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 چكيده

به منظور ارزيابي تاثير روش كاشت و مقدار كاربرد نيتروژن بر خصوصيات رشدي پياز در حضور اويارسالم ارغواني، آزمايشي در 
صادفي در هاي كامل تبه صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكدر گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند  1392سال 

ست و نشاء) و فاكتور دوم شامل سه سطح مختلف سه تكرار اجرا شد. فاكتور اول شامل سه روش كاشت پياز خوراكي (بذر، آنيون
هاي آزمايش نشان داد كه اثرات اصلي كيلو گرم ازت خالص در هكتار) بود. نتايج تجزيه واريانس داده 150و  100، 50نيتروژن (

داري بر كليه صفات مورد مطالعه پياز داشت. نتايج كلي اثر معني %1وژن و همچنين اثر متقابل آنها در سطح روش كاشت و سطوح نيتر
هرز گرم ازت خالص در تمام صفات رويشي پياز در حضور علفكيلو 100ست و سطح آزمايش حاكي از برتري روش كاشت آنيون

ترين تيمار به عنوان مناسب را ستگرم ازت خالص و روش كشت آنيونكيلو 100 توان مقدارباشد. بنابراين، مياويارسالم ارغواني مي
  مديريتي در مزارع پياز آلوده به اويارسالم توصيه نمود.

  : اويارسالم ارغواني، پياز، تداخل و عناصر غذايي كلمات كليدي
Effect of sowing methods and amount of nitrogen application on growth characteristics of onion in the 

presence of purple nutsedge 
Nosratollah Karimi Arpnahy1, Seyed Vahid Eslami2, Sohrab Mahmoodi2 and Mohammad Hasan Sayyari3 
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Abstract 
In order to study the effect of sowing methods and amount of nitrogen application on growth characteristics 
of onion in the presence of purple nutsedge, a factorial experiment based on randomized complete block 
design was conducted with three replications at the Research Greenhouse of University of Birjand in 2013. 
The first factor included three sowing methods of onion (using seed, onion set and transplanting) and the 
second factor included three levels of nitrogen (50, 100, 150 kg.ha 1). ANOVA results showed that the 
sowing methods and levels of nitrogen as well as their interaction had a significant effect (P˂0.01) on all 
studied traits of onion. Overall, results of this study indicate the superior impact of an anion set planting and 
application of 100 kg ha-1 nitrogen on all growth characteristics of onion in the presence of purple nutsedge. 
So, the application amount of 100 kg ha-1 of nitrogen and onion set planting can be recommended as the most 
appropriate management treatment in onion fields infected with purple nutsedge. 
Keywords: Purple nutsedge, Onion, Interference, Nutrients. 

  مقدمه
روند. رقابت به عنوان يكي از موضوعات كليدي و هاي هرز يكي از عوامل مهم كاهش عملكرد گياهان زراعي به شمار ميعلف

توان به زمان و مدت پيچيده اكوفيزيولوژيك جوامع گياهي مطرح است و عوامل بسياري در آن دخالت دارند كه از آن جمله مي
نيتروژن از مهمترين عوامل موثر براي رشد و نمو ). 1هاي كودي اشاره كرد (سطح كاربرد نهادهو  تداخل علف هرز با گياه زراعي

هاي هرز براي كسب آن با گياهان زراعي منجر به كاهش دسترسي گياهان زراعي به آن ميرود كه رقابت علفگياهان به شمار مي
برداري بيشتر گياه رسد مديريت اين عنصر براي بهرهلذا به نظر مي مطالعات بر روي آن معطوف شده است.بسياري از رو شود. از اين

هاي هرز و كاهش اتكا به كاربرد علفهاي هرز گام مهمي در جهت افزايش توان رقابتي گياه زراعي با علفزراعي در رقابت با علف
  ). 3ها باشد  (كش
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هاي ). يكي از مهمترين علف4خانواده است (اين هاي ز مهمترين سبزيگياهي دوساله متعلق به خانواده ليلياسه و يكي ا 1پياز خوراكي
اي در عملكرد پياز هرز مزارع پياز، اويارسالم ارغواني است كه بدليل رشد كند پياز در اوايل دوره رويشي، باعث كاهش قابل مالحظه

متر كه توسط غده، ريزوم و بذر سانتي 60تا  30تفاع به ار  4Cگياهي است از تيره جگنيان و چند ساله  2شود. اويارسالم ارغوانيمي
ويژه اويارسالم، از هاي هرز به). در بين گياهان زراعي، پياز بدليل رشد كند در اوايل دوره رشد رويشي نسبت به علف5يابد (تكثير مي

گيري از فضا ي مناسب در جهت بهرههاي مديريترسد شناخت و بكارگيري استراتژينظر قدرت رقابتي بسيار ضعيف است. به نظر مي
روش كاشت پياز  در اين راستاو منابع غذايي به نفع گياه پياز، خواهد توانست قابليت رقابتي علف هرز اويارسالم را كاهش دهد. 

بر فرآيند رقابت تواند نيز مينيتروژن اي بر توان رقابتي آن با علف هرز اويارسالم داشته باشد. عنصر ممكن است تأثير قابل مالحظه
اين تحقيق به منظور ارزيابي تاثير روش كاشت و مقدار كاربرد  باغي تأثير زيادي داشته باشد. لذا -هاي هرز و گياهان زراعيعلف

  اويارسالم انجام شد.در حضور پياز  خصوصيات رشدينيتروژن بر 
  هامواد و روش

در سال اويارسالم در حضور پياز  خصوصيات رشديربرد نيتروژن بر بررسي تاثير روش كاشت و مقدار كا اين آزمايش به منظور
 در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند انجام شد. شرايط محيطي گلخانه كامالً كنترل شده و شامل طول شب/ 1392
ش به صورت فاكتوريل در قالب آزمايگراد بود. درجه سانتي 15/25درصد و دماي شب/ روز  65ساعت، رطوبت نسبي  8/16روز 

ست و نشاء) و هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد. فاكتور اول شامل سه روش كاشت پياز خوراكي (بذر، آنيونطرح بلوك
خاك مورد استفاده داراي بافت كيلو گرم ازت خالص در هكتار) بود.  150و  100، 50فاكتور دوم شامل سه سطح مختلف نيتروژن (

درصد  15دسي زيمنس بر متر و ظرفيت زراعي برابر با  1) آن تقريباً برابر EC، قابليت هدايت الكتريكي (1/8برابر با  PHشني، لومي 
درصد اكسيد فسفر) و  46سوپر فسفات تريپل (حاوي  بود. در اين آزمايش جهت تقويت خاك (بر اساس آزمون خاك)، از كود

اوره كود نيتروژن مورد استفاده گرم در هكتار استفاده شد. كيلو 100و  150بترتيب به مقدار  درصد پتاس) 44سولفات پتاسيم (حاوي 
ها اضافه گرديد و بطور يكنواخت با خاك ها به صورت محلول قبل از كاشت به خاك گلداناين كودبود. درصد ازت خالص)  46(

از نهالستان دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند  1392اه سال هاي اويارسالم ارغواني در شهريور مآوري غدهجمع مخلوط شدند.
متري هر سانتي 5/2سپس در عمق  .دار كردن صورت گرفتها، آزمايش جوانهصورت گرفت و به منظور اطمينان از زنده بودن غده

ستان جيرفت تهيه شدند. هاي پياز از مركز تحقيقات كشاورزي شهرستجهت انجام اين آزمايش بذور و آنيونگلدان كشت شدند. 
 ،كشت شدند استفاده شد 1392تيرماه سال  20براي تهيه نشاء رقم پريماورا از بذوري كه در منطقه سردسير جيرفت در همچنين، 

متري از سانتي 5متر به فاصله سانتي 1ها انتقال، و در عمق متر به گلدانسانتي 15هايي با ارتفاع تقريباً هفته نشاء 6كه بعد از بطوري
   غده اويارسالم كاشته شد.

 اندام آزمايشدر انتهاي  .گيري شداندازهآنها ارتفاع و سطح برگ و هفته پس از سبز شدن برداشت شدند  10هاي پياز خوراكي بوته

 وزن و جدا خاك از شستشو روش اندام زيززميني به نيچن شد هم نيتوز و كخش آون در و برداشت گلدان از سطح هر بوته ييهوا

  انجام شد.  GenStat آماري افزار نرم كمك به آنها ليتحل و هيها، تجزداده جمع آوري از شد. پس رييگاندازه آنها كخش و تر
  
  
  

                                                            
1Allium cepa L.  
2 Cyperus rotundus L. 
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 نتايج و بحث

نتايج تجزيه واريانس داده طح هاي آزمايش نشان داد كه اثرات اصلي روش كاشت و سطوح نيتروژن و همچنين اثر متقابل آنها در س
اثر معني 1% ).1داشت (جدول گياه پياز داري بر همه صفات مورد مطالعه   

صفات اندازهاثر روش كاشت و سطوح نيتروژن بر تجزيه واريانس  نتايج .1جدول  (ميانگين مربعات) گيري شده   
 وزن خشك

  ريشه
  (گرم/ بوته)

 وزن خشك

  اندام هوايي
  (گرم/ بوته)

 سطح برگ

  مربع)متر سانتي(
 ارتفاع

  متر)(سانتي
درجه 
 آزادي

 منابع

  تغييرات

189/0 024/0  728/261 195/16  تكرار 2 

  روش كاشت 2 651/1247** 513/99169** 516/32** 958/2**
 سطوح نيتروژن  2 562/113** 027/18301** 372/11** 358/1**

**920/0 **256/9 **960/14921 **768/46 4 A×B 

 خطا 16 910/7 395/139 076/0 150/0

  دارو غير معني %5،  %1دار در سطح احتمال به ترتيب معني nsو *، **
گرم در هكتار كيلو 100سطح كه بيشترين ارتفاع از  دادمقايسه ميانگين اثر متقابل روش كاشت و سطوح نيتروژن بر ارتفاع پياز نشان 

شت بذر با اكنيتروژن وگرم كيلو 150 اثر مصرف ارتفاع دركمترين متر و سانتي 68ست با ميانگين ازت خالص در روش كاشت آنيون
هاي آن اي كه برگهرز، گونهامع مخلوط گياه زراعي و علفوبا توجه به اينكه در ج ).1(شكل متر حاصل شد سانتي 73/34ميانگين 

گرم در هكتار كود ازت كيلو 100 رسد ميزانتواند در فرايند رقابت بيشتر سود ببرد به نظر ميدر ارتفاع باالتري نسبت به قرار دارد مي
  هرز شود چون در اين تيمار حداكثر ارتفاع توليد شده است. تواند باعث برتري رقابتي پياز نسبت به علفست ميدر روش آنيون

گرم در كيلو 100مقايسه ميانگين اثر متقابل روش كاشت و سطوح نيتروژن بر سطح برگ پياز نشان داد كه حداكثر سطح برگ از تيمار 
از تيمار متر مربع) سانتي 571/11(متر مربع و حداقل سطح برگ سانتي 433/335ست با هكتار ازت خالص در روش كاشت آنيون

سطح برگ ). 2(شكل اي با يكديگر داشتند كه تفاوت قابل مالحظهبذر بدست آمد كاشت گرم در هكتار در روش كيلو 150سطح 
در باشد كه به عنوان معياري مناسب در تعيين توانايي جذب نور و مطالعه براي رقابت نور ثر مييكي از خصوصيات فيزيولوژيك مو

ان رشد گياه وجود دارد بنابراين در مخلوط گياه رود و همبستگي مثبتي بين سطح برگ و ميزمخلوط علف هرز و گياه زراعي بكار مي
 تواند در رقابت برتر باشد.ميهرز گياهي كه سطح برگ باالتري توليد كند زراعي و علف
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هاي ارتفاع در اثرات متقابل روش كاشت و سطوح . مقايسه ميانگين1شكل 
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 (سمت چپ) در اثرات متقابل روش كاشت و سطوح نيتروژن سطح برگهاي . مقايسه ميانگين2شكل 

ميانگين وزن خشك اندام هوايي و وزن خشك ريشه پياز در اثرات اصلي روش كاشت و سطوح كه بين  دادنشان  1نتايج جدول 
ها نشان داد كه مقايسه ميانگين اثر متقابل اين فاكتوروجود دارد.  %1داري در سطح نيتروژن و همچنين اثر متقابل آنها اختالف معني

گرم در  247/0ست و حداقل اين صفت (گرم در روش آنيونكيلو 100گرم در بوته) در سطح  565/7بيشترين بيوماس اندام هوايي (
در تيمار ) گرم در بوته 376/2. همچنين، حداكثر بيوماس ريشه پياز ()3(شكل  گرم در روش بذر حاصل شدكيلو 150بوته) در سطح 

رم در روش بذر گكيلو 150مار گرم در بوته) از تي 247/0ست و حداقل اين صفت (گرم در هكتار در روش آنيونكيلو 100سطح 
يكي از شرايط الزم براي دستيابي به عملكرد باال در پياز، توليد ماده خشك بيشتر است زيرا ذخيره ماده خشك ). 4بدست آمد (شكل 

تخاب گذارد. بنابراين انخصوصيات رشد است كه بر عملكرد تاثير مي موثرترينها و كل ماده ذخيره شده در واحد سطح از در برگ
  تواند جهت رسيدن به اين هدف ضروري باشد.درست مقدار نيتروژن و نوع روش كاشت مي
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هاي بيوماس اندام هوايي در اثرات متقابل . مقايسه ميانگين3شكل           

  (سمت راست) روش كاشت و سطوح نيتروژن
  (سمت چپ) در اثرات متقابل روش كاشت و سطوح نيتروژنهاي بيوماس ريشه . مقايسه ميانگين4شكل 

گرم ازت خالص در تمام صفات رويشي پياز كيلو 100ست و سطح بررسي كلي نتايج ارائه شده حاكي از برتري روش كاشت آنيون
 100ر مقايسه با سطح رسد مقادير باالي نيتروژن سبب كاهش رشد پياز د. به نظر ميباشدمي هرز اويارسالم ارغوانيدر حضور علف

گرم كيلو 100توان مقدار ميبنابراين،  )2تواند حاكي از اثرات سمي نيتروژن در سطوح باال بر رشد پياز باشد. (اند كه ميكيلوگرم شده
  ترين تركيب تيماري توصيه نمودست به عنوان مناسبازت خالص را در روش كشت آنيون
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