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چکیده
شناخت و آگاهی از رفتار و خصوصیات بیولوژیکی علفهای هرز نقشی مهم در مدیریت آنها دارد .این آزمایش نیز بهمنظور بررسی اثر عمق دفقن
غده و بافت خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسالم ارغوانی در سال  1396در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان بهصقورت
فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل سه نوع بافت خاک مختلف(لوم شنی ،لوم سیلتی و لقوم
رسی) و پنج عم دفن غده در پنج سطح (32 ،22 ،12 ،2و  42سانتیمتر) بود .نتایج نشان داد زمان سبز شدن ،درصقد سقبز شقدن ،وزن خشق انقدام
زیرزمینی و تعداد غده تولیدی اویارسالم ارغوانی تحت تأثیر عم دفن غده و نوع بافت خاک قرار گرفتند .با افزایش عم دفن غده در هر سه نوع بافت
خاک تمامی صفات بطور قابل مالحظهای کاهش یافت اما بین بافتهای مختلف خاک تفاوتهایی وجود داشت ،ولی ظهور علف هرز به تأخیر و نهایتقا
متوقف شد .در رابطه با عم دفن غده ،بیش از  80درصد توزیع و پراکنش اندام زیر زمینی در عم دو تا  12سانتیمتری خاک تشکیل شد .در عم های
 32و  42سانتیمتری بافتهای لوم رسی و لوم سیلتی درصد جوانهزنی و ظهور  100درصد کاهش یافت وگیاهچهای سبز نشد ..بنابراین به نظر میرسد
استفاده از روشهای کنترل غیرشیمیایی مانند شخم عمی در جهت به تأخیر انداختن ظهور ،رشد و پراکنش این علف هرز مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :مدیریت غیرشیمیایی ،درصد سبز شدن ،شخم عمی  ،لوم رسی ،گیاهچه

مقدمه

1

اویارسالم ارغوانی ( )Cyperus rotundus L.گیاهی چند ساله از
تیره جگقن ( )Cyperaceaeاست که در سراسقر منقاط گرمسقیری و
نیمه گرمسیری دنیا گسترش یافتهاست ( .)7این گیقاه چهقار کربنقه و
سریع الرشد ( )11است و از طری سیستم گسترده زیرزمینی و غدههقا
بهسرعت تکثیر مییابد و از توان رقابت باالیی برخقوردار اسقت (.)19
بهطوریکه در بیش از  92کشقور و  50نقوع محصقول زراعقی ایجقاد
خسارت میکند .از ایننظر بهعنوان سمجترین علف هقرز دنیقا مطقرح
میباشد .مقدار خسارت آن در گیاهان زراعی متفاوت است.
از مهمترین خصوصیات اویارسالم توان غدهزایی باالی آن اسقت.
اویارسالم ارغوانی بذرهای فراوانی نیز تولید مقیکنقد امقا فقق پقنج
 4 ،2 ،1و  -5دانشجوی دکتری علوم علفهای هقرز و دانشقیاران گقروه زراعقت و
اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محق اردبیلی ،اردبیل
(Email: faramarz.rafiee@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
 -3استادیار بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،مرکقز تحقیققات و آمقوزش
کشاورزی جنوب کرمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،جیرفت
DOI: 10.22067/jpp.v33i2.76397

درصد آنها دارای قابلیت جوانهزنقی بقوده و قادرنقد گیقاه جدیقدی را
ایجاد کنند ( )16بنابراین انتشار و پراکنش این علفهای هرز بیشتر بقا
غدهها انجام می گیرد ( .)13به طوریکه در ی بررسقی گلقدانی کقه
فق ی غده کشت شده بود پس از  4ماه توانست  550غقده و 365
اندام هوایی تولید کند .همچنین در مرزعهای که ی غده کشت شده
بود پس از سقه مقاه  1200غقده تولیقد شقد ( .)8یق تق غقدهای
اویارسالم این قابلیت دارد که تا  515متر گسترش یابد و  750انقدام
هوایی در مدت  24هفته تولید کند (.)22
درک صحیح از رفتار بیولوژیکی علفهای هقرز در سیسقتمهقای
تولید نخستین گام استراتژی در مدیریت مناسب آنها محسقوب مقی
شود .درک از توانایی تولید مثل و انتشار میتواند به پیش بینی انتشقار
در مناط جدید کم کند و همچنین در کنترل مؤثر مفید باشد ،زیرا
غدهها نقش مهمی در تولید مثل اویارسالم ارغوانی بازی مقیکننقد و
مؤثرترین اقدام کنترلی با کاهش تراکم و زیستایی غدهها حاصل مقی
شود ( .)2افزایش عم دفن ،باعث کقاهش درصقد جوانقهزنقی و نیقز
نهایتا تراکم اویارسالم ارغوانی را کاهش میدهد ،بر اسقا مطالعقات
موجود ،عم دفن غده اویار سالم ارغوانی نقش مهمی در زمان سقبز
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شدن شروع دوره رقابت ایفا میکند .بطوریکه  99/8درصد از غدههقا
که در عم صفر تا دو سانتیمتر کشقت شقده بودنقد سقبز شقدند در
حالیکه فق ی تا پنج درصد از غقدههقا از عمق  50سقانتیمتقری
توانایی جوانهزنی و ظهور داشتند ( .)1گزارشها نشان داده اسقت کقه
 60تا  70درصد غدهها در الیه صفر تا  20سقانتیمتقری خقاک ققرار
دارند ( .)12با این وجود ،سیریواروانا و نیشیموتو ( )20نشان دادنقد کقه
 95درصد غده ها در  30سانتیمتری باالی خاک قرار دارند ،در حقالی
که ،برخی از محققین عقیده دارنقد کقه غقدههقا معمقوال در الیقه 45
سانتیمتری خاک تشکیل میشوند ( .)3در اغلب خاکها بیشقتر از 80
درصد غدهها در الیه  15سانتیمتری خاک قرار دارند.
در بین خصوصیات فیزیکی خاک ،بافقت خقاک بقر ویژگقیهقای
رشدی گیاه ،توسعه اندامهای زیر زمینقی آن بقهخصقو در گیاهقان
بنهای مثل زعفران و میزان نفوذ و نگهداری آب نقش به سقزایی دارد
( .)9عقیده بر این است که ریزومهای اویارسالم ارغوانی در بافتهای
سنگین خاک کمتر نفوذ میکنند اما در بافتهای سب خقاک بیشقتر
نفوذ و گسترش می یابند .در اویارسالم ارغوانی  44تا  50درصقد وزن
خش به غده اختصا دارد در حالیکه در اویارسالم زرد 28 1تقا 33
درصد وزن خش را در غدهها ذخیره مقیکنقد ( .)15نتقایج مطالعقه
عزیزی و همکاران روی بررسی اثر خصوصیات فیزی وشیمیایی خاک
بر ویژگیهای زراعی زعفران نشقان داد کقه همبسقتگی منفقی معنقی
داری بین درصد ر خاک با تعداد بنه و وزن خش بنه زعفران وجود
دارد( .)4بنابراین توسعه اندامهای زیرزمینی در بیولوژی علفهای هرز
مهم و و نقش کلیدی دارد .انتخاب مناسبترین ابقزار بقرای مقدیریت
علفهای هرز ،نیاز به شناسایی چرخه زندگی آنها دارد ،زیقرا در ایقن
صورت میتوان از ابزارهایی که بر جمعیت علفهای هقرز اثقر منفقی
دارد بهرهوری بیشتری بدست آورد .با شناخت کامل مراحل نموی گیاه
و کسب بینش نسبت به الگوی رشد و نمو فصلی آن ،میتوان تققویم
زمانی برای نمو ارائه داد که این مسئله در پیشبینی آلودگی مزرعه به
علفهای هرز مفید خواهد بود ( .)5دفقن عمیق تقر انقدام رویشقی در
خاک گرچه حفاظت بیشتری را به دنبال دارد ولی شانس کمتری برای
رشد و جوانقهزنقی موفق در بقر خواهقد داشقت ( .)18ویرینق ()21
گزارش نمود که دفن عمی غدههای ریشهای فیکاریا حداقل برای دو
سال باعث کاهش جمعیت آن میشود .لذا با توجه به اهمیت شقناخت
دقی بیولوژی و توانایی تولید مثل علفهای هقرز در رفقع پیچیقدگی
های مربوط به مدیریت ،این پژوهش به منظقور بررسقی تقاثیر عمق
دفن غده و نوع بافقت خقاک بقر ویژگقیهقای رشقد آتقی علقفهقرز
اویارسالم ارغوانی انجام شد.

مواد و روشها
1- Cyperus esculentus L.

ایققن تحقیقق در تابسققتان  1396در محوطققه مرکققز تحقیقققات
کشاورزی جنوب کرمان انجام شد .آزمقایش بقهصقورت فاکتوریقل دو
عاملی ( )5 × 3در پایه طرح بلوکهای کامل تصقادفی در سقه تکقرار
اجرا شد .فاکتورهای آزمایشی شامل بافت خقاک در سقه سقطح (لقوم
شنی ،لوم سیلتی و لوم رسی) و عم های دفن در پنج سقطح (،12 ،2
32 ،22و  42سانتیمتر) بودند .غدههای مورد نیاز با سایز یکسان یق
گرم از مزارع اطراف جمعآوری شدند .خاک مورد استفاده از سه منطقه
کشاورزی جیرفت که دارای بافتهای مختلف بودنقد تهیقه و پقس از
انتقال به آزمایشگاه آب و خقاک مرکقز تحقیققات کشقاورزی و منقابع
طبیعی جیرفت جهت تعیقین خصوصقیات فیزیکقی و شقیمیایی مقورد
آزمایش قرار گرفت (جدول .)1
سپس خاکها در اتوکالو با دمای  120درجه سانتیگراد به مقدت
ی ساعت استریل و از نظر آلودگی به هرگونه بذور درشت علف هرز
با ال پاکسازی شدند .جهت تقویت خاک(براسا آزمون خقاک) از
کود اوره ( 46درصد نیتروژن خالص) ،سوپرفسفات تریپقل (حقاوی 46
درصد اکسید فسفر) و سقولفات پتاسقیم(حاوی  44درصقد پتقا ) بقه
ترتیب به مقدار  200،150و  100کیلوگرم در هکتار ( 0/025 ،0/037و
 0/05گرم به ازای هر کیلوگرم خاک) بهصورت محلول قبل از کاشت
به خاک گلدانها اضافه شد.
آزمایش در محوطه مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان انجام
شد ،بدین منظور پنج غده با وزن یکسان ی گرم در گلدانهقایی (بقا
ارتفاع  45سانتیمتر ،قطر دهانه و کف به ترتیب  25و  18سانتیمتقر)
که با بافتهای خاک ( 7/100کیلوگرم) مذکور پر شده بود در عمق -
های مورد نظر کشت شد .آبیاری گلدان ها به روش قطرهای بقا ققرار
دادن نوار آبیاری بر روی گلدانها انجام گرفقت .صقفات درصقد سقبز
شدن غده (تعداد کل جوانهزدهها) ،زمان سبز شدن (بر حسب روزهقای
پس از کاشت) ،تعداد غده تولیدی (با شمارش تعداد غده جدیقد تولیقد
شده) و وزن خش اندام زیرزمینقی (130روز پقس از کاشقت) در هقر
گلدان اندازهگیری شد .برای اندازگیری وزن خشق انقدام زیرزمینقی،
ابتدا بوتهها کفبر ،اندامهای زیرزمینی تفکی و بعد از خقاکشقویی،
درون پاکتهای کاغذی قرار داده شدند و در نهایقت پقس از خشق
شدن به مدت  72ساعت در دمای  75درجه سقانتیگقراد در آون وزن
خش تعیین شد .سپس دادهها با استفاده از نرم افقزار SAS.ver.9.1
آنالیز شدند و بهمنظور ارزیابی واکنش اویارسالم ارغوانی به عم غده
و نوع بافت خاک از ی مدل چندجملقهای درجقه سقه اسقتفاده شقد.
نمودارها و اشکال توس نقرمافقزار  Sigma plot ver.12و Excel
 ver.2013رسم گردید.
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بافت خاک
Table1- Soil Texture Physical and Chemical Characteristics

خصوصیات شیمیایی

خصوصیات فیزیکی

Chemical Characteristics

Physical characteristics

هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)

رس()%

سیلت()%

شن ریز ()%

بافت خاک

)ECe (ds/m

)Clay (%

)Silt (%

)Sand (%

Soil texture

7.4

2.23

12

18.5

69.5

لوم شنی

7.7

2.48

9.5

62.5

28

7.9

2.83

32

35.5

32.5

pH

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس جدول  2نشان داد که اثر عم دفقن غقده،
نوع خاک و اثر متقابل آنها بر زمان سبز شدن ،درصد جوانه زنی غده،

Sandy loam

لوم سیلتی
Silty loam

لوم رسی
Clay loam

تعداد غده و وزن خش اندام زیرزمینی در سطح ی
بوده و کامال تحت تأثیر قرار گرفت.

درصد معنیدار

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر عمق دفن غده و نوع بافت خاک بر صفات رویشی اویارسالم ارغوانی
Table 2- Analysis of variance for the effect of tuber burial depth and soil type on vegetative and reproductive traits of
Cyperus rotundus L.
میانگین مربعات()MS

تعداد غده

درصد سبز شدن غده

Tuber
number

(درصد) Emergence
)percentage (%

*1.62

*95

زمان سبز
شدن(روز)

وزن خشک اندام
زیرزمینی(گرم)

درجه آزادی

منابع تغییر

df

S.O.V

Time of
emergence
)(day
*0.82

*0.38

2

**14.15

**875

**66.82

**1.99

4

**109.28

**5890.83

**735.41

**22.52

2

**9.21

**450

**175.88

**4.11

8

0.72

22.38

0.75

0.56

28

27.33

18.43

7.23

** معنیدار در سطح احتمال ی

Underground dry
)weight(gr

بلوک ()r()Block
عم دفن غده ()a
)tuber burial depth(a
نوع خاک ()b()soil type

عم دفن غده * نوع خاک ()a.b
)tuber burial depth * soil type(a.b
خطا()error

39.89

ضریب تغییرات ()cv

درصد * ،معنیدار در سطح احتمال پنج درصد n.s ،غیر معنیدار

** Means significant at 1% probability levels,* Means significant at 5% probability levels, n.s No Means significant

زمان سبز شدن

سرعت سبز شدن یا ظهور در سطح خاک اویارسالم ارغقوانی در
خاک سب و عم کم سریعتر بود ،بطوریکه در خاک لوم شنی و در
عم دو سانتیمتر  7/6روز پس از کاشت (کمترین زمان) غدهها سقبز
شدند و خاک لوم سیلتی و لوم رسی در رتبه بعدی قرار گرفتند (شکل
 .)1به عقیده کوزنس و همکارانش ،اهمیت زمقان نسقبی سقبز شقدن

علفهرز نه تنها از تراکم آن کمتر نمی باشد بلکه به همان انقدازه بقر
کاهش عملکرد گیاهان زراعی مؤثر است (.)6
عم های دو سانتیمتری به ترتیب در خاکهای لوم شقنی ،لقوم
سیلتی و لوم رسی به 9 ،7و 13روز زمان برای سبز شقدن الزم دارنقد
که نشان داد ،در بافت سب زمان سبز شدن کوتاهتر میباشد .در هقر
سه نوع خاک با افزایش عم خاک تا عمق  22سقانتیمتقری تعقداد
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روزهای الزم برای سبز شدن افزایش یافت .در عم  32سانتیمتقری
در بافتهای لوم رسی و لوم سیلتی هیچ غدهای سبز نشد و در بافقت
لوم شنی در عم  32سانتیمتری  25روز پس از کاشت غدههقا سقبز
شدند و در عم  42سانتیمتری هیچ غدهایی سبز نشقد .بنقابراین بقا
افزایش عم دفن غده زمان ظهور گیاه اویارسالم بهتقأخیر افتقاد بقه
طوریکه در عم های بیشتر هیچ غدهای توان جوانهزنقی و ظهقور را
نداشت .در عم های پایینتر ،نقور و انقدازه انقدام رویشقی از عوامقل
محدود کننده ظهور اندام هوایی محسوب میشوند .بنابراین میتوان از

شخم عمی و دفن غدهها در عم های بیشتری از خاک بسته به نوع
بافت زمان ظهور آنها را در مزرعه به تأخیر انداخت ،در ایقن فرصقت
گیاه مورد نظر رشد خود را شروع کرده و اویارسقالم ارغقوانی کقه بقا
تأخیر سبز میشوند قادر به کامل کردن چرخقه زنقدگی خقود نبقوده و
توانایی رقابتی کمتری با گیاه زراعی خواهند داشت .ویرین گقزارش
کرد که دفن عمی غدههای ریشهای فیکاریا حقداقل بقرای دو سقال
باعث کاهش جمعیت آن میشود (.)21
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y = 0.0032x3 – 0.2548x2 + 5.0273x – 1.4192

Figure 1- The Effect of tuber burial depth and soil type on Time of emergence of Cyperus rotundus L.

درصد سبز شدن غده

نتایج آزمایش نشان داد با افزایش عم کاشت درصقد سقبز شقدن در
بافت خاک مورد آزمایش کاهش یافت (شکل  .)2بهطوریکه بیشترین
مقدار سبز شدن در خاکهای لوم شنی در عم دو سانتیمتری با 85
درصد و کمترین میزان درصد سبز شدن در خاکهقای لقوم سقیلتی و
لومرسی در عم های  32سانتیمتری به بقاال و در عمق  42سقانتی
متری در خاک لوم شنی بودهاست کقه بقا عقدم سقبز شقدن و ظهقور
گیاهچه مواجه شدهاند .بنابراین درصد جوانهزنی در عمق هقا و بافقت
های مختلف متفاوت بود .بطوریکه در عم های کمتر از  12سانتی-
متری در هر سه نوع بافت خاک مورد مطالعقه بیشقترین درصقد سقبز
شدن و ظهور میباشد .عبدالستار نیز بیشترین درصد سبز شقدن را در
خاک لوم شنی و در عم دو سانتیمتری گقزارش کقرد ( .)1شقناخت
اکولوژی جوانهزنی و سبز شدن علفهای هرز نقش مهمی در مدیریت

آنها دارد .در بررسی اثر عم ریزوم در خاک بقر ظهقور و رشقد نعنقاع
وحشقی ( )Mentha arvensis L.نشقان داده شقده اسقت کقه دفقن
ریزومهای این گیاه با استفاده از شخم برگقردان در عمق  20سقانتی
متری ی ابزاری برای کنترل آن میباشد ،زیقرا تقوان ظهقور از ایقن
عم را ندارد و محصول سریعتر استقرار ،رقابت و رشد خود را تا قبقل
از ظهور نعناع وحشی شروع میکند (.)14
وزن خشک اندام زیرزمینی

بر اسا نتایج ،وزن خش اندام زیرزمینی اویارسالم ارغقوانی در
بافتهای مختلف خاک و عم های دفن غده مختلف در این خاکهقا
روند کامال متفاوتی دارد (شقکل  .)3بطقوریکقه در بافقت لقومشقنی
بیشترین وزن خش در عم دو سانتیمتری و کمترین در عمق 42
سانتیمتری به میزان (صفر) میباشد
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y = -0.0043x3 + 0.3225x2 - 8.3341x + 99.534

R² = 0.9775

y = 0.0029x3 - 0.1711x2 + 1.0005x + 44.446

Figure 2- The Effect of tuber burial depth and soil type on emergence percentage of Cyperus rotundus L.
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Figure 3- The Effect of tuber burial depth and soil type on Underground dry weight of Cyperus rotundus L.
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در خاک لومرسی بیشترین وزن خش غده در عم  12سقانتی
متری ( 5/63گرم) و کمترین از عم های  32و  42سانتیمتقری بقه
میزان (صفر) میباشد .در خاک لوم سقیلتی بیشقترین وزن خشق در
عم  12سانتیمتری ( 3/32گرم) و کمترین در عمق هقای  32و 42
سانتیمتری به میزان (صفر) میباشد .بطقورکلی در تمقام بافقتهقا و
عم های خاک مورد مطالعه بیشترین درصد وزن خش (بیش از 80
درصد) در عم  2تا  12سانتیمتری بدست آمد کقه بانتقایج هقواریتز
مطابقت دارد که گزارش کرد ،در اکثر خاکهقا بقیشتقر از  80درصقد
غده ها در  15سانتیمتری باالی خاک قرار میگیرند ( .)12ریروزمهقا
در بافتهای سنگین خاک نفوذ نمیکنند اگر چه در بافتهای سقب
خاک عمی تر توزیع شدهاند .اویارسالم ارغوانی  44تا  50درصقد وزن
خش خود را بهغده برمیگرداند ،بنقابراین بیشقترین وزن خشق در
الیه  15سانتیمتری خقاک متمرکقز مقیشقود ( .)15جقری و ایقوانی
بیشترین وزن خش ریزوم در نعناع وحشی در طی دو سقال آزمقایش
در عم دفن  2/5تا  10سانتیمتری را گزارش کردند ( .)14گرسقتا و
همکاران بر روی گیاه زعفران نشان دادند که بافتهای سب و شنی،
شرای مناسب برای رشد بهتر بنهها و تولید بنههای درشتتقر فقراهم
میکنند (.)10
تعداد غده

لومشنی و عم های  32و  42سانتیمتری بافت لومرسی و سیلتی بقه
میزان(صفر) بود .بطور کلی با افزایش عم کاشقت در هقر سقه نقوع
بافت خاک تعداد غده کاهش یافت .بهطوریکه بیشترین درصد تولیقد
غده در بافتهای سنگین( لومسیلتی و لومرسی) در الیههای  2تقا 12
سانتیمتری خاک قرار دارند ،چون در بافت سب (لومشنی) ریقزومهقا
قدرت نفوذ به اعماق پائینتر را دارند .بنابراین غده تا عم  32سانتی
متر توزیع میشوند ولی در بافتهای سنگین بقه دلیقل عقدم توانقایی
نفوذ ریزوم ها به عم های پایینتر عمدتا غده در عم هقای نزدیق
سطح خاک توزیع مقیشقوند .عبدالسقتار و همکقاران گقزارش کردنقد
بیشترین تعداد غده در عم  10سانتیمتری و با افزایش عمق تعقداد
غده کاهش مییابد بطوریکه کمترین تعداد غده در عم  40سانتی-
متری بوده ،بنابراین به لحاظ مدیریتی غدهها بایسقتی در عمق هقای
پایینتر از  32سانتیمتری دفن شوند که تولید غده ،که یکی از مهقم-
ترین استراتژیهای مدیریتی این علف هرز محسوب میشود کقاهش
و نهایتا آلودگی به پایین ترین سطح خود برسد ( .)1خلیقی و همکاران
در پژوهش خود بر روی گیاه الله ( )Tulipa Spp.گزارش کردند کقه
بیشترین تعداد پیازچه در بافت خاک لوم شقنی در مقایسقه بقا بافقت
لومی مشاهده شد .بنابراین ،به لحاظ مدیریتی هر عملیاتی که موجب
دفن عمی غدهها شوند میتواند میزان آلودگی اویارسقالم را کقاهش
دهد (.)17

نتایج نشقان داد (شقکل  )4بقیشتقرین تعقداد غقده در عمق دو
سانتیمتری خاک لوم شنی و کمترین در عم  42سانتیمتری بافقت
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R² = 0.9214
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R² = 0.9887

y = -0.0004x3 + 0.0365x2 - 1.0486x + 12.52
0.017x2

0.0003x3

Figure 4- The Effect of tuber burial depth and soil structure type on Tuber number of Cyperus rotundus L.
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 استفاده.میباشد و در عملیات مدیریتی بایستی به آنتوجه بسیار نمود
از شخم عمی با بهتأخیر انداختن ظهقور و رشقد و همچنقین کقاهش
تولید اندام تکثیر رویشی (ریزوم و غده) اویارسالم ارغوانی میتواند به
عنوان ی گزینه مدیریتی مدنظر قرار گیرد و ذکر این نکته نیز حقائز
اهمیت است که در خاک با بافت لوم شنی که توانایی ظهور از اعماق
باال توس این علفهرز به سبب نفوذپذیری و حجم خلل و فرج زیقاد
 عم شخم را بهمنظور بهتعوی انداختن ظهور بایستی بیشتر،میباشد
 بنابراین سبز شدن زودتر باعث بهقرهمنقدی بیشقتر از.مدنظر قرار داد
مزایای رقابتی و همچنین توسعه سیستم گسترده زیرزمینی اویارسقالم
.ازغوانی میگردد و میزان خسارت بیشتر میشود

نتیجهگیری
 تمامی،در این آزمایش با افزایش عم در هر سه نوع بافت خاک
خصوصیات رشدی اویارسالم ارغوانی بهطور قابل مالحظهای کقاهش
 سانتیمتری به جز بافت لوم شنی32  بهطوریکه در عم های،یافت
 سانتیمتر در تمام بافتهای مورد آزمقایش بطقور کلقی در42 و عم
سال زراعی جاری گیاهچهای تولیقد نشقد هرچنقد غقدههقا در پایقان
 به نظر میرسد دلیل عدم جوانه زنقی و ظهقور در.برداشت زنده بودند
 فقدان نور و اتمام ذخیقره،عم های بیشتر سخت شدم تبادالت گازی
 با توجه به اینکه تولید غده در این گیاه از اهمیت.غذایی غدهها باشد
زیادی برخوردار است و از آنجاکه عامل اصلی تکثیر این علفهرز غده
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Introduction: Cyerus rotundus is a perennial weed of the Cyperaceae family spread throughout the tropical
and subtropical parts of the world. It is a C4 and fast-growing plant that replicates rapidly through the extensive
underground system and tuber. This weed causes damage to more than 92 countries and 50 crop species. In this
regard, it is considered as the most damaging weed in the world. The amount of damage varies depending on the
crop. One of the most important characteristics of purple nutsedge is the production of the tuber. According to
available studies, burial depth of tuber plays an important role in the emergence of the onset of the competition
period. Among the physical properties of the soil, soil texture plays an important role on plant growth
characteristics, development of underground organs, especially in tuber plants and the amount of water
penetration and maintenance. So, given the importance of accurately recognizing the biology and the ability to
reproduce of nutsedge in its management, this research is also intended to study the effect of burial depths and
the soil texture on the growth of purple nutsedge.
Materials and Methods: In order to evaluate the effects of soil texture and burial depth on purple nutsedge
vegetative characteristics, a trial was conducted at Kerman Natural Resources and Agricultural Research Center,
using factorial statistical method and experimental design of randomized complete blocks at three replications.
The first factor was burial depth at five levels (2, 12, 22, 32 and 42 cm) and second factor was soil texture at
three levels (sandy loam, silty loam and clay loam). The traits of emergence percentage, the time of emergence,
the number of produced tubers and dry weight of the underground organs were measured at 130 days after
planting. For this purpose, the pots and dumps were emptied, then the underground organs were separated and
placed in paper envelopes and finally, paper envelopes were placed in oven with temperature of 75°C for 72
hours. Data were analyzed using SAS v. 9.1 software. Figures are also plotted by Sigmaplot v. 12 and Excel v.
2013.
Results and Discussion: The results showed that emergence time, germination percentage, underground
organ dry weight and tuber numbers were affected by depth of planting and soil texture. Emergence of C.
rotundus was faster in sandy soil and at a lower depth, so that the tubers grew in the sandy loam soil at a depth of
2 cm 7/7 days after planting (the shortest time), and silty loam and clay loam were ranked next lowest.
Understanding ecology of germination and weed emergence plays an important role in their management. With
increasing depth of sowing, the percentage of germination in the tested soil texture decreased. So that the
maximum amount of germination (85%) was obtained at 2 cm depth of sandy loam soil and the lowest
germination percentage was observed at depths > 32 cm in silty loam and clay loam soils and the depth of 42 cm
of sandy loam soil encountered with no germination and emergence of seedling. According to the results, the
underground organ dry weight of C. rotundus in the textures and depths of the soil was quite different. In sandy
loam, the highest underground dry weight was obtained at the 2 cm depth and the lowest was at 42 cm depth (0)
of sandy loam. The highest underground dry weight of the tuber (63.6 g) was observed at 12 cm depth and the
lowest (0) was obtained at 32 and 42 cm depths. The results showed the highest tubers number was observed at 2
cm depth of sandy loam soil and the lowest was obtained at 42 cm depth of sandy loamy and 32 cm and 42 cm
depth of sandy loamy. The number of tubers decreased with increasing planting depth in all three texture types.
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The highest percentage of tuber production in heavy textures (silty loam and clay loam) was formed in layers of
2 to 12 cm of the soil.
Conclusion: The results showed that with increasing depth in all three types of soil texture, all the growth
characteristics of purple nutsedge significantly reduced. More than 80% of the distribution and dispresal of
underground organs was formed at a depth of 2 to 12 cm. The percentage of emergence decreased by 100 % at
32 and 42 cm depths of clay loam and silty loam. It seems that, the lack of emergence at the high soil depth is
due to disruption of gas exchanges and lack of light. Given the importance of tubers in reproduction of this plant,
this should be considered in management strategies. The deep plowing by delaying the emergence and growth
and decreasing the production of reproductive organs (rhizome and tuber) of purple nutsedge can be considered
as a management option. This weed has high emergence ability in the sandy loam soils due to high permeability
and porosity.
Keywords: Clay loam, Deep plow, Emergence percentage, Non-chemical management, Seedling

