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  چکیده

گـذارد. بـه منظـور بررسـی اثـر تـنش خشـکی بـر         می تأثیر گیاهان نمو و رشد مختلف مراحل بر که است محیطی هايتنش ترینمتداول و مهمترین از خشکی
هـاي   در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلـوك  1392الم ارغوانی در سال هرز اویارسخصوصیات رشدي علف

 سطح آبیاري بر اساس درصد ظرفیت 5روز) و آزمایش دوم شامل  18و  15، 12، 9، 6، 3سطح دور آبیاري ( 6کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. آزمایش اول شامل 
 ساقه 66/4( ساقه ، تعداد)مربع مترسانتی 83/110( برگ سطح ،)مترسانتی 76( ارتفاع بیشترین مقدار که داد نشان درصد) بود. نتایج 100و  75، 50، 25، 5/12زراعی (

روز  3دور آبیاري  در) بوته در گرم 435/4( زمینیزیر اندام کل خشک وزن و) گلدان در غده 66/7( غده تعداد ،)بوته در گرم 132/4( هوایی اندام خشک ، وزن)گلدان در
درصد ظرفیت زراعی) حاصل شد و با  100در آزمایش دیگر، بیشترین میزان این صفات در سطح شاهد (. شد روز حاصل 18و کمترین میزان این صفات در دور آبیاري 

هـرز متوقـف و   رشد علـف  درصد ظرفیت زراعی 5/12و  25طوري که در سطوح اي کاهش یافت بهرز بطور قابل مالحظهافزایش در تنش خشکی میزان صفات علف
یافت. از آنجایی که در رژیم آبیاري  هرز کاهشرشدي علف خصوصیات تنش، تمام افزایش شدت خشکی در هر دو نوع روش اعمال با اي تولید نشد. بطور کلیگیاهچه

 شیمیاییغیر کنترل هايروش رسد استفاده ازبه نظر میتکثیري مانند غده و ریزوم تولید نشد بنابراین  هايدرصد ظرفیت زراعی اندام 5/12و  25روزه و سطوح  18
  هرز موثر باشد، بدیهی است تکرار این تحقیق در محیط مزرعه جهت تأیید این نتایج الزامی است. تواند در جهت کنترل این علفمدیریت آبیاري می مانند

  
  شیمیاییرویشی، دور آبیاري، محتواي رطوبت خاك، مدیریت غیر تکثیر: کلیدي هاي واژه

  
 1مقدمه

 مـدیریت  اساسی اهداف از یکی هاعلفکش مصرف کاهش امروزه
ــف ــرز هــايعل ــی ه ــد (م ــف .)30باش ــت عل ــايمقاوم ــرزه ــه ه   ب

 هاي زیسـت محیطـی  پیامد و زیرزمینی هايآب ها، آلودگیعلفکش 
 مـدیریت  بـا  ارتبـاط  در نمحققـی  از بسـیاري  رویکـرد  کـه  شده سبب

یابـد.   تغییـر  شیمیایی غیر هاي کنترلراهکار سمت به هرز هايعلف 
 و هـرز (رقابـت  هايعلف شناسیزیست با ارتباط در هادانسته افزایش

 منطقـه  در جدیـد  هـرز علـف  یـک  بـا  در مواجهـه  مرحلـه  اولین )رشد
 ریـزي در برنامـه  هـرز، علـف  یـک  خصوصیات شناخت لذا باشد،می 
 شایانی کمک آن کنترلی هايبرنامه توسعه به و بوده مفید آن دیریتیم

 طـی  مـدیریت  در آن اهمیـت  و هرزهايعلف ). بیولوژي27( کندمی
). در حقیقـت  4اسـت (  گرفتـه  قـرار  زیـادي  توجه مورد اخیر هايسال

 زراعی گیاه -هرز علف کلیدي روابط و بیولوژیکی خصوصیات شناخت
 نیـاز  مورد زراعی اکوسیستم یک در هاي هرز علف عملی کنترل براي

 هـاي هـرز  علـف  اصولی و کنترل صحیح مدیریت ) و براي18بوده (

                                                        
هاي هرز و دانشیار گروه زراعت و اصالح آموخته کارشناسی ارشد علف دانش -2و  1

  نشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجندنباتات، دا
  )Email: sveslami@birjand.ac.ir               :     نویسنده مسئول -*(

DOI: 10.22067/jpp.v31i1.45715  

 دارد. اهمیت آنها بیولوژي بر مؤثر محیطی عوامل شناسایی
 رقابـت  کشـاورزي  محصـوالت  تولید در عمده مشکالت از یکی

 خـاك  در ذخیره شـده  آب ویژه به رشدي منابع سر بر هرز هايعلف
 یکـی  خشکی تنش وجود هرز، هايعلف رقابت بر ). عالوه25ست (ا

 و خشـک  گـرم  منـاطق  در تولید کاهش در که است از عواملی دیگر
 که است هاي محیطیتنش مهمترین از یکی است. خشکی تأثیرگذار

 اندام ساختار گیاه، رشدي مختلف مراحل روي زیان آوري و مخرب آثار
 بعنـوان  دما و رطوبت مختلف هايزمایشآ ). در9دارد ( آنها فعالیت و

 ذکـر  هرز هايعلف گیاهچه رویش بر محیطی عوامل گذارترینتأثیر
 بـا  که داد نشان )8( جانسون و ). نتایج آزمایش چوهان3( است شده

 هرز سـوروف علف تنش خشکی خصوصیات رویشی و زایشی افزایش
 تـنش  ) گـزارش کردنـد کـه تحـت    38وبستر و گري (. یافت کاهش
 کاهش یافت. در  Commelina benghalensisگیاه بیوماس خشکی

 روز) بر 15و  12، 9، 6، 3، 1( آبیاري هايدور اثر درباره که تحقیقاتی
 و  Echinochloa colona هـرز  هـاي علـف  خصوصـیات رشـدي  

Rottboellia cochinchinensis  به که شد مشخص گرفت ورتص 
تفاع، تعداد برگ، تعداد پنچه، ار آبیاري دور شدن طوالنی با طور کلی

هاي و تولید بذر این علف اندام هوایی، وزن خشک ریشه خشک وزن
 رطوبت کاهش با که شده است ). گزارش8 و 7( کرد پیدا هرز کاهش

 و بوده کمتري وزن و تراکم داراي هرز هايعلف خشک، هايسال در

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 29-39 .ص ،1396 بهار، 1شماره ، 31جلد 
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  1396 بهار، 1شماره، 31 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     30

 هرز هايلفع تراکم حالی که در دارند زراعی گیاهان با کمتري رقابت
  ). 16یابد (می افزایش قابل توجهی بطور رطوبت، فراوانی شرایط در

 آن بیولـوژي  از کمتري اطالعات که سمج هرز هايعلف از یکی
ــود ــت، موج ــوانی   اس ــالم ارغ    ).Cyperus rotundus L(اویارس

ــی ــدم ــره     .باش ــت از تی ــاهی اس ــوانی گی ــالم ارغ ــان اویارس جگنی
)Cyperaceae(،  چند ساله وC4 کـه  متـر  سانتی 60تا  30، به ارتفاع

تکثیر جنسی آن از طریق بذر و تکثیر غیرجنسی آن از طریق ریـزوم  
هاي این گیاه قدرت زنده ماندن کمی دارند ). بذر32گیرد (صورت می

هاي جدید . غده)19(باشند ترین عامل تکثیر آن میها اصلیولی غده
است در طـول ریـزوم تشـکیل    از ریزومی که از اولین غده جوانه زده 

 34هفتـه   10تواند بعـد از گذشـت   شوند و یک غده به تنهایی میمی
هـاي هـرزي اسـت کـه     . اویارسالم از جمله علف)39(غده تولید کند 

سـاله و  گسترش وسیعی داشته و بسیاري از محصوالت زراعـی یـک  
 ین گونه). ا32کند (ها را آلوده میها و تاکستانساله تابستانه، باغچند
 جهان نقاط از بسیاري در سازهرز مشکل هايعلف ترینجدي از یکی

  هـرز خـاص منـاطق گـرم و مرطـوب اسـت و       . این علـف )36(است 
هایی با حاصلخیزي باال تا متوسط و میزان رطوبـت متوسـط را   خاك

دهد. اویارسالم ارغوانی نسبت به سایه حساس بـوده و بـه   ترجیح می
ه گیاهان مجاور رشد مناسبی نخواهد داشـت.  همین علت در زیر سای

هاي شـور از دیگـر عوامـل    هاي پایین و همچنین خاكدرجه حرارت
  ). 32شود (محدود کننده رشد این گیاه محسوب می

   اسـتفاده  هـرز علـف  ایـن  کنتـرل  براي مختلفی هايروش اگرچه
 هرز حاصل نشده است بـه کنترل موفق این علف هنوز ولی شود،می

 هرزاین علف اکولوژي بیولوژي و شناخت رسدمی نظر به هتج همین
 تـأثیر  شناخت باشد. با داشته بسزایی تأثیر آن موفق کنترل در بتواند

 مناسبی روش توانمی عوامل این صحیح مدیریت با و محیطی عوامل
هـاي کمـی   کرد. از آنجایی که تاکنون آزمایش آن پیدا کنترل جهت

تنش  ز اویارسالم ارغوانی تحت تأثیرهرروي خصوصیات رشدي علف
تنش  خشکی صورت گرفته است لذا این آزمایش با هدف ارزیابی تأثیر

  خشکی بر خصوصیات رشدي اویارسالم اجرا شد.
  

  هامواد و روش
به منظور بررسی اثر تـنش خشـکی بـر خصوصـیات      تحقیقاین 

اتی در گلخانه تحقیق 1392هرز اویارسالم ارغوانی در سال رشدي علف
دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند به صورت دو آزمایش جداگانه در 

هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. آزمـایش  قالب طرح بلوك
هاي تنش خشـکی بـه ایـن    سطح دور آبیاري بود. تیمار 6اول شامل 

ها (یک ها بعد از سبز شدن غدهصورت اعمال گردید که آبیاري گلدان
روز بـه   18و  15، 12، 9، 6، 3ت) به ترتیب بعـد از  هفته پس از کاش

 هـا انجـام شـد. بـراي    صورت منظم و به میزان ظرفیت زراعی گلدان

   اعمـال  زمـان  در آبیـاري  آب مقـدار  آبیـاري  مختلف دورهاي اعمال
 زراعـی  ظرفیـت  حـد  تا خاك رطوبت کمبود جبران اساس بر هاتیمار

 آبیـاري  از قبل نوبت هر در خاك رطوبت که بطوري گردید، محاسبه
   وزنــی رطوبــت درصــد تعیــین طریــق از رطــوبتی تیمارهــاي بــراي
سـطح   5هـا در آزمـایش دوم شـامل    تیمـار  .شد اعمال و گیرياندازه

آبیاري بر اساس درصد ظرفیت زراعـی یـا بـه عبـارت دیگـر درصـد       
درصد) بـود.   100و  75، 50، 25، 5/12ظرفیت نگهداري آب گلدان (

 کردن وزن وسیله ها بهگلدان رطوبتی وضعیت ن روش،بنابراین در ای
 رطـوبتی  نقصـان  ترتیـب  و بـدین  گردید مشخص آنها تمامی روزانه
رسـاندن   و صورت روزانـه  به الزم آب مقدار نمودن اضافه با هاگلدان

این آزمایشـات در   .شد تیمار مربوطه جبران زراعی ظرفیت حد به آنها
 8/16امل طـول شـب / روز   شرایط محیطی گلخانه کنترل شـده شـ  

درجـه   15/25درصـد و دمـاي شـب / روز     65ساعت، رطوبت نسبی 
آوري از گراد انجام گرفت. خـاك مـورد اسـتفاده پـس از جمـع     سانتی

مزرعه تحقیقاتی، جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، مـورد  
آزمایش قرار گرفت که بر اساس نتایج آزمون خاك، داراي بافت لومی 

) ECe، هدایت الکتریکی عصاره اشباع خـاك ( 1/8برابر با  pHشنی، 
درصـد و ظرفیـت    27/0دسی زیمنس بر متر، مواد آلی برابر بـا   یک

درصد بود. جهت تقویت خاك (بـر اسـاس آزمـون     15زراعی برابر با 
درصد نیتروژن خالص)، سوپر فسفات تریپـل   46خاك)، از کود اوره (

درصـد   44لفات پتاسیم (حـاوي  درصد اکسید فسفر) و سو 46(حاوي 
گرم در هکتار اسـتفاده  کیلو 100و  150، 200پتاس) بترتیب به مقدار 

به صورت محلول قبل از کاشت بـه خـاك   سه نوع تیمار کودي  شد.
-ها اضافه گردید و بطور یکنواخت با خاك مخلوط شدند. غـده گلدان

تان از نهالسـ  1392هاي اویارسـالم ارغـوانی در شـهریور مـاه سـال      
آوري شد و در ابتدا به منظور دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند جمع

جهـت انجـام آزمـایش    (دار شدند ها، جوانهاطمینان از زنده بودن غده
اسـتفاده   Conviron E7 & G80زنی از دستگاه ژرمیناتور مدل جوانه
و قطـر   20(ارتفاع متري هر گلدان سانتی 5/2سپس در عمق  )گردید

  یک غده کشت شد. متر) سانتی 14و  20کف بترتیب دهانه و 
هرز اویارسالم ارغوانی آزمایش در انتهاي مرحله رشد رویشی علف

ارتفـاع، تعـداد سـاقه     روز پس از سبز شدن) به پایـان رسـید و   105(
 سـطح  گیـري انـدازه  دسـتگاه  توسطفرعی، تعداد برگ و سطح برگ (

وزن  و شـد  گیـري زه) گیاهـان انـدا  Li- Cor. LI-1300مـدل   -برگ
سـاعت در   72خشک شـدن بـه مـدت     اندام هوایی نیز پس از خشک
اندام زیرزمینی  شد. همچنین تعیین آون گراد در درجه سانتی 70دماي 

متر)، تعداد غده، ریشه و میلی 2(شامل تعداد پیش غده (قطر کمتر از 
توسط تـرازوي   آنها خشک وزن و جدا خاك از شستشو روش به ریزوم)

ها، داده جمع آوري از . پسجیتال با دقت یک هزارم گرم توزین شددی
و  Genstat Ver. 9 آمـاري  افـزار  نـرم  کمـک  به آنها تحلیل و تجزیه

داري حفاظت شده و در سطح معنی LSDمقایسات میانگین به روش 



  31     ...هرز اویارسالم ارغوانیرشد و پراکنش علف بر خشکی تنش بررسی تأثیر

  رشـدي اویارسـالم بـه     واکـنش به منظور ارزیابی  .شد انجامدرصد  5
دو پـارامتره  ز یـک مـدل کاهشـی نمـایی     هاي مختلف آبیـاري ا دور

)Exponential decay(  رابطه)15) استفاده شد (1 .(  
Y=a*exp(-b*x)                                                     1رابطه  

حداکثر مقدار صفات مورد بررسی طبق برآورد مدل  aدر این مدل 
ارزیـابی   شیب صفات مورد مطالعه اسـت. همچنـین بـه منظـور     bو 

هرز به محتواي رطوبـت خـاك (درصـد ظرفیـت     واکنش رشدي علف
 Exponentialدو پـارامتره (  زراعی) از یـک مـدل افزایشـی نمـایی    

Growth 15) استفاده شد (2) (رابطه.( 
Y=a*exp(b*x)                                                       2رابطه  

ورد بررسی طبق برآورد مدل حداقل مقدار صفات م aدر این مدل 
ها و اشکال نیز توسط نرم نمودارشیب صفات مورد مطالعه است.  bو 

 رسم گردید. Ver. 2013 Excel وSigma Plot Ver. 11 هايافزار
  

  نتایج و بحث

هـرز  علف رشد بر آبیاري مختلف دورهاي اثرآزمایش اول: 
  اویارسالم ارغوانی

  ارتفاع
هرز اویارسالم خصوصیات رشدي علف نتایج تجزیه واریانس کلیه

  نشان داده شـده اسـت. همـانطور کـه مشـاهده       1ارغوانی در جدول 
  گیـري شـده    هاي آبیاري بـر تمـامی صـفات انـدازه    شود اثر رژیممی

  دار بود. معنی
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Table 1- Analysis of variance of different irrigation regimes on growth characteristics of purple nutsedge. 
  Mean squares مربعات میانگین  

 نابع تغییراتم
Source of variation 

  درجه
 آزادي

df 

  ارتفاع
Height 
(cm) 

برگ سطح  
گلدان در  

Leaf area 
(cm2 / pot) 

ساقه تعداد  
گلدان در  

Stem /pot 

 خشک وزن
هوایی اندام  

shoot dry 
weight 
(gr/pot) 

غده تعداد  
گلدان در  

Tuber 
/pot 

خشک وزن  
زیرزمینی اندام  

underground 
dry weight 

(gr/pot) 
تکرار   (Replication)  

رژیم آبیاري   2 83.38 358.50 1.5 0.005 8.22 0.367 

 (Irrigation regim)  5 **903.68 **4036.45 **5.86 **5.903 **22.58 **5.571 
 10 34.72 218 0.56 0.394 3.28 0.765  (Error) خطا

  .درصد 1 احتمال سطح در داري: معنی**
**: means significant at 1% probability levels. 

 
نتایج تجزیه واریانس نشان داد کـه ارتفـاع اویارسـالم ارغـوانی     

)Cyperus rotundus L.( هاي تنش خشـکی قـرار   تحت تأثیر تیمار
مدل کاهشی نمایی برازش داده شده نشان داد بـا  ). 1گرفت (جدول 

تر شدن دور آبیاري، میزان ارتفاع اویارسالم به شدت و به طور  طوالنی
 بر اساس نتـایج مقایسـه میـانگین    ).A 1نمایی کاهش یافت (شکل 

 3هاي آبیاري یب در رژیمبیشترین و کمترین میزان این صفت به ترت
). ارتفـاع اویارسـالم تحـت رژیـم     A 1روزه بدست آمد (شـکل   18و 

متـر) مشـابه   سـانتی  66/65روزه ( 6متر) و سانتی 76روزه ( 3آبیاري 
). آبیـاري بـه   A 1داري با هم نداشتند (شـکل  بودند و اختالف معنی

 3یـاري  هرز را نسبت بـه آب روزه ارتفاع علف 18و  15، 12، 9فواصل 
درصـد کـاهش داد    43/62و  36/47، 57/31، 93/21روزه به ترتیب 

تغییرات ارتفاع متناسب با مصرف آب در ). در این تحقیق، A 1(شکل 
اي کـه یـک رونـد کاهشـی در ارتفـاع      تیمارهاي آبیاري بود به گونه

هاي آبیاري مشاهده متناسب با کاهش مصرف آب در تیماراویارسالم 
) گزارش کردند افزایش تنش خشکی ارتفاع 8نسون (چوهان و جا شد.

 Oryza) و بـرنج ( Echinochloa colonaهرز سوروف بـرنج ( علف
sativa L.   را کاهش داد. در آزمایش دیگري گـزارش شـد افـزایش ( 

ارتفاع در علـف   کاهش باعث داريمعنی طور خشکی به تنش يدوره
در ارتباط با در یک بررسی ). 29) شد (Bromus tectorumپشمکی (

) گزارش شد که بیشترین Vigna radiate L. Wilczekگیاه ماش (
آسیب ناشی از تنش خشکی مربوط به ارتفاع بوته بود. کاهش ارتفـاع  
بوته و تعداد گره در ساقه نشان داد کـه کـم آبیـاري باعـث کـاهش      

. )41(تقسیمات سلولی شده و رشد رویشی و ارتفاع بوته را کاهش داد 
مواد  تولید کاهش و فتوسنتزي هايفرآیند در با اختالل ،خشکی تنش

 بـه  از دسـتیابی  مـانع  رشـد،  حال در هايبخش به ارائه جهت پرورده
 در خشکی تنش بعالوه افزایش. گرددمی گیاه کامل ژنتیکی پتانسیل

 بخش بین آب جذب براي رقابت شودمی سبب گیاه گیريارتفاع زمان
 سـهم  گیـاه  رقابـت،  ایـن  در و یابـد  ایشافز در بوته زمینی و هوایی

مواد  نتیجه در و دهد اختصاص ریشه به را مواد فتوسنتزي از بیشتري
 امـر  این رسیده، که ساقه جمله از هوایی بخش به کمتري فتوسنتزي
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 ).6شود (می بوته ارتفاع کاهش باعث
  

  سطح برگ
هاي سطح بـرگ نشـان داد کـه بـین     نتایج تجزیه واریانس داده

وجـود  دار مختلف آبیاري در خصوص این صفت اختالف معنیسطوح 
برازش داده شده نشـان داد بـا    مدل کاهشی نمایی. )1داشت (جدول 

افزایش دور آبیاري، میزان سطح برگ اویارسالم به طور نمایی کاهش 
). بـر اسـاس نتـایج مقایسـه میـانگین بیشـترین و       B 1یافت (شکل 

روز بدسـت   18و  3دور آبیاري  کمترین میزان این صفت به ترتیب با
). البته میزان سطح برگ علف هرز تحت رژیم آبیاري B 1آمد (شکل 

متر مربـع)  سانتی 64/87روزه ( 6متر مربع) و سانتی 83/110روزه ( 3
، 9). آبیاري به فواصـل  B 1داري با هم نداشتند (شکل اختالف معنی

روزه به  3آبیاري  روزه سطح برگ اویارسالم را نسبت به 18و  15، 12
 1درصد کاهش داد (شـکل   96/88و  84/77، 15/66، 96/50ترتیب 

B) تـنش  يدوره ) گـزارش کردنـد افـزایش   29). پژوهان و همکاران 
تعداد برگ و سطح بـرگ در   کاهش باعث داريمعنی طور خشکی به

 هـا بـرگ  خشکی، در شرایط که شده است علف پشمکی شد. گزارش
 یافته و کاهش فتوسنتز نتیجه در شود،می کمتر آنها تعداد و کوچکتر
خـان و   .)37شـود ( مـی  گیـاه  رشد کاهش فتوسنتز نیز باعث کاهش

) گزارش کردند افزایش تـنش خشـکی باعـث کـاهش     17همکاران (
 داد مطالعات نشـان   شد. نتایج ).Zea mays Lسطح برگ در ذرت (

 هاروزنه شدن دلیل بسته به هابرگ سطح خشکی، تنش شرایط در که
). 28یابـد ( مـی  کـاهش  بـرگ  هـاي تورژسانس سلول فشار کاهش و

 رشـد  ماننـد  سـلول،  حجم به وابسته هايفرآیند داشتند محققین بیان
 و محـافظ  هايسلول حجم به وابسته کهCO2 تبادل  سرعت و برگ

 آب کمبود به گیاهی، هايفرآیند به سایر نسبت هستند، سلولی آماس
 برگ سطح کاهش به منجر خشکی تنش بنابراین .باشندمی ترحساس

  ).20( شودمی گیاه در هااسیمیالت اُفت تولید آن و متعاقب
  

 تعداد ساقه 
داري تحت  به طور معنیاویارسالم نتایج نشان داد که تعداد ساقه 

مـدل کاهشـی   ). 1هاي تنش خشکی قرار گرفت (جـدول  تأثیر تیمار
دور آبیاري تعداد ساقه اویارسالم نمایی برازش شده نشان داد افزایش 
). بـر اسـاس نتـایج مقایسـه     C 1را به طور نمایی کاهش داد (شکل 

و  3میانگین، بیشترین و کمترین میزان این صفت به ترتیب در سطوح 
). البته تعداد ساقه اویارسالم در فواصل C 1روز بدست آمد (شکل  18
داري ود و اختالف معنیروز مشابه ب 9) و 33/4روز ( 6) و 66/4روز ( 3

روزه  18و  15، 12، 9). آبیاري به فواصـل  C 1با هم نداشتند (شکل 
، 54/28روزه بـه ترتیـب    3تعداد ساقه اویارسالم را نسبت به آبیاري 

ــکل   54/78و  08/57، 91/42 ــاهش داد (ش ــد ک ــایج C 1درص ). نت

 تعـداد سـاقه   دور آبیـاري  مختلـف  آزمایشی نشان داد افزایش سطوح
را بطـور قابـل    )Imperata cytindrica L. Beauv(هرز حلفه فعل

 سـطوح  اثـر  دربـاره  که تحقیقاتی ). نتایج15اي کاهش داد (مالحظه
ــاري ــر آبی ــف  ب ــدي عل ــايخصوصــیات رش ــرز ه  Rottboelliaه

cochinchinensis  وEchinochloa colona نشـان   گرفت صورت
 تعداد پنجه گیاه کاهش آبیاري دور شدن طوالنی با طور کلی به که داد

). تنش رطوبتی از مهمترین عوامل نـاتوانی بـذر جهـت    8 و 7یافت (
باشد زیرا این تـنش سـرعت و درصـد    زنی در شرایط مزرعه میجوانه
زنی را کاهش و یا متوقف ساخته و در نهایت استقرار گیاهچه را جوانه

  .)31(اندازد به تأخیر می
 

  وزن خشک اندام هوایی
هاي وزن خشک اندام هوایی نشان داد یه واریانس دادهنتایج تجز

داري وجـود  بین سطوح مختلف آبیاري در این خصوص اختالف معنی
). مدل کاهشی نمایی برازش داده شده تغییرات ایـن  1داشت (جدول 

صفت را به خوبی توجیه کرد و نشان داد بـا افـزایش تـنش خشـکی     
اي کـاهش یافـت   حظهمیزان وزن خشک اندام هوایی بطور قابل مال

 18و  3). بیشترین و کمترین میزان این صفت در سطوح D 1(شکل 
گـرم در   10/0و  13/4روز بدست آمد که مقدار آن به ترتیب برابر با 

روزه میـزان وزن   9و  6). آبیـاري بـه فواصـل    D 1بوته بود (شـکل  
درصـد کـاهش داد.    60/50و  10/35خشک اندام هوایی را به ترتیب 

هـاي  ن میزان وزن خشک اندام هوایی اویارسالم تحـت رژیـم  همچنی
، 95/62روزه به ترتیب  3روزه نسبت به آبیاري  18و  15، 12آبیاري 

) 15). حمیـداوي ( D 1درصد کاهش یافت (شـکل   57/97و  27/76
 خشـک  وزن مقـدار  دور آبیاري مختلف گزارش کرد با افزایش سطوح

اي کـاهش یافـت.   مالحظـه  هرز حلفـه بطـور قابـل   علف هوایی اندام
) گزارش کرد با افزایش دور آبیـاري میـزان وزن   7چوهان (همچنین 

 Rottboellia cochinchinensisهــرز خشــک انــدام هــوایی علــف
 بر آبیاري مختلف دور سطوح اثر درباره که آزمایشی در کاهش یافت.

) Echinochloa colona( هرز سوروف برنجخصوصیات رشدي علف
 آبیـاري  سطوح مختلف دور افزایش با که شد مشخص گرفت صورت

 ). گـزارش 8کـرد (  پیـدا  هرز کاهشاین علف هوایی اندام خشک وزن
 Commelinaگیـاه  زیسـت تـوده   خشکی تنش که تحتاست  شده

benghalensis  ) که کرد گزارش )12( گزانچیان). 39کاهش یافت 
 ئمـی هـاي دا گـراس  رویشی رشد اولیه مراحل در خشکی اعمال تنش

 محققین در .شد هوایی هاياندام خشک وزن کاهش باعث سرد فصل
 تعـداد  خشـکی  تـنش  اثـر  در که رسیدند نتیجه به این خود تحقیقات

 سنتز مـاده خشـک   میزان بر نیز موضوع این و یافته کاهش هاروزنه
  . )5(گذارد می تأثیر هوایی هاياندام
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  تعداد غده
هرز به طور علفدي توسط این تولینتایج نشان داد که تعداد غده 

). 1هاي تنش خشکی قرار گرفت (جدول داري تحت تأثیر تیمار معنی
مدل کاهشی نمایی برازش داده شده نشان داد با افزایش دور آبیاري، 

اي کاهش یافت بطوري کـه  تعداد غده اویارسالم بطور قابل مالحظه
). بیشترین E 1اي تولید نشد (شکل  روزه هیچ غده 18در رژیم آبیاري 

غـده در   66/7روزه حاصل شد که برابر با  3تعداد غده در دور آبیاري 
روزه تعداد غده اویارسالم  18و  15، 12، 9بوته بود. آبیاري به فواصل 

 100و  32/78، 27/65، 47/43روزه به ترتیـب   3را نسبت به آبیاري 
 تـنش،  شـرایط  رسـد در  ). به نظـر مـی  E 1درصد کاهش داد (شکل 

 و آب انتقال و جذب و کاهش ها،روزنه شدن بسته برگ، سطح کاهش
 همچنـین  و ریشـه  منطقـه  در رطوبت کاهش دنبال به غذایی عناصر

 منجر گیاه توسط خشکی به مقاومت و تحمل هاي مکانیسم بکارگیري
  .است شده اندام زیرزمینی ها بهاسیمیالت انتقال و تولید کاهش به

  
  ینیوزن خشک کل اندام زیرزم
هاي وزن خشک اندام زیرزمینی نشان نتایج تجزیه واریانس داده

اخـتالف  در خصـوص ایـن صـفت    داد که بین سطوح مختلف آبیاري 
). با افـزایش دور آبیـاري میـزان وزن    1دار مشاهده شد (جدول معنی

). بیشترین F 1خشک اندام زیرزمینی بطور نمایی کاهش یافت (شکل 
روز بدسـت آمـد کـه     18و  3ر سـطوح  و کمترین میزان این صفت د

گرم در بوته بود. آبیاري بـه   51/0و  43/4مقدار آن به ترتیب برابر با 
روزه میزان وزن خشک انـدام زیرزمینـی را نسـبت بـه      9و  6فواصل 

). کـه  F 1درصد کاهش داد (شکل  85/40و  83/24شاهد به ترتیب 
داري ز تفـاوت معنـی  رو 3روز با آبیاري بـا دور   6البته آبیاري با دور 

). همچنـین میـزان وزن خشـک انـدام زیرزمینـی      F 1نداشت (شکل 

 3روزه نسبت به آبیاري  18و  15، 12هاي آبیاري هرز تحت رژیمعلف
 1درصد کاهش یافت (شکل  48/88و  68/65، 91/51روزه به ترتیب 

F) دور آبیاري مختلف ) گزارش کرد با افزایش سطوح15). حمیداوي 
اي هرز حلفه بطور قابل مالحظهعلف زیرزمینی اندام خشک زنو مقدار

 خشک وزن بر آبیاري سطوح اثر درباره که تحقیقاتی کاهش یافت. در
ــف ــه علـ ــايریشـ ــرز  هـ و  Rottboellia cochinchinensisهـ

Echinochloa colona طور کلی به که شد مشخص گرفت صورت 
). 8 و 7کرد ( پیدا کاهش ریشه خشک وزن آبیاري دور شدن طوالنی با

 باعـث  خشـکی  تنش که کردند گزارش )24( همکاران و مردانی نژاد
 ).Capsicum annum L( فلفـل  ریشـه  سطح و حجم طول، کاهش
 آویشن گیاه بر خشکی اثر بررسی. شد کامل) (آبیاري شاهد به نسبت

)Thymus vulgaris L.و تـر  وزن حجـم ریشـه،   کـاهش  از ) حاکی 
 همچنـین  ).1( بـود  کامـل  آبیـاري  تیمـار  بـا  مقایسـه  در ریشه طول

 تغییر ریشه رشد خصوصیات موقت خشکی مشخص شده که در نتیجه
 به تـأخیر  غذایی ذخایر و انرژي تخلیه دلیل به خاك از خروج و یافته
 ).24( افتدمی

  
هـرز  علف رشد بر تغییرات ظرفیت زراعی اثرآزمایش دوم: 

  اویارسالم ارغوانی
  ارتفاع

واریانس کلیه صفات رشدي اویارسـالم ارغـوانی در    نتایج تجزیه
روز بعد از اعمال تنش، بـه علـت    10نشان داده شده است.  2جدول 

 25هاي اویارسالم در سطوح شدت تنش زیاد و عدم مقاومت، گیاهچه
درصد ظرفیت زراعی خشک شدند. همانطوري کـه مشـاهده    5/12و 

  دار بود.فات معنیشود اثر سطوح مختلف تنش خشکی در تمامی صمی

  
  ارغوانی اویارسالم هرز علف رشدي خصوصیات بر خشکی تنش مختلف سطوح اثر واریانس تجزیه نتایج -2 جدول

Table 2- Analysis of variance of different levels drought stress on growth characteristics of purple nutsedge 
  Mean squares مربعات میانگین  

 نابع تغییراتم
Source of variation 

  درجه
 آزادي

df 

  ارتفاع
Height 
(cm) 

برگ سطح  
گلدان در  

Leaf area 
(cm2 / pot) 

ساقه تعداد  
گلدان در  

Stem /pot 

 خشک وزن
هوایی اندام  

shoot dry 
weight 
(gr/pot) 

غده تعداد  
گلدان در  

Tuber 
/pot 

خشک وزن  
زیرزمینی اندام  

underground 
dry weight 

(gr/pot) 
تکرار   (Replication)  

تنش خشکی   2 18.2 15.09 3.8 1.580 0.066 1.665 

 (Drought stress)  4 **2656.3 **7256.25 **26.1 *7.504 **17.1 *6.962 
 8 6.11 57.06 3.05 1.310 1.65 1.331  (Error) خطا

  درصد 1و  5 احتمال سطح در داري: به ترتیب معنی **،*
*, **: means significant at 5% and 1% probability levels, respectively 

 



  1396 بهار، 1شماره، 31 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     34

 
) و وزن خشک اندام E()، تعداد غده D)، وزن خشک اندام هوایی (C)، تعداد ساقه (B)، سطح برگ (Aتأثیر دور آبیاري بر ارتفاع ( -1شکل 

گیري شده و خط رسم شده نمایانگر مدل کاهشی نمایی  ی صفات اندازه) علف هرز اویارسالم ارغوانی؛ نقاط نشانگر مقادیر واقعFزیرزمینی (
   برازش داده شده است.

  ).α=0.05داري با هم ندارند (اختالف معنیFLSD هاي با حروف مشابه براساس آزمون داده
Figure 1- Effect of irrigation period on height (A), leaf area (B), number of stems (C), shoot dry weight (D), number of tubers 

(E) and underground dry weight (F) of purple nutsedge, the actual values of the indicator traits and plotted line represents 
the fitted model is an exponential decline. data followed by the same letters are not significantly different based on FLSD test 

(α= 0.05). 
  



  35     ...هرز اویارسالم ارغوانیرشد و پراکنش علف بر خشکی تنش بررسی تأثیر

  
نتایج آزمایش نشان داد که اثر محتواي رطوبـت خـاك (سـطوح    

). 2دار بـود (جـدول    مختلف ظرفیت زراعی) بر ارتفاع اویارسالم معنی
مدل برازش داده شده نشان داد با بهبود محتواي رطوبتی خاك، ارتفاع 

کـه حـاکی از واکـنش سـریع و      بطور نمایی افزایش یافتاویارسالم 
باشد. نتایج  فرصت طلبانۀ این گیاه به بهبود شرایط رطوبتی خاك می

متـر) در  سانتی 33/70مقایسه میانگین نشان داد حداکثر ارتفاع گیاه (
 25و  5/12درصد ظرفیت زراعی حاصل شد و در سـطوح   100سطح 

به علـت شـدت تـنش زیـاد و عـدم مقاومـت،       درصد ظرفیت زراعی 
). ارتفاع این گیاه در A 2(شکل  هاي اویارسالم خشک شدندیاهچهگ

درصـد   100درصد ظرفیت زراعی نسبت به شـاهد (  50و  75سطوح 
درصد کاهش یافت (شکل  62/70و  12/43ظرفیت زراعی)، به ترتیب 

2 A .(رستم) خارشـتر  بوتـه  ) گزارش کردنـد ارتفـاع  34زا و همکاران 
)Alhgi camelorum L.قـرار   خشـکی  تنش هايتیمار ثیرتأ ) تحت

 60 تیمـار  در برداشت زمان در بوته ارتفاع کمترین گرفت بطوري که
 هـاي تیمار بین. شد درصد ظرفیت زراعی) مشاهده 100( شاهد درصد
 محققـان . نگردید مشاهده داريمعنی شاهد تفاوت درصد 80 و شاهد

ـ  را دارطـور معنـی   به گیاه ارتفاع میانگین کاهش بسیاري  کـاهش  اب
 Sorghumسـورگوم (  گیاهـان  در دسـترس  قابـل  آب تخلیـه  درصد

bicolar) (35( و ) ارزنPanicum milaceum( )33کردند ) گزارش. 
 آب کمبـود  متعاقب گیاه ارتفاع که داده است نشان متعدد هايبررسی

 ارتفـاع  کـاهش  تحقیق نیز این در .)10یابد (می کاهش استفاده قابل
  شد.  مشاهده تنش بدون به شرایط نسبت خشکی تنش شرایط در گیاه

  
  سطح برگ

نتایج نشان داد که بین سطوح مختلـف تـنش خشـکی اخـتالف     
). برازش مدل 2داري در خصوص این صفت مشاهده شد (جدول معنی

افزایشی نمایی نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی، میزان سـطح  
درصد  5/12 و 25کاهش یافت بطوري که در سطوح اویارسالم برگ 

اي تولید نشد (شکل ظرفیت زراعی بدلیل شدت تنش خشکی گیاهچه
2 B محتواي رطوبت خاك بـر سـطح   ). نتایج این آزمایش نشان داد

داري داشت بطوري کـه بـا افـزایش محتـواي     برگ تأثیر بسیار معنی
و بیشـترین   رطوبتی خاك، سطح برگ به طور نمایی افـزایش یافـت  

درصـد ظرفیـت    100متر مربع) در سطح سانتی 33/116سطح برگ (
درصد  50و  75). سطح برگ در سطوح B 2زراعی حاصل شد (شکل 

درصـد   61/91و  59/68ظرفیت زراعی نسبت به شـاهد، بـه ترتیـب    
هایی که تحت شرایط تنش ). یکی از فرآیندB 2کاهش یافت (شکل 

افتد، تغییر سـطح بـرگ اسـت، بنـابراین     خشکی در گیاهان اتفاق می
کاهش سطح برگ از طریق کاهش تقسیم و طویل شدن سلول، یک 
نوع سازگاري است که گیاه در مواجهه با شرایط کم آبی انتخاب کرد 

هـاي اویارسـالم   و در نتیجه در اثر تنش خشـکی سـطح بـرگ بوتـه    

 گیـاه  واکـنش  مطالعـه  در )22( همکاران و ارغوانی کاهش یافت. لی
Bauhinia faberi var. microphylla  کـود  و خشـکی  تـنش  بـه 

تعداد و سـطح   که کردند مشاهده ايگلخانه آزمایش یک در نیتروژن
 با که یافت کاهش درصد 74 زراعی، ظرفیت درصد 40 تیمار در برگ
) گـزارش  21لیپـورت و همکـاران (   .دارد مطابقـت  آزمایش این نتایج

کاهش  هاآن تعداد و تر کوچک هابرگ خشکی تنش کردند در شرایط
 خـود  کـه  زودرس پیـري  به تنش زمان در برگ تعداد یابد کاهشمی

 تـنش  شـرایط  در گیـاه  زودتـر  رسـیدگی  و کاهش تعرق براي عاملی
   .شودمی مربوط باشدخشکی می

  
  تعداد ساقه 

داري تحت  نتایج نشان داد که تعداد ساقه اویارسالم به طور معنی
بر اسـاس ایـن    ).2هاي ظرفیت زراعی قرار گرفت (جدول تأثیر تیمار

درصـد ظرفیـت زراعـی     100) در سطح 7نتایج بیشترین تعداد ساقه (
درصد ظرفیت زراعی بدلیل شدت  5/12و  25بدست آمد و در سطوح 

 مـدل  صفت این در. )C 2(شکل اي تولید نشد تنش خشکی گیاهچه
افزایش نمـایی   مدل. کرد توجیه خوبی به را تأثیرات شده داده برازش
محتـواي   افـزایش  داد نشـان  آزمـایش  هـاي داده به شده داده برازش

). تعداد C 2شد (شکل  باعث افزایش نمایی تعداد ساقه رطوبتی خاك،
درصد ظرفیت زراعی نسبت بـه شـاهد بـه     50و  75ساقه در سطوح 

). در مطالعه واکنش C 2کاهش یافت (شکل  71/85و  14/57ترتیب 
گزارش شد تعـداد   ايخارشتر به تنش خشکی در یک آزمایش گلخانه

شاخه در بوته) نسبت به  4/1درصد ظرفیت زراعی ( 60شاخه در تیمار 
درصد کاهش یافت اما بـین   56/69شاخه در بوته)،  6/4تیمار شاهد (

داري درصـد ظرفیـت زراعـی اخـتالف معنـی      80هاي شـاهد و  تیمار
  ). 34مشاهده نشد (

  
  وزن خشک اندام هوایی

اي وزن خشک اندام هوایی نشان داد هنتایج تجزیه واریانس داده
داري در خصوص که بین سطوح مختلف ظرفیت زراعی اختالف معنی

 شده داده برازش مدل افزایش نمایی). 2این صفت وجود دارد (جدول 
 وزن محتواي رطوبتی خاك، با افزایش داد نشان آزمایش هايداده به

که خود حاکی اي افزایش یافت اندام هوایی بطور قابل مالحظه خشک
بیشـترین   از واکنش شدید این گیاه به محتواي رطوبتی خاك اسـت. 

درصد ظرفیـت   100گرم در بوته) در سطح  701/3میزان این صفت (
. در مقایسه با شاهد، میزان وزن خشک )D 2(شکل زراعی بدست آمد 

درصـد ظرفیـت زراعـی بـه ترتیـب       50و  75اندام هوایی در سـطوح  
در کاهش یافت. همچنین میزان این صـفت   درصد 05/88و  90/52

درصـد   100درصد ظرفیت زراعی نسبت به شاهد  5/12و  25سطوح 
 تنش اثر مطالعه ) در14همکاران ( و گوي ).D 2کاهش یافت (شکل 
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 که کردند گزارش ايمزرعه شرایط در خارشتر هايگیاهچه بر خشکی
 شکـاه  خشـکی  تـنش  تاثیر تحت شدت به هوایی اندام خشک وزن

 درصـد  50 مصرفی آب هنگامی که هوایی اندام کاهش میزان. یافت
 هوایی اندام خشک کاهش ماده. شد گزارش درصد 47 بود شاهد تیمار

 شده گزارش نیز خشکی تنش تحت Pennisetum glaucum گیاه در
 منجر خشکی که تنش است داده نشان متعدد هايبررسی ).40است (

 ساقه طول بوته، ارتفاع از قبیل یمورفولوژیک صفات برخی کاهش به
 )، کـه 10است ( شده هوایی اندام و خشک تر وزن برگ، تعداد فرعی،

 خشک وزن کاهش دالیل از یکی .باشدمی منطبق مطالعه این نتایج با
 بـرگ  کننـده  فتوسـنتز  سـطح  کـاهش  خشکی، تنش شرایط در گیاه

 به اهگی پاسخ همچنین نخستین. باشدمی سلولی آماس کاهش متعاقب
 در و ها برگ رشد کاهش ها، روزنه شدن بسته متعاقب خشکی تنش

 کاهش باعث نهایت در که بود خواهد هااسیمیالت تولید کاهش نتیجه
  ).33شود (می گیاه کل خشک وزن

 
  تعداد غده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد غده اویارسالم به طـور  
 ).2خاك قرار گرفت (جـدول  داري تحت تأثیر محتواي رطوبتی  معنی
دهی در اویارسالم به شدت تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت، غده

دهی را تحت تـأثیر قـرار دهـد.    تواند غدهبنابراین شرایط محیطی می
مدل افزایش نمایی برازش داده شده نشان داد بـا افـزایش محتـواي    

طوري اي افزایش یافت برطوبتی خاك، تعداد غده بطور قابل مالحظه
اي تولید نشد  درصد ظرفیت زراعی هیچ غده 5/12و  25که در سطوح 

 2درصد کاهش یافت (شکل  100و میزان این صفت نسبت به شاهد 
E درصـد ظرفیـت زراعـی     100). بیشترین میزان این صفت در سطح

تعداد غده ). E 2غده در بوته بود (شکل  66/5حاصل شد که برابر با 
 53ظرفیت زراعی نسبت به شاهد به ترتیب درصد  50و  75در سطوح 

  . )E 2(شکل درصد کاهش یافت  33/82و 
  

  وزن خشک کل اندام زیرزمینی
نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف محتواي رطـوبتی خـاك،   

). بـا  2داري در خصوص این صفت وجـود دارد (جـدول   اختالف معنی
زمینـی  افزایش محتواي رطوبتی خاك، میزان وزن خشـک انـدام زیر  

اي افزایش یافت بطوري که میزان این صـفت بـا   بطور قابل مالحظه
 100درصد ظرفیت زراعی نسبت به شاهد،  5/12و  25اعمال سطوح 

(شکل هرز متوقف شد درصد کاهش یافت و در این سطوح رشد علف
2 F(     درصـد   100. بیشترین وزن خشـک انـدام زیرزمینـی در سـطح

 2(شکل گرم در بوته بود  513/3با  ظرفیت زراعی حاصل شد که برابر
F( . درصد ظرفیت زراعی نسبت  50و  75میزان این صفت در سطوح

 ).F 2درصد کاهش یافت (شکل  24/79و  48/39به شاهد به ترتیب 
 انـدام  خشک ریشـه و  وزن خاك رطوبت کاهش گزارش شده است با

 ولطـ  بـر  تنش که گرددمی مشاهده . اکثراً)2(یابد می کاهش هوایی
 تورژسانس فشار ) و13(آب  کمبود به حساس هايدر قسمت هاسلول

 رشـد  کاهش باعث نتیجه در و گذارده اثر رشد در حال هايسلول در
بـر   خشـکی  تـنش  تأثیر مطالعه . محققین در)26(شد  خواهد گیاهان

 بـا افـزایش   که نمودند بیان زراعی گیاه چند فیزیولوژیک خصوصیات
 قنـد  بـه  نیـاز  و افزایش برگ فتوسنتز کاهش با همزمان تنش، تداوم
 یافتـه  کاهش فتوسنتزي به مواد دسترسی سلول، اسمزي تنظیم براي

 ریشـه  رشـد  واکـنش . )23(شد  متوقف خواهد ریشه رشد نتیجه در و
 بـه  اسـت،  گیـاه  فنولـوژي  مرحله و گیاهی گونه تنش، شدت از متأثر

 بـه  تنسـب  ریشـه  نمـو  و رشد کاهش باعث خشکی تنش که طوري
 بـه  رشد، محدودیت آغاز زمان لیکن شود،می رطوبت فراهمی شرایط
 .)10(دارد  بستگی هاریشه توسط فتوسنتزي مواد دریافت زمان
  

  گیري کلینتیجه
 و رشـد  کـه  است محیطی فاکتور آب مهمترین به دسترسی عدم
 بـا  خـوبی  بـه  کـه  گیاهانی در حتی و کندمی محدود را گیاه فتوسنتز
 با ها نیزشود. در این آزمایشمی دیده نیز اندشده سازگاز خشک شرایط

تنش خشـکی (دور آبیـاري و ظرفیـت     آزمایش ش در هر دو نوعافزای
قابـل   طـور  بـه  رشـدي اویارسـالم ارغـوانی    خصوصیات تمام زراعی)

درصـد   5/12و  25بطـوري کـه در سـطوح     یافت کاهش ايمالحظه
یـد نشـد. همچنـین بـا     اي تولظرفیت زراعی رشد متوقف و گیاهچـه 

هــاي تکثیــر روزه) انــدام 18افـزایش در دور آبیــاري (رژیــم آبیــاري  
غیرجنسی (غده و ریزوم) تولید نشد، هر چند گیاه زنده مانـد و ریشـه   
داشت. نتیجه مهم دیگري کـه از مقایسـه دو روش آزمـایش اعمـال     

روز  18خشکی حاصل شد این است که طوالنی کردن دور آبیاري تا 
درصد  25به اعمال تنش خشکی در حد محتواي رطوبتی خاك منجر 

گردد چرا که در ایـن محتـواي رطـوبتی     (در خاك مورد آزمایش) نمی
روزه مشاهده  18گیاهان خشک شدند ولی این مسئله در دور آبیاري 

توانـد محتـواي رطـوبتی     روزه نیز نمی 18نشد. لذا اعمال دور آبیاري 
نجر به خشک شدن این گیاه سمج خاك را به حدي کاهش دهد که م

گردد و در این دور آبیاري نیز امکان رشد گیاه البته به میزان کم وجود 
هـاي   رسد اویارسالم ارغوانی نسبت بـه علـف   دارد. در کل به نظر می

 Echinochloaو  Rottboellia cochinchinensisهـرزي چـون   
colona  و بـه  درصـد زنـده مانـده     5/12که حتی در ظرفیت زراعی
عدد بذر در بوته تولید کردند، مقاومت خیلی کمتري  1600و  9ترتیب 

 کنترل هايروش رسد استفاده ازبه نظر میبه تنش خشکی دارد و لذا 
تواند در جهت کنترل ایـن  مدیریت آب مزرعه می مانند غیر شیمیایی

هرز موثر باشد البته طبیعی است در شرایطی که سـطوح بـاالي   علف
هرز مد نظر است بایـد مزرعـه در   براي کنترل این علفتنش خشکی 

شرایط آیش بوده و یا از گیاهان زراعی بسیار مقاوم به خشکی استفاده 
روز،  18شود، چرا که همانطور که در باال گفته شد حتی در دور آبیاري 
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  درصد ظرفیت زراعی کاهش داده شود.  25رطوبتی خاك به حدود هرز اویارسالم خشک نشد و براي این امـر الزم اسـت محتـواي    علف
  

 
) و وزن خشک اندام E()، تعداد غده D)، وزن خشک اندام هوایی (C)، تعداد ساقه (B)، سطح برگ (Aهاي آبیاري بر ارتفاع (تأثیر رژیم -2شکل 

نمایی  یرسم شده نمایانگر مدل افزایشگیري شده و خط  ) علف هرز اویارسالم ارغوانی؛ نقاط نشانگر مقادیر واقعی صفات اندازهFزیرزمینی (
  ).α=0.05داري با هم ندارند (اختالف معنیFLSD هاي با حروف مشابه براساس آزمون داده برازش داده شده است.

Figure 2- Effect of irrigation regimes on height (A), leaf area (B), number of stems (C), shoot dry weight (D), number of 
tubers (E) and underground dry weight (F) of purple nutsedge, the actual values of the indicator traits and plotted line 

represents the fitted model is an exponential growth. data followed by the same letters are not significantly different based on 
FLSD test (α= 0.05). 
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البته جهت رسیدن به نتایج قطعی، انجام این آزمایشات در محیط 

تحقیقات آینده باید بر درك اثرات تنش خشـکی  مزرعه الزامی است. 
هاي هرز متمرکز شود. اطالعـات  بر رقابت محصوالت زراعی با علف

هـرز  هاي مـدیریتی علـف   تواند به توسعه استراتژيها میاین آزمایش
  راي مناطقی که در آینده با کمبود آب مواجه هستند سودمند باشد.ب
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