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شه قرمز یر خروس تاج هرز علف ياهچه یسبز شدن گ بذر و یزن  جوانهر دما و نور و عمق کاشت بر یتاث
(Amaranthus retroflexus)  

  1 یمیابراه اسماعیل، 3يز محمدی،کامب2ید اسالمید وحی،س1يدیمژگان سع
ت یریکارشناس مد3رجند ، یدانشگاه ب يار دانشکده کشاورزیاستاد2رجند،یدانشگاه ب يهرز دانشکده کشاورز يو مبارزه با علفها ییارشد شناسا یکارشناس يدانشجو1

  نهبندان يجهاد کشاورز

 دهیچک
، 1، 5/0 )یو بدون کاغذ صاف یبا کاغذ صاف( صفر :مختلف کاشت يو عمقها) روز/شب 20/30، 15/25، 10/20( ییدما يمهایر نور، رژیتاث
ط یبا سه تکرار در مح یشه قرمز در قالب طرح بلوك کامل تصادفیر سخرو تاجبذر و سبز شدن  یزن جوانهمتر بر درصد یسانت 4و  3، 2

شه قرمز فاقد یر خروس تاجن بذور یبذور ندارد و بنابرا یزن جوانهبر  یر چندانیج نشان دادند نور تاثینتا. قرار گرفت یابیکنترل شده مورد ارز
متر بود یسانت 0-2ن یاهچه بیسبز شدن گ يبود، و عمق مطلوب برا) 25/15( يدما یزن جوانه يمطلوب برا يدما. ک هستندیت فتوبالستیخاص
 . بود یاهچه در عمق صفر با کاغذ صافین درصد سبز شدن گیمتر سبز نشد و باالتریسانت 3در عمق  يچ بذریو ه

  .سبز شدن، عمق کاشت، دما :يدیکل يها واژه
  

Effect of temperature and light and planting depth on seed germination and seedling 
emergence of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) 

Mozhgan saeedi1 ,Seyed V. Eslami2,Kmabiz mohammadi3, Esmail Ebrahimi1 
1MSc student of weed science, faculty of Agriculture, Birjand University, 2Assistant Professor, faculty of Agriculture, Birjand 

University, Expert of Nehbandan Agricultural jahad managament  

Abstract 

The effect of light, temperature regimes(10/20, 25/15, 20/30 (day/night) ) and different planting depth(zero with filter 
paper, zero without filter paper) ,0.5,1,2,3,4 cm on germination persentage and seedling emergence of  redroot pigweed 
in a randomized complete biock design with three replication in a controlled environment was evaluated.The results 
indicated that light dosenot have a lot of effect on germination of the seed, so the redroot pigweed dosnot have the 
photoblastic property.the favorit temperature for germination was 25/15 and the favorite depth for seedling emergence 
was 2 cm.No seeds grew at 3 cm depth and the highest seedling emergence percentage was at the zero depth with filter 
paper. 
Key words: Emergence, Planting depth, temperature. 

  مقدمه
ن ین ایهمتراز م یکی. کنند یم جادیاختالل ا يکشاورز يها تیوجود دارند که در فعال خروس تاج از جنس یمختلف هرز علف يها گونه

رقابت کرده، محصول را کاهش داده و  یاه زراعیبا گ  داًیباشد که شد یم )Amaranthus retroflexus(شه قرمز یر خروس تاجگونه ها،  
  . کند یم عمل برداشت را با مشکل مواجه

، یو جنوب یشمال يکایبه عنوان مثال در اروپا، امر. ستا پراکنده شده ایاست که در تمام نقاط دن يهرز يها از علف یکی هرز علفن یا
، کرمانشاه، تهران، خراسان، فارس يها در استان هرز علفن یز ایدر کشور ما ن. باشد یم مشکل ساز کشاورزان ين براوجود آ... ا و یاسترال

. زنند یم شه قرمز در تابستان جوانهیر خروس تاجبذور .شود یم الم، خوزستان به وفور مشاهدهیجان، این، آذربایهمدان، کردستان، قزو
 يبرا ن مرحلهیرا نشان داده شده است که اولیباشد ز یم هرز ياز علفها ياریت بسیموفق يدادها براین رویتر یاز بحران یکیبذر  یزن جوانه
 ریتاث یزن جوانهبر  يعوامل متعدد). 1375یکوچک(باشد  یم آن یزن جوانهرقابت کند،  يچ اکولوژیک نی يبتواند برا هرز علفک ینکه یا

  .و سبز شدن بذور موثر باشد یزن جوانهتواند بر  یم زیمق دفن بذر نع. اشدب یم ...گذارند که از آن جمله نور، دما و
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 یزن جوانه يازهایو ن يو اکولوژ يولوژیآن، شناخت اطالعات ب یتیریش اثرات مدیشه قرمز و افزایر خروس تاججهت کنترل مطلوب 
 یم شه قرمزیر خروس تاجبذور  یزن جوانهقدرت  ر براثرات نور، درجه حرارت وعمق دفن بذ یبررس ق ،ین تحقیهدف از ا. باشد یم يضرور
  .باشد

  مواد و روشها
در قالب   یشیشه قرمز، آزمایر خروس هرزتاج علف يها  اهچهیوسبز شدن گبذر  یزن جوانهنور و عمق کاشت بر  ،ر دما یتاث یبه منظور بررس
بذور . انجام شد 1388رجند در بهار یدانشگاه ب ياورزدانشکده کش یقاتیشگاه تحقیدر آزما تکرار 3 با  یکامل تصادف طرح بلوك

اتاق خشک و  يک هفته در دمایبذور به مدت . شدند يجمع آور 87 رجند در مهرماهیشهرستان ب يشه قرمز از مزارع آلوده یر خروس تاج
کاغذ  ياومتر حیسانت 9 يبا دهانه  ییشهاید يدر پتر خروس تاجعدد بذر  25تعداد  .شدند ينگهدار) 25+5(اتاق  يدر دماتا زمان استفاده 

لم بسته یله پارافیشها به وسید ير شدن آب، پتریاز تبخ يریجهت جلوگ. دیضافه گردآنها ابه تر آب مقطر یل یلیم 5قرار گرفتند و  یصاف
 یحرارت يمهایرژناتور در یرمشه قرمز داخل ژیر خروس تاج، بذور  یزن جوانهاثر نور بر  یو بررس یزن جوانهمطلوب  ين دماییتع يبرا.شدند

  وم پوشانده شدندینیل آلومیشها با فوید يپتراز نفوذ  يریجهت جلوگ.قرار گرفتند  )روز/شب) (20/30(، )15/25(، )10/20(
خاك  يمتر حاویسانت 8 يبا دهانه  ییشه قرمز در گلدانهایر خروس تاجعدد بذر  50تعداد  یزن جوانهاثر عمق دفن بذر بر  یجهت بررس

 يناتور در دمایتر قرارگرفتند و سپس در داخل ژرممیسانت 4،3،2،1، 5/0،)یو با کاغذ صاف یبدون کاغذ صاف(صفر يدر عمقها یشن یلوم
د قرار یگلدانها روزانه مورد بازد. گرفت انجام يت نگهداریساس حد ظرفگلدانها بر ا ياریآب. شدند يک ماه نگهداریبه مدت ) 15/25(

  .گرفتند
 کردن سبز يها داده به ریز شکل به یکاهش ینمائ مدل کی نیهمچن .استفاده شد SigmaPlot 11.0از نرم افزار  يحاسبات آماره میدر کل

 :شد داده برازش کاشت مختلف اعماق ریتأث تحت اهچهیگ
 E(%)= Emax + exp(-Erate + X)                                                 

  .باشد یم ب مدلینشانگر ش Erateحداکثر درصد سبز کردن و  X  ،Emaxشان دهنده درصد سبز کردن در عمق ن  (%)Eن مدل یدر ا

  ج و بحثینتا

  یزن جوانهاثر دما بر 
% 96، % 100ب یبه ترت) 10/20(و ) 20/30(، )15/25(  یحرارت يشه قرمز در دامنه یر خروس تاجبذور  یزن جوانهج نشان دادند درصد ینتا
ر نور قرار نگرفته و یبذور تحت تاث یزن جوانهدهد  یم نن نشایکه ا. مداوم  بود یکیدر تار% 0و % 33/89،% 66/94و  یکیتار/وردر ن% 0و
درجه  5شتر از یشه قرمز بیر خروس تاج يبرا یزن جوانه يدما گزارش کرد  حداقل یقربان. باشد یم )15/25( یزن جوانه يمطلوب برا يدما
  .گراد بودیسانت يدرجه  40و  25ن یب یزن جوانه يطلوب برام يد و دماگرایسانت

ن و یگزارش کرد باسک گرادیسانت يدرجه  40و  35نیشه قرمز را  بیر خروس تاج یزن جوانه يمطلوب برا يدما 1996در سال  ینسکیکپز 
  . گراد انجام گرفته استیدرجه سانت 25 يگراد در دمایدرجه سانت 5-25 يدر دامنه  یزن جوانهگزارش دادند حداکثر ) 1997( نیباسک
تا  92و % 98تا  86ن یب) 20/35( يب در دمایرا به ترت خروس تاجاز  يگرید يشه قرمز و گونه یر خروس تاج یزن جوانهدرصد ) 1984(ور یو

 يمطلوب برا یزن جوانه  )1985(ران و مامفورد یاالد. گزارش کرد%  68تا  28و % 29تا  6ن یرا ب یزن جوانهدرصد ) 24/12( يماو در د% 96
  .گراد گزارش کردندیسانت يدرجه  35و  30ن یب)  A.cruentus ,A.hybridus,A.paniculatus A.gangeticus(ها خروس تاجر یسا
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  شه قرمزیر خروس تاجبذور  یزن جوانهاثر نور و حرارت بر درصد  .1شکل 

  اهچهیدن گاثر عمق بر سبز ش
متر یسانت 4ش عمق از صفر به یتلف دفن بذر نشان داد که با افزاو اعماق مخ یزن جوانه يک بکار برده شده در برازش رابطه یمدل لجست

بدون کاغذ و  یباکاغذ صاف(صفر  يشه قرمز در عمقهایر خروس تاجبذور  یزن جوانه. افتیکاهش % 0به % 66/99از  یزن جوانهدرصد 
شه قرمز در عمق یر خروس تاجبذور . بود یکاغذ صاف هیصفر با سه ال یزن جوانه ياما عمق مطلوب برا. متر رخ دادیسانت 2، 1، 5/0،) یصاف
با همان مدت زمان ) یبدون کاغذ صاف(که در عمق صفر یسه روز از کشت جوانه زدند در حالپس از % 66/92با ) یبا کاغذ صاف(صفر

ر با خاك و خشک شدن ل کاهش رطوبت قابل دسترس ،کاهش تماس سطح بذیتواند به دل یم بود، که%  33/81 بذور یزن جوانهدرصد 
  .بود% 33/7و  40، 33/85ب یر عمقها به ترتیبذور  در سا یزن جوانه). 1999یانقرب(باشد  یطیط محیر شرایع سطح خاك و سایسر
ت یل محدودیتواند به دل یم دهند که یم نشان از سبز شدن را یمشابه يز الگوین خروس تاج يها ر گونهیدهد که سا یم ر اطالعات نشانیسا
  .باشد یم هرز پهن برگ يدرات بذور علفهاینابع کربوهم

متر یسانت 9/1ر یجه گرفتند که سبز شدن در اعماق زیش کردند و نتیرا آزما خروس تاجن گونه یسبز شدن چند) 1971(وتس یسانتلمن و ا
  .ابدی یم کاهش

 يمهایمتر در تناوب شب و روز در رژیسانت 5/2و  2/1، 6/0 يشه قرمز را در عمقهایر خروس تاجسبز شدن  ) 1967(س یس و داویو
  .درصد گزارش کردند 30و  25ب یترت گراد بهیسانت يدرجه  35/27و  27/18 یحرارت
متر یسانت  5/0-3ن یعمق مطلوب دفن بذور ب جه گرفت کهیش کرد و نتیشه قرمز را آزمایر خروس تاجسبز شدن  يز الگوین 1999در یقربان

  .سبز نشد يچ بذریهمتر یسانت 5است و در عمق 
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E(%) = 93.23 * e-3.64x, R2=0.99
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  شه قرمزیر خروس تاجبذر  یزن جوانهاثر عمق دفن بذر بر درصد .4شکل 
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