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 چكيده

هـرز مـزارع بـرنج     ي  مرتبط با عملكرد دو گونه هاي احتمالي در صفات به منظور بررسي فنولوژي و مقايسة خصوصيات مورفولوژيكي و تعيين تفاوت
، اين آزمايش طي دو سال در گلـدان و در شـرايط   )E. oryzoides(آبي   وارد سوروف  و گونة تازه) Echinochloa crus-galli(شامل گونة شايع سوروف 

زمان رسيدن به ارتفاع نهايي، ظهور آخـرين بـرگ سـاقة     يآب سوروف نتايج نشان داد كه در . رشت انجام شد-هواي آزاد در مؤسسه تحقيقات برنج كشور
از  تـر  بـيش دهي، ظهور پانيكول، شروع پرشدن و رسيدگي دانه و برداشت، زودتر و عملكرد دانـه، شـاخص برداشـت و وزن صـد دانـه       اصلي، شروع پنجه

زمـان اتمـام دورة   . از سـوروف بـود   تر كمبيولوژيك و ريزش دانه تر و تعداد نهايي برگ و پنجه، عملكرد  در مقابل دورة پرشدن دانه طوالني. سوروف بود
تـر،   هايي نظيـر طـول دورة رشـد كوتـاه     بنابراين ويژگي. داري بين دو گونه نداشت دهي، ارتفاع، طول برگ پرچم و پانيكولِ ساقة اصلي تفاوت معني پنجه

 .وارد كمك خواهند كرد عملكرد و وزن دانه بيشتر به برتري گونة تازه
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هـاي اخيـر    هرز طي سال هاي علف شناسي زيستمطالعه در زمينة 
چنين مطالعاتي اولين گام در جهت . است  مورد توجة زيادي قرار گرفته

). 14و  6(شـوند   وارد محسـوب مـي   هرز مهاجم تازه هاي مقابله با علف
بيني فنولـوژي و   آگاهي از نمو فنولوژيكي گياه جهت درك رشد، پيش

كننده ضـروري   بيني هاي پيش هرز جهت توسعة مدل هاي در مورد علف
ــت ــت . )34( اس ــات زيس ــين اطالع ــه چن ــناختي پاي ــعة  ش اي در توس

  ).33(هرز حائز اهميت است  هاي راهبردهاي مؤثرتر مديريت علف
زراعـي و   عيـين نتيجـة رقابـت گيـاه    فنولوژي فـاكتور مهمـي در ت  

از  ي ممكن است شاخصنيز  ها گونه يهاي رشد ويژگي. هرز است علف
هـايي كـه رشـد     ونـه گ. )19 و 18( نمايـد فـراهم   ها آن توانايي رقابتي

 رود كننـد و انتظـار مـي    ي توليد ميتر بيشبرگ  سطح ، ي دارندتر سريع
كنـدتري  ي كـه رشـد   هـاي  ونهگ در مقايسه بامنابع رشد  تسخير كه در
ممكـن   چنـين  همها  پارامترهاي رشد گونه. تر باشند كننده رقابت دارند، 
. )23 و 22(شـوند  واقع مفيد ز هر رشد علفو رقابت  هاي در مدلاست 
تغييـر   گيچگـون توصـيف  دو گونه در رشد يـا سـاختار و    تفاوت اثبات

                                                            
  يالندانشگاه گ ،يدانشكده علوم كشاورز ياراستاد -1

  )Email: mohammadvand@guilan.ac.ir      :نويسنده مسئول-(*

دانشگاه فردوسي ن گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي استادا -3و  2
  مشهد

 رشت-عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات برنج كشور -4

مج تعيـين قابليـت سـ   ي بـه  ودحد تا تواند ميرشد،   فصل طيگياهان 
از . )7(نمايـد  هاي كشاورزي كمـك   هرز در اكوسيستم علفبودن يك 

 تواناييبر  گياه و توانايي رقابتي ها ويژگي، رشد يها مندينياز آنجا كه
بـه توضـيح   ن است كگذارد؛ مم اثر مي ازدياد يك گونهو   بقا گسترش، 

  .)19( كمك كندها نيز موفقيت گونه
كـار   هها ب گونه ة رشدايسقم توان جهت هاي متعددي را مي شاخص

 ،خشـك  حجم و وزن ، انشعاباتتعداد  ارتفاع،  برگ،   سطح اتمقايس. برد
فـراهم   هـا  وري و ظرفيت فتوسنتزي گونـه  ارب نسبي،  ةاز انداز شاخصي

 و 19(قرار دهنـد  ثير أت را تحت  يي رقابتياكند كه ممكن است توان مي
هنگـام بررسـي   نيـز   هـرز  هـاي  علـف  گياهچهسرعت رشد  درك .)30

  ).19( مهم است رزه ايه علف مديريتراهبرد 
تـرين   گونـه از مهـم   50مشتمل بر حـدود   Echinochloaجنس 

هرز در گياهان زراعـي جهـان و بخصـوص در مـزارع بـرنج       هاي علف
اين گياهان بواسطة تحمل دامنة وسيعي از شرايط اكولوژيكي و . است

يكـي  ). 36(باشـند   ر موفقي ميقابليت تقليد از گياه زراعي، رقباي بسيا
) .E. crus-galli L(هـاي هـرز مهـم ايـن جـنس، سـوروف        از گونـه 

گياهان جوان سوروف مورفولوژي مشابهي با گياه برنج دارنـد  . باشد مي
تمـايز   كـه  ؛ چنـان كننـد  گياه زراعي تقليد مي اين و به ميزان زيادي از

ه هزاران سـال  نشان داد ك) 4(بارت  .)36، 28، 15(مشكل است  ها آن
وجين دستي سوروف در آسيا ممكن است سبب انتخـاب ايـن ويژگـي    

اما  ،اي شبيه برنج است اين گونه در مرحلة گياهچه. تقليدي شده باشد
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 ها آنتوانند  تشخيص شده و كشاورزان مي  راحتي قابل به مرور زمان به
زراعـي    هنگـام خسـارت عملكـرد گيـاه      ايـن  در اگرچهرا وجين كنند؛ 

ايـن گونـه در حـال حاضـر     ). 17(مكن اسـت اجتنـاب ناپـذير باشـد     م
باشد؛ اما اخيـراً گونـة    هرز مزارع برنج استان گيالن مي علف ترين مهم

 .E]) بـرنج  يـا سـوروف  ( آبـي  سـوروف  ديگري از اين جنس، بـه نـام   

oryzoides (Ard) Fritsch Vasing]    ــتان ــرنج اس ــزارع ب در م
). 3(ت جمعيت آن گزارش شـده اسـت   شناسايي و روند افزايشي تغييرا

تقليد مورفولوژيكي و فنولوژيكي اين گونه از بـرنج بـه مراتـب بيشـتر     
در كاليفرنيــا، در نتيجــة كــاربرد مــداوم غرقــاب بــراي كنتــرل . اســت
ــف ــرنج،    عل ــزارع ب ــوروف در م ــرز س ــوروف ه ــي س ــه   آب ــديل ب تب
يـن  بنابراين گسترش بيشتر ا). 13(هرز شده است  سازترين علف مشكل

گونه و حتي جـايگزيني گونـة شـايع كنـوني در منطقـه دور از انتظـار       
اگرچـه تـاكنون در كشـور برخـي تحقيقـات از جملـه بررسـي        . نيست

) 1(و واكنش اين گونه به مـديريت غرقـاب   ) 2(زني  خصوصيات جوانه
ها و  شناسي اين گونه ارائه شده است؛ اما هنوز تحقيقاتي برروي زيست

كديگر انجام نشده است و عمدة تحقيقات انجام شده با ي ها آنمقايسة 
بوده است، لذا   E. crus-galliالمللي نيز بر روي گونة  در مقاالت بين

هــاي احتمــالي موجــود در  ايــن تحقيــق بــه منظــور مطالعــة تفــاوت 
هاي مورفولوژيكي و فنولوژيكي و نيز بررسي خصوصيات رشـد   ويژگي

ت شـرايط رشـد مشـابه و در    و صفات مرتبط با عملكرد دو گونـه تحـ  
جهت كسب اطالعات پايه در زمينة توانايي رقابتي دو گونه به اجرا در 

  .آمد
  

  ها مواد و روش
آزمايش طي دو سال در شرايط هـواي آزاد در مؤسسـه تحقيقـات    

و  35ي پالسـتيكي بـه قطـر    هـا  آنگلـد . رشت انجام شد-برنج كشور
ـ  سانتي 30متر با  سانتي 50ارتفاع   80ر شـده و بـه فواصـل    متر خاك پ
خاك مورد استفاده در اين آزمايش از . متر از يكديگر قرار گرفت سانتي

خاك زيرسطحي بـه عمـق بـيش از يـك متـر كـه آلـودگي بـه بـذر          
بافت خاك مذكور مطـابق  . آوري شد هرز وجود نداشت، جمع هاي علف

شده در آزمايشگاه بخـش تحقيقـات خـاك و آب مؤسسـه       آناليز انجام
درصـد   35درصـد رس،   53(رشت، سيلتي رسي -ات برنج كشورتحقيق

، هدايت الكتريكي عصـارة اشـباع   pH 2/7با ) درصد شن 12سيلت و 
درصـد، كـربن آلـي و     63زيمنس بـر متـر، درصـد اشـباع      دسي 65/0

درصـد و مقـدار فسـفر و پتاسـيم      05/0و  6/0ترتيـب   نيتروژن كل به
كوددهي بر . بر كيلوگرم بودگرم  ميلي 276و  3/12ترتيب  جذب به قابل

اساس توصية كودي بخش تحقيقات خـاك و آب مؤسسـه تحقيقـات    
رشت و براساس مقادير توصيه شده براي محصـول بـرنج   -برنج كشور

درصـد   46(كيلـوگرم در هكتـار اوره    160انجام شد و شـامل كـاربرد   
كيلوگرم در هكتار سـولفات پتاسـيم، هـر دو طـي دو      140و ) نيتروژن

و  هـا  آنسازي خـاك گلـد   تقسيط مساوي در پايان مرحلة آمادهمرحله 
كيلــوگرم در هكتــار  100 چنــين هــم. يــك مــاه پــس از كاشــت بــود

در پايـان مرحلـة آمـاده سـازي     ) درصد فسـفر  46(سوپرفسفات تريپل 
  . افزوده شد ها آنخاك به گلد

دهي بـا   دقيقه خراش 8كاشت تعدادي از بذرهاي هر گونه پس از 
و چندين بار شستشو با آب، در تـاريخ  ) 31(درصد  97يك اسيدسولفور

متري خاك اشـباع در   سانتي 5/0در عمق  14/4/1388و  24/3/1387
همـراه بـا رشـد     ها آنارتفاع آب گلد. صورت گرفت ها آنهريك از گلد

متـر   سـانتي  15تـا   12ها افزايش داده شد و در مقدار حـداكثر   گياهچه
گلدان كاشته شد كه بعد از سـبز   10ر بذرهاي هر گونه د. حفظ گرديد

برگي، يك گياهچه در هر گلدان باقي مانده و سـاير   3شدن در مرحلة 
. هـايي كـه بعـداً ظـاهر شـدند، حـذف شـد        ها و نيـز گياهچـه   گياهچه
. گيري خصوصيات مورد نظر طي ساعات معين هر روز انجام شد اندازه

ه و اولـين سـبز   سبزشدن به عنوان خروج كلئوپتيل از خاك تعريف شد
ارتفاع . مشاهده شد) 16/4/87و  26/3/87(روز پس از كاشت  2شدن 

تـرين و بلنـدترين بـرگ يـا نـوك       ساقه از سطح خاك تا نوك جـوان 
تا ثابت شدن ارتفـاع در  ) يك روز در ميان(بار  آذين هر دو روز يك گل

تعداد برگ بـر روي   چنين هم. گيري شد هاي هر گونه، اندازه كلية بوته
صـورت   تا زمـان ظهـور پـانيكول بـه    ) شده سبز يا خشك(ساقة اصلي 

برگي شمارش شد كه يقة برگ توليـد  . روزانه مورد بررسي قرار گرفت
هـاي متـوالي    ترتيب فاصلة زمـاني بـين ظهـور بـرگ     بدين. شده باشد

فيلوكرون فاصـلة زمـاني بـين يـك مرحلـة      . محاسبه شد) 1فيلوكرون(
بين تشكيل يقـة بـرگ     دورة. والي استهاي مت تكاملي مشابه در برگ

هاي يك فيلوكرون است كـه   هاي متوالي يكي از مقياس بر روي برگ
تعـداد پنجـه   ). 11(شود  نمايي تعيين مي راحتي و بدون نياز به بزرگ به

آذيـن سـاقة    صورت روزانه تا زمان رسـيدگي بـذرها در گـل    در بوته به
ر اولين پنجه، زمان اتمام ترتيب زمان ظهو اين   اصلي شمارش شد و به

) دهـي  تفاضل زمان شـروع و اتمـام پنجـه   (دهي  دهي، دورة پنجه پنجه
آذين سـاقة اصـلي، آغـاز تشـكيل      زمان ظهور گل چنين هم. تعيين شد

و ) بذرهاي سبز در مرحلة اوايل شيري شـدن تـا خميـري نـرم    (بذرها 
دورة و ) بذرها رسيده و كامالً سخت شده باشـند (زمان رسيدگي كامل 

از صـفات  ) تفاضل زمان شروع پرشـدن و رسـيدگي بـذر   (پرشدن بذر 
آذين ساقة اصلي و براسـاس روز پـس از    ديگري بودند كه بر روي گل

آذين بـراي   در هنگام ظهور كامل گل. سبزشدن ثبت يا محاسبه شدند
هـا بـا پوشـش تـوري پوشـانده       آذين جلوگيري از ريزش دانه، كلية گل

گي، گياهان از انتهـاي سـاقه برداشـت شـدند و     در مرحلة رسيد. شدند
اي كه در نتيجة  هر پنجه به عنوان ساقه. ها شمارش گرديد تعداد پنجه

 5از  تـر  كـم شـود و يـا محـل اتصـال آن      بر شدن از بقيه جدا مي كف
بـدين ترتيـب   . متر از سطح خاك فاصله دارد، درنظر گرفته شـد  سانتي
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طـول بـرگ پـرچم، طـول     . ين شـد هاي بارور و نابارور تعي تعداد پنجه
از گره پانيكول تا انتهاي آن بدون درنظر گـرفتن  (پانيكول ساقة اصلي 

گيري ميزان ريزش دانه، پـانيكول   براي اندازه. گيري شد اندازه) ريشك
طـور تصـادفي انتخـاب     اصلي و سه پانيكول انتهايي در هر بوته كه به
 20ذي قـرار گرفتنـد و   شده بودند، به طور جداگانه درون دو پاكت كاغ

پـس از طـي ايـن مـدت،     . روز در محيط آزمايشگاه نگهـداري شـدند  
). 27(مرتبه با ماليمت به كنارة ميز آزمايشگاه زده شـدند   10ها  پاكت

طـور دسـتي از    بذرهايي كه هنوز بـر روي پـانيكول قـرار داشـتند، بـه     
ون بذرهاي جداشده از پـانيكول كـه در  . جدا شده و وزن شدند پانيكول

شـده بـه    پاكت قرار داشتند نيز توزين شده و نسبت وزن بذرهاي جـدا 
. وزن كل بذرها براي تخمين ميزان ريزش مـورد اسـتفاده قرارگرفـت   

با يكديگر مخلوط شدند و سه ) شامل چهار پانيكول(سپس كلية بذرها 
نمونة صدتايي از بذرهاي سالم و غير پوك جهت تعيين وزن صد دانـه  

عنوان وزن صـد دانـه در بوتـه در نظـر      ن سه نمونه بهميانگي. جدا شد
براي محاسبة عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيـك و شـاخص   . گرفته شد

درجـه   75برداشت، پانيكول و كاه بـه طـور جداگانـه در آون و دمـاي     
  . گراد تا رسيدن به وزن ثابت خشك شده و وزن شدند سانتي 

رگ و پنجه براي هر گونه هاي مربوط به ارتفاع ساقه؛ تعداد ب داده
زمـان   چنـين  هـم و ) 1درجـه روز رشـد  (در برابر زمان حرارتي تجمعي 

بـه  ) 1معادلـة  (رسم شد و تابع لجستيك سه پـارامتري  ) روز(تقويمي 
  ). 8(ها برازش يافت  داده

)1(                                                          Y = a / (1 + (x/x0) 
b)  

 a. شدن ساقه، ظهور برگ يـا پنجـه اسـت    سرعت طويل Yآن كه در 
درجـه روز  (زمـان حرارتـي تجمعـي     x، )مقدار حداكثر(مجانب بااليي 

 50در  Yمقدار متغير  مسـتقل وقتـي    x0، )روز(يا زمان تقويمي ) رشد
ايـن تـابع   . اسـت  x0شيب در  bباشد و  مي) ميانه(درصد مقدار حداكثر 

شـدن   سـرعت طويـل  . ها نشان داد ه دادهب) <97/0r2(برازش مناسبي 
  .ساقه و سرعت ظهور برگ و پنجه با استفاده از شيب تابع محاسبه شد

پايه براي  دماي، )34(براساس نتايج آزمايش سوانتون و همكاران 
 5/6، 5/8ظهور برگ و توليد پنجه در سوروف به ترتيـب   ساقه،   توسعة

ر بـراي محاسـبة زمـان    گراد اسـت كـه ايـن مقـادي     سانتي درجه  10و 
روز  فنولوژيكي بـا اسـتفاده از درجـه      حرارتي تجمعي و توصيف توسعة

مقدار درجه روز رشد براي هر گونـه بـا   . رشد مورد استفاده قرار گرفت
  :تعيين شد) از زمان سبز شدن( زيراستفاده از فرمول 

 ]2÷ ) روزانـه  مايحداقل د+ روزانه  دمايحداكثر ([= روز رشد  درجه 
  پايه دماي -

گيري شده، آناليز مركب  براي بررسي اثر سال بر خصوصيات اندازه
با استفاده از دو عامل سال و گونه هريـك در دو سـطح و تعيـين اثـر     

بـا  . عنوان عامل تصادفي، انجـام شـد   گونه به × سال و اثرمتقابل سال
                                                            
1- Growth degree days (GDD) 

زمـان  (گونه در مـورد بعضـي صـفات     × دار شدن اثرمتقابل سال معني
شدن ارتفاع براساس درجه روز رشـد، زمـان ظهـور پـانيكول در      ثابت 

ساقة اصلي براساس درجه روز رشد، زمـان رسـيدگي كامـل دانـه بـر      
اساس درجه روز رشد، تعداد كل پنجه و پنجة بارور، عملكرد بيولوژيك 

گيري شده در  مقايسة مقادير متغيرهاي اندازه) 1جدول) (و عملكرد دانه
استيودنت به طـور جداگانـه بـراي هـر     -tاز آزمون  دو گونه با استفاده

هـا در   با توجه به رد نشدن فرض يكنـواختي واريـانس  . سال انجام شد
مربـوط بـه    tاستيودنت، براي مقايسـة دو ميـانگين از آمـارة    -tآزمون 

برازش توابع با اسـتفاده از  . ها استفاده شد حالت مساوي بودن واريانس
هاي آمـاري بـا اسـتفاده از     و آزمون Sigma Plot, ver. 11نرم افزار 

  .انجام شد SAS, ver. 9.1افزار  نرم
  

  نتايج و بحث
  ارتفاع گياه

سبزشدن به عنوان خارج شدن كلئوپتيل از خاك  ها آندر كلية گلد
 2هـا   تعريف شده و طي هر دو سال و در هر دو گونه، اولـين گياهچـه  

عنـوان   روزانه به دمايتغييرات ميانگين . روز پس از كاشت، سبز شدند
آزمـايش در    هـاي دو سـال   تابعي از روز پس از سبزشدن در طـي مـاه  

  .نشان داده شده است 1شكل
در هـر  . گيري ارتفاع از روز ششم پس از سبزشدن انجام شد اندازه

ها افزايش يافته و پـس   شدن دانه دو گونه، ارتفاع تا زمان شروع خشك
شدن ارتفاع بوته طي هر دو سال  تزمان ثاب). 2شكل (از آن ثابت شد 

طور متوسط  كه به طوري به. داري بين دو گونه متفاوت بود طور معني به
درجـه روز  (روز ) 1251( 76 آبـي  سوروف و در ) 1444( 89در سوروف 

در سال دوم آزمـايش  . ها ثابت شد بعد از سبزشدن ارتفاع در بوته) رشد
از سـال اول بـود؛    تـر  بـيش ع شدن ارتفا تعداد روزهاي الزم براي ثابت

تفـاوتي   آبـي  سوروف دريافتي، در   روز كه با درنظرگرفتن درجه  درحالي
روز رشد  درجه  1238و  1264ميان دو سال وجود نداشت و با دريافت 

. ترتيب در سال اول و دوم آزمايش ارتفاع به مقدار نهايي خود رسـيد  به
ن كاشـت در سـال دوم   در سوروف با توجه به سه هفته تـأخير در زمـا  

مؤثر دريافتي توسط  دمايرغم افزايش تعداد روز، ميزان  آزمايش، علي
  ). 2جدول(اين گونه كاهش يافت 

هاي هر دو گونه كاهش نشـان داد   در سال دوم ارتفاع نهايي بوته
گزارش كردند كه چهار هفته تـأخير  ) 33(شرستا و سوانتون ). 3جدول(

تر بـود،   پايين دمانهايي را در سالي كه  ، ارتفاعسوروف در تاريخ كاشت
تأثير بود و تـأخير در تـاريخ كاشـت،     تر بي كاهش داد؛ اما در سال گرم
ميانگين ارتفاع  چنين هم. شدن ساقه گرديد سبب افزايش سرعت طويل

هـاي بـاالتر را علـت ايـن امـر       دمـا ايشان . بود تر بيشتر  در سال گرم
اظهار داشتند كـه افـزايش ارتفـاع    ) 35(ونگريس و همكاران . دانستند
مشـاهده   هـا  آن. اسـت  دمـا داراي ارتباط مستقيم با افـزايش   سوروف
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كم بود، پايين ولـي در تابسـتان    دماكردند كه سرعت رشد گياه وقتي 
نيـز گـزارش كردنـد كـه     ) 34(سـوانتون و همكـاران   . خيلي سريع بود
تا دمـاي  حرارت  با افزايش درجهسوروف شدن شاخسارة   سرعت طويل

افـزايش نشـان داد و در دماهـاي     گـراد  سـانتي   درجه 35/25شب /روز
شدن  پايه، بهينه و بيشينه براي طويل دمايايشان . باالتر كاهش يافت

  .گراد محاسبه كردند درجه سانتي 52و  5/39، 5/8ترتيب  ساقه را به
ميانگين ارتفاع نهـايي بوتـه در دو گونـه كـه در سـال اول و دوم      

 آبي سوروف متر و در  سانتي 120و  135به ترتيب در سوروف آزمايش 
داري بـا يكـديگر نداشـت     متـر بـود، تفـاوت معنـي     سانتي 131و  139

در شرايط ) 12(در آزمايشي كه توسط داماالس و همكاران ). 3جدول(
تـا   136 سوروف هاي اي انجام شد، دامنة ارتفاع بوته در جمعيت مزرعه

با ارتفـاع  زودرس  آبي سوروف هاي  از جمعيت تر بيشمتر و  سانتي 145
حـداكثر ارتفـاع   ) 33(شرسـتا و سـوانتون   . متر بـود  سانتي 123تا  116

  .متر گزارش كردند سانتي 110اي تقريباً  را در شرايط مزرعه سوروف
  

  
  آزمايش  سال ودر د) ب(و روز پس از سبزشدن ) الف(روزانه تابعي از روزهاي سال  دمايتغييرات ميانگين  - 1 شكل

  

  
؛ )درجه روز رشد(و زمان حرارتي ) روز پس از سبزشدن(طي زمان  )E. oryzoides( آبي سوروف و  )E. crus-galli(تغييرات ارتفاع در سوروف  - 2شكل 

 .شداب مي لجستيك سه پارامتريبرازش يافته تابع بار و  ده با فاصلة دو روز يكش گيري نقاط مقادير ارتفاع اندازه
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متـر را در   سـانتي  117حـداكثر ارتفـاع   ) 34(همكـاران   سوانتون و

در اتاقـك   گـراد  سـانتي   درجه 35/25شب /روز دمايوقتي در  سوروف
تحت شرايط . روز پس از سبزشدن مشاهده كردند 50رشد قرار داشت، 

ســوروف  متــر را در ســانتي 150 ارتفــاع ســاقة) 26(كاليفرنيــا، نــوريس 
ــي و. گــزارش كــرد ــز در شــرايط عــدم كاشــت  ) 9(همكــاران  كل ني

. گـزارش كردنـد  سـوروف  متـر را بـراي    سانتي 186زراعي، ارتفاع  گياه
هاي باالتر يـا شـايد تحـت     مارسد كه اين گونه در د نظر مي بنابراين به

  . كند ي نيز توليد ميتر بيششرايط طول روز بلندتر، ارتفاع 
رويشـي سـوروف    نشان دادند كـه نمـو  ) 34(سوانتون و همكاران 

تأثير دورة نوري قرار گرفت و افزايش دورة نوري سبب افـزايش   تحت 
و ) متر سانتي 133(ارتفاع شاخساره . ارتفاع و وزن خشك شاخساره شد

 16در گياهاني كه تحـت دورة نـوري   ) گرم در بوته 4/8(وزن خشك 
  . ين مقدار بودتر بيشساعت رشد كرده بودند، 

  
  روند ظهور برگ

نشان  3هاي متوالي بر روي ساقة اصلي در شكل  هور برگروند ظ
زمان ظهور آخرين برگ بر روي سـاقة اصـلي تفـاوت    . داده شده است

داري بـين دو گونـه    طـور معنـي   داري در دو سال نداشت؛ اما بـه  معني
و در ) 1355( 73طــور متوســط در ســوروف  و بــه) 1جــدول(متفــاوت 
بعـد از سبزشـدن بـود    ) رشـد درجـه روز  (روز ) 1088( 58 آبي سوروف 

  ). 2جدول(
تعداد نهايي برگ بر روي ساقة اصلي در سال اول بيشـتر از سـال   

و  3/18در سوروف و  2/21و  8/21ترتيب  و به) 1جدول(دوم آزمايش 
پـاالز و همكـاران   -كاسپرسـكا ). 3جـدول  (بود  آبي سوروف در  7/17
 سـوروف در دريافتنـد كـه مرحلـة رويشـي     ) 24(و ماون و بارت ) 20(

) 33(كـه شرسـتا و سـوانتون     درحالي. برگ است 8مشتمل بر حداكثر 
عـدد را   16تعـداد حـداكثر   ) 34(عدد و سوانتون و همكـاران   12تعداد 

سـوانتون  . گيـرد  قـرار مـي   دماتأثير  ها تحت  تعداد برگ. گزارش كردند
سـاعت،   14تـا   8اظهار داشتند كه تحت دورة نـوري  ) 34(وهمكاران 

برگ را بـر روي سـاقة اصـلي توليـد      7تا  5عداد تقريباً ثابت تسوروف 
ساعت، ميانگين تعداد بـرگ بـه    16كه تحت دورة نوري  كرد؛ درحالي

ايشان اظهـار داشـتند كـه    . برگ بر روي ساقة اصلي افزايش يافت 13
 35/25شـب  /حرارت تا دمـاي روز  سرعت ظهور برگ با افزايش درجه

در  چنين هم. دماهاي باالتر كاهش يافت افزايش و در گراد سانتي درجه
و  0/30، دمـاي بهينـه   5/6پايه براي ظهـور بـرگ    دماياين آزمايش 

شرسـتا و سـوانتون   . محاسـبه شـد   گراد سانتي  درجه 51بيشينه  دماي
در دو سـال  سـوروف  هـاي   گزارش كردند كه تعداد نهايي بـرگ ) 33(

هـا از   ت بـين سـال  تفاو. بود تر بيشتر  و خشك متفاوت و در سال گرم 
روزانه، الگـوي بـارش و سـطح تشعشـع فعـال فتوسـنتزي        دماينظر 

هـاي   تعداد برگ. تأثير قرار دهد  ممكن است تعداد نهايي برگ را تحت
-كاسپرسـكا . گيرد تأثير زمان رويش قرار مي تحت چنين همتوليد شده 

ـ سوروف هاي  اظهار داشتند كه بوته) 20(پاالز و همكاران  ل كه در اواي
تابستان و تحـت شـرايط رشـد مطلـوب كاشـته شـده باشـند، عمومـاً         

روز  40كننـد؛ اگرچـه    كننده انگيـزش مـي   برگ فتوسنتز 8درمجموع 
هـايي كـه    گياهچه. ها توسعه يافته و بالغ شوند كشد تا پهنك طول مي

برگ روي سـاقة   5-6شوند، در مجموع  بعداً طي فصل رشد ظاهر مي
شوند،  هايي كه دير بالغ مي ور مشابه، پنجهط به. دهند اصلي تشكيل مي

هايي كـه   كنند و پنجه برگ توليد مي 4برگ و معموالً فقط  8از  تر كم
  . طور كلي فاقد برگ فتوسنتزكننده هستند اند به خيلي دير تشكيل شده

تـا   15و  تـر  بيشهاي سوروف  تغييرات طول برگ پرچم بين بوته
متـر در سـال دوم بـود؛     سـانتي  46تا  15متر در سال اول و  سانتي 28

هـاي مختلـف    طـول بـرگ پـرچم در بوتـه     آبي سوروف كه در  درحالي
ــر كــمنوســان   17-24حــداقل آن -ي نشــان داد و مقــادير حــداكثرت
ميـانگين  . متر در سال دوم بود سانتي 14-30متر در سال اول و  سانتي

بـرگ  طـول  . داري بين دو گونه نشان نـداد  مقادير مذكور تفاوت معني
بـودن   تـر  كـم با توجـه بـه   . از سال اول بود تر بيشپرچم در سال دوم 

ها بـا   تعداد برگ بر روي ساقة اصلي در سال دوم و كاهش طول برگ
افـزايش طـول     ،)ها نشـان داده نشـده اسـت    داده( ها آنافزايش تعداد 

  ).3جدول(انتظار بود  شود، قابل خارج مي ها آنهايي كه پانيكول از  برگ
  
  اد پنجهتعد

ترتيـب در سـال اول و دوم آزمـايش در     دهي به زمان شروع پنجه
پس از سبزشدن ) درجه روز رشد(روز ) 291( 16و ) 259( 19سوروف، 
سـوروف  دهـي در   داري ديرتر از زمان شروع پنجه طور معني بود كه به

پـس از  ) درجـه روز رشـد  (روز ) 258( 14و ) 243( 18بـا مقـادير    آبي 
  ). 2جدول (يب در سال اول و دوم آزمايش بود ترت سبزشدن به

را در سـوروف  دهـي   اولين پنجه) 20(پاالز و همكاران -كاسپرسكا
تا  125روز دوازدهم مشاهده كردند؛ در آزمايشي ديگر ظهور پنجه بين 

  ).33(روز رشد بسته به سال و تاريخ كاشت مشاهده شد  درجه 216
در دو گونه تفـاوت  ) دهي اتمام پنجه(زمان ثابت شدن تعداد پنجه 

درجـه  (روز ) 785( 51و ) 807( 53در سـوروف،  . داري نشان نداد معني
) 771( 50و ) 796( 53، آبـي  سـوروف  پس از سبزشدن و در ) روز رشد

ترتيـب در سـال اول و دوم    پس از سبزشـدن بـه  ) درجه روز رشد(روز 
ين دو گونـه  زني نيز ب دورة پنجه. آزمايش، تعداد پنجه در بوته ثابت شد

-553روز و  35-36داري نشان نداد و در دو گونـه بـين    تفاوت معني
  ). 2جدول(طول انجاميد  درجه روز رشد به 494
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؛ )درجه روز رشد(و زمان حرارتي ) روز پس از سبزشدن(طي زمان  )E. oryzoides( آبي سوروف و  )E. crus-galli(برگ در سوروف  ظهورروند  - 3شكل

  .شداب مي لجستيك سه پارامتريبرازش يافته تابع و انگر تعداد برگ به صورت روزانه نقاط بي
 

دهي، در  با درنظر گرفتن تعداد روز پس از سبزشدن تا شروع پنجه
دهي زودتر از سال اول آغـاز شـده اسـت؛ امـا      سال دوم آزمايش پنجه

تـا ايـن زمـان     دمـا دهد كـه تجمـع    بررسي درجه روز رشد، نشان مي
ايـن مسـئله   ). 2جدول (از زمان مشابه در سال اول بوده است  تر بيش

تر اوايـل فصـل رشـد در سـال اول      هاي پايين دماعلت  ممكن است به
زمان ثابت شدن تعداد پنجه براساس تعداد روز پس از ). 1شكل (باشد 

از سال دوم بود؛ اما براسـاس درجـه روز    تر بيشسبزشدن در سال اول 
داري بين دو سال مشاهده نشد و در هر دو گونـه   تجمعي تفاوت معني

زنـي   در مـورد دورة پنجـه  . ها ثابت شد روز معيني تعداد پنجه در درجه 
داري بـين دو سـال    براساس تعداد روز پس از سبزشدن تفـاوت معنـي  

از سـال دوم   تـر  بـيش مشاهده نشد؛ اما درجه روز تجمعي در سال اول 
زني از نظر زمان حرارتي  م شروع پنجهكه در سال دو اين  باتوجه به. بود

از  تـر  كـم زنـي نيـز    دريافتي طي دورة پنجه دمايديرتر آغاز شده بود، 
  ). 2جدول (سال اول بود 
هاي تعداد كـل پنجـه و    متقابل بين سال و گونه در داده وجود اثر
هاي بارور، احتماالً حاكي از تفاوت واكنش دو گونه نسـبت   تعداد پنجه
ن دورة رشد در سـال دوم و كـاهش زمـان حرارتـي دورة     شد  به كوتاه

صـورت   بـه  آبي سوروف رسد پاسخ  نظر مي به). 1جدول(زني است  پنجه
تـأخير    اما به. زني بوده است افزايش سرعت توليد پنجه طي دورة پنجه

تـر   افتادن زمان كاشت تا سه هفته در سال دوم، با توجـه بـه طـوالني   
انايي توليد پنجه در اين گونه را كـاهش  بودن دورة رشد در سوروف تو

  ).3جدول (داده است 
نشـان داده   4روند توليد پنجه در بوته طي فصل رشـد در شـكل   

هـا و نيـز تعـداد     در سـال اول آزمـايش تعـداد كـل پنجـه     . شده است
طـور   بـه ) پنجه در بوته 66و  68به ترتيب (هاي بارور در سوروف  پنجه
) پنجـه در بوتـه   45و  46ترتيـب   به( آبي سوروف از  تر بيشداري  معني

رغم باالتر بودن ميزان توليـد پنجـه    بود؛ اما در سال دوم آزمايش علي
  ). 3جدول (داري ميان دو گونه مشاهده نشد  در سوروف تفاوت معني

اي گزارش كردند كـه   در شرايط مزرعه) 12(داماالس و همكاران 
داري بـا   تفـاوت معنـي   )عـدد در بوتـه   120(سوروف زني  توانايي پنجه

در آزمايشـي كـه توسـط    . نداشـت ) عدد در بوتـه  5/126( آبي سوروف 
انجام شـد، حـداكثر تعـداد پنجـه در دمـاي      ) 34(سوانتون و همكاران 

روز پـس از   38عـدد و در   43و بـه تعـداد    گـراد  سـانتي   درجه 19/29
و مـاون و  ) 20(پـاالز و همكـاران   -كاسپرسـكا . سبزشدن مشاهده شد

 15مشتمل بـر حـداكثر   سوروف دريافتند كه مرحلة رويشي ) 24( بارت
اي برابـر   حداكثر تعداد پنجه) 21(كه كيلي و تولن  پنجه است؛ درحالي

  .اند عدد را گزارش كرده 23با 
  



  355      ولوژي، مورفولوژي و عملكرد دو گونه سوروففن

  

  
درجه روز (و زمان حرارتي ) روز پس از سبزشدن(طي زمان  )E. oryzoides( آبي سوروف و  )E. crus-galli(روند توليد پنجه در سوروف  - 4شكل 

  .شداب مي لجستيك سه پارامتريبرازش يافته تابع و نقاط بيانگر تعداد پنجه به صورت روزانه ؛ )رشد
  

اي را گـزارش كـرد و    پنجة قاعـده  225تعداد ) 26(اگرچه نوريس 
اي  احيـه هـاي ن  ها را مرتبط با تفـاوت در بيوتيـپ   تفاوت در تعداد پنجه

پايه و بهينه براي ظهور پنجـه   دماي) 34(سوانتون وهمكاران . دانست
گراد گزارش كردند و ظهور پنجه تـا   سانتي  درجه 29و  10ترتيب  را به

 .انجام شد گراد سانتي  درجه 5/44دماي حداكثر 
  

  خصوصيات پانيكول
زمان ظهور پانيكول از غالف برگ پرچم، در ساقة اصلي ثبت شد 

زمـان  . داري بين دو گونه طي هر دو سال متفاوت بود طور معني كه به
) 1087( 58، آبـي  سوروف و در ) 1361( 73ظهور پانيكول در سوروف، 

  ). 2جدول(پس از سبز شدن بود ) درجه روز رشد(روز 
انجـام  ) 20(پـاالز و همكـاران   -در آزمايشي كه توسط كاسپرسكا

روز  64اولين دانة رسيده،  در روز چهلم آغاز شد و سوروفشد، گلدهي 
ظهور پانيكول ) 12(داماالس و همكاران . زني تشكيل شد بعد از جوانه

روز پـس ازكاشـت و در    42روز بـا ميـانگين    45تـا   39 سوروفرا در 
روز پـس از كاشـت گـزارش     5/63روز با ميـانگين   67تا  62 سوروف
ي رشـد  ها سرعت سوروفهاي  در اين مطالعه در يونان جمعيت. كردند

سوروف هاي  باالتري و زمان ظهور پانيكول زودتري نسبت به جمعيت
پيـري  (تري  و چرخة زندگي خود را در زمان كوتاه زودرس داشتند  آبي 

سـوروف  دهد كه  هرچند نتايج تحقيق ما نشان مي. كامل كردند) زودتر
زودرس   آبي سوروف تري نسبت به  طور مشخصي دورة رشد طوالني به

هاي ايـن   هاي اكوتيپ توان در ارتباط با تفاوت ن مسئله را مياي. داشت
 .گونه در مناطق جغرافيايي مختلف دانست

داري  طـور معنـي   زمان شروع پر شدن و زمان رسيدگي دانه نيز به
دورة . زودتـر از سـوروف بـود    آبـي  سـوروف  بين دو گونه متفاوت و در 

براسـاس  ) ل دانهزمان بين مرحلة شيري تا رسيدگي كام(پرشدن دانه 
روز پس از سبزشدن تفـاوتي ميـان دو گونـه نشـان نـداد؛ امـا وقتـي        

تـر از   طـوالني  آبـي  سـوروف  براساس درجه روز رشد تجزيـه شـد، در   
در روزهاي انتهايي فصـل   دماتوان در كاهش  علت را مي. سوروف بود

روز  7-8مؤثر تجمعـي طـي    دمايكه  طوري به). 1شكل (رشد دانست 
از درجه روز  تر بيشداري  طور معني به نوز پس از سبزشدر 69-71در 

ــود  85-89تجمعــي طــي همــين مــدت در   روز پــس از سبزشــدن ب
  ). 4جدول(

) درجـه روز رشـد   1321(ي تـر  كمسوروف در سال دوم درجه روز 
) درجـه روز رشـد   1401(براي ظهـور پـانيكول نسـبت بـه سـال اول      

داني بين دو سال مشـاهده  تفاوت چن آبي سوروف دريافت نمود؛ اما در 
رسد رو به رو شدن بـا   نظر مي به). درجه روز رشد 1093و  1080(نشد 
تـر   تر در انتهاي فصل رشد سـبب كوتـاه   و طول روز كوتاه تر كم دماي
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كم شدن ارتفاع، تعداد . شدن دورة رشد رويشي در اين گونه شده است
دوم نيـز مؤيـد   هاي بارور در سـال   برگ، تعداد كل پنجه و تعداد پنجه

در اين گونه ميزان درجه روز دريـافتي تـا شـروع    . باشد اين مطلب مي
از سـال   تـر  كمها نيز در سال دوم  ها و رسيدگي كامل دانه پرشدن دانه

هـا   در هر دو گونه شروع مرحلة شـيري شـدن دانـه    چنين هم. اول بود
براساس روز پس از سبزشدن، و دورة پر شـدن دانـه براسـاس هـردو     

ير روز و درجه روز رشد پس از سـبز شـدن، در سـال دوم ديرتـر از     متغ
تـأثير زمـان    نمو زايشي سـوروف تحـت   ). 2 و 1 جدول(سال اول بود 
جنبة مورفولوژيـك تغييـر از مرحلـة رويشـي بـه      . گيرد رويش قرار مي

انـد،   ي مختلفي كاشـته شـده  ها Ĥنهايي كه در زم مرحلة زايشي در بوته
انـد، درمقايسـه بـا     هايي كه ديرتـر كاشـته شـده    در بوته. متفاوت است

شـدن سـاقه طـي دورة رشـد      اند، طويـل  يي كه زودتر كاشته شدهها آن
هايي هستند كـه   ها منبع هورمون از آنجاكه برگ. شود زودتر انجام مي

روز و  درمعـرض طـول    هـا  آنشوند، قرار گرفتن  سبب القاء گلدهي مي
دارنـدگي تشـكيل جوانـة گـل     هاي مختلف نور سبب القاء يـا باز  شدت

نمو فنولوژيكي سوروف ). 20(شود  برطبق نيازهاي دورة نوري گياه مي
، )24(هــاي مـاون و بــارت   يافتـه . تــأثير دورة نـوري قــرار دارد   تحـت 

و شرســتا و ) 34(، ســوانتون و همكــاران )35(ونگــريس و همكــاران 
ي     سوروفنشان داد كه ) 33(سوانتون  اسـت يك گياه روز كوتـاه كمـ .

گزارش كردند كه گياهان تحت شرايط روز ) 35(ونگريس و همكاران 
، )سـاعت 11(ديرتر از گياهان تحت شرايط روز كوتـاه  ) ساعت16(بلند 

در آزمايشي كه توسط سـوانتون و  . توليد پانيكول و بذرهاي بالغ كردند
تا  23/13شب /انجام شد، در ميانگين دامنة حرارتي روز) 34(همكاران 

 662ساعت، توليد پانيكول در  16و طول روز گراد  سانتي درجه  35/25
 784تـا   678روز حرارتي بعد از سبزشدن گياهچـه و گلـدهي    742تا 

انگيزش توليـد دانـه نيـاز بـه     . درجه روز رشد بعد از سبزشدن واقع شد
درجه روز رشد بعد از سبزشـدن داشـت و رسـيدگي دانـه      908تا  798

درجـه   1100تـا   970نيازمنـد  ) شدن رنگ آناي  پرشدن دانه و قهوه(
) 34(در آزمـايش سـوانتون و همكـاران    . روز رشد بعد از سبزشدن بود
نـوري حساسـيت     اي تا توليد دانـه بـه دورة   سوروف از مرحلة گياهچه

تـا   8هاي نـوري   در اين آزمايش با استفاده از ميانگين دوره. نشان داد
گـراد، مراحـل فنولـوژيكي     يسـانت   درجه 20ساعت در دماي ثابت  14

درجه  88درجه روز رشد از كاشت بذر تا سبزشدن،  38سوروف نيازمند 
درجـه روز   176روز رشد از سبزشدن گياهچه تا انگيزش آغـازة گـل،   

درجـه روز رشـد از    16رشد از انگيزش آغازة گل تا انگيزش پـانيكول،  
زش گل تـا  درجه روز رشد از انگي 92انگيزش پانيكول تا انگيزش گل، 

دهـي تـا انگيـزش     درجه روز رشد از انتهـاي گـل   26دهي،  انتهاي گل
درجه روز رشد از انگيزش توليد دانه تا انتهاي توليـد   106توليد دانه و 

درجـه   542بنابراين تكميل چرخة زندگي سوروف با دريافـت  . دانه بود
 گـراد  سـانتي  درجـه   20در دماي ثابـت   چنين هم. روز رشد تكميل شد

 504ساعت، تكميل چرخة زنـدگي سـوروف طـي     8ت دورة نوري تح

 16كه ايـن رقـم طـي دورة نـوري      درجه روز رشد انجام شد؛ در حالي
سـاعت،   16تحـت دورة نـوري   . درجه روز رشد رسيد 1054ساعت به 

روز پس از سبزشدن و توليـد بـذور بـالغ در     53توليد پانيكول درحدود 
در شرايط ) 33(شرستا و سوانتون . روز پس از سبزشدن اتفاق افتاد 90

درجـه روز رشـد گـزارش     588تا  354آذين را بين  اي ظهور گل مزرعه
روز پـس از سـبز شـدن     92در اين مطالعـه رسـيدگي دانـه در    . كردند

ــد 1114( ــه روز رش ــيد ) درج ــان رس ــه پاي ــپ. ب ــف  اكوتي ــاي مختل ه
Echinochloa هـاي نـوري   از نظر طول دورة رشد و واكنش به دوره 
ديررس  آبي سوروف نژاد  20) 25(ناكاتاني و همكاران . متفاوت هستند

زمـان الزم  . آوري كردنـد  كشور با طول جغرافيايي مختلف جمع 9را از 
كـه در   طـوري  به. براي توليد پانيكول در نژادهاي مختلف، متفاوت بود

اي بـين   ساعت زمان الزم براي توليد پانيكول در دامنه 12دورة نوري 
ترتيـب   ساعت به 16و  14روز پس از كاشت و در دورة نوري  88ات 23

در دورة . روز قرار گرفـت  137تا  56روز و  107تا  33اي بين  در دامنه
سـاعت، در شـش    16ساعت، در يك نژاد و در دورة نـوري   14نوري  

در دو جمعيت شـمالي  ) 29(پوتوين . نژاد توليد پانيكول صورت نگرفت
  .روز گزارش كرد 126و  86را   سوروفدورة رشد و جنوبي در كانادا 

داري  طول پانيكول اصلي در دو گونه و بين دو سال تفاوت معنـي 
 و 1 جـدول (گيري شـد   متر اندازه سانتي 17-18ميزان   نشان نداد و به

تغييرپذيري زيادي در تعـدادي از   Echinochloaهاي جنس  گونه). 3
بت نظير انـدازة گيـاه، توانـايي    هاي مرفولوژيكي و دخيل در رقا ويژگي
). 36و  26(دهند  زني نشان مي دهي، اندازه بذر و رفتارهاي جوانه پنجه

متـر قـرار    سـانتي  20تـا   2اي بين   طول پانيكول ممكن است در دامنه
توليـد بـذر نيـز    ). 26(گيرد و به اشكال و حاالت مختلفي ديـده شـود   

امل فشـار رقابـت و زمـان    بسيار متغير بوده و تابعي از چندين عامل ش
هزار تا بـيش از يـك ميليـون     تواند در دامنة چهل سبزشدن است و مي
 ).16(دانه در هر گياه باشد 

  
  عملكرد، وزن دانه و ريزش بذر

شدن پـانيكول در   اي برداشت در هنگام رسيدگي كامل دانه و قهوه
بـه  ( آبي سوروف شد كه اين پديده در سوروف ديرتر از هر گونه انجام 

در ). 4جـدول (صـورت گرفـت   ) روز پس از سبزشـدن  78و  94ترتيب 
از  تـر  بـيش داري  طـورمعني  به سال اول عملكرد بيولوژيك در سوروف

اما ). گرم مادة خشك در هر بوته 203در مقابل  303(بود  آبي سوروف 
تـوده در سـوروف     رشـد و توليـد زيسـت    دنبال كاهش در سال دوم به

تأخير در زمان كاشت بر روي اين گونـه بـه    تر بيش دليل اثر احتماالً به
، )1شـكل (هـاي پـايين در انتهـاي دورة رشـد      با دماشدن   علت مواجه 

تـوجهي نشـان داد و بـدين     عملكرد بيولوژيك اين گونه كاهش قابـل 
 180و  155(دار نشـد   ترتيب تفاوت عملكرد بيولوژيك دو گونه معنـي 

رسـد دورة   نظر مي به). آبي وروف سترتيب در سوروف و  گرم در بوته به
تأخير در كاشت در رشد و  تر بيشتر در سوروف، سبب اثر  رشد طوالني
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  ).3جدول(عملكرد اين گونه شده است 
  

 )E. oryzoides( آبي سوروف و )E. crus-galli(براي تكامل بذر در سوروف )درجه روز رشد(زمان الزم بر اساس روز و -4جدول 

 دورة پر شدن دانه   رسيدگي كامل دانه  دانهشروع پر شدن 

 آبي سوروف  سوروف آبي سوروف  سوروف آبيسوروف سوروف 

           سال اول
  6) 126(  7) 127(   72) 1368( 90)1712(  63)1182( 80)1527(  حداقل

  9) 188(  10)185(   81) 1545( 99)1872(  73)1391( 91)1731(  حداكثر 
  2/8) 167(  1/8)147(   7/76) 1463( 5/93)1772(  5/68)1296( 3/85)1626(  متوسط
  29/0) 00/6(  28/0)44/5(   26/1) 90/24( 92/0)27/16(  38/1)62/28( 04/1)33/19(  استاندارد خطاي
  21/11) 37/11(  81/10)73/11(   18/5) 38/5( 12/3)90/2(  39/6)98/6( 87/3)76/3( تغييرات ضريب

  81/0)  02/0( >0001/0  )>0001/0( >0001/0  )>0001/0( ح احتمالسط
            سال دوم
  5) 73(  6)78(   75) 1366( 88)1539(  68)1256( 82)1462(  حداقل

  8) 125(  8) 103(   82) 1462( 98)1671(  74)1350( 98)1671(  حداكثر 
  8/6) 102(  7/6)87(   7/77) 1405( 9/92)1604(  9/70)1303( 3/89)1557(  متوسط
  36/0) 29/5(  30/0)15/3(   79/0) 89/10( 62/1)06/21(  66/0)14/10( 84/1)32/24(  استاندارد خطاي
  70/16)43/16(  97/11)62/9(   21/3) 45/2( 63/4)47/3(  93/2)46/2( 53/6)94/4( تغييرات ضريب

 65/0  )>04/0( >0001/0  )>0001/0( >0001/0  )>0001/0( سطح احتمال

  
 اظهار داشتند كه ارتفاع و تجمع زيست) 12(داماالس و همكاران 

سـوانتون و  . زودرس بـود  آبـي  سـوروف   از تـر  بـيش   سـوروف توده در  
گراد و  سانتي  درجه 20را در   سوروفنهايي  توده زيست ) 34(همكاران 
. ارش كردنـد گز  گرم در بوته 12ساعت در اتاقك رشد تا  16طول روز 
  بسته به سـال و تـاريخ  ) 33(اي شرستا و سوانتون  اي مزرعه در مطالعه

تـا   19اي بين  را در دامنه  سوروفهاي  نهايي بوته توده زيست كاشت، 
 179 توده زيست ) 9(كلي و همكاران .دست آوردند گرم در بوته به 182

سـطوح   ، بـارش و دما. گزارش كردند  سوروفگرم در هر بوته را براي 
نهـايي سـوروف    تـوده  زيسـت  نور ممكن است اثرات عميقي بـرروي  

  .داشته باشند
گـرم   41و 63(عملكرد دانه طي هر دو سال آزمايش در سـوروف  

 75( آبي سوروف از  تر كم) ترتيب در سال اول و دوم آزمايش در بوته به
در ايـن  . بـود ) ترتيب در سال اول و دوم آزمـايش  گرم در بوته به 72و 
را ) 12،32،10، 4،5( آبـي  سوروف تر در  توان اندازة بذر بزرگ ابطه مير

همين ترتيب شاخص برداشت طي دو سال آزمايش در  به. علت دانست
و  18شاخص برداشـت در سـوروف   . بود آبي سوروف از  تر كمسوروف 

ترتيـب در سـال اول و    درصد به 35و  33 آبي سوروف درصد و در  23
  ). 3ول جد(دوم آزمايش بود 

اثر متقابل سال و گونه در مورد عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانـه  
عملكرد بيولوژيـك و دانـه در سـوروف در سـال دوم     . نيز وجود داشت

رغـم   علـي  آبي سوروف از سال اول بود؛ اما در  تر كمداري  طور معني به
 توليد دانه تحت. دار نبود كاهش عملكرد در سال دوم، اين تفاوت معني

آذيـن دارد   تأثير فتوپريود قرار داشته و همبستگي مثبتي با انـدازه گـل   
ساعت، ميانگين وزن خشـك و تعـداد    8تحت دورة نوري .  )26و  24(

عدد و  145گرم و  25/0ترتيب  اصلي در سوروف به آذين ساقة  بذر گل
وزن ). 34(عـدد بـود    922گـرم و   6/1سـاعت   16تحت دورة نـوري  

بنـابراين  . يابـد  نوري افـزايش مـي    با افزايش دورةخشك و توليد دانه 
رسد كاشت ديرتر در سال دوم و روبرو شدن زودتر بـا طـول    نظر مي به

تر انتهاي فصل رشد در اين سال  هاي پايين ماروزهاي كوتاه همراه با د
، سبب كاهش توليد مادة خشك و عملكرد دانه شده اسـت و  )1شكل (

تري داشته، كاهش توليد در ايـن   والنياز آنجا كه سوروف دورة رشد ط
عملكرد بيولوژيك نسـبت   تر بيشبا كاهش . گونه مشهودتر بوده است

به عملكرد دانه در سال دوم، شاخص برداشت در اين سـال در هـر دو   
درصد و در سـوروف   35به  33از  آبي سوروف گونه افزايش يافت و در 

  ).3جدول (درصد رسيد  23به  18از 
بود و بـين دو سـال    آبي سوروف از  تر بيشدر سوروف ريزش دانه 

وزن صد دانه بين دو گونه متفـاوت و در  . داري نشان نداد تفاوت معني
گـرم   5/0ميزان  به آبي سوروف از  تر بيشگرم و  3/0ميزان  سوروف به

دار نبـود   ؛ اما تفاوت مقدار اين متغير بين دو سال معنـي )3جدول (بود 
. از سـوروف اسـت   تـر  بيش آبي سوروف عاد بذر در وزن و اب). 1جدول (

تـرين   داراي كوچـك  E. colonaبعـد از   E. crus-galliهاي  جمعيت
ترين بذرها در ميان  داراي بزررگ E. oryzoidesهاي  بذرها و جمعيت

و ) 3(بــارت ). 10، 32، 12(هســتند  Echinochloaهـاي   كليـة گونــه 
مؤلفان آن را ( E. oryzicolaدريافتند كه بذرهاي ) 4(بارت و ويلسون 
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 3يـا   2) دانسـتند  E. phyllopogonو  E. oryzoidesشامل هردوي 
دامـاالس و  . بودنـد  E. crus-galliهاي  تر از بذر جمعيت برابر سنگين

 آبـي  سـوروف  هـاي   گزارش كردنـد كـه بـذر جمعيـت    ) 12(همكاران 
مطالعـه   در اين. بودند  سوروفتر از بذرهاي  برابر سنگين 6/2زودرس، 

 02/2متــر و  ميلــي 68/1، 41/1ترتيــب  عــرض، طــول و وزن بــذر بــه
گـرم در   ميلـي  76/5متـر و   ميلـي  46/2، 09/2، و  سوروفگرم در  ميلي

  .زودرس بود آبي سوروف 
  
  گيري كلي نتيجه
در طول دورة رشد و مراحل هاي بارزي در طول  طوركلي تفاوت به

مشـاهده  عملكـرد دو گونـه   فنولوژيكي، مورفولوژي و صفات مرتبط با 
هـاي دو گونـه، ارتفـاع تـا      براساس نتايج حاصل از بررسي ويژگي .شد

زمـان  . ها افزايش يافت و سپس ثابت شد شدن دانه زمان شروع خشك
الزم براي رسيدن به ارتفاع نهايي، ظهور آخرين بـرگ بـر روي سـاقة    

پر  دهي، ظهور پانيكول از غالف برگ پرچم، شروع اصلي، شروع پنجه
تعداد نهايي برگ، ميزان توليد پنجه،  چنين همشدن، و رسيدگي دانه و 

. بود آبي سوروف از  تر بيشعملكرد بيولوژيك و ريزش دانه در سوروف 
زمان بين مرحلة شيري تا رسيدگي (كه طول دورة پرشدن دانه  درحالي

، ميزان عملكرد دانه، شاخص برداشت و وزن صـد دانـه در   )كامل دانه
دهـي، دورة   زمـان اتمـام پنجـه   . از سـوروف بـود   تـر  بيش آبي ف سورو
دهي، ميانگين ارتفاع، طول برگ پرچم و پانيكول ساقة اصلي دو  پنجه

تأخير در كاشت در . داري با يكديگر نداشت هرز تفاوت معني گونه علف
تـر در سـوروف    علت دورة رشـد طـوالني   سال دوم آزمايش، احتماالً به

 آبـي  سـوروف  شد و عملكرد اين گونه نسبت به ر تر بيشسبب كاهش 
تر و درنتيجه وقـوع زودتـر مراحـل مختلـف      طول دورة رشد كوتاه. شد

، توانايي اين گونه در رشـد و توليـد بـذر در    آبي سوروف فنولوژيكي در 
ريزش كمتر . دهد صورت رويش ديرهنگام در فصل رشد را افزايش مي

تـه را فـراهم آورده و وزن زيـاد    بذرها امكان پراكنش بذور به همراه بو
توانند توانـايي بـااليي    شود كه مي هاي قوي مي بذرها سبب توليد بوته

عالوه بر آن . هاي گياه زراعي برنج از خود نشان دهند در رقابت با بوته
از نظـر مورفولـوژي و   (وارد از بـرنج   گونة تـازه  تر بيشباتوجه به تقليد 

بـه بـرنج در مقايسـه بـا      تر بيش و درنتيجه شباهت ظاهري) فنولوژي
گونة شايع، و عدم اطالع مطلوب كشاورزان و نشاكاران منطقه از ورود 
اين گونـه و خصوصـيات مورفولوژيـك آن، احتمـال انتقـال از خزانـه       

يابد؛ اين در حـالي اسـت كـه بسـياري از نشـاكاران تـوان        افزايش مي
). نگارنـدگان مشـاهدات  (تفكيك گونة شايع سوروف را از برنج دارنـد  

گزارشــات (پديــدة تغييــر اقلــيم و احتمــال بــروز مقاومــت  چنــين هــم
شانس گسترش اين گونه را افزايش داده و ايجـاد خسـارت   ) نشده ثبت
در عملكرد دانة برنج، درنتيجة رقابت با اين گونه در مقايسه بـا   تر بيش

سوروف، اهميت توجه به گسـترش ايـن گونـه در منطقـه را افـزايش      
   .دهد مي
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