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 (.Chenopodium album L) زنی سلمهبر جوانهکش زیستی عنوان علفبه هرز تلخهی علفآببررسی اثر عصاره 
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  چکیده
آزمایشـی در   .Chenopodium album L)(زنـی سـلمه   کش زیستی بر جوانـه عنوان علفمنظور بررسی اثر عصاره آبی تلخه بهبه       

تکـرار   3مالً تصـادفی بـا   هاي کـا آزمایش در قالب طرح بلوك. انجام شد 1392هاي هرز دانشگاه محقق اردبیلی در سال آزمایشگاه علف
گـرم  100و  150، 200ترتیـب  هاي اول و دوم و سوم ، بهغلظت: غلظت استفاده شدکه عبارت بودند از 10عصاره آبی در . انجام پذیرفت

درصـد آب مقطـر ، غلظـت     50+سـی آب مقطـر   سی 1000گرم پودر در 200سی آب مقطر ،  غلظت چهارم سی 1000پودر هرکدام در
 +سـی آب مقطـر   سـی  1000گـرم پـودر در   100درصد آب مقطر، غلظت ششـم  50 +سی آب مقطر سی 1000رم پودر درگ 150پنجم 

گـرم پـودر    150درصـد آب مقطـر ، غلظـت هشـتم      75 +سی آب مقطر سی 1000گرم پودر در 200درصد آب مقطر، غلظت هفتم 50
غلظـت   درصد آب مقطر ، 75+سی آب مقطر سی 1000درگرم پودر  100درصد آب مقطر، غلظت نهم  75+سی آب مقطر سی 1000در

چـه سـلمه در سـطح    چـه و طـول ریشـه   زنی، طول ساقهنتایج نشان داد که عصاره آبی تلخه بر روي صفات درصد جوانه. دهم آب مقطر
وم و سـوم بـود   د چـه نیـز در غلظـت اول ،   چـه و ریشـه  سـاقه  ، طـول زنیکمترین درصد جوانه داري داشتدرصد تاثیر معنی 1احتمال 

 .چه در تیمار شاهد مشاهده شدچه و طول ریشهزنی، طول ساقهبیشترین درصد جوانه

  
 کش زیستیهاي هرز، علفعصاره آبی، علف :کلیدي کلمات

  
  مقدمه

دد و گـر رود که موجب کاهش شدید عملکرد گیاه زراعـی مـی  شمار میهاي بیولوژیکی مهم بههرز یکی از عوامل تنشهاي علف       
 کـاهش  موجـب  سـلمه هرز علف). 3(دهد درصدي روي می 100تا  10ي بین گیاه زراعی، تلفات عملکرد در محدوده قابلیتبسته به 
 4تا  2ازاي  به عملکرد درصدي 12 کاهش به زمینی سیب تره با ت سلمهبارق ).7(گردد  می زراعی محصول 40 از بیش در عملکرد

: شـود کـه عبارتنـد از   هاي هرز اسـتفاده مـی  هاي مختلفی براي کنترل علفروش .)1( شود می اشاره عمرب متر هر در سلمه تره بوته
ها، عوارض زیست محیطـی  کشهاي هرز به علفدلیل افزایش مقاومت علفامروزه به). 5(روش زراعی، مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک 

از پتانسیل آللوپاتی گیاهان در تحقیقات براي . دچار محدودیت شده استهاي سطحی و زیرزمینی استفاده از این سموم آبو آلودگی 
هـاي مصـنوعی موجـود،    کـش صاصی تر عمل کرده ونسبت به علفکش هاي طبیعی نیز می توان استفاده نمود، این ترکیبات اختعلف

تواند نقش للوپاتی گیاهان دگر آسیب میهاي آدر این راستا استفاده از ویژگی. )8( عوارض نا مطلوب زیست محیطی کمتري نیز دارند
   اطـراف خـود رهـا     هاي ثـانوي کـه بـه محـیط    لیتابوهاي هرز ایفا کند این گیاهان از طریق تولید متمهمی در مدیریت و کنترل علف

کنند لـذا اسـتفاده   میها را محدود زنی و رشد گیاهان هرز مجاور گذاشته و از این طریق رشد و تراکم آنکنند تاثیر منفی بر جوانهمی
یکـی از ایـن گیاهـان دگرآسـیب تلخـه      ). 2(هـا شـود   کـش تواند موجب کاهش مصـرف علـف  ها میاز این نوع گیاهان و یا بقایاي آن

)Acroptilon repens L.(  گیاهی چند ساله از خانواده کاسنی بوده و در زبان فارسی به تلخه دانه و تلخه گیجه نیز معروف است که
 تلخه علف هرزي با دوره رشد طوالنی است که به صورت یک گیاه دائمی رشد می کند و عموماً تکثیر آن به وسیله اندام می باشد 
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آزمایشات نشان داده است که وقتی غلظـت پلـی   . باشدترکیب شیمیایی میتلخه حاوي چندین  ).6(هاي زیر زمینی صورت می گیرد 

. دهـد مـی  درصـد کـاهش   30باشد طول ریشه یونجـه، سـوروف و ارزن را تـا     ppm4ندازه هاي ناشی از این گیاه در خاك به ااستیلن
هـاي  هـا و انـدام  گیري از بـرگ این عصارهرباهاي هرز هستند بنآللوشیمیایی در علف عباها بزرگترین منق برخی از گزارشات، برگبامط

کـش  با توجه به مصرف بی رویه انـواع علـف   ).9(باشد ي گیاهی میهاهاي استخراج مواد آللوشیمیایی از اندامترین روشهوایی از رایج
، محصول مورد مصرف و نهایتاً محیط زیست می شـود ضـرورت دارد از روش هـاي  مثـل اسـتفاده از      آب ها که باعث آلودگی خاك، 

        .کرد یبااثرات آللوپاتیک گیاهان وعلفکش هاي بیولوژیک پتانسیل آنها را در کنترل یا کاهش علف هرز ارزی
                                                                                        

  هامواد و روش
هاي هرز دانشگاه محقق در آزمایشگاه علف 1392، آزمایشی در سال هرز سلمهی تلخه بر روي علفآبمنظور بررسی تاثیر عصاره به       

هاي هوایی ی تلخه، اندامآبجهت تهیه عصاره . تصادفی با چهار تکرار انجام شد هاي کامالًآزمایش در قالب طرح بلوك .اردبیلی انجام شد
جمـع آوري شـد و بـه     خلخـال  -کیلومتري جـاده اردبیـل   10تلخه در مراحل اولیه گلدهی از ایستگاه تحقیقاتی آالروق اردبیل واقع در 

. پـودر شـدند  ب اگراد گذاشته شد تا خشک شود بعد از خشک شدن توسط آسیدرجه سانتی 72ساعت در داخل آون با دماي  48مدت 
 آب مقطـر سـی  سـی  1000گرم پودر تلخه به  100و  150، 200محلول مادري تهیه شد که به ترتیب  3هاي مختلف براي تهیه غلظت

هاي مـادري بـه ترتیـب    تلف تلخه به هر یک از محلولهاي مخبراي تهیه غلظت .ساعت در شیکر قرار داده شد 48به مدت و  اضافه شد
وژ بـه مـدت   یفبعد از تهیه شدن در سانتری. ه شدلخه از طریق فیلتر کردن تهیت آبیو سپس عصاره  درصد آب مقطر اضافه شد 75و  50
جهت جلـوگیري از  شته شد گراد گذادرجه سانتی 150ها به مدت دو ساعت در آون ري دیشپت .قرار داده شد 3000دقیقه و با دور  15

 شستشـو  دوباره آب مقطر با سپس و گرفته قرار درصد 1م یسد تیپوکلریهدقیقه در محلول  3آلودگی قارچی بذرهاي سلمه به مدت 
تلخـه یـا   آبـی  سی از عصاره سی 5تره بر روي کاغذ صافی قرار داده شد و حدود عدد بذر سلمه 50سپس در هر پتري دیش  شدند داده

دمـاي  زنی به ژرمیناتور بـا  هاي پالستیکی شفاف قرار داده شد و جهت جوانهها در پاکتاضافه شد سپس پتري دیش هابه آن آب مقطر
بـراي  . روز تعداد بذور جوانه زده شمارش شـدند  14قرار داده شد و به مدت   8و  16و ساعات روشنایی و تاریکی  گراددرجه سانتی 24

 10 متر از ریشه چه در نظر گرفته شـد زنی ظهور یک میلیمقیاس جوانه زده شمرده شدوز بذرهاي جوانهزنی هر رمحاسبه درصد جوانه
  .چه اندازه گیري شدچه، ساقهو طول ریشهشد ب اطور تصادفی انتخنمونه به

  
 نتایج و بحث

ـ از عصاره  استفادههاي مربوط به این صفت نشان داد که نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده          داري بـر  تلخـه، تـاثیر معنـی    یآب
زنـی سـلمه را بطـور    مختلف تلخه، درصد جوانـه  غلظتهمچنین ). 1جدول ( داشتدرصد  1زنی سلمه در سطح احتمال درصد جوانه

هـاي  تغلظبا هم نداشتند و  داريصفر بود که تفاوت معنی 1و  2و 3 غلظتزنی در داري کاهش دادند که کمترین درصد جوانهمعنی
زنـی  باالترین درصد جوانهشد و  نسبت به شاهد درصد 31/45و  72/48، 70/60به ترتیب سبب کاهش جوانه زنی به میزان  6و 5و  4

هاي تقسیم سـلولی  هاي الزم در اوایل رشد که مسئول کنترل سیکلاحتماالً مواد آللوپاتیک در بیان ژن). 1شکل (در تیمار شاهد بود 
یـا اینکـه   ) 4(شـوند  ها میها و ممانعت از تشکیل کمپلکسهاي سلولی و یا کند شدن آنرند و موجب ایست چرخهگذاهستند اثر می

شوند که براي شناسایی مکـانیزم اثـر ایـن مـواد نیـاز بـه انجـام        زنی میهاي کروموزومی در بذور در حال جوانهموجب بروز ناهمجاري
داري در سـطح احتمـال   سلمه تاثیر معنی چهطول ساقهتلخه، بر  یآبعصاره ان داد که نش نتایج. باشدسیتوژنتیکی در سطح سلول می

ه در چـ داري کـاهش داد و کمتـرین طـول سـاقه    طور معنـی هچه سلمه را بافزایش غلظت تلخه، طول ساقه. )1جدول( درصد داشت 1
  چه به به ترتیب باعث کاهش طول ساقه 6و  5و  4 هايغلظتداري نداشتند و تیمار اختالف معنی 3بود که این  1و  2، 3هاي غلظت

-اخـتالف معنـی   3چه در تیمار شاهد بود که با غلظت باالترین طول ساقه. شد نسبت به شاهد درصد 66/29و  81/35، 90/51میزان 
 1در سـطح احتمـال   چـه  داري بر طول ریشهتلخه، تاثیر معنی یآبدهد که کاربرد عصاره نشان می) 1(جدول . )2شکل( داري نداشت
 . چه داشتداري بر طول ریشههاي مختلف تلخه، تاثیر معنیهاي آماري نشان داد که غلظتنتایج حاصل از داده. درصد داشت
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به ترتیـب سـبب کـاهش     6و  5و  4هاي داري نداشتند و غلظتبود که تفاوت معنی 1و  2و  3 هايغلظتچه در کمترین طول ریشه

داري بـا هـم   غلظت ذکـر شـده نیـز تفـاوت معنـی      3درصد نسبت به شاهد شد که  19/26و  19/32، 51/51 چه به میزانطول ریشه
    ). 3شکل(داري ایجاد نکرد اختالف معنی 9و  8و  7هاي چه در تیمار شاهد بود که با غلظتباالترین طول ریشه . نداشتند

 
 چه سلمهچه و طول ریشهطول ساقهزنی، هاي آماري تاثیر فاکتور مورد مطالعه بر درصدجوانهتجزیه -1جدول

 

  داربه معنی غیر معنی ns، درصد 1دار در سطح احتمال معنی **

  
 

 
  هاي مختلف تلخه    زنی سلمه در غلظتمیانگین درصد جوانه - 1شکل                                         

 

 
  هاي مختلف تلخهچه سلمه در غلظتمیانگین طول ساقه -2شکل

  
 
 

    میانگین مربعات      
  چه سلمهطول ریشه  چه سلمهطول ساقه  زنی سلمهدرصد جوانه  درجه آزادي  منابع تغییر

533/22  2  تکرار ns    ns  240/0        ns135/0  
688/2205  9  تیمار ** 33/14 ** 249/1 ** 

755/20  18  خطا  085/2  150/2  
  36/24  50/11  04/13  -  (%)ضریب تغییرات
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  هاي مختلف تلخهچه سلمه در غلظتمیانگین طول ریشه -3شکل
 
  
 
 
 

  گیري کلینتیجه
چـه سـلمه در   چه و طول ریشـه زنی، طول ساقهتوان نتیجه گرفت که عصاره آبی تلخه بر روي صفات درصد جوانهطور کلی میبه        

سـی سـی آب    1000گرم پـودر تلخـه در    200زنی در غلظت درصد جوانهکمترین . داري حاصل کرددرصد تاثیر معنی 1احتمال  سطح
سـی آب مقطـر بـود و بـاالترین درصـد      سـی  1000گرم پودر تلخـه در   100سی آب مقطر و سی 1000گرم پودر تلخه در  150مقطر، 
گـرم   150سـی آب مقطـر ،   سی 1000گرم پودر در  200چه نیز در غلظت چه و ریشهکمترین طول ساقه. زنی در تیمار شاهد بودجوانه

  . سی آب مقطر بودسی 1000گرم پودر در  100سی آب مقطر و سی1000پودر در 
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