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 چکیده
هاي کاشت پیاز خوراکی بر خصوصیات رشدي اویارسالم ارغوانی تحت سطوح مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در سـال  به منظور بررسی اثر روش

شد. فاکتور  هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرادر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك 1392
کیلوگرم نیتروژن خالص  150و  100، 50اول شامل سه روش کاشت پیاز خوراکی (بذر، سوخچه و نشاء) و فاکتور دوم شامل سه سطح مختلف نیتروژن (

ذر و سطوح باالي در هکتار) بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد در طی فصل رشد حداکثر میزان رشد اویارسالم ارغوانی مربوط به روش کاشت مستقیم ب
 اندام خشک وزن ،)متر مربعسانتی 65/446( برگ سطح ،)مترسانتی 33/92( ارتفاع هفته پس از کاشت، بیشترین مقدار 10که بعد از نیتروژن بود بطوري

روش کاشت مستقیم بـذر و   در )بوته در گرم 369/5( زیرزمینی اندام کل خشک وزن و) گلدان در غده 33/15( غده تعداد ،)بوته در گرم 306/7( هوایی
همچنین در طی فصل رشد کمترین میزان رشد این علف هرز مربوط به روش کاشت  .آمد کیلوگرم در هکتار) بدست 150و  100سطوح باالي نیتروژن (

سالم به مقادیر باالي کود نیتروژن کیلوگرم در هکتار) بود. از طرفی، نتایج این آزمایش حاکی از واکنش مثبت اویار 50سوخچه و سطوح پایین نیتروژن (
دهی اویارسالم را نیز افزایش خواهند داد و این قطعاً به ضرر گیاه زراعی خواهـد بـود.    دهد کشاورزان با مصرف نیتروژن بیشتر غده باشد و نشان می می

زراعت پیـاز جهـت بـه حـداقل رسـاندن خسـارت       کیلوگرم در هکتار) در  100و 50بنابراین استفاده از روش کاشت سوخچه و سطوح متوسط نیتروژن (
  شود. هرز اویارسالم ارغوانی توصیه می علف

  
  کود نیتروژن  ،دهی: رقابت، روش کاشت پیاز، غدهکلیدي هايواژه

  
   ٢ ١  مقدمه

یکـی از عوامـل   به دلیل رقابت با گیاهان زراعـی  هاي هرز علف
هـاي  ینـه هز رونـد. مهم کاهش عملکرد گیاهان زراعی به شـمار مـی  

تـرین  هاي هرز، آنها را جزء مهمهاي مربوط به علفکنترل و خسارت
رقابت به  ).7عوامل کاهش دهنده تولیدات کشاورزي قرار داده است (

عنوان یکی از موضوعات کلیـدي و پیچیـده اکوفیزیولوژیـک جوامـع     
گیاهی مطرح است و عوامل بسیاري در آن دخالـت دارنـد کـه از آن    

به زمان و مدت تداخل علف هرز با گیاه زراعی، سـطح  توان جمله می
اشـاره کـرد.    )22) و شـرایط محیطـی (  15هاي کودي (کاربرد نهاده

ثر براي رشد و نمو گیاهـان بـه شـمار    ؤنیتروژن از مهمترین عوامل م
هاي هرز براي کسـب آن بـا گیاهـان زراعـی     رود که رقابت علفمی

از  ).35شـود ( آن مـی منجر به کاهش دسترسی گیاهـان زراعـی بـه    
                                                        

به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشیاران و استادیار گـروه   -4و  3،  2، 1
  زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند

 )Email: kariminosratalah@yahoo.comنویسنده مسئول:  -*(
DOI: 10.22067/jpp.v0i0.50387  

آنجایی که نیتروژن در بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مهمترین و پر 
رو بیشتر مطالعات بر روي آن معطوف ترین عنصر است، از اینمصرف

هاي هرز نسـبت بـه   ). اعتقاد بر این است که اغلب علف2شده است (
جـذب   گیاهان زراعی با کارایی بیشتري نیتروژن موجـود در خـاك را  

کنند که این مسأله منجر به کاهش دسترسی گیاهان زراعـی بـه   می
رسد مـدیریت  ). لذا به نظر می35شود (نیتروژن و کاهش رشد آن می

هـاي  برداري بیشتر گیاه زراعی در رقابت با علفاین عنصر براي بهره
هاي هرز گام مهمی در جهت افزایش توان رقابتی گیاه زراعی با علف

 دي و اکافر ).35و  2ها باشد (کشاتکا به کاربرد علف هرز و کاهش
) .Oriza sativa Lبـرنج (  در نیتـروژن  افزایش که دریافتند )21( داتا

نـور،   جـذب  کـاهش  موجـب  و اویارسالم ارغوانی اسـت  نفع به بیشتر
و  شـد. هـس   بـرنج  دانه عملکرد کاهش و برگ سطح شاخص کاهش

 Chenopodiumتـره ( سـلمه  کـه  کردنـد  ) گـزارش 11( اسـترایبیگ 
album L.بند (پیچک ) وPolygonum convolvulus L.(  واکـنش 
) 13( رایـت  و دهند. اقبـال می نشان نیتروژن باالتر سطوح بهتري به

 Sinapis(وحشـی   خـردل  و تـره سـلمه  تـوده  زیسـت  دریافتنـد کـه  

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 595-609 .ص ،1395 زمستان، 4شماره ، 30جلد 

Journal of Plant Protection 
Vol. 30, No. 4, Winter 2017, P. 595-609 



  1395 زمستان، 4 شماره، 30، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     596

arvensis L.( بـه  20 از خـاك  نیتـروژن  افزایش با بطور چشمگیري 
گندم  از بیشتر دو هر و یافت افزایش خاك، ر کیلوگرمد گرممیلی 120

)Triticum aestivum L.( دادند. کارلسون پاسخ افزایش نیتروژن به 
 گنـدم  محصول به نیتروژن کود افزایش که کردند گزارش )5( هیل و

 تـراکم  افـزایش  ) موجب.Avena fatua L وحشی ( یوالف به آلوده
  شد. زراعی گیاه عملکرد کاهش و هرز علف

گیاهی دوساله متعلق به خانواده ) .Allium cepa L( پیاز خوراکی
Alliaceae یکـی  یازپ ).23(کند است که در سال اول تولید سوخ می 

 که بعد از گوجه فرنگیاست بطوري در جهان هايسبزي ینتر از مهم
)Lycopersciom esculentum Mill.(   در رتبـه دوم قـرار دارد )4.( 

ش کاشت مستقیم بذر، نشاءکاري و سوخچه (یا آنیـون  پیاز به سه رو
متر و وزن دو تا سه گرم میلی 25هاي به قطر کمتر از ست به پیازچه

 بررسی در) 16( خدادادي و میرزائی ).32(شود شود) تکثیر میگفته می
) بـذر  مستقیم کشت سوخچه و نشاء،( پیاز تکثیر هايروش مقایسه و

 شـهداد  منطقـه  در که تحقیقاتی در. دندنمو توصیه را نشاکاري روش
 از پیاز تولید روش شد، انجام کشور جنوبی هاياستان برخی و کرمان
در بررسی که  ).8( گردید زودرس محصول تولید سوخچه باعث طریق

هاي مختلف تولید محصول پیاز انجام شـد  در پاکستان بر روي روش
اي فراوان ذخیرهمشخص گردید روش سوخچه به دلیل دارا بودن مواد 

در مقایسه با تولید محصول به طریق کشت بذر و نشاء موجب سرعت 
 ).25رشد محصول در مزرعه شده و محصول زودرس تولید شد (

گونـه پهـن بـرگ     8هاي هرز مزارع پیـاز خـوراکی شـامل    علف
) و 34گونه دائمـی اسـت (   10گونه باریک برگ یکساله و  7یکساله، 

اویارسالم است که بدلیل رشد کند پیاز خوراکی یکی از مهمترین آنها، 
اي در اوایل دوره رویشی، از طریق رقابت باعث کاهش قابل مالحظه

 Cyperusشـود. اویارسـالم ارغـوانی (   در عملکرد پیاز خـوراکی مـی  
rotundus L. ) گیاهی است از تیره جگنیـان (Cyperaceae  و چنـد (

توسط غده، ریـزوم و بـذر    متر کهسانتی 60تا  30به ارتفاع  C4ساله 
هـرز مهـم   اویارسالم از نظر اقتصادي یک علـف ). 28یابد (تکثیر می

 92نوع محصول زراعی بـوده و در بـیش از    50است که در رقابت با 
کشور وجود دارد و بدلیل پراکنش گسترده و قابلیت رقابتی باال جـزو  

 عمده ثراتا از ). یکی12آید (هاي هرز دنیا بشمار میترین علفسمج
ایـن   اسـت.  زراعـی  در عملکرد محصوالت اویارسالم ارغوانی کاهش

باشد، بطوري ساز می هرز بطور ویژه در تولید پیاز خوراکی مشکلعلف

). 27درصد کاهش دهد ( 84تا  23تواند عملکرد پیاز خوراکی را که می
هرز یک مشکل جدي در نواحی شرقی کشور اسـپانیا اسـت   این علف

درصـد   64تـا   28بیوماس بخش هوایی گوجـه فرنگـی را   که بطوري
کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش عملکرد در گوجه فرنگی شـده  

). گزارش شده است رقابت دراز مدت اویارسالم ارغـوانی در  20است (
 Brassicaدرصـد عملکـرد در کلـم (    35طول فصل، باعث کاهش 

oleracea L. ،(41  ) درصد در لوبیـاPhaseolus vulgaris L. ،(43 
درصـد در   54)، 33 و Cucumis. sativus L.( )20در برنج و خیـار ( 

 Rapanusدرصد در تربچه ( 70) و Lactuca sativa L.) (18کاهو (
sativus L.) (29 .شده است (  

هاي هـرز، بـه ویـژه    ها، پیاز خوراکی در برابر علفدر بین سبزي
رسد شناخت و . به نظر میاویارسالم، قدرت رقابتی بسیار ضعیفی دارد

گیـري  هاي مدیریت زراعی مناسب در جهت بهرهبکارگیري استراتژي
از فضا و منابع غذایی به نفع گیاه پیاز، خواهد توانست قابلیت رقـابتی  

 ارزیـابی  منظور به تحقیق این علف هرز اویارسالم را کاهش دهد. لذا
 بـا  تـداخل  طشـرای  در ارغوانی اویارسالم هرزعلف رشدي خصوصیات

  .شد انجام پیاز
 

  هامواد و روش
هـرز  این آزمایش به منظـور بررسـی خصوصـیات رشـدي علـف     

در گلخانـه   1392در سال  اویارسالم ارغوانی در شرایط تداخل با پیاز،
تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند اجرا شـد. آزمـایش بـه    

دفی در سـه  هاي کامـل تصـا  صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك
تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از سـه روش کاشـت   
پیاز خوراکی رقم پریماورا (بذر، نشاء و سوخچه)، و مقادیر مختلف کود 

، 50نیتروژن با لحاظ نیتروژن موجود در خاك در سه سـطح شـامل (  
 75 و 50، 25خالص در هکتار معـادل  نیتروژن کیلوگرم  150و  100
در هر کیلوگرم خاك) که براي این منظور از خالص م نیتروژن گرمیلی

 استفاده مورد درصد نیتروژن استفاده شد. خاك 46کود اوره با خلوص 
 تعیـین  جهت و شد دانشگاه آزاد واحد بیرجند تهیه مزرعه تحقیقاتی از

 کــه گرفــت قــرار آزمــایش مــورد شــیمیایی و فیزیکــی خصوصــیات
 ) نشان داده شده است. 1جدول ( در استفاده مورد خاك مشخصات

  
آزمایش در استفاده مورد خاك مشخصات -1جدول   

Table 1- The characteristics of soil used in the experiment 
  هدایت الکتریکی خاك

Soil Electrical 
Conductivity (ds.m-1) 

 اسیدیته
pH 

 

 شن (%)
Sand 
(%) 

 رس (%)
Clay 
(%) 

 سیلت (%)
Silt 
(%) 

فت خاكبا  
Structure 

Soil 
 لومی شنی 21.4 11.4 67.2 8.1  1

Sand loam 
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تیمارهاي کودي به صورت محلول قبل از کاشت به خاك اضافه 

هاي مـورد نظـر   و کامالً با خاك مخلوط شد و سپس خاك به گلدان
دار شدند هاي اویارسالم جوانهانتقال و عمل کشت انجام شد. ابتدا غده

و قطر دهانه و  20متري هر گلدان (ارتفاع نیم سانتیو در عمق دو و 
متر) یـک غـده کشـت شـد و همزمـان      سانتی 14و  20کف بترتیب 

گرم  10 با برابر تقریباً وزن با اندازه یک و ریز هايسوخچه (از پیازچه
 15هـایی بـا ارتفـاع تقریبـاً     هفتـه نشـاء   6بعد از استفاده شد)، نشاء (

هاي اصالح شده از بذر) و بذر (نتقال داده شدندها امتر به گلدان سانتی
 32) بـا تـراکم   گرم استفاده شد 071/2رقم پریماورا با وزن هزار دانه 

بوته در متر مربع (یک بوته در گلدان) بترتیب در عمق دو، یک و نیم 
متري از غده اویارسالم کشت و آبیاري متر در فاصلۀ پنج سانتیسانتی

هـرز  هـاي علـف  ظرفیت زراعی انجام شد. بوتـه به طور روزانه در حد 
 هفته پـس از سـبز   ده و هشت شش، چهار، دو، اویارسالم ارغوانی در

اي در نظـر گرفتـه   شدن برداشت شد و براي هر مرحله تکرار جداگانه
گلدان از آزمـایش حـذف    27اي که با هر برداشت، تعداد شد به گونه

گیـري شـد.   ح بـرگ انـدازه  شد. در هر مرحله ارتفاع، تعداد غده و سط
 Leaf Area( بـرگ  سـطح  گیـري اندازه دستگاه توسط هابرگ سطح

Meter( ساخت)   کشور انگلستان مـدلLi- Cor. LI-1300 تعیـین ( 

هـاي اویارسـالم ارغـوانی    همچنین در انتهاي هر برداشـت بوتـه   .شد
برداشت و ماده خشک (اندام هوایی و انـدام زیرزمینـی) آنهـا پـس از     

 48 گـراد بـه مـدت   درجه سانتی 75 ن در آون و در دمايخشک کرد
تمامی . ساعت، با ترازوي دیجیتال با دقت یک هزارم گرم توزین شد

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS Ver. 19.0ها توسط نرم افزار داده
رابطـه بـین قـدرت رقـابتی     گرفت و با اسـتفاده از تجزیـه واریـانس    

هـا، مـورد بررسـی قـرار گرفـت و      اویارسالم و پیاز و دیگـر شـاخص  
و  Sigma Plot Ver. 11.0نمودارهاي مربوطه توسط نرم افزارهـاي  

Excel Ver. 2013 .ترسیم شد  
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع گیاه

هـرز اویارسـالم   ارتفـاع علـف  پـنج مرحلـه   نتایج تجزیه واریانس 
هـاي کاشـت و سـطوح نیتـروژن و     ارغوانی نشان داد که بـین روش 

داري متقابل آنها از نظر رشد طولی ساقه اخـتالف معنـی  همچنین اثر 
)05/0P< 2) وجود دارد (جدول.(  

  
  وژن بر ارتفاع اویارسالم ارغوانینتایج تجزیه واریانس اثر روش کاشت پیاز و سطوح نیتر -2جدول 

Table 2- Analysis of variance of the effect of sowing method of onion and nitrogen levels on height of purple nutsedge 
(Mean of squares) مربعات  میانگین    درجه  

تغییرات منابع آزادي   Source of variation  هفته پس از کاشت Weeks after planting  
10 8 6 4 2 df 

  Block                             بلوك          2 1.592 4.321 12.68 23.59 7.11
  A(     Sowing method(     روش کاشت 2 258.92** 824.55** 618.21** 660.59** 161.33*
*161.77 2.37ns *37.13 **180.03 **62.37 2 سطوح نیتروژن  )B(Levels of nitrogen   
*151.94 **259.48 **216.39 **215.82 **37.37 4 AxB 

        Error                                        خطا   16 1.217 7.61 9.93 11.05 37.48
 (%)CV ضریب تغییرات - 5.04 6.11 5.11 4.20 7.49

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و  
ns, * and ** means non- significant and significant at the 5 and 1% probability levels, respectively 

  
نـوع روش کاشـت پیـاز و    نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل 

نشان داد بیشترین میزان ارتفاع اویارسالم  سطوح مختلف کود نیتروژن
برداري در روش کشـت مسـتقیم بـذر و    ارغوانی در تمام مراحل نمونه

کیلوگرم در هکتـار) بدسـت    150و  100ح باالي کود نیتروژن (وسط
ار این صفت در هشت و ده هفته پـس از کاشـت در   آمد. حداکثر مقد
کیلوگرم در هکتار تولید شد که مقدار آن بترتیب  150سطح نیتروژن 

متر بود. در طی فصل رشد کمترین میزان سانتی 33/92و  92برابر با 
این صفت در روش کشت سوخچه و سطوح پایین نیتروژن بدست آمد 

و ده هفته پس از کاشت که حداقل میزان این صفت در هشت بطوري

کیلوگرم در هکتار تولید شد که مقدار آن بترتیب برابر با  50در سطح 
). در جامعـه مخلـوط گیـاه    3متر بود (جدول سانتی 66/68و  66/62

هاي آن در ارتفاع باالتري نسبت اي که برگهرز، گونهزراعی و علف
ود ببـرد و در  تواند در فرآیند رقابت بیشتر سـ به مخلوط قرار دارد می

اي که داراي سرعت رشد اولیه بیشـتر  یک جامعه گیاهی یکسان گونه
هاست در ارتفاع باالتري قرار گرفته و بـه علـت   نسبت به دیگر گونه

ها ها آنها را وادار به رقابت با دیگر گونهاندازي بر روي دیگر گونهسایه
  ).14کند (می
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  ارتفاع اویارسالم ارغوانی نوع روش کاشت پیاز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر متقابلمقایسات میانگین اثرات  -3جدول 

Table 3- Means comparison of interaction effects of onion sowing methods and different nitrogen levels on Height of purple 
nutsedge  

 هفته پس از کاشت
Weeks after planting  نیتروژن کود  

Nitrogen fertilizer 
(kg ha-1) 

  روش کاشت پیاز  
Sowing method 

of onion  10 8 6  4 2    
68.66d 62.66e 40.0d 24.66e 17.66e 50   پیازچه 
84.0abc  74.66cd  58.5c  29.0e  17.0e  100   Anion set 
85.0abc  75.0c  60.33c  50.66abc  25.33b  150    
78.33cd 79.33bc 67.33ab 52.0ab 24.33b 50   کشت مستقیم بذر 
89.33ab  92.0a  70.33a  54.0ab  29.0a  100   Direct seeding 
92.33a  92.0a  70.66a  55.0a  30.33a  150    
74.66cd 69.3d 57.7c 44.75d 13.33f 50   نشاء 
79.66bc  84.33b  62.0bc  50.0bc  20.33c  100   Transplant 
83.33abc  82.33b  68.0a  46.0cd  19.33cd  150    

 )a=0.05داري 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) 

  
بیشترین ارتفـاع اویارسـالم در طـول دوره رشـد، بـه ترتیـب در       

نشاء و سوخچه بدست آمد. ظاهراً از آنجـایی  هاي کشت با بذر،  روش
هاي مختلف کشت متفاوت است که توانایی رشد رویشی پیاز در روش

هرز اویارسالم براي استفاده بیشتر از نور، از طریق افزایش ارتفاع، علف
داده است. روش کشت سوخچه به دلیل ایجاد ارتفاع واکنش نشان می

اویارسالم را بیشتر تحت فشار قرار  هرزو سطح برگ باال در پیاز، علف
داده و کمترین ارتفاع اویارسالم در ایـن روش بدسـت آمـد. ولـی در     
روش کشت با بذر چون پیاز از ارتفاع و سطح برگ کمی برخوردار بود 
این علف هرز توانست بیشترین ارتفاع خود را در این روش تولید کنـد  

ن یکی از صفات مهم و ارتفاع بوته و سرعت افزایش آ .الف) 1(شکل 
گیاه زراعی است. سرعت افـزایش   –هرز مرتبط با قدرت رقابتی علف

باشد. سـرعت رشـد سـاقه    ارتفاع در ابتداي فصل رشد بسیار مهم می
هاي همجوار باشـد.  تواند عامل مهمی در برتري رقابتی بین گونهمی

ع و گیاهی که در اوایل فصل رشد توانایی بیشتري براي افزایش ارتفا
تر عمل بستن کانوپی خود داشته باشد در رقابت به احتمال زیاد موفق

شـود  بنابراین در مزارعی که پیاز از طریق بذر کشت مـی  خواهد کرد.
تواند یک علف هرز اویارسالم بدلیل برخورداري از سرعت رشد باال می

تغییرات ارتفاع اویارسالم تحت سطوح مختلف کـود   رقیب برتر باشد.
ارتفاع اویارسالم با افزایش مصرف نیتروژن افزایش ژن نشان داد نیترو

هفته پس از کاشت بیشترین ارتفاع اویارسالم  10که در یافت بطوري
کیلوگرم در هکتار بدست آمد و نتیجه آن منجر  150و  100در سطوح 

. پژوهشگران بیـان  ب) 1(شکل هرز شد هاي علفبه بهبود رشد بوته
داري در ن در هنگام بـروز رقابـت، افـزایش معنـی    دارند که گیاهامی

دهند، که بطـور عمـده بـراي بـه دسـت آوردن نـور       ارتفاع نشان می
 ارتفاع مزیت )6( همکاران و کلیوایز ).26پیوندد (خورشید به وقوع می

 نـور  جـذب  آنها در بیشتر توانایی به را رقابت در هرز هايعلف باالتر
 تداخل در زراعی گیاه نور جذب کارایی که داشتند بیان و دادند نسبت
 قـرار  تـأثیر  زراعـی تحـت   گیـاه  عملکرد آن تبع و به یابدمی کاهش

 کـود  مصـرف  افـزایش  کـرد  گـزارش ) 10( گومـا  همچنین .گیرد می
 شـده  داده نشـان  نتایج. شد گیاه در ارتفاع افزایش به منجر نیتروژن،

 بـرگ  و سـاقه  توسعه و رشد روي نیتروژن مثبت اثر علت به تواندمی
 .دهدمی قرار تأثیر تحت را گیاه ارتفاع که باشد

  
  سطح برگ

هرز اویارسـالم  نتایج تجزیه واریانس پنج مرحله سطح برگ علف
هـاي کاشـت و سـطوح نیتـروژن و     ارغوانی نشان داد که بـین روش 

از نظر این  هفته پس از کاشت) 8(به استثناء  همچنین اثر متقابل آنها
) (جدول >01/0Pدار وجود داشت (احل اختالف معنیصفت در تمام مر

4.(  
  
  
  



  599      ...هاي کاشت پیاز خوراکیبررسی اثر روش

  

  

  
 هاي مختلف کاشت (الف) و سطوح مختلف کود نیتروژن (ب)در طول دوره رشد تحت تأثیر روش اویارسالم ارغوانیتغییرات ارتفاع  -1شکل 

 دهد)درصد نشان می 5را در سطح احتمال  LSDبرداري مقدار له نمونه(خطوط عمودي باالي هر مرح
Figure 1- Changes of purple nutsedge height during growth season influenced by different planting methods (a) and different 

levels of nitrogen (b) (Vertical lines on each sampling represent LSD value at the 5% level) 
  

  ژن بر سطح برگ اویارسالم ارغوانینتایج تجزیه واریانس اثر روش کاشت پیاز و سطوح نیترو -4جدول 
Table 4- Analysis of variance of the effect of sowing methods of onion and nitrogen levels on Leaf area of purple nutsedge 

(Mean of squares) مربعات  میانگین    درجه  
تغییرات منابع آزادي  Source of variation  هفته پس از کاشت Weeks after planting  

10 8 6 4 2 df 
  Block                                   بلوك     2 7.55 1.27 146.96 278.48 439.17

  A(     Sowing method(      کاشتروش  2 208.6** 1257.8** 2660.7** 4762.2** 7164.5**
   B(Levels of nitrogen( سطوح نیتروژن  2 115.7** 257.5** 10736.4** 2298.4** 7002.7**
**3074.5 424.6ns **7825.7 **314.42 **94.6 4 AxB 

        Error                                      خطا     16 2.03 2.81 134.44 251.98 331.64
 (%)CV ضریب تغییرات - 10.36 5.14 10.35 10.05 6.02

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و  
ns, * and ** means non- significant and significant at the 5 and 1% probability levels, respectively 

  
در تمـام مراحـل    ارغـوانی  اویارسـالم بیشترین میزان سطح برگ 

برداري در روش کشت مستقیم بذر و سـطوح بـاالي نیتـروژن    نمونه
بدست آمد. حداکثر مقدار این صفت در شش و ده هفته پس از کاشت 

کیلوگرم در هکتـار تولیـد شـد کـه مقـدار آن       150در سطح نیتروژن 
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متر مربع بود. در طی فصل سانتی 65/446و  81/187بترتیب برابر با 
رشد کمترین میزان این صفت در روش کشت سوخچه و سطوح پایین 

 38/203نیتروژن تولید شد بطوري کـه حـداقل میـزان ایـن صـفت (     
کیلـوگرم در   50متر مربع) در ده هفته پس از کاشت در سـطح  سانتی

 خصوصــیات از یکــی بــرگ ). ســطح5هکتــار بدســت آمــد (جــدول 
 و هـرز علـف  مخلـوط  در رقابت و نور جذب توانایی ثرؤم فیزیولوژیک

 گیاه رشد میزان و برگ سطح بین مثبتی همبستگی و بوده زراعی گیاه
  .دارد وجود

 
  سطح برگ اویارسالم ارغوانی نوع روش کاشت پیاز و سطوح کود نیتروژن بر متقابلمقایسات میانگین اثرات  -5جدول 

Table 5- Means comparison of interaction effects of onion sowing methods and different nitrogen levels on Leaf area of 
purple nutsedge  

 هفته پس از کاشت
Weeks after planting  نیتروژن کود  

Nitrogen fertilizer 
(kg ha-1) 

  روش کاشت پیاز  
Sowing method 

of onion  10  6  4 2    
203.38f  49.81e 6.27f 6.11ef 50   پیازچه 
305.84d    88.64d  16.59e  22.72a  100   Anion set 
370.57b    142.47b  36.94c  10.28d  150    
235.05e  118.94c 37.29bc 17.33b 50   کشت مستقیم بذر 
338.83c    129.25bc  45.88a  16.94b  100   Direct seeding 
446.65a    187.81a  46.82a  22.31a  150    
209.32f  27.32f 31.55d 5.50f 50   ءنشا  
305.02d    139.60b  32.20d  13.90c  100   Transplant 
379.81b    123.47bc  40.14b  8.51de  150    

 )a=0.05داري 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) 

 
هـاي  روند تغییرات سطح بـرگ اویارسـالم نشـان داد کـه روش    

مختلف کاشت پیاز، تأثیرات متفاوتی بر میزان ایـن صـفت در طـول    
هـرز در  رسد سطح برگ این علـف  فصل رشد داشته است. به نظر می

ها بیشـتر  شرایط رقابت در روش کشت سوخچه نسبت به سایر روش
بـرداري  کـه در تمـام مراحـل نمونـه    ريتحت تأثیر قرار گرفت به طو

کمترین سطح برگ اویارسالم در این روش تولید شد. کـاهش سـطح   
هرز در روش کشـت  برگ و متعاقب آن کاهش ماده خشک این علف

هـاي  سوخچه از دالیل مهم برتري این روش نسبت بـه سـایر روش  
کاشت پیاز بود. روش کشتی که سطح برگ بـاالتري را بـراي گیـاه    

تواند در شرایط رقابت، با جلوگیري از نفوذ نور به تأمین کند می زراعی
هرز، از رشد آن ممانعـت  اندازي بر روي علفدرون کانوپی و نیز سایه

کند. این موضوع در خصوص روش سوخچه صادق بود. از طرفی، در 
برداري بیشترین مقـدار سـطح بـرگ اویارسـالم در     تمام مراحل نمونه

ین نتیجه ممکن است به دلیل بنیه ضعیف بذر و روش بذر حاصل شد ا
اي کـه در شـرایط   هاي بذري باشد به گونـه سرعت رشد کم گیاهچه

هرز داشـته  اي بر سطح برگ علفرقابت نتوانست تأثیر قابل مالحظه
الف). با توجه به رقابت بـر سـر جـذب تشعشـع فعـال       2باشد (شکل 

عملکرد گیاه زراعی  فتوسنتزي و در نهایت تجمع ماده خشک، تولید و
تحت تأثیر قدرت کانوپی زراعی در جذب تشعشع فعال فتوسنتزي قرار 
دارد که به نوبه خود به طور مستقیم به سطح برگ گیاه زراعی وابسته 

). هرچه رقابت علف هرز با گیاه زراعی شدیدتر باشـد، سـبب   1است (
خلوط شود بنابراین، در مکاهش شدیدتر سطح برگ در گیاه زراعی می

هرز گیاهی که سـطح بـرگ بـاالتري تولیـد کنـد      گیاه زراعی و علف
تواند در رقابت برتر باشد. تغییرات سـطح بـرگ اویارسـالم تحـت      می

سطوح مختلف کود نیتروژن در طی فصل رشد و در شرایط رقابت بـا  
هفته پس از کاشت بیشترین سطح برگ در سطح  6پیاز نشان داد تا 

هفته پس از کاشت حداکثر میـزان آن   8و در کیلوگرم در هکتار  100
کیلوگرم در هکتـار حاصـل شـد ایـن تغییـرات بیـانگر        150در سطح 

 10باشـد. در  واکنش مثبت اویارسالم به سطوح باالي نیتـروژن مـی  
هفته پس از کاشت کمترین سطح برگ اویارسالم در سطح نیتـروژن  

 )21( داتا دي و ب). اکافر 2کیلوگرم در هکتار بدست آمد (شکل  50
اویارسالم ارغـوانی   نفع به بیشتر برنج در نیتروژن افزایش که دریافتند

 کاهش و برگ سطح شاخص نور، کاهش جذب کاهش موجب و است
  شد. برنج دانه عملکرد
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 ي مختلف کاشت (الف) و سطوح مختلف کود نیتروژن (ب)هاتغییرات سطح برگ اویارسالم ارغوانی در طول دوره رشد تحت تأثیر روش -2شکل 

  دهد)درصد نشان می 5را در سطح احتمال  LSDبرداري مقدار (خطوط عمودي باالي هر مرحله نمونه
Figure 2- Changes of purple nutsedge Leaf area during growth season influenced by different planting methods (a) and 

different levels of nitrogen (b) (Vertical lines on each sampling represent LSD value at the 5% level) 
 

  وزن خشک اندام هوایی
بـرداري وزن  نتایج تجزیه واریانس تغییـرات پـنج مرحلـه نمونـه    

هرز اویارسالم ارغـوانی نشـان داد کـه بـین     خشک اندام هوایی علف
شت، سطوح نیتروژن و همچنین اثر متقابل هاي کااثرات اصلی روش

) >01/0Pدار وجود دارد (این فاکتورها از نظر این صفت اختالف معنی
  ).6(جدول 
  

نـوع روش کاشـت پیـاز و    نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل 
نشان داد بیشـترین میـزان وزن خشـک     سطوح مختلف کود نیتروژن

یم بذر بدست آمد در چهار هرز در روش کاشت مستقاندام هوایی علف
و شش هفته پس از کاشت بیشترین مقدار وزن خشک انـدام هـوایی   

کیلـوگرم در   150و  100اویارسالم در سطوح باالي کـود نیتـروژن (  
گرم در  921/2و  471/0هکتار) بدست آمد و مقدار آن بترتیب برابر با 

 در زهرعلف خشک وزن تولید میزان هفته ده گذشت از بوته بود. پس
 پیدا اي مالحظه قابل افزایش دیگر روش دو به نسبت بذر کشت روش
 بـذر  کشت روش در اویارسالم با پیاز ضعیف رقابت از حاکی که کرد
کمترین میزان وزن خشک اندام هوایی اویارسالم در طی تمـام  . است

برداري در روش کشت پیازچه و سطوح پـایین نیتـروژن   مراحل نمونه
که میـزان  کتار نیتروژن خالص) بدست آمد بطوريکیلوگرم در ه 50(

 229/4و  161/1آن در هشت و ده هفته پس از کاشت بترتیب برابر با 
  ).7گرم در بوته بود (جدول 
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ک اندام هوایی اویارسالم ارغوانینتایج تجزیه واریانس اثر روش کاشت پیاز و سطوح نیتروژن بر وزن خش -6جدول   

Table 6- Analysis of variance of the effect of sowing methods of onion and nitrogen levels on shoot dry weight of purple 
nutsedge 

(Mean of squares) مربعات  میانگین    درجه  
تغییرات منابع آزادي  Source of 

variation  هفته پس از کاشت Weeks after planting  
10 8 6 4 2 df 

  Block                           بلوك          2 0.00002 0.0008 0.029 0.036 0.182
 A(     Sowing(     روش کاشت 2 0.0006** 0.079** 2.999** 9.110** 10.991**

method  
**3.714 0.071ns **2.020 **0.013 **0.0019 2 

 B(Levels of( سطوح نیتروژن 
nitrogen   

**1.395 **0.516 **1.015 **0.049 **0.0022 4 AxB 
      Errorخطا                                      16 0.00003 0.002 0.014 0.049 0.179
 (%)CV ضریب تغییرات - 10.10 16.66 6.71 8.43 7.84

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و  
ns, * and ** means non- significant and significant at the 5 and 1% probability levels, respectively 

  
 وزن خشک اندام هوایی نوع روش کاشت پیاز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر  متقابلمقایسات میانگین اثرات  -7جدول 

  (گرم در بوته) اویارسالم ارغوانی
Table 7- Means comparison of interaction effects of onion sowing methods and different nitrogen levels on shoot dry weight 

of purple nutsedge  
 هفته پس از کاشت

Weeks after planting  نیتروژن کود  
Nitrogen fertilizer 

(kg ha-1) 
  روش کاشت پیاز  

Sowing method 
of onion  10 8 6  4 2    

4.229e 1.161f 0.555f 0.072d 0.029e 50   پیازچه 
5.066d  1.620e  1.190e  0.173c  0.081b  100   Anion set 
5.743cd  2.156d  1.943d  0.410ab  0.049d  150    
6.096bc 3.716a 1.936d 0.370b 0.039de 50   کشت مستقیم بذر 
7.306a  3.797a  2.249c  0.471a  0.074bc  100   Direct seeding 
6.617ab  3.455a  2.921a  0.365b  0.099a  150    
3.658e 2.283cd 1.342e 0.244c 0.036e 50   نشاء 
5.573cd  2.876b  2.606b  0.231c  0.082b  100   Transplant 
5.166d  2.575bc  1.150e  0.348b  0.069c  150    

 )a=0.05داري 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) 

 
هرز اویارسالم بررسی روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی علف

ارغوانی در شرایط تداخل با گیاه پیاز خـوراکی نشـان بـاالترین وزن    
بـه روش  خشک اندام هوایی اویارسالم زمانی حاصـل شـد کـه پیـاز     

هفته پس از کشت، میزان وزن خشک  4بذرکاري کشت شد. البته تا 
هاي مختلف کشت پیاز تفـاوت قابـل    اندام هوایی اویارسالم در روش

اي نداشت و پس از این زمان وزن خشک اویارسالم در روش  مالحظه

اي پیدا کرد  کشت بذر نسبت به دو روش دیگر افزایش قابل مالحظه
ت ضعیف پیاز با اویارسـالم در روش کشـت بـذري    که حاکی از رقاب

) براي پیاز خوراکی 24الف). نتایج مشابه توسط قاسم ( 3است (شکل 
هرز در صورت اجـازه  نیز حاکی از آن است که وزن تر و خشک علف

دادن به آن براي رقابت با پیاز خوراکی براي دوره طوالنی بعد از نشاء 
یق نشان داد بیشترین وزن خشک افزایش یافته است. نتایج این تحق
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کیلوگرم  150و  100اندام هوایی اویارسالم نهایتاً در سطوح نیتروژن 
) گـزارش  31توگاي و همکـاران ( ب).  3در هکتار بدست آمد (شکل 

کیلـوگرم در هکتـار،    120دادند با افزایش میزان نیتروژن از صفر بـه  
افـت. مـرادي   دار افـزایش ی هاي هرز به طور معنـی زیست توده علف

) نتیجه گرفتند بـا افـزایش کـاربرد نیتـروژن،     17تالوت و همکاران (
عملکرد دانه گندم و زیست توده علف هرز خردل وحشی بـه ترتیـب   

 که دادند نشان ) نیز3همکاران ( و شاوبلکیابد. کاهش و افزایش می
 اثـر  بررسـی در  مـورد  هرزعلف هايگونه از زیادي تعداد افزایش رشد

 مراتـب  بـه  عملکـرد گنـدم   افـزایش  بـا  مقایسه در نیتروژن، مصرف
 گندم عملکرد کاهش نیتروژن موجب اضافی مقادیر و بود چشمگیرتر

   داشت. پی در را هرز هايعلف ماده خشک افزایش ولی شده،

  

  

 
 هاي کاشت (الف) و سطوح کود نیتروژن (ب)ره رشد تحت تأثیر روشتغییرات وزن خشک اندام هوایی اویارسالم ارغوانی در طول دو -3شکل 

 دهد)درصد نشان می 5را در سطح احتمال  LSDبرداري مقدار (خطوط عمودي باالي هر مرحله نمونه
Figure 3- Changes of purple nutsedge shoot dry weight during growth season influenced by different planting methods (a) 

and different levels of nitrogen (b) (Vertical lines on each sampling represent LSD value at the 5% level) 
 

 تعداد غده
هـرز اویارسـالم   نتایج تجزیه واریانس سه مرحله تعداد غده علـف 

(بـه  هاي کاشـت و سـطوح نیتـروژن    ارغوانی نشان داد که بین روش
از نظـر   و همچنین اثر متقابل آنهـا  ه پس از کاشت)استثناء شش هفت

  ).8دار وجود داشت (جدول این صفت در تمام مراحل اختالف معنی
نـوع روش کاشـت پیـاز و    نتایج مقایسه میانگین اثـرات متقابـل   

نشـان داد  بـرداري  تمام مراحل نمونهدر  سطوح مختلف کود نیتروژن
مستقیم بـذر و سـطوح    بیشترین تعداد غده اویارسالم در روش کاشت

کیلوگرم در هکتار) بدست آمد که تعداد  150و  100باالي نیتروژن ( 
غده  33/15و  7آن در هشت و ده هفته پس از کاشت بترتیب برابر با 

در گلدان بود. همچنین کمترین تعداد آن در روش کاشت سـوخچه و  
که تعداد آن در هشت کیلوگرم در هکتار حاصل شد بطوري 50سطح 

غده در گلدان  66/5و  66/1و ده هفته پس از کاشت بترتیب برابر با 
). اویارسالم ارغوانی گیاهی چند ساله اسـت کـه تکثیـر    9بود (جدول 

جنسی آن از طریق بذر و تکتیر غیر جنسی آن از طریق غده و ریزوم 
باشـند  ترین روش تکثیر آن مـی ها، اصلی) و غده28گیرد (صورت می

)30.(  
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  بر تعداد غده اویارسالم ارغوانی و سطوح نیتروژن پیاز نتایج تجزیه واریانس اثر روش کاشت -8جدول 

Table 8- Analysis of variance of the effect of sowing methods of onion and nitrogen levels on tuber number of purple nutsedge 
(Mean of squares) مربعات  میانگین    درجه  

ديآزا تغییرات منابع   Source of variation  هفته پس از کاشت Weeks after planting  
10 8 6   df 

  Block                                   بلوك    2   0.259 0.259 0.009
  A(     Sowing method(     روش کاشت 2   11.148** 19.370** 10.495**

**2.653 **9.037 0.481ns   2 سطوح نیتروژن  )B(Levels of nitrogen   
**0.913 *3.925 **1.870   4 AxB 

        Error                          خطا                16   0.342 0.592 0.163
 (%)CV ضریب تغییرات -   23.24 17.46 11.08

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معنبه ترتیب غیر معنی **و  
ns, * and ** means non- significant and significant at the 5 and 1% probability levels, respectively 

  
تعداد غده اویارسالم ارغوانینوع روش کاشت پیاز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر  متقابلمقایسات میانگین اثرات  -9جدول   

Table 9- Means comparison of interaction effects of onion sowing methods and different nitrogen levels on tuber number of 
purple nutsedge  

 هفته پس از کاشت
Weeks after planting  نیتروژن کود  

Nitrogen fertilizer 
(kg ha-1) 

  روش کاشت پیاز  
Sowing method 

of onion  10  8   6    
5.66f  1.66d  1.0f 50   پیازچه 
8.66d    5.0b    3.33abc  100   Anion set 
14.0b    5.66b    2.33cde  150    
12.0c  5.66b  4.33a 50   کشت مستقیم بذر 

14.66ab    5.33b    3.0bcd  100   Direct seeding 
15.33a    7.0a    3.66ab  150    
7.33e  3.0c  1.66ef 50   نشاء 
9.33d    2.66cd    2.0def  100   Transplant 
11.0c    3.66c    1.33ef  150    

 )a=0.05داري 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) 

 
در طی فصل  بررسی روند تغییرات تعداد غده علف هرز اویارسالم

هفته پس از کاشت شروع شد. از این  4رشد نشان داد تشکیل غده در 
مدت به بعد تولید غده داراي روند صعودي بود و بیشترین تعداد غـده  

ــل    10در  ــام مراح ــد. در طــی تم ــس از کاشــت حاصــل ش ــه پ هفت
برداري، بیشترین تعداد غده اویارسالم در روش کاشت بذر تولید  نمونه

رسد قدرت رقابتی کمتـر پیـاز در روش    لف). به نظر میا 4شد (شکل 
کشت بذر، به اویارسالم اجازه رشد هوایی بیشتر و همچنین تولید غده 
بیشتر داده است. روند تغییرات تعداد غده تحت سطوح مختلـف کـود   

نیتروژن نشان داد که تأثیر سطوح نیتروژن در طی فصل رشد متفاوت 
پس از کاشت غده تشـکیل نشـد امـا از     هفته 4اي که تا بود به گونه

کیلـوگرم در   150هفته چهارم به بعد، بیشترین تعداد غـده در سـطح   
کیلـوگرم در هکتـار    50هکتار و کمترین تعداد این صـفت در سـطح   

ب). این نتیجه حاکی از واکنش مثبت اویارسالم  4تشکیل شد (شکل 
مصرف نیتروژن دهد کشاورزان با  باشد و نشان می به کود نیتروژن می

دهی اویارسالم را نیز افزایش خواهند داد و ایـن قطعـاً بـه     بیشتر غده
هفته پس از کاشـت   4ضرر گیاه زراعی خواهد بود. در این آزمایش تا 
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) مطابقـت  30غده تولید نشد و این نتیجه با نتایج استولر و سـوئیت ( 
دارد. این محققان در تحقیقاتشـان گـزارش کردنـد تشـکیل غـده در      

شـود. همچنـین   هفته پس از سبز شدن شـروع مـی   6تا  4اویارسالم 
) 19( همکـاران  و پایـان  -مـورالس  هـاي یافتـه  بـا  نتایج این بررسی

-علف غده تعداد بیشترین مطابقت دارد. این محققین بیان کردند که
. حاصـل شـد   هکتار در کیلوگرم 140 مقدار هرز اویارسالم ارغوانی در

فلفـل   گیـاه  حضـور  در کـه  کردنـد  رشگـزا  محققـین  همچنین ایـن 
)Capsicum annuum L.(، بـین  غده اویارسـالم  خشک وزن تجمع 

 کاهش ايمالحظه قابل بطور نیتروژن هکتار در کیلوگرم 210 و 140
 قابـل  تـأثیر  دامنـه  ایـن  در نیتـروژن  مقـدار  که است مشخص .یافت

 وادمـ  سمی اثرات بدلیل است ممکن که دارد اویارسالم بر ايمالحظه
  .باشد شیمیایی

 

 

 
 هاي کاشت (الف) و سطوح مختلف نیتروژن (ب)در طول دوره رشد تحت تأثیر روش تعداد غده اویارسالم ارغوانیتغییرات  -4شکل 

  دهد)درصد نشان می 5ال را در سطح احتم LSDبرداري مقدار (خطوط عمودي باالي هر مرحله نمونه 
Figure 4- Changes of purple nutsedge tuber number during growth season influenced by different planting methods (a) and 

different levels of nitrogen (b) (Vertical lines on each sampling represent LSD value at the 5% level) 
 

  کل اندام زیرزمینیوزن خشک 
بـرداري وزن  نتایج تجزیه واریانس تغییـرات پـنج مرحلـه نمونـه    

خشک کل اندام زیرزمینی (مجموع وزن خشک ریشه، ریـزوم، پـیش   
هرز اویارسالم ارغـوانی نشـان داد بـین    هاي تولیدي) علفغده و غده

هاي کاشت و سطوح نیتـروژن و همچنـین اثـرات    اثرات اصلی روش
 تورها (به استثناء چهار هفته پس از کاشـت) اخـتالف  متقابل این فاک

  ).10دار مشاهده شد (جدول معنی
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  نتایج تجزیه واریانس اثر روش کاشت پیاز و سطوح نیتروژن بر وزن خشک اندام زیرزمینی اویارسالم ارغوانی -10جدول 
Table 10- Analysis of variance of the effect of sowing methods of onion and nitrogen levels on underground dry weight of 

purple nutsedge 
(Mean of squares) مربعات  میانگین    درجه  

تغییرات منابع آزادي  Source of variation  هفته پس از کاشت Weeks after planting  
10 8 6 4 2 df 

  Block                                      بلوك 2 0.0007 0.00002 0.037 0.010 0.009
  A(     Sowing method(     روش کاشت 2 0.021** 0.102** 1.589** 1.469** 10.495**

   B(Levels of nitrogen( سطوح نیتروژن  2 0.004* 0.005* 0.525** 0.689** 2.653**
**0.913 **0.255 *0.235 0.001ns **0.006 4 AxB 

        Error                                 خطا         16 0.0008 0.0008 0.051 0.019 0.163
 (%)CV ضریب تغییرات - 7.85 5.38 16.94 7.94 11.08

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و  
ns, * and ** means non- significant and significant at the 5 and 1% probability levels, respectively 

  
نـوع روش کاشـت پیـاز و    نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل 

نشان داد بیشـترین میـزان وزن خشـک     سطوح مختلف کود نیتروژن
برداري در روش کشت اندام زیرزمینی اویارسالم در تمام مراحل نمونه

کیلـوگرم در   150و  100ح باالي کود نیتـروژن ( ومستقیم بذر و سط
هکتار) بدست آمد. حداکثر مقدار این صفت در هشت و ده هفته پـس  

کیلوگرم در هکتار تولید شد که مقدار  100از کاشت در سطح نیتروژن 

گرم در بوته بود. در طـی فصـل    396/5و  472/2آن بترتیب برابر با 
رشد کمترین میزان این صفت در روش کشت سوخچه و سطوح پایین 

که حداقل میزان این صفت در هشت و ده بدست آمد بطوري نیتروژن
کیلوگرم در هکتار تولید شد که مقدار  50هفته پس از کاشت در سطح 

  ).11گرم در بوته بود (جدول  873/1و  888/0آن بترتیب برابر با 

 
(گرم در بوته) وزن خشک اندام زیرزمینی ر نوع روش کاشت پیاز و سطوح مختلف کود نیتروژن ب متقابلمقایسات میانگین اثرات  -11جدول 

  اویارسالم ارغوانی
Table 11- Means comparison of interaction effects of onion sowing methods and different nitrogen levels on underground dry 

weight of purple nutsedge  
 هفته پس از کاشت

Weeks after planting  نیتروژن کود  
Nitrogen fertilizer 

(kg ha-1) 
  روش کاشت پیاز  

Sowing method 
of onion  10  8  6 2    

1.873e  0.888e 0.702d 0.285d 50   پیازچه 
3.615cd    1.276d  1.416bc  0.344c  100   Anion set 
2.231e    1.899b  1.131c  0.356c  150    
4.021cd  1.782bc 1.736ab 0.378bc 50   ذرکشت مستقیم ب  
5.396a    2.472a  1.794ab  0.469a  100   Direct seeding 
4.781ab    2.234a  1.939a  0.434a  150    
3.357d  1.648c 0.709d 0. 341c 50   نشاء 
3.419cd    1.898b  1.577ab  0.346c  100   Transplant 
4.107bc    1.712bc  1.036cd  0.421ab  150    

 )a=0.05داري 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) 

 
 اویارسالم ارغوانی در طی فصل رشد و در شرایط تداخل با گیاه پیـاز بررسی روند تغییرات وزن خشک کل اندام زیرزمینی علـف هـرز   
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نشان داد بیشترین وزن خشک کل اندام زیرزمینی در روش کاشت بذر 
الف).  5و کمترین مقدار این صفت در روش سوخچه تولید شد (شکل 

زیرزمینـی از    هاي مختلف کاشت بر وزن خشک کل اندام تأثیر روش
هفته چهارم پس از کاشت مشخص گردید و در هفته دهم به اوج خود 

خشک اندام زیرزمینی تحت سطوح مختلـف   رسید. روند تغییرات وزن
کود نیتروژن نشان داد بیشترین مقدار این صفت از هفته ششم پس از 

کیلوگرم در هکتار حاصل شد این  150و  100کاشت به بعد در سطوح 
تغییرات بیانگر واکنش مثبت اویارسالم بـه سـطوح بـاالي نیتـروژن     

) 9رتاران و همکاران (هاي گب). این نتایج با یافته 5باشد (شکل  می
مطابقت دارد. این محققین بیـان کردنـد حـداکثر وزن خشـک انـدام      

کیلوگرم در هکتار  200و  150زیرزمینی (غده) اویارسالم بین سطوح 
کیلوگرم در هکتار این شاخص  150مشاهده شد و در مقادیر بیشتر از 

 23 العمـل  عکـس  بررسی در) 3( همکاران و شاو کاهش یافت. بلک
 ).Brassica napus L( کلـزا  و گندم زراعی گیاه دو و هرزعلف نهگو
 انـدام  بیومـاس  نسـبت  و ریشه بیوماس که دریافتند نیتروژن، کود به

 افزایش مطالعه مورد گیاهان در کود، میزان افزایش با ریشه به هوایی
 آنها مطالعه مورد گیاهان که رسیدند نتیجه این به همچنین آنها. یافت

 افزایش کمتر را ریشه رشد نیتروژن، فراهمی زمان در عمولم طور به
  .دادند

 

  

  
 هاي کاشت (الف) و سطوح کود نیتروژن (ب)تغییرات وزن خشک اندام زیرزمینی اویارسالم ارغوانی در طول دوره رشد تحت تأثیر روش -5شکل 

 دهد)درصد نشان می 5را در سطح احتمال  LSDبرداري مقدار باالي هر مرحله نمونه(خطوط عمودي 
Figure 5- Changes of purple nutsedge undergrond dry weight during growth season influenced by different planting methods 

(a) and different levels of nitrogen (b) (Vertical lines on each sampling represent LSD value at the 5% level) 
 

 گیري نتیجه

هاي کاشت پیاز و مقادیر نیتروژن اثرات متفاوتی بطور کلی روش
رسـد  هرز اویارسالم داشتند. بـه نظـر مـی   بر خصوصیات رشدي علف

هـاي کاشـت،   در مقایسه با سـایر روش  سوخچهکاشت پیاز به روش 
هاي  گیاهچههرز اویارسالم دارد. رشد علف توانایی بیشتري در کاهش
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منـدي از ذخـایر غـذایی     به دلیل بهره سوخچهحاصل از روش کشت 
هرز یک رقیب برتر بودنـد. از  فراوان، در شرایط تداخل نسبت به علف

طرفی باالترین میزان رشد اویارسالم در روش کشـت مسـتقیم بـذر    
ف گیاهچه بـذري  رسد به علت بنیه ضعیحاصل گردید که به نظر می

ها، منجر به افـزایش میـزان   پیاز و رشد کند آن نسبت به سایر روش
هاي بذري و محدود ساختن رشـد  هرز بر بوتهاندازي علفرشد و سایه

ها بیشتر تحت تأثیر آن شده است. لذا این روش نسبت به سایر روش
وش رقابت با اویارسالم ارغوانی قرار گرفت. در نتیجه کاشت پیاز به ر

در مقایسه با نشاء و بذر توانایی بیشتري در کـاهش قـدرت    سوخچه
هرز اویارسالم دارد. همچنین نتایج این آزمایش حاکی از رقابتی علف

باشد و نشان  واکنش مثبت اویارسالم به مقادیر باالي کود نیتروژن می
دهی اویارسالم را نیز  دهد کشاورزان با مصرف نیتروژن بیشتر غده می
ش خواهند داد و این قطعاً به ضرر گیاه زراعی خواهد بود. بنابراین افزای

 100و 50و سطوح متوسط نیتروژن ( سوخچهاستفاده از روش کاشت 
کیلوگرم در هکتار) در زراعت پیاز جهت به حداقل رسـاندن خسـارت   

 شود. هرز اویارسالم توصیه میعلف
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