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  چکیده
روي خصوصیات جوانه زنی علف هرز بگیاهان دارویی اسپند، رزماري، سداب بررسی اثرات بازدارندگی ور بررسی ظبه من       

 .در آزمایشگاه اجرا گردید تکرار 3در قالب طرح کامالً تصادفی با  ی، آزمایش فاکتوریلشگاهییشرایط آزماتاج خروس در 
سطح شامل کپسول اسپند، برگ رزماري و برگ سداب، غلظت  3نوع اندام گیاه دگرآسیب در شامل این آزمایش عوامل 

طول کلی شامل صفات اندازه گیري شده . بودند% 100و % 75، % 50، %25،) شاهد(0عصاره هاي تهیه شده شامل مقادیر 
آنالیز  پاسخ زو آزمون د SASکلیه داده هاي آزمایشات با استفاده از نرم افزار  .سرعت جوانه زنی و بنیه بذر بودند علف هرز، 

نشان نتایج به طور کلی . درصد انجام شد 5مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح . شدند
صفات کلیۀ آللوپات بر خصوصیات جوانه زنی معنی دار است و با افزایش غلظت عصاره ها، دادند، تاثیر عصارة هرسه گیاه 

در علف هرز  بر اساس آزمون دز پاسخ،. ندبیشترین تاثیر را گذاشتو اسپند سداب اهش پیدا می کنند و کاندازه گیري شده 
  .باعث مسمومیت این علف هرز شدندرزماري با بیشترین دزها  ،تاج خروس

  
  ، دز پاسخآللوپاتی، تاج خروس، عصارة آبی: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

. )7( درصد عملکرد می شوند 15حدود کاهش ساالنه موجب  ،علف هاي هرز با ایجاد اختالل در رشد محصوالت زراعی
در  ).6( گیاهان آللوپاتیک می توان تا حد زیادي از مصرف علف کش ها کاستبسیاري از دانشمندان معتقدند با استفاده از 

این میان برخی از گیاهان دارویی منبع مناسبی از مواد آللوکمیکال به شمار می روند که در توسعه علف کش ها و آفت کش 
ن مطالعه به بررسی توان آللوپاتی ناشی از علف هرز تاج خروس ایگسترده با توجه به خسارات . هاي طبیعی مفید خواهند بود

 ،هدف کلی از این پژوهش .زنی و رشد اولیۀ این علف هاي هرز می پردازدرزماري و سداب در کنترل جوانه  ،گیاهان اسپند
  .بوده استعلف هرز این در کنترل زیستی و تعیین بهترین غلظت ) مواد طبیعی(امکان استفاده از عصاره گیاهان 

 
  هاروش مواد و

میلی متري تبدیل  2رزماري و سداب با آسیاب به ذرات پودر قابل عبور از توري هاي  ،اندام هاي هوایی گیاهان اسپند
و  کردهمخلوط ) مقطر قسمت آب 3قسمت پودر و  1(با آب مقطر  1:3گرم از پودر اندام ها را به نسبت  100مقدار . گردیدند

. شددرجه نگهداري  4ساعت در یخچال با دماي  24ه و سپس به مدت ساعت با شیکر هم زد 1سپس مخلوط را به مدت 
در نهایت عصاره ها با کاغذ .دور انجام شد3000دقیقه سانتریفیوژ با 5ساعت با شیکر هم زده و به مدت  2سپس به مدت 

می پایۀ  یا عصارةدرصد  100این محلول به عنوان محلول  . عصاره ها استریل شدند ،اتوکالوسپس توسط  .ندشدواتمن صاف 
  .ندده قرار گرفتامورد استف% 100و % 75،% 50،% 25 ،0باشد که براي تهیۀ عصاره هاي
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رزماري و سداب بر جوانه زنی بذرهاي آماده شده در مرحلۀ  ،اثر غلظت هاي مختلف عصاره گیاهان اسپند :آزمایش جوانه زنی
فاکتورهاي آزمایشی عبارت بودند از . تکرار انجام شد 3فاکتور اصلی در  2تصادفی با  کامالًطرح پایۀ  قبل بصورت فاکتوریل بر

   3نوع اندام گیاه دگرآسیب در  :
  

، % 50، %25،) شاهد(0غلظت عصاره هاي تهیه شده شامل مقادیر ، برگ رزماري و برگ سداب ،سطح شامل کپسول اسپند
روي کف آنها کاغذ صافی قرار . سانتی متر بود 9آزمایشی شامل یک ظرف پتري دیش استریل به قطر هر واحد %.100و % 75

 خاص تیماري ترکیب با ها عصاره از کدام هر از و داده قرار دیش پتري درون را نظر مورد علف از بذرعدد  20تعداد .داده شد
 روز هر در زده جوانه بذرهاي. ندقرارگرفت درجه 25- 20دماي  با انکوباتور در ظروف سپس. شد اضافه سی سی 3مقدار به

گیاهک متوسط میزان رشد طولی  ،پس از پایان مدت زمان آزمایش .داشت ادامه روز21تا دوره این که ندشد ثبت و شمارش
  سرعت جوانه ،  بنیه بذري با داشتن این اطالعات پارامترها. میلی متر اندازه گیري شدخط کش و با مقیاس با 

  براي اندازه گیري سرعت جوانه زنی از فرمول ماگویر استفاده گردید، تعیین شدند زنی که

 .        




n

i
Di

SiRs
1  

Rs =سرعت جوانه زنی / si =داد بذور جوانه زده در هر شمارشتع / Di = تعداد روز تا شمارشn ام/ n = تعداد دفعات
  شمارش

عالوه . استفاه شد Excelبراي رسم نمودار از نرم افزار  وآنالیز گشته  SASبا استفاده از نرم افزار ،  کلیه داده هاي آزمایشات
مقایسه میانگین ها با استفاده از  .آزمون دز پاسخ آنالیز شدند ،)آزمون پروبیت( SPSSنرم افزار بر این داده هاي آماري توسط

   .درصد انجام شد 5آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح 
  

  نتایج و بحث
طول کلی علف هرزتاج  براينتایج تجزیه واریانس داده ها : اثر دگرآسیبی عصارة آبی گیاهان آللوپات بر طول کلی گیاهک

درصد بسیار معنی دار است ولی اثر متقابل آنها بر  01/0خروس نشان دادند که اثر گیاه و سطوح غلظت در سطح احتمال 
نشان می دهند  2و جدول2 رهمانطور که نمودا ).1جدول(درصد معنی دار نیست  05/0روي این صفات در سطح احتمال 

. ر با با عصارة آبی گیاهان آللوپات و در مقایسه با شاهد، داراي روند کاهشی هستندطول کلی گیاهک تاج خروس در تیما
، در سه گیاه به طور معنی داري نمایان شده به طوریکه سداب بیشترین کاهش و رزماري کمترین تاثیر را این صفتکاهش 

  .اردمطابقت د) 5(و هال و همکاران)3(نتایج مکی زاده و همکاران که با  گذاشته است
در این علف هرز، طول کلی در تمام تیمارها : اثر دگرآسیبی غلظت هاي مختلف عصارة آبی گیاهان آللوپات بر طول کلی

عالوه بر این تفاوت معنی داري از لحاظ تاثیر عصارة اندام گیاهی ) . 3جدول(ه شاهد کاهش معنی داري داشته استنسبت ب
 50باعث کاهش  يدرصد 38درصد و سداب با غلظت  35دزپاسخ اسپند در غلظت وجود دارد به طوریکه بر طبق آزمون 

درصد که نسبت به دو گیاه دیگر در غلظت باالتري باعث  51درصدي طول کلی گیاهچه شدند در صورتیکه رزماري با غلظت 
   .مسمومیت شد

سرعت جوانه زنی در کلیۀ تیمارها  :سرعت جوانه زنی علف هرزتاج خروس براثر دگرآسیبی عصارة آبی گیاهان آللوپات 
 1شمارهواریانس نتایج جدول تجزیه  ).2ولو جد1نمودار( کاهش یافته است و اختالف معنی داري بین آنها وجود نداشت

معنی دار نیست  05/0این علف هرز، در سطح احتمال  سرعت جوانه زنی نشان داده است، اثر گیاه و اثر متقابل آنها بر روي
  .)9(که با نتایج ماسیاس همسویی دارد بسیار معنی دار است  01/0در حالیکه سطوح غلظت در سطح احتمال 
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سرعت جوانه زنی در تمام تیمارها نسبت : بر سرعت جوانه زنی آللوپاتاثر دگرآسیبی غلظت هاي مختلف عصارة آبی گیاهان 
دار از  اما  این اختالف معنی. طوح مختلف تفاوت معنی داري باهم داشتندبه شاهد کاهش داشته است که این کاهش در س

نتایج آزمون دز پاسخ نشان داد که تفاوت چندانی بین دزهاي گیاهان آللوپات از  ).3ولدج( ددرصد شروع می شو 50غلظت 
سرعت جوانه درصدي 100سداب به علت عدم کاهش درصدي سرعت جوانه زنی تاج خروس وجود ندارد و  50لحاظ کاهش 

درصدي  50عث کاهش ادرصد، ب 70درصد و رزماري در غلظت 69اسپند با غلظت . ، تحت آزمون دز پاسخ قرار نگرفت زنی
  .سرعت جوانه زنی شدند

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نتایج جدول تجزیه نشان داده است، اثر گیاه و سطوح : بر بنیۀ بذر گیاه تاج خروس آللوپاتاثر دگرآسیبی عصارة آبی گیاهان  

بنیۀ بذراین علف هرز، در سطح  آنها بر روي در حالیکه اثر متقابل .بسیار معنی دار است  01/0غلظت در سطح احتمال 
سه گیاه معنی دار است ولی تفاوتی از لحاظ معنی داري  توسطکاهش این صفت  ).1جدول( معنی دار نیست 05/0احتمال 

  ).2(باشد نتایج بدست آمده از این بخش نیز مطابق با تحقیقات زاجی و همکاران می .پند وجود نداشتبین سداب و اس
حت تاثیر در علف تاج خروس، بنیه بذربه شدت ت: بر بنیه بذر آللوپاتاثر دگرآسیبی غلظت هاي مختلف عصارة آبی گیاهان 

بر اساس  ).3جدول( از کاهش معنی داري برخوردار شد تیمارها قرار گرفت به گونه اي که در تمام غلظت ها نسبت به شاهد
درصدي بنیۀ بذر در سداب و اسپند تفاوت معنی داري نداشت به نحوي که  50، کاهش 15و جدول شماره  آزمون دزپاسخ

  .درصد کاهش شد 50درصد، باعث  32ولی رزماري با غلظت باالتر یعنی  .درصد باعث کاهش شدند 28هر دو با غلظت 
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 اثر عصارة گیاهان آللوپات بر صفات جوانه زنی:2جدول 

  میانگین مربعات تجزیه واریانس تاثیر عصاره هاي آبی بر روي تاج خروس: 1جدولجدول  
 غیر معنی دار ns،   0/05معنی دار در سطح * ، 0/01معنی دار در سطح **     

بنیه 
 بذر

سرعت 
 جوانه زنی

طول 
 (cm)کلی

نوع 
 عصاره

سرعت جوانه  بنیه بذر
 زنی

طول 
 (cm)کلی

درجه 
 منابع تغییر آزادي

4930/6 b 3699/2 a 07337/1 c 13911/0 07316/18** سداب ns **27293/0 2 نوع گیاه)A( 
6504/8 a 2982/2 a 3433/1 a غلظت  4 70358/5** 67800/13** 81599/335** رزماري)B( 
2198/7 b 1792/2 a 2011/1 b 63393/1 اسپند ns 08553/0 ns ns 05244/0 8 A * B 

 
 خطا 30 02637/0 09193/0 95426/0
 ضریب تغییرات 464/13 28407/13 10454/13

 
  
  

  اثر غلظت هاي مختلف عصارة گیاهان آللوپات بر صفات جوانه زنی :3جدول جدول 

 غلظتسطوح 
طول 

 (cm)کلی
 بنیه بذر سرعت جوانه زنی

0696/2 شاهد a 3250/3 a 2722/15 a 

25%  7578/1 b 0333/3 a 5806/11 b 

50%  3155/1 c 6278/2 b 9708/6 c 

75%  8378/0 d 2185/2 c 3373/3 d 

100%  0496/0 e 2076/0 d 1111/0 e 

  
 

  نتیجه گیري کلی
شد  گیري اندازه مورد صفات کاهش آنها موجب همه کاربرد بود و دار معنی شده گیري اندازه صفات اکثر بر اثرنوع عصاره ها

 نتایج به باتوجه داشت اما وجود داري معنی اولیه، تفاوت رشد و زنی جوانه هاي ویژگی بر نظر تأثیر از عصاره ها بین اگرچه
  بودند آللوپاتیک پتانسیل گیاهان داراي همه که گرفت نتیجه توان می

می توان گفت فالونوئید و  پس ،)4(باشد گیاه سداب را مرتبط به وجود فوروکومارین ها و فالونوئیدها میخاصیت آللوپاتیکی 
کومارین از طریق ممانعت از تقسیم سلولی و طویل شدن سلول در مراحل جوانه زنی سبب بازدارندگی جوانه زنی و کاهش 

  .طول ریشه چه و ساقه چه بذر علف هاي هرز تاج خروس در شرایط آزمایشگاهی می شود
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