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)Cyperus rotundus(علف هرز اویارسالم ارغوانیمورفولوژیکصفات برشوريتنش بررسی تأثیر

2نصرت اله کریمی آرپناهی،2، رحمت اله دهقان خلیلی*1سید وحید اسالمی
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چکیده
آزمایشی در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در هرز اویارسالم ارغوانی بر خصوصیات رشدي علفشوريبه منظور بررسی اثر تنش 

شوري خاكتیمارهاي آزمایش شامل انجام شد. 1392در سال انشگاه بیرجند در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دسه تکرار 
دسی زیمنس 1افزایش میزان تنش شوري از سطح شاهد (نتایج نشان داد که بود.دسی زیمنس بر متر9و 7، 5، 3، 1سطوحدر

سانتیمتر)، سطح برگ 66/79ارتفاع (بیشترین مقدار داشت. علف هرز رشدداري بر دسی زیمنس بر متر اثر معنی9) به بر متر
33/8گرم در بوته)، تعداد غده (454/3)، وزن خشک اندام هوایی (گلدانساقه در 7سانتیمتر مربع در بوته)، تعداد ساقه (75/63(

میزانکمترین و یک دسی زیمنس بر متر (شاهد)شوريگرم در بوته) در 655/3) و وزن خشک کل اندام زیرزمینی (گلدانغده در 
به سمج علف هرز این رشد میزان شوريتنش ش در افزایبابطور کلی.دسی زیمنس بر متر حاصل شد9و 7ت در سطوح ااین صف

هاي اویارسالم در شرایط ها و ریزومرسد غدهبنابراین به نظر مییافت. کاهشآن (ریزوم و غده) ی رویشتکثیرهاي اندامرشد ویژه 
باشد.دهد این علف هرز نسبت به تنش شوري بسیار حساس میتکثیر رویشی نیستند که نشان میزنی و تنش شوري قادر به جوانه

.مورفولوژیکخصوصیات، کلرید سدیم، شوريرشد رویشی، کلمات کلیدي: 

Studying the influence of salinity stress on morphological traits of purple nutsedge (Cyperus
rotundus)

S.V. Eslami1, R. Dehghan Khalili2, N. Karimi Arpanahi2

1- Associate Professor, Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, University of Birjand
2- M.Sc. of Weed Science

Abstract
In order to study the influence of salinity stress on purple nutsedge growth characteristics, an experiment was
conducted based on RCBD with three replications at the Research Greenhouse of Faculty of Agriculture, University
of Birjand, in 2013. Study treatments included soil salinity at 1, 3, 5, 7 and 9 dS m-1 levels. Results showed that
increasing the salinity stress intensity from 1 (control) to 9 dS m-1 had a significant effect on plant growth. The
greatest height (79.66 cm), leaf area (63.75 cm2 plant-1), stem number (7 stem pot-1), aboveground DM (3.454 g
plant-1), tuber number (8.33 tuber pot-1), belowground DM (3.655 g plant-1) were observed at 1 dS m-1 (control) and
the lowest corresponding values were obtained from 7 and 9 dS m-1 treatments. Generally, increasing the salinity
stress intensity reduced the purple nutsedge growth, especially the vegetative propagation organs (tuber and rhizome)
growth. Thus, it seems that purple nutsedge rhizomes and tubers are not able to sprout and propagate under salinity
stress, indicating that this weed species is very sensitive to salinity stress.
Keywords: Morphological traits, salinity, sodium chloride, Vegetative propagation.
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مقدمه
در بسیاري از مناطق کشاورزي دنیا خصوصاً در آب و هواي خشک و نیمه خشک، از عوامل مهم محدود کننده استقرار و شوري 
- هاي مختلف رشد اثر گذاشته و موجب کاهش و به تأخیر افتادن جوانهرود. شوري بر جنبهبه شمار میمحصوالت کشاورزي تولید 

گردد. پاسخ گیاهان به تنش شوري متفاوت بوده و به میزان د ماده خشک میهاي هوایی و کاهش تولیزنی، کاهش رشد اندام
) گزارش کردند که کاهش ارتفاع بوته، 2013ارچنگی و همکاران (. ي نمک و مدت زمان تنش بستگی داردسمیت و پتانسیل اسمز

اویارسالم ر گیاه شنبلیله بود. طول ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و تعداد برگ نتیجه افزایش غلظت شوري د
کمیهاياز آنجایی که تاکنون آزمایش. باشدد میموجوآنبیولوژيازکمترياطالعاتکهاست سمجهرزهايعلفازیکیارغوانی 

تأثیرارزیابی با هدفصورت گرفته است لذا این آزمایششوريتنش تأثیرهرز اویارسالم ارغوانی تحت روي خصوصیات رشدي علف
شد.انجامبر خصوصیات رشدي اویارسالم شوريتنش 

هامواد و روش
در سه تکرارکامل تصادفیطرح بلوكدر قالب در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند1392در سال تحقیقاین 

براي اعمال سطوح شوري خاك، ابتدا .بوددسی زیمنس بر متر 9و 7، 5، 3، (شاهد)1شاملشوري مختلف ح وسطانجام شد.
هاي گیري شد و بعد از مشخص شدن هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك مورد آزمایش، تیمارعناصر و امالح موجود در خاك اندازه

انمرك آلمNaClشوري مورد نظر با توجه به تعیین درصد رطوبت اشباع و ظرفیت زراعی خاك، با استفاده از نمک کلرید سدیم (
ها بر اساس درصد رطوبت با توزین روزانه گلداندت این آزمایش آبیاري با آب مقطردر طول م) اعمال گردید. درصد99با خلوص 

) ECe(عصاره اشباع خاك ، هدایت الکتریکی 1/8برابر با pHخاك مورد استفاده داراي بافت لومی شنی، ظرفیت زراعی انجام شد.
آزمایش ومتري هر گلدان یک غده کشت شدسانتی5/2درصد بود. در عمق 15ظرفیت زراعی برابر با و دسی زیمنس بر متریک

ارتفاع، تعداد ساقه فرعی و سطح برگ گیاهان .روز پس از سبز شدن) به پایان رسید105هرز (در انتهاي مرحله رشد رویشی علف
تعیینآونگراد دردرجه سانتی70ساعت در دماي 72به مدت خشک شدناندام هوایی نیز پس ازوزن خشکوشدگیرياندازه

توسط ترازوي دیجیتال آنهاخشکوزنوجداخاكازشستشوروشبهاندام زیرزمینی (شامل غده، ریشه و ریزوم)شد. همچنین
داري حفاظت شده و در سطح معنیLSDمقایسات میانگین به روش وآنالیز واریانس انجام ها، دادهجمع آوريازپس. توزین شد

دو پارامتره به تنش شوري از یک مدل کاهشی نمایی نسبت خصوصیات رشدي اویارسالم بررسیبه منظور .شدانجامدرصد 5
)Exponential decay (] استفاده شد. در این مدل ]1رابطهa حداکثر مقدار صفات مورد بررسی طبق برآورد مدل وb شیب

لعه است. صفات مورد مطا
Y=a*exp(-b*x)                                                                  [1]

نتایج و بحث
دار بود.معنیگیري شده اندازهر تمامی صفات بشورياثر سطوح مختلف تنش نشان داد کهنتایج تجزیه واریانس 

ارتفاع علف هرز بطور قابل توجهی کاهش یافت. نتایج مقایسه برازش مدل کاهشی نمایی نشان داد با افزایش تنش شوري، : ارتفاع
دسی زیمنس بر 9سطحو حداقل میزان این صفت در(یک دسی زیمنس بر متر)شاهدمیانگین نشان داد حداکثر ارتفاع در سطح 

.)A 1(شکل حاصل شدسانتیمتر)33/44(متر
بطوري که کمترین میزان این ،میزان سطح برگ علف هرز کاهش یافتنشان داد با افزایش تنش شوري، مدل برازش : سطح برگ

دسی زیمنس بر متر نسبت به 5و 3میزان کاهش این صفت در سطوح بدست آمد. دسی زیمنس بر متر9و 7صفت در سطوح 
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شوري اعمال این صفت در اثر هاي شوري، کمترین میزاندر سطوح دیگر تیماربود. درصد 35/54و 39/24شاهد به ترتیب برابر با 
. )B 1(شکل داشتدرصد کاهش 89/80و 54/58دسی زیمنس بر متر حاصل شد که نسبت به شاهد به ترتیب 9و 7

بدست آمد. زیمنس بر متردسی 9و 7و کمترین میزان این صفت در سطوح شاهدبیشترین تعداد ساقه در سطح :تعداد ساقه
در سطوح در علف هرز شد. تعداد ساقه باعث کاهش تعداد ساقهشوريتنش افزایشدادنشانشدهدادهنمایی برازشکاهشیمدل

این صفت در اثر تعداد . بیشترین کاهش کاهش یافتدرصد 14/57و 42/33نسبت به شاهد به ترتیب دسی زیمنس بر متر 5و 3
. این نتیجه درصد بود28/95و 81دسی زیمنس بر متر بدست آمد که نسبت به شاهد به ترتیب برابر با 9و 7اعمال سطوح شوري 

.)C 1(شکل ت تأثیر اثرات مضر شوري قرار گرفته است دهد که تولید ساقه علف هرز تحنشان می
اندام هوایی را بطور خشکوزنشوريتنش افزایشدادنشانشدهدادهبرازشنماییکاهشیمدل : وزن خشک اندام هوایی

بدست آمد. در مقایسه با شاهد، میزان شاهدگرم در بوته) در سطح 454/3(این صفت بیشترین میزان اي کاهش داد.قابل مالحظه
کاهش یافت. همچنین میزان این درصد 45/56و 98/37به ترتیب دسی زیمنس بر متر 5و 3وزن خشک اندام هوایی در سطوح 

دادرس و . )D 1(شکل درصد کاهش یافت 08/87و 94/71به ترتیب نسبت به شاهد دسی زیمنس بر متر9و 7در سطوح صفت 
شوريتنشاثرکاهشوکنترلبرايانرژياز حدبیشمصرفوکنندهفتوسنتزسطوحکاهش) بیان کردند 1391همکاران (

-سلولی میآماسحفظنیزوهایونسمیتازجلوگیريبه منظوراسمزيویونیتعادلبرقراريبرايسدیمکلریدافزایش غلظت

.گیاهان باشدازدر بسیاريخشکمادهعملکردکاهشعمدهعللازتواند
غلظت نمک قرار گرفت، بنابراین شوريخاك و یا تنش امالحدهی در علف هرز اویارسالم به شدت تحت تأثیر غده: تعداد غده

نمایی برازش داده شده نشان داد با افزایش تنش کاهشیمدل دهی علف هرز را تحت تأثیر قرار دهد. تواند غدهمیموجود در خاك
33/8این صفت در سطح شاهد تولید شد که برابر با مقداربیشترین اي کاهش یافت.شوري، تعداد غده علف هرز بطور قابل مالحظه

درصد کاهش یافت.98/51و 01/36نسبت به شاهد به ترتیب دسی زیمنس بر متر5و 3تعداد غده در سطوح غده در گلدان بود 
متر حاصل دسی زیمنس بر9و 7در سطوح غدهخاك تعداد غده علف هرز کاهش یافت بطوري که کمترین تعداد شوريبا افزایش 

وآبپتانسیلکاهشاز طریقرسد تنش شوريبه نظر می. )E 1درصد کاهش یافت (شکل 99/75و 98/63شد و نسبت به شاهد 
زنیجوانهبرپتاسیموکلسیممانندگیاهنیازموردهاي غذایییونکاهشهمچنینوکلرسدیم،قبیلازخاصهايیونسمیت
باشد. در این آزمایش نیز مشاهده شد با افزایش غلظت نمک گذارد که نتیجه آن عدم تولید غده میمیتأثیرآنهارشدوهاریزوم

دسی زیمنس 9غده در گلدان) در سطح 2خاك تعداد غده علف هرز اویارسالم کاهش یافت بطوري که کمترین تعداد این صفت (
بر متر حاصل شد.

اي کاهش یافت. شوري میزان وزن خشک اندام زیرزمینی بطور قابل مالحظهبا افزایش سطوحوزن خشک کل اندام زیرزمینی: 
و 655/3دسی زیمنس بر متر بدست آمد که مقدار آن به ترتیب برابر با 9بیشترین و کمترین میزان این صفت در سطوح شاهد و 

رزمینی را نسبت به شاهد به ترتیب دسی زیمنس بر متر میزان وزن خشک اندام زی5و 3گرم در بوته بود. سطوح شوري 902/0
دسی زیمنس بر متر 9و 7درصد کاهش داد. همچنین میزان وزن خشک اندام زیرزمینی علف هرز تحت سطوح 84/42و 08/36

. )F 1درصد کاهش یافت. (شکل 32/75و 91/59به ترتیب 

گیرينتیجه
علف هرز اویارسالم ارغوانی خصوصیات رشديبر کلیهمنفیآثارایجادشوري باعثتنشکهدادآزمایش نشاناینازحاصلنتایج

شوريدرصفاتمیزان کاهشبیشترینبا افزایش سطوح شوري، میزان صفات علف هرز کاهش یافتند بطوري که متناسب . شد
هاي اندامرشد رشد علف هرز به ویژه میزانتنش شوري ش در افزایبابطور کلیبدست آمد. ) متربردسی زیمنس9(حداکثر
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بهقادردر شرایط تنش شورياویارسالمهايها و ریزومغدهرسدمینظربهبنابراینیافتند. تکثیري آن (ریزوم و غده) کاهش
باشد.هرز نسبت به تنش شوري بسیار حساس میعلفایندهدمینشانکهنیستندرویشیتکثیروزنیجوانه
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