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 چکیده
دو آزمایش گلدانی و آزمایشگاهی ترین علف هرز شالیزارهای کشور است.  ساله و پس از سوروف مهم های چند پیزور از جگن 

ن علف هرز برای ارائۀ راهکاری برای مدیریت آن اجرا شد. در تحقیق نخست های اکوفیزیولوژیکی ای ویژگیمنظور بررسی برخی  به
ها در  های پیزور و رشد آن گذرانی غده درصد رطوبت وزنی و شاهد غرقاب دائم( بر زمستان 34، 24، 12، 6تأثیر سطوح رطوبت خاک )

های پیزور  گذرانی غده مانی و زمستان یج نشان داد، زندهزنی آن بررسی شد. نتا دوم دماهای مهم )کاردینال( جوانه سال بعد و در آزمایش
شدت کاهش یافت. افزون  های باالتر به درصد بود، امّا در رطوبت 82و  30، 10درصد خاک به ترتیب  24و  12، 6در سطوح رطوبتی 

، 100درصد خاک به ترتیب  6بر این صفات شمار غدۀ تولیدی، وزن تر غده و نیز طول و وزن تر نیساگ )ریزوم( پیزور در رطوبت 
درجۀ  30تا  25زنی در دماهای  درصد )ظرفیت زراعی( کمتر بود. بیشترین جوانه 24درصد نسبت به سطح رطوبتی  92و  70، 58

درجۀ سلسیوس بود. دماهای  30زنی نیز در دمای  درجۀ سلسیوس و بیشترین سرعت جوانه 40زنی در دمای  سلسیوس و کمترین جوانه
مانی اندک و کاهش شدید  درجۀ سلسیوس بود. با توجه به زنده 40و  25، 5های پیزور به ترتیب  هینه و بیشینۀ سبز شدن غدهکمینه، ب
عنوان راهکاری برای  کشی و شخم اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج به های پایین، زه های رشد رویشی پیزور در رطوبت شاخص

 شود.  هرز و مدیریت زراعی آن پیشنهاد میگذران این علف  کاهش جمعیت زمستان
 

 .کشی، رطوبت، دمای کاردینال شالیزار، علف هرز پیزور ، زه: کلیدی هایواژه
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ABSTRACT 
Bulrush is one the most important weed of paddy rice. Pot and lab experiments were carried out in order 

to study some of its ecophysiological characteristics. In the first study, the effects of soil moisture (6, 12, 

24, 34 percent based on soil dry weight, and permanent flood as control) on overwintering of bulrush 

tubers and its growth in following year was determined. In the second experiment, the cardinal 

temperatures required for tubers germination was investigated. The results showed that survival and 

overwintering of bulrush tubers in 6, 12 and 24 percent moisture was 10, 30 and 82 percent respectively, 

and fell sharply in higher humidity. In addition, the number and fresh weight of tubers and also length and 

fresh weight of bulrush rhizomes in 6% moisture was 100, 58, 70 and 92 percent lower compared to field 

capacity treatment (24 percent moisture level). The maximum germination occurred at 25
0
C to 30

0
C and 

the minimum germination at 40°C and the highest germination rate in 30°C. By considering the low 

survival rate and a considerable reduction in vegetative organs of bulrush in low soil moisture, drainage 

and tillage of paddy fields after the rice harvesting is a means of reducing overwintering populations and 

management of this weed. Minimum temperature required for germination of bulrush, compared with rice 

growing base temperature (12°C), and the growth of bulrush before transplanting rice, indicates well 

adoptability of bulrush to paddy rice ecosystems and the need to provide appropriate integrated solution 

for its management. 
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 مقدمه

های شالیزار  های هرز چندساله نسبت به یکساله علف

 زنی بیشتری در طول دورة جوانهیکنواختی  تنوع و غیر

ها با دشواری  رو مدیریت آن و ظهور داشته و از این

 ,Yaghoubi & Farahpourبیشتری همراه است )

(. پیزور )پیزور دریایی یا سیرپوس( 2012

(Bolboschoenus maritimus synonym: Scirpus 

maritimusهای هرز  (، یک جگن چندساله و از علف

شالیزارهای کشور است که بیشتر از طریق غده و به 

میزان کمتری از طریق نیساگ )ریزوم( و بذر پراکنش 

(. پیزور در (Ampong & De Detta, 1991یابد  می

شالیزارهای چندین کشور آسیایی و مناطق دارای 

عنوان یک  متحدة آمریکا به التوهوای معتدل ایا آب

ای گسترش یافته  طور گسترده علف هرز زراعت برنج به

است. این علف هرز توان رقابتی باالیی داشته و در 

 60صورت رقابت همۀ فصل با برنج عملکرد محصول را 

 ,Ampong & De Dettaدهد  درصد کاهش می 100تا 

به (. پیزور دریایی در اراضی باتالقی نسبت (1991

 Monochoriaهای هرز این زیستگاه مانند دیگر علف

vaginalis  و Scirpus supinus تر  دلیل ارتفاع بلند به

(. Vega et al., 1971بیشتری دارد ) توان رقابتی

مانند  صورت خفته در خاک باقی می های پیزور به غده

آسانی میسّر  کن کردن این علف هرز به رو ریشه و از این

های این علف هرز  بر این شمار زیاد غده نیست. افزون

 ,Kim & De Dattaکنند ) نیز به بقاء آن کمک می

های تولیدی از یک گیاهچۀ پیزور در  (. شمار غده1974

فصل متفاوت گزارش شده است. برخی محققان  یک 

عدد در  60-70های تولیدشده در یک گیاه را  غده

 & De Dattaاند ) روزه گزارش کرده 40دورة رشد 

Lacsina, 1974های  بررسی دیگری شمار غده  (. در

 Caoفصل بود ) عدد در یک 140تولیدی یک گیاهچه 

& Merkano, 1975های تولیدی  ( و دیگران شمار غده

روز گزارش  180عدد در طول  265از یک تک غده را 

(. وزن یک غدة Vispera & Vergara, 1976کردند )

ده است که در مقایسه گرم نیز گزارش ش 16پیزور تا 

گرم( و دیگر  003/0با بذر سوروف )با وزن کمتر از 

مندی از  دلیل بهره ها به های هرز شالیزار، این غده علف

زنی  ای زیاد و تحمل به غرقاب امکان جوانه ذخیره  مواد

تر خاک را برای علف هرز فراهم  از اعماق پایین

رکلی طو (. بهClevering et al., 1995سازند ) می

ترین علف هرز شالیزارها در  عنوان مهم سوروف به

(، و Smith & Dilday, 2003شود ) جهان قلمداد می

ترین علف هرز شالیزارها  ترین و فراوان در ایران نیز مهم

دلیل  (، اما بهYaghoubi, 2016گزارش شده است )

کشتی برنج و تحمل بیشتر پیزور به غرقاب نسبت  تک

های هرز و نیز مصرف بیشتر  لفبه سوروف و دیگر ع

کش، پیزور در برخی مناطق  های سوروف کش علف

ترین علف  توان آن را مهم فراوانی بیشتری داشته و می

های میدانی  هرز برخی شالیزارها عنوان کرد. بررسی

نشان داد، وجین دستی کارایی بهتری در مدیریت و 

هرز ریشۀ افشان سطحی )سوروف و  های  کنترل علف

ها( داشت، امّا کارایی وجین در کنترل  یگر یکسالهد

تر خاک  زده از اعماق پایین های هرز جوانه پیزور و علف

های هوایی علف هرز  اندک بود. وجین سبب قطع اندام

یافته از عمق بیشتر شده و این عمل تحریک  رویش

شود.  های خفته پیزور را سبب می  زنی غده رشد و جوانه

های هرز، سبب  ا کنترل بیشتر علفهمچنین غرقاب ب

شناختی )نیچ اکولوژیک( برای  باز شدن آشیانۀ بوم

های هرز متحمل به غرقاب  گسترش پیزور یا دیگر علف

 (. Yaghoubi et al., 2010شود ) می

 Singhزیستگاه مناسب پیزور اراضی باتالقی بوده )

et al., 2008 و کاهش رطوبت خاک و تنش خشکی )

(Dessicationسبب کاهش جوانه ) های پیزور  زنی غده

های این  درصد خاک، غده 16شود و در رطوبت  می

 & Visperasزنی نبودند ) علف هرز قادر به جوانه

Vergara, 1976 علف هرز پیزور در شالیزارهای .)

مناطق مختلف کشور پراکنش دارد و بخشی از این 

داشته و زیستگاه  1مناطق اراضی مرطوب و باتالقی

گذرانی و افزایش پیزور هستند.  مناسبی برای زمستان

های میدانی بیانگر این واقعیت بود که حتی در  بررسی

باران همانند شمال کشور پیزور در  های پر اقلیم

شالیزارهایی که در پاییز و زمستان حالت آپلند دارند 

های خشک و نه باتالقی یا  کشی طبیعی و خاک )زه

بسیار کمتری نسبت به اراضی  غرقاب دارند( فراوانی

کشی طبیعی( دارد  مرطوب )اراضی بدون قابلیت زه

)اطالعات منتشرنشده(. برخی مناطق شالیکاری کشور 
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های شمالی بارندگی کمتری در خارج  نسبت به استان

توان با  رسد می از فصل زراعی داشته و به نظر می

استفاده از زهکشی و کاهش رطوبت خاک مانع از 

گذرانی  های پیزور شد و میزان زمستان مانی غده زنده

 ها را کاهش داد. های زیرزمینی آن اندام

های مدیریت علف هرز و  روش کشت، روش

های هرز  وخاک، تغییر در جمعیت علف های آب ویژگی

 (. جمعیت علف هرزNayler, 1996شوند ) را سبب می

و  1کشتی برنج در اراضی باتالقی  پیزور در نظام تک

( و Singh, 2008رطوب هرساله رو به افزایش بوده )م

که در  شود، درحالی سبب کاهش عملکرد برنج می

صورت قرار گرفتن گیاهان زراعی دیم در تناوب با 

برنج، جمعیت این علف هرز کاهش و عملکرد برنج 

 Moody & De Datta, 1977; Deیابد ) افزایش می

Datta & Jereza., 1976 .) 

ة سوروف مرزهای کوچک مرطوب گاه عمد زیست

های شالیزاری  است که برای مهار آب در اطراف کرت

. در (Yaghoubi et al., 2010شوند ) احداث می

های تسطیح اراضی و  های اخیر با اجرای پروژه سال

ها، مرزهای کوچک با مرزهای  بزرگ شدن اندازة کرت

اند که مکان مناسب رویش  تری جایگزین شده بزرگ

نیستند. از سوی دیگر با تسطیح اراضی و سوروف 

های طبیعی  کش ها و ادوات سنگین زه حرکت ماشین

شده است و در چنین  اراضی شالیزاری تخریب 

شرایطی ظرفیت نگهداری رطوبت در خارج از فصل 

های هرز  زراعی افزایش یافته و شرایط بقاء علف

همانند پیزور بیشتر پسند  دار رطوبت سالۀ نیساگ چند

 ;Mohammadsharifi, 2001) فراهم شده است

Yaghoubi et al., 2010) . 

دماهای مهم )کاردینال( شامل دماهای کمینه، 

ها و  زنی هستند که محدودیت بیشینه و بهینۀ جوانه

شرایط مطلوب برای رشد و نمو گیاهان را بیان 

کنند. دماهای مهم مراحل مختلف رشد هر گیاهی  می

های زیرزمینی  از زمان رویش انداماطالع . متفاوت است

ساله،  های هرز چند گذران علف های زمستان و جوانه

تلفیقی مدیریت و مهار را که  های استفاده از روش
                                                                               
1. Upland  

ها شود،  کش تواند باعث کاهش استفاده از علف می

بنا بر (. Spencer & Ksander, 2000)کند  میسر می

ور طول های علف هرز پیز ای، غده های مزرعه مشاهده

زنی این علف هرز  زنی طوالنی دارد و جوانه دورة جوانه

از پیش از کشت برنج تا اواسط فصل رویشی برنج 

(. Yaghoubi & Farahpour, 2012شود ) مشاهده می

های پیزور و همچنین دمای  اطالع از زمان ظهور غده

زنی،  مطلوب برای رسیدن به بیشترین میزان جوانه

های مدیریتی بهینه )شیمیایی  وشتواند در اتخاذ ر می

یا زراعی( برای مدیریت و مهار این علف هرز مؤثر 

درزمینۀ تأثیر مدیریت زراعی   باشد. تاکنون بررسی

کشی و رطوبت خاک پس از برداشت برنج در  مانند زه

های زیرزمینی  مانی اندام گذرانی و زنده زمستان

 ده است.های هرز شالیزار از جمله پیزور انجام نش علف

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سطوح مختلف 

های  مانی اندام گذرانی و زنده رطوبت خاک در زمستان

( پیزور و نیز تعیین دماهای مهم  رویشی )غده

منظور ارائۀ راهکاری برای  های پیزور به زنی غده جوانه

 مدیریت زراعی این علف هرز بود.

 

 ها مواد و روش

از  1392اسط مهرماه های پیزور در او غده

های آزمایشی مؤسسۀ تحقیقات برنج کشور  شالیکاری

شده و پس از انتقال به آزمایشگاه  )رشت( گردآوری

دانشکدة علوم و مهندسی زراعی پردیس کشاورزی و 

 4منابع طبیعی دانشگاه تهران در سردخانه در دمای 

درجۀ سلسیوس تا زمان اجرای آزمایش نگهداری 

 شدند. 

اول: در آزمایش نخست تأثیر رطوبت آزمایش 

های پیزور  مانی غده گذرانی و زنده خاک بر زمستان

صورت فاکتوریل و در قالب  بررسی شد. آزمایش به

طرح کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. عامل اول 

-1شامل سطح رطوبتی  5شامل رطوبت خاک )در 

درصد وزنی  6تر از نقطۀ پژمردگی ) پایین  رطوبت

درصد  12رطوبت باالتر از نقطۀ پژمردگی )-2 طوبت(،ر

 24رطوبت در حدّ ظرفیت زراعی ) -3وزنی رطوبت(، 

درصد  34رطوبت حدّ اشباع ) -4درصد وزنی رطوبت(، 

 7غرقاب دائم )ارتفاع آب -5وزنی رطوبت(، و 
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و عامل دوم اندازة غدة  متر باالتر از سطح خاک( سانتی

گرم(  5/0 -5/1وچک )های ک پیزور )در دو سطح غده

گرم( بود. آزمایش در  5/1 - 3های بزرگ ) و غده

 20و ارتفاع  22های پالستیکی با قطر  گلدان

کیلوگرم  4متر اجرا شد. هر گلدان محتوای  سانتی

های فیزیکی  خاک بود، که برای تعیین برخی از ویژگی

و شیمیایی خاک پیش از انجام آزمایش سه نمونۀ 

صورت  متر به سانتی 0-30از عمق  مرکب از هر تکرار

تصادفی تهیه شد پس از اختالط و تهیۀ یک نمونۀ 

کیلوگرمی برای تجزیه به آزمایشگاه  1ترکیبی 

خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج 

 .(1ارسال شد )جدول 

 . نتایج تجزیۀ فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش1جدول 
Table 1. Physical and chemical analysis of the used soil 

 رس

(Clay) 
% 

 سیلت

(Silt) 
% 

 شن

(Sand) 
% 

 اسیدیتۀ خاک
PH 

 هدایت الکتریکی

(EC) 
ds/m 

 سدیم

(Na) 
P.P.m 

 کلسیم

(Ca) 
P.P.m 

 منیزیم

(Mg) 
P.P.m 

 پتاسیم

(K) 
P.P.m 

 فسفر

(P) 
P.P.m 

 مادة آلی

(O.M) 

% 

29 37 34 8.1 0.85 1.9 3.8 1.2 116.7 9.6 0.78 

 

آب آبیاری برای هر گلدان با توجه به سطح  میزان 

FCرطوبتی خاک تعیین شد و ظرفیت زراعی )
( خاک 1

 (: Alizade, 2006( محاسبه شد )1از رابطۀ )

 : 1رابطۀ 
 

 
 

 
 

 : ها در این رابطه

درصد  100برای تعیین رطوبت خاک در حدّ  است. 

FC ز دستگاه )رطوبت اشباع( اPressure plate 

برای تعیین رطوبت خاک در حد اشباع استفاده شد. 

(، مقداری خاک درون لولۀ درصد وزنی رطوبت 34)

اتیلنی ریخته و انتهای لوله با پارچه مهار شد. آنگاه  پلی

ساعت درون ظرف حاوی آب قرار داده  24مدت  لوله به

( در شد تا آب تحت تأثیر نیروی مویینگی )کاپیالری

خاک نفوذ کرده و خاک به حالت اشباع درآید. سپس 

کپسول چینی را توزین و مقداری از خاک اشباع را 

درون کپسول چینی ریخته و دوباره وزن آن ثبت شد. 

ساعت درون  24کپسول چینی محتوای خاک به مدت 

درجۀ سلسیوس نگهداری و پس از آن  105آون 

                                                                               
1. Field capacity 

گیری  دازهدوباره وزن خاک خشک + کپسول چینی ان

شد. سپس با استفاده از رابطۀ باال میزان رطوبت خاک 

محاسبه شد و  (درصد وزنی رطوبت 34در حد اشباع )

درصد  6تر از نقطۀ پژمردگی ) پایینسطوح رطوبتی 

 12رطوبت باالتر از نقطۀ پژمردگی ) وزنی رطوبت(،

درصد وزنی  24) درصد وزنی رطوبت(، ظرفیت زراعی

درصد وزنی رطوبت( و  34اع )رطوبت(، رطوبت اشب

 متر باالتر از سطح خاک( سانتی 7غرقاب )ارتفاع آب 

های بدون زهکش اعمال شد. پس از اعمال  در گلدان

روز در میان توزین شده   تناوب یک ها به تیمارها گلدان

رطوبت و در صورت نیاز با اضافه کردن آب سطح 

د. ها در حدّ تیمارهای مورد بررسی حفظ شدن گلدان

عدد غدة پیزور در  شمار هفت 14/8/1392در تاریخ 

متری خاک در هر گلدان کشت شد.  سانتی 6عمق 

ها، با آزمون تتروزولیوم از سالمت  پیش از کشت غده

ها در گلخانۀ  ها اطمینان به دست آمد. گلدان غده

سرپوشیده و به نسبت باز )بدون سیستم گرمایشی( 

آزمایش کمینه نگهداری شدند که در طول اجرای 

درجۀ سلسیوس  30و بیشینۀ آن  7دمای این مکان 

 بود.

 ها آغاز زنی غده در اسفندماه با گرم شدن هوا جوانه

ها برای مدت سه  شد و از نیمۀ فروردین همۀ گلدان

متری از سطح خاک غرقاب  سانتی 3هفته تا ارتفاع 

 5شدند و پس از گذشت سه هفته ارتفاع غرقاب به 

منظور  فزایش پیدا کرد. این تیمارها بهمتر ا سانتی

سازی شرایط آبیاری گلدان با محیط شالیزار  همانند
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زایی و  اعمال شدند. در آخر فروردین و پیش از نیساگ

  های رشد ها، شمار گیاهچه افزونش رویشی گیاهچه

ماندة پیزور  های زنده یافته در هر گلدان که بیانگر غده

ارش شد و از مرگ و زنده در تیمارهای مربوطه بود شم

ها از خاک و  نزده با درآوردن آن های جوانه نبودن غده

آزمون تتروزولیوم اطمینان به دست آمد. در پایان 

( که با تغییر رنگ 30/3/1393فصل رشد پیزور )تاریخ 

ای مشخص بودند همۀ  های هوایی از سبز به قهوه اندام

های هر  تههای هوایی بو های زیرزمینی و اندام نیساگ

گلدان برداشت و صفات ارتفاع، شمار بوتۀ هر گلدان، 

ها، طول  شمار نیساگ هر گلدان و وزن خشک آن

نیساگ و شمار غده در هر گلدان شمارش یا 

ها از  بر کردن گیاهچه  گیری شد. ارتفاع با کف اندازه

گیری شد و  ترین برگ اندازه قاعدة ساقه تا نوک بلند

ها در محاسبات لحاظ شد.  بوته تکمیانگین ارتفاع همۀ 

ساعت در آون  48ها به مدت  پس از قرار دادن نمونه

های  تودة اندام درجۀ سلسیوس وزن خشک زیست 75

 گیری شد.  های هوایی اندازه زیرزمینی و اندام

آزمایش دوم: آزمایش با هدف تعیین دمای آستانه 

(Minimum) بهینه ،((Optimum  و بیشینه

(Maximumج )زنی )دماهای مهم( پیزور اجرا شد.  وانه

صورت طرح کامل تصادفی در چهار تکرار و  آزمایش به

در اتاقک رشد اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل 

درجۀ  40و  35، 30، 25، 20، 15، 10، 5دماهای 

منظور شمار هفت عدد غدة   سلسیوس بودند. برای این

ر روی کاغذ مت سانتی 9دیش به قطر  پیزور در پتری

( مرطوب قرار داده شدند. برای 1صافی )واتمن شماره 

ها درون  دیش روی آب، پتری   جلوگیری از هدر

های پالستیکی قرار داده شدند و در صورت نیاز،  کیسه

ها آب افزوده شد. نوسان دمایی اتاقک رشد  به آن

درجۀ سلسیوس بود. دماهای مورد آزمون  5/1±

که گسترة مناسبی از دماهای  گزینش شدندای  گونه به

های پیزور فراهم  زیر بهینه و بیش بهینه را برای غده

زده شمارش  های جوانه سازند. یک روز در میان غده

چه به طول  زنی روئیت ریشه شدند، و معیار جوانه

 (. Ismail et al., 2002متر بود ) میلی 1حدود 

وز ر 24زده پیزور تا  های جوانه چه شمارش غده اگر

روز مشاهده شد.  12زنی تنها تا  ادامه داشت، امّا جوانه

های مرده نیز در پایان آزمایش از راه  شناسایی غده

های درصد  درصد انجام شد و داده 01/0تترازولیوم 

 اساس تصحیح شدند  این زنی بر  جوانه

 (Cao & Mercado, 1975.) های پیزور  واکنش غده

رخطی داشته و با مدل به دماهای مورد نظر روندی غی

ای )پارامتری(  رگرسیونی چهار فراسنجه

خوبی قابل بیان بود  ( به2لوجستیک )رابطۀ  لوگ

(Seefeldt et al., 1995 :) 

 

 :2رابطۀ 
 Y = (Gmin + (Gmax-Gmin)/(1 + (x/ G50)^(-b)) 

 

 Gmaxو  Gminزنی،  میزان جوانه Yدر این مدل 

مار دمایی مورد زنی در تی کمترین و بیشترین جوانه

روز پس از قرار گرفتن  G50دمای اتاقک رشد،  xنظر، 

زنی رخ  درصد جوانه 50غده در اتاقک رشد که در آن 

زنی است.  درصد جوانه 50شیب در نقطۀ  bدهد و  می

 های غده شمار زنی جوانه سرعت محاسبۀ برای

 از پس روزهای شمار بر بار شمارش هر زده در جوانه

 قسیمت آزمایش آغاز

جمع شدند  یکدیگر با آمده دست به مقادیر و شده

(Chung et al., 2001.)  

زنی پس از برازش  برای بررسی روند سرعت جوانه

 (Dent-Like) رابطۀ تابع دندان مانندهای مختلف،  مدل

 .( انتخاب شد3)رابطۀ 

 : 3رابطۀ 

 
f (T)= (T-Tb)/(To1-Tb)                                اگر  

T<T<T01 

                                  f (T)= (Tc-

T)/(Tc-To2)                                   اگر
T02<T<TC 

                                 f (T)= 1                                                          

T01 اگر T≤T02 

                                f (T)= 0                                              

          T≤Tb or T≥TC اگر

 

، f (T)در مدل تابع دندان مانندها  در این رابطه

، میانگین دمای هوا )دمای مورد Tتابع دمایی؛ 

، دمای بهینۀ To1دمای کمینه یا پایه؛ Tb آزمایش(؛ 
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، دمای بیشینه یا TC، دمای بهینۀ بیش و To2کم؛ 

  دهد. زنی رخ می باالترین دمایی است که در آن جوانه

 SAS افزار ها با استفاده از نرم تجزیۀ آماری داده

(Version 9.13) افزار و رسم نمودارها با نرم Excel 

افزار  های رگرسیونی از نرم و برازش مدل (2010)

(Version 12.3)plot Sigma .استفاده شد 

 

 بحث نتایج و
 های پیزور گذرانی غده تأثیر رطوبت خاک بر زمستان

گذرانی  زنی و زمستان نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد، جوانه
ها قرار  های پیزور تنها تحت تأثیر سطوح رطوبتی گلدان غده

ها نبود  متقابل آنگرفت و تحت تأثیر اندازۀ غده و یا اثر 
ها نشان  سی شد )دادهها برر میانگین داده (، بنابراین2)جدول 

های  ها نشان داد، غده مقایسۀ میانگین. (داده نشده است

درصد  24پیزور در تیمار رطوبتی ظرفیت زراعی )

درصد رویش بیشترین  83رطوبت وزنی( با حدود 

های بیشتر و  مانی را داشتند و در رطوبت میزان زنده

های  ها از غده زنی و ظهور گیاهچه کمتر، میزان جوانه

(. در 1شدت کاهش یافت )شکل  گذران به مستانز

درصد وزنی( و  34سطوح رطوبتی اشباع )رطوبت 

متر( میزان ظهور گیاهچه از  سانتی 7غرقاب )عمق 

دیگر  عبارت درصد بود. به 43و  32ها به ترتیب  غده

% رطوبت 24ها در ظرفیت زراعی ) میر غده و مرگ

دان از درصد بود و با افزایش رطوبت گل 17وزنی( 

% رطوبت وزنی( و 34ظرفیت زراعی به رطوبت اشباع )

ومیر  متر( میزان مرگ سانتی 7غرقاب دائم )عمق 

 درصد افزایش پیدا کرد.  57و  68ها به ترتیب به  غده

 
 های رشدی پیزور . نتایج تجزیۀ واریانس تأثیر سطوح رطوبتی خاک بر شاخص 2جدول 

Table 2. Analysis of Variance (ANOVA) for effect of soil moisture levels on Growth index of Scirpus 

maritimus 

Source of 
variation 

Degree of 
freedom 

Shoot 
height 

Fresh weight 

of stem 

(Pot/gr) 

Flower 

Number 

Pot/ 

Fresh weight 

of Tuber 

Pot)/gr) 

Fresh 

weight of 
Rhizum 

Pot)/gr) 

Lenght of 
Rhizum 

Tuber 

number /

Pot 

Moisture 

level 
4 117.74* 602. 90** 8.78* 5451.50** 47.40** 263724.58** 7075.10** 

weight of 
Tuber 

1 0.70ns 161. 88ns 19.60* 71.14ns 5.03ns 1995.156ns 14.10ns 

Moisture 

level   ×
weight of 

Tuber 

4 36.39ns 243.51 6.03ns 262.14ns 3.11ns 26632.063ns 963.56ns 

Error 30 42.79 138.24 3.05 439.96 4.23 23756.68 720.53 
Total 39 1900.9 197.30 4.36 926.27 8.56 48105.69 1379.09 

(C.V)  16.61 21.30 79.38 24.22 23.81 23.38 23.94 

nsدرصد هستند. 1 و 5دار به ترتیب در سطح احتمال  دار و معنی ، *و ** بیانگر تفاوت غیر معنی 
N.S reperesents non significant difference and * , ** reperesente significant difference in 0.05 and 0.01 probablity 

levels, respectively 

 

های پیزور را  ومیر بیشتر غده کاهش رطوبت مرگ

های پیزور در  زنی غده مانی و جوانه موجب شد و زنده

 29و  11درصد به ترتیب  12و  6بتی سطوح رطو

درصد در گلدان بود. این دو تیمار کمترین میزان 

های پیزور به ترتیب  ها را داشتند و غده مانی پیزور زنده

گذرانی  میر را در هنگام زمستان و درصد مرگ 65و  87

نسبت به تیمار رطوبتی ظرفیت زراعی نشان دادند. 

های خود کاهش  رسیدیگر پژوهشگران نیز در نتایج بر

رطوبت خاک و تنش خشکی را، در کاهش توان بقاء 

 & Visperas)  اند  های پیزور مؤثر گزارش کرده غده

Vergara, 1976.) 

های پیزور  افزون بر این میزان رشد و افزونش غده

های محل ذخیره  در فصل بهار متأثر از رطوبت گلدان

هایی که در  بود و غده  های پیزور در فصل زمستان غده

های با سطوح رطوبتی پایین قرار گرفته بودند  خاک

رغم سالمت ظاهری قابلیت افزونش و تولید غدة  به

های تولیدی  (. وزن تر غده2کمتری داشتند )جدول 

گرم متغیر بود که کمترین  123تا  51در هر گلدان از 
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% وزنی( و 6ترین سطح رطوبتی ) وزن تر در پایین

دست آمد.  ر سطح رطوبتی اشباع بهبیشترین وزن تر د

اشباع و غرقاب دائم نیز نسبت به  سطوح رطوبتی فوق

 23و  29تیمار رطوبتی ظرفیت مزرعه به ترتیب 

(. شمار 2درصد وزن تر غده کمتری داشتند )جدول 

غدة تولیدی در هر تیمار روندی همانند وزن تر غده 

 در گلدان را داشت. 

های پیزور در بهار پس از قرار گرفتن در معرض تیمارهای مختلف رطوبتی در  گذرانی( غده )زمستانزنی  . درصد جوانه1شکل 

 فصل زمستان
Fig1. Germination percentage of Bolboschoenus maritimus tubers in the spring after the exposure to different 

levels of moisture in winter 

 

 957تا  481لدان از طول نیساگ در هر گ

متر متغیر بود که به ترتیب در سطوح رطوبتی  سانتی

درصد( به 24اشباع( و ظرفیت زراعی ) درصد )فوق34

 675دست آمد. طول نیساگ در تیمار غرقاب دائم با 

متر بیشتر از دیگر سطوح رطوبتی مورد بررسی  سانتی

های پیزور  مانی کمتر غده رغم زنده (. به3بود )جدول 

دلیل  این تیمار، تولید نیساگ بیشتر احتمال دارد به در

تر نیساگ   تر خاک این تیمار باشد. وزن بافت نرم

گرم در گلدان  5/11تا  7/5تولیدی در هر گلدان از 

متغیر بود و روندی همانند طول نیساگ داشت )جدول 

3 .) 

دیگر صفات مورد بررسی )شمار ساقه در گلدان، 

و ارتفاع( نیز تحت تأثیر رطوبت  وزن تر ساقه در گلدان

طورکلی میانگین این صفات کمترین  گلدان بودند و به

ترین سطح رطوبتی را داشت و افزایش  میزان در پایین

گذرانی سبب بهبود این  رطوبت خاک در زمان زمستان

 صفات در فصل رشد بعدی شد. 

عدد متغیر بود  92تا  42شمار ساقه در گلدان از 

مار در ظرفیت زراعی و کمترین میزان که بیشترین ش

درصد بود. افزایش رطوبت گلدان از 6در رطوبت 

اشباع و غرقاب سبب کاهش  ظرفیت زراعی به فوق

رسد افزایش رطوبت  نظر می شمار ساقۀ تولیدی شد. به

های  در فصل زمستان سبب خواب اجباری در غده

(. 3ها شده است)جدول  زنی غده پیزور و کاهش جوانه

تحقیقات محققان پیشین نیز نتایج همانندی  در

روی  گزارش شده است و غرقاب زیاد تأثیر بازدارندگی 

  (Lieffers & Shay, 1981)این علف هرز دارد 

های مرطوب،  در یک بررسی ده ساله که تأثیر خاک

خشک و تناوب مرطوب و خشک بر جمعیت علف هرز 

های خشک  پیزور ارزیابی شد نتایج نشان داد، خاک

 ,.Covell et al) کمترین جمعیت پیزور را داشتند

دست آمد  . در این تحقیق نیز نتایج همانندی به(1986

شده در   گیری میزان صفات اندازه طورکلی کمترین به و

دو صفت وزن تر  دست آمد. کمترین سطح رطوبتی به

file:///I:/edit%201/edit%201/12-3763.doc%23_ENREF_42
file:///I:/edit%201/edit%201/12-3763.doc%23_ENREF_16
file:///I:/edit%201/edit%201/12-3763.doc%23_ENREF_16
file:///I:/edit%201/edit%201/12-3763.doc%23_ENREF_16
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وبیش با دیگر صفات مورد  ساقه و ارتفاع پیزور کم

بررسی متفاوت بودند و بیشترین میزان این صفات در 

(، که این با 3دست آمد )جدول  تیمار غرقاب دائم به

خوانی داشت و بیانگر نقش نتایج تحقیقات پیشین هم

 & Yamasakiمثبت غرقاب در تحریک رشد است )

Tange, 1981رغم اینکه غرقاب در  دیگر به عبارت (. به

های  میر قابل توجه غده و فصل زمستان سبب مرگ

مانده رشد بیشتری در  های باقی پیزور شد، امّا غده

رسد در شرایط غرقاب  نظر می فصل بعد داشتند. به

ی غذایی قابلیت جذب بیشتری داشته و بافت عنصرها

دوانی بیشتر  تر خاک این تیمار امکان ریشه سست

 ها و دسترسی به مواد غذایی را موجب شده نیساگ

 باشد.

های پیزور بر صفات رویشی  گذرانی غده . مقایسۀ میانگین بررسی تأثیر سطوح رطوبتی مختلف خاک در زمان زمستان3جدول 

 شد بعدیپیزور در فصل ر
Table3. Mean comparison of different soil moisture levels during the overwintering of 

Bolboschoenus maritimus tubers on growth traits in the next growing season 

Hight 

(Cm) 

Fresh 

weight of 

stem 

(Pot/gr) 

Stem 

number /
Pot 

Fresh 

weight of 

Rhizum 

Pot)/gr) 

Rhizum 

lenght 

(Cm) 

Tuber 

number /
Pot 

Fresh 

weight of 

Tuber 

Pot)/gr) 

Moisture 

Level 

 

34
c 

42
c 43

c 
5.7

b 
562

bc 
79

c 51
c 

6 

37
cb 

46
c 64

b 
9.7

a 
621

bc 
106

b 79
b 

12 

43
b 

57
b 92

a 
11.5

a 
957

a 
160

a 123
a 

24 

42
b 

59
b 70

b 
6.5

b 
481

c 
103

cb 87
b 

34 

52
a 

71
a 64

b 
9.8

a 
675

b 
112

b 94
b 

Flooding 

درصد  5( در سطح احتمال LSDدار ) کم یک حرف مشترک دارند، بر پایۀ آزمون حداقل تفاوت معنی هایی که دست در هر ستون، میانگین -

ت درصد رطوبت وزنی، ظرفی12دارای  PWPدرصد رطوبت وزنی، باالتر از 6دارای  PWPتر از  داری ندارند. سطوح رطوبتی پایین اختالف معنی

متر باالتر از سطح  سانتی 7اشباع( دارای ارتفاع آب  درصد رطوبت وزنی و غرقاب )فوق34درصد رطوبت وزنی، اشباع دارای 24زراعی دارای 

 خاک بود.

-In the same column, values followed by the same letter are not significantly different according to LSD 

test at 5% level.  Moisture levels lower than the PWP had 6% moisture by weight, higher PWP had 12% 

moisture by weight, field capacity 24% moisture by weight, saturated 34% of moisture by weight and 

flooding had water height of 7 cm above the soil surface. 

 

ین آزمایش نیساگ پیزور در زمان بنا بر نتایج ا

شدت به رطوبت خاک  گذرانی به خواب و زمستان

ها در سطح رطوبتی ظرفیت  حساس بوده و نیساگ

مانی را داشته و کاهش رطوبت  زراعی بیشترین زنده

های علف هرز پیزور  خاک گلدان کاهش توان بقاء غده

ها،  (. با توجه به اینکه غده3را باعث شد )جدول 

رین اندام افزونش پیزور هستند، بنا بر نتایج این ت مهم

کشی وجود  آزمایش در مناطق پرباران که امکان زه

ندارد استفاده از غرقاب و در اراضی آپلند شمال و یا 

کشی و کاهش رطوبت  باران، زه مناطق شالیکاری کم

تواند در کاستن از فراوانی جمعیت  خاک می

. بدیهی است شخم گذران علف هرز مؤثر باشد زمستان

ها در  کشی به دلیل قرار دادن بهتر غده به همراه زه

تواند کارایی بهتری در کاهش  معرض هوازدگی می

برخی محققان نیز شخم جمعیت این علف هرز ایفا کند. 

تابستانه و تناوب کشت برنج با گیاهان آپلند را در اراضی 
( و در Singh et al., 2008اند ) آلوده به پیزور پیشنهاد کرده

گیری همانندی کاهش رطوبت خاک یا تنش خشکی  نتیجه
های پیزور مؤثر گزارش شده است  زنی غده در کاهش جوانه

(Visperas & Vergara, 1976.) 

 

 زنی پیزور تعیین دماهای مهم جوانه

 40تا  10زنی پیزور در محدودة دمایی  روند کلی جوانه

زده،  ی جوانهها درجۀ سلسیوس همانند ولی میزان غده

زنی  ( بیشترین جوانهGminزنی ) کمترین جوانه

(Gmax و روز تا )درصد جوانه 50 ( زنیG50 در )
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طور کلی شمار  تیمارهای مختلف متفاوت بود. به

 30به  10های رویش یافته پیزور با افزایش دما از  غده

درجۀ سلسیوس افزایش و در دماهای باالتر کاهش 

(. بیشترین میزان 4 ، جدول2پیدا کرد )شکل 

درجۀ سلسیوس بود که همانند  30زنی در دمای  جوانه

(. در 2درجۀ سلسیوس بود )شکل 25تیمار دمایی 

و  35درجۀ سلسیوس ) 30تیمارهای دمایی باالتر از 

زنی کاهش پیدا کرد و  درجۀ سلسیوس( جوانه 40

درجۀ سلسیوس بود.  40زنی در دمای  کمترین جوانه

درصد  28درجۀ سلسیوس  40نی در ز بیشترین جوانه

درجۀ  35و  30، 25، 20که در دماهای  بود، درحالی

، 78زنی به ترتیب  سلسیوس بیشترین میزان جوانه

زنی در  درصد بود. بیشینۀ جوانه 82و  93، 89

درجۀ سلسیوس به ترتیب  15و  10های دمایی  تیمار

 درصد بود. 57و  39

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

درجۀ   40و   ،15  ،20  ،25  ،30  ،35  10های پیزور در دماهای مختلف ) زنی غده نه. روند جوا2شکل 

 ( در اتاقک رشدسلسیوس

Fig 2. The germination process of Bolboschoenus maritimus tubers at different temperatures (10 , 

15, 20 , 25 , 30 , 35 and 40  ° C )in the growth chamber 

 
 

درجۀ سلسیوس با میانگین به  40و  10دماهای 

زنی کمترین رویش در  درصد جوانه 28و  39ترتیب 

های مورد بررسی را داشتند. با کاهش دما از  بین تیمار

 92زنی از  درجۀ سلسیوس بیشترین جوانه 10به  30

زنی  درجۀ سلسیوس جوانه 5درصد کاهش و در  38به 

زنی این علف هرز را  دمای پایۀ جوانهبود. بنابراین  0

درجۀ سلسیوس اعالم کرده و بررسی  5-10باید بین 

بیشتری برای تعیین دقیق آن نیاز هست. نتایج 

ساله  رغم چند های دیگران نیز نشان داد، به بررسی

های این علف  ای جوانه بودن پیزور، در شرایط مزرعه

خاک هرز به دلیل پایین بودن دمای هوا و دمای 

مانده و در آغاز بهار با افزایش  صورت غیرفعال باقی به

افزون بر  (.Kim & De Datta, 1974دما جوانه زدند )

زنی  درصد جوانه 50این مقایسه زمان مورد نیاز برای 

 ،( در دماهای مختلف نشان دادG50های پیزور ) غده
های پیزور  درجۀ سلسیوس غده 30و  25در دماهای 

روز پس از قرار گرفتن در اتاقک رشد  2و  3به ترتیب 

تر از دیگر  که بسیار سریع ،درصد رویش را داشتند 50

زنی بسیار باالیی از خود  تیمارهای مورد بررسی جوانه

 ،درجۀ سلسیوس 25-30بنابراین دماهای  .نشان دادند
های بیشتر این علف  بهترین شرایط دمایی برای بررسی

( Toتحقیق دماهای بهینه )بنا بر نتایج این  .هرز است

( سبز شدن Tb، دمای کمینه )25-30سبز شدن پیزور 

( سبز شدن Tcو دمای بیشینه ) 10پیزور بیشتر از 

)شکل  درجۀ سلسیوس برآورد شد 40پیزور کمتر از 

تر و افزایش  بدیهی است در صورت بررسی دقیق .(3

دامنۀ دمایی مورد بررسی دماهای کمینه و بیشینه با 

  .بینی خواهند بود یشتری قابل پیشدقت ب
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 درجۀ سلسیوس با برازش مدل تابع دندان مانند 5-40زنی غدة پیزور در دامنۀ دمایی  . سرعت جوانه3 شکل
Fig 3. Germination rate of Bolboschoenus maritimus tuber in the range of 5-40° C temperature with 

Dent-like model. 

 
 Y=(Gmin+(Gmax-Gmin)/(1ای استاندارد  پاسخ چهار فراسنجه-های مربوط به برازش رابطۀ دوز . ضریب4دول ج

+(x/G50)^(-b))) های پیزور در دماهای مختلف زنی غده برای بررسی روند جوانه 
Table 4. Coefficients of the regression equation of the standard dose-response parameters 

Y=(Gmin+(Gmax-Gmin)/(1+(x/G50)^(-b))) to evaluate the germination process of Bolboschoenus 

maritimus tubers at different temperatures 
AdjRsqr G50  B Gmax Gmin (oc) دما 

0.91** 3.5(0.76)  4.1(0.6) 39.2(0) 0 (0) 10 
0.99** 3.9(0.12)  5.1(0.12) 57(1.23) 3(0.12) 15 

0.99** 4(0.29)  51(0.36) 78(2.97) 36(0.29) 20 

0.90** 3(0.46)  3.6(0.34) 89(1.33) 68(0.46) 25 
0.90** 2(0.46)  1.9(0.3) 92(2.7) 75(0.46) 30 

0.97** 6.5(0.28)  7(0.23) 82(4.5) 0(0)d 35 

0.99** 4.8(0.46)  5.3(0.37) 28(2.07) 0(0) 40 

 G50  درصد ظهور گیاهچه،  50تا  شمار روزGmax  وGmin زنی،  به ترتیب بیشترین و کمترین جوانهB زنی و  درصد جوانه  50خط در  شیبR2 ضریب 

 تبیین است. 

اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد هستند.  - * Min  0های پیزور در اتاقک رشد شمارش شد و مقادیر  دو روز پس از قرار گرفتن گیاهچه 

ها در دو روز نخست پس از قرار گرفتن در اتاقک رشد است. زنی غده بدون جوانهبیانگر   
. G50, number of days to 50% emergence; Gmax and Gmin, maximum and minimum number of germination; B, 

slope at 50% germination; and R2 is the coefficient of determination. 

- The numbers in parentheses are standard errors. 

 
 زنی سرعت جوانه

 برای الزم زمان عکس زنی سرعت جوانه ازآنجاکه

 که شرایطی است، زنی جوانه خاصی از درصد به رسیدن

 کاهش  را زنی جوانه سرعت تر کند، طوالنی را زمان این

های  گزارش (.Ghanbari et al., 2006داد ) خواهد

سرعت  و درصد بر فزایشی دماا اثر چندی گویای

ای خاص هستند و افزایش بیشتر دما  نقطه تا زنی جوانه

 ,.Iannucci et alشود ) سبب کاهش این صفت می

زنی در  زنی یا رخ دادن جوانه (. رخ ندادن جوانه2000

شرایط خاص بیانگر سطح رکود باال در تودة بذر و 

ود زنی باال در شرایط مختلف بیانگر سطح رک جوانه

(. Knapp, 2000پایین در یک تودة بذر است )

های چندی گویای تأثیر دما بر سرعت  گزارش

 ,.Steckel et alهای هرز است ) زنی بذر علف جوانه

 درصد همانند(. نتایج این تحقیق نشان داد، 2004

به دامنۀ دمایی  زنی نیز سرعت جوانه زنی، جوانه نهایی
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شان داد درجۀ سلسیوس واکنش بهتری ن 30-25

زنی در کمترین دمای مورد  سرعت جوانه .(3)شکل 

◦)بررسی 
C 5) 0،  درجۀ سلسیوس بیشترین  25در

بود.  1/0درجۀ سلسیوس  40( و در دمای 4/0)

زنی در پیزور  طورکلی پایین بودن سرعت جوانه به

های این علف هرز است. این  بیانگر خواب ذاتی در غده

 50بود که حدود ان نتایج همانند نتایج دیگر محقق

های پیزور را دارای خواب و عامل  درصد غده

کن کردن این علف هرز گزارش  ای برای ریشه بازدارنده

 ,.Cao & Merkano, 1975; Vega et alکردند )

1971).  

 Echinochloa)در بررسی دیگری با بذر سوروف 

crus galli L.) های مؤسسۀ  شده از شالیکاری گردآوری

زنی  نج، بیشترین درصد نهایی جوانهتحقیقات بر

درجۀ سلسیوس و  25-30سوروف در دامنۀ دمایی 

درجۀ سلسیوس و دمای  45زنی در دمای  نبود جوانه

درجۀ سلسیوس گزارش  6/9زنی سوروف  پایۀ جوانه

دمای پایۀ . (Mohammadvand et al., 2015)شد 

درجۀ سلسیوس گزارش شده است  12زنی برنج  جوانه

(Nourmohammadi et al., 2000).  

زنی پیزور در این  مقایسۀ نتایج مربوط به جوانه

تحقیق و سوروف در تحقیق باال بیانگر همانندی 

ها  شناختی این دو علف هرز و برتری آن نیازهای بوم

با توجه  دهد.   نسبت به گیاه زراعی برنج را نشان می

به همانندی این دو گونۀ هرز مهم شالیزار از نظر 

تر پیزور به  های قوی ماهای مهم رویش و گیاهچهد

ای بیشتر و تحمل پیزور به  دلیل داشتن مواد ذخیره

های مؤثر  کش غرقاب و نیز فراوانی و تنوع کمتر علف

ها و نیز کارایی  کش برگ کش در مقایسه با باریک جگن

اندک وجین دستی در مدیریت و مهار این علف هرز، 

واری مدیریت، علف هرز پیزور را باید از نظر دش

تری نسبت به سوروف مدنظر قرار داده و  مهم

های بیشتری برای مدیریت تلفیقی آن انجام  بررسی

( نسبت C4اگرچه سوروف از نظر فیزیولوژیکی ) .داد

( برتری داشته و ارتفاع بلندتر آن و C3به پیزور )

شناختی، آسیب  همانندی بیشتر به برنج از نظر ریخت

 شود.    ا موجب میبیشتر آن ر

 گیری نتیجه

کشی و  طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد، زه به

های پیزور پس  کاهش رطوبت خاک محل ذخیرة غده

درصدی  60میر حدود  و از فصل زراعی، سبب مرگ

رسد اعمال شرایط  نظر می شود که به های پیزور می غده

م دلیل اقلی همانند در بسیاری از شالیزارهای کشور به

کم این مناطق نسبت به شمال   خشک و بارندگی

کشور، میسّر است. افزون بر این کاهش رطوبت خاک 

میر مستقیم  و ها، افزون بر مرگ در زمان خواب غده

خشک و  آوری )تجمع مادة  سبب کاهش زاد

ها در سال زراعی بعد( به میزان حدود  زایی غده نیساگ

های با  و خاک کشی درصد شد. با توجه به اینکه زه 50

زنی  رطوبت کمتر در فصل بهار زودتر گرم شده و جوانه

زودهنگام پیزور پیش از کشت برنج را موجب 

گیری از این روش، امکان تحریک رویش  شوند، بهره می

پیزور در اوایل فصل و مدیریت و مهار آن پیش از 

 سازد.  کاشت برنج را میسّر می

دلیل  اگرچه ممکن است در اقلیم گیالن به

کشی کمتر میسر باشد اما این  های زیاد زه بارندگی

علف هرز در بسیاری از شالیزارهای کشور از جمله 

اصفهان، فارس، خراسان، آذربایجان و ... پراکنده است 

کشی شالیزارهای آن نواحی و یا تناوب کشت با  و زه

خوبی میسر است. از سوی دیگر  زی به گیاهان خشکی

های  گذرانی غده نشان داد، زمستاننتایج این تحقیق 

شدت کاهش یافت،  این علف هرز در شرایط غرقاب به

منظور  با توجه به اینکه شالیزارها در نیمی از سال به

کشت برنج غرقاب هستند، تداوم غرقاب سبب باتالقی 

شدن شالیزارها، اختالل در تجزیۀ مواد آلی، مهاجرت 

بیت برخی عنصرهای غذایی و کاهش حاصلخیزی و تث

ویژه عنصر  مصرف )میکرو( به عنصرهای غذایی کم

شده و یا ممکن است تشدید سمیّت آهن را  "روی"

گیری از  موجب شود. بنابراین این یافته یعنی بهره

دلیل  غرقاب زمستانه برای مدیریت و مهار پیزور به

 های جانبی نامطلوب آن قابل توصیه نیست. عارضه
 

 سپاسگزاری

ز حمایت مسئوالن مؤسسۀ تحقیقات برنج وسیله ا بدین

کشور )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی( 
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 شود. در اجرای آزمایش باال قدردانی می
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