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 ،دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشتاستادیار پژوهشی و  -2و1

 .ایران

 (4/6/1399 تاریخ پذیرش: - 13/9/1398)تاریخ دریافت:  

 چکیده
ها هزار هکتار از شالیزارها را برای اولین بار از گیالن گزارش شد و اکنون، ده 1385هرز انحصاری شالیزار است که در سال سوروف برنج، علف

هت های انتخابی برنج جکشها به برخی علفهای سوروف برنج و سوروف رایج و نیز واکنش آنآلوده کرده است. در این تحقیق، برخی ویژگی

ها مطالعه شد. نتایج بررسی بیولوژی تطبیقی سوروف برنج در مقایسه با برنج و سوروف رایج نشان داد که زمان راهکاری برای مدیریت آن ئهارا

تر و طول جدید، دارای رنگ روشن عالوه خوشه گونهروز زودتر از برنج هاشمی و سوروف بود. به 21و  11ترتیب جدید، به ظهور خوشه در گونه

 متر( بود. ریزش بذر در سوروف برنج و برنج، کمتر از یکسانتی 6/27متر( و برنج )سانتی 23متر( نسبت به سوروف رایج )سانتی 8/12تری )کوتاه

 25نج )گرم( و کمتر از بر 5/2گرم( بیشتر از سوروف رایج ) 5/4درصد بود. وزن هزار دانه سوروف برنج ) 99رایج سوروف، حدود  درصد و در گونه

درصد بود.  73و  30ترتیب ترتیب نه و شش درصد و بذرهای سه ساله، بهسوروف و سوروف برنج، به سالهزنی بذرهای یکگرم( بود. میزان جوانه

رای جدید، دا های پرتیالکلر و تیوبنکارب مشابه بود، ولی گونهکشنتایج آزمایشات دزپاسخ نشان داد که حساسیت دو گونه سوروف به علف

هنگام وشن و ظهور زوددلیل رنگ ربهدست آمده در این تحقیق، با توجه به نتایج بهمتیل بود. بنابراین سولفورونکش بنحساسیت بیشتری به علف

این ریت ها، برای مدیکشسازد و نیز عدم ریزش بذر و حساسیت بیشتر به علفپذیر میخوشه که امکان شناسایی آسان سوروف برنج را امکان

 شود.  ویژه در مزارع بذری توصیه میها بهکشهرز، حذف فیزیکی قبل از برداشت برنج و رعایت تناوب علفعلف

 هرز .ی جدید، مدیریت علفهرز، گونهکش، علفبرنج، علف كلمات كلیدی:
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ABSTRACT 
Echinochloa oryzoides is a new specific weed of paddy fields that was first reported in Guilan in 2006 and 
now has infested tens of thousands of hectares of paddy fields. Characteristics of new and common species 
of barnyardgrass and their response to some selective rice herbicides were studied to provide a solution for 
their management. Results showed that panicle emergence time of new species was 11 and 21 days earlier 
than Hashemi rice and barnyardgrass, respectively. In addition, new one had lighter color and shorter 
panicle length (12.8 cm) than the common one (23 cm) and rice (27.6 cm). Seed shattering was less than 
1% in new species and rice and was about 99% in barnyardgrass. Weight of 1000-seed in new species (4.5 
g) was more than common species (2.5 g) and less than rice (25 g). Germination rate of one year old seeds 
of barnyardgrass and new barnyardgrass were 9 and 6% and it was 30 and 73% for three years seeds, 
respectively. The results of dose-response experiments showed that two species susceptibility to 
Thiobencab and Pertilachlor herbicides was similar, but the new species was more susceptible to 
bensulfuron-methyl. Therefore, according to the results of this study, due to the bright color and early 
panicle initiation, which enable easy identification of new barnyardgrass, as well as lack of seed shattering 
and greater susceptibility to herbicides, to manage new species, physical removing before rice harvest and 
also herbicide rotation especially in the fields that planted for seed production is recommended. 
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 مقدمه

 Echinochloa crusگونه رایج سوروف با نام علمی )

galliهرز شالیزار در ترین علف(، فراوانترین و مهم

( و در هر Golmohammadi et al., 2020ایران است )

شود، این گیاه نیز مشاهده جایی که برنج کشت می

شود. در صورت عدم کنترل این گونه، خسارت می

درصد نیز خواهد رسید  90اقتصادی به برنج تا 

(Mohammad Sharifi, 2000)های اخیر، گونه. در سال 

 دیگری از سوروف به نام سوروف برنج 

(Echinochloa oryzoides از شالیزارهای گیالن )

. اگرچه (Yaghoubi et al., 2006)گزارش شده است 

 دلیل تحمل بیشتر این گونه به غرقاب، آنبرخی منابع به

 et alMohammadvand ,.اند )نامیده 1را سوروف آبی

2012bهرز، انحصاری اکوسیستم شالیزار (، امّا این علف

ه در حالیک های آبی پراکنش ندارد،گاهاست و در زیست

محصول  36رایج سوروف، عالوه بر برنج در  گونه

( و نیز محصوالت باغی Holm et al. 1991زراعی )

پراکنش دارد. این گونه دارای قدرت رقابت و خسارت 

باشد بیشتری نسبت به گونه رایج سوروف می

(Golmohammadi et al., 2010b .) 

تحقیقات نشان داده است که سوروف برنج در مقایسه 

های دیگر، در مرحله رشد رویشی دارای با گونه

 باشد های بیشتری با برنج میشباهت

(Maria et al., 1999 شباهت زیاد این گونه به برنج .)

 کارشود تا در اکثر مواقع، کشاورزان برنجباعث می

ند زراعی نباششمال کشور قادر به تشخیص آن از گیاه 

و در طی عملیات وجین، آن را حذف نکنند و حتی در 

هرز را همراه نشاء برنج از خزانه برخی مواقع، این علف

ی برنج جااشتباه بهکنند و به به زمین اصلی منتقل می

(. سوروف Yaghoubi et al., 2006کنند )نشاکاری می

ام قبرنج، دارای سازگاری زیادی است و در تداخل با ار

                                                                                                                                                                          
1 Watergrass 

بومی، دارای رنگ سبز روشن )رنگ برگ مشابه رقم 

شده، دارای رنگ تیره و برنج( و در داخل ارقام اصالح

عالوه برخی الف(؛ به 1ها است )شکل همرنگ آن

هایی شبیه جدید، دارای کرک های این گونهاکوتیپ

ب( که تشخیص آن از گیاه  1گوشوارک است )شکل 

شوار یا غیرممکن دستی دزراعی را هنگام وجین

عالوه شباهت (. بهYaghoubi et al., 2006سازد )می

سوروف برنج از نظر ارتفاع گیاهچه، تیپ رشدی، زاویه 

نه ها به برنج، بیشتر از گوبرگ، قطر ساقه و زاویه پنجه

ها، امکان تشخیص جهت گیرایج است و این ویژ

یم نظرهج(. ب 1دهند )شکل دستی را کاهش میوجین

 وفسور بلند شکیر و بزرگتر بذر بودن داراکه  رسد

هنگام  آنو جداسازی  حذفد(،  1برنج )شکل 

 و کندیا بوجاری را با مشکل مواجه میو  یخرمنکوب

ر مؤث یبعد سال زراعیهرز به علف نیدر انتقال بذر ا

 .باشد

با  بارزه  هت م گام در ج ته محققین، اولین  به گف

عه بر رویهایعلف طال جه  هرز، م بیولوژی و در نتی

ها داشتتتن اطالعات کافی در مورد عادات رشتتدی آن

 ,.Forcella et al., 1993; Benvenuti et alاستتتت )

های (. در واقع شتتتناخت عادات رشتتتدی گونه2001

مدیریت صتتتحی  هرز میهایمختلف علف به  ند  توا

 & Jordanها در مزارع کمک شتتایان توجهی کند )آن

Haferkamp, 1989; Iannucci et al., 2000 .) 

ای جدید و متحمل عنوان گونهامروزه سوروف برنج به

هرز برنج ترین علفشود و مهمبه غرقاب شناخته می

(. از جمله Yamasue, 2001در ژاپن و کالیفرنیا است )

زنی سوروف برنج از دالیل قدرت باالی جوانه

های زیاد آب، وزن هزار دانه باالتر و در نتیجه عمق

اندوخته غذایی بیشتر و نیاز به اکسیژن کمتر برای فرایند 
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 (. Kennedy et al., 1980; Yamasue et al., 1989)باشد زنی در مقایسه با سوروف رایج میجوانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ترتیب، برنج رقم هاشمی، سوروف جدید، برنج رقم الف: شباهت سوروف برنج به رقم برنج مجاور خود. از سمت راست به -1شکل

جدید )سمت راست( كه منجر به شباهت زیاد آن به برنج )سمت چپ( خزر، سوروف جدید؛ ب: وجود كرک در میانگره سوروف 

شده است؛ ج: در عکس سمت راست، شباهت زیاد خوشه سوروف جدید )از سمت راست اولی و سومی( به برنج مشخص است. 

های باشد كه دارای رنگ تیره است. عکس سمت چپ نیز خوشهدر این عکس، اولین خوشه از سمت چپ، سوروف معمولی می

دهد و د: بذر سوروف جدید )باال( و بذر سوروف معمولی های برنج نشان میسوروف جدید را در مرحله رسیدن در بین خوشه

 ها از: بیژن یعقوبی، موئسسه تحقیقات برنج كشور.)پایین(. عکس
Fig 1. The resemblance of E. oryzoides to its neighboring rice cultivar. (a) from the right, rice (cv. Hashemi), E. oryzoides, 

rice (cv. Khazar), E. oryzoides, respectively; (b) there are tiny hairs on the node of the E. oryzoides stem (right) which has led 

to its great resemblance to rice (left). (c) in the right photo, the resemblance of the E. oryzoides (the first and third from 

right) to the rice is very clear. The photo on the left also shows the E. oryzoides panicles in the ripening stage among the rice 

panicles, and (d) E. oryzoides (above) and E. crus-galli (below) seeds. Photos by: Bijan Yaghoubi - Rice Research Institute of 

Iran (RRII). 

 

محققین، تغییر سیستم کشت از روش مستقیم در بستر 

کشت در بستر غرقاب و استفاده از غرقاب خشک به 

هرز را در پیدایش هایدر کنترل سوروف و دیگر علف

گونه متحمل به غرقاب سوروف در کالیفرنیا مؤثر 

گزارش گل . به(Fisher et al., 2000)اند گزارش کرده

( Golmohammadi et al., 2012aمحمدی و همکاران )

غرقاب و نیز عمق قرارگیری بذر در  با افزایش عمق

چه و ارتفاع و وزن زنی، طول ریشهخاک، درصد جوانه

چه در هر دو گونه سوروف رایج و سوروف خشک گیاه

برنج، دارای روندی کاهشی بود، ولی میزان کاهش 

ی جدید بود. رایج بیشتر از گونه صفات فوق در گونه

زنی سوروف رایج در جوانهدر تحقیقی دیگر، درصد 

متری کمتر از سوروف برنج های نیم تا دو سانتیعمق

 (.William, 2003بود )

 ,.Mohammadvand et alمحمدوند و همکاران )

در سوروف خوشه ( نشان دادند که زمان ظهور 2014

روز پس از  73روز و در سوروف رایج ، 58برنج، 

 س و همکاران شدن بود. این درحالی بود که داماالسبز

(Damalas et al., 2008 ظهور ) را در سوروف خوشه

روز  42و  63ترتیب ، بهدر شمال یونان برنج و رایج

 (bب ) (aالف )

 (cج ) (dد )
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محمدی و همکاران پس از کاشت گزارش کردند. گل

(Golmohammadi et al., 2012b نیز گزارش کردند )

تری در که سوروف برنج، دارای چرخه زندگی کوتاه

رایج و حتی برنج هاشمی بود و مقایسه با سوروف 

روز زودتر به گل رفت. تحقیقات نشان داده  10حدود 

است که سوروف برنج در مقایسه با سوروف رایج، 

تر و همچنین ریزش دانه دارای طول دوره رشدی کوتاه

؛ Mohammadvand et al., 2014 کمتری است )

Golmohammadi et al., 2012b .) 

های شالیزار در ایران کشعلف اگرچه ظاهراً سوروف به

، امّا مقاومت (Bitarafan et al., 2012)مقاومت ندارد 

های تیوبنکارب و کشگونه جدید سوروف به علف

ده کالیفرنیا و تایلند گزارش شدر ترتیب مولینیت، به

. مصرف مداوم تعداد (Fisher et al., 2000)است 

هرز هایعلفمنظور کنترل ها بهکشمعدودی از علف

ها ممکن است در دراز مدت، منجر به کاهش کارایی آن

های مقاوم شود. بوتاکلر و در نتیجه ایجاد گونه

د که باشکشی اختصاصی برای کنترل سوروف میعلف

طور کاری شمال کشور، بهها در مزارع برنجبرای دهه

ای مصرف شده است و تا به امروز، کارایی گسترده

هرز نشان داده است. کنترل این علف بسیار خوبی در

کش، حذف احتماالً دلیل عدم مقاومت به این علف

های مقاوم از طریق وجین دستی رایج فیزیکی گیاهچه

های آتی به دلیل در این مناطق بوده است و اگر در سال

کمبود یا گرانی نیروی کار، عملیات وجین دستی حذف 

اوم های مقگونه و یا محدود شود، احتمال پدیدار شدن

بررسی کارایی ینرو اکش وجود دارد؛ ازبه این علف

هرز و کاربرد های جدید در کنترل این علفکشعلف

های مقاوم را به ها، شاید بتواند بروز گونهتناوبی آن

 ,.Tahghighi et alتعویق اندازد. تحقیقی و همکاران )

 ( در آزمایشی که در شرایط آزمایشگاهی بر روی2014

های بوتاکلر و پندیمتالین در کنترل کشکارایی علف

هرز سوروف انجام دادند، مشاهده کردند که هر علف

هرز خوبی قادر به کنترل این علفکش، بهدو علف

شده هر درصد دز توصیه 1/0ها، باشند. به گفته آنمی

هرز سوروف کش، منجر به کنترل کامل علفدو علف

باالی بوتاکلر پس از چهار دهه ها دلیل کارایی شد. آن

گیری از مبارزه مصرف در شالیزارهای کشور را بهره

ها کشتلفیقی، شامل وجین دستی توأم با مصرف علف

 در این اراضی گزارش نمودند.

ی جدید سوروف در رغم فراوانی و گسترش گونهعلی

شالیزارهای شمال کشور و عدم موفقیت در مدیریت 

آن، اطالعات کافی در خصوص بیولوژی، اکولوژی و 

ا هکشبه علفهرز این علفمورفولوژی و نیز واکنش 

جامع جهت مدیریت آن وجود روشی  منظور ارائهبه

کاری تلفیقی برای ندارد. از این رو، جهت ارائه راه

ن های بیشتر در ای، بررسیگونه جدید سوروفمدیریت 

 رسد. نظر میزمینه، ضروری به

 

 هامواد و روش

 زنی بذر دو گونه سوروف بررسی جوانه -1آزمایش 
(E .oryzoides  وE .crus-galli) 

آوری و با بذرهای جمع 1396این آزمایش در زمستان 

از مزارع تحقیقاتی  96و  95، 94های شده در سال

برنج کشور، به صورت فاکتوریل و تحقیقات مؤسسه 

های کامل تصادفی با چهار در قالب طرح پایه بلوک

بذرهای  در سه سط  شامل)تکرار اجرا شد. سن بذر 

 شامل) گونه سوروف و (یک ساله، دو ساله و سه ساله

تیمارهای  (دو گونه سوروف رایج و سوروف برنج

آوری جمع پس از بذرهای سوروف. بودندمطالعه مورد 

در  ،تا زمان اجرای آزمایشکردن در سایه،  و خشک

 منظوربه. شدندنگهداری  آزمایشگاهدر شرایط  واتاق 

متر هایی به قطر نه سانتیزنی، از پتریبررسی جوانه

در داخل هر پتری، ابتدا یک الیه کاغذ . استفاده شد

بذر  25صافی قرار داده شد و پس از مرطوب کردن آن، 

بر روی آن کشت شد. در این آزمایش، از هیچ گونه 
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در شرایط اتاق  هاپتریتیمار خواب شکنی استفاده نشد. 

هشت و  روشناییساعت  16 و C˚3 ± 25با دمای 

د درصگیری برای اندازه دند.قرار داده شساعت تاریکی 

سوروف  بذرهای ،بارساعت یک 24هر زنی، جوانه

تا دو هفته  این کار شدند وزده شمارش و حذف جوانه

 . یافتادامه 

های بیولوژیکی گونه بررسی برخی ویژگی -2آزمایش 
 رایج و جدید سوروف

تحقیقات برنج  این آزمایش در مزارع پژوهشی مؤسسه

و به صورت طرح  1397کشور در سال زراعی 

هآمادهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. بلوک

سازی زمین شامل انجام شخم اول در نیمه اول 

فروردین، شخم دوم در اواسط اردیبهشت و شخم سوم 

اک، بود. مطابق آزمایش خ کاشتدو روز قبل از 

 150به میزان  N.P.Kکوددهی شامل کاربرد کودهای 

 100کیلوگرم سولفات پتاسیم و  100کیلوگرم اوره، 

تریپل در هکتار بود. کود اوره به کیلوگرم سوپرفسفات

سه قسمت تقسیم شد و قسمت اول به همراه تمامی 

 سازی زمینآمادهکودهای پتاسه و فسفره در هنگام 

روز  40و  20ترتیب به ،مصرف شد و دو قسمت دیگر

های پس از نشاکاری به صورت سرک در کرت

 د.شآزمایشی اعمال 

 دیاسبا  ی، ابتدا بذرهای سوروفزنجوانه شیافزا برای

تیمار شدند  قهیدرصد به مدت هشت دق 96 کیسولفور

دار ها شکسته شود. سپس بذرهای جوانهتا خواب آن

ا فی و بشده برنج و دو گونه سوروف، به صورت ردی

عاد ابهایی به متر از یکدیگر در کرتسانتی 30فاصله 

در هر کرت، فقط یک گونه . دو در پنج متر کشت شدند

صورت برنج و بههای ردیفسوروف در کنار 

درمیان قرار داشت. ابتدا آبیاری در حد اشباع خاک یک

ها به خوبی مستقر شوند. پس از انجام شد تا گیاهچه

ها همراه با ها، ارتفاع آب داخل کرتاستقرار گیاهچه

افزایش یافت و تا  مترسانتی 7تا  5 تدریجرشد برنج، به

حدود دو هفته قبل از برداشت برنج، در همین ارتفاع 

خوار برنج، منظور مبارزه با کرم ساقهبهحفظ شد. 

درصد به مقدار  10کش دیازینون پاشی حشرهگرانول

 در طیکیلوگرم در هکتار طی دو نوبت انجام شد.  15

نی و زدوره آزمایش، صفاتی از قبیل روز تا شروع پنجه

مورد مطالعه ثبت  دهی برای هر سه گونهروز تا خوشه

. برای محاسبه درصد ریزش بذرها، از گردید

د؛ های توری مانند با رنگ روشن استفاده شجوراب

بدین صورت که بعد از مرحله گلدهی و خروج کامل 

ها، در هر تیمار، تعداد نه خوشه )سه بوته در هر خوشه

ها قرار داده تکرار( انتخاب شدند و داخل جوراب

ها درست از زیر محل شدند. در مرحله رسیدگی، خوشه

 و به آزمایشگاه انتقال یافتندشده قطع  هابستن جوراب

ریزش یافته و باقی مانده بر روی و تعداد بذرهای 

 خوشه شمارش شدند. 

مطالعه واکنش دو گونه سوروف به  -3آزمایش 
 ها کشعلف

و در آزمایشگاه ، در شرایط 1397این بررسی در پاییز 

دیش اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در پتری

رار چهار تکبا  های کامل تصادفیقالب طرح پایه بلوک

درصد  50کش شامل تیوبنکارب )ساترن بود. نوع علف

درصد ای سی( و  60ای سی(، پرتیالکلر )ریفیت 

درصد دی اف( و دز  60متیل )لونداکس سولفورونبن

 01/0و  1/0، 1، 10، 100کش در شش سط  )علف

کش( شده و شاهد عدم مصرف علفدرصد دز توصیه

شده برای دز توصیهتیمارهای مورد مطالعه بودند. 

لیتر ماده  75/1نج و پترتیب تیوبنکارب و پرتیالکلر، به

گرم ماده تجاری  60متیل، سولفورونتجاری و برای بن

زنی بهتر، ابتدا بذرهای منظور جوانهدر هکتار است. به

 96سوروف به مدت هشت دقیقه با اسید سولفوریک 

مای ساعت در د 48درصد تیمار شدند و سپس به مدت 

، چهنگهداری شدند. بعد از ظهور ریشه C˚3 ± 25اتاق 

هایی به قطر نه عدد بذر یکنواخت در پتری 10تعداد 
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متر دارای یک الیه خاک، کشت شدند و پس از سانتی

 ها، همانکشغرقاب پتری، دزهای مورد بررسی علف

کش محاسبه مقدار علفها اعمال شدند. روز بر روی آن

نسبت به دز  شیدیاسا س مساحت پترمورد نظر بر 

انجام گرفت و شده در هر هکتار زمین زراعی توصیه

توسط سمپلر صورت  هایدر داخل پترنیز اعمال آن 

بار  1000البته ابتدا محلول استوک با غلظت  ؛گرفت

به مقدار محاسبه شده برای هر شد و از آن  هیته شتریب

یاری آب برداشته شد. پتری و متناسب با دز مورد نظر

 انجام ها در طول آزمایش با استفاده از آب مقطرپتری

داشت و سپس با  ادامه هفته سه مدت به آزمایش. شد

اندام هوایی در هر  ترارتفاع و وزن  ها،چهبرداشت گیاه

تجزیه واریانس و مقایسه  .گیری شداندازه پتری

ها با سم شکلو ر SAS افزارها با استفاده از نرممیانگین

 . انجام شد Excelاستفاده از نرم افزار 

 

 و بحثنتایج 

 سوروف  دیو جد جیرازنی بذر دو گونه جوانه
ها نشان داد که درصد و سرعت آنالیز واریانس داده

زنی، تحت تاثیر گونه، سن بذر و اثر متقابل گونه جوانه

ها (. مقایسه میانگینp≤1%و سن بذر قرار گرفتن )

 زنیداد که حداقل )شش درصد( و حداکثر جوانهنشان 

ه ساله و سه سالترتیب  به بذرهای یکبهدرصد(،  73)

 (. 2سوروف برنج تعلق داشت )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سوروف.زنی بذرهای دو گونه مقایسه میانگین اثر متقابل گونه سوروف و سن بذر بر درصد جوانه -2شکل 

Fig 2. Mean comparison of the interaction effects of barnyardgrass speacies and seed age on seed germination percentage of 

two barnyardgrass species. 
 

نتایج نشان داد که با افزایش سن بذر از یک تا سه سال، 

زنی در هر دو گونه سوروف افزایش یافت درصد جوانه

که این امر، نشان دهنده وجود کمون در این بذرها 

ساله و دوساله، درصد باشد. در بذرهای یکمی

درصد بیشتر  61و  50ترتیب زنی سوروف رایج بهجوانه

ین درحالی است که در بذرهای از سوروف برنج بود؛ ا

زنی سوروف برنج، به مقدار سه ساله، درصد جوانه

درصد(  143زیادی نسبت به سوروف رایج افزایش )

زنی سوروف رایج در بذرهای دو یافت. درصد جوانه

د داری با یکدیگر نداشتنساله و سه ساله، اختالف معنی

زنی )سه درصد(. این درحالی است که درصد جوانه

 305ذرهای سوروف برنج در سال سوم، بسیار بیشتر )ب

زنی نیز درصد( از سال دوم بود. از نظر سرعت جوانه

داری بین دو گونه در سنین مختلف وجود اختالف معنی
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(. اختالف بین دو گونه در بذرهای 3داشت )شکل 

ساله و دوساله، قابل توجه نبود، ولی در سال سوم، یک

زنی بذرهای د و سرعت جوانهدار شاین اختالف معنی

سوروف برنج در مقایسه با سوروف رایج، به سرعت 

 افزایش یافت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سوروف.دو گونه زنی بذرهای مقایسه میانگین اثر متقابل گونه سوروف و سن بذر بر سرعت جوانه -3شکل 

Figu 3. Mean comparison of the interaction effects of barnyardgrass speacies and seed age on seed germination rate of two 

barnyardgrass species. 
 

( نشان Martinkova et al., 2006مارتینکوا و همکاران )

دادند که با افزایش سن بذرهای سوروف از یک سال 

 65زنی نیز از دو درصد به درصد جوانه تا هشت سال،

 ,.Song et alدرصد افزایش یافت. سونگ و همکاران )

رایج  ( نیز در تحقیق خود بر روی سوروف گونه2015

آوری شده، فقط مشاهده کردند که بذرهای تازه جمع

مرحله اول و دوم جذب آب را دارند و هرگز وارد 

ن بذرها، شوند؛ به همین دلیل ایمرحله سوم نمی

درجه  35تا  10زنی در محدوده دمایی گونه جوانههیچ

روز از زمان  150گراد نداشتند، اما بذرهایی که سانتی

ها گذشته بود، وارد مرحله سوم جذب آب برداشت آن

وف ها، سورزنی نیز شدند. به عقیده آنو در نتیجه جوانه

ین باشد و شکستن ادارای کمون فیزیولوژیکی عمیق می

کمون در طی زمان )رسیدن(، به دلیل افزایش فعالیت 

باشد. شناخت دالیل و میزان کمون می 1مانوزیداز-بتا

                                                                                                                                                                          
1 β-Mannosidase 

بذرهای سوروف و همچنین شکستن آن در طول زمان 

تواند در کنترل آن و در نتیجه های مختلف میدر گونه

کاهش خسارت به گیاه زراعی برنج کمک قابل توجهی 

( با مطالعه Kovach et al., 2010کند. کواچ و همکاران )

گونه  15توده سوروف )از  300بر روی کمون بذر 

مختلف( جمع آوری شده از سراسر دنیا مشاهده کردند 

های یکسان رشد های مختلف و حتی گونهکه گونه

یافته در شرایط و مناطق مختلف، دارای کمون یکسانی 

 باشند.نمی

 ید سوروفهای بیولوژیکی گونه رایج و جدویژگی

ها نشان داد که تمامی صفات شامل تجزیه واریانس داده

زنی و ظهور خوشه، طول خوشه، روز تا شروع پنجه

تعداد بذر در خوشه، درصد ریزش بذر و وزن هزار 

دانه، تحت تاثیر تیمارهای مورد مطالعه قرار داشتند 

(p≤5% .) 
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دهی در سوروف برنج و سوروف زمان آغاز پنجه

و  هروز پس از کاشت(، مشابه بود 32و  31ترتیب )به

 36با زمان آغاز تولید پنجه در برنج واریته هاشمی )

(. 1داری بود )جدول روز(، دارای اختالف معنی

سوروف برنج از نظر آغاز ظهور خوشه نیز نسبت به 

سوروف رایج و برنج، دارای برتری بود و با گذشت 

که با این دهی کرد.روز از کشت، شروع به خوشه 55

تر از برنج بود، زنی در سوروف رایج، سریعآغاز پنجه

به خوشه رفت. تحقیقی روی دو آن ولی برنج زودتر از 

گونه سوروف رایج و سوروف برنج 

(Mohammadvand et al., 2012a نشان داد که هر دو )

گونه مورد مطالعه در طی دو روز پس از کاشت، قادر 

گزارش، مدت زمان از این  طبقباشند. به سبز شدن می

سبز شدن تا ظهور پانیکول در سوروف برنج، بسیار 

روز( بود. این  73روز( از سوروف رایج ) 58کمتر )

درحالی است که در مطالعات داماال س و همکاران 

(Damalas et al., 2008 مدت زمان از کاشت تا )

روز(، کمتر از سوروف برنج  42گلدهی در سوروف )

های د که بیانگر بیولوژی متفاوت اکوتیپروز( بو 63)

جدید  هنگام خوشه گونههرز است. ظهور زوداین علف

در مقایسه با برنج واریته هاشمی و همچنین رنگ 

هرز در روشن خوشه، امکان حذف فیزیکی علف

مزرعه، قبل از رسیدن و برداشت گیاه برنج را فراهم 

، خسارت آن توانند از این طریقکند و کشاورزان میمی

فوق  های آتی در مزرعه کاهش دهند. توصیهرا در سال

در مزارع بذری دارای اهمیت بیشتری است زیرا مطابق 

و  هرزها، آلودگی بذر برنج به این علفبرخی بررسی

انتقال از خزانه به مزرعه و نشاکاری آن به اشتباه به 

سال به سال دیگر جای برنج، در انتقال آلودگی از یک

 (.Yaghoubi, 2016نقش دارد )

 
 مقایسه میانگین صفات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکردی دو گونه سوروف و برنج واریته هاشمی. -1جدول 

Table 1. Mean comparison of phenological, physiological and yield traits of two varieties of barnyardgrass and rice (cv. 

Hashemi). 

Day to 

tillering  
Day to 

flowering  
Panicle 

length (cm) 
NO. of seed 

per panicle 
Seed loss 

(%) 
Thousand seeds 

weight (g) Treatments 

36 66 27.6 70 0 25.9 Oryza sativa (cv. Hashemi) 

31 55 12.8 385 0 4.5 Echinocloa oryzoides 
32 76 23.0 443 99 2.5 Echinocloa crus galli 

2.5 2.3 0.9 53 1.3 0.57 LSD (0.05) 

 

تری سوروف برنج دارای طول خوشه بسیار کوتاه

 23متر( نسبت به سوروف رایج )سانتی 8/12)

متر( بود. سوروف رایج سانتی 6/27متر( و برنج )سانتی

بذر در خوشه، بیشترین تعداد بذر را دارا بود؛  443با 

درصد این بذرها ریزش کردند. این  99هرچند که 

و  70ا ترتیب بنج، بهدرحالی بود که برنج و سوروف بر

گونه ریزش بذری نداشتند. بذر در خوشه، هیچ 385

گرم(  5/4سوروف برنج دارای وزن هزار دانه بیشتری )

(. 1گرم( بود )جدول  5/2نسبت به سوروف رایج )

تواند از طریق هرز میبیشتر بذر این علف اندوخته

فراهم کردن مواد غذایی الزم برای جنین، احتمال جوانه

تر خاک یا غرقاب در مقایسه با های پایینزنی از عمق

سوروف رایج را فراهم نماید. محمدوند و همکاران 

(Mohammadvand et al., 2014 گزارش کردند که )

عملکرد دانه سوروف برنج در هر دو سال آزمایش 

گرم در بوته( بیشتر از سوروف رایج  72و  75ترتیب )به

ها دلیل اصلی بوته( است. آن گرم در 41و  63ترتیب )به

این امر را وزن هزار دانه بیشتر سوروف برنج )پنج گرم( 

در مقایسه با سوروف رایج )سه گرم( دانستند. به 

ها، درصد ریزش دانه در سوروف رایج، گزارش آن

بیشتر از سوروف برنج بود. داماال س و همکاران 

(Damalas et al., 2008نیز نشان دادند که بذره ) ای
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تر از بذرهای سوروف برابر سنگین 6/2سوروف برنج، 

 د.نباشرایج می

ها در کشسوروف به علف جدیدو  جیراواکنش گونه 
 دیششرایط پتری

 توده سوروف برنجارتفاع و زیست
توده سوروف برنج تحت تاثیر نوع ارتفاع و زیست

ها قرار داشت کش، دز مصرفی و اثر متقابل آنعلف

(P≤1%( بیشترین ارتفاع سوروف برنج .)2/12 

کش متر( در تیمار شاهد عدم کاربرد علفسانتی

درصد دز  01/0(. با اعمال تیمار 4مشاهده شد )شکل 

هرز روند کش، ارتفاع علفشده هر سه علفتوصیه

کاهشی یافت، ولی چندان قابل توجه نبود. با افزایش 

ت لر به شددرصد، ارتفاع در تیمار پرتیالک 1/0دز به 

درصد( یافت؛ این درحالی بود که  70کاهش )

ز متیل در دسولفورونهای تیوبنکارب و بنکشعلف

درصد( در  25و  12ترتیب فوق، دارای تأثیر کمتری )به

هرز بودند. در دزهای باالتر، علفاین کاهش ارتفاع 

های تیوبنکارب و پرتیالکلر دارای اثر کشعلف

 ارتفاع سوروف برنج بودند، ولی بازدارندگی مشابهی بر

هرز در تیمار با کاهش ارتفاع این علف

می مالی یمتیل اندک و دارای شیب کاهشسولفورونبن

های کششده علفدرصد میزان توصیه 10بود. دز 

درصدی  100پرتیالکلر و تیوبنکارب، منجر به کاهش 

ارتفاع سوروف برنج شد؛ این درحالی است که 

ست شده هم نتوانیل حتی در دز توصیهمتسولفورونبن

درصد ارتفاع سوروف برنج را کاهش دهد  74بیشتر از 

 (.  4)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .برنجهای سوروف چهبر ارتفاع گیاهآن كش و دز مصرفی مقایسه میانگین اثر متقابل علف -4شکل 

Fig 4. Mean comparison of the interaction effects of herbicide and its dosage on barnyardgrass (E. oryzoides) seedling height 
 

توده سوروف برنج نیز واکنشی مشابه ارتفاع، به زیست

(. 5های مصرفی نشان داد )شکل کشافزایش دز علف

کش پرتیالکلر منجر شده، علفدرصد دز توصیه 1/0تا 

درصد( ارتفاع شد ولی تا این  48به بیشترین کاهش )

ب کش تیوبنکاردز، اختالف قابل توجهی بین دو علف

ی . با افزایش دز مصرفنشدمتیل مشاهده سولفورونو بن

توده در شده، زیستدرصد مقدار توصیه 10به 

کش پرتیالکلر و تیوبنکارب فتیمارهایی که دارای عل

بودند به صفر رسید، ولی مقدار آن در تیمار حاوی 

 56)گرم میلی 014/0متیل سولفورونکش بنعلف
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شده درصد دز توصیه 100درصد شاهد( بود. با مصرف 

نج توده سوروف برمتیل، زیستسولفورونکش بنعلف

درصد شاهد( رسید که بیانگر  28گرم )میلی 007/0به 

 . استکش این علفپایین کارایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های سوروف برنج.چهتوده گیاهكش و دز مصرفی بر زیستمقایسه میانگین اثر متقابل نوع علف -5شکل 

Fig 5. Mean comparison of the interaction effects of herbicide and its dosage on barnyardgrass (E. oryzoides) seedling 

biomass. 
 

 ی رایجتوده سوروف گونهارتفاع و زیست
توده سوروف رایج، تحت تاثیر نوع ارتفاع و زیست

 ها قرارکش، دز مصرفی و همچنین اثر متقابل آنعلف

 (.P≤1%گرفت )

هرز نشان داد که  مقایسه روند کاهش ارتفاع دو گونه

( در 6رایج )شکل  میزان کاهش ارتفاع سوروف گونه

های مورد بررسی، بسیار بیشتر از کشتیمار با علف

(. کمترین دز مورد بررسی 7جدید بود )شکل  گونه

های کششده( علفدرصد دز توصیه 01/0)

رتفاع را ا متیل و پرتیالکلر،سولفورونتیوبنکارب، بن

درصد کاهش دادند.  36و  57، 76ان میزترتیب بهبه

شده، توقف کامل درصد مقدار توصیه 1/0افزایش دز به 

و کاهش صد درصدی ارتفاع سوروف در  رشد گیاهچه

های پرتیالکلر و تیوبنکارب را کشتیمار با علف

کش دیگر، در مقایسه با دو علفهمراه داشت. به

. ل بودیمتسولفورونبه بن یسوروف دارای تحمل بیشتر

دز توصیه شده این در  هرزطوری که ارتفاع این علفهب

درصد  67که بیانگر  بودمتر سانتی 3/4کش، علف

 (.6)شکل  باشدکاهش در مقایسه با شاهد می

توده ها، موجب کاهش زیستکشافزایش دز علف

های کشسوروف شد، امّا حساسیت سوروف به علف

کلی، روند کاهش طوربه(. 7مختلف متفاوت بود )شکل 

 1/0که در دز طوریتوده، مشابه ارتفاع بود؛ بهزیست

ش کشده، مقدار این صفت در دو علفدرصد دز توصیه

تیوبنکارب و پرتیالکلر به صفر رسید، ولی مقدار آن 

درصد کاهش  75گرم ) 018/0متیل، سولفورونبرای بن

کش شده علفنسبت به شاهد( بود. دز توصیه

درصدی  42متیل، منجر به کاهش ولفورونسبن

هرز شد که بیانگر تحمل باالی توده این علفزیست

 کش است.سوروف به این علف

کش کلی نتایج این آزمایش نشان داد که دو علفطوربه

پرتیالکلر و تیوبنکارب، کارایی بسیار خوبی در کنترل 

عالوه حساسیت داشتند و بههر دو گونه سوروف 

تر از متیل بیشسولفورونکش بنسوروف برنج به علف

 Damalasسوروف معمولی بود. داماال س و همکاران )

et al., 2008ای که بر روی سه گونه ( در مطالعه
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سوروف انجام دادند، مشاهده کردند که حساسیت دو 

به اغلب    E. phyllopogonو E. oryzoidesگونه 

بود.  E. crus-galliکشی، کمتر از گونه های علفتیمار

های ها نشان داد که واکنش جمعیتهمچنین نتایج آن

باشد، ها یکسان نمیکشمختلف سوروف به علف

پایریباک و بیس 2، کلفوکسیدیم1که پنوکسوالمطوریبه

، 5و پروپانیل 4هالوفوپ، بیشترین کارایی و سای3سدیم

کنترل این علف هرز داشتند.کمترین کارایی را در 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رایج. های سوروف گونهچهكش و دز مصرفی بر ارتفاع گیاهمقایسه میانگین اثر متقابل نوع علف -6شکل 
Fig 6. Mean comparison of the interaction effects of herbicide and its dosage on barnyardgrass (E. crus-galli) seedling 

height. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رایج. های سوروف گونهچهتوده گیاهكش و دز مصرفی بر زیستمقایسه میانگین اثر متقابل نوع علف -7شکل 

Fig 7. Mean comparison of the interaction effects of herbicide and its dosage on barnyardgrass (E. crus-galli) seedling 

biomass. 
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( نیز Tahghighi et al., 2014تحقیقی و همکاران )

های بوتاکلر و پندیمتالین، کشنشان دادند که علف

هرز سوروف کارایی خوب و مشابهی در کنترل علف

درصدی  50ها، دز الزم برای کاهش دارند. به گفته آن

های سوروف برای هر دو چهچه و ساقهرشد ریشه

درصد دز  1/0کش مورد بررسی یکسان بود و علف

جر به کنترل کامل کش، منشده هر دو علفتوصیه

شود. هرز سوروف در شرایط آزمایشگاهی میعلف

های مختلف سوروف به مطالعه بر روی حساسیت گونه

در   E. colona سوروف گونهها نشان داد که کشعلف

تری به حساسیت بیش،  E. crus-galli مقایسه با

رایج  کشعلفدر مقایسه با پیرازوسولفورون کش علف

 این مطالعه نشان داد که. داردیل متسولفورونبن

برابر قدرت  14تا  4/1کش پیرازوسولفورون، علف

یل برای متسولفورونکشندگی باالتری در مقایسه با بن

 هرزی مورد مطالعه داشتهای علفگونه

 (Suzuki et al., 199.) 

کش اصلی مورد در حال حاضر، بوتاکلر علف

ای مقابله با استفاده در شالیزارهای شمال کشور بر

باشد، ولی با توجه به تصمیم هرز سوروف میعلف

سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر حذف این 

کش از بین سموم مجاز کشور در طی سالهای آتی، علف

هایی با کارایی باال، یک ضرورت در کشمعرفی علف

 باشد. با توجه بههرز برنج میهایزمینه مبارزه با علف

های پرتیالکلر و تیوبنکارب در کشکارایی خوب علف

توان این کنترل هر دو گونه جدید و رایج سوروف، می

عنوان جایگزینی برای بوتاکلر در نظر ها را بهکشعلف

هرز، خش این علفبگرفت تا عالوه بر کنترل رضایت

ها نیز اجتناب شود. کشاز بروز مقاومت به علف

تواند منجر میکش مصرف مداوم تعداد معدودی علف

 ,.Osuna et alهرز شود )هایبه ایجاد مقاومت در علف

( در طی Fisher et al., 2000(. فیشر و همکاران )2002

مطالعه خود بر روی مقاومت سوروف برنج و سوروف 

ها مشاهده کردند که مصرف مداوم کشرایج به علف

کش، منجر های باریک برگکشتعداد معدودی از علف

ها شده است. کشش مقاومت به این علفبه گستر

ها نشان داد که سوروف برنج، به مطالعات آن

اتیل -های مولینت، تیوبنکارب، فنوکساپروپکشعلف

 سدیم مقاوم بود.  پایریباکو بیس

 

 گیری كلینتیجه

هرز انحصاری برنج و دارای تطابق سوروف برنج، علف

متحمل به  بیشتری با اکوسیستم شالیزار است. این گونه

غرقاب، در مقایسه با سوروف رایج و برنج واریته 

تری چرخه زندگی خود هاشمی، در مدت زمان کوتاه

کند و گلدهی و رسیدن بذر آن، یک هفته را تکمیل می

ست. سوروف برنج دارای زودتر از برنج هاشمی ا

تری ریزش بذر نیست و خوشه آن،  دارای رنگ روش

دهی برنج و قبل از خوشهباشد مینسبت به برنج 

خوبی از گیاه زراعی در مزرعه قابل تشخیص هاشمی به

هرز و گیاه زراعی در خزانه و های علفاست. گیاهچه

دشواری قابل تشخیص هستند. مراحل رشد رویشی، به

توان پس از گلدهی گیری از ویژگی فوق میهبا بهر

 نآها، از تکثیر و تولید بذر هرز، با حذف خوشهعلف

عالوه عمل آورد. بهدر مزرعه جلوگیری به

های پرتیالکلر و تیوبنکارب نیز از کارایی کشعلف

مطلوبی در کنترل سوروف برنج برخوردار بودند که با 

، شیمیایی متفاوتها به دو گروه بیوتوجه به تعلق آن

هرز ها در کنترل شیمیایی این علفاستفاده متناوب از آن

 شود. توصیه می
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