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  چكیذه

هرز ههن در هسارع های  يكی از ػلفخودروی  خروس تاج. دهذ لكرد هحصوالت کطاورزی را کاهص هیضوری خاک و آب رضذ و ػو

 (يوروفلور و رکورد)فتاتگرداى دو رقن آ ترگ و هیساى کلروفیل رضذپاراهترهای ترای تررسی اثر سطوح هختلف ضوری تر . آفتاتگرداى است

های خرد ضذه در قالة طرح کاهالً  کرت ته صورت آزهايص .انجام ضذ آتكطتخودروی آزهايطی در ضرايط  خروس ػلف هرز تاج و

 از هیلی هوالر 155و  155، 55،  55، صفر) تا سطوح ضوری  توام قذرت تكرار در ظرف های حاوی هحلول هوگلنذ 4تیوار و  5تصادفی تا 

کارترد  هفته پس از 4گیاهاى  .یوارهای ضوری سه روز تؼذ از انتقال گیاه ته هحلول هورد نظر اضافه گرديذت. انجام ضذ (نوک کلريذ سذين

. گیری ضذ انذازه  bو کلروفیل  aکلروفیل  و سپس طول ريطه، طول ساقه، وزى خطک گیاه، سطح ترگ، هقذار تیوار ضوری ترداضت ضذنذ

نتايج نطاى داد که تا افسايص سطوح ضذتجسيه و تحلیل آهاری  SAS  تا کوک نرم افسارو  یوتریالت کاهپیها تا استفاده از تسه داده

 . در هقايسه تا ضاهذ ته طور هؼنی داری کاهص يافت bو کلروفیل  a ضوری طول ريطه، طول ساقه، وزى خطک گیاه، سطح ترگ، کلروفیل

  خودروی، رضذ،  ضوری آفتاتگرداى، تاج خروس :کلیذیواشگاى 

 
  ههقذه

ؽیَد   ّبی اصلی ٍ ؽبیغ در جْبى اعت کِ عجت کبّؼ تَلیذات کؾبٍرسی در ًَاحی ٍعیؼی اس عطح سهییي هیی   ؽَری یکی اس تٌؼ

تحول ثِ ؽَری یک رقن ٍیضگی هْوی اعت کِ در اًتخبة یک رقن ثزای کبؽیت در ییک هٌط یِ     .(1998هَرالیذّبردٍ ٍ ّوکبراى، )

ِ ؽیزای   هتفبٍتی در پبعخ ثی  ّبی ٍاکٌؼهزاحل هختلف رؽذ  گیبّبى در(. 2001صٍ،)گیزد قزار  هَرد تَجِهَاجِ ثب تٌؼ ؽَری ثبیذ 

کبّؼ رؽذ ٍ ػولکزد ثغتگی ثِ غلظت ًوک دارد ّزچیِ غلظیت   (. 1994فزاًکَیظ ٍ ّوکبراى،)دٌّذ  تٌؼ ؽَری اس خَد ًؾبى هی

گیبّبى اس طزیق اثز اعوشی، اثز عیویت  خغبرت ؽَری در (. 1996ثًَزت ٍ جٌغي،)کبّؼ رؽذ هحغَط تز اعت  ًوک ثیؾتز ثبؽذ

 اس خیبًَادُ  (.Helianthus annuus L)   آفتیبثگزداى (. 1995ّبًی  ٍ ردهیي،  )ثبؽیذ   ٍ اختالل در جذة ػٌبصز غذایی هی ٍیضُ یَى ّب

ٍط تیب  خیز   . (1386خَاجیِ پیَر،  )عبلِ  ٍ یکی اس داًِ ّبی رٍغٌیی هْین در دًییب اعیت      گیبّی ػلفی ٍ یک (Asteraceae) کبعٌی

در ثغییبری  آفتیبثگزداى  هْن  یک ػلف ّزسٍ  (Amaranthaceae) اس خبًَادُ تب  خزٍط  ( . Amaranthus retroflexus L)  خَدرٍی

ثیز تیب ( 2004، عیبًتَط ) (.2003کَعیتیب ٍ ّوکیبراى،   )کٌذ رؽذ هی ییَّا آة ٍ ؽزای  ای اس هحذٍدُ گغتزدُدر ٍ  اعتاس ً بط دًیب 

ثیب افیشایؼ   . ًویَد  عطح ؽَری ثزرعیی  4در  CV.SH222 نل ٍ فلَرعبًظ کلزٍفیل ثزگ آفتبثگزداى رقتٌؼ ؽَری ثز ه ذار کلزٍفی

افیشایؼ غلظیت ؽیَری عیجت کلیزٍس ٍ ًکیزٍس ثیزگ         ٍ در ثزگ آفتبثگزداى کیبّؼ یبفیت  aٍ b غلظت کلزیذ عذین هیشاى کلزٍفیل

  .ؽذآفتبثگزداى 
 ها هواد و روش
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خَدرٍی  خزٍط ٍ ػلف ّزس تب  (یَرٍفلَر ٍ رکَرد ّبی رقن) کلزٍفیل ثزگ آفتبثگزداى ٍ هیشاىثِ هٌظَر ثزرعی پبراهتزّبی رؽذ  

در داًؾکذُ ػلَم کؾبٍرسی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽیزاس  آثکؾتآسهبیؾی در هحی  ( ًوک کلزیذ عذین )در ؽزای  ؽَری 

َادّی هالیوی ثب اعتفبدُ اس پوپ ّبی اکَاریَهی در ثذًِ ظزٍف حبٍی هحلَل غذایی َّگلٌذ ثب رً  عیبُ پَؽبًذُ ؽذ ٍ ّ. اًجبم ؽذ

عطَح ؽَری ٍ تکزار  4تیوبر ٍ  5ّبی خزد ؽذُ در قبلت طزح کبهال تصبدفی ثب  آسهبیؼ ثِ صَرت کزت .ظزف ّب ثزقزار گزدیذ

هبعِ  یحبٍ یّب ظزف بّبى هَرد هطبلؼِ دریثذر گ .اًجبم ؽذ( ًوک کلزیذ عذین اس هیلی هَالر  150ٍ  100،  50،  25، صفز) ؽبهل 

 3تیوبرّبی ؽَری . اًت بل دادُ ؽذ توبم قذرت هحلَل َّگلٌذ یحبٍ یتزیل یلیه 750 یّب ثِ ظزف یدر هزحلِ دٍ ثزگٍ  کبؽتِ ؽذ

 30عبػت تبریکی در دهبی  8عبػت رٍؽٌبیی ٍ  16ؽزای  هحیطی ؽبهل  .رٍس ثؼذ اس اًت بل گیبُ ثِ هحلَل هَرد ًظز اضبفِ گزدیذ

ّفتِ پظ اسکبرثزد  4گیبّبى . ّبی فلَرعٌت ٍ عفیذ ٍ سرد  تبهیي گزدیذ رٍؽٌبیی ثب اعتفبدُ اس ًَر تزکیجی الهپ. َط ثَددرجِ علغی

کلزٍفیل ثزگ آفتبثگزداى ٍ ػلف ّزس  ریؾِ ٍ عبقِ، ٍسى خؾک گیبُ، عطح ثزگ ٍ ه ذارطَل تیوبر ؽَری ثزداؽت ؽذًذ ٍ 

ثب ّوَصًیشُ کزدى یک ( 1949)ثب اعتفبدُ اس رٍػ آرًَى ثزگکلزٍفیل  زداؽت هفذارپیؼ اس ث. گیزی ؽذ خَدرٍی اًذاسُ خزٍط تب 

ثز حغت  b لیه ذار کلزٍفٍ a لیعپظ ه ذار کلزٍف. تؼییي گزدیذدعتگبُ اعپکتزٍفتَهتز درصذ ٍ قزائت ثب  80گزم ثزگ در اعتَى 

درجِ علغیَط در آٍى  80عبػت در دهبی  48هذت وًَِ ّب ثزای تؼییي ٍسى خؾک ثِ ً. گزم ثز گزم ٍسى تز هحبعجِ گزدیذ یلیه

ش ثب یً ّب هؼذلغِ یه ب. ؽذتجشیِ ٍ تحلیل آهبری  SAS ٍ ثب کوک ًزم افشار یَتزیالت کبهپیّب ثب اعتفبدُ اس تغْ دادُ .قزار دادُ ؽذ

  .اًجبم ؽذ DMRT))داًکي  ایِ آسهَى چٌذ داهٌ
 

 نتايج و تحث

 ًَع ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد اثز. ل هختلف سًذگی گیبُ اثز ثگذاردری هی تَاًذ ثز هزاحًتبیج حبصل اس آسهبیؼ ًؾبى داد کِ ؽَ

 1ثِ جیش طیَل ریؾیِ در عیطح     ( bکلزٍفیل ٍ  aکلزٍفیل  ،، عطح ثزگگیبُ ٍسى خؾک طَل عبقِ،)گیبُ ثزتوبم صفبت هَرد ثزرعی 

ٍ عطح  b، کلزٍفیل aطَل عبقِ، ٍسى خؾک گیبُ، کلزٍفیل )فبت در اثزات هت بثل ثیي ؽَری ٍ گیبُ در توبم ص. درصذ هؼٌی دار ثَد

در کل ثب افشایؼ ؽَری طیَل  . (1جذٍل )اثز ؽَری ثز توبم صفبت هؼٌی دار ثَد . هَرد ثزرعی ثِ جش طَل ریؾِ هؼٌی دار ؽذ( ثزگ

َ   رقین )در آفتبثگزداى  عطح ثزگ  ٍ b، کلزٍفیل a ٍسى خؾک گیبُ، کلزٍفیل  ریؾِ ٍ عبقِ، ٍ ػلیف ّیزس    (رد ٍ یَرٍفلیَر ّیبی رکی

ثیؾتزیي درصذ کبّؼ طَل عبقِ، ٍسى خؾک گییبُ  . دار ٍجَد ًذاؽت در طَل ریؾِ اختالف هؼٌی. ؼ یبفتخَدرٍی کبّ خزٍط تب 

 خیَدرٍی   ثزگ ػلف ّیزس تیب  خیزٍط    bٍ کلزٍفیل  aکلزٍفیل درصذ کبّؼ . ٍ عطح ثزگ هزثَط ثِ آفتبثگزداى رقن یَرٍفلَر ثَد

صیذ  ٍ   ;2006اهیبهی ٍ ّیبهظ،   )ًتیبیج ثذعیت آهیذُ اس اییي تح ییق ثیب ًتیبیج         .(1گبرًُ) یَرٍفلَر ٍ رکَرد ثَد ّبی ثیؾتز اس رقن

ّیبی   کبّؼ رؽذ در گیبُ ثِ ػلت اثز عوی ییَى ثیبى کزد  (2001)ًبصز  .هطبث ت دارد (2006 ،هحوذیي ٍ ّوکبراى  ;2010ّوکبراى، 

ثیب افیشایؼ غلظیت    . بدل ػٌبصز غذایی، تغذیِ، کبّؼ اعوشی ٍ آة در دعتزط گیبُ ثیَد عذین ٍ کلز ثز هتبثَلیغن گیبُ، ثزّن سدى تؼ

هغت ین تیٌؼ ؽیَری ثیز     اثز. ّب ٍ هبًغ فتَعٌتش ؽذ کلزیذ عذین در ٌّگبم رؽذ گیبُ، فتَعٌتش کبّؼ یبفت ٍ یب عجت ثغتِ ؽذى رٍسًِ

ٍ   یق هؾخص ؽذ ثب افشایؼ ؽَری پبراهتزّبی رؽیذ در ایي تح. فتَعٌتش عجت کبّؼ عطح ثزگ ٍ ت غین علَلی ٍ تؼذاد علَل ؽذ

 .در دٍ رقن آفتبثگزداى ٍ ػلف ّزس تب  خزٍط خَدرٍی کبّؼ یبفت ه ذار کلزٍفیل ثزگ
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 خودروی در ضرايط  آتكطت خروس و ػلف هرز تاج( های يوروفلور و رکورد رقن)نتايج تجسيه واريانس پاراهترهای رضذ آفتاتگرداى :   1جذول

ns            :   درصذ 1ار در عطح احتوبل اختالف هؼٌی د** : ػذم اختالف هؼٌی دار 
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ٍ ًیش ( خَدرٍی خزٍط دٍ رقن آفتبثگزداى ٍ ػلف ّزس تب ) ثِ طَرکلی در ایي تح یق هؾخص ؽذ کِ تبثیز ؽَری ثز گیبّبى هختلف

 .ّب هتفبٍت ثَد در هزاحل هختلف رؽذ آى
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Abstract 

Soil and Water salinity reduce plant growth and many agricultural products.. Redroot pigweed is an 

important weed in sunflower farm. In this research studied the effect of salinity stress on growth 

parameter and leaf chlorophyll content of  two sunflower  (Helianthus annuus L.) cultivars (cvs. 

Euroflor and Rcord) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) in hoaglands nutrient 

solution. Experimental design was a split plot in basis of completely randomized design with 5 

treatment and 4 replications in hydroculture conditions. The treatments were 0, 25,50, 100,150 mM 

Nacl. The plants were harvested 4 weeks after salinity application. Root length, stem length, dry 

weight, leaf area, Chl.a and, Chl.b were measured. The data were subjected to analysis of variance 

with computer facilities,using SAS program. The results indicated the root length, stem length, dry 

weight,  leaf area, Chl.a and Chl.b  were decreased significantly under salinity conditions.  

Keywords: Amaranthus retroflexus, Helianthus annuus, growth, salinity.  
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