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)Prosopis farctaهرز کهورك (علفتولید مثل رویشی پتانسیل بر محیطی عوامل اثر بررسی 
و رویا غفاريفریبا میقانی 

پزشکی کشوردانشیار موسسه تحقیقات گیاه
هرزهايعلفکارشناس ارشد رشته شناسایی و مبارزه با 
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چکیده
گـرم و  در بعضـی نقـاط کشـور بخصـوص     که Fabaceaeاست چند ساله از تیره هرزي علف) Prosopis farcta(کهورك 

عوامـل مـوثر بـر تولیـد مثـل غیـر       تاکنون تحقیقات جامعی دربـاره  ساز شده است. ها مشکلهاي زراعی و باغک، زمینخش
پزشـکی  هرز موسسه تحقیقات گیاههايهایی در بخش تحقیقات علفجنسی کهورك صورت نگرفته است. از این رو آزمایش

PEG) و خشـکی بـا   NaClعمق کاشت، طول ریزوم، خشک شدن و انجمـاد، تـنش شـوري (   با هدف بررسی اثرات:کشور
و بهتـرین عمـق کاشـت   ، نتایج  به دست آمـده بر اساس . انجام شدهوایی در تولید اندامزوم یتوانایی رگلیکول) بر اتیلن(پلی

و NaClهـاي هیچیـک ار دوز در پاسـخ بـه   کهورك متر بود. ریزومسانتی15و 2ه ترتیب بآنبراي سبزشدنریزوم طول 
PEGباعث از انجماد گراد سبز شدند، اما درجه سانتی25ساعت پس از نگهداري در دماي 72و48، 24ها ریزوم.سبز نشد

.بین رفتن آنها شد
شوري و خشکی.تنش ریزوم،مدیریت،هرز چند ساله،علفهاي کلیدي:واژه

Investigation of environmental factors effect on vegetative reproduction potential of Mesquite
(Prosopis farcta)

Fariba Meighani and Roya Ghafari

1-Associate Professor of Iranian Research Institute of Plant Protection
2-Ms of Weed Science

Abstract
Mesquite (Prosopis farcta) is a perennial weed of the Fabaceae family that is problematic in some arears,
specially warm and dry areas. Comprehensive research in association with factors affecting on vegetative
reproduction of Mesquite has not done yet. Therefore, some experiments took place in Weed Research
Department of Iranian Research Institute of Plant Protection to study effect of: planting depth,length of
rhizome, drying and freezing, and salt (NaCl) and PEG (Polyethylene glycol) stresses on potential of rhizome
in shoot production. Results indicated that the best planting depth and length for rhizome emergence was 2
and 15 cm, respectively. Rhizome of Mesquite did not emerge in response to salt (NaCl) and drought (PEG)
stress and freezing.  Some shoots emerged from rhizomes after 24, 48 and 72 hrs keeping in 25◦C.
Keywords: Management, Perennial weed, Rhizome, Salt and drought stress.
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مقدمه
Prosopis farctaکهورك با نام علمی (Willd.) Kunth.اي از تیره است چند ساله و درختچههرزيعلفFabaceae که

هاي خراسان در گندم و جو، زعفران، پنبه و سبزیجات، در کرمانشاه در گندم و جو، در تهران و کرمان در گیاهـان  در استان
"عمـدتا کهوركتکثیر.پسته گزارش شده است.و در یزد در باغهاسیستان و بلوچستان در باغ، سمنان، اي، در قزوینعلوفه

خسارت کهـورك شـامل   .گیرد و به همین دلیل کنترل آن دشوار استهاي رویشی خزنده (ریزوم) صورت میاز طریق اندام
هـاي  باشـد. کهـورك در سـال   کاهش رطوبت خاك، ایجاد مشکل در عملیات شخم و برداشت محصول به ویژه در گندم مـی 

بـا توجـه بـه    . )1386(میروکیلـی،  ها نیز رو به پیشروي اسـت اخیر در سطح وسیع در اراضی زراعی گسترش یافته و در باغ
محیطی بر توانایی تولید مثل رویشی کهورك انجام نشـده، بررسـی حاضـر بـا هـدف      پژوهش جامعی درباره اثر عواملاینکه

هایی در این زمینه انجام شد.دستیابی به یافته

مواد و روشها
ریزومبر توانایی تولید مثل رویشی) dryingشدن (اثر خشک) بررسی الف

، 120، 96، 48، 24شـدند و  متر انتخـاب  سانتی5طول ه ی بیهاریزومهاست. شدن، بررسی اثر دما بر ریزومخشکزمنظور ا
4ی در عمـق  یهـا از آون، در گلـدان پـس از خـروج  وگرفتنـد گـراد قـرار   درجـه سـانتی  25در دمـاي  ساعت 168و 144

درجـه  25/30سـاعت تـاریکی و تنـاوب دمـایی     8سـاعت روشـنایی و   16و در گلخانـه بـا دوره نـوري    ، کشت يمترسانتی
ها ثبت شد.هاي هوایی سبز شده از ریزومروز، تعداد اندام21پس از گراد نگهداري شدند. سانتی

ریزومتوانایی تولید مثل رویشیبر اثر طول ریزومبررسی ) ب
مراحل . سایر شدندکشتيمترسانتی4عمقهایی بهگلداندرو تقسیم يمترسانتی15و 12، 9، 6، 3ها به قطعاتریزوم

بود.الف مشابه آزمایش
ریزومتوانایی تولید مثل رویشیبر PEGاثر بررسی)ج

، 300، 200، 100بار با محلـول  یکو کشت يمترسانتی4عمقهایی بهگلداندرو متر انتخابسانتی5به طول ییهاریزوم
.بودالف شابه آزمایشمراحل مسایر شدند.آبیاريPEGموالر میلی700و 600، 500، 400

ریزومتوانایی تولید مثل رویشیبر NaClاثر بررسی ) د
، 300، 200، 100بار با محلـول یکو کشتيمترسانتی4عمقهایی بهگلداندرو متر انتخابسانتی5به طول ییهاریزوم
مشابه آزمایش الف بود.مراحل سایر شدند.آبیاريNaClموالر میلی700و 600، 400،500
تکرار انجام شد.4کامل تصادفی با در قالب طرح بلوكهاآزمایشتمام 

ریزومتوانایی تولید مثل رویشیبر )freezihng(ماداثر انجبررسی) ه
-20و -15،-10، -5سـاعت در دمـاي   168و 144، 120، 96، 72، 48، 24متـر انتخـاب و   سانتی5هایی به طول ریزوم

سـاعت  16متري، کشت و در گلخانه بـا دوره نـوري   سانتی4هایی در عمق گراد قرار گرفتند و سپس در گلداندرجه سانتی
گراد نگهداري شدند. آزمایش بصـورت فاکتوریـل در قالـب    ه سانتیدرج25/30ساعت تاریکی و تناوب دمایی 8روشنایی و 
سـطح  4سطح (مـدت انجمـاد) و عامـل دمـا داراي     7تکرار انجام شد. عامل زمان داراي 4کامل تصادفی با هايطرح بلوك

.ها ثبت شدهاي هوایی سبز شده از ریزومروز، تعداد اندام21پس از .(دماهاي انجماد) بود
اري   محاسبات آم

شد.ها با استفاده از آزمون دانکن انجام استفاده و مقایسه میانگینVer.9.1SASماري از نرم افزارآمحاسبات براي 
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نتایج و بحث 
(drying)اثر خشک شدن-

افزایش مـدت  با دار بود. هوایی معنیاندامتوانایی آن در تولید بر گراد درجه سانتی25در دماي اثر مدت خشک شدن ریزوم 
، مشاهده شـد آن از هوایی هاياندامظهور داري درمعنیکاهش ،ساعت72تا گراددرجه سانتی25در دماي زوم نگهداري ری

. )1(جدول هوایی از ریزوم سبز نشد اندام، ساعت72اما پس از

توانایی تولید اندام هواییگراد و طول ریزوم بر درجه سانتی25در دماي ریزوم خشک شدن مدت مقایسه میانگین اثر -1جدول 
هاي با درصد ریزومگراددرجه سانتی25ریزوم در (ساعت) نگهداريمدت 

توانایی تولید اندام هوایی
هاي با توانایی تولید ریزومدرصد متر)طول ریزوم (سانتی

اندام هوایی 

24a252c
c0

48b3/85c
c0

72b6/810
8

b8/27

96c015a
a50

120c0
144c0
168c0

باشد.دار میحروف مشترك در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنی

شود. البته در این فراینـد در دراز مدت میآن و مرگ زوم باال، باعث تبخیر آب از رینسبتا تابش آفتاب و یا بطور کلی دماي 
. تـاکنون  اسـت ضـروري  قطعـی  گیـري  شرایط طبیعی براي نتیجهر. تکرار این آزمایش داستموثر ها نیز زومقطر و طول ری

نتـایج  هـایی در دسـت اسـت.   زارشگـ هرز چندساله هاياما درباره بعضی از علفانجام نشده، کهورك پژوهشی درباره چنین 
Cynanchumبررسی کاتوس  leave مـانع  ،گـراد درجـه سـانتی  30و20ر دماي دریشه ساعت نگهداري 24نشان داد که

.)1982(سوترس و ماري، شدنآسبزشدن 
اثر طول ریزوم  -

4متـر و کمتـر از آن در عمـق    سـانتی 5طول هاي بهریزوم.دار بودریزوم بر توانایی تولید اندام هوایی از آن معنیاثر طول
هاي روي ریـزوم یـا اندوختـه غـذایی     جوانهتواند تعداد اندك متري قادر به تولید اندام هوایی نبودند. علت این امر میسانتی
داري نشـان داد. بیشـترین   باشد. با افزایش طول ریزوم، توانایی تولیـد انـدام هـوایی افـزایش معنـی     هاي کوتاه ریزوممحدود

لیـد انـدام هـوایی بودنـد.     درصد آنها قادر به تو50متري بود، زیرا سانتی15هوایی، مربوط به ریزوم هايمیانگین ظهور اندام
رسـد عـالوه بـر    ). به نظـر مـی  1متر قادر به تولید اندام هوایی بودند (جدول سانتی10هایی به طول درصد ریزوم30حدود 

هـاي بعـدي مـورد    شود این صـفات در آزمـایش  پیشنهاد می. نیز حائز اهمیت استآن و تعداد جوانه روي طول، قطر ریزوم 
توجه قرار گیرند. 

) تنش خشکی(PEGاثر غلظت-
700و 600، 500، 400، 300، 200، 100گلیکـول  اتـیلن پلـی بـار آبیـاري بـا محلـول    یکهاي کهورك تنهـا پـس از   ریزوم
شود که این آزمایش در شـرایط طبیعـی   نتایج توصیه میهوایی تولید نکردند. براي اطیمنان بیشتر به اندامموالر، هیچ میلی

گلیکول نیز انجام شود.اتیلنپلیموالر میلی100هاي کمتر از غلظتتکرار و آزمایش با 
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هرز را تغییر و این تغییرات رقابـت آنهـا در مزرعـه را    هايعلفزنی و رشد محیطی و از جمله تنش خشکی، جوانههاي تنش
.)2007(چوهان و جانسون، دهدتحت تاثیر قرار می

) تنش شوري(NaClغلظتاثر-
مـوالر،  میلی700و 600، 500، 400، 300، 200، 100محلول کلرید سدیم هورك تنها پس از یکبار آبیاري باکهايریزوم

مـوالر  میلـی 100هـاي کمتـر از   شود که آزمایش در شرایط طبیعـی و غلظـت  ند. براي اطمینان بیشتر توصیه میرشد نکرد
نمـک باعـث   نش کم آبی و خشکی فیزیولـوژي اسـت. وجـود   از اثرات عمومی تنش شوري، ایجاد تکلرید سدیم تکرار شود.

.  شودشود و جذب آب توسط گیاه دشوار یا غیر ممکن میکاهش پتانسیل اسمزي می
اثر انجماد  -

دیگر نیازي به گراد سبز نشدند. بنابراین، درجه سانتیـ 5ساعت نگهداري در دماي 24کهورك حتی پس از يهاریزوم
اثر در آینده شودپیشنهاد میتر بر سبز شدن ریزوم نیست. البته هاي طوالنیتر و مدتتوضیح اثر سایر دماهاي پایین

بررسی شود. هاساعت بر توانایی رویش ریزوم24کمتر از انجماد 
گزارش حاضر، نخستین گـزارش در ایـن   وهاي کهورك انجام نشدهدرباره اثر انجماد بر توانایی رویش ریزومجامعی بررسی 

هرز چند ساله انجام هايعلفسایر ولید مثل رویشی هاي تاثر انجماد بر اندامهایی درباره گزارش، اماشودزمینه محسوب می
و حتـی  بـا سـرما هسـتند    سازگاريقادر به و قیاق هاي مرغ. ریزوم)1972؛ مک ورتر، 1956(دانهام و همکاران، شده است

سرما در گیاهان مختلـف کـامال  تحمل نند. اصول فیزیولوژیکی کمینسبت به آزمایشگاه تحمل مزرعه تر را درپاییندماهاي 
سرما را تا حـدودي توجیـه   تحمل تواند مکانیسم که میاست اما یک فرض بیانگر درجه اشباع اسیدهاي چرب ، آشکار نشده

هاي داراي اسید چرب غیـر  . بافتشوندتري جامد میاشباع در دماهاي پاییننواع اکند. اسیدهاي چرب غیر اشباع نسبت به
بنابراین اطالع از وضعیت اسیدهاي چرب اشـباع و غیـر   دارند.سرماتحمل بیشتري به و تراشباع بیشتر، نقطه انجماد پایین

.)1977(استولر، کندمیتوجیه را نسبتا آنها به سرما هاي مسئول تولید مثل رویشی، تحمل اشباع در اندام
.باشداي نیز میآزمایش مزرعهانجام نیاز بهدرباره کهورك، حصول اطمینان از نتایج حاضر براي 
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