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ABSTRACT 
Purple nutsedge causes severe damages to vegetable crops in Jiroft, Kahnooj and Birjand. In order to 

evaluate the effects of high temperature and time of exposure to high temperatures on various ecotypes of 

purple nutsedge tubers, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design 

with 3 replications in the Research greenhouse of Birjand University, Iran, in 2016. Experimental factors 

consisted of 3 ecotypes (Jiroft, Kahnooj and Birjand), different temperatures from 40 to 60°C with 5°C 

increments, and exposure time including 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64 hours. Results indicated that at all 

exposure times, 40°C temperature did not affect the growth characteristics of purple nutsedge, while at 45 

°C, increasing the exposure time decreased the growth characteristics of purple nutsedge. Three-

parameter logistic model estimation showed that  tuber viability (T50) at 45 °C in Jiroft ecotype was 14.64 

hours, it decreased to 5.01 hours  at 50 °C. T50 was about 66% lower than for 45 ° C, but it was 19.76 

hours in Kahnooj ecotype at 45 °C, while at 50 °C, this parameter decreased to 2.73 hours (86.2%). T50 of 

Birjand ecotype at 45 °C was 12.90 hours, but at 50 °C, the tubers viability reduced and T50 was 8.91 

hours (31% decrease). Results of this research could have an important role in controlling purple nutsedge 

in vegetable fields. 
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 ( به دما و زمان.Cyperus rotundus L) ارغوانی مختلف اویارسالم هایاکوتیپ واکنش غده مقایسه

 
 2االحمدی جامی مجید ،2*اسالمی وحید سید ،1روزخش محمد

 و زراعت گروه دانشیار، -2 ،دمشه یفردوس دانشگاه یکشاورز دانشکده ،یاگروتکنولوژ گروه هرز، یها علف علوم یدکتر جویدانش -1

 بیرجند دانشگاه کشاورزی دانشکده نباتات، اصالح

 (5/01/0011تاریخ پذیرش:  -22/3/0011تاریخ دریافت: ) 

 چکیده
 واکنش منظور مقایسهسبزیجات جنوب استان کرمان و مناطق گرمسیر شناخته شده است. به هرز سمج درعنوان یک علفاویارسالم ارغوانی به

های کامل تصادفی با سه طرح بلوکصورت فاکتوریل و در قالب ارغوانی به پارامتر دما و زمان، آزمایشی به اویارسالم مختلف هایاکوتیپ غده

دما در فاکتورهای آزمایش شامل سه اکوتیپ )جیرفت، کهنوج و بیرجند(،   در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند اجرا شد. 5931در سال تکرار 

ساعت( بود.  00و  93، 50گراد( و زمان در هشت سطح )شاهد، یک، دو، چهار، هشت، درجه سانتی 01و  04، 11، 14، 01، 04شش سطح )

ها، تأثیر قابل توجهی بر روی صفات رشد اویارسالم نداشت، اما در گراد در تمامی زماندرجه سانتی 04نتایج این آزمایش نشان داد که دمای 

برآوردهای مدل لجستیک سه پارامتره رض دما، صفات مرتبط با رشد اویارسالم کاهش یافت. گراد با افزایش زمان در معدرجه سانتی 01دمای 

برای دمای  50Tساعت بود، اما مقدار  00/50برابر با گراد سانتی 01مانی اکوتیپ جیرفت در دمای زنده 50Tمانی غده یا نشان داد که مقدار زنده

درصد کاهش نشان داد. این میزان در اکوتیپ کهنوج  00حدود گراد سانتی 01ت به دمای ساعت کاهش یافت که نسب 45/1به گراد سانتی 14

کاهش  درصد( 3/60ساعت ) 69/3مقدار این پارامتر به گراد سانتی 14که در دمای حالیساعت بود در 60/53معادل گراد سانتی 01در دمای 

درصدی  14برای کاهش گراد سانتی 14ساعت بود اما در دمای  34/53معادل اد گرسانتی 01برای اکوتیپ بیرجند در دمای  50Tیافت. مقدار 

تواند نقش مهمی در مدیریت اویارسالم کاربرد اطالعات این تحقیق میدرصد کاهش( رسید.  95ساعت ) 35/6به  50Tها مقدار مانی غدهزنده

  .ارغوانی در مزارع سبزیجات داشته باشد

 دهی، تحمل، درجه حرارت متناوب، قوه نامیه آفتاب :کلیدی کلمات
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 مقدمه

به دلیل  (Cyperus rotundus L).اویارسالم ارغوانی 

خصوصیات رشدی و تولید غده باال، خسارت قابل 

ای به محصوالت استراتژیک در بسیاری از توجه

ایران  کشورهای جهان از جمله مناطق گرمسیر در

 ,.Webster, 2010; Roozkhosh et alکند )وارد می

این گیاه از طریق رقابت بر سر آب، مواد (. 2015

غذایی و نور و همچنین آلیلوپاتی، به گیاهان زراعی 

دهند ها نشان میکند. بررسیخسارت شدید وارد می

درصدی عملکرد  48که این علف هرز باعث کاهش 

درصدی  48(، Allium cepa L.( )Keely, 1987پیاز )

درصدی عملکرد  22، (Allium sativumعملکرد سیر )

 98-04، (.Abelmoschus esculentus L)بامیه 

 90(، .Daucus carota Lدرصدی عملکرد هویج )

 .Brassica oleracea Lدرصدی عملکرد کلم گل )

var. capitata )et al., 1997) Morales-Payan ، )89 

 08،  (.Cucumis sativus L) اردرصدی عملکرد خی

 24-28(، .Lactuca sativa Lدرصدی عملکرد کاهو )

 Lycopersciom)فرنگی )درصدی عملکرد گوجه 

esculentum Mill (et al, 2003 Morales-Payan و )

  (.Raphanus sativus L)درصدی عملکرد تربچه  04

(Santos et al., 1998شود ) عنوان بدترین و و به

هرز در مناطق گرمسیر و نیمه ترین علفزاخسارت

 ,.Bryson et al). ) گرمسیر جهان معرفی شده است

1994; Gupta et al., 2002  اویارسالم ارغوانی یک

هرز چندساله است که بقای آن به دلیل قدرت علف

هایی است که از مانی پایین بذرها، وابسته به غدهزنده

 & Justiceشوند )طریق تکثیر غیرجنسی تولید می

Whitehead, 1946; Wills, 1987های (. غده

هایی که از طریق اویارسالم ارغوانی در طول ریزوم

یابند و با تولید یک کنند، انتشار میغده اولیه رشد می

-غده تولید می 984هفته رشد،  14تک غده در مدت 

تولید بیشتر غده از (. Webster et al., 2008شود )

های شود، اما روشت انتهایی متوقف میطریق غالبی

مکانیکی )شخم یا کولتیواسیون( با قطعه قطعه کردن 

ریزوم و از بین بردن غالبیت انتهایی، باعث فعال شدن 

زنی تعداد شود و شرایط را برای جوانهها میغده

 (.Roozkhosh et al., 2015کند )بیشتر غده آماده می

یرات روزانه درجه دهند که تغیها نشان میبررسی

های زنی غدهحرارت، موجب تحریک جوانه

در  (.Roozkhosh et al., 2015شود )اویارسالم می

ها همین خصوص مشخص شد که قرارگیری غده

گراد روزانه، درجه سانتی 20/90تحت دماهای متناوب 

 (.Egley, 1983زنی شد )درصد جوانه 144منجر به 

و  غیرشیمیایی تکاشپیش تیمار یک دهی،آفتاب

 های اقلیم در معموالً که است زیست محیط با سازگار

-علف و خاکزی گیاهی هایبیماری کنترل برای گرم

 Grunzweig etگیرد )می قرار استفاده مورد هرزهای

al., 1999; Johnson et al., 2007) .دهی،آفتاب در 

اتیلن به دلیل افزایش دمای بسیار  پلی مالچ از استفاده

 استقرار جلوگیری از برای زیاد در زیر سطح خاک

 و سودمند بسیار مهم هاهرز، آفات و بیماریهایعلف

 (. کاهشPatterson, 1998; Webster, 2003است )

 اویارسالم عمده اثرات از یکی محصوالت، عملکرد

ارغوانی در محصوالت سبزی و سیفی جنوب کرمان 

محققین گزارشات متعددی در زمینه کاهش  .باشدمی

دهی مانی غده اویارسالم ارغوانی توسط آفتابزنده
(Hejazi et al., 1980; Chellemi et al., 1997; Ricci 

et al., 2000; Roozkhosh et al., 2017) ،که حالیدر

های تحقیقات اندکی در ارتباط با واکنش دما و زمان

نجام شده است در معرض دما بودن، مورد ا

(Webster, 2003.) ها عامل که غدهبا توجه به این

اصلی تکثیر و بقای در اویارسالم ارغوانی هستند و 

کند، این آزمایش این گونه در مناطق مختلف رشد می
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های مختلف با هدف الف( بررسی مقاومت اکوتیپ

اویارسالم نسبت به روند دما و مدت در معرض 

دماهای مختلف، ب( بررسی ها در قرارگیری غده

های مختلف نسبت به دما برای نهایت تحمل اکوتیپ

های اویارسالم ارغوانی به صفر رساندن قوه نامیه غده

اویارسالم ارغوانی  مختلف هایاکوتیپ واکنش و ج(

دهی و برآورد میزان کنترل آن بوسیله نسبت به آفتاب

 دهی خاک انجام شد.آفتاب

 

 هامواد و روش

صورت فاکتوریل و در قالب طرح آزمایش به

های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. بلوک

هرز اویارسالم فاکتور اول شامل سه اکوتیپ علف

ارغوانی )جیرفت، کهنوج و بیرجند(، فاکتور دوم دما 

گراد( درجه سانتی 20و  24، 00، 04، 80، 84شامل )

، دو، چهار، و فاکتور سوم زمان قرار گیری )صفر، یک

 ساعت( بود.  28و  92، 12هشت، 

 شرایط اقلیمی اکوتیپ های مورد آزمایش )جیرفت، کهنوج و بیرجند( -1جدول 

Table 1. Climatic conditions of the tested ecotypes (Jiroft, Kahnooj and Birjand) 
Ecotypes geographical longitude geographical lattitude  Height from sea level relative humidity weather 

Jiroft 57o  41min E 28o  37min N 722m 89% Humid and tropical 

Kahnooj 57/2o  39min E 27/6o  39min N 470m 87% Humid and tropical 

Birjand 13o  59min E 56o  32min N 1480m 60/7% cold and dry 

 

 طرح قالب و در فاکتوریل صورتبه آزمایش این

آزمایشگاه و با سه تکرار در  های کامل تصادفیبلوک

گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند 

 10های تقریباً ها از عمقشد. غده اجرا 1980در سال 

متری خاک سه منطقه فوق برداشت شدند سانتی 24تا 

آب، به  شو  باوو بالفاصله پس از برداشت و شست

گراد منتقل شدند و یخچالی با دمای چهار درجه سانتی

ن شروع آزمایش )دو هفته( در آن نگهداری تا زما

بودن آزمایش زنده (Roozkhosh et al, 2015).شدند

های یکسان انجام غده با وزن و اندازه 14ها روی غده

شد. قبل از شروع آزمایش، آزمون سبز شدن روی 

 20های مربوطه در داخل ژرمیناتوری با دمای غده

گراد شب درجه سانتی10درجه سانتی گراد روز و 

صورت گرفت که نتایج آن نشان داد که هیچ گونه 

خوابی در سه اکوتیپ مورد آزمایش وجود نداشت. 

جهت ارزیابی اثر دماهای باال و مدت در معرض بودن 

های مورد های اکوتیپبر قدرت حیات غده، غده

گراد به درجه سانتی 20تا  84بررسی در دماهای 

و  24، 00، 04، 80، 84گراد )فواصل پنج درجه سانتی

-گراد( در داخل دستگاه آون با زماندرجه سانتی 20

 28و 92، 12های شاهد، یک، دو، چهار، هشت، 

ساعت قرار گرفتند و بالفاصله پس از طی زمان مقرر، 

ها از داخل دستگاه برداشته شدند و به گلخانه غده

هایی با تحقیقاتی انتقال داده شد، و در داخل گلدان

سانتی متر که با هزار و پانصد گرم خاک پر  10قطر 

سانتی متری خاک کشت  0/2شده بودند، در عمق 

درجه 10درجه سانتی گراد روز و  20شدند. دمای 

روز جهت دوره رشد در  04گراد شب به مدت سانتی

مورد  خاک (. بافتWebster, 2003نظر گرفته شد )

 قابلیت و 4/0 آن pH لومی، استفاده در گلدان ها

زیمنس بر متر دسی 21/1 آن( EC) الکتریکی هدایت

بود. در پایان آزمایش، تعداد ساقه تولیدی، غده، پیش 

وزن  و (میلیمتر دو از کمتر هایی با قطرغده) غده

گیری وزن گیری شد. برای اندازهاندازه خشک غده

ساعت  02ها در دستگاه آون به مدت خشک، نمونه

  .گراد قرار گرفتتیدرجه سان 04در دمای 

ها به زمان های مختلف، از جهت ارزیابی پاسخ غده

 ( استفاده شد:1پارامتره )رابطه  9مدل لجستیک 

(Glantz and Slinker, 2001)  

http://barsadic.com/W?eid=175435
http://barsadic.com/W?eid=175434
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     1رابطه 

Y =
𝑎

1 + (𝑇 − 𝑇50)𝐵
 

        

 ،یبازه زمان نیپاسخ در باالتر نیانگیم :a، آن درکه 

50T: و پاسخ درصد 04 جادیا انزم B: یم خط بیش-

  .باشد

و  thGenstat 9وسیله نرم افزار ها بهتجزیه آماری داده

ها بر اساس آزمون کمترین اختالف مقایسه میانگین

در سطح احتمال پنج درصد صورت   FLSDدارمعنی

نسخه برای رسم  Sigma plotگرفت و از نرم افزار 

 نمودارها استفاده شد.

 

 نتایج و بحث
 دما اکوتیپ، اثرات که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 یاثرات متقابل دو عامل تمام نیز و (2)جدول  زمان و

مانی غده، تعداد ساقه زندهبر  (9)جدول  یو سه عامل

در گلدان در سطح احتمال تعداد کل ساقه و غده و 

  .بود داریک درصد معنی

 
 های مختلف بر صفات مرتبط با رشد اویارسالم ارغوانیتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثرات دما و زمان -2 جدول

Table2. variance Analysis )mean squares( of the effects of different temperatures and times exposures on studied growth 

traits of purple nutsedge 
Number of Tuber Number of Shoot Tuber Viability df 

 
            SOV 

0.28 ns 2.67 ns 0.25ns 2 Block 

118.80** 36.09** 2.03** 2 Ecotype 

3003** 3351.38** 1053.6** 5 Temperature 
188.37** 228.17** 69.02** 6 Time 

78.07** 40.91** 5.11** 10 Ecotype   × Temperature 

8.28** 10.44** 0.98** 12 Ecotype   × Time 
70.76** 89.64** 22.89** 30 Temperature   × Time 

5.75** 5.19** 0.89** 60 Ecotype   × Temperature   × Time 

1.39 

19.91 

1.55 

19.73 

0.17 

12.58 

250 

- 

Error 

C.V. (%) 

 دار.غیر معنی ترتیب معنی دار در سطح احتمال یک و پنج درصد و: بهnsو  **، *
**, * and ns: significant at 1% and 5% of probability levels and non significant, respectively. 
 

 زمان( بر درصد زنده مانی اکوتیپ های غده اویارسالم ارغوانی× دما × اثرات متقابل سه گانه )توده  -3 جدول

Table 3. Interaction effects of ecotype × temperature × time on viability percentage of Cyperus rotundus ecotypes tuber 
Duration of exposure (hours) 

  
1 2 4 8 16 32 64 Temperature Ecotypes 

100a(0) 100a(0) 100a(0) 100a(0) 96.7ab(0.27) 93.3bc(0.27) 90cd(0) 40 OC 

Birjand 

96.6ab(0.27) 90cd(0) 86.7d(0.27) 76.7e(0.27) 43.3j(0.27) 36.7k(0.27) 20lm(0.47) 45 OC 

80e(0) 76.7e(0.27) 66.7fg
(0.27) 53.3i(0.27) 36.7k(0.27) 3.3p(0.27) 0p(0) 50 OC 

0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 55 OC 

0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 60 OC 

0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 65 OC 

100a(0) 100a(0) 100a(0) 100a(0) 100a(0) 93.3bc(0.27) 93.3bc(0.27) 40 OC 

Jiroft 

96.7ab(0.27) 90cd(0) 86.7d(0.27) 70f(0) 46.7j(0.27) 23.3i(0.98) 0 p(0) 45 OC 

76.7e(0.27) 70f(0.471) 63.3gh(0.544) 16.7mn(0.720) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 50 OC 

13.3no(0.27) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 55 OC 

0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 60 OC 

0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 65 OC 

100a(0) 100a(0) 100a(0) 100a(0) 100a(0) 93.3bc(0.27) 90cd(0) 40 OC 

Kahnooj 

96.6ab(0.27) 93.3bc(0.27) 90cd(0) 76.7e(0.27) 63.3gh(0.27) 46.7j(0.27) 33.3k(0.27) 45 OC 

80e(0) 60e(0) 36.7k(0.54) 10o(0.47) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 50 OC 

20lm(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 55 OC 

0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 60 OC 

0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 0 p(0) 65 OC 

 اعداد باشند.می LSD آزمون اساسر ب پنج درصددار در سطح احتمال فاقد اختالف معنی ،حداقل در یک حرف مشترکدارای  یهامیانگین ،در هر ردیف

 .استاندارد است خطای پرانتز نشان دهنده داخل
In each row, means with at least one common letter are not significantly different at 5% of probability level based on LSD test. 

Numbers in the parentheses indicate standard error. 
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 قدرت بر بودن معرض در مدت و باال دماهای اثر

 غده اکوتیپ های مختلف اویارسالم ارغوانی حیات

زمان بر تعداد غده × دما × نتایج اثرات متقابل اکوتیپ 

مانی غده )تعداد دارای ساقه نشان داد که بیشترین زنده

درجه  84در دمای ها غده دارای ساقه( در همه توده

گراد مشاهده شد و تعداد غده دارای ساقه در سانتی

این دما در بین اکوتیپ جیرفت، کهنوج و بیرجند در 

ساعت و  12های یک، دو، چهار، هشت و زمان

-ساعت اختالف معنی 28و  92های همچنین در زمان

ها در دمای (. در کلیه اکوتیپ9داری نداشت )جدول

مانی غده با افزایش د و باالتر، زندهگرادرجه سانتی 80

ای کاهش یافت. طبق برآورد طور قابل مالحظهزمان به

های آزمایش، قرارگیری در معرض دمای مدل و داده

ها موجب گراد در هیچ یک از زماندرجه سانتی 84

های تولیدی مانی غدهای در زندهکاهش قابل مالحظه

مانی در ا زندههایی دارای قابلیت حیات ینشد )غده

نظر گرفته شدند که پس از کشت در گلدان، حداقل 

درجه  80یک ساقه تولید کردند(. افزایش دما به 

-گراد و باالتر، موجب کاهش قابل توجه زندهسانتی

ها شد. طبق برآورد مدل، در اکوتیپ مانی غده

 04)مدت زمان الزم برای کاهش  50Tجیرفت، مقدار 

درجه  80درصدی قابلیت زنده ماندن غده( در دمای 

 50Tساعت بود، اما مقدار  28/18گراد برابر با سانتی

ساعت رسید  41/0گراد به درجه سانتی 04برای دمای 

 22گراد حدود درجه سانتی 80که نسبت به دمای 

ین درصد کاهش نشان داد )مدل نشان داده نشده(. ا

درجه  04نتیجه حاکی از این است که دمای 

درصد مرگ  04گراد در زمان کوتاهی سبب سانتی

( Webster, 2003)شود. در آزمایشی، وبستر ها میغده

ها وقتی که در نشان داد که توانایی زنده ماندن غده

درجه به باال قرار گرفتند  80معرض تیمارهای دمایی 

درجه  04در دمای  هامانی غدهکاهش یافت. زنده

ساعت در  92و  12گراد در زمان هشت، سانتی

اکوتیپ بیرجند، باالتر از اکوتیپ کهنوج و جیرفت 

های مناطق گرمسیر در رسد که اکوتیپنظر میبود. به

روند و در خواب می دمای باال غیرفعال شده یا به

های باال، از گرما نتیجه در هنگام بروز درجه حرارت

های ها در اکوتیپمانی غدهکنند. میزان زندهیفرار م

گراد در سانتی درجه 00جیرفت و کهنوج در دمای 

زمان یک ساعت، پایین بود، اما در اکوتیپ بیرجند در 

ها به صفر رسید که نشانگر مانی غدهاین شرایط، زنده

ها به شرایط دمایی بود. واکنش متفاوت اکوتیپ

قرارگیری در معرض  تحقیقات قبلی نشان داد که

درجه  84گرادو سانتی 24های متناوب درجه حرارت

ساعت(، بعد از مدت شش  12گراد )برای مدت سانتی

ها شد درصدی غده 144روز، باعث از بین رفتن 

(Hejazi, et al., 1980 همچنین تولید غده جدید .)

های مادری بعد از قرار دادن اویارسالم زرد از غده

درجه  24و  00، 04های رض دماها در معغده

، چهار و یک 12ترتیب برای مدت زمان گراد، بهسانتی

(. نتایج تحقیقات Webster, 2003ساعت متوقف شد )

 های مختلفگونه پذیریتأثیر است که نشان داده

 است  متفاوت درجه حرارت، از هرزعلف

(Horowitz, 1983; Kumar et al.,1993) این که 

 دفن بذر، عمق و سن ژنتیکی، تنوع دلیلبهتفاوت 

 و خاک هایفعالیت میکروب و بذر و خاک رطوبت

 (. دمایMallek et al., 2007باشد )می هاآن متقابل اثر

-علف بذر بردن بین از اصلی حداکثر، تنها عامل

 حرارت درجه حداکثر زمان مدت و نیست هرزهای

 Verdu & Mas, 2004; Massاست ) اهمیت حائز نیز

& Verdu, 2002 در آزمایشی، وبستر .)

Webster(2003) ها در معرض نشان داد که وقتی غده

درجه به باال قرار گرفتند، توانایی  80تیمارهای دمایی 

ها در و مرگ تمامی غده ها کاهش یافتزنده ماندن آن

گراد به ترتیب درجه سانتی 20و  24، 00، 04دماهای 

ساعت اتفاق افتاد.  0/4و  12،12، 28های در زمان
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های تحقیقات قبلی نشان داد که زمانی که غده

درجه  04اویارسالم ارغوانی در معرض دمای 

ساعت قرار گرفتند، از بین  82گراد برای مدت سانتی

گراد در مدت درجه سانتی 04که دمای رفتند، درحالی

مانی غده نداشت ساعت، تأثیر سوء بر زنده 84

(Smith & Fick, 1937.) 

 تعداد کل ساقه 

ها در معرض دمای طبق برآورد مدل، قرارگیری غده

ها، موجب گراد در هیچ یک از زماندرجه سانتی 84

ای در تعداد کل ساقه در گلدان کاهش قابل مالحظه

گراد و درجه سانتی 80نشد، اما با افزایش دما به 

دمای  باالتر، طوالنی شدن زمان قرار گرفتن در معرض

ای در تعداد کل مربوطه، موجب کاهش قابل مالحظه

 (. 9و  2، 1ساقه شد )شکل 

Jiroft ecotype              Fig 1
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Figure 1. Effect of temperature exposure duration on the total shoot of purple nutsedge in Jiroft ecotype 
 Kahnooj ecotype          Fig 2
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Figure 2. Effect of temperature exposure duration on the total shoot of purple nutsedge in kahnooj ecotype 
 

تعداد کل  50T(، مقدار 8های مدل )جدول طبق برآورد

گراد، درجه سانتی 80ساقه اکوتیپ جیرفت در دمای 

درجه  04ساعت بود، ولی در دمای  81/19

 ساعت کاهش یافت 04/0به گراد، این پارامتر سانتی
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گراد، برای درجه سانتی 04دهد در دمای که نشان می

ساعت  49/0درصدی تعداد ساقه به حدود  04کاهش 

کمتر نیاز است و این دما اثرات کشندگی بیشتری دارد 

 98/04گراد، حدود درجه سانتی 80°نسبت به دمای  و

هرز هایمانی علف. کاهش زندهدرصد کاهش یافت

( .Lepidium latifolium Lساله مانند ازمک ) چند

(Hutchinson & Viers, 2011)  و اویارسالم ارغوانی

(Cyperus rotundus L.) (Roozkhosh et al., 2017)  

های مختلف قرار گرفتن در در اثر دماهای باال و زمان

 معرض دما گزارش شده است.
 

 Birjand ecotype         Fig 3
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Figure 3. Effect of temperature exposure duration on the total shoot of purple nutsedge in Birjand ecotype 

 
های پارامترهای مدل سیگموئیدی لجستیک سه پارامتره برازش داده شده به تعداد کل ساقه اویارسالم ارغوانی اکوتیپ -4جدول 

 کهنوج، بیرجند و جیرفت.

Table 4. Three -parameter logistic sigmoidal model parameters fitted to the total number of purple nutsedge shoot in 

kahnooj, Birjand and Jiroft ecotypes 

  2R b 50T a Temperatures Ecotype 

0.98 1.34(0.19) 33.60(4.44)  15.67(0.55) CO 45 
 Kahnooj 

0.99 2.15(0.17) 3.52(0.16)  15.31(0.35) CO 50 
 

0.97 1.61(0.44) 28.73(4.91) 15.78(0.80) CO 45 
 Birjand 

0.99 2.32(0.35) 12.54(0.96) 14.92(0.43) CO 50 
 

0.99 2.45(0.42) 13.41(1.09) 17.30(0.54) CO 45 
Jiroft 

0.99 3.69(0.33) 5.58(0.18) 17.25(0.29) CO 50 

 Numbers in the parentheses indicate standard error  .                                           اعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد می باشد

 

تعداد ساقه   50Tکه در اکوتیپ کهنوج، مقدار درحالی

 24/99گراد به ترتیب، درجه سانتی 04و  80در دمای 

دهد در ساعت بود که نشان می 02/9ساعت و 

گراد، برای درجه سانتی 04اکوتیپ کهنوج در دمای 

 44/94به حدود  درصدی تعداد کل ساقه 04کاهش 

 80نسبت به دمای  ساعت زمان کمتر نیاز است و

درصد کاهش نشان  02/48گراد، حدود درجه سانتی

)در اکوتیپ بیرجند  50T(. همچنین مقدار 8)جدول داد

ساعت  09/24گراد معادل درجه سانتی 80در دمای 

گراد، این درجه سانتی 04(، اما در دمای 8بود )جدول 

دهد ساعت کاهش یافت که نشان می 08/12پارامتر 

ساعت  18/12درصدی تعداد ساقه به  04برای کاهش 

 گراد،سانتی 80نسبت به دمای  زمان کمتر نیاز است و

. مقایسه پارامتر درصد کاهش نشان داد 90/02حدود 

50T های مختلف به دهد که واکنش اکوتیپنشان می

که طبق طوریدماهای مختلف، کامالً متفاوت است، به
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گراد، درجه سانتی 80در دمای   50Tاین پارامتر، مقدار 

ترین و اکوتیپ جیرفت، اکوتیپ کهنوج، مقاوم

ترین اکوتیپ به دمای باال از نظر تعداد ساقه حساس

درجه  04که در دمای در گلدان بوده است. درحالی

ترین و اکوتیپ گراد، اکوتیپ بیرجند مقاومسانتی

کوتیپ بود. تعداد کل ساقه با ترین اکهنوج حساس

های مختلف کاهش یافت و در افزایش دما و زمان

گراد نسبت درجه سانتی 04اکوتیپ بیرجند در دمای 

که به اکوتیپ جیرفت و کهنوج، بیشتر بود. درصورتی

گراد و باالتر درجه سانتی 00تعداد کل ساقه در دمای 

ف از این دما در سه اکوتیپ مورد آزمایش، اختال

داری نداشت، اما اکوتیپ جیرفت و کهنوج معنی

نسبت به اکوتیپ بیرجند، از توان تولید ساقه بیشتری 

گراد برخوردار بودند، درجه سانتی 00در دمای 

درجه  00که در اکوتیپ بیرجند در دمای درصورتی

تواند تا ای تولید نشد. این نتیجه میگراد، ساقهسانتی

های جیرفت و اکوتیپحدودی با سازگاری بیشتر 

کهنوج با دماهای باالتر در مقایسه با اکوتیپ بیرجند 

 (.Roozkhosh, 2013در ارتباط باشد )

 تعداد غده 

بر اساس مدل سه پارامتره در هر سه اکوتیپ، 

گراد در درجه سانتی 84قرارگیری در معرض دمای 

ها، موجب کاهش قابل توجه در هیچ یک از زمان

که با افزایش دما به تعداد غده در گلدان نشد، درحالی

گراد و باالتر و با طوالنی شدن زمان درجه سانتی 80

در معرض آزمایش،  تعداد غده تولیدی در هر سه 

اکوتیپ جیرفت، کهنوج و بیرجند کاهش یافت )شکل 

 (. 2و  0، 8

 Jiroft ecotype    Fig 4
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Figure 4 .Effect of temperature exposure duration on the number of purple nutsedge tuber in Jiroft ecotype 

 

تعداد غده در  50T(، مقدار 0طبق برآورد مدل )جدول 

 21/18گراد، درجه سانتی 80اکوتیپ جیرفت در دمای 

گراد، برای درجه سانتی 04ساعت بود، اما در دمای 

 12/0درصدی تعداد غده، این مقدار به  04کاهش 

گراد درجه سانتی 04 در دمای ساعت کاهش یافت. 

ساعت  18درصدی تعداد غده، حدود  04برای کاهش 

دهد دماهای باالتر، زمان کمتری نیاز است که نشان می

اثرات کشندگی بسیار شدیدتری دارند. البته در این 

ویژه بین اکوتیپ بیرجند با بین، اختالفات اکوتیپی به

های مشهود بود؛ به عنوان نمونه،  سایر اکوتیپ

درجه، در هیچ زمانی  00کوتیپ بیرجند در دمای ا

که اکوتیپ جیرفت و ای تولید نکرد، حال آنهیچ غده

کهنوج در این دما و در زمان یک ساعت، غده تولید 

 (.0، 8)شکل  کردند
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 Kahnooj ecotype    Fig 5
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Figure 5  . Effect of temperature exposure duration on the number of purple nutsedge tuber in kahnooj ecotype 

 Birjand ecotype         Fig 6
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Figure 6. Effect of duration of temperature exposure on the number of purple nutsedge tuber in Birjand ecotype 

  

 
های داده شده به تعداد غده اویارسالم ارغوانی اکوتیپپارامترهای مدل سیگموئیدی لجستیک سه پارامتره برازش  -5جدول 

 کهنوج، بیرجند و جیرفت

Table 5. Three-parameter logistic sigmoidal model parameters fitted to purple nutsedge number of tuber in kahnooj, 

Birjand and Jiroft ecotypes 
  2R b 50T a Temperatures Ecotypes 

0.96 1.08(0.36) 45.50(11.25) 20.16(1.22) CO 45 
 Kahnooj 

0.99 2.26(0.39) 3.96(0.36) 18.66(0.84) CO 50 
 

0.97 1.90(0.5) 63.47(7.18) 15.12(0.4) CO 45 
 Birjand 

0.99 2.34(0.5) 20.74(1.38) 15.1(0.4) CO 50 
 

0.99 1.92(0.34) 19.61(1.61) 14.39(0.54) CO 45 
Jiroft 

0.99 2.27(0.37) 5.16(0.37) 13.46(0.46) CO 50 

 Numbers in the parentheses indicate standard error  .                      اعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد می باشد    

 

تعداد غده در  50T(، مقدار 0طبق برآورد مدل )جدول 

 04/80گراد اکوتیپ کهنوج، درجه سانتی 80دمای 

گراد، این درجه سانتی 04ساعت بود، اما در دمای 

ساعت کاهش یافت که نشان دهنده  82/9پارامتر به 
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 04به  80کاهش بیشتر تعداد غده با افزایش دما از 

گراد در اکوتیپ کهنوج در مقایسه با درجه سانتی

تعداد غده در  50Tمقدار  ت. اکوتیپ جیرفت اس

 80/29گراد، درجه سانتی 80اکوتیپ بیرجند در دمای 

 که طبق برآورد مدل،درحالی (،0ساعت بود )جدول

گراد درجه سانتی 04مقدار این پارامتر در دمای 

دهد در این ( که نشان می0ساعت بود )جدول 08/24

دما، تولید غده در اکوتیپ بیرجند نسبت به اکوتیپ 

جیرفت و کهنوج از مقاومت بسیار باالتری برخوردار 

 با دهیآفتاب که نشان داد آزمایش از حاصل نتایج بود.

 طوربه شفاف توانست الیه اتیلنپلی مالچ از استفاده

کاهش  را ارغوانی اویارسالم در غده تولید چشمگیری

 از کهنوج و جیرفت منطقه هایاکوتیپ همچنین دهد.

 در بیرجند اکوتیپ به نسبت باالتری تولید غده توان

 تواندمی آن دلیل که برخوردار بودند دهیآفتاب شرایط

 باالتر با دماهای اکوتیپ این سازگاری با حدودی تا

در  هااکوتیپ این مادری گیاهان رشد مکان در موجود

 عبارت به باشد. ارتباط در کهنوج و جیرفت منطقه

 در کهنوج و جیرفت در باال وجود دماهای شاید دیگر،

 دماهای به هاآن مقاومت بیشتر سبب گیاه، رشد زمان

 دستبه نتایج طبق (.Roozkhosh, 2013باالتر باشد )

 از استفاده (،Patterson, 1998تحقیق پترسون ) از آمده

 ،به دلیل افزایش دما، الیه شفاف یک اتیلنپلی مالچ

 نسبت درصد 02 تا 20تواند می را تولیدی غده تعداد

 .شاهد کاهش دهد به

در  50T(، مقدار 2، جدول 0طبق برآورد مدل )شکل 

 29/8گراد در اکوتیپ جیرفت، درجه سانتی 80دمای 

گراد، این درجه سانتی 04ساعت بود، ولی در دمای 

ساعت رسید که نشان دهنده اثر  08/2مقدار به 

  گراد بر غده بود.درجه سانتی 04کشندگی بیشتر دمای 
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Figure7. Effect of temperature exposure duration on tuber dry weight of purple nutsedge in Jiroft ecotype. 
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 کهنوج، بیرجند و جیرفت

Table 6. Three -parameter logistic model parameters fitted to purple nutsedge tuber dry weight of kahnooj, Birjand and 

Jiroft ecotypes 
2R b 50T a Temperatures Ecotypes 

0.95 0.9 (0.25) 21.07 (6.52) 1.09 (0.08) CO 45 
 Kahnooj 

0.99 1.39 (0.20) 2.11 (0.27) 1 (0.05) CO 50 
 

0.98 0.8 (0.11) 22.53 (3.86) 2.33 (0.09) CO 45 
 Birjand 

0.99 1.92 (0.53) 11.82 (2.01) 1.75 (0.10) CO 50 
 

0.95 1.40 (0.29) 9.63 (1.78) 1.87 (0.11) CO 45 
Jiroft 

0.96 1.46 (0.23) 2.79 (0.39) 1.69 (0.09) CO 50 

  .Numbers in the parentheses indicate standard error                              اعداد داخل پرانتز، نشان دهنده خطای استاندارد می باشد.



 00 … مختلف اویارسالم هایاکوتیپ واکنش غده مقایسه

 

 

در  50T(، مقدار 2، جدول4طبق برآورد مدل )شکل 

 40/21گراد در اکوتیپ کهنوج، درجه سانتی 80دمای 

طور گراد، بهدرجه سانتی 04ساعت بود، ولی در دمای 

 11/2ای این مقدار کاهش یافت و به قابل مالحظه

درجه  80مای ساعت رسید که این مقدار نسبت به د

 80نسبت به دمای ساعت کمتر ) 82/14گراد، سانتی

بود که نشان درصد کاهش(  84گراد، حدود سانتی

دهد این دما از طیف کشندگی شدیدتری برخوردار می

  بوده است.

Kahnooj ecotype    Fig 8
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Figure 8. Effect of temperature exposure duration on tuber dry weight of purple nutsedge in kahnooj ecotype. 
 

(، در اکوتیپ 2، جدول 8طبق برآورد مدل )شکل 

درجه  80وزن خشک غده در دمای  بیرجند مقدار 

که این مقدار ساعت بود، درحالی 09/22گراد، سانتی

 ساعت بود و 42/11گراد، درجه سانتی 04در دمای 

درصد  09/80حدود  گراد،سانتی 80نسبت به دمای 

شود، مقادیر . همانطور که مشاهده میکاهش نشان داد

در اکوتیپ بیرجند به مراتب باالتر از دو  50Tپارامتر 

دهد در این دماها، اکوتیپ دیگر بود که نشان می

 اکوتیپ بیرجند از تحمل باالتری برخوردار بوده است.

Birjand Ecotype            Fig 9
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Figure 9. Effect of temperature exposure duration on tuber dry weight of purple nutsedge in Birjand ecotype 
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 و بودن دلیل بومی به بیرجند که اکوتیپ رسدمی نظربه

دمایی  شرایط تحت منطقه، شرایط با باال سازگاری

 و جیرفت اکوتیپ به باالیی نسبت غده وزن یکسان، از

بنا بر تحقیقات انجام شده  بود. برخوردار کهنوج

، (Baskin & Baskin,1998)توسط بسکین و بسکین 

برخی اختالفات اکوتیپی، ژنتیکی است، اما بیشتر به 

طی مثل دما، سن گیاه مادری و رطوبت که شرایط محی

های غیرجنسی در آن شرایط رسیده و بالغ اندام

توده کاهش محسوس زیست شوند، بستگی دارد.می

( Imperata Cylindricaهرز حلفه )های علفریزوم

 ,.Hamidavi et al).در دماهای باال گزارش شده است 

2021) 
 

 گیری کلینتیجه
ها و ها در دمابین اکوتیپ آزمایشدر مجموع نتایج 

های مختلف قرار گرفتن در معرض دما نشان داد زمان

گراد در تمامی تیمارهای درجه سانتی 84که در دمای 

مربوط به زمان، درجه حرارت تأثیری بر روی صفات 

مرتبط با رشد اویارسالم ارغوانی نداشت، اما در دمای 

ان قرارگیری در گراد، با افزایش زمدرجه سانتی 80

معرض دما، صفات مرتبط با رشد اویارسالم ارغوانی 

درجه  80ای که در دمای گونهکاهش یافت، به

ساعت، اکوتیپ جیرفت فاقد  28گراد در زمان سانتی

های جیرفت و زنی بود. همچنین در اکوتیپجوانه

های گراد و در زماندرجه سانتی 04کهنوج در دمای 

زنی مشاهده نشد، اما در همین نهساعت، جوا 92و  12

شرایط، سبزشدن و رشد در اکوتیپ بیرجند مشاهده 

های مناطق رسد که اکوتیپنظر میشد. بنابراین به

روند گرمسیر در دمای باال، غیرفعال شده یا بخواب می

های باال از و در نتیجه در هنگام بروز درجه حرارت

گراد رجه سانتید 00کنند، اما در دمای گرما فرار می

در زمان یک ساعت، اکوتیپ جیرفت و کهنوج، 

که در اکوتیپ بیرجند، زنی داشتند، درحالیجوانه

زنی صورت نگرفت. همچنین در این آزمایش، جوانه

گراد( در تمامی درجه سانتی 20و  24با افزایش دما )

های هر سه اکوتیپ های مربوط به زمان، غدهتیمار

 از بین رفتند. اویارسالم ارغوانی
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