

 مقدمه

عالوه بر فراهم نمودن امکان  ،کشوراقلیم معتدل و مرطوب شمال 

 نیزهرز متعدّدی را های کشت برنج، شرایط مساعد رشد علف

دلیل به ،فراهم نموده است. اراضی شالیزاری در نیمی از سال

 ،حالت غرقاب یا باتالقی دارند و در نیمی دیگر ،کشت برنج

تداوم  آن های فصلی، حالت ماندابی و مرطوبدلیل بارندگیبه

سبب تشابه نسبی مزارع شالیزاری به  کند؛ این امرمیا پید

موجب شده است تا  ،های آبی شده است. این مشابهتاکوسیستم

های آبی به اراضی شالیزاری بیشتر گاههرز زیستهای ورود علف

( و Azolla pinnataتسهیل شود که نمونه بارز آن آزوال )

 گوشاب است )اطالعات منتشر نشده(.

که  استهرزی آبزی ( علف.Potamogeton sp) گوشاب

های آبی شمال گاهگونه آن در زیست 10تاکنون وجود بیش از 

(. بیشتر Ghahraman, 1986کشور گزارش شده است )

ور و طهصورت غوبه ،های آبیهای این جنس در زیستگاهگونه

  های آنشوند اما برخی گونهمییافت  1در زیر آب

 (P. crispus, P. pectinatus, and P. nodosus)  به اکوسیستم

شوند محسوب می مزارعهرز این و علف اندشالیزار سازگار شده

(Barrett & Seaman 1980; Zhang 2003 .)ک گونه از این ی

های هوایی آن حالت شناور بر روی سطح آب جنس که اندام

و سازگاری زیادی به اکوسیستم شالیزارهای ایران نشان داده  دارد

 دارایPotamogeton nodosus L. (Yaghoubi, 2015 )است، 

واش یا اوواش آبی، روغناسامی محلی گوشاب، بارهنگ

(Mozafarian, 1995است. این ) های اخیر در گونه در سال

مت به دلیل مقاوو به است شدت گسترش یافتهبرخی مناطق به

ها، وجین دستی آن هزینه زیادی بر کشغرقاب و بیشتر علف

                                                 
1 Submerged 

. گوشاب (Yaghoubi, 2015)شالیکاران تحمیل کرده است 

و  داردبرگ که تیپ رشدی رونده لپه و پهنگیاهی است تک

ک گیاهچه آن در شرایط غرقاب شالیزار قادر است تا شعاع دو ی

گیاهی دائمی  ،هرزمتر را در یک فصل زراعی بپوشاند. این علف

های آبی حاشیه شالیزارها است که در گاهسبز در زیست و همیشه

مشابه گیاهان یکساله است  یدارای رفتار ،اکوسیستم برنج

با  و رویدمیکه یک تا دو هفته پس از نشاءکاری برنج طوریبه

سرعت های هوایی آن بهمنظور برداشت، اندامزهکشی مزارع به

 ,Yaghoubiابد )یو چرخه زندگی آن پایان می شودخشک می

2015 .) 

 ریتیگیری در مدهرز جهت بهرهفقدان شناخت کافی از علف

هرز جدید به شالیزار آن و نگرانی شالیکاران از ورود یک علف

است تا کشاورزان هزینه زیادی را صرف مبارزه  موجب شده

کنترل ش ترین رورایج ،دستی با آن نمایند. در حال حاضر

لیل دبههرز این علف زیراباشد میآن  نیوجچندین بار  ،گوشاب

رشد  ، دوبارهپس از وجین ،های زیرزمینیدارا بودن ریزوم

به  ، تحمل گوشابهرزدر بحث کنترل شمیایی این علف. کندمی

متیل سولفوروناستثنای بنبه ،زاریرایج شال یهاکشتمام علف

رغم فقدان دانش (. علیYaghoubi, 2015گزارش شده است )

های بومی بر پایه تحقیقات علمی برای مدیریت گوشاب، روش

های متفاوتی برای مدیریت این گیاه رواج دارد. برخی با وجین

 برخی و پردازندمیکنترل آن  برایهزینه قابل توجهی را  ،متوالی

ت فاقد خسارگوشاب در شالیزار وجود  ند کهباور دیگر بر این

 .است

هرز مختلف به سطح های خصوص واکنش علف اطالعات در

عنوان یک جزء گیری از کود بهمنظور بهره به ،حاصلخیزی خاک

هرز، ضروری است های مدیریت تلفیقی علف یبرنامه
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(Blackshaw et al., 2003; Aldrich & Kremer, 1997 ) امّا

(. Zimdahl, 2004دانش کافی در این خصوص وجود ندارد )

این باورند که مدیریت مؤثر کود ممکن است  اگرچه برخی بر

هرز در تداخل با گیاه های به کاهش قدرت رقابتی علف منجر

هرز در مزارع های کنترل زراعی علف درزارعین به و  شودزراعی 

 ,Blackshaw et al., 2003; DiTomaso)کند کمک شایانی 

 ،در اغلب مواقعحاکی از آن است که دیگر  ات( امّا گزارش1995

روشن نیست که آیا تغییر حاصلخیزی خاک دارای تأثیر قابل 

 ,Mohlerهرز و گیاه زراعی خواهد بود )توجهی بر رقابت علف

ها نشان داد که افزایش نتایج برخی بررسی ،(. درهمین راستا2001

را بیشتر از گیاه زراعی سوروف قدرت رقابتی  نیتروژن،کود 

عملکرد گیاه زراعی مؤثر  دهد و درنتیجه در افزایشافزایش می

 (.Ampong-Nyarko & De Datta, 1993نبود )

یک عامل مهم مؤثر بر تراکم، رشد و  ،مدیریت آب در شالیزار

 ،هرز شالیزار است. اراضی شالیزاریهای ای علفترکیب گونه

 حالت ،اگرچه همه آنها در فصل رشد ؛دارای تنوع زیادی هستند

های غرقاب و حساسیت بیشتر علفغرقاب دارند. تحمل برنج به 

در  عاملترین ترین و قدیمیهرز به ماندابی، غرقاب را به مهم

طورکلی بههرز شالیزار تبدیل کرده است. های مدیریت علف

و  2آبزی، نیمه1زیهرز شالیزار به سه گروه خشکهای علف

 ،هرز مختلفهای شوند. فراوانی واقعی علفتقسیم می 3آبزی

قرار  سازی خاکشدت تحت تأثیر مدیریت آب و روش آمادهبه

تحت تأثیر میزان  ،هرز مختلفهای فراوانی نسبی علف دارد.

روش پادلینگ قرار میسازی خاک بهخشکی خاک و آماده

هرز را های درصد از فلور علف 35 ها، هفت تابرگباریکگیرد. 

هرز را در صورت ای هاز فلور علف 56-64در صورت پادلینگ و 

باریکسازی در شرایط خشک تشکیل دادند. برعکس آماده

سازی خاک بهها در روش آمادهها و جگنبرگ، پهنهابرگ

دارای  ،های خشکبه شخم در خاک روش پادلینگ نسبت

 زراعت رد غرقاب از طوالنی مدت استفادهفراوانی بیشتری بودند. 

                                                 
1 Terrestrial 
2 Semiaquatic 
3 Aquatic 
4 Silty clay loam 

 از غالب، هایبرگباریک رتغییر فلو موجب آمریکا، در برنج

( Echinochloa crus-galli) غرقاب به حساس معمولی سوروف

 Echinochloa) غرقاب به متحمل هوشمند سوروف به

oryzoides, E. phyllopogon )دلیلبه فوق، گونه دو. است شده 

 متریسانتی 30 حدود اعماق از توانندمی بزرگ بذرهای بودن دارا

 به گوشاب ورود(. Seaman, 1983) کنند رشد و زنند جوانه

 مدیریت برای آب از گیریبهره و راستا همین در را شالیزار

 شالیزارها، مدت طوالنی غرقاب با دید؛ توانمی هرز،های علف

 .اندهکرد پیدا تکامل و ظهور ماندابی، حالت به متحمل هایگونه

نش بررسی واک اهداف این مطالعه عبارت از ،باتوجه به مقدمه فوق

ده شگوشاب و ارقام برنج به سطوح مختلف کودهای توصیه

(NPKدر کشت خالص و مخلوط )بررسی روند تکثیر و  ؛

 مطالعه واکنشو  زایی گوشاب در سطوح مختلف کودیکلونی

 .بودند گوشاب به غرقاب

 هامواد و روش

در مزارع پژوهشی مؤسسه تحقیقات  1392ها در سال آزمایش

د. تهران انجام ش -جاده رشت پنجواقع در کیلومتر  ،برنج کشور

دارای آب و هوای معتدل و مرطوب، عرض جغرافیایی  ،این منطقه

متر از سطح  7/36درجه و ارتفاع  49و طول جغرافیایی درجه  37

درصد شن،  چهاردارای  ،دریا است. خاک محل اجرای تحقیق

رسی  یدرصد رس بود و در کالس لوم 44درصد سیلت و  52

 41/1و ماده آلی آن نیز از  2/7قرار داشت. اسیدیته خاک  4سیلتی

درصد متغیر بود. ارقام مورد استفاده در این تحقیق عبارت  37/2تا 

شده(. این بودند از: هاشمی )رقم بومی( و گوهر )رقم اصالح

 تحقیق شامل سه آزمایش جداگانه بود.
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بر  NPKآزمایش اول: بررسی اثر تیمارهای کودی 

 رقابت گوشاب و برنج

ج )دوبار شخم عمود بر هم در اوایل یوه رایشن بهیزم یسازآماده

نگ، دو روز قبل از یا پادلین و شخم سوم یو اواخر فرورد

های خردشده در صورت کرت( انجام شد. آزمایش بهینشاکار

تصادفی با سه تکرار اجرا گردید.  های کاملقالب طرح پایه بلوک

های اصلی متر بود. کرت سه متر در پنجهای فرعی، ابعاد کرت

در چهار  NPKشده( شامل ترکیب )سطوح مختلف کود توصیه

شده( و درصد مقدار توصیه 150و  100، 50سطح )صفر، 

سطح شامل: کشت خالص  پنجدر )نوع کشت( های فرعی کرت

کشت  کشت خالص گوهر، ،هاشمیکشت خالص گوشاب، 

بود.  و کشت همزمان گوهر + گوشابهاشمی + گوشاب  همزمان

 15ردیف کاشت و هر ردیف شامل  20شامل  ،هر کرت فرعی

بوته )کپه( و هر کپه شامل سه گیاهچه بود. فواصل کشت برنج 

 کپه در مترمربع بود. 20متر و تراکم آن سانتی 25×20

برای تعیین نیاز کودی، ابتدا از مزرعه نمونه خاک گرفته شد و پس 

شرح زیر رقم هاشمی بهمورد نیاز اک، عناصر غذایی از تجزیه خ

کیلوگرم در هکتار،  150میزان تعیین گردید: نیتروژن از منبع اوره به

کیلوگرم در هکتار و فسفر  100میزان پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم به

کیلوگرم در هکتار )میزان کود  50میزان فسفات تریپل بهاز منبع سوپر

درصد بیشتر از رقم هاشمی  30شده گوهر م اصالحمصرفی برای رق

درصد  50شد(. تمامی کودهای حاوی فسفر و پتاسیم و  درنظر گرفته

همزمان با تسطیح زمین و یک روز قبل از نشاکاری  ،اورهکود 

صورت سرک مانده کود اوره نیز بهدرصد باقی 50مصرف شدند و 

 ،حل اجرای آزمایشزنی برنج مصرف شد. مزرعه مو همزمان با پنجه

هرز دارای آلودگی شدید به علف ،در سال قبل از اجرای آزمایش

کنواختی یمنظور اجتناب از غیربه همچنینگوشاب و سوروف بود. 

 به ،هرزهای این علفاحتمالی در تراکم گوشاب، کشِت گیاهچه

متر سانتی 10مربع )هر ریزوم دارای حدود ریزوم در متر 20تعداد 

تا دو هفته قبل از رسیدن فیزیولوژیک  دو گره بود( انجام شد.طول و 

متر های آزمایشی، در حدود پنج تا هفت سانتیبرنج، عمق آب کرت

گوشاب به بوتاکلر متحمل  ،های مقدماتیمطابق بررسی حفظ شد.

در ( EC50%بنابراین با مصرف سه لیتر در هکتار بوتاکلر ) ؛بود

هرز علفهای گوشاب، اهچهگی سه روز پس از کاشتفاصله 

هرز غیر های ها کنترل شدند و دیگر علفسوروف و دیگر یکساله

اری در چهار هفته دبرهدف نیز با وجین دستی حذف شدند. نمونه

 بوته، و ارتفاع انجام شدمترمربع  25/0از مساحت  ،پس از نشاکاری

پ رشدی یگیری شد. با توجه به تتوده برنج اندازهپنجه و زیستتعداد 

ود. ب پذیرامکانتوده آن گیری زیستفقط اندازه ،رونده گوشاب

 ک مترمربعی ،هفته پس از نشاکاری( 12برداشت )به هنگام همچنین 

، ارتفاع نهایی و اجزاء مقدار کاه و کلشمنظور بررسی به ،از هر کرت

نتهای ساقه تا ا یاز ابتدا ،برداشت شد. ارتفاع برنج ،عملکرد برنج

شد.  گیریبدون احتساب ریشک اندازه ،بلندترین برگ یا خوشه

 75ساعت در آون با دمای  48مدت به ،هرزهای برنج و علفنمونه

د. در ش گیریها اندازهوزن آنو سپس  گرفتندگراد قرار درجه سانتی

 هها بنهتوده برنج، نمودلیل افزایش زیست به و فصل گیری آخرنمونه

گیری اندازه وشدند ساعت( در آون نگهداری  96)تا  یمدت بیشتر

. انجام شدپس از اطمینان از ثابت شدن وزن،  ها،وزن خشک آن

مترمربع از هر  10با برداشت دستی محصول  ،عملکرد دانه یا شلتوک

تیمار انجام شد. برای این منظور، محصول برنج پس از برش ساقه و 

کوبی آوری و خرمنساعت، جمع 24دت مکردن بهخشکآفتاب

 درصد محاسبه شد. 14شد و عملکرد شلتوک با رطوبت 

 گوشاب زاییسازی میزان کلونیمدل -آزمایش دوم

 هرز و سطوح مختلف کودی در کشت خالص علف

در کشت خالص  ،زایی گوشابدر این آزمایش، روند کلونی

درصد میزان  150و  100، 50گوشاب و سطوح کودی صفر، 

دا ابت ،شده مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظورتوصیه

های در داخل تمام کرت یک متر در یک مترکادری به ابعاد 

با  ،آزمایشی کشت خالص قرار داده شد و محل قرار گرفتن کادر

از تغییرات احتمالی مکان آن گذاری شد تا های چوبی عالمتپایه

 جلوگیری شود. سپس یک ریزوم دارای دو گره و دو برگ به

. برای مطالعه میزان شددر مرکز هر کادر نشا  ،مترسانتی 10طول 

رشد گوشاب در طول فصل رشد برنج، کوآدراتی چوبی به ابعاد 

هایی )پیکسلو خانه شدبندی شبکه با نخ یک متر در یک متر،
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متر در داخل آن ایجاد سانتیمتر در سه سه سانتیابعاد  هایی( به

های انهو خ شدند تیمارهای آزمایشی پایش ،شد. هر دو هفته یکبار

شمارش شد. بدیهی است  ،شده کوآدرات در اثر رشد گوشاب پر

بیانگر روند رشد و گسترش  ،هاکه سرعت پرشدن پیکسل

 گوشاب است. میزان رشد و توسعه سطح برگ بر روی کاغذ

درج گردید و با  ،همین منظور آماده شده بودشطرنجی که به

ز هرز، خانه مربوط به آن نیپوشانده شدن هر پیکسل توسط علف

هرز غیر از های . کنترل علفدر کاغذ شطرنجی تکمیل شد

د برای بیان رون یش اول صورت گرفت.گوشاب نیز همانند آزما

از درجه روز رشد استفاده شد که در  ،رشد و گسترش گوشاب

دمای بیشینه و کمینه از ایستگاه هواشناسی مستقر در مجاورت  ،آن

 ،و درجه حرارت مؤثر در رشدشد مؤسسه تحقیقات برنج دریافت 

 محاسبه گردید. از طریق معادله یک

(1)                                






n

1i

b
minmax t

2

TT
GDD 

تعداد  ،n ؛درجه حرارت مؤثر در رشد ،1GDD :در این معادله

های بیشینه و کمینه دماترتیب به ،minTو  maxT ؛روزهای رشد

درجه سانتی 12 ،پایه برای برنج دمایپایه است.  دمای ،btروزانه و 

و با توجه به اینکه  (Yoshida, 1981) است گزارش شده گراد

دمای پایه گوشاب در منابع بررسی شده یافت نشد، روند رشد 

برداری در پنج . دادهگوشاب بر مبنای دمای پایه برنج محاسبه شد

 مرحله صورت گرفت.

زایی گوشاب در سطوح برای بررسی روند گسترش یا کلونی

ادله سه پارامتره )مع لجستیکاز مدل رگرسیونی  ،مختلف کودی

پس از برازش معادالت مختلف  ،( استفاده شد. انتخاب این مدل2

( باال و 2Rداری تجزیه رگرسیون، ضریب تبیین )دلیل معنیو به

 :داری پارامترهای مدل بودمعنی

(2)                                                      )b)0Y=a/(1+(x/x 

حداکثر سطح  ،a ؛(cm-2سطح گسترش گوشاب ) ،Y :در این مدل

درجه  ،x:و  0xشیب منحنی در نقطه  ،b ؛گسترش گوشاب

                                                 
1 Growth Degree Day 
2 Water depth 

درصد از حداکثر  50حرارت تجمعی مورد نیاز برای گسترش 

 هرز است.سطح گسترش علف

بر خصوصیات   2آزمایش سوم: بررسی اثر عمق آب

 هرز گوشابرشدی علف

در طی فصل رشد و شرایط محیط  ،صورت گلدانیاین آزمایش به

طبیعی در مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. عمق آب شامل 

انتیسصفر تا دو سه تیمار: عمق آب یا عمق غرقاب حدود اشباع )

متر )غرقاب سانتی 14متر )مدیریت رایج( و متر(، هفت سانتی

 اتصادفی با چهار تکرار به اجر الکامل( بود که در قالب طرح کام

ک متر و یکش( به قطر های پالستیکی )فاقد زهدرآمد. گلدان

خاک مزارع برنج از متر سانتی 30 تا ارتفاع ،مترسانتی 50ارتفاع 

شده(  آبحالت پادله )گل به ،و با افزودن آب به آن شدندپر 

شده برای برنج رقم اساس مقادیر توصیه درآمد. کوددهی بر

 150انجام شد و شامل کاربرد هاشمی و بر مبنای آزمون خاک 

 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم 60کیلوگرم در هکتار اوره و 

 طی دواین میزان کود به دو قسمت مساوی تقسیم شد و  بود.

، به سازی خاک و یک ماه پس از کاشتپایان آماده یمرحله

کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات 100. همچنین خاک افزوده شد

 یهاسازی خاک افزوده شد. ریزومآماده هان مرحلتریپل در پای

از مزارع  ،متر )شامل دو گره(سانتی 15با طول تقریبی  ،گوشاب

تیرماه  10در تاریخ و  هآلوده موسسه تحقیقات برنج کشور تهیه شد

. جهت ندشد کشتمتری خاک سانتی هشتدر عمق  1392

 ارتفاع ،کاشت هفته پس از ها، تا یکمانی ریزوماطمینان از زنده

متر حفظ شد و پس از ها در حدود هفت سانتیآب همه گلدان

 طور روزانه بررسی آبی اعمال شدند. ارتفاع آب به یتیمارها ،آن

 10ها افزوده شد. همچنین تعداد شد و مقادیر تبخیر شده به گلدان

های نشا شده برنج نیز در کنار ( حاوی گیاهچهکشهگلدان )فاقد ز

 بر ،هرز قرار گرفت تا زمان برداشت گوشابی علفهاگلدان

های هوایی و طبق زمان رسیدگی برنج انجام شود. کلیه اندام

رزمینی گوشاب در انتهای فصل رشد، از خاک خارج و به یز

آزمایشگاه منتقل شدند. طول و تعداد گره ساقه، طول و تعداد گره 
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گیری شد و زهریزوم و تعداد سنبله در هر تیمار شمارش یا اندا

درجه  75تفکیک در آون و دمای  به ،های هوایی و زیرزمینیاندام

ها نسپس وزن آو  ندگراد تا رسیدن به وزن ثابت خشک شدسانتی

 . گیری شداندازه

ها ، رسم شکلSAS, ver. 9.1افزار با استفاده از نرم هاتجزیه داده

افزار ا استفاده از نرمو برازش توابع ب  Excelبا استفاده از نرم افزار 

Sigmaplot, ver. 12 انجام شد. 

 نتایج و بحث

 نتایج آزمایش اول

تایج نتوده گوشاب چهار هفته پس از نشاکاری: زیست

ر سطح تحت تأثی ،توده گوشابتجزیه واریانس نشان داد که زیست

از  ،توده گوشاب(. زیستp≤5%کودی و رقم برنج قرار گرفت )

گرم بر  64تا  19مربع در کشت خالص و از گرم بر متر 84تا  45

 (.1مترمربع در کشت مخلوط با برنج متغیر بود )شکل 

 ،شده گوهر(بومی هاشمی و اصالح(دو رقم برنج  ،طورکلیبه

هرز گوشاب بودند )بهدارای اثر بازدارندگی مشابهی بر علف

م سطوح کودی مورد استثنای تیمار شاهد بدون کود( و در تما

 بیشتر از کشت ،بررسی، ماده خشک گوشاب در کشت خالص

ده توزیست ،شدهمخلوط با برنج بود. در سطح کودی توصیه

درصد کاهش  53 ،طور متوسطبه ،گوشاب در تداخل با ارقام برنج

ارقام برنج در کاهش  تواناییو با افزایش سطح کودی، یافت 

طور افت. بهیدرصد(  31-37کاهش ) ،توده گوشابزیست

به درصد،  150و  100، 50در سطوح کودی  ،دو رقم برنج ،متوسط

ماده خشک گوشاب  یدرصد 27و  54، 34سبب کاهش ترتیب 

نسبت به کشت خالص گوشاب شدند. حداکثر ماده خشک 

درصد مقدار  150گرم در مترمربع( در تیمار کودی  84گوشاب )

داری با تیمار که اختالف آماری معنی دست آمدشده بهتوصیه

 .نداشتدرصد  100کودی 

 

 

توده گوشاب در کشت خالص و کشت مخلوط با ارقام برنج هاشمی و گوهر در سطوح مختلف کودی )چهار هفته پس از زیست -1شکل 

 نشاکاری(.

Figure 1- Potamogeton biomass in sole cropping and mixed cropping with Hashemi and Gohar cultivars of rice in different 
level of fertilizers (four weeks after transplanting).  

توده ستزیچهار هفته پس از نشاکاری:  توده برنجزیست

گرم در مترمربع  57تا  15از  ،برنج در هفته چهارم پس از نشاکاری

 50توده برنج در سطح کودی (. کمترین زیست2متغیر بود )شکل 

توده نیز در همین رقم و در درصد )رقم گوهر( و بیشترین زیست

تیمار شاهد بود. تداخل گوشاب در ارقام و سطوح کودی 
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 ،دنبال داشت. در رقم هاشمیپاسخ متفاوت آنها را به ،مختلف

را به توده برنج دار زیسترقابت گوشاب همواره کاهش معنی

در سطوح کودی پایینو که در رقم گوهر حالیدر دنبال داشت

 دارمعنی سبب کاهش ،هرزتداخل علف ،شدهتر از میزان توصیه

بب س ،شده و باالترتوده برنج و در سطح کودی توصیهزیست

اگرچه این افزایش ازنظر آماری  آن شد؛توده افزایش زیست

 (.2دار نبود )شکل معنی

توده برنج در سطح کودی در تمام تیمارهای مورد بررسی، زیست

 (. احتماالا 2کمتر از تیمار شاهد بدون کود بود )شکل  ،درصد 50

 ،نتیجه هرز و درهای زنی علفبه تحریک جوانه منجر ،افزودن کود

و کاهش  است اندک مواد غذایی دردسترس شده و مصرف سریع

توده در گیاه زراعی را سبب گردیده است. در تیمار تجمع زیست

قام توده ارحضور گوشاب سبب کاهش زیست ،شاهد )بدون کود(

درصد نسبت به  48و  51میزان  ترتیب بهبه ،برنج هاشمی و گوهر

 100به  50از  NPKکشت خالص آن ارقام شد. افزایش میزان کود 

. در دشتوده برنج بب افزایش زیستشده، سدرصد میزان توصیه

 ،توده برنج در تیمارهای مختلفدرصد، زیست 150سطح کودی 

 درصد بود.  100مشابه تیمار کودی 

ها و عناصر محققین بر این باورند که با استفاده درست از کود

 هرز قابل مدیریت هستند های غذایی، بیشتر علف

(Walters, 1991در این راستا، مشخص شده است که در خاک .)

این  ؛خروس بیشتر بودقدرت رقابت کاهو با تاج ،های غنی از فسفر

ت سبب افزایش قدرت رقاب ،حالی است که افزایش فسفر خاک در

 هرز خرفه در برابر کاهو شد علف

(Santos et al., 1998 در تحقیقی دیگر مشخص شد که .)

درصورت فراهمی باالی عناصر غذایی نیتروژن و فسفر، گیاه مرتعی 

قدرت رقابت بیشتری را در  ،(Bromus tectorum) پشمکیعلف

( Taeniatherum asperumچمن )هرز مرتعی گیسومقابل علف

که در شرایط کمبود فراهمی این عناصر، دو گیاه درحالی ؛دارد

  (.Dakheel et al., 1993قدرت رقابت مشابهی بودند )دارای 
 

 )چهار هفته پس از نشاکاری(  هرز گوشاب در سطوح مختلف کودیتوده برنج در کشت خالص و مخلوط با علفزیست -2شکل 

Figure 2- Rice biomass in sole cropping and mixed croppin with potamogeton in different levels of fertilizers (four weeks 

after transplanting). 

هرز گوشاب دارای تیپ رشدی کوتاه طورر کلی، هرچند علفبه

نجر پایین کانوپی برنج مولی تراکم باالی آن در  ،باشدو رونده می

جذب بیشتر نور توسط آنها شده است که این عامل، سبب به 

هرز با گیاه زراعی در جذب آب افزایش قدرت رقابت این علف

توده و عملکرد برنج و مواد غذایی و درنتیجه کاهش زیست
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توده درصد، زیست 150به  100از  NPKبا افزایش میزان کود 

 62و  88ترتیب به ،گوشاب در رقابت با ارقام هاشمی و گوهر

( این درحالی بود که افزایش سطح 1درصد افزایش یافت )شکل 

(. 2ل توده برنج نداشت )شکتأثیر قابل توجهی بر زیست ،کودی

این نتیجه بیانگر مصرف لوکس بیشتر عناصر غذایی توسط 

رقم گوهر در کشت خالص، زیست ،طورکلیت. بههرز اسعلف

ا ولی در تداخل ب ،توده بیشتری در مقایسه با رقم هاشمی داشت

شده، درصد مقدار توصیه 50گوشاب و در سطوح کودی صفر و 

 100هرچند در سطوح کودی  ؛شدت کاهش یافتاین برتری به

با زیست مقایسه شده، مقدار آن دردرصد مقدار توصیه 150و 

شده شدت افزایش یافت. احتماالا رقم اصالح توده رقم هاشمی به

ز ا ،هرز گوشابگوهر در سطوح کودی باال و در تداخل با علف

قدرت جذب عناصر غذایی باالیی در مقایسه با رقم هاشمی 

به افزایش قابل توجه  نهایت منجر برخوردار است که در

ل شده است )شک قایسه با رقم هاشمیم توده رقم گوهر درزیست

2.) 

اصل کلی پذیرفته شده در جوامع گیاهی وجود طورکلی، یک به

مشابهی را  آشیانندرت دو گونه گیاهی به ،دارد که بر طبق آن

هر  و نمایندمیها یکدیگر را دفع کنند و معموالا گونهاشغال می

کنند که سبب برتری آنها در یک منابع خاصی را تصرف می

حضور که رسد نظر میبه(. Zimdahl, 2004شود )رقابت می

توده مشابه سوروف در کنار گیاه زراعی برنج و گوشاب با زیست

ر توده رقم گوهر و تأثیر سوء بیشتر آن بعدم تأثیر آن بر زیست

 دلیل توزیع متفاوت ریشه این دو رقم برنج باشد.به ،رقم هاشمی

تحت  ،خوشهتعداد پنجه بارور )تعداد خوشه( ارقام برنج: 

ها ههرز با کود قرار گرفت )دادتأثیر رقم برنج و اثر متقابل علف

ر، شده و باالتنشان داده نشده است(. در تیمارهای کودی توصیه

رقم هاشمی دارای خوشه بیشتری نسبت به رقم گوهر بود )شکل 

خوشه  369و  170ترتیب با به ،(. کمترین و بیشترین تعداد خوشه3

درصد )تیمار تداخل هاشمی  50در تیمارهای کودی مربع در متر

دست آمد.  درصد )کشت خالص هاشمی( به 150با گوشاب( و 

متوسط کاهش تعداد خوشه در شرایط رقابت نسبت به کشت 

 17کمتر از رقم هاشمی ) ،درصد( 9در رقم گوهر ) ،خالص

دارای  ،رقم هاشمی در کشت خالص ،کلیطورهدرصد( بود. ب

درصد،  150اد خوشه بود و با افزایش سطح کودی تا بیشترین تعد

تعداد خوشه بارور در آن افزایش یافت. رقم گوهر )کشت 

ی مشابه با دارای تعداد خوشه، درصد 50خالص( تا سطح کودی 

تعداد خوشه آن روند  ،رقم هاشمی بود و در سطوح کودی باالتر

درصد  50تیمار کودی در ثابتی از خود نشان داد. تعداد خوشه 

در حالت تداخل با گیاه هرز و  ،نسبت به تیمار شاهد بدون کود

در رقم هاشمی دارای روند کاهشی و در رقم گوهر دارای  ،برنج

روند ثابتی بود. در تداخل گوشاب و برنج، با افزایش سطح کودی 

تعداد خوشه در هر دو رقم دارای  ،درصد 100درصد به  50از 

به  100به افزایش سطح کودی از  روند افزایشی بیشتری نسبت

درصد بود که بیانگر پتانسیل محدود گیاه زراعی در  150

گیری از منابع است. حداکثر تعداد خوشه ارقام گوهر و بهره

 302و  283ترتیب با  هرز گوشاب، بهتداخل با علف هاشمی در

دست آمد )شکل درصد به 150خوشه در مترمربع در تیمار کودی 

3.) 

هرز رقم گوهر توانست در شرایط کشت مخلوط با علف 

جز زنی خود را تقریبا در همه سطوح کودی )بهپنجه ،گوشاب

شده( حفظ کند و اختالف قابل توجهی درصد دز توصیه 50سطح 

از این نظر با کشت خالص نشان نداد. شاید بتوان دلیل این امر را 

م رق سبت داد.نبه رشد خوب رقم گوهر در هر دو شرایط کشت 

در شرایط بدون  هرز، تنهادر کشت مخلوط با علفهاشمی 

کشت خالص نگاه زنی خود را در سطح کاربرد کود توانست پنجه

 ،شده(درصد توصیه 150و  100دارد ولی با افزایش سطح کودی )

اختالف بین تعداد پنجه رقم هاشمی در کشت خالص و کشت 

دهنده ضعف این ن امر نشانمخلوط با گوشاب افزایش یافت که ای

اشد. بهرز گوشاب در سطوح کودی باال میرقم در رقابت با علف

ثر هرز مؤافزایش حاصلخیزی بر رقابت بین گیاه زراعی و علف

ان عنواز آن به ،اغلب با افزایش حاصلخیزی ،هرزهای و علف است

 کنندیک مزیت در جهت برتری رقابتی بر گیاه زراعی استفاده می

(DiTomaso, 1995.) 
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 :کلش ارقام برنج در زمان برداشت و عملکرد کاه

 وتحت تأثیر رقم برنج و اثر متقابل کود  ،کلش و عملکرد کاه

 ها نشان داده نشده است(. متوسط کاههرز قرار گرفت )دادهعلف

گرم در  336و  544ترتیب  به ،کلش ارقام گوهر و هاشمی و

کلش کمتر رقم هاشمی  و درصد کاه 38مترمربع بود که بیانگر 

افزایش میزان  ،کلیطوره(. ب4نسبت به رقم گوهر است )شکل 

 تودهرغم کاهش شدید . علیشدکلش  و افزایش کاه موجب کود

 گوشاب در سطوح مختلف کودیهرز تعداد خوشه ارقام برنج در کشت خالص و مخلوط با علف -3شکل 

Figure 3- Rice panicle numbers in sole cropping and mixed cropping with potamogeton in different fertilizer levels. 

 

 کودی مختلف سطوح در گوشاب هرزعلف با مخلوط و خالص کشت در برنج کلش و کاه عملکرد -4 شکل

Figure 4- Rice straw yield in sole cropping and mixed cropping with potamogeton in different fertilizer levels. 

 ،کلش این رقم و (، کاه2رقم هاشمی در اوایل فصل رشد )شکل 

کمتر از  ،درصد 150در تیمار کودی  و در زمان برداشتتنها 

و اختالفی بین دار از نظر آماری( )معنیکشت خالص آن بود 

کلش رقم گوهر در کشت خالص و مخلوط وجود  و عملکرد کاه

که در  ه استها نیز نشان دادبررسیدیگر (. 4نداشت )شکل 

ه بهرز، رغم حضور علفصورت تغذیه خوب گیاه زراعی و علی

 هرز میسر استاز علفعملکردی مشابه تیمار عاری  دست آوردن

(Babaee et al., 2008; Orooji et al., 2014). 

ت تأثیر تح ،عملکرد شلتوکعملکرد شلتوك ارقام برنج: 

قرار گرفت  آنهاروش کاشت، تیمار کودی و اثر متقابل 

(p≤5% متوسط عملکرد شلتوک ارقام گوهر و هاشمی در .)
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 6/3و  7/5ترتیب  به ،سطوح مختلف کودی و در کشت خالص

بود و  تن در هکتار 3و  6/5ترتیب به ،و در تداخل با گوشاب تن

درصد  42حدود  ،عملکرد شلتوک رقم جدید گوهر ،کلیطورهب

ترتیب به ،(. این مقادیر5بیشتر از رقم بومی هاشمی بود )شکل 

عملکرد ارقام گوهر و هاشمی  یدرصد 17ک و یبیانگر کاهش 

تداخل گوشاب با رقم گوهر در سطوح . بوددر تداخل با گوشاب 

کاهش اندک عملکرد و در  ،درصد( 50کودی پایین )صفر و 

افزایش  ،درصد( 150و  100شده و باالتر )سطح کودی توصیه

اگرچه این کاهش یا افزایش از نظر آماری  شد؛ عملکرد را موجب

 دارای واکنش ،مقایسه با رقم گوهر دار نبود. رقم هاشمی درمعنی

هرز گوشاب بود و کاهش عملکرد آن وتی به تداخل با علفمتفا

در سطوح کودی مورد بررسی در تداخل با گوشاب بیشتر بود. 

 ،درصد، تداخل گوشاب 150و  100، 50در سطوح کودی 

 25و  13، 25ترتیب  بهرا عملکرد شلتوک برنج رقم هاشمی 

 (.5)شکل  داددرصد کاهش 

 دپذیری کمتری نسبت به ارقامطورکلی، ارقام بومی دارای کوبه

معموالا تحریک رشد  ،شده هستند و افزایش سطح کودیاصالح

های هوایی و ورس آنها را موجب رویشی، رشد بیشتر اندام

عملکرد دانه  و کاهش شاخص برداشت ،شود که نتیجه آنمی

هتری واکنش ب ،دلیل کودپذیری بیشتربه ،شدهاست. ارقام اصالح

 دهند.ودی نشان میبه افزایش سطح ک

توده مشابه در دو رقم و عدم خسارت به حضور گوشاب با زیست

 ،دار به رقم دیگر )هاشمی( برنجیک رقم )گوهر( و خسارت معنی

های بیانگر آشیان اکولوژیک متفاوت رقم گوهر و تفاوت

منابع  گیری ازفیزیولوژیک ارقام و توانایی متفاوت آنها در بهره

دارای ریشه بیشتر و عمیق ،رقم گوهرکه ها نشان داد است. بررسی

امکان استفاده از عناصر غذایی در الیه ،تری است و این ویژگی

سازد )اطالعات منتشر نشده(. در تر خاک را فراهم میهای پایین

 ،هرزهای گزارشات متعددی بیان شده است که حضور علف

یاه عملکرد گ حداکثر ،شود که در آنسبب تغییر شرایطی می

                                                 
1 Leaf area index 

(. Mohler, 2001; Zimdahl, 2004آید )می دستزراعی به

آنها گزارش کردند که چنانچه در زمان آغاز رقابت، گیاه زراعی 

رتری نسبت به گیاه هرز بگ، توده و سطح براز نظر ارتفاع، زیست

هرز باشد، های اندازی بر روی علفداشته باشد و قادر به سایه

و  کندهرز غلبه تواند بر علفزراعی میصورت گیاه دراین

خسارت کمتری را متحمل گردد. واکنش متفاوت ارقام رایج 

ک ینتایج  ؛هرز گزارش شده استهای برنج به تداخل با علف

هرز سوروف، میزان های مشابه علفتحقیق نشان داد که در تراکم

همواره بیشتر از رقم هاشمی بود  ،رقم خزر به خسارت

(Yaghoubi et al., 2010در مطالعه دیگری، اثر تراکم .) های

هرز سوروف بر عملکرد دو رقم برنج )رقم خزر و مختلف علف

 ؛( مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مشابهی گزارش شد843الین 

تری است ضعیف رقیب ،نشان داد که رقم خزر این تحقیق

(Aminpanah, 2011به .)گزارش کاتون و همکاران (Caton 

et al., 2001)، های های هرز دارای ارتفاع کوتاه و علفعلف

 ،بدون توجه به دیگر صفات ،هرز با آرایش سطح برگ مخروطی

 به ،رسد گوشابنظر میبه .دارای قدرت رقابت کمتری بودند

 دارای قدرت ،دلیل دارا بودن تیپ رشدی رونده و ارتفاع کوتاه

 رزهعلف این برنج، و روفسو در مقایسهرقابت کمتری است. 

 بود روژننیت نسبت به بهتری مراتببه  واکنش دارای چهارکربنه،

(Gibson et al., 1999 )رشد بر سوروف بازدارندگی اثرات و 

شد؛  خاک از غذایی عناصر جذب کاهش به منجر برنج، ریشه

 Perera) بود برنج و سوروف بین تداخل در فاکتور مهمترین این

et al., 1992مقایسه با رقم هاشمی و بسیاری از  (. رقم گوهر در

بیشتر و نیز دوام  1دارای سطح برگ ،شدهارقام بومی یا اصالح

نظر (. بهhalajori, 2012C-madiMohaبود ) 2بیشتر سطح برگ

بر توانایی  ،های سبز تا زمان برداشتدارا بودن برگکه رسد یم

و  استاین رقم در جذب عناصر غذایی و فتوسنتز مؤثر 

 محدودیت بیشتری برای گوشاب فراهم نموده است.

 

2 Leaf area duration 
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 هرز گوشاب در سطوح مختلف کودیعملکرد شلتوك برنج در کشت خالص و مخلوط با علف -5شکل 

Figure 5- Rice paddy yield in sole cropping and mixed cropping with potamogeton in different fertilizer levels. 

. 

 دوم آزمایش نتایج

هرز و زایی گوشاب در کشت خالص علفلونیک

در اوایل فصل، روند رشد و تکثیر سطوح مختلف کودی: 

مختلف مشابه بود اما با گرم شدن هوا و گوشاب در تیمارهای 

زایی در سطوح مختلف کودی سرعت کلونی ،هرزاستقرار علف

زایی (. بیشترین سطح پوشش و کلونی6بسیار متفاوت شد )شکل 

شده درصد میزان توصیه 50گوشاب در تیمارهای کودی صفر و 

 ؛دارای روند توسعه مشابه یکدیگر بودند ،بود که این دو تیمار

 ،درصد 50برداری، سطح کودی لی در آخرین مرحله نمونهو

دارای سطح پوشش بیشتری نسبت به شرایط عدم کاربرد کود بود. 

نیز  NPKشده درصد میزان توصیه 150و  100تیمارهای کودی 

ر زایی مشابه یکدیگدارای سطح گسترش کمتر و روند کلونی

 (.6بودند )شکل 

ن در سطوح مختلف کودی مقایسه پارامترهای تجزیه رگرسیو

در تیمار  ،(aدهد که حداکثر اندازه کلونی گوشاب )نشان می

دست آمد که از نظر آماری شده بهدرصد میزان توصیه 50کودی 

ار ددارای اختالف آماری معنی ،با دیگر تیمارهای مورد بررسی

( در این تیمار کودی، a(. اندازه کلونی گوشاب )1بود )جدول 

و  49ب ترتی تر از تیمار کودی صفر و همچنین بهدرصد بیش 20

درصد میزان  150و  100درصد بیشتر از تیمارهای کودی  42

درصد  50 ،شده بود. درجه حرارت تجمعی که در آنتوصیه

در تیمارهای کودی ، (0Xآید )دست میکلونی گوشاب به

زمایش آتائیدی بر نتایج  ،مختلف مشابه بود. نتایج این آزمایش

 ،میزان دسترسی به عناصر غذاییدهد که نخست است و نشان می

هرز زایی علفکننده در رشد و کلونیعاملی مؤثر و تعیین

و  مطابق آزمایش خاک ،و با تغذیه صحیح شالیزار استگوشاب 

متر هرز کنی علفونیاز گیاه زراعی، میزان گسترش و اندازه کل

ریت است. در همین راستا قابل مدی ،خواهد بود و خسارت آن

 ،مشخص شد که کودهای نیترات آمونیوم و یا سولفات آمونیوم

جالیز هرز گلسبب کاهش تولید شاخه علف ،های پاییندر غلظت

-Abu) شودمیای زمینی در شرایط گلخانهدر توتون و سیب

Irmaileh, 1981.) 
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میزان گسترش کلونی گوشاب در کشت خالص )تراکم یک ریزوم در مترمربع( و سطوح رشد تجمعی( در روز درجه دما )اثر  -6شکل 

  150شده، درصد کود توصیه  100شده، درصد کود توصیه  50سطح کودی صفر یا شاهد،  در شالیزار ) NPKمختلف کودهای 

 .باشدهر داده شامل میانگین تکرارها میشده(. درصد کود توصیه

Figure 6- The effect of cumulative growth degree day (GDD) on expansion rate of potamogeton colony in sole cropping (one 

rhizome per square meter) and different levels of NPK fertilizer in paddy fields (: without NPK fertilizer, : 50% of 

recommended NPK, : 100% of recommended NPK, : 150% of recommended NPK). Each data included the mean of 

replications. 

 

 های رگرسیونی برازش شده برای روند گسترش گوشاب در سطوح مختلف کودیپارامترهای مدل -1جدول 

Table 1- Parameters of regression model fitted to potamogeton expansion trend in different fertilizer levels. 

 Amount of NPK پارامترهای تجزیه رگرسیون

fertilizer  
2adjR P X0 P B P a 

0.91** 0.0001 460(32) 0.03 -9(2.3) <0.0001 5011(415) 0 
0.97** <0.0001 499 (16) 0.008 -7(1.4) <0.0001 6249(470) 50 
0.95** <0.0001 452(24) 0.01 -4.6(1.1) <0.0001 3196(188) 100 
0.89** 0.0002 496(37) 0.05 -5(1.8) <0.0001 3602(254) 150 

درجه حرارت تجمعی که ، x0 ؛شیب مدل ،b ؛داریسطح احتمال معنی، P؛(،cm-2حداکثر سطح گسترش گوشاب ) ،aاند. بیان شده Sigmoidal; Logistic, 3 Parameterروند گسترش گوشاب با مدل 

 مقدار پارامتر و اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد است. ،شده است. اعداد بیرون پرانتز داده مدل برازششده اصالحضریب تبیین  ،2adjRآید و دست میدرصد سطح گسترش به 50 ،در آن

potamogeton expansion  The trend of potamogeton expansion rates are expressed by fitting Sigmoidal; Logistic, 3 Parameters model. a= Maximum area of

= Fitting model  2adjobability level, b= Slop, x0= The cumulative temperature at which 50% of the expansion level is achieved, R), p= Significant pr2(cm

coefficient. The numbers out of parenthesis are the amount of parameters and numbers in parenthesis are the standard errors. 

 

 نتایج آزمایش سوم

هرز های هوایی علفتأثیر قابل توجهی بر رشد اندام ،عمق غرقاب

گونه تاثیر هیچ ،درحالی که عمق غرقاب ؛گوشاب داشت

هرز های زیرزمینی این علفداری بر خصوصیات انداممعنی

دامنه تغییرات وزن خشک  ها نشان داده نشد(.نداشت )داده

 11هرز برای تیمارهای مختلف، از های زیر زمینی این علفاندام

 گرم در گلدان متغیر بود. 13تا 

 59و  60ترتیب با  به ،مترسانتی 14تیمارهای عمق آب هفت و 

 به ،متر( با سه سنبلهسنبله و تیمار خاک اشباع )صفر تا دو سانتی

ین قدار را از این نظر دارا بودند که اترتیب بیشترین و کمترین م
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با  ،های گوشاببرابری تعداد سنبله 20دهنده افزایش نشان ،امر

باشد )جدول متر میسانتی 14افزایش عمق آب مزرعه به هفت و 

2.) 

درت تولید ق ،هرز بیشتر شودهرچقدر تعداد سنبله این علف طبیعتاا

رو، مطابق نتایج از اینبذر و پراکنش آن نیز افزایش خواهد یافت. 

 ،تحقیق حاضر و از طریق مدیریت آب مزرعه و ایجاد حالت اشباع

توان یم شود،که شرایط رشدی برای گیاه برنج نامطلوب بدون این

 مقدار قابل توجهی هرز بهاز میزان تکثیر و گسترش این علف

 کاست. 

ت در تیمار عمق آب هف ،گره( 748بیشترین تعداد گره در ساقه )

با  ،این درحالی بود که تیمار شرایط اشباع ؛متر مشاهده شدسانتی

کمترین مقدار را از این نظر دارا بود )جدول  ،گره در ساقه 256

داری گره، اختالف معنی 707با  ،مترسانتی 14(. تیمار عمق آب 2

طور کلی، افزایش عمق آب متر نداشت. بهبا تیمار هفت سانتی

و  192به افزایش  ترتیب منجربه ،مترسانتی 14مزرعه به هفت و 

که بیانگر  شدهای اندام هوایی گوشاب درصدی تعداد گره 176

 د. باشهرز میتاثیر قابل توجه عمق آب مزرعه در رشد این علف

از نظر طول اندام هوایی نیز تیمارهای غرقاب با عمق آب هفت و 

متر در گلدان، بیشترین مقدار را  75و  78ترتیب با به ،مترسانتی 14

 ود صفر تا دارا بودند این درحالی بود که کاهش سطح آب به

 75متر )شرایط خاک اشباع( منجر به کاهش حدود سانتی

 (. 2های هوایی این گیاه گردید )جدول درصدی طول اندام

 ،ر گلدانگرم د 323و  334ترتیب با به ،بیشترین وزن تر گوشاب

درحالی ؛متر مشاهده شدسانتی 14و  هفت آبدر تیمارهای عمق 

گرم در گلدان بود  68 ،که مقدار این صفت در شرایط اشباع

منجر به  ،کاهش عمق آب در این آزمایش ،(. بنابراین2)جدول 

درصدی وزن تر گوشاب شد. از نظر وزن  80کاهش حدود 

که دو یطورشد به هرز نیز روند مشابهی دیدهخشک این علف

گرم در  38و  40ترتیب با  به ،مترسانتی 14و  هفتتیمار غرقاب 

 ،بیشترین و تیمار عدم غرقاب با پنج گرم در گلدان ،گلدان

(. بین دو تیمار 2کمترین مقدار را از این نظر دارا بودند )جدول 

داری از نظر وزن تر و خشک مشاهده نشد اختالف معنی ،غرقاب

ه اختالف آنها با تیمار غرقاب بسیار زیاد و قابل توجه کدرحالی

 بود.

 

 مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف آب بر خصوصیات رشدی گوشاب -2جدول 

Table 2- Mean comparison of the effect of different water levels on potamogeton traits 

Shoot dry weight 
)1-(g . pot  

)1-Shoot fresh weight (g . pot  
Shoot length 

)1-(m . pot  
)1-Shoot node (NO. pot  

Spike 
)1-(NO. pot  

Treatment 

5 68 19 256 3 
0-2 cm 
(saturated soil) 

40 334 78 748 60 7 cm 
38 323 75 707 59 14 cm 
7 43 13 102 9 LSD 

 

طور کلی، نتایج آزمایش سوم نشان داد که عمق آب شالیزار به

ن های هوایی و همچنیتواند تاثیر قابل توجهی در رشد و نمو انداممی

هرز گوشاب داشته باشد. افزایش عمق های زایشی علفتکثیر اندام

منجر به افزایش قابل توجهی در تعداد سنبله  ،مترآب به هفت سانتی

و گره در ساقه، طول اندام هوایی و همچنین وزن تر و خشک 

اختالف  ،مترسانتی 14اگرچه بین این تیمار و تیمار  شد؛گوشاب 

داد  ج نشانین نتایداری از نظر این صفات مشاهده نشد. همچنمعنی

تواند منجر تر( میمسانتی 0-2ط اشباع )یکه کاهش عمق آب به شرا

نیز اگردد. ا یه صفات مورد بررسیدر کل یادیار زیبه کاهش بس

 ،زهرن علفیا ییهای هواان کرد که رشد و نمو اندامیتوان برو، می

 ،ق کاهش آنیو از طر استشدت به سطح آب مزرعه وابسته  به

با  ،ت کرد. این نتایجیریهرز را مدن علفیر ایتوان رشد و تکثمی

هدات میدانی و شالیزارهایی که گوشاب در آنها غالب است مشا
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از حد  گیری بیشو بیانگر این واقعیت است که بهره داردت قابطم

 هرز شده است.سبب طغیان این علف ،از غرقاب

در  ییباال یپیفنوت یریپذانعطاف ،اند که گوشابمحققان نشان داده

 دارد  یطیط مختلف محیانطباق خود با شرا

(Ganiea et al., 2014بنابرا .)تواند ط غرقاب مییجاد شرایا ،نی

  . وات و همکارانشودگوشاب  یشیع رشد رویمنجر به تسر

(Watt et al., 2007) ط یجاد شرایدر مطالعه خود نشان دادند که ا

نها . آشودمیت گوشاب یش جمعیافزاسبب  ،غرقاب در طول سال

سه  یت گوشاب در طیش جمعین افزایشتریگزارش کردند که ب

 ،فاع آبکه ارت شدمشاهده  یطیدر شرا ،زییفصل بهار، تابستان و پا

  متر بود. اسپنسر و کساندرسانتی 10شتر از یب

(Spencer & Ksander, 1992)  نیز در طی تحقیقی بر روی

های رویشی زنی اندامگوشاب به این نتیجه رسیدند که جوانه

تر درصد رطوبت باال، سریع هایی باهرز گوشاب در خاکعلف

 است.

 نیزهای زیرزمینی و هوایی و تکثیر گوشاب از طریق اندام

های زیرزمینی گیرد. اگرچه اندامهای زایشی صورت میاندام

گوشاب تحت تأثیر رژیم آبیاری قرار نگرفت امّا با توجه به نقش 

 بیان توانطور کلی میهای ساقه در تکثیر گوشاب، بهبذر و گره

توان از داشت که با مدیریت آبیاری و کاهش ارتفاع آب می

 جلوگیری کرد.توده و گسترش گوشاب تجمع زیست

  گیرینتیجه

تحت  ،نتایج این تحقیق نشان داد که خسارت گوشاب در شالیزار

سبب  ،کود بود. تداخل گوشاب وتأثیر رقم برنج و اثر متقابل رقم 

که کاهش عملکرد حالیدر نشدکاهش عملکرد رقم جدید گوهر 

ین مطابق نتایج ا ،. بنابراینبه دنبال داشترقم بومی هاشمی را 

همانند رقم گوهر، نیازی  یدر صورت کشت رقم مناسب ،تحقیق

 ،هرز نخواهد بود زیراکه رقابت آنوجین دستی این علف به

حضور گوشاب و عدم  داشت.نخواهد را در پی خسارت اقتصادی 

یاه هرز و گمتفاوت علف آشیانبیانگر  ،خسارت به گیاه زراعی

توده و رشد رویشی دارای زیست ،زراعی است. رقم گوهر

رشدی  دلیل دارا بودن تیپبیشتری نسبت به ارقام بومی است. به

حضور  گوشابرونده و پوشاندن سطح خاک، در مزارعی که 

 شدت کاهشهرز را بههای ر علفداشته باشد، میزان رویش دیگ

دهد. بررسی روند گسترش گوشاب نشان داد که بیشترین می

درصد  50در تیمارهای کودی صفر و  ،هرززایی این علفکلونی

ج، مطابق نیاز کودی برن ،شده بود و تغذیه شالیزارمقدار توصیه

درصدی بر گسترش گوشاب در  50دارای تاثیر منفی حدود 

نتایج آزمایشات حاضر نشان داد که  ،. از طرفیکشت خالص بود

های هوایی گوشاب با کاهش سطح آب به صفر )خاک رشد اندام

ابد. بنابراین در تولید برنج ارگانیک یشدت کاهش می اشباع( به

و  گیری از رقم مناسب، با بهرهشودنمیکش استفاده که از علف

 و داردد امکان مدیریت گوشاب وجو ،تغذیه صحیح شالیزار

 بعالوه گوشاب ؛هرز نیستدستی مکرر این علف به وجین ینیاز

 هرز است.های رویش دیگر علف برای خود یک عامل بازدارنده
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