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Cyperus rotundus)آفتابدهی خاك در کنترل علف هرز اویارسالم ارغوانیتاثیر L.) در
منطقه جیرفت

2فرناز فکرت4سید وحید اسالمی،،3، جواد طایی2ذبیح اهللا اعظمی ساردویی،1محمد روزخش
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:چکیده
هاي هرز سمج از هاي پلی اتیلن به عنوان راهکاري غیرشیمیایی براي مدیریت بسیاري از علفدهی با استفاده از مالچآفتاب

هاي کامل این روش، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوكباشد. جهت بررسی کاراییجمله اویارسالم ارغوانی مؤثر می
شفاف، الیهتصادفی با سه تکرار با هدف تعیین اثر سطوح مختلف مالچ پلی اتیلن شامل مالچ پلی اتیلن یک الیه شفاف، دو

در تابستان سال یک الیه شفاف به اضافه کود مرغی و بدون مالچ (شاهد) بر روي اویارسالم ارغوانی اکوتیپ منطقه جیرفت
4شامل نحوه پوشش در روز انجام شد. تیمارهاي مورد آزمایش 40در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت به مدت 1393
بدون(شاهدو، پالستیک شفاف یک الیه به عالوه کود مرغیهیالشفاف دوپالستیک، الیهیکشفافپالستیکسطح 
نتایج نشان داد سانتی متري از سطح خاك انجام شد. 25و 15،  5رت از اعماق ) و اعماق دفن غده اویارسالم که عباپوشش

هاي تولیدي را کاهش دهد. اما ها، تعداد و وزن ساقهاي تعداد و وزن غدهها نتوانست به طور قابل مالحظهکه استفاده از مالچ
لچی بیشترین تعداد غده و ساقه را در تمامی مالچ یک الیه شفاف به اضافه کود مرغی برخالف تیمار شاهد و بقیه سطوح ما

سانتیمتر 5دهی توسط مالچ دوالیه شفاف در عمق آفتابسانتیمتر) تولید کرد. البته25و 15، 5اعماق مورد آزمایش (
در اتیلن دوالیه شفاف توانست غده اویارسالم را به طور کامل از بین ببرد، همچنین نتایج این تحقیق نشان داد مالچ پلی

سانتیمتر مؤثرترین سطح را براي کنترل اویارسالم ایجاد کرد. 5روز فقط در عمق 40مدت زمان 
دهیآفتاب،مانیزندهاتیلن، مالچ پلی: اویارسالم ارغوانی، کلمات کلیدي

Effect of Soil solarization for the control of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) in
Jiroft region

M. Roozkhosh1, Z.A. Azami- Sardooei2, J. Taei3, S.V. Eslami4, F. Fekrat2

Instructor, Faculty of Agriculture, University of Jiroft1
,Assistant professor, Department of Crop

Protection, Faculty of Agriculture2,; Assistant professor, Department of Agronomy, University of
Jiroft3, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Birjand University4

Abstract:
Employment of solarization using the polyethylene mulch can be effective as a non-chemical approach for
controlling noxious weeds such as purple nutsedge (Cyperus rotundus). A factorial experiment was conducted
as a randomized complete block design with three replications to explore the effect of different levels of
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polyethylene mulches including one- layer clear polyethylene film, two- layer clear, one- layer clear add hen
manure, as well as a non-mulched or control treatment on Jiroft biotype at Jiroft University Research Farm,
during a 40-day period in summer 2014. Treatments included different polyethylene mulch including one- layer
clear polyethylene film, two layer clear polyethylene film and one- layer clear polyethylene film add manure
hen as well as a non-mulched control and different depths including 5cm, 15cm and 25cm. Results showed that
using polyethylene mulches significantly could not reduce tuber and shoot number purple nutsedge. However,
one-layer clear mulch and one layer clear polyethylene film add manure hen, did not show a remarkable
preventive effect on the growth of purple nutsedge shoots and tubers. The most effective mulch type was two-
layer clear polyethylene film. Results showed that the two-layer clear polyethylene mulch provided the most
effective control purple nutsedge in time 40 days only in 5cm depth.
Keywords: Purple nutsedge, Polyethylene mulch, Viability, Solarization

مقدمه
سطح.)2008(ظهیر و همکاران، شدهمطرحجهاندرعلف هرزخطرناکترینعنوانبهعلفهاي هرزمیاندرارغوانیاویارسالم
تحتاشغالیفلسطینمناطقازبعضیدر.باشندمیعلف هرزاینتأثیرتحتر)کشو92ومحصول52در(جهانوسیعی از

آلوارو و همکاران، (استشدهرهاکاملطوربهارغوانیاویارسالمشدیدبسیارآلودگیوجوددلیلسبزیجات بهکاروکشت
منطقه جیرفت یکی از قطب هاي مهم کشاورزي جنوب کشور است. محصوالت استراتژیک بسیار مهمی که در منطقه .)2010

پیاز، توت فرنگی، بادمجان، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، هندوانه، خربزه و انواع سبزیها بوده که شود شاملکشت می
شوند. نوع مدیریت زراعی و شرایط اکولوژیک منطقه باعث توسعه کشور نیز صادر میعالوه بر تامین نیاز داخل به خارج از

ی گردیده است و خسارت قابل توجهی را به میزان تولید و عملکرد هاي هرز خطرناك و سمج مانند اویارسالم ارغوانبرخی علف
اي که در برخی از مزارع جیرفت کشاورز به دلیل خسارت شدید اویارسالم محصوالت زراعی منطقه وارد نموده است. به گونه

مانند جیرفت و وجود مزرعه خود را رها کرده است. شرایط اقلیمی مناطق گرمسیري،ارغوانی و عدم توانایی در کنترل آن
رطوبت کافی در مزارع کشاورزي باعث ایجاد یک دوره رشد نامحدود و بدون رکود براي علف هرز اویار سالم گردیده است و لذا 
این مساله باعث دشواري کنترل آن نیز شده است. استفاده از روش هاي شیمیایی براي کنترل اویارسالم به دلیل عدم کنترل، 

یست، خطر انتقال آن به چرخه زنجیره غذایی و تهدید امنیت غذایی با محدودیت جدي مواجه شده است و آلودگی محیط ز
لذا تاکید برکنترل غیرشیمایی و روش هاي پایدار اکولوژیک صورت گرفته است. آفتابدهی خاك یکی از روشهاي اکولوژیک کم 

نابراین این پژوهش به منظور بررسی اثر آفتابدهی خاك بر کاهش هزینه، با کارآیی باال و سازگار با شرایط منطقه می باشد. ب
.در شرایط آب و هوایی جیرفت صورت گرفته استارغوانی جمعیت علف هرز اویارسالم 

: مواد و روشها
فاکتوریلصورتبهآزمایش.شداجراجیرفتدانشگاهکشاورزيدانشکدهتحقیقاتیمزرعهدر1393سالتابستاندرآزمایشاین
شامل فاکتور اصلی: نحوه پوشش که در تیمارهاي مورد آزمایش .شدانجامتکرارسهباتصادفیکاملبلوکهايطرحقالبدر
بدون(شاهدو، پالستیک شفاف یک الیه به عالوه کود مرغی هیالشفاف دوپالستیک، الیهیکشفافپالستیکسطح 4

بر روي سانتی متري از سطح خاك 25و 15،  5) و فاکتور دوم اعماق دفن غده اویارسالم که عبارت از اعماق پوشش
40×40×40جعبه هایی با اندازه آزمایشی واحدهايروز انجام شد. 40اویارسالم ارغوانی اکوتیپ منطقه جیرفت به مدت 

قاعمدار شده در اآزمایشی در داخل هر جعبه سه عدد عدد غده پیش جوانهواحدهاياستقرارمنظوربه.متر تهیه شدسانتی
روز 40در پایان ها انجام شد.اي در داخل خاك جعبهها با طراحی سیستم آبیاري قطرهمورد آزمایش کشت شد. آبیاري جعبه

ز اجازه رشد داده شد و پس از پایان رو60برداشته شد و به آنها به مدت هاي مورد آزمایشاتیلن از روي جعبههاي پلیمالچ
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هاي جمع آوري شده شامل تعداد ساقه در پایان آزمایش، دادههاي مورد آزمایش بررسی گردید.مانی غدهروز میزان زنده100
اندازه گیري شد.وزن خشک ساقهوتولیدي، تعداد غده، وزن خشک غده

)LSD(دارها بر اساس آزمون کمترین اختالف معنیو مقایسه میانگینGenstatها با استفاده از نرم افزارتجزیه آماري داده
در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات مالچ، عمق و اثر متقابل مالچ در عمق برتعداد و زن غده  غده تولیدي در کرت، در 

دار شد. اما درحالیکه اثرات مالچ و اثر متقابل مالچ در عمق برتعداد و وزن ساقه تولیدي در معنیسطح احتمال یک درصد 
). نتایج تجزیه 1(جدولدار نشددار شد، اما اثر عمق بر روي تعداد ساقه معنیکرت در سطح احتمال یک درصد معنی

واریانس نشان داد که اثرات مالچ، عمق و اثر متقابل مالچ در عمق بر وزن خشک غده تولیدي در کرت، در سطح احتمال یک 
).1(جدول دار بود معنیبسیار درصد 

ستونکیدرمتفاوتحروفcو a ،b(ارغوانیتاثیر سطوح مختلف مالچ پلی اتیلن در اعماق مختلف بر تعداد غده اویارسالم: 1شکل 
)باشدمیدارمعنیتفاوتدهندهنشان

مقایسه میانگین اثرات متقابل .دار بوددر سطح احتمال یک درصد معنیتعداد غدهبر عمق دفن× اثر متقابل نوع مالچ 
25و 5،15در اعماق مالچ یک الیه شفاف به عالوه کود مرغیمالچ در عمق دفن نشان داد که بیشترین تعداد غده در 
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اتیلن اکوتیپ :  تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررسی در بین اعماق و سطوح مختلف مالچ پلی1جدول
اویارسالم ارغوانی

وزن خشک 
هوایی اندام 

(گرم)
تعداد کل ساقه وزن خشک غده

)گرم( تعداد غده درجه آزادي منابع تغییرات

1935/21 9/32 57/5 11/195 2 بلوك
2/1056 ** 4/5940 ** 9/3174 ** 7/16107 ** 3 مالچ
1/313 * 19/246 ns 360** 4/2381 ** 2 دفنعمق 

1/300 ** 4/1393 ** 5/250 ** 7/1852 ** 6 دفنعمق × مالچ
4/63 5/130 99/43 4/148 22 خطاي آزمایش

داربه ترتیب معنی دار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد وغیرمعنیns**، * و
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کردبیشترین تعداد غده را تولید سطح شاهدشد. پس از آن عدد تولید 68و 104، 159به ترتیب با میانگین سانتیمتر 
دلیل اصلی زیاد شدن ، کهبوددر تمامی اعماق مورد آزمایش). نکته قابل توجه تولید غده بیشتر نسبت به شاهد 1(شکل

زادآوري  آن و که ظاهرا شرایط مطلوبی را براي رشداشدبدر کود مرغی مقدار زیادي فسفر یل میتواند به دلتعداد غده 
اي تولید نشدسانتیمتر هیچ گونه غده5در عمقاتیلن دو الیه شفافنکته قابل توجه اینکه در مالچ پلیایجاد کرده است. 

هاي هرز اویار سالم زرد و خاك در کنترل علفدهی ) نتایج مطلوبی از آفتاب2007. جانسون و همکاران ()1شکل (
.گرفتنداویارسالم ارغوانی

ستونکیدرمتفاوتحروفcو a ،b(ارغوانیاویارسالمساقه تاثیر سطوح مختلف مالچ پلی اتیلن در اعماق مختلف بر تعداد : 2شکل 
باشدمیدارمعنیتفاوتدهندهنشان

مقایسه میانگین اثرات متقابل مالچ دار بود.بر تعداد ساقه در سطح احتمال یک درصد معنیعمق دفن × اثر متقابل نوع مالچ 
در مالچ پلی اتیلن یک الیه شفاف به عالوه کود مرغی دراعماق مورد آزمایش در عمق دفن نشان داد که بیشترین تعداد ساقه 

سطح سطح شاهد مشاهد شد، که نشان میدهد مالچ نند شد. پس از آن مالچ پلی اتیلن یک الیه شفاف روندي مشابه هماتولید 
یک الیه شفاف ظاهرا شرایط مطلوبی را براي رشد ساقه هاي اویارسالم ایجاد کرده است. همچنین در مالچ یک الیه شفاف 

ساقه بیشتر ). نکته قابل توجه تولید2تعداد غده بیشترین تعداد ساقه را نسبت به شاهد تولید کرد (شکل روندي مشابه همانند 
اما کمترین میزان ساقه تولیدي در مالچ دوالیه شفاف مشاهده شد، بود.در تمامی اعماق مورد آزمایششاهد تیمار نسبت به 

در تحقیقات قبلی تولید نشد.ايبه دلیل درجه حرارت باالي ایجاد شده در زیر مالچ ساقهسانتیمتر، 5در حالیکه در عمق 
.)1393ف گزارش شده است (روزخش و همکاران، کارائی مالچ دوالیه شفا

کیدرمتفاوتحروفcو a ،b(ارغوانیغده اویارسالموزن خشکتاثیر سطوح مختلف مالچ پلی اتیلن در اعماق مختلف بر : 3شکل 
)باشدمیدارمعنیتفاوتدهندهنشانستون
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وزن خشک بیشترین ، دار بوداحتمال یک درصد بسیار معنیعمق دفن بر وزن خشک غده در سطح × اثر متقابل نوع مالچ 
اتیلن یک مشاهد شد، نکته قابل توجه وزن خشک غده بیشتر در مالچ پلیمالچ یک الیه شفاف به اضافه کود مرغیدر غده

در مجموع نتایج این .)3شکل (بوداعماق مورد آزمایشتمامی الیه شفاف به اضافه کود مرغی نسبت به تیمار شاهد در 
به سطوح اویارسالماگرچه واکنش  باشد، علف هرز خطرناك کافی نمیروز براي کنترل این40که مدت زمان تحقیق نشان داد

کنترل روز 60در مدت زمان ، اما موثرترین سطح کنترل را مالچ دوالیه شفاف در تمامی اعماق مورد بررسی مالچ متفاوت بودمختلف 
. لذا با در نظر گرفتن مزایاي زیست محیطی و تهدید امنیت غدایی روش بسیار موثري در ها نشان داده نشده)(دادهکرد

شود.مزارع سبزي و صیفی براي کنترل اویارسالم ارغوانی توصیه می
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