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  چکیده

در گلخانـه تحقیقـاتی    1392آنها بر خصوصیات رشدي اویارسالم ارغوانی، آزمایشی در سال به منظور بررسی اثر چند نوع کود شیمیایی و مقادیر 
سطح تیماري مختلف متشکل از  12براي انجام این تحقیق، از . دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد

استفاده ) خاك کیلوگرم در گرممیلی 200و  100، 50 صفر،(نظر  مورد کودهاي مختلف نیتروژن از مقادیر اوره و کلسیم، نیترات آمونیوم، هاي سولفاتکود
نتایج تحقیـق  . داري بر همه صفات مورد مطالعه اویارسالم داشتنداثر معنی% 1هاي کود نیتروژن در سطح نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار .شد

 94( ارتفـاع  کود نیتروژن متفاوت بود، به طـوري کـه بیشـترین مقـدار    هاي تیمارهرز اویارسالم به ختلف رشدي علفحاضر نشان داد واکنش صفات م
 غـده  تعداد ،)گلدان پیش غده در 33/6( غده پیش تعداد ،)بوته در گرم 729/9( هوایی اندام خشک وزن ،)گلدان در برگ 33/90( برگ تعداد ،)سانتیمتر

 منبـع  گـرم میلی 50 مصرف اثر در) بوته در گرم 634/4( زیرزمینی اندام کل خشک وزن و) بوته در گرم 780/3( غده خشک وزن ،)گلدان در غده 12(
 برگ سطح باالترین مقادیر همچنین. شد مشاهده نیترات منبع گرممیلی 50 سطح در) گلدان در ساقه 33/13( ساقه تعداد حداکثر. آمد بدست آمونیومی

 در. شـد  حاصـل  اوره منبع گرممیلی 100 و 50 مصرف اثر در ترتیب به) بوته در گرم 262/3( ریزوم خشک وزن و) گلدان در مربع سانتیمتر 4/22781(
بطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد کود سـولفات آمونیـوم در   . بود اوره و نیترات منبع گرممیلی 200 مصرف به مربوط اثر کمترین صفات همه

  . هرز اویارسالم شودتواند باعث بهبود رشد و قدرت رقابتی علفمی) گرم خاكگرم در کیلومیلی 100و  50(ط مقادیر متوس
  

  .پیش غده، علف هرز چند ساله، عناصر غذایی و غده: کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
گیاهی اسـت چنـد   ) .Cyperus rotundus L( اویارسالم ارغوانی

ــا  30بــه ارتفــاع ) Cyperaceae(از تیــره جگنیــان  C4 و ســاله  60ت
اویارسالم  ).21(د شومتر که توسط غده، ریزوم و بذر تکثیر میسانتی

نـوع   50هرز مهم است کـه در رقابـت بـا    از نظر اقتصادي یک علف
کشـور وجـود دارد کـه بـدلیل      92محصول زراعی بوده و در بیش از 

هاي علفترین گروه پراکنش گسترده و قابلیت رقابتی باال جزو سمج
هرز این علف عمده اثرات از یکی). 13(بندي شده است هرز دنیا طبقه

زراعی از طریق رقابـت بـراي عناصـر     در عملکرد محصوالت کاهش
ثر براي رشد و نمـو  ؤاز مهمترین عوامل میکی نیتروژن  .است غذایی

هاي هرز براي کسب آن با گیاهان زراعی رقابت علف و بودهگیاهان 
افـزایش   .)2( شودش دسترسی گیاهان زراعی به آن میمنجر به کاه

هـاي هـرز کمـک    فراهمی مواد غذایی اغلب به رشـد رویشـی علـف   
                                                        

 اصالح و زراعت گروه دانشیار و هرز هايعلف ارشد کارشناسی دانشجوي – 2 و 1
 بیرجند دانشگاه ي،کشاورز دانشکده نباتات،

 )Email: Kariminosratalah@yahoo.com    :مسئول نویسنده -(*

کند و ممکن است به مقدار کمی براي افزایش عملکرد گیاه زراعی  می
هـاي  هاي هرز نسبت به گیاهان زراعـی بـه کـود   علف. سودمند باشد

کن است تحت شـرایط  دهند و ممنیتروژنه واکنش بیشتري نشان می
بنابراین پی بردن  ،زیادي نیتروژن قدرت رقابت باالتري داشته باشند

به اثرات نیتروژن روي رشد و رقابت گیاه زراعی و علف هـرز امـري   
   ).4( حیاتی است
 مثـل  تولید و رشد توان بر ثرؤم عوامل زمینه در اطالعات افزایش

. دارد گیاهـان  این مدیریت ریزي برنامه در مهمی نقش هرز هايعلف
 زراعـی  گیاه ايتغذیه مدیریت ارتباط این در ثرؤم فاکتورهاي از یکی
اي گیاهان زراعی یکی از مهمترین اجـزاء  مدیریت تغذیه). 4( باشدمی

باشد که عملکرد محصول را حفـظ  هاي هرز میمدیریت تلفیقی علف
). 3(دهـد  هاي هرز را کاهش مـی کرده و در طول زمان عملکرد علف

تغذیه صحیح محصوالت زراعی یک عمل قابل اطمینان براي کاهش 
مقـدار و شـکل   ). 7(هاي هرز در محصوالت زراعی است تداخل علف

-NO(این عنصر عمـدتاً بـه شـکل نیتـرات     (قابل جذب نیتروژن 
و ) 3

+NH(مقداري به شکل آمونیوم 
داراي اثـر  ) گـردد جـذب گیـاه مـی   ) 4

ترجیح دادن منابع ). 6(باشد یاهان میداري بر رشد و فتوسنتز گمعنی

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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  Cyperus rotundus L.(...      599(هرز اویارسالم ارغوانی واکنش علف

). 1(نیتروژنه شامل نیترات و آمونیوم در بین گیاهـان متفـاوت اسـت    
براي مثال گزارش شد که آمونیـوم نسـبت بـه نیتـرات بـراي بـرنج       

)Oryza sativa L.(  و سوزنی برگان ارجحیت دارد)در حالی کـه  ). 5
گوجـه   ،)Cucumis sativus(هاي گیاهی از قبیـل خیـار   برخی گونه

 Solanum( ، بادمجان).Lycopersicon esculentum Mill(فرنگی 
melongena L.( ، ذرت)Zea mays L.( ، جو)Hordeum vulgare 

L.(  گنــدم ،)Triticum aestivum L.(   و لوبیــا)Phaseolus 
vulgaris L.(    دهنـد  نیترات را نسبت به آمونیـوم تـرجیح مـی)22 .(

 Chenopodium(ش شد که سـلمه تـره   همچنین در آزمایشی گزار
album(  و یوالف وحشی)Avena fatua L.(  منابع نیتراتی را نسبت

  ). 19(دهند به آمونیومی بهتر ترجیح می
 بیشتر برنج در نیتروژن افزایش که دریافتند )20( داتا دي و اکافر

 نـور، کـاهش   جـذب  کاهش موجب و اویارسالم ارغوانی است نفع به
 و استریبیگ هس. شد برنج دانه عملکرد کاهش و برگ سطح شاخص

 Polygonum(بنـد  پیچـک  تـره و سـلمه  کـه  کردنـد  گـزارش ) 11(
convolvulus( نشـان  نیتـروژن  بـاالتر  سـطوح  بهتـري بـه   واکنش 

 و تـره  سـلمه  تـوده  زیست دریافتند که) 14( رایت و اقبال. دهندمی 
ـ  بـا  گیـري  بطور چشـم  )Sinapis arvensis(وحشی  خردل  زایشاف

 یافت افزایش خاك، در کیلوگرم گرممیلی 120 به 20 از خاك نیتروژن
در بررسی دي . دادند پاسخ افزایش نیتروژن به گندم از بیشتر دو هر و

هـرز  کاربرد سولفات آمونیوم در مخلوط گیاه جـو و علـف  ) 7(توماسو 
Brassica hirta  6/7درصدي سـطح سـبز جـو و     10سبب افزایش 
در این آزمایش مصـرف زیـاد کـود    . هرز شدعلف درصدي سطح سبز

هرز بر گیاه زراعـی شـد کـه    اندازي علفنیتروژن باعث افزایش سایه
نتایج آزمایشی نشان . همین امر سبب کاهش عملکرد دانه جو گردید

 بذر تولید توان و بیوماس افزایش باعث نیتروژن مصرف افزایش کهداد 
یقی گزارش شد بـا افـزایش   در تحق). 17( دش وحشی خردل هرزعلف

مصرف نیتروژن، توان رشدي سلمه تره و یوالف وحشی به طور قابل 
 120نتایج این تحقیـق نشـان داد کـاربرد    . اي افزایش یافتمالحظه

  ) ســولفات آمونیــوم(گــرم کــود نیتــروژن بــا منبــع آمونیــومی میلــی
را تواند بیشترین رشد رویشی و در نتیجه بیشترین افزایش عملکرد می

گرم کود نیتروژن با منبع میلی 40همچنین کاربرد . در پی داشته باشد
توانـد  هرز یوالف وحشی و سلمه تره مـی آمونیومی براي هر دو علف

 حـاکی  نیز دیگري گزارش). 18(حداقل رشد را به دنبال داشته باشد 
 کودهـاي  مختلف منابع از نیتروژن مینأت با هرز هايعلف رشد است
 ). 3(د یابمی افزایش ییایشیم و آلی

هـاي هـرز بـه منـابع     از آنجایی که مشخص شـده اسـت علـف   
  هــاي متفــاوتی نشــان آمونیــومی و نیتراتــی کــود نیتروژنــه واکــنش

به ویـژه  (هاي هرز دهند و با توجه به این که در زمینه پاسخ علفمی
به نوع کود نیتروژنه و مقادیر مختلف آن اطالعات ) اویارسالم ارغوانی

سیار کمی وجـود دارد و تـاکنون تحقیقـی در ایـن زمینـه بـر روي       ب

اویارسالم انجام نشده است، این تحقیق با هدف بررسی تـاثیر منـابع   
  کود آمونیومی و نیتراتـی و مقـادیر مختلـف آن بـر صـفات رشـدي       

  .هرز اویارسالم ارغوانی انجام شدعلف
  

   هامواد و روش
و مقـادیر  نوع کود شیمیایی منظور بررسی اثر چند این تحقیق به 

در گلخانه  1392در سال  بر خصوصیات رشدي اویارسالم ارغوانیآنها 
شـرایط  . تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه بیرجنـد انجـام شـد     

 8/16روز / محیطی گلخانه کامالً کنترل شـده و شـامل طـول شـب    
درجـه   15/25روز / درصـد و دمـاي شـب    65ساعت، رطوبت نسبی 

آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا . د بودگراسانتی
درصد نیتروژن  20داراي (آمونیوم  هاي سولفاتکودها شامل تیمار. شد
 46(اوره  ،)درصـد نیتـروژن   16(کلسـیم   نیترات ،)درصد گوگرد 24و 

 صفر،(نظر  مورد کودهاي مختلف نیتروژن از مقادیر و) درصد نیتروژن
 12بود کـه در مجمـوع   ) خاك کیلوگرم در گرممیلی 200و  100، 50

آوري از خاك مورد استفاده پس از جمع. سطح تیماري را ایجاد کردند
مزرعه دانشکده، جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی، مـورد   

هاي آزمایش، داراي بافت لومی آزمایش قرار گرفت که بر اساس داده
دسـی   یـک  )EC(ت الکتریکـی  ، قابلیت هـدای 1/8برابر با  pHشنی، 

جهت تقویـت  . درصد بود 15زیمنس بر متر و ظرفیت زراعی برابر با 
 46حاوي (، از کود سوپر فسفات تریپل )بر اساس آزمون خاك(خاك 

بترتیب ) درصد پتاس 44حاوي (و سولفات پتاسیم ) درصد اکسید فسفر
تیمـار  سـه نـوع    .گرم در هکتار استفاده شدکیلو 100و  150به مقدار 

کودي سولفات آمونیوم، نیترات کلسیم و اوره بـه همـراه سـایر مـواد     
به صورت محلول قبل ) سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم(مغذي 

ها اضافه گردید و بطور یکنواخـت بـا خـاك    از کاشت به خاك گلدان
 1392هاي اویارسالم ارغوانی در شهریور ماه سال غده. مخلوط شدند
آوري شـد و در  انشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند جمـع از نهالستان د

دار شـده،  ها، غده هـا جوانـه  ابتدا به منظور اطمینان از زنده بودن غده
  . متري هر گلدان یک عدد غده کشت شدسانتی 5/2سپس در عمق 

سبزشدن، ارتفاع، تعداد ساقه فرعی، تعداد بـرگ و   از پس روز 90
انـدام هـوایی از    زمـان  همین در و شد گیريسطح برگ گیاهان اندازه

انـدام   همچنـین . شـد  تـوزین  و خشک آون در و برداشت گلدان سطح
 روش بـه  )تعداد پیش غده، تعـداد غـده، ریشـه و ریـزوم    (زیرزمینی 

توسط ترازوي دیجیتال با دقت  آنها خشک وزن و جدا خاك از شستشو
 تحلیل و ها، تجزیهداده جمع آوري از پس. یک هزارم گرم توزین شد

 Sigma Plot و GenStat Ver.9 هاي آماريافزار نرم کمک به آنها
Ver.11.0  مقایسات میانگین به روش  وLSD    حفاظـت شـده و در
ها و اشکال نیز توسط نرم نمودار .شد انجامدرصد  5داري سطح معنی

  .رسم گردید Excel Vre.2013افزار 
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Table 1- Analysis of variance of different nitrogen fertilizer treatments on growth characteristics of purple nutsedge  
 منابع تغییرات

Source 
 of variation 

  درجه
 آزادي

df 

  )Mean squares(میانگین مربعات 
  ارتفاع

Height  
  تعداد ساقه

Stem number   
  تعداد برگ

leaf number  
  سطح برگ
Leaf area 

  وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight  

 (Treatment)  21.11** 126085976.6** 1764.93** 28.42** 214.12** 11     تیمار 
 (Error)  0.66 2540334.07 116.94 1.72 12.22 24           خطا  

% CV - 4.89 15.14 19.65 14.41 15.25 
 درصد 1 احتمال سطح در داريمعنی: **

**: means significant at 1% probability levels 
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Table 1- Analysis of variance of different nitrogen fertilizer treatments on growth characteristics of purple nutsedge  

  منابع تغییرات
 

Source 
 of variation 

  درجه
  آزادي
 
df 

  )Mean squares(میانگین مربعات 

  تعداد 
  پیش غده 
Pre-tuber   

  تعداد
 غده 

Tuber 

وزن خشک 
  غده

Tuber  
dry weight 

  وزن خشک
  ریزوم 

Rhizome  
dry weight 

 وزن خشک

اندام زیرزمینی  
Underground 
 dry weight 

 (Treatment) 
 4.27** 2.61** 2.48** 31.72** 4.12** 11 تیمار 

 (Error)  0.11 0.02 0.01 0.88 0.63 24         خطا 
% CV - 23.39 12.34 9.30 8.68 12.79 

 درصد 1 تمالاح سطح در داريمعنی: **
**: means significant at 1% probability levels 

 

  نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس کلیه خصوصیات رشدي علف هرز اویارسالم 

 همـانطور کـه مشـاهده    . نشان داده شـده اسـت   1ارغوانی در جدول 
دار هاي مختلف کود نیتروژنه در تمامی صفات معنیشود اثر تیمارمی
  .بود

  
  رتفاع گیاها

هـا نشـان داد کـه ارتفـاع علـف هـرز       نتایج تجزیه واریانس داده
هـاي کـود   داري تحـت تـأثیر تیمـار   اویارسالم ارغوانی به طور معنـی 

هـاي  مقایسه میانگین داده). 1جدول ) (≥01/0P(نیتروژن قرار گرفت 
در اثـر  ) سـانتیمتر  94(ترین ارتفاع اویارسالم این صفت نشان داد باال

گرم بر کیلوگرم خاك از کـود سـولفات آمونیـوم بـه     میلی 50مصرف 
پـس از آن   .درصد افزایش داشت 3/27دست آمد که نسبت به شاهد 

گـرم  میلی 100گرم سولفات آمونیوم، گرم بر کیلومیلی 100هاي تیمار
گرم سـولفات آمونیـوم قـرار    گرم بر کیلومیلی 200گرم اوره و بر کیلو

درصـد   39/6و  89/8، 39/12هد بترتیـب  گرفتند که نسـبت بـه شـا   
ها کمترین ارتفـاع علـف هـرز در    در بین تمامی تیمار. افزایش داشتند

گرم نیترات کلسیم بدست آمد که گرم بر کیلومیلی 200و  100مقادیر 
نتایج این آزمـایش  . داري نداشتنداز لحاظ آماري با هم اختالف معنی

) گرم بر کیلوگرم خاكمیلی 200(نشان داد با افزایش سطوح نیتروژن 
همـانطور کـه   ). 2جـدول  (دار کـاهش یافـت   ارتفاع گیاه بطور معنـی 

شود در این تحقیق منابع آمونیومی نسبت به نیتراتی اثـر   مشاهده می
توان بیشتري بر روي ارتفاع گیاه داشتند که در بیان علت آن چنین می

شود وان جذب میگفت که نیترات با اینکه به آسانی توسط گیاهان ج
اما ابتدا باید به آمونیوم تبدیل شود تـا بـراي سـاخت پـروتئین مـورد      

هـاي اولیـه رشـد    استفاده قرار گیرد پس نیتروژن آمونیومی براي نیاز
  ). 19(نسبت به نیتروژن نیتراتی عملکرد بهتري دارد 

در آزمایشی نشان داده شد که ارتفاع یوالف وحشـی بـا مصـرف    
همچنین بر . نسبت به نیتراتی افزایش بیشتري داشتمنابع آمونیومی 

اساس نتایج این آزمایش، بیشترین میزان ارتفـاع یـوالف وحشـی در    
گرم بر کیلوگرم خاك کود سولفات آمونیوم حاصل شد میلی 80سطح 

نتایج به ). 19(درصدي را نسبت به شاهد نشان داد  7/48که افزایش 
شان داد که ارتفاع گیـاه بـه   ن) 12(دست آمده در بررسی حسن امین 

داري تحت تأثیر کاربرد منابع مختلف نیتـروژن در هـر دو   طور معنی
فصل در طی مراحل رشدي قرار گرفت که باالترین ارتفاع گیـاهی از  

افزایش در ارتفاع گیاهی با . تیمار آمونیوم سولفات نیترات به دست آمد
ه نیتـروژن سـبب   منابع مختلف نیتروژن به این حقیقت اشاره دارد کـ 

 100با افزایش مقدار مصرف کود تـا سـطح   . شودترقی رشد گیاه می



  Cyperus rotundus L.(...      601(هرز اویارسالم ارغوانی واکنش علف

دار افزایش یافت که این گرم ارتفاع اویارسالم ارغوانی بطور معنیمیلی
نتیجه با نتایج دیگر محققین نیز مطابقت داشت کـه افـزایش ارتفـاع    

در این  این محققین. گیاه را به علت افزایش کود نیتروژن اعالم کردند
توان به غلظت بـاالي  ارتباط چنین اظهار داشتند که این تمایل را می
کند تا پتانسیل خـود را  کود نیتروژن نسبت داد که به گیاه کمک می

در این آزمایش با افـزایش سـطوح   ). 15(براي رشد بالقوه نشان دهد 

در هر سه نوع کود ) گرم در کیلوگرم خاكمیلی 100باالتر از (کودي 
 62(تفاع اویارسـالم کـاهش یافـت بطـوري کـه کمتـرین ارتفـاع        ار

 شـد  هگرم کود نیترات کلسـیم مشـاهد  میلی 200در سطح ) سانتیمتر
آور ناشـی از مقـادیر بـاالي    رسد اثـرات زیـان  به نظر می). 2جدول (

نیتروژن بر ارتفاع اویارسالم ارغوانی ممکن است بدلیل اثـرات سـمی   
  ).9(نیتروژن باشد 
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Table 2- Comparisons of means of different nitrogen fertilizer treatments on growth characteristics of purple nutsedge 
 هاي کود تیمار

Fertilizer 
 treatments  

  عارتفا
Height 

)cm(  

 تعداد ساقه
  در گلدان

Stem/pot  

  تعداد برگ
  در گلدان

Leaf number/pot  

  سطح برگ
 در گلدان

Leaf area 
)cm2/pot( 

 وزن خشک 
  اندام هوایی

Shoot dry weight 
 (gr/plant) 

AS 0 68.33def  8.33b  34.0e  9140.45de  4.057cd  

AS 50 94a  12.0a  90.33a  15406.8c  9.729a  

AS 100 78b  6.0c  65.0bcd  5276.45fg  7.373b  

AS 200 73bcd  7.0bc  60.0cd  7678.15ef  5.260c  

CN 0 68.33def  8.33b  34.0e  9140.45de  4.057cd  

CN 50 71.33cde  13.33a  73.0abc  18683.9b  4.981c  

CN 100 63fg  8.66b  50.0de  11015.1d  3.172d  

CN 200 62g  2.66d  15.0f  2310.85h  1.014e  

U 0 68.33def  8.33b  34.0e  9140.45de  4.057cd  

U 50 66.66efg  11.66a  84.0a  22781.4a  7.611b  

U 100 75bc  11.66a  82.0ab  18669.7b  9.369a  

U 200 69de 6.0c 39.0e 3476.6gh 3.302d 

 ).a=0.05(داري با هم ندارند اختالف معنیFLSD هاي با حروف مشابه براساس آزمون داده
Data followed by the same letters are not significantly different based on FLSD test (a= 0.05).  

AS  =) ،گرم در کیلوگرم خاكمیلی 200و  100، 50سولفات آمونیوم در مقادیر صفر( ، CN =) ،گرم در کیلوگرم خاكمیلی 200و  100، 50نیترات کلسیم در مقادیر صفر(،  U =
  ).گرم در کیلوگرم خاكمیلی 200و  100، 50اوره در مقادیر صفر، (

AS = (Ammonium sulphate at rates 0, 50, 100, 200 mg.kg-1 soil), CN = (Calcium nitrate at rates 0, 50, 100, 200 mg.kg-1 soil), U = 
(Urea at rates 0, 50, 100, 200 mg.kg-1 soil). 

  
  تعداد ساقه فرعی

) ≥01/0P(دار نتایج تجزیه واریـانس نشـان دهنـده تـأثیر معنـی     
). 1جدول (باشد هاي آزمایش بر تعداد ساقه فرعی علف هرز میتیمار

گـرم بـر   میلـی  50هـاي  ها نشان داد بین تیمارمقایسه میانگین تیمار
گرم بر کیلوگرم سـولفات آمونیـوم و   میلی 50گرم نیترات کلسیم، وکیل

گرم اوره از لحـاظ آمـاري تفـاوت    گرم بر کیلومیلی 100و  50مقادیر 
 50بیشترین تعداد ساقه علـف هـرز در تیمـار    . دار مشاهده نشدمعنی
گرم بر کیلوگرم نیترات کلسیم بدست آمد که نسـبت بـه شـاهد    میلی

پس از آن بیشترین میزان این صفت در . ش داشتدرصد افزای 50/37
گرم میلی 100و  50گرم سولفات آمونیوم و مقادیر میلی 50هاي تیمار

 100با باال رفتن میزان مصرف کـود اوره تـا میـزان    . اوره حاصل شد
داري در تعداد ساقه فرعی مشاهده شد که این گرم، افزایش معنیمیلی

رصد بود ولی در مقادیر باالتر به ویژه د 55/28افزایش نسبت به شاهد 
اي کاهش یافت گرم مقدار این صفت به طور قابل مالحظهمیلی 200

). 2جـدول  ( بطوري که کمترین تعداد ساقه در این تیمار بدست آمـد 

 Sesamum(اي روي کنجـد  در مطالعـه ) 25(سینهاروي و همکاران 
indicum L.(   م در هکتـار  کیلـوگر  60و  30گزارش کرد که کـاربرد

هـاي اولیـه و   نیتروژن به دو شکل اوره و نیترات آمونیوم تعداد شـاخه 
در کل در همه کودها در سطوح . ارتفاع گیاه در هر بوته را افزایش داد

باالي کود با کاهش تعداد ساقه مواجـه بـودیم کـه ممکـن اسـت در      
ارتباط با سمیت نیتـروژن بـراي ایـن علـف هـرز باشـد و از طرفـی        

هنده این است که این علف هرز به مقادیر باالي کود واکـنش  د نشان
نیز در راسـتا بـا   ) 23(نتایج سانتوز و همکاران . دهد مثبت نشان نمی

  .نتایج این آزمایش بود
  

  تعداد برگ
ها نشان داد که تعداد برگ علف هـرز  نتایج تجزیه واریانس داده

هـاي کـود   ارداري تحـت تـأثیر تیمـ   اویارسالم ارغوانی به طور معنـی 
هـا نشـان داد   مقایسه میانگین تیمـار ). 1جدول ( نیتروژن قرار گرفت

تعداد برگ علف هرز اویارسالم ارغوانی در پاسـخ بـه تیمـار سـولفات     
درصد  37/62گرم در کیلوگرم خاك نسبت به شاهد میلی 50آمونیوم 
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افزایش داد و بیشترین تعداد این صـفت را بـه خـود اختصـاص داد و     
گرم نیـز پـس از آن قـرار    گرم در کیلومیلی 100و  50اي اوره هتیمار

درصـد افـزایش    47/59و  76/58گرفتند و نسبت به شـاهد بترتیـب   
دار گـرم کـود اوره تفـاوت معنـی    میلی 100و  50بین مقادیر . داشتند

گرم میلی 50مشاهده نشد که این مطلب بیان کننده کافی بودن مقدار 
  به حـداکثر تعـداد بـرگ اویارسـالم ارغـوانی      کود اوره براي دستیابی 

   200در مقـدار   هـا کمترین تعداد برگ در بـین کلیـه تیمـار   . باشدمی
بـرگ در گلـدان    15گرم نیترات کلسیم حاصل شد که تعداد آن میلی

واکنش تعداد برگ اویارسالم به نوع کود کامالً متفـاوت بـوده و   . بود
اوره، تعـداد بـرگ بیشـتري را     هاي سولفات آمونیـوم و استفاده از کود

نتـایج ایـن   . براي این گیاه نسبت به کود نیترات کلسیم ایجـاد کـرد  
گـرم بـر   میلـی  200(آزمایش نشان داد با افـزایش سـطوح نیتـروژن    

بـا  ). 2جدول (دار کاهش یافت تعداد برگ بطور معنی) کیلوگرم خاك
. افـت اد برگ اویارسـالم ارغـوانی افـزایش ی   دافزایش مصرف کود، تع

گزارش کرد که با افزایش مصرف ) 19(همسو با این آزمایش نجیبی 
نکتـه بـارز در ایـن    . کود، تعداد و سطح بـرگ گنـدم افـزایش یافـت    

هاي سولفات آزمایش، افزایش بیشتر تعداد و سطح برگ گندم در کود
آمونیوم و اوره به علت ترجیح این گیاه به منابع آمونیومی نسـبت بـه   

  .باشدیسه با کود نیترات کلسیم مینیتراتی در مقا
  

  سطح برگ
) ≥01/0P(دار نتایج تجزیه واریـانس نشـان دهنـده تـأثیر معنـی     

نتایج ). 1جدول (باشد هاي آزمایش بر سطح برگ علف هرز میتیمار
ها نشان داد با افزایش مصرف کود اوره، سـطح  مقایسه میانگین تیمار

گرم میلی 50ري که میزان دار افزایش یافت به طوبرگ به طور معنی
درصد افزایش نسبت به شاهد، بـاالترین   88/59بر کیلوگرم خاك، با 

پس از . ها به خود اختصاص دادمیزان سطح برگ را در بین کلیه تیمار
گـرم کـود   میلـی  50هاي آن بیشترین سطح برگ علف هرز در تیمار

دو تیمار از گرم کود اوره بدست آمد که این میلی 100نیترات کلسیم و 
با باال رفتن میزان کود . داري با هم نداشتندلحاظ آماري اختالف معنی
داري در سـطح  گرم، افزایش معنـی میلی 50سولفات آمونیوم تا مقدار 

 68/40برگ اویارسالم مشاهده شد که این افزایش نسبت بـه شـاهد   
م در گـر میلی 100باالتر از (درصد بود ولی با افزایش مقادیر نیتروژن 

در . اي کـاهش یافـت  سطح برگ بطور قابل مالحظه) کیلوگرم خاك
گرم افـزایش سـطح   میلی 50تیمار با کود نیترات کلسیم نیز تا سطح 

. درصد بـود  08/51برگ مشاهده شد که این افزایش نسبت به شاهد 
 50نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش مصرف کـود تـا سـطح    

کود، سطح برگ اویارسالم ارغـوانی افـزایش   گرم از هر سه نوع میلی
) 10(این نتیجه با نتایج غالمحسـینی و همکـاران   ). 2جدول (یافت 

این محققین گزارش کردند هنگامی که نیتروژن در حد . مطابقت دارد
مطلوب براي گیاه فراهم شود اسیمیالسیون آمونیاك، باعث افـزایش  

همچنـین در  . دگـرد رشد برگ و در نتیجه افزایش سـطح بـرگ مـی   
 120تحقیق دیگري گزارش شد سطح برگ یوالف وحشی تـا سـطح   

گرم در کیلوگرم خاك، افزایش یافت به طوري که ایـن افـزایش   میلی
درصد بود ولی در سطوح باالتر نیتـروژن کـاهش    69نسبت به شاهد 

میـزان نیتـروژن مصـرفی    ). 19(داري نسبت به آن مشاهده شد معنی
گیاهان بـا دریافـت   . د و گسترش سطح برگ داردتاثیر زیادي بر تولی

هـاي بـاالیی   نیتروژن بیشتر سطح برگ بزرگتري خصوصـاً در بـرگ  
) 8(ایـوانز  ). 26(نسبت به گیاهان با مصـرف نیتـروژن کـم داشـتند     

گزارش نمود که کاربرد نیتروژن اثر زیادي بر روي سطح بـرگ گیـاه   
تـأثیر گذاشـته و در    دارد به عبارت دیگر نیتروژن بر میـزان فتوسـنتز  

از طرفی، در هر سه نوع کود . شودنتیجه سبب افزایش سطح برگ می
گـرم در کیلـوگرم   میلی 200و  100(اعمال سطوح بیشتر از این مقدار 

منجر به کاهش سطح برگ شد بطوري که کمترین میزان این ) خاك
هاي نیترات کلسیم و اوره بدسـت  گرم کودمیلی 200صفت در سطح 

   ).2جدول (آمد 
  

  وزن خشک اندام هوایی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن خشک اندام هوایی علف 

هـاي کـود   دار تحت تـأثیر تیمـار  هرز اویارسالم ارغوانی به طور معنی
نتـایج مقایسـه میـانگین    ). 1جـدول  ) (≥01/0P(نیتروژن قرار گرفت 

سـولفات  هاي این صفت نشان داد که با افـزایش مصـرف کـود    داده
داري افزایش یافت بـه  آمونیوم، وزن خشک اندام هوایی به طور معنی

درصـد   3/58گرم بـر کیلـوگرم خـاك، بـا     میلی 50طوري که سطح 
افزایش نسبت به شاهد، باالترین وزن خشک اندام هوایی را در بـین  

گـرم  میلی 100پس از آن کاربرد . ها به خود اختصاص دادکلیه تیمار
داري در وزن خشک اندام هوایی شد که افزایش معنی کود اوره باعث

درصد بود، ولی در مقادیر باالتر به  7/56این افزایش نسبت به شاهد 
اي کـاهش  گرم مقدار این صفت به طور قابل مالحظهمیلی 200ویژه 
گرم اوره از میلی 100گرم سولفات آمونیوم و میلی 50بین مقایر . یافت

گرم کـود  میلی 50مصرف . دار مشاهده نشدلحاظ آماري تفاوت معنی
نیترات کلسیم باعث افزایش در سطح برگ شد که این افزایش نسبت 

گرم بـر  میلی 200و  100(درصد بود و مقادیر باالتر  56/18به شاهد 
هاي کودي کمترین میزان را به خود در بین کلیه تیمار) کیلوگرم خاك

 120ی نشـان داد مصـرف   نتـایج آزمایشـ  ). 2جدول (اختصاص دادند 
گـرم از  میلـی  180گرم بر کیلوگرم خاك کود سولفات آمونیوم و میلی

هـرز  کود اوره باعث تولید حداکثر وزن خشک انـدام هـوایی در علـف   
گـرم بـه   میلـی  240سلمه تره شد، ولی مصرف سطوح باالتر به ویژه 

در تحقیـق  ). 19(داري میـزان ایـن صـفت را کـاهش داد     طور معنی
ي گزارش شد میانگین وزن خشک اویارسالم ارغوانی بـویژه در  دیگر
معادل (کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن  200هاي باال، در مقدار تراکم
. داري کـاهش یافـت  ، بطـور معنـی  )گرم خاكگرم در کیلومیلی 100
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همچنین نتایج این آزمایش نشان داد باالترین وزن خشک اویارسالم 
  بـه نظـر   . )11( گرم در هکتـار تولیـد شـد   یلوک 150ارغوانی در سطح 

آور ناشی از مقادیر باالي نیتـروژن بـر اویارسـالم    رسد اثرات زیانمی
نتایج مشـابهی  . ارغوانی ممکن است بدلیل اثرات سمی نیتروژن باشد

هاي باالي نیتروژن براي وزن خشک اویارسالم زمانی که تحت رژیم
  ).23(شد بدست آمد  کاشته )Raphanus sativus( با تربچه

  
  تعداد پیش غده

) ≥01/0P(دار نتایج تجزیه واریـانس نشـان دهنـده تـأثیر معنـی     
). 1جـدول  (باشـد  علف هرز می تعداد پیش غده هاي آزمایش برتیمار

هـا نشـان داد بـا افـزایش مصـرف کـود       نتایج مقایسه میانگین تیمار
ایش یافـت بـه   دار افـز سولفات آمونیوم، تعداد پیش غده به طور معنی

درصـد افـزایش    60/52گرم بر کیلوگرم، با میلی 50طوري که میزان 
هـا بـه   نسبت به شاهد، باالترین تعداد پیش غده را در بین کلیه تیمار

پس از آن بیشترین تعداد پیش غده علف هـرز در  . خود اختصاص داد
 100و  50گرم کود سـولفات آمونیـوم و مقـادیر    میلی 100هاي تیمار

ها از لحاظ آماري اختالف گرم کود اوره بدست آمد که این تیماریمیل
 100با باال رفتن مصرف کود اوره تا مقدار . داري با هم نداشتندمعنی
داري در تعداد پیش غده مشاهده شد کـه ایـن   گرم افزایش معنیمیلی

درصد بود ولی در مقادیر باالتر به ویژه  72/30افزایش نسبت به شاهد 
داري در تعداد پیش غـده دیـده   گرم کاهش معنیمیلی 200ان در میز

) پیش غده در گلدان 33/2(شد به طوري که کمترین تعداد پیش غده 
ها کمترین تعـداد پـیش   در بین تمامی تیمار. در این مقدار حاصل شد
گرم هر سـه نـوع کـود    گرم بر کیلومیلی 200غده علف هرز در مقدار 

جدول (داري نداشتند ي با هم اختالف معنیبدست آمد و از لحاظ آمار
در بیان علت افزایش تعداد پیش غده توسط منابع آمونیومی نسبت ). 2

توان اظهار داشت که چون در اکثـر گیاهـان بـه    به نیتراتی چنین می
باال منبع آمونیومی نیتروژن به عنوان  pHاستثناء تعداد محدودي، در 

در ایـن تحقیـق نیـز احتمـاالً      ).19(منبع مناسب شناخته شده اسـت  
تواند در ارتباط  افزایش تعداد پیش غده در مصرف منابع آمونیومی می

  .باالي خاك باشد pHبا 

  
  خصوصیات رشدي علف هرز اویارسالم ارغوانی بر ههاي مختلف کود نیتروژنمقایسات میانگین اثر تیمار - 2جدول ادامه 

Table 2- Comparisons of means of different nitrogen fertilizer treatments on growth characteristics of purple nutsedge  
 

 هاي کود تیمار
Fertilizer 

treatments  

 تعداد پیش غده 
  در گلدان

Pre-tuber /pot  

 تعداد غده
  در گلدان

Tuber/pot 

  وزن خشک غده
Tuber dry 

weight 
(gr/plant)  

  وزن خشک ریزوم
Rhizome dry 

weight 
(gr/plant)  

 وزن خشک
 اندام زیرزمینی

 Underground dry weight 
(gr/plant)   

AS 0 3.0cd  4.66e  0.896f  1.290ef  2.182c  

AS 50 6.33a  12.0a  3.780a  2.437c  4.634a  

AS 100 4.66b  6.33d  1.334cd  2.809b  2.265c  

AS 200 2.66d  8.33c  1.458bc  1.091f  2.517c  

CN 0 3.0cd  4.66e  0.896f  1.290ef  2.182c  

CN 50 3.0cd  12.0a  1.191de  2.045d  3.513b  

CN 100 2.66d  8.0c  0.713f  1.462e  2.497c  

CN 200 2.33d  4.33e  0.335g  0.330g  1.183d  

U 0 3.0cd  4.66e  0.896f  1.290ef  2.182c  

U 50 3.66bcd  10.0b  1.094e  2.634bc  4.249a  

U 100 4.33bc  12.33a  1.574b  3.262a  4.061ab  

U 200 2.33d 4.33e 0.218g 0.450g 0.785d 

 ).a=0.05(داري با هم ندارند اختالف معنیFLSD هاي با حروف مشابه براساس آزمون داده
Data followed by the same letters are not significantly different based on FLSD test (a= 0.05). 

AS  =)گرم در کیلوگرم خاكمیلی 200و  100، 50م در مقادیر صفر، سولفات آمونیو( ، CN =) ،گرم در کیلوگرم خاكمیلی 200و  100، 50نیترات کلسیم در مقادیر صفر(،  U =
  ).گرم در کیلوگرم خاكمیلی 200و  100، 50اوره در مقادیر صفر، (

AS = (Ammonium sulphate at rates 0, 50, 100, 200 mg.kg-1 soil), CN = (Calcium nitrate at rates 0, 50, 100, 200 mg.kg-1 soil), U = 
(Urea at rates 0, 50, 100, 200 mg.kg-1 soil). 

 
  تعداد غده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد غده علف هرز اویارسالم 
هاي کود نیتروژن قرار گرفت دار تحت تأثیر تیمارارغوانی به طور معنی

)01/0P≤) ( هـا نشـان داد   نتـایج مقایسـه میـانگین تیمـار    ). 1جدول
کودهاي سولفات آمونیوم و نیترات کلسیم باعث افزایش در تعداد غده 

 50علف هرز شدند بطوري که باالترین تعداد ایـن صـفت در مقـدار    
هاي سولفات آمونیوم و نیترات کلسیم بدست گرم در کیلوگرم کودمیلی

دار گرم کود اوره از لحاظ آماري تفاوت معنیمیلی 100آمد که با تیمار 
غده  33/4(ها، کمترین تعداد این صفت در بین تمامی تیماري. نداشت

هاي نیترات کلسیم و اوره تولید گرم کودمیلی 200در مقدار ) در گلدان
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هـاي نیتـرات   گـرم کـود  میلـی  200همچنین بین شاهد و مقدار . شد
). 2جدول (دار مشاهده نشد اري تفاوت معنیکلسیم و اوره از لحاظ آم

) 18( همکـاران  و پایـان  -مـورالس  هـاي یافتـه  بـا  نتایج این بررسی
   غـده  تعـداد  بیشـترین  این محققـین بیـان کردنـد کـه    . مطابقت دارد

حاصـل   هکتـار  در کیلوگرم 140 مقدار هرز اویارسالم ارغوانی درعلف
فلفـل   گیـاه  حضـور  در کـه  کردند گزارش محققین همچنین این. شد

)Capsicum annuum(، 140 بین غده اویارسالم خشک وزن تجمع 
 کـاهش  ايمالحظـه  قابـل  بطـور  نیتروژن هکتار در کیلوگرم 210 و

 قابـل  تـأثیر  دامنـه  ایـن  در نیتـروژن  مقـدار  که است مشخص .یافت
 مـواد  سمی اثرات بدلیل است ممکن که دارد اویارسالم بر ايمالحظه
 .باشد شیمیایی

 
  وزن خشک غده

) ≥01/0P(دار نتایج تجزیه واریـانس نشـان دهنـده تـأثیر معنـی     
). 1جـدول  (باشد علف هرز می وزن خشک غده هاي آزمایش برتیمار

گـرم کـود سـولفات    میلی 50ها نشان داد مقدار مقایسه میانگین تیمار
درصد افزایش داد و  3/76آمونیوم نسبت به شاهد وزن خشک غده را 

هـا  در بین کلیه تیمار) گرم در بوته 780/3(وزن خشک غده باالترین 
گرم بـر  میلی 100پس از آن تیمار . در این ترکیب تیماري حاصل شد

گـرم سـولفات آمونیـوم    میلی 50گرم اوره قرار گرفت که با تیمار کیلو
گرم بر کیلوگرم نیترات کلسیم میلی 50کاربرد . دار داشتتفاوت معنی

خشک غده شد که این افزایش نسـبت بـه شـاهد    باعث افزایش وزن 
گـرم در  میلـی  200و  100(درصد بود ولی در مقـادیر بـاالتر    77/24

همچنین مصرف . کاهش وزن خشک غده مشاهده شد) کیلوگرم خاك
گرم کود اوره باعث افزایش وزن خشک غده شد که نسبت میلی 100

نجر به کـاهش  درصد بود و مقادیر باالتر کود اوره م 08/43به شاهد 
کمترین وزن خشک غده علف هرز در بین . داري این صفت شدمعنی

هاي نیترات کلسـیم و  گرم کودمیلی 200ها در مقادیر تمامی تیماري
گرم در  218/0و  335/0اوره حاصل شد که مقدار آن بترتیب برابر با 

در آزمایشی گزارش شد بیشترین وزن خشک غده ). 2جدول (بوته بود 
 هکتار در کیلوگرم 200 و 150 سطوح بین رز اویارسالم ارغوانیهعلف

 هکتـار  در کیلـوگرم  150 از بیشـتر  مقادیر در و شد نیتروژن مشاهده
) 23(همچنین سانتوز و همکاران ). 9(یافت  کاهش میزان این صفت

هرز اویارسالم ارغـوانی  گزارش کردند بیشترین وزن خشک غده علف
  .اصل شددر سطوح باالي نیتروژن ح

  
 وزن خشک ریزوم

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن خشک ریزوم علف هـرز  
هاي کود نیتروژن دار تحت تأثیر تیماراویارسالم ارغوانی به طور معنی

ها نشان نتایج مقایسه میانگین تیمار). 1جدول ) (≥01/0P(قرار گرفت 
ترین وزن گـرم کـود اوره موجـب بیشـ    گرم بر کیلـو میلی 100داد که 

شد و ) درصد افزایش نسبت به شاهد 46/60(خشک ریزوم علف هرز 
گـرم  میلـی  50گرم سولفات آمونیوم و میلی 100هاي پس از آن تیمار

گرم بـر  میلی 50اوره در یک گروه آماري قرار گرفتند و سپس مقادیر 
گرم سولفات آمونیوم و اوره موجب بیشترین وزن خشـک ریـزوم   کیلو

با باال . لحاظ آماري تفاوتی بین این دو تیمار مشاهده نشدشدند و از 
گـرم افـزایش   میلـی  100رفتن مصرف کود سولفات آمونیوم تا مقدار 

داري در وزن خشک ریزوم مشاهده شد که این افزایش نسبت به معنی
درصد بود، ولی میزان این صفت در مقـادیر بـاالتر بـه     08/54شاهد 

کمتـرین  . دار کاهش یافتم به طور معنیگرمیلی 200ویژه در مقدار 
هـاي نیتـرات   گرم کـود میلی 200میزان وزن خشک ریزوم در مقادیر 

کلسیم و اوره حاصل شد که این دو ترکیب تیماري از لحـاظ آمـاري   
و  330/0دار با هم نداشتند و مقدار آنها بترتیب برابـر بـا   تفاوت معنی

ایشی گزارش شد واکـنش  در آزم). 2جدول (گرم در بوته بود  450/0
وزن خشک ریشه گندم به نوع کود کامالً متفـاوت و متمـایز بـوده و    

هاي سولفات آمونیوم و اوره، وزن خشک ریشه بیشتري استفاده از کود
همچنین در . را براي این گیاه نسبت به کود نیترات کلسیم ایجاد کرد

ریشه این آزمایش گزارش شد با افزایش مصرف نیتروژن، وزن خشک 
اي هاي هرز سلمه تره و یـوالف وحشـی بطـور قابـل مالحظـه     علف

  ).19(افزایش یافت 
 

  وزن خشک کل اندام زیرزمینی
) ≥01/0P(دار نتایج تجزیه واریـانس نشـان دهنـده تـأثیر معنـی     

  علـف هـرز    وزن خشـک کـل انـدام زیرزمینـی     هاي آزمایش برتیمار
نشان داد وزن خشک کل ها مقایسه میانگین تیمار). 1جدول (باشد می

اندام زیرزمینی علف هرز اویارسالم ارغوانی در پاسخ به تیمار سولفات 
درصد  08/52گرم در کیلوگرم خاك نسبت به شاهد میلی 50آمونیوم 

افزایش داد و بیشترین میزان این صفت را بـه خـود اختصـاص داد و    
آن قـرار   گرم نیـز پـس از  گرم در کیلومیلی 100و  50هاي اوره تیمار

درصـد افـزایش    26/46و  56/48گرفتند و نسبت به شـاهد بترتیـب   
دار گـرم کـود اوره تفـاوت معنـی    میلی 100و  50بین مقادیر . داشتند

گرم میلی 50مشاهده نشد که این مطلب بیان کننده کافی بودن سطح 
کود اوره بـراي دسـتیابی بـه حـداکثر وزن خشـک انـدام زیرزمینـی        

کمترین وزن خشـک انـدام زیرزمینـی در    . باشدی میاویارسالم ارغوان
گرم کودهاي نیترات کلسـیم و اوره  میلی 200در مقادیر  هاکلیه تیمار

گرم در بوته  785/0و  183/1حاصل شد که مقدار آن بترتیب برابر با 
واکنش وزن خشک اندام زیرزمینی اویارسالم به نوع کود کـامالً  . بود

هاي سولفات آمونیوم و اوره، وزن خشک کود متفاوت بوده و استفاده از
اندام زیرزمینی بیشتري را براي این گیاه نسبت به کود نیترات کلسیم 

نتایج این آزمایش نشان داد با افـزایش مقـادیر نیتـروژن    . ایجاد کرد
میـزان وزن خشـک انـدام    ) گرم بر کیلوگرم خـاك میلی 200و  100(

 ). 2جدول (دار کاهش یافت زیرزمینی بطور معنی
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در تحقیقی نیز نشان داده شد با افزایش مصرف کـود نیتـروژن،   
گـرم بـر کیلـوگرم    میلی 80وزن خشک ریشه یوالف وحشی تا سطح 

اي افزایش یافت ولـی در سـطوح بـاالي    خاك به طور قابل مالحظه
وزن خشک ریشه بـه شـدت کـاهش    ) گرممیلی 240و  180(کودي 
اثـر منفـی   ) 24(ان و همکـاران  در تحقیقی دیگـر شـانگ  ). 19(یافت 

وانـگ و  . غلظت باالي نیتروژن روي رشد ریشـه را گـزارش کردنـد   
هاي گزارش کردند که حداکثر رشد ریشه ذرت در تیمار) 28(همکاران 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار بوده است در حالی که در  200و  100کود 
ح سـطو . کیلوگرم، محـدودیت در رشـد ریشـه دیـده شـد      400تیمار 

رسد با افزایش غلظت نیتروژن گیـاه  نیتروژن باالي خاك به نظر می
دریافتنـد کـه هـیچ ارتبـاط     ) 27(وانـگ و همکـاران   . متناسب نباشد

مشخصی بین کاربرد نیتروژن و تجمع نیتروژن در صورت کاربرد زیاد 
 . نیتروژن وجود ندارد

 
  کلیگیري نتیجه

لـف رشـدي   نتایج تحقیق حاضر نشان داد واکـنش صـفات مخت  
هاي مختلف کود نیتروژن متفاوت بود، به هرز اویارسالم به تیمارعلف

طوري که بیشترین میزان ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشک اندام هوایی، 
تعداد پیش غده، وزن خشک غده و وزن خشک کل انـدام زیرزمینـی   

گـرم  میلی 50هرز اویارسالم ارغوانی در اثر مصرف مقدار متوسط علف
بـاالترین میـزان سـطح    . لوگرم کود سولفات آمونیوم حاصل شدبر کی

گـرم  میلی 100و  50برگ، تعداد غده و وزن خشک ریزوم در مقادیر 
گرم میلی 50کود اوره و همچنین بیشترین تعداد ساقه فرعی در مقدار 

از طرفی، کمترین میزان این صفات در . کود نیترات کلسیم بدست آمد
  ) گـرم بـر کیلـوگرم خـاك    میلـی  200(الي نتیجه مصرف مقـادیر بـا  

هاي با بنابراین، کاربرد کود. هاي نیترات کلسیم و اوره حاصل شدکود
 50(منابع آمونیومی از جمله سولفات آمونیوم و اوره در مقادیر متوسط 

تواند باعث بهبود خصوصـیات  می) گرم خاكگرم بر کیلومیلی 100و 
زارعین باید این نتایج . رسالم شودهرز اویارشدي و قدرت رقابتی علف

را مدنظر قرار داده و در مواردي که با آلودگی اویارسالم روبرو هستند 
از تیمارهاي کودي استفاده کنند که کمترین رشد را براي اویارسـالم  

طبیعی است در این خصوص بایسـتی واکـنش   . به همراه داشته باشد
ا نیز مورد توجه قرار داد که گیاهان زراعی و باغی رقیب با اویارسالم ر

  .نیاز به آزمایشات تکمیلی خواهد داشت
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