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  چکیده
 .Amaranthus retroflexus L)(خـروس زنـی تـاج  کـش زیسـتی بـر جوانـه    عنوان علفرسی اثر عصاره آبی تلخه بهمنظور بربه          

هاي کـامالً تصـادفی   آزمایش در قالب طرح بلوك. انجام شد 1392هاي هرز دانشگاه محقق اردبیلی در سال آزمایشی در آزمایشگاه علف
  و  150، 200ترتیـب  هاي اول و دوم و سوم ، بهغلظت: ت استفاده شدکه عبارت بودند ازغلظ 10عصاره آبی در . تکرار انجام پذیرفت 3با 

درصـد آب مقطـر ،   50 +سی آب مقطر سی 1000گرم پودر در 200سی آب مقطر ،  غلظت چهارم سی 1000گرم پودر هرکدام در100
سی آب مقطـر  سی 1000گرم پودر در 100م درصد آب مقطر، غلظت شش50 +سی آب مقطر سی 1000گرم پودر در150 غلظت پنجم 

گـرم پـودر    150درصد آب مقطر ، غلظـت هشـتم    75 +سی آب مقطر سی 1000گرم پودر در200 درصد آب مقطر، غلظت هفتم  50+
غلظـت   درصد آب مقطـر،  75+سی آب مقطر سی 1000گرم پودر در100درصد آب مقطر، غلظت نهم 75 +سی آب مقطر سی 1000در

چه تاج خروس در سطح چه و طول ریشهزنی، طول ساقهنتایج نشان داد که عصاره آبی تلخه بر روي صفات درصد جوانه. دهم آب مقطر
بیشـترین   و چه نیز در غلظـت اول ،دوم و سـوم بـود   چه و ریشهزنی ساقهکمترین درصد جوانه. داري داشتدرصد تاثیر معنی 1احتمال 

  .چه در تیمار شاهد مشاهده شدریشهچه و طول زنی، طول ساقهدرصد جوانه
  

  کش زیستیهاي هرز، علفعصاره آبی، علف :کلیدي کلمات
  

  مقدمه
تـاج  ). 6(شـوند  درصد باعث کاهش عملکرد می 15هاي هرز با ایجاد اختالل در رشد محصوالت مختلف زراعی ساالنه حداقل علف     

         . سـت کـه در اکثـر نقـاط معتدلـه و گرمسـیري دنیـا یافـت مـی شـود          هاي هرز جهان ااز مهم ترین و اصلی ترین علف خروس یکی 
   هـاي هـرز اسـتفاده    هاي مختلفـی بـراي کنتـرل علـف    روش. )8(دهد زراعی را از طریق رقابت کاهش می تاج خروس عملکرد گیاهان

هـا،  کشهاي هرز به علفافزایش مقاومت علفدلیل امروزه به). 4(روش زراعی، مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک : شود که عبارتند ازمی
از پتانسـیل آللوپـاتی   . هاي سطحی و زیرزمینی استفاده از این سموم دچار محدودیت شده اسـت عوارض زیست محیطی و آلودگی آب

-بـه علـف  نسـبت   توان استفاده نمود، این ترکیبات اختصاصی تر عمل کرده وکش هاي طبیعی نیز میگیاهان در تحقیقات براي علف
هـاي آللوپـاتی   در ایـن راسـتا اسـتفاده از ویژگـی    ). 7( کش هاي مصنوعی موجود، عوارض نا مطلوب زیست محیطی کمتري نیز دارند

 شده اند شناخته بسیاري آللوشیمیایی ترکیبات .هاي هرز ایفا کندتواند نقش مهمی در مدیریت و کنترل علفگیاهان دگر آسیب می
هاي ثانوي که این گیاهان از طریق تولید متابولیت ).9( مختلف می باشند گیاهان رشد و زنی جوانه بر قوي دهاثرات بازدارن داراي که

هـا را  زنی و رشد گیاهان هرز مجاور گذاشته و از این طریـق رشـد و تـراکم آن   کنند تاثیر منفی بر جوانهاطراف خود رها می به محیط
یکـی از ایـن   ). 1(هـا شـود   کـش تواند موجب کاهش مصرف علـف ها میگیاهان و یا بقایاي آنکنند لذا استفاده از این نوع محدود می

گیاهی چند ساله از خانواده کاسنی بوده و در زبان فارسی به تلخه دانـه  است که  ).Acroptilon repens L(گیاهان دگرآسیب تلخه 
ی است که به صورت یک گیاه دائمی رشد مـی کنـد و عمومـاً    و تلخه گیجه نیز معروف می باشد تلخه علف هرزي با دوره رشد طوالن
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آزمایشـات نشـان داده   . باشـد ترکیب شیمیایی میتلخه حاوي چندین  ).5(تکثیر آن به وسیله اندام هاي زیر زمینی صورت می گیرد 
 30سـوروف و ارزن را تـا    باشد طول ریشـه یونجـه،   ppm4هاي ناشی از این گیاه در خاك به اندازه است که وقتی غلظت پلی استیلن

 گیري از هاي هرز هستند بنابراین عصارهها بزرگترین منابع آللوشیمیایی در علفمطابق برخی از گزارشات، برگ. دهدمی درصد کاهش
ی اثر آللوپـاتی  براي بررس ).8(باشد هاي گیاهی میهاي استخراج مواد آللوشیمیایی از اندامترین روشهاي هوایی از رایجها و اندامبرگ

درصـد و   20، 15، 10،5(هـاي مختلـف عصـاره آبـی     شد که در این آزمایش تـاثیر قسـمت   تلخه روي رشد تاج خروس آزمایشی اجرا
زنـی و رشـد گیاهچـه تـاج خـروس  مـورد       شاخ و برگ، گل و ریشه روي جوانـه  بخش هاي مختلف گیاه تلخه شامل حاصل از) شاهد

ساقه چه و طول گیاهچـه  چه و غلظت عصاره روي طول که اثر نوع عصاره روي طول ساقه ها نشان دادتجزیه داده . بررسی قرار گرفت
چه به ساقه چه،وزن تـر و  چه و نسبت طول ریشهدن، طول ریشهاثر متقابل بین نوع و غلظت عصاره براي درصد سبز ش. معنی دار شد

  .)2( خشک گیاهچه معنی دار شد
  

  هامواد و روش
هاي هرز دانشـگاه محقـق   در آزمایشگاه علف1392، آزمایشی در سال هرز سلمهور بررسی تاثیر عصاره آبی تلخه بر روي علفمنظبه     

هـاي هـوایی   جهت تهیه عصاره آبی تلخه، اندام. سه تکرار انجام شدهاي کامالٌ تصادفی با آزمایش در قالب طرح بلوك. اردبیلی انجام شد
جمـع آوري شـد و بـه     خلخـال  -کیلومتري جـاده اردبیـل   10ی از ایستگاه تحقیقاتی آالروق اردبیل واقع در تلخه در مراحل اولیه گلده

 .گراد گذاشته شد تا خشک شود بعد از خشک شدن توسط آسیاب پـودر شـدند  درجه سانتی 72ساعت در داخل آون با دماي  48مدت 
 48بـه مـدت   سی آب مقطر اضافه شد و سی 1000گرم پودر تلخه به  100و  150، 200به ترتیب محلول مادري  3ها براي تهیه غلظت

هـاي مختلـف تلخـه بـه هـر یـک از       براي تهیه غلظـت  .سپس عصاره آبی تلخه از طریق فیلتر کردن تهیه شدساعت در شیکر قرار داده 
بعـد از تهیـه   . لتر کردن تهیه شدلخه از طریق فیتآبی و سپس عصاره  درصد آب مقطر اضافه شد 75و  50هاي مادري به ترتیب محلول

گـراد  درجـه سـانتی   150ها به مدت دو سـاعت در آون  پنري دیش.قرار داده شد 3000یقه و با دور دق 15وژ به مدت ریفیشدن در سانت
 قرار درصد 1م یسد تیپوکلریهدقیقه در محلول  3به مدت  تاج خروسجهت جلوگیري از آلودگی قارچی بذرهاي  گذاشته شد سپس

بر روي کاغذ صافی قـرار داده شـد و    تاج خروسعدد بذر  50در هر پتري دیش  شدند داده شستشو دوباره مقطر آب با سپس و فتهگر
هاي پالستیکی شفاف قـرار داده شـد و   ها در پاکتهااضافه شد سپس پتري دیشسی از عصاره آبی تلخه یا آب مقطر به آنسی 5حدود 

روز تعـداد بـذور   14قرار داده شد و به مـدت   8، 16و ساعات روشنایی و تاریکی  24رطوبت نسبی دماي  با زنی به ژرمیناتورجهت جوانه
طور تصادفی انتخاب نمونه به 10و سپس  متر از ریشه چه در نظر گرفته شدزنی ظهور یک میلیمقیاس جوانه. جوانه زده شمارش شدند

   .چه اندازه گیري شدچه، ساقهو طول ریشه
  
  وبحث یجانت

-داري بر درصد جوانـه هاي مربوط به این صفت نشان داد که استفاده از عصاره آبی تلخه، تاثیر معنینتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
را بطـور   خـروس تـاج زنـی  مختلف تلخه، درصد جوانه هايهمچنین غلظت). 1جدول (درصد داشت  1در سطح احتمال  خروستاجزنی 
و  4هـاي  غلظتداري  با هم نداشـتند و  صفر بود که تفاوت معنی 1و  2و  3 غلظتزنی در کمترین درصد جوانه. دداري کاهش دادنمعنی

زنـی در  شد و بـاالترین درصـد جوانـه    نسبت به شاهد درصد 74/78و  35/91، 64/97میزان تیب سبب کاهش جوانه زنی به به تر 6و 5
هـاي الزم در اوایـل رشـد کـه     احتماالً مواد آللوپاتیک در بیـان ژن ). 1شکل ( نداشت دارياختالف معنی 3که با غلظت  تیمار شاهد بود

هـا و ممانعـت از   هاي سـلولی و یـا کنـد شـدن آن    گذارند و موجب ایست چرخههاي تقسیم سلولی هستند اثر میمسئول کنترل سیکل
شوند که براي شناسـایی  زنی میدر بذور در حال جوانه هاي کروموزومییا اینکه موجب بروز ناهمجاري) 3(شوند ها میتشکیل کمپلکس

که عصـاره آبـی   هاي آماري نشان داد حاصل از تجزیه دادهنتایج . باشدمکانیزم اثر این مواد نیاز به انجام سیتوژنتیکی در سطح سلول می
چـه سـلمه را بطـور    لخـه، طـول سـاقه   افزایش غلظـت ت . درصد داشت 1داري در سطح احتمال چه سلمه تاثیر معنیتلخه، بر طول ساقه

 6هـاي  غلظتداري نداشتند و تیمار اختالف معنی 3بود که این  1و  2، 3هاي غلظته در چداري کاهش داد و کمترین طول ساقهمعنی
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چـه در  باالترین طول سـاقه . شد نسبت به شاهد درصد 62/27و  76/29، 86/60چه به میزان به ترتیب باعث کاهش طول ساقه 4و  5و 
داري بـر  دهد که کاربرد عصاره آبی تلخـه، تـاثیر معنـی   نشان می) 1(جدول . داري نداشتاختالف معنی 3تیمار شاهد بود که با غلظت 

داري هاي مختلف تلخه، تاثیر معنـی هاي آماري نشان داد که غلظتنتایج حاصل از داده. درصد داشت 1چه در سطح احتمال طول ریشه
بـه   2و  5و  8هـاي  داري نداشـتند و غلظـت  بود که تفاوت معنـی  1و  4و  7چه در دزهاي کمترین طول ریشه. داشت چهبر طول ریشه

چـه در تیمـار   بـاالترین طـول ریشـه    . درصد نسبت به شاهد شـد  95/62و  50/66، 81/86 چه به میزانترتیب سبب کاهش طول ریشه
  . شاهد بود

  
 خروسچه تاجچه و طول ریشهزنی، طول ساقهدرصدجوانه فاکتور مورد مطالعه برهاي آماري تاثیر تجزیه -1جدول

 
  داربه معنی غیر معنی  nsدرصد،  1دار در سطح احتمال معنی **  

 
 
  

  
  
  

  هاي مختلف تلخهخروس در غلظتزنی تاجدرصد جوانهمیانگین  -1شکل             
  

                                                 
  
  
  
  
  

     میانگین مربعات    
  چهطول ریشه  چهطول ساقه  زنیدرصد جوانه  درجه آزادي  منابع تغییر

533/22  2  تکرار ns 150/0 ns 032/0 ns 

318/3475  9  تیمار ** 281/6 ** 781/0 ** 

82/10  18  خطا  189/0  535/0  
  99/14  50/22  64/11  -  (%) ضریب تغییرات
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هاي غلظتخروس درچه تاجمیانگین طول ریشه-3هاي مختلف تلخه       شکلخروس در غلظتچه تاجساقهمیانگین طول  -2شکل

  مختلف تلخه
 

 کلی گیرينتیجه
گرم  150سی سی آب مقطر،  1000گرم پودر تلخه در  200زنی در غلظت کمترین درصد جوانهتوان نتیجه گرفت میبه طور کلی 

زنی در تیمار سی آب مقطر بود و باالترین درصد جوانهسی 1000گرم پودر تلخه در  100قطر و سی آب مسی 1000پودر تلخه در 
  گرم پودر در  150سی آب مقطر ، سی 1000گرم پودر در  200چه نیز در غلظت چه و ریشهکمترین طول ساقه. شاهد بود

  .سی آب مقطر بودسی 1000گرم پودر در  100سی آب مقطر و سی1000
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