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  چكيده:
در سال  يآزمايشاويارسالم ارغواني  هاي مختلف غدهبر روي تودهدر معرض بودن هاي و زمان هاي باالارزيابي اثرات دمامنظور به 

فاكتوريل در قالب طرح  بصورتدر آزمايشگاه و گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند انجام شد. آزمايش  1391
درجه  5گراد به فواصل يدرجه سانت 65تا  40بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتورهاي آزمايش شامل دماهاي 

مدت به ها ساعت قرار داده شدند، و پس از قرارگيري در معرض دماهاي باال، غده 64و  32 ،16، 8، 4، 2، 1سانتيگراد و با زمانهاي 
 ، درجه حرارت تاثيرهاگراد در تمامي زماندرجه سانتي 40نتايج آزمايشات نشان داد كه در دماي كشت شدند.  در گلخانه روز 50

درجه سانتيگراد با افزايش زمان قرارگيري در معرض دما،  45اي اويارسالم نداشت. اما در دم ماني غدهزندهبر روي  قابل توجهي
هاي هر سه درجه سانتيگراد) در تمامي تيمارهاي مربوط به زمان، غده 65و  60با افزايش دما (كاهش يافت. ها غده مانيزندهقابليت 

   توده اويارسالم ارغواني از بين رفتند.
   ، زنده ماني غدهم ارغوانيدهي، اويارسالآفتاب سبزشدن،كلمات كليدي: 

  مقدمه:
و به عنوان بدترين داشته مرطوب گرمسيري و نيمه گرمسيري جهان وجود مناطق اويارسالم ارغواني علف هرزي است كه در تمام 

قدرت رقابت باال ،رشد سريع و تكثير فراوان از مشخصات اصلي آن  ).Holm et al, 1977( علف هرز در جهان مطرح شده است
، كه ممكن است براي (Ranade and Burns 1925) باشد حضور غده ها مي ،باشد. يكي از داليل اصلي مشكل بودن كنترل آنمي

منجر به  يافته وانتشار  سرعتتواند به مي ، گياههاغده ياز زنده مانپاييني درصد حتي در صورت وجود  .سال زنده بمانند 3مدت 
كنترل  بهتواند كمك بزرگي  ها ميجوانه زني غدهشناخت قابليت ). Hauser 1962; Horowitz 1972(مشكالت عديده اي شود 

در پاسخ به دماهاي هاي مختلف اويارسالم ارغواني ماني غده تودهزندهبررسي قابليت اين آزمايش به منظور لذا  .كنداين علف هرز 
  صورت گرفت.باال و مدت در معرض بودن 

  
  ها:مواد و روش

جهت ارزيابي اثر  .انجام شددر آزمايشگاه و گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند  1391ش در تابستان سال اين آزماي
 5گراد به فواصل درجه سانتي 65تا  40هاي مورد بررسي در دماهاي دماهاي باال و مدت در معرض بودن بر قدرت حيات غده،  توده

ساعت قرار  64و 32، 16، 8، 4، 2، 1درجه سانتيگراد) در داخل دستگاه آون با زمانهاي  65و  60، 55، 50، 45، 40گراد (درجه سانتي
و در داخل  ندها از داخل دستگاه برداشته شده و به گلخانه تحقيقاتي انتقال داده شدگرفته و بالفاصله پس از طي زمان مقرر، غده

درجه 15درجه سانتي گراد روز و  25در دماي متر سانتي 5/2در عمق  انصد گرمهزار و پو با وزن متر سانتي 15قطر گلدانهايي با 
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 با سه تكرار اجرا تصادفي بلوكهاي كامل طرح قالب در فاكتوريل بصورت آزمايش اين روز كاشته شدند. 50مدت  بهگراد شب سانتي
   .ندماني قرار گرفتزنده مالكتوليد كرده بودند هايي كه حداقل يك ساقه غدهآزمايش، در پايان گرديد. 
ها بر اساس آزمون كمترين اختالف معنيو مقايسه ميانگين thGenstat 9ها به وسيله نرم افزار تجزيه آماري دادههاي آماري: آناليز
  رسم شد. Excelدر سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت. همچنين نمودارها نيز با نرم افزار   FLSDدار

  نتايج و بحث:
ها (تعداد ماني غدهآزمون تجزيه واريانس نشان داد اثر توده، دما، زمان و كليه اثرات متقابل دو عاملي و سه عاملي بر قابليت زندهنتايج 

  ).1دار بود (جدولمعنيبسيار غده داراي ساقه) در سطح احتمال يك درصد 
  

 سالم ارغوانيبر درصد زنده ماني غده اويار زمان× دما ×  اثرات متقابل توده 1جدول

 زمان (ساعت)
 

 توده دما 64 32 16 8 4 2 1

100a 100a 100a 100a 7/96 ab 3/93 bc 90cd 40 

 بيرجند

6/96 ab 90cd 86/7d 76/7e 43/3j 36/7k 20lm 45 

80e 7/76 e 7/66 fg 3/53 i 7/36 k 3/3 p 0p 50 

 0p  0p  0p  0p 0 p 0 p  0p 55 

 0p  0p  0p  0p  0p  0p 0 p 06  

 0p  0p  0p 0 p  0p 0 p  0p 65 

100a 100a 100a 100a 100a 3/93 bc 3/93 bc 40 

 جيرفت

7/96 ab 90cd 7/86 d 70f 7/46 j 3/23 i 0 p 45 

7/76 e 70f 3/63 gh 7/16 mn  0p  0p  0p 50 

13/3no  0p  0p  0p  0p  0p 0p 55 

 0p  0p  0p  0p  0p  0p 0 p 60 

 0p  0p 0 p 0 p 0 p  0p 0 p 65 

100a 100a 100a 100a 100a 3/93 bc 90cd 40 

 كهنوج

6/96 ab 3/93 bc 90cd 7/76 e 3/63 gh 7/46 j 3/33 k 45 

80e 60e 36/7k 10o  0p  0p  0p 50 

20lm  0p  0p  0p  0p  0p  0p 55 

 0p  0p  0p  0p  0p 0p  0p 60 

 0p 0 p 0 p  0p  0p  0p  0p 65 

 داري در سطح احتمال پنج درصدداري و حروف غير مشترك نشان از معنيحروف مشترك به معني عدم معني
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ماني غده (تعداد غده داراي ساقه) در همه تودهزمان بر تعداد غده داراي ساقه نشان داد بيشترين زنده× دما × نتايج اثرات متقابل توده 
، 2، 1جيرفت، كهنوج و بيرجند در زمانهاي  و تعداد غده داراي ساقه در اين دما در بين تودهدرجه سانتيگراد مشاهده  40ها در دماي 

درجه  45ها در دماي ). در كليه توده1داري نداشت (جدولساعت اختالف معني 32و  16هايساعت و همچنين در زمان 16و  8، 4
  اي كاهش يافت. طور قابل مالحظهگراد و باالتر ميزان زنده ماني غده با افزايش زمان به سانتي
ساعت در توده بيرجند باالتراز توده كهنوج و جيرفت بود. به نظر  32و  16، 8گراد در زمان درجه سانتي 50ها در دماي ماني غدهزنده
هاي باال از رارتروند و در نتيجه در هنگام بروز درجه حهاي مناطق گرمسير در دماي باال غيرفعال شده يا بخواب ميرسد تودهمي

د، ش مشاهدهساعت  1گراد در زمان سانتي درجه 55هاي جيرفت و كهنوج در دماي ها در تودهماني غدهكنند. ميزان زندهگرما فرار مي
ات تحقيقها به شرايط دمايي است. ها به صفر رسيد كه نشانگر واكنش متفاوت تودهماني غدهاما در توده بيرجند در اين شرايط زنده

ساعت)  12گراد (براي مدت درجه سانتي 40گراد و درجه سانتي 60هاي متناوب قبلي نشان داد قرارگيري در معرض درجه حرارت
). همچنين توليد غده جديد اويارسالم 1980ها گرديد (حجازي و همكاران، درصد از بين رفتن غده 100روز باعث  6بعد از مدت 
 4، 16گراد به ترتيب براي مدت زمان درجه سانتي 60و  55، 50ها در دماهاي در معرض قرار دادن غدههاي مادري بعد از زرد از غده

درجه سانتي 45هاي اويارسالم در معرض دماهاي نتايج تحقيق حاضر نشان داد قرارگيري غده .)2003شد (وبستر، ساعت متوقف  1و
ها در معرض دماهاي باال شود ر نوع اقدام مديريتي كه باعث قرارگيري غدهشود، لذا هگراد و باالتر باعث از بين رفتن آنها مي

  .افكني)، منجر به كنترل مؤثر آنها خواهد شد(همچون آفتابدهي يا شعله
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Abstract  
In order to evaluate the effects of high temperature and time of exposure to high temperatures on various 
populations of purple nutsedge tubers of the trait in 2012 at Birjand University Research Lab and 
Greenhouse was conducted. A factorial experiment carried out with three replications. Treatments included 
different temperatures from 40 to 60°C with 5°C increments, exposure time including 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 
64 hours as well as two nutsedge populations including Birjand and Jiroft. After exposing tubers to high 
temperatures at corresponding times, they were planted in a greenhouse for 50 days. The trial results 
indicated that at all exposure times, the 40 °C temperature did not affect the growth characteristics 
of purple nutsedge While at 45 °C, lengthening the exposure time decreased the growth characteristics of 
purple nutsedge populations, at high temperatures (60 and 65°C) the tubers of purple nutsedge were killed at 
all exposure times. 
 
Keywords: Emergence, Solarization, Purple Nutsedge, Tuber Viability 
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