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  چكیذُ

تاج خرٍض  .ؼَری خاک يكی از هْوتريي عَاهل هحذٍد کٌٌذُ تَلیذات کؽاٍرزی در جْاى ٍ تَيصُ در هٌاطق خؽک ٍ ًیوِ خؽک  اظت

لهف  عرؼذ اٍلیهِ  اثر ظطَح هختلف ؼَری تر جَاًِ زًی ٍ  ترای تررظی. خَدرٍی يكی از علف ّای ّرز هْن در هسارع آفتاتگرداى اظت

خهرد   آزهايؽی در ؼرايط کٌترل ؼذُ تِ صَرت آزهايػ کرت ّهای  ( يَرٍفلَر ٍ رکَرد )خَدرٍی ٍ دٍ رقن آفتاتگرداى  خرٍض تاج  ّرز

هیلی  055ٍ  155، 155،  55ظطَح ؼَری ؼاهل صفر ، . تكرار در ظرٍف پتری اًجام ؼذ 4تیوار ٍ  5ؼذُ در قالة طرح کاهالً تصادفی تا 

هیلی لیتر آب هقطر ٍ يا هحلَل ًوک افسٍدُ ؼذ ٍ در اًكَتاتَر در  5در ّر ظرف پتری تعتِ تِ ًَع تیوار . يذ ظذين تَدهَالر  از ًوک کلر

ظپط درصذ جَاًهِ زًهی، طهَل ريؽهِ چهِ ٍ ظهاقِ چهِ ٍ ٍزى تهر ٍ خؽهک ییاّ هِ ّهای            . قرار دادُ ؼذ ظلعیَضدرجِ  05دهای 

تجسيهِ ٍ تحلیهل    SAS  ٍ تا کوک ًرم افسار یَتریالت کاهپیّا تا اظتفادُ از تعْ دادُ .خَدرٍی ٍ دٍ رقن آفتاتگرداى تعییي ؼذ خرٍض تاج

ّ ِ ّای دٍ رقن ظاقِ چِ، ٍزى تر ٍ خؽک ییا ٍ ًتايج ًؽاى داد کِ تا افسايػ ظطَح ؼَری درصذ جَاًِ زًی، طَل ريؽِ چِ .ؼذآهاری 

تهِ   آفتهاتگرداى دٍ رقهن  ًتايج ًؽاى داد تحول تهرر  . داری کاّػ يافتخَدرٍی در هقايعِ تا ؼاّذ تِ طَر هعٌی  رٍضخ آفتاتگرداى ٍ تاج

  .خَدرٍی تَد خرٍض ؼَری تیػ از تاج

 .خَدرٍی، جَاًِ زًی،  ؼَری خرٍض آفتاتگرداى، تاج :کلیذیٍاشیاى 

 
  هقذهِ

ؽَد  هیّبی اصلی در جْبى اعت کِ عجت کبّؼ تَلیذات کؾبٍرسی در ًَاحی ٍعیؼی اس عطح سهیي  ؽَری یکی اس تٌؼ

جَاًِ سًی ثِ ػٌَاى یک فزایٌذ هْن در سًذگی گیبُ هطزح اعت چٌبًچِ هزحلِ جَاًِ سًی یک  .(1998هَرالیذّبردٍ ٍ ّوکبراى، )

 ؽذ ذای قَیتز تَلیذ خَاّ ثب عیغتن ریؾًِیزٍهٌذ ٍ  ّبیی  صًَتیپ در ؽزایط تٌؼ ثب هَفقیت اًجبم ؽَد در هزاحل ثؼذی رؽذ گیبّچِ

جَاًِ سًی ٍ هزاحل اٍلیِ رؽذ گیبّچِ اس لحبظ اعتقزار جوؼیت گیبّی در ؽزایط ؽَر جشء هزاحل (. 1994ى،کبتزجی ٍ ّوکبرا)

در اًتخبة گیبُ ثزای هٌبطق ؽَر ثبیذ هقبٍهت ثِ تٌؼ ؽَری ثِ ٍیضُ در خالل (. 2003خبى ٍ ّوکبراى،)ثحزاًی رؽذ گیبُ اعت 

غیزیکٌَاختی در اٍلیي اثز ؽَری ثز رؽذ گیبّبى (. 2000هز ٍ ّوکبراى، ) ثبؽذ هَرد تَجِای ّوَارُ  هزحلِ جَاًِ سًی ٍ گیبّچِ

عطَح ثبالی ؽَری هی تَاًذ ثِ ٍاعطِ ثزٍس اثزات تلفیقی ًبؽی اس  (.1992گزیَ ٍ ّوکبراى ،) سًی ٍ رٍیؼ ثذرّب اعت جَاًِ

گیبّبى در  . (1997گزیَ ٍ عَارس،)ت کٌذ گیبّچِ هوبًؼ اٍلیِ پتبًغیل اعوشی پبییي ٍ عویت ٍیضُ یًَی اس جَاًِ سًی ثذر ٍ رؽذ

(. 1994فزاًکَیظ ٍ ّوکبراى،)دٌّذ  ِ ؽزایط تٌؼ ؽَری اس خَد ًؾبى هیهتفبٍتی ث ّبی ٍاکٌؼهزاحل هختلف رؽذ 

داًِ ّبی رٍغٌی هْن گیبّی ػلفی ٍ یکغبلِ  ٍ یکی اس ( Asteraceae)اس خبًَادُ کبعٌی ( .Helianthus annuus L)آفتبثگزداى

خزٍط     اس خبًَادُ تبج (. Amaranthus retroflexus L) خَدرٍی خزٍط تبج. (1386،پَر خَاجِ)اعت  در دًیب
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Amaranthaceae))  ٍییَّا آة ٍ ؽزایط ای اس هحذٍدُ گغتزدُدر ٍ  اعتدر ثغیبری اس ًقبط دًیب آفتبثگزداى هْن  یک ػلف ّزس 

 .(2003کَعتیب ٍ ّوکبراى، ) کٌذ رؽذ هی

 ّا هَاد ٍ رٍغ

آسهبیؾی در  (NaCl) آفتبثگزداى در ؽزایط ؽَریٍ دٍ رقن خَدرٍی  ػلف ّزس تبج خزٍط ٍ رؽذ اٍلیِ سًی ثِ هٌظَر ثزرعی جَاًِ 

آفتبثگزداى  ٍ دٍ رقن خَدرٍی خزٍط تبجّبی ثذرسًی  جَاًِ. آساد اعالهی ٍاحذ ؽیزاس اًجبم ؽذداًؾکذُ ػلَم کؾبٍرسی داًؾگبُ 

هَرد  (ًوک کلزیذ عذیناس هیلی هَالر  200ٍ  150،  100،  50،  صفز) عطح ؽَری  5تزی ٍ ثب در ظزٍف پ( یَرٍفلَر ٍ رکَرد)

در ّز ظزف . تکزار اًجبم ؽذ 4در  (CRD)ّبی خزد ؽذُ در قبلت طزح کبهالً تصبدفی  آسهبیؼ ثِ صَرت کزت. ثزرعی قزار گزفت

ی خَدرٍ خزٍط ػذد ثذر ػلف ّزس تبج 25عبًتی هتز  6ی ثب قطز ػذد ثذر آفتبثگزداى ٍ در ّز ظزف پتز 10عبًتی هتز  9پتزی ثب قطز 

درجِ  30ظزٍف پتزی در اًکَثبتَر در دهبی . هیلی لیتز اضبفِ ؽذ 5تیوبرّبی ؽَری ثِ هقذار ثِ ّز ظزف پتزی . قزار دادُ ؽذ

ساًِ هَرد ؽوبرػ قزار رٍس ثِ طَر رٍ 7خَدرٍی ثِ هذت  خزٍط ػلف ّزس تبجثذرّبی آفتبثگزداى ٍ . قزار دادُ ؽذ علغیَط

 چِ ، طَل ریؾِسًی آسهبیؼ درصذ جَاًِثؼذ اس اتوبم . سًی در ًظز گزفتِ ؽذ  هیلی هتز هؼیبر جَاًِ 2ِ اًذاسُ چِ ث خزٍج ریؾِ. گزفتٌذ

وَدارّب ٍ ثزای رعن ً  SASثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اس ًزم افشار آهبری  .گیزی ؽذ ًذاسُچِ ٍ ٍسى تز ٍ خؾک گیبّچِ ا ٍ عبقِ

درصذ تؼییي  1ای داًکي در عطح احتوبل   دادُ ّب اس طزیق آسهَى چٌذ داهٌِاعتفبدُ گزدیذ ٍ هقبیغِ هیبًگیي   Excelاس ًزم افشار 

  .گزدیذ

 ًتايج ٍ تحث

َفقیت جَاهغ ه. سًی اثز ثگذارد هختلف سًذگی گیبُ اس جولِ جَاًِ تَاًذ ثِ هزاحل ایي آسهبیؼ ًؾبى داد کِ ؽَری هی ًتبیج حبصل اس

ِ  ًتب. سًی ثذرّب ثِ ؽَری ثغتگی دارد ثِ هقذار سیبد ثِ پبعخ ّبی جَاًِگیبّی  سًهی ًؾهبى داد کهِ     یج تجشیِ ٍاریبًظ در هزحلهِ جَاًه

خهَدرٍی در   خهزٍط  ٍ تهبج ( قن ّبی رکهَرد ٍ یَرٍفلهَر   ر) عبقِ چِ، ٍسى تز ٍ خؾک گیبّچِ آفتبثگزداى  ٍ صفت طَل ریؾِ چِ

اثز ؽهَری ثهز توهبم صهفبت     . اثزات هتقبثل ثیي ؽَری ٍ گیبُ در توبم صفبت هَرد ثزرعی هؼٌی دار ؽذ. ار ثَددرصذ هؼٌی د 1عطح 

ٍ  ّهبی  رقهن ) سًی آفتهبثگزداى   ى داد ثب افشایؼ ؽَری درصذ جَاًًِتبیج آسهبیؼ ًؾب(. 1جذٍل )هؼٌی دار ثَد   ٍ ( یَرٍفلهَر   رکهَرد 

درصهذ  . ي کبّؼ درصذ جَاًِ سًی در ػلف ّهزس تهبج خهزٍط خهَدرٍی ثهَد     ثیؾتزی.  کبّؼ یبفت خَدرٍی خزٍط ػلف ّزس تبج

سًهی ثهذرّب    ي تحقیق ًؾبى دادُ ؽذ پبعخ جَاًِدر ای( . 1 ًگبرُ) جَاًِ سًی رقن یَرٍفلَر ًغجت ثِ رقن رکَرد کبّؼ ثیؾتزی یبفت 

ِ  ًتبیج ایي تحقیق ًؾبى د. در عطَح هختلف ؽَری یکغبى ًیغت ِ  اد ثب افشایؼ عطَح ؽَری طهَل ریؾه ِ  ٍ چه چهِ، ٍسى تهز ٍ    عهبق

ز در ایي هزحلِ تحول ثِ ؽَری رقن رکَرد ثیؾت. خَدرٍی کبّؼ یبفت خزٍط دٍ رقن آفتبثگزداى ٍ ػلف ّزس تبجخؾک گیبّچِ در 

کبیهب ٍ   ; 2009 ،یکب ٍ کپشیَعهکی ثیبل)ًتبیج ثذعت آهذُ اس ایي تحقیق ثب ًتبیج  .خَدرٍی ثَد خزٍط اس رقن یَرٍفلَر ٍ ػلف ّزس تبج

رعذ ػلت کهبّؼ جَاًهِ سًهی ٍ رؽهذ گیبّچهِ ثهِ        گشارػ کزدًذ ثِ ًظز هی(2003)گیل ٍ ّوکبراى  .هطبثقت دارد (2006 ،ّوکبراى

 . کٌذ سًی ثذر ٍ رؽذ گیبّچِ جلَگیزی هی بًغیل آة هزتجط ثبؽذ کِ اس جَاًِاثزات ٍیضُ یًَی ٍ کبّؼ پت
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 زًی خَدرٍی در هرحلِ جَاًِ خرٍض ٍ علف ّرز تاج( ّای يَرٍفلَر ٍ رکَرد رقن)تجسيِ ٍارياًط رؼذ اٍلیِ آفتاتگرداى  ًتايج:   1جذٍل
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 (يَرٍفلَر ٍ رکَرد)درصذ جَاًِ زًی تاج خرٍض خَدرٍی ٍ دٍ رقن آفتاتگرداى: 1نگاره

  کلی یییر ًتیجِ

. ّب هتفبٍت ثَد ٍ ًیش در هزاحل هختلف رؽذ آى( خَدرٍی خزٍط دٍ رقن آفتبثگزداى ٍ ػلف ّزس تبج)تبثیز ؽَری ثز گیبّبى هختلف 

  . ثَد( یَرٍفلَرٍ رکَرد)سًی کوتز اس دٍ رقن آفتبثگزداى  خَدرٍی در هزحلِ جَاًِ خزٍط تحول ثِ ؽَری تبج
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Abstract: 

Soil salinity has become a major factor limiting crop productivity world wide, especially in arid and 

semi arid regions. Redroot pigweed is an important weed in sunflower farm. The effect of salinity 

stress on germination and primary growth of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and  two 

sunflower  (Helianthus annuus L.) cultivars, namely Euroflor, and  Rcord were studied under controlled 

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

treatment and 4 replications in Petri dish. The treatments were 0, 50, 100, 150 and 200 mM  NaCl. 
In each Petri dish, depending on treatment, 5 ml of distilled water or salt solution was added and the Petri 

dishes were placed in incubator at 30 ° C. Germination percentage, radicle and plumule length, fresh 

and dry weight were measured. The data were subjected to analysis of variance with computer 

facilities, using SAS program. In germination stage the results indicated with increasing salinity 

levels the germination percentage, radicle and plumule length, fresh and dry weight of two sunflower 

cultivars and redroot pigweed were decreased significantly in comparison with untreated control. 

The results also showed that two sunflower cultivars were more tolerant to salinity than redroot 

pigweed. 

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

 


