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  چکیده
زنی گیاه زراعی آفتابگردان روباهی، توق و خارلته بر جوانههرز دمهاي   هاي علفبررسی اثر عصاره آبی کلیه اندامبه منظور        

اي گلخانه در آزمایش.اجرا گردید  1391تکرار در دي ماه سال  4آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در گلخانه با 
درصد بود تهیه شد و بر روي بذر ) 100و  75، 50، 25شاهد آب مقطر، (ت که شامل سطح غلظ 5هاي هرز با عصاره آبی علف

هاي روباهی، توق و خارلته به خصوص در غلظتهاي هرز دماثرات منفی دگرآسیبی عصاره آبی این علف. آفتابگردان به کاربرده شد
هاي هرز بر در شرایط گلخانه نیز اثرات منفی علف. ه شدزنی و رشد گیاه زراعی آفتابگردان مشاهدهاي جوانهباال بر تمامی مولفه

روباهی هاي هرز توق، خارلته و دمدرصد عصاره علف 100و 75هاي غلظت. زنی و رشد گیاه زراعی آفتابگردان دیده شدروي جوانه
  .به ترتیب اثرات بیشتري روي آفتابگردان در تمام مراحل رشد داشتند

 
  روباهی، خارلته، عصاره آبیق، دمدگرآسیبی، تو :کلمات کلیدي

  
  مقدمه
هاي کشاورزي در ها و تشدید فعالیتافزایش تولید محصوالت کشاورزي در طول قرن بیستم نتیجه استفاده بیشتر از نهاده       

کش به علفهرز مقاوم هايهرز باعث فرسایش خاك، آلودگی محیط به وسیله مواد شیمیایی و ظهور علفهايراستاي کنترل علف
 704چه ذرت رقم کراس زنی و رشد گیاهروباهی، قیاق و سوروف بر جوانههرز دمبا ارزیابی اثر آللوپاتی سه علف). 5(گردیده است 

رغم کاهش نسبت به چه تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی علیزنی و رشد گیاهبه این نتیجه رسیدند که عکس العمل درصد جوانه
-هرز دمهايکه از میان علفمتفاوتی را در پاسخ به عصاره آبی حاصل از نوع گونه و اندام نشان داد، به طوري شاهد، رفتار تیمار

ها ها به ترتیب عصاره شاخساره، بذر، ریشه و سپس مخلوط اندامروباهی بیشترین و سوروف کمترین اثر بازدارندگی و در میان اندام
چه، درصد و سرعت تحقیقات نشان داد که بقایاي نخود سیاه سبب کاهش رشد گیاه .)1( بیشترین محدودیت را ایجاد کردند

زنی و رشد در مقایسه اثرات آللوپاتیک چند گونه از کلزا در دو مرحله رشد بر جوانه .)2( زنی سورگوم، سویا و آفتابگردان شدجوانه
چه و زنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهداري بر درصد جوانهیهاي کلزا اثر معنآفتابگردان مشاهده کردند که عصاره آبی همه گونه

هاي گیاهی مختلف به این نتیجه رسیدند که هاي آبی بافتدر ارزیابی عصاره. )4( چه و وزن تر و خشک آفتابگردان داشتندساقه
  ).3(زنی آنها مورد تهدید مواد دگر آسیب قرار گرفت هاي سبز شده بیش از جوانهرشد جوانه
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 مواد و روش

هاي هاي آزمایش شامل غلظتفاکتور. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید      
بر روي بذر ) درصد 100و  75، 50، 25، )آب مقطر(شاهد (روباهی و خارلته که شامل هاي هرز توق، دممختلف عصاره علف

سپس در گلدان زهکشی تعبیه گردید و در ابتدا در گلدان ماسه . ها در دستگاه اتوکالو ضدعفونی شدندگلدانخاك . آفتابگردان بود
شرایط آبیاري با عصاره بسته به میزان رطوبت و . اضافه کردیم و خاك گلدان روي آن قرار دادیم مترسانتی 15شسته به مقدار 

بنیه بذر، سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی . گراد بوددرجه سانتی 5±20لخانه دماي گ. شدتبخیر متغییر بود و روزانه انجام می
براي بنیه بذر، . چه خارج شدند و میانگین میان آنها بدست آمدعدد گیاه 3گیري از هر گلدان جهت اندازه. اندازه گیري شدند

ها با آنالیز داده: محاسبات آماري .آماري استفاده شد هاي ذکر شده در بخش محاسباتزنی از فرمولزنی و درصد جوانهسرعت جوانه
کل ×  100: درصد جوانه زنی :معادالت. انجام شد EXCELها با استفاده از نرم افزار و ترسیم نمودار  SASاستفاده از نرم افزار

  زنیدرصد جوانه =تعداد بذور جوانه زده / بذرها 
: Diتعداد جوانه در هر روز، : Si، )هاي جوانه زده در هر روزتعداد دانه(زنی سرعت جوانه :Rs = Si/Di ،Rs: زنیسرعت جوانه

  بنیه بذر= ) چهطول ریشه+ چه طول ساقه(× زنی درصد جوانه              SP = GP(MRL+MHL) : بنیه بذر .شماره روز
SP:  ،بنیه بذرGP: زنی، درصد جوانه:MRL چه ومیانگین طول ریشه:MHL  چهمیانگین طول ساقه.  

  
  و بحث نتایج

  :بنیه بذر و زنیدرصد سبز شدن، سرعت جوانه 
 ،نشان داد که نوع عصاره، سطوح غلظت و اثر متقابل آن بر درصد سبزشدناي کلخانه هايداده: نتایج جدول تجزیه واریانس       

  ).1جدول . (داري داشتاثر بسیار معنی )p<0.01(احتمال گیاه زراعی آفتابگردان درسطح زنی و بنیه بذر سرعت جوانه
-هرز توق، دمهايجدول مقایسه میانگین درصد سبز شدن نشان داد عصاره علف: هاي هرزنتایج جدول مقایسه میانگین عصاره علف
داري را علف هرز تفاوت معنی روباهی وجود نداشت، اما خارلته با هردوداري بین توق و دمروباهی و خارلته به ترتیب تفاوت معنی

تفاوت  هرز ذکر شده در جدول آنووا نشان داد که بین توق و خارلتهزنی آفتابگردان تحت تاثیر سه علفسرعت جوانه. نشان داد
-بین علفدر رابطه با بنیه بذر نشان داد که . داري داردبا توق وخارلته تفاوت معنی) 39/42(روباهی داري وجود ندارد، اما دممعنی

  ).2جدول(داري وجود دارد روباهی و خارلته تفاوت معنیهرزهاي توق، دم
در رابطه با درصد سبز شدن جدول مقایسه میانگین ): 100و  75، 50، 25شاهد،(نتایج جدول مقایسه میانگین سطوح غلظت 

شود، در شاهد بیشترین مشاهده می درصد 100از شاهد تا غلظت ها به ترتیب سطوح غلظت نشان داد، تفاوت در تمام غلظت
زنی نیز در شاهد و تمام سطوح تغییر سرعت جوانه. درصد کاهش درصد سبز شدن مشاهده شد 100درصد سبز شدن و در غلظت 

درصد 100زنی از غلظت شاهد تا غلظت بیشترین مقدار را داشت، پس از آن به ترتیب سرعت جوانه) 73/53(نشان داد، در شاهد 
در رابطه با بنیه بذر نشان داد، تفاوت . داري میان سطوح غلظت مشاهده شدزنی را نشان داد و تفاوت معنیت جوانهکاهش سرع

گیري داشت و میزان بنیه درصد تفاوت چشم 100همچنین شاهد با غلظت . شودداري بین تمام سطوح غلظت مشاهده میمعنی
دهد، هر کدام از سطوح غلظت تأثیر مضرري بر بنیه بذر آفتابگردان نشان می درصد کاهش را 100بذر به ترتیب از شاهد تا غلظت 

   ).3جدول (دارند 
هرز روي درصد سبز شدن هايعصاره علف. در نمودار درصد سبز شدن سیر نزولی دیده شد: سطوح غلظت ×نتایج اثر متقابل عصاره 

درصد رسید  100در غلظت  5/62در شاهد به  90درصد سبز شدن از هرز توق با مصرف عصاره علف. بذر آفتابگردان تأثیر گذارند
 مصرف عصاره علف هرز ). 1نمودار ( داري داشتشاهد با تمام سطوح غلظت تفاوت معنی. داري مشاهده شددر نتیجه تفاوت معنی
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که مقدار اشت، به طوريداري میان شاهد با تمامی سطوح غلظت وجود دتفاوت معنی. روباهی باعث کاهش درصد سبز شدن شددم

مصرف عصاره علف هرز خارلته نیز باعث کاهش ). 1نمودار ( رسیددرصد  100در غلظت  5/42در شاهد به  95درصد سبز شدن از 
درصد بود،  100شاهد به تا غلظت از  مقدار درصد سبز شدن. اي شددرصد سبز شدن در بذر آفتابگردان در آزمایشات گلخانه

در غلظت  8/35در شاهد به  8/48زنی از هرز توق سرعت جوانهزنی نشان داد با مصرف عصاره علفار سرعت جوانهنمود ).1نمودار (
در  42/26در شاهد به  3/57زنی را از روباهی نیز سرعت جوانهمصرف عصاره علف هرز دم). 2نمودار ( درصد دچار کاهش شد 100

در  17/27در شاهد به  1/55زنی از عصاره علف هرز خارلته نمودار سرعت جوانهبا مصرف ). 2نمودار ( درصد کاهش داد 100غلظت 
- روباهی و خارلته نشان میهرز توق، دمنتایج جدول سیر نزولی را در هر سه علف). 2نمودار (درصد دچار کاهش شد  100غلظت 

رسید، در نتیجه کاهش  02/1318و  90/2850 درصد به ترتیب 100با کاربرد عصاره توق میزان بنیه بذر از شاهد تا غلظت . دهد
). 3نمودار (داري داشت شاهد در مقایسه با تمامی سطوح غلظت تفاوت معنی. داري مشاهده شدیافته است یعنی تفاوت معنی

در  02/743 در شاهد به 78/725دهد به طوري که میزان بنیه بذر از روباهی در این نمودار سیر نزولی را نشان میکاربرد عصاره دم
در این نمودار تمامی سطوح غلظت نسبت به هم و نسبت به شاهد اختالف . درصد رسید و کاهش بنیه بذر را نشان داد 100غلظت 
بین سطوح غلظت از نظر . نمودار اثر کاربرد عصاره خارلته روي بنیه بذر سیر نزولی نشان داد). 3نمودار (داري نشان دادند معنی

داري مشاهده شد، رسید در نتیجه تفاوت معنی 05/559و  91/2303درصد به ترتیب  100ذر از شاهد تا غلظت تاثیر روي بنیه ب
هرز در محیط، بنیه بذر را تحت تأثیر پس عصاره این علف. داري وجود نداشتدرصد تفاوت معنی 50و  25هاي فقط بین غلظت

 ).3نمودار (یابد قرار داده و عملکرد کاهش می

  
  هاي هرز روي آفتابگردان در شرایط گلخانهنتایج تجزیه واریانس تأثیر عصاره علف - 1جدول           

 درصد سبز شدن زنیسرعت جوانه  بنیه بذر درجه آزادي منابع تغییرات

 66667/221** 2215/25** 28/1819510** 2 عصاره
 5/2737** 595167/902** 42/5178120** 4 سطوح غلظت

 1875/147** 110667/51** 25/57361** 8 سطوح غلظت ×عصاره 
  97222/10 7855/3 25/14690 45 خطاي آزمایش

 تغییرات ضریب
 

7/3 4/2  4/2 
  %5در سطح احتمال  nsو % 5- % 1معنی داري در سطح احتمال * و %1معنی داري سطح احتمال **

           
 هاي هرز روي آفتابگردان در شرایط گلخانهمربعات عصاره علف نتایج مقایسه میانگین - 2 جدول                    

  سبز شدن درصد زنیجوانه سرعت بنیه بذر گیاهنوع 
 a04/1994 b79/40 a75/75 توق

 b55/1753 a39/42 a75/73 روباهیدم

 c68/1394 b225/40 b25/69 خارلته

 .هستند% 5داراي تفاوت معنی داري در سطح احتمال ها داراي حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن هر ستون میانگین

 
 
 
 
 



 

۴ 

  
 هاي هرز روي آفتابگردان در شرایط گلخانههاي مختلف عصاره علفنتایج مقایسه میانگین مربعات در غلظت -3جدول  

 درصدسبز شدن زنیجوانه سرعت بنیه بذر سطوح غلظت

 a87/2626 a7333/53 a667/91 شاهد

25% b82/1981 b275/43 b167/79 

50% c52/1712 c7167/40 c167/74 

75% d88/1375 d15/38 d167/69 

100% e37/873 e8/29 e417/50 

  .هستند% 5ها داراي حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن داراي تفاوت معنی داري در سطح احتمال هر ستون میانگین
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