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چکیده
به منظور بررسی اثر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علفهرز اویارسالم ارغوانی ،دو آزمایش جداگانه در قالب طرر
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال  1392در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد .آزمایش اول شرامل نرنس سر
شوری آب آبیاری (صفر 7 ،5 ،3 ،و  9دسیزیمنسبرمتر) و آزمایش دوم شامل ننس س شوری خاک ( 7 ،5 ،3 ،1و  9دسیزیمنسبررمترر) برود .نترایس
آزمایش شوری آب نشان داد که بیشترین میزان ارتفاع بوته ( 71سانتیمتر) ،س برگ ( 79/75سانتیمتر مربع) ،تعداد ساقه ( 6/66ساقه در گلدان) ،وزن
خشک اندام هوایی ( 4/693گرم در بوته) ،تعداد غده ( 9/66غده در گلدان) و وزن خشک اندام زیرزمینی ( 4/328گرم در بوته) در س شاهد حاصل شد
که با افزایش شوری آب آبیاری به  9دسیزیمنسبرمتر به ترتیب با  100 ،83/1 ،85 ،75/2 ،46/5و  80/8درصد کاهش همرراه بروده اسر ..در آزمرایش
شوری خاک نیز بیشترین میزان ارتفاع بوته ( 79/6سانتیمتر) ،س برگ ( 63/75سانتیمتر مربع) ،تعداد ساقه ( 7سراقه در گلردان) ،وزن خشرک انردام
هوایی ( 3/454گرم در بوته) ،تعداد غده ( 8/33غده در گلدان) و وزن خشک اندام زیرزمینی ( 3/655گرم در بوته) در س یک دسیزیمنسبرمتر حاصل
شد ،که با افزایش شوری خاک به  9دسیزیمنسبرمتر به ترتیب با  76 ،87/1 ،95 ،80/8 ،44/3و  75/38درصد کاهش همراه بود .بهطور کلری بره نظرر
میرسد غده و ریزومهای اویارسالم در شرایط تنش شوری قادر به جوانهزنی و تکثیر رویشی نیستند ،که این حاکی از حساسری .برایی ایرن علرفهررز
نسب .به تنش شوری میباشد.
واژههای کلیدی :رشد رویشی ،شوری ،کلرید سدیم ،مدیری .علفهرز

مقدمه
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تنش شوری ،یکی از مهمترین تنشهای غیرزندهای اس .که اثرر
بسیار شدیدی روی تولید تمام گیاهان در سراسر جهان گذاشته اسر..
برآوردها حاکی از آن اس .که بیش از  800میلیون هکتار از زمینهای
قابل کش .در جهان تح .تأثیر ترنش شروری هسرتند ( .)16شروری
عبارت اس .از حضور بیش از اندازه نمکهرای قابرل حرل و عناصرر
معدنی در محلول آب و خاک که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه
گیاه شده و گیاه در جذب کافی آب از محلولهرای خراک برا مشرکل
روبرو میشود ( .)10شوری بر جنبههای مختلف رشد گیاهان مختلرف
از مرحله جوانهزنی گرفته تا تولیرد برذر تأثیرگرذار اسر ،.ولری ناسر
 3 ،2 ،1و  -4بهترتیب دانرش آموختره کارشناسری ارشرد ،دانشریار ،دانرش آموختره
کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری گرروه زراعر ،.دانشرکده کشراورزی ،دانشرگاه
بیرجند
(Email: sveslami@birjand.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.v32i2.61666

گیاهان مختلف به تنش شوری متفاوت بروده و بره میرزان سرمی .و
نتانسیل اسمزی نمک و مدت زمان تنش بستگی دارد .خسارت شوری
در گیاهان از طریق بروز تنش یونی و اسمزی اس .که معادل کاهش
میزان آب ،اثر سمی .ویژه یونها و اختالل در جرذب عناصرر غرذایی
میباشد ( .)29وجود تنش شوری آب و خاک باعث کاهش جوانهزنری
( ،)37کاهش رشد ریشهچه و ساقهچه و گیاهچه ( ،)38تغییرر در رشرد
رویشی ( )12و رشد زایشی گیاه ( ،)21کاهش رشد اندامهای زیرزمینی
( 33و  ،)3کاهش رشد اندامهای هوایی ( 13و  )25و در نهای .کاهش
ماده خشک نهایی گیاه ( 6و  )21میگردد.
عالوه بر خسارت حاصل از تنش شوری آب و خاک روی رشرد و
تولید گیاهان مختلف ،هزینهای که کشاورزان برای مدیری .علفهای
هرز موجود در مزارع خود انجام میدهند نیز قابل مالحظه مریباشرد،
بنابراین برای مدیری .صحی علفهرای هررز در منراطق برا شررایط
نامساعد محی ی ،همچون وجود تنش شوری خاک و آب آبیاری بایرد
خصوصیات رشدی این گیاهان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد .چرا کره برا
در دسرر .داشررتن اطالعرراتی در مررورد اثرررات شرررایط محی رری روی
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خصوصیات علفهای هرز میتوان علر .گسرترا ایرن گیاهران بره
مناطق جدید را بررسی و برنامههای مردیریتی بهترری بررای کنتررل
علفهای هرز در دراز مدت ارائه داد ( 17و .)44
م العات نشان میدهد کره ترنش شروری روی جوانرهزنری سره
بیوتیپ علفهرز چچم ( )Lolium rigidum L.شرامل مقراوم ،نیمره
مقاوم و حساس به علفکش  ACCaseاثر گرزار بروده و جوانرهزنری
بیوتیپ حساس نسب .به بیوتیپهای مقاوم و نیمه مقاوم بیشتر بروده
اس .)36( .بابائی زارچ و محمودی ( )6گزارا دادند کره برا افرزایش
تنش شوری خاک از  4به  8و  16دسیزیمنسبرمتر ماده خشک گندم
( )Triticum aestivum L.برره ترتیررب  36/3و  85درصررد ،و مرراده
خشک علفهرز چاودار ( )Secale cereal L.به ترتیب با  45/8و 90
درصد کاهش داشته اس .اس ..حمیرداوی و همکراران ( )19گرزارا
دادند کاهش  50درصدی جوانهزنی ریزومهای علف هرز سرمس حلفره
( )Imperata cylindrica L. Beauvدر س  6/42دسریزیمرنس
برمتری حاصل شده اس ..موسکالو و همکاران ( )30گرزارا دادنرد
که گیاه  Panicum clandestinumمیتوانرد ترا شروری  200میلری
مویر سدیم کلرید را تحمل کند اما این در حالی اس .که رشرد آن در
شوری  100میلی مویر سدیم کلرید چندان تح .تأثیر قررار نگرفتره
اس ..دبز و همکاران ( )11گزارا دادند که افرزایش شروری ترا 200
میلی مویر سدیم کلریرد هریگ گونره اثرری روی گیراه Aeluropus
 lagopoidesدر مقایسره برا تیمرار شراهد نداشرته اسر ..هرمچنررین
گزارشاتی وجود دارد که دیگر علفهای هرز چندساله هرمچرون چرایر
آبی ( ،)7( )Paspalum distichum L.مرغ ()Cynodon dactylon
( ،)23خورنررال ( )Cenchrus pennisetiformis Hochst.و گیرراه
( )4( Panicum turgidum (Forssk.و اویارسرررالم ارغررروانی
( )40( )Cyperus rotundus L.نسررب .برره تررنش شرروری دارای
مقاومتی در س متوسط هستند.
اویارسالم ارغوانی یکی از علفهای هررز سرمس و از جردیتررین
علفهای هرز مشرکلسراز در بسریاری از نقراه جهران اسر )39( .و
من قه خراسان جنوبی میباشد ،که اطالعرات بسریار کمری در مرورد
بیولوژی آن موجود اسر ..اویارسرالم ارغروانی گیراهی اسر .از تیرره
جگنیان ( ،)Cyperaceaeچند ساله ،با تیپ رشدی  C4به ارتفاع  30تا
 60سانتیمتر که به صورت جنسی (بذر) و غیرجنسی (غرده و ریرزوم)
تکثیر میگردد ( )27که غدهها اصلیترین روا تکثیر این علف هررز
سمس میباشد ( .)24اویارسالم ارغوانی از جمله علفهای هرزی اس.
که گسترا وسیعی داشته و بسیاری از محصویت زراعی یکسراله و
چندساله تابستانه ،باغها و تاکستانها را آلوده میکند (.)27
از آنجایی که علفهای هرز از لحاظ عادت رشدی ،نحروه تکثیرر،
نوع خسارتی که وارد میکنند و همچنین واکنش به رواهای مختلف
کنترلی متفاوتند ،ابتدا باید رفتارهای رشدی و ناسر علرفهرای هررز
مختلف را نسب .به عوامل محی ی شناسایی و سپس بسته به ماهی.

و رفتار گونههای مختلف علفهایهرز برای مدیری .آنها برنامهریزی
نمود ( .)34کنترل اصرولی علرفهرایهررز نیازمنرد درک اثرر عوامرل
محی ی بر بیولوژی آنها میباشد .به همین جه .به نظر میرسد کره
شناخ .بیولوژی و اکولوژی این علفهرز بتواند در کنتررل موفرق آن
تأثیر بسزایی داشته باشد .با شناخ .تأثیر عوامل محی ی و با مدیری.
صحی این عوامل میتوان روا مناسبی جه .کنترل آن نیدا کرد .از
آنجایی که تاکنون آزمایشهای محدودی روی ویژگریهرای رشردی
علفهرز اویارسالم ارغوانی تح .تأثیر ترنش شروری صرورت گرفتره
اس .لذا این آزمایش با هدف ارزیابی تأثیر تنش شوری بر ویژگیهای
رشدی اویارسالم جه .انتخاب رواهای کنترلری بهترر انجرام شرده
اس ..همچنین برای بدس .آوردن درک کاملی از اثر شوری برر رشرد
گیاه ،عالوه بر تنش شوری خاک ،تأثیر آبیاری با آب شور نیز روی این
گیاه مورد م العه قرار گرف..

مواد و روشها
به منظور بررسی اثر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک برر
رشد علفهرز اویارسالم ارغوانی در سال  1392در گلخانره تحقیقراتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند ،دو آزمایش جداگانه در قالب طر
بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .آزمرایش اول شرامل
س و مختلف شوری آب آبیاری به همراه آب مق ر (به عنوان شاهد)
بود .برای اعمال س و شوری آب ،محلولهایی با سر و شروری ،3
 7 ،5و  9دسیزیمنسبرمتر با حل کردن مقدار مشخص  NaClمِرک
آلمان 1با خلوص  99درصد در آب با استفاده از راب ره ( )22( )1تهیره
شد .جه .اطمینان از س و شوری مرورد نظرر از دسرتگاه  ECمترر
استفاده شد .در این آزمایش نس از دوره استقرار بوتههرا (یرک هفتره
نس از سبز شدن) ،بسته به تیمار شوری مورد نظر محلرول نمرک بره
گلدان مربوطه اضافه گردید.
-1
-1
NaCl (mgL ) = EC (dsm )×640
راب ه ()1
آزمایش دوم شامل س و مختلف شوری خراک ( 7 ،5 ،3 ،1و 9
دسیزیمنسبرمتر) بود .برای اعمال س و شوری خاک ،ابتدا عناصرر
و امال موجود در خاک انردازهگیرری شرد و بعرد از مشرخص شردن
هدای .الکتریکی عصاره اشباع خاک مورد آزمایش ،تیمارهای شروری
مورد نظر با توجه به تعیین درصرد رطوبر .اشرباع و یرفیر .زراعری
خاک ،با استفاده از نمک کلرید سدیم ( NaClمِرک آلمان برا خلروص
 99درصد) اعمال گردید .در طول مدت ایرن آزمرایش آبیراری برا آب
مق ر با توزین روزانه گلدانها بر اساس درصد رطوب .یرفی .زراعری
انجام شد.
این آزمایشات در شرایط محی ی گلخانره کنتررل شرده برا طرول
1- Merck, Germany
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شب /روز  16/8ساع ،.رطوب .نسبی  65درصرد و دمرای شرب /روز
 25/15درجه سانتیگراد انجام گرفر ..خراک مرورد اسرتفاده نرس از
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جمعآوری ،جه .تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ،مورد آزمایش
قرار گرف( .جدول .)1

جدول  –1برخی از خصوصیّات فیزیکی و شیمایی خاک مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Some physical and chemical properties of soil which used in experiment

شوری
()EC
()dS/m
0.98

اسیدیته
()pH

سدیم کلر کلسیم منگنز
Na

Cl

Ca

Ma

آهک كل
Total
limestones

كربن آلی

()meq/l
8.1

2.6

6.6

4.8

مواد آلی

Organic Organic
matter
carbon

ظرفیت آب
خاک
Field
capacity

رس سیلت شن
Sand Silt Clay

بافت خاک
Soil texture

()%
4.4

15

جه .تقوی .خاک از کود اوره ( 46درصد نیتروژن خالص) ،سرونر
فسفات تریپل (حراوی  46درصرد اکسرید فسرفر) و سرولفات نتاسریم
(حاوی  44درصد نتاس) بهترتیب به مقدار  150 ،200و  100کیلوگرم
در هکتار (بهترتیب معادل  75 ،100و  50میلیگررم در هرر کیلروگرم
خاک) استفاده شد .سه نوع تیمار کرودی بره صرورت محلرول قبرل از
کاش .به خاک گلدانها اضرافه گردیرد و ب رور یکنواخر .برا خراک
مخلوه شدند .غدههای اویارسالم ارغوانی در شهریور ماه سرال 1392
از نهالستان دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند جمعآوری و بالفاصرله
نس از جمعآوری ،غدهها تمیز و شسته شده و غدههای هرمانردازه برا
وزن حدود یک گرم انتخاب شدند .این غده ها در ناک.های کاغرذی
در یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد قررار داده شرد .سرپس جهر.
اطمینان از عدم وجود خواب ،با قرار دادن غدهها در انکوباتور با دمرای
 25درجه سانتیگراد ،مشخص شد غدهها خواب نداشرته و غردههرای
جوانهدار شده مستقیماً به گلدانها منتقل شدند .بدین منظور در عمرق
 2/5سانتیمتری هر گلدان (ارتفاع  20و ق ر دهانه و کف بترتیرب 20
و  14سانتیمتر) یک غده جوانهدار کش .شد.
هر دو آزمایش در انتهای مرحله رشد رویشی علفهرز اویارسرالم
ارغوانی ( 105روز نس از سبز شدن) به نایان رسرید و ارتفراع ،تعرداد
ساقه فرعی ،تعداد برگ و س برگ گیاهران انردازهگیرری شرد .در
همین زمان اندام هوایی از س گلدان برداشر .و در آون خشرک و
توزین شد .همچنین اندام زیرزمینی (تعداد نیش غده (ق رر کمترر از 2
میلیمتر) ،تعداد غده ،ریشه و ریزوم) به روا شستشو از خاک جردا و
وزن خشک آنها توسط ترازوی دیجیتال برا دقر .یرک هرزارم گررم
توزین شد .نس از جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آنها با نررمافرزار
آماری  Genstat Ver. 9و مقایسات میانگین به روا  LSDحفایر.
شده و در س معنیداری ننس درصد انجام شرد .بره منظرور بررسری
ویژگیهای رشدی اویارسالم ارغوانی نسب .به ترنش شروری از یرک
مدل نمایی کاهشی دو نارامتره( 1راب ه  )2استفاده شد .در این مدل a
1- Exponential decay

0.17

0.27

13.2

67.2 4.21 11.4

Sandy Loam

حداکثر مقدار صفات مورد بررسی طبق برآورد مدل و  bشیب صرفات
مورد م العه اس..
)Y=a*exp(-b*x
راب ه ()2
رسم اشکال با استفاده از نرم افزارهای Sigma Plot Ver. 11.0
و  Excel Ver. 2013صورت گرف..

نتایج و بحث
آزمایش اول

اثر تنش شوری آب آبیاری بر رشد علفهرز اویارسالم ارغوانی
نتایس تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که صفات ارتفاع بوتره،
س برگ ،تعداد ساقه در گلردان ،وزن خشرک انردام هروایی و زیرر
زمینی و تعداد غده در گلدان و وزن خشک اندام زیر زمینی اویارسرالم
ارغوانی تح .ترأثیر معنریدار شروری آب آبیراری قررار گرفتره اسر.
(.)P<0.01
ارتفاع بوته

نتایس نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته ( 71سانتیمتر) در تیمرار
شاهد بدون تنش شوری به دس .آمده اسر ..بررازا مردل کاهشری
نمایی بیانگر یک روند کاهشی در ارتفراع بوتره متناسرب برا افرزایش
س و شوری بود به گونهای که با افزایش س و شوری از صرفر بره
 7 ،5و  9دسیزیمنسبررمترر بره ترتیرب برا  42/73 ،35/69و 46/47
درصد کاهش همراه بود (شکل  1الف) .نباتی و همکاران ( )31گزارا
کردند افزایش س و شوری موجب کاهش ارتفاع بوتههای علف جارو
( )Kochia scoparia L.شده اس .که این کاهش ارتفاع در سر و
شوری  10/5و  23/1دسیزیمنسبرمتر در مقایسه با تیمرار  5/2دسری
زیمنسبرمتر به ترتیب برابر با  1/14و  3/36سانتیمتر بود .یزدی ()45
گزارا کرد که ارتفاع گیاه از ویژگیهای مورفولوژیکی اس .کره بره
شدت تح .تأثیر شوری قرار میگیرد .در گیاهان تح .تنش شروری،
عدم تورژسانس مناسب سلولها و تخصیص بیشتر مرواد سرنتز شرده
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جه .مقابله با تنش ،کوتاه شدن دوره رشد گیاه و نیرز مکرانیزمهرای
فرار از تنش همگی میتوانند مانع از توسعه عادی سلولها و در نتیجه

کاهش ارتفاع گیاه شوند (.)45

جدول  -2تجزیه واریانس اثر شوری آب آبیاری بر ویژگیهای رشدی علف هرز اویارسالم ارغوانی
Table 2- Analysis of variance for the effect of irrigation water salinity on growth characteristics of
purple nutsedge

میانگین مربعات ()MS
منابع

درجه

تغییرات
S.O.V

آزادی
df

ارتفاع
Height

سطح برگ
Leaf
Area

بلوک ()Block
تیمار
()Treatment
خ ا ()Error

2

102.87

26.6773

4

**530.1

**1757.6

42.5138
18.2
8
CV
16.89
8.55
** :معنیداری در س احتمال  1درصد

تعداد ساقه

وزن خشک

وزن خشک اندام

تعداد غده

در گلدان
Stem number
per plot
0.2667

اندام هوایی
Shoot dry
weight
0.2127

در گلدان
Tuber number
per plot
2.0667

زیرزمینی
Underground dry
weight
0.6578

**15.733

**7.7976

**44.433

**5.7902

0.4333
24.08

سطح برگ

بر اساس نتایس مقایسه میانگین بیشترین و کمترین سر بررگ
اویارسالم ارغوانی به میزان  79/75و  19/77سانتیمتر مربع به ترتیب
در س و شوری شاهد و  9دسیزیمنسبرمتر بدس .آمرد .آبیراری برا
س و شوری  7 ،5و  9دسی زیمنس بر متر س برگ این علف هرز
را نسب .به شاهد به ترتیب به میزان  68/08 ،65/31و  75/21درصرد
کاهش داد (شکل  1ب) .کاهش س برگ یکی از اولین واکنشهای
گیاهان در برابر تنش شوری میباشد ( 2و  .)7به این دلیل که تجمرع
ماده خشک و س برگ توسط شوری به طور نیوسرته کراهش مری
یابد ،ممکن اس .کاهش س برگ یکی از دییل کاهش رشد در اثر
شوری باشد .نیامد سریع تنش شوری ،کراهش میرزان توسرعه سر
برگ به موازات افزایش غلظ .نمک اس .)42( .کاهش س برگ را
میتوان در نتیجه کاهش سرع .گسترا سلولها و یا کاهش سرع.
تقسیم سلولی به عل .کم شدن آماس سلولی بیان نمود (.)41
تعداد ساقه

نتایس حاصل از برازا مدل ،حاکی از کاهش نمایی تعرداد سراقه
اویارسالم در اثر افزایش س و شوری بود .در سر و شروری  5و 7
دسیزیمنس بر متر تعداد ساقه اویارسالم نسب .بره تیمرار شراهد بره
ترتیب با  69/96و  80/03درصد کاهش همراه بود و بیشترین کراهش
این صف 84/98( .درصد) در اثر اعمال شوری  9دسیزیمنس بر مترر
حاصل شد (شکل  1پ) .بابایی و همکراران ( )5در آزمایشری کره بره
منظررور بررسرری اثررر تررنش شرروری برخصوصرریات برخرری صررفات
مورفولوژیررک ،فیزیولوژیررک و شرریمیایی گیرراه آویشررن ( Thymus
 )vulgaris L.انجام دادند گزارا کردند با افزایش س و شوری آب

0.6387
2.9833
0.4455
28.24
24.8
22.5
**: Means significant at 1% probability levels.

آبیاری ،تعداد ساقه جانبی آویشن کاهش یاف..
تعداد غده

مدل کاهشی نمایی برازا داده شده نشان داد با افزایش سر و
شوری ،تعداد غده اویارسالم ب رور قابرل مالحظرهای کراهش یافر،.
ب وری که در س  9دسیزیمنسبرمتر غدهای تولید نشد .بیشرترین
میزان این صف .در س شاهد حاصل شد که برابر برا  9/66غرده در
گلدان بود .س و شوری  5 ،3و  7دسریزیمرنسبررمترر تعرداد غرده
اویارسالم ارغروانی را نسرب .بره شراهد بره ترتیرب  68/94 ،55/17و
 93/16درصد کاهش داد (شکل  1ت) .اگرچه اویارسالم ارغوانی با بذر
و ریزوم نیز تکثیر میگردد ولی غدهها اصلیترین روا تکثیر آن مری
باشند ( .)24غدههای جدید در طول ریزوم حاصل از اولین غده جوانره
زده ،تشکیل میشوند ( .)43بنابراین بررای تشرکیل غرده ،جوانرهزنری
ریزومهرا از اهمیر .ویرژهای برخروردار اسر ..بررای شرروع فعالیر.
متابولیکی به منظور جوانهزنی یزم اس .که ابتردا میرزان معینری آب
توسط اندام تکثیری (بذر ،ریزوم و غده) جذب شود که بسته به ترکیب
شیمیایی و نفوذنذیری آنها متفاوت اس ..شوری بر کارآیی نفوذنذیری
غشای نالسمایی و دیواره سلولی تأثیری منفی گذاشته و ورود و خروج
یونها به سلول را مختل میکند .چنین به نظر میرسرد کره کراهش
جوانهزنی در اثر تنش شوری بره دلیرل کراهش نتانسریل اسرمزی یرا
تخریب مراحل متابولیکی جوانهزنی و افزایش ترکیبات فنولی میباشد.
افزایش این ترکیبات باعث کاهش جذب آب در طی مرحلره آبنوشری
شده و در نهای .باعث کاهش درصد و سرع .جوانرهزنری مریگرردد.
شوری از طریق کاهش نتانسیل آب و بال بع کاهش جذب آب توسط
اندام تکثیری و همچنین سمی .یونهای سدیم و کلر موجب کراهش

تأثیر تنش شوري حاصل از آب آبیاري و خاک بر خصوصیات رشدي علفهرز...

جوانهزنی میشرود ( .)19در مجمروع بره نظرر مریرسرد ریرزومهرای
اویارسالم در شرایط تنش شوری قادر به جوانهزنری و تکثیرر رویشری
نیستند که نشان میدهد این علف هرز نسب .به تنش شوری حساس
می باشد .این مورد توسط شمسی و احمد ( )40نیز گزارا شده اس.
که این گیاه در شرایط وجود تنش شوری مقاوم .بسیار زیادی ندارد.
وزن خشک اندام هوایی

با افزایش س و شوری ،میزان وزن خشک انردام هروایی ب رور
قابل مالحظهای کاهش یاف ..بیشترین و کمترین میزان ایرن صرف.
در س و شاهد و  9دسیزیمنسبرمتر بدس .آمرد کره مقردار آن بره
ترتیب برابر با  4/693و  0/791گرم در بوته بود .س و شروری  3و 5
دسی زیمنسبرمتر میزان وزن خشک اندام هوایی را نسب .بره شراهد
به ترتیب  47/30و  72/59درصد کراهش داد .هرمچنرین میرزان ایرن
صف .تح .س و  7و  9دسریزیمرنسبررمترر بره ترتیرب  78/26و
 83/14درصد کاهش یاف( .شرکل  1ث) .در آزمایشری گرزارا شرد
حداکثر وزن خشرک بوتره علرفهررز تراج خرروس ( Amaranthus
 )retrofelxus L.در شوری یک دسیزیمنسبرمتر مشاهده شرد و برا
افزایش شوری مقدار وزن خشک بوته کراهش یافر .ب روریکره در
شوری  3دسیزیمنسبرمتر به مقدار  16/31درصد و بیشرترین مقردار
کاهش در شوری  9دسیزیمنسبرمتر به میزان  31/33درصد مشاهده
گردید ( .)10کاهش وزن بیوماس کل به دلیل کاهش س فتوسرنتز
کننده ،کاهش طول مدت فعال فتوسنتزی برگ و کاهش انتقرال مروا
بررسی با ذخیرهای از ریشه به اندام هوایی میباشد .س انردامهرای
فتوسنتز کننده در اثر تنش شوری بر اثر مرگ تعدادی از برگها بسیار
کاهش مییابد و راندمان فتوسنتز برگهای باقیمانده نیز زیراد نمری-
باشد .از طرفی انتقال کربوهیدراتهای غیر ساختمانی از ریشه به اندام
هوایی در شرایط شوری نسب .به شرایط طبیعی کمتر اس ،.در نتیجه
زیس .توده کل تولید شده در اثر تنش شوری کاهش مرییابرد .دلیرل
دیگر کراهش وزن بیومراس کرل مریتوانرد ناشری از هزینره انررژی
متابولیک مربوه به سازگاری در شرایط تنش ،کاهش نرخ فتوسنتز در
واحد س برگ ،کاهش جذب کربن ،صدمه به باف.ها و رسیدن بره
حداکثر غلظ .نمکی باشد که گیاه آن را تحمل میکنرد ( .)2کراهش
وزن خشک اندام هوایی در اثر افزایش سر و شروری نشران دهنرده
حساس بودن علفهرز اویارسالم ارغوانی به تنش شروری در مراحرل
اولیه رشد رویشی میباشد.
وزن خشک کل اندام زیرزمینی

براساس نتایس مقایسه میانگین بیشرترین و کمتررین میرزان ایرن
صف .در س و شاهد و  9دسیزیمنسبرمتر بدس .آمد که مقدار آن
به ترتیب برابر با  4/332و  0/831گرم در بوته بود .س و شوری  3و
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 5دسیزیمنسبرمتر میزان وزن خشک اندام زیرزمینری را نسرب .بره
شاهد به ترتیب  43/88و  61/01درصد کاهش داد .همچنین بیشرترین
میزان کاهش ایرن صرف .تحر .سر و  7و  9دسریزیمرنسبرمترر
مشاهده شد که به ترتیب برابر با  73/01و  80/81درصد بود (شکل 1
ج) .کاهش وزن خشک ریشه همانند سایر اندامهای گیاهی در نتیجره
اثرات منفی تنش شوری روی میدهد که ریشههرا و سراقههرای کرم
وزنتری توسط گیاهچه تولید مریشرود .سرمی .یرونی ،عردم تعرادل
عناصر غذایی و به هم خوردن تنظیم اسمزی از اثررات ترنش شروری
اس ..ریشه اندامی اس .که وییفه جرذب آب و امرال معردنی را بره
عهده دارد و تنش شوری بیشتر از ناحیه ریشه به گیاه وارد مریشرود،
بنابراین ریشه اولین اندامی اس .که با تنش شوری مواجره مریشرود.
یکی از شاخصهای مؤثر در تحمل به شوری حفظ آماس سلولی اس.
و تنظیم اسمزی در اثر جذب نمک (یونهای نمکری) و سراختن مرواد
آلی انجام میشود .گیاهان برای ساختن مواد آلری (گالیسرین بترائین،
سوربیتول ،نرولین و مانیتول) انرژی زیادی صرف میکنند که با صرف
انرژی زیاد جه .تنظیم اسمزی برای مقابله با شوری باعرث کراهش
کارایی ریشه در تأمین عناصر غذایی و آب برای سایر اندامها میشرود
و رشد اندامهای هوایی کاهش یافته و در نتیجه ترنش شروری باعرث
کاهش اندام زایی و تولید ماده خشک شده و در نهای .کاهش انتقرال
مواد غذایی از لپهها به محور جنینی را بره دنبرال داشرته و در نتیجره
کاهش وزن ریشه و وزن ساقه را منجر میشود (.)20
آزمایش دوم
اثر تننش ونورخ خنا بنر روند علن

هنرز اویارسن م

ارغوانی

نتایس تجزیه واریانس (جدول  )3نشان داد که صفات ارتفاع ،س
برگ ،تعداد ساقه در گلدان ،وزن خشک اندام هروایی ،تعرداد غرده در
گلدان و وزن خشک اندام زیر زمینی ( )P<0.01علف هرز اویار سالم
تح .تأثیر معنیدار شوری خاک قرار گرف..
ارتفاع بوته

نتایس مقایسه میانگین نشران داد میرزان کراهش ایرن صرف .در
س و نایین شوری ( 1و  3دسیزیمنسبرمتر) در مقایسره برا سر و
بایتر آن کمتر بود .به گونهای که ارتفاع اویارسالم ارغوانی در شوری
 7و  9دسیزیمنسبرمتر نسب .بره شراهد بره ترتیرب 34/30و 44/35
درصد کاهش یاف( .شکل  2الف) .درهکی و همکراران ( )10گرزارا
کردند با افزایش س و شوری خاک ،ارتفاع علرفهررز تراج خرروس
کاهش یاف ..این محققین بیان کردنرد ارتفراع بوتره در شروری یرک
دسیزیمنسبر متر بیشترین مقدار را داشته و با افزایش شروری بره 3
دسیزیمنس بر متر کاهش  6/66درصدی و در شوری  9دسی زیمنس
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بر متر حداکثر کاهش ارتفاع ،به میزان  10/22درصد حاصل شد.
جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر شوری خاک بر ویژگیهای رشدی علف هرز اویارسالم ارغوانی
Table 3- Analysis of variance for the effect of soil salinity on growth characteristics of purple nutsedge
میانگین مربعات ()MS

منابع

درجه

تغییرات
S.O.V

آزادی
df

بلوک ()Block
تیمار ()Treatment
خ ا ()Error

2
4
8

CV

*و** :معنیداری در س

تعداد ساقه
ارتفاع بوته
Plant
height

سطح برگ
Leaf
area

92.867
**562.6

102.545
**1180.69

وزن خشک اندام

در گلدان
Stem
number per
plot
1.6667
**21.233

1.6394
**4.0629

1.0833
21.86

0.2363
22.53

21.4444
37.2
12.49
10.07
احتمال  5و  1درصد

سطح برگ

برازا مدل کاهشی نمایی نشان داد متناسب با افرزایش سر و
شوری خاک به تدریس س برگ علفهرز کاهش یافته اس ..میرزان
کاهش این صف .در س و  3و  5دسیزیمنسبرمتر نسب .به شراهد
برره ترتیررب برابررر بررا  24/39و  54/35درصررد بررود .در س ر و دیگررر
تیمارهای شوری ،کمترین میزان این صف .در اثر اعمال شوری  7و 9
دسیزیمنسبرمتر حاصل شد که نسب .به شاهد بره ترتیرب  58/54و
 80/89درصد کاهش داش( .شکل  2ب) .محققین ایهار داشرتند کره
افزایش س و شوری موجب کاهش طول و عرض برگ و بره دنبرال
آن کاهش س برگ می شود ( .)33در بررسی دیگرری ،برا ارزیرابی
تحمل به شوری ژنوتیپهای مختلف گندم ( )14کاهش س برگ و
وزن خشک گیاه همراه با افزایش س شوری گزارا شده اس..
تعداد ساقه

بر اساس نتایس مقایسه میانگین بیشرترین تعرداد سراقه در سر
شاهد و کمترین میزان این صف .در س و  7و  9دسیزیمنسبرمترر
بدس .آمد .تعداد ساقه در س و  3و  5دسی زیمنس بر متر نسب .به
شاهد به ترتیب  33/42و  57/14درصد کاهش یاف ..بیشترین کاهش
تعداد این صف .در اثر اعمال س و شوری  7و  9دسیزیمنسبرمترر
بدس .آمد که نسب .به شاهد به ترتیب برابرر برا  81و  95/28درصرد
بود .این نتیجه نشان میدهد که تولید ساقه اویارسالم ارغوانی تحر.
تأثیر اثرات مضر شوری قرار گرفته اس( .شکل  2پ) .شروری خراک
باعث کاهش رشد و تعداد ساقه گیاه و در غلظ.های زیاد نمک منجر
به توقف آشکار رشد میشود .عل .این امر کاهش نتاسیل آب موجرود
در خاک یا اثر اسمزی ناشی از حضور نمک در خاک اس .کره جرذب
آب توسط ریشه را محدود میسازد .با کاهش رشرد سراقه در شررایط
شور ،وزن ساقه و در نهای .ماده خشک گیاه کاهش مییابد ( .)26اثر

هوایی
Shoot dry
weight

تعداد غده

وزن خشک

در گلدان
Tuber
number per
plot
0.8667
**18.1

1.3096
**3.2328

0.2
9.86

0.0686
12.53

اندام زیرزمینی
Undergroun
d dry weight

* , **: Means significant at 5 and 1% probability levels

تنش شوری و ناس گیاهان به آن بسیار نیچیده اسر ..ایرن ناسر از
غلظ .نمک ،نوع یونها ،عوامل مختلف محی ی و مرحله رشد و نمو
گیاه تأثیر مینذیرد .تنش شوری جذب عناصر غرذایی و فعالیر.هرای
سوخ .و سازی گیاه را تح .تأثیر قررار مریدهرد .کراهش آب قابرل
دسترس در شرایط شوری به همراه ایجراد اثرر سرمی .یرونی برخری
عناصر (از جمله سدیم و کلر) و عدم تعرادل غرذایی ،موجرب کراهش
عملکرد گیاه میشود (.)28
تعداد غده

غدهدهی در اویارسالم به شدت تح .تأثیر شوری خراک (امرال
خاک) قرار گرف ،.بنابراین غلظ .نمرک موجرود در خراک مریتوانرد
غدهدهی علفهرز را تح .تأثیر قرار دهد .مدل کاهشی نمایی برازا
داده شده نشان داد با افزایش تنش شوری ،تعداد غده اویارسالم ب ور
قابل مالحظهای کاهش مییابد .بیشترین تعداد این صرف .در سر
شاهد تولید شد که برابر با  8/33غرده در گلردان برود .تعرداد غرده در
س و  7 ،5 ،3و  9دسیزیمنسبرمتر نسب .به شراهد بره ترتیرب برا
 36/01و  63/98 ،51/98و  75/99درصد کاهش همراه بود (شکل .)2
شوری خاک از طریق کاهش نتانسیل آب و سمی .یونهای خاص از
قبیل سدیم ،کلر و همچنین کاهش یونهای غرذایی مرورد نیراز گیراه
مانند کلسیم و نتاسیم بر جوانهزنی ریزومها و رشرد آنهرا ترأثیر مری
گذارد که نتیجه آن عدم تولید غده میباشد ( .)19در این آزمایش نیرز
مشاهده شد با افزایش غلظ .نمک خاک تعداد غده اویارسالم کاهش
یاف .ب وریکه کمترین تعداد این صف 2( .غده در گلدان) در سر
 9دسیزیمنسبرمتر حاصل شد.
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)b( ب

)c( پ

)e( ث

)d( ت

)f( ج

 وزن خشک اندام هوایی (ث) و وزن خشک،) تعداد غده (ت،) تعداد ساقه (پ،) سطح برگ (ب،) تأثیر شوری آب آبیاری بر ارتفاع (الف-1 شکل
اندام زیرزمینی (ج) علفهرز اویارسالم ارغوانی؛ نقاط نشانگر مقادیر واقعی صفات اندازهگیری شده و خط رسم شده نمایانگر مدل کاهشی نمایی
)a=0.05(  اختالف معنیداری با هم ندارندFLSD  دادههای با حروف مشابه بر اساس آزمون.برازش داده شده است
Figure 1- The effect of irrigation water salinity on the height (a), leaf area (b), stem number (c), tuber number (d), shoot dry
weight (e), and underground dry matter (f) of purple nutsedge. The points indicate the actual measured values and plotted
curve indicates the fitted exponential decay model. Data with the same letters show no significant difference (a= 0.05) based
on FLSD test
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وزن خشک اندام هوایی

نتیجهگیری

مدل کاهشی نمایی برازا داده شرده نشران داد افرزایش سر و
شوری منجر به کاهش وزن خشک اندام هوایی شده اسر ..بیشرترین
میزان این صف 3/454( .گرم در بوته) در س شاهد بدس .آمرد .در
مقایسه با شاهد ،میزان کاهش وزن خشک اندام هوایی در س و  3و
 5دسیزیمنسبرمتر به ترتیب  37/98و  56/45درصد بود .هرمچنرین
بیشترین میزان کاهش این صف .در س و  7و  9دسیزیمنسبرمترر
مشاهده شد که نسب .به شاهد بره ترتیرب برابرر برا  71/94و 87/08
درصد بود (شکل  2ت) .دادرس و همکاران ( )9بیران کردنرد کراهش
س و فتوسنتز کننده و مصرف بریش از حرد انررژی بررای کنتررل و
کاهش اثر تنش شوری افزایش غلظ .کلریرد سردیم بررای برقرراری
تعادل یونی و اسمزی به منظور جلوگیری از سمی .یونها و نیز حفظ
آماس سلولی میتواند از علل عمده کاهش عملکررد مراده خشرک در
بسیاری از گیاهان باشد .حمیداوی و همکاران ( )19نیز کراهش مراده
خشک علف هرز حلفه را تح .تأثیر تنش شوری گرزارا داد .بابرایی
زارچ و همکاران ( )6نیز گزارا دادند که با افزایش شوری خراک از 4
به  16دسیزیمنسبرمتر کاهش  90درصدی ماده خشرک علرفهررز
چاودار اتفاق افتاده اس ..کاهش جذب آب توسرط گیراه و نیرز اثرراث
سمی یونهای  Na+و  Cl-ناشی از حضور غلظ.های زیاد این یونها
در محلول خاک از جمله دییل کاهش بیوماس گیراه در ایرن شررایط
عنوان شده اس ..همچنین رودریگز و همکاران ( )35کاهش بیومراس
در گیاهان تنش دیده (تنش شوری) را در نتیجه کراهش وزن خشرک
ریشه و ساقه و برگ گیاه عنوان نمودند.

اگرچه واکنش گونههای گیاهی به ترنش شروری بسریار متفراوت
اس ،.لیکن نتایس م العات متعدد در این زمینه ،امکران تقسریم بنردی
کلی گیاهان به لحاظ میزان حساسی .به تنش شوری را فراهم نمروده
اس ..طبق تحقیقات قبلی ،رشد گلیوکوفی.ها که شامل اکثر گیاهران
زراعی هستند در محدوده شوری  10تا  20دسیزیمنس بر متر کاهش
شدید یافته و یا کامالً متوقف و در نهای .منجر به مرگ گیاه میشود.
در حالی که هالوفی.ها در شوریهای  30تا  50دسی زیمنس بر مترر
زنده میمانند ( .)1ب ور کلری گیاهران متحمرل بره شروری همچرون
چغندرقند در شوری  20دسی زیمنس بر متر تنهرا  20درصرد کراهش
وزن خشررک دارد ،در حررالی کرره گیرراه هالوفیرر .سرروئدا ( Suaeda
 )maritimaدر این محدوده شوری بدون هیگ کاهش رشدی ،به رشد
م لوب خود ادامه میدهد .در همین محدوده ،گیاه نیمه حساس ننبره
 60درصد کاهش وزن خشک داشته و گیاه حساسی همچون سرویا در
این شوری خواهد مرد ( .)28نتایس حاصل از تحقیق حاضر در ارتباه با
شوری خاک و آب آبیاری نشان داد که تنش شوری باعث ایجراد آثرار
منفی شدید بر کلیه ویژگیهای رشدی علفهررز اویارسرالم ارغروانی
شد تا جایی که در شوری  9دسی زیمنس برر مترر در هرر دو شررایط
شوری آب و خاک ،حدود  85درصد کاهش وزن خشک اندام هوایی را
داشتیم .همچنین تولید غده در س شوری  9دسیزیمنس بر متر در
آزمایش شوری خاک کاهش شدید ( 76درصد) و در آزمرایش شروری
آب توقف کامل را تجربه نمود .لذا ب ورکلی میتوان گف .ایرن علرف
هرز سمس در گروه علفهای هرز حساس و یا حداقل نیمه حساس بره
شوری قرار میگیررد .برر اسراس نترایس ایرن تحقیرق انتظرار مریرود
اندامهای هوایی ،غدهها و ریزومهای اویارسالم در شرایط تنش شوری
کاهش رشد شدیدی را تجربه کرده و دامنه گسترا ایرن علرف هررز
سمس در شرایط آب و خاک شور محدود گردد و با گسترا شورشردن
خاکها در مناطق خشک و نیمه خشک ،در آینده شاهد کاهش حضور
این علف هرز در بوم نظامهای کشاورزی باشیم .نتایس این تحقیرق از
سوی دیگر نشان میدهد جهر .کنتررل تلفیقری ایرن علرف هررز در
مناطق با گسترا زیاد میتوان از آبیاری با آب شور استفاده نمود کره
خود مستلزم برنامه ریزی دقیق و کش .گیاهران زراعری متحمرل بره
شوری همچون جو زراعی اس ..البته باید توجره داشر .خصوصریات
تودههای مختلف علفهای هرز از نظر تحمل به شوری و خشرکی در
بسیاری از موارد متفاوت بوده که این تفاوتها ممکرن اسر .متراثر از
محیط رشد گیاه مادری ،عوامل ژنتیکی و یا هر دو باشد ( .)15لذا باید
توجه داش .که ممکن اس .میزان تحمل این تروده از اویارسرالم برا
توده های دیگر مناطق متفاوت باشد و لذا تکرار این تحقیقات بر روی
تودههای مناطق دیگر قابل توصیه اس..

وزن خشک کل اندام زیرزمینی

با افزایش س و شوری میزان وزن خشک اندام زیرزمینی ب رور
قابل مالحظهای کاهش یاف ..بیشترین و کمترین میزان ایرن صرف.
در س و  1و  9دسیزیمنسبرمتر بدس .آمد که مقدار آن به ترتیرب
برابر با  3/655و  0/902گرم در بوته بود .سر و شروری  7 ،5 ،3و 9
دسی زیمنس بر متر میزان وزن خشک اندام زیرزمینری را نسرب .بره
س  1دسیزیمنسبرمتر به ترتیب  36/08و  59/91 ،42/84و 75/32
درصد کاهش داد (شکل  2ج) .در این راستا حیدری و همکراران ()18
نیز گزارا دادند که با افزایش تجمع امال نمک در محریط ریشره از
رشد و توسعه بسیاری از گیاهان کاسته میشرود .دلیرل ایرن کراهش
مرتبط با کاهش نتانسیل اسمزی محلول خاک یا محلول غذایی اس.
که مانع جذب آب و امال مورد نیاز توسط ریشه گیاه میشرود .عردم
تعادل عناصر غذایی و نیز سمی .برخی از یونها همانند سدیم و کلرر
در گیاهان از دیگر دییل کاهش رشد در این شرایط به شمار مریرود
(.)29
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 تعداد غده (ث) و وزن خشک،) وزن خشک اندام هوایی (ت،) تعداد ساقه (پ،) سطح برگ (ب،) تأثیر تنش شوری خاک بر ارتفاع (الف-2 شکل
اندام زیرزمینی (ج) علف هرز اویارسالم ارغوانی؛ نقاط نشانگر مقادیر واقعی صفات اندازهگیری شده و خط رسم شده نمایانگر مدل کاهشی نمایی
)a=0.05(  اختالف معنیداری با هم ندارندFLSD  دادههای با حروف مشابه براساس آزمون.برازش داده شده است
Figure 2- The effect of soil salinity on the height (a), leaf area (b), stem number (c), tubers number (d), shoot dry weight (e),
and underground dry matter (f) of purple nutsedge. The points indicate the actual measured values and plotted curve
indicates the fitted exponential decay model. Data with the same letters show no significant difference (a=0.05) based on
FLSD test
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