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اثر آللوپاتیک عصاره گیاهان اویارسالم ) (Cyperus esculentusو تاجخروس
) (Amaranthus retroflexusبر جوانهزنی و رشد دانهال کلزا
Allelopathic Effect of Nutsedge Weeds (Cyperus esculentus L.) and Redroot Pigweed
(Amaranthus retroflexus) Plants Extracts on Germination and Seedling Growth of
)Rapeseed (Brassica napus
جعفر جوربندی ثانی ،9اصغر رحیمی * ،شهاب مداح حسینی و علیاکبر محمدی میریک
تاریخ دریافت1931/57/50 :

3

تاریخ پذیرش1931/58/11 :

چکیده
با توجه به فراواني علفهاي هرز اویارسالم و تاجخروس در مزارع و همچنين اهميت کلزا بهعنوان گياه روغني مهم ،این بررسي
بهمنظور ارزیابي اثرات آللوپاتي عصاره حاصل از اندام هوایي و زیرزميني علفهايهرز اویارسالم و تاجخروس بر جوانهزني و رشد کلزا
بهصورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفي در چهار تکرار در سال  1983در دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان اجرا گردید.
تيمارها شامل دو نوع علفهرز (اویارسالم و تاجخروس) ،سه سطح عصاره علفهرز ( 15 ،0و  75درصد) همراه با شاهد و دو نوع اندام
(هوایي و زیرزميني) بودند و صفتهاي سرعت جوانهزني ،درصد جوانهزني ،شاخص ،طول ریشهچه و ساقهچه دانهال کلزا اندازهگيري
شدند .نتایج آناليز دادهها نشان داد که عصاره علفهرز تاجخروس نسبت به اویارسالم صفتهاي فوق را بهطور معنيداري کاهش داد.
عصاره نوع اندام نيز اثر معنيداري بر صفتهاي اندازهگيري شده داشت ،چنانکه عصاره اندام هوایي در مقایسه با اندامهاي زیر زميني،
سرعت جوانهزني ،شاخص ویگور ،طول ریشهچه و طول ساقهچه کلزا را با شدت بيشتري کاهش داد ،اما روي درصد جوانهزني تاثير
معنيداري نداشت .با افزایش غلظت عصاره سرعت جوانهزني ،درصد جوانهزني ،شاخص ویگور و طول ریشهچه و ساقهچه نيز بهطور
معنيداري کاهش یافتند .عصاره اندام تاج خروس اثر بازدارندگي بيشتري نسبت به عصاره اندام اویارسالم بر شاخص ویگور و طول
ساقهچه کلزا داشت .با افزایش غلطت عصاره اندام هوایي هر دو گونه علفهرز ،سرعت جوانهزني و طول ریشهچه کلزا بهطور معنيداري
کاهش یافت .نتایج همچنين نشانداد که افزایش غلظت عصاره تاجخروس اثر بازدارندگي بيشتري نسبت به اویارسالم بر شاخص ویگور
و طول ساقهچه کلزا داشت .با توجه به نتایج اینطور بهنظر ميرسد که عصاره علفهرز تاجخروس در مقایسه با اویارسالم ،و عصاره
اندام هوایي در هر دو گونه علفهرز ،اثر بازدارندگي بيشتري بر رشد کلزا داشته است.
واژههای کلیدی :بنيه گياهچه ،جوانهزني ،دگرآسيبي ،علفهايهرز

 .1دانشجوي کارشناسي ارشد زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه وليعصر ،رفسنجان
7و  .9استادیاران گروه زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه وليعصر ،رفسنجان
* :نویسنده مسئوول E-mail: Rahimiasg@gmail.com
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جوانهزني و رشد ذرت و سویا را کاهش داده است و این
کاهش از سوي غدههاي اویارسالم نسبت به بقایاي برگي آن
بيشتر بوده است .تاجخروس گياهي  C4و یکي از مهمترین
علفهاي هرز جهان است که عملکرد گياهان زراعي را از

مقدمه
امروزه ،کنترل علفهاي هرز جهت دستيابي به
مدیریت بهينه ،جزو برنامههاي ارزشمند بهزراعي است که در
افزایش عملکرد گياهان زراعي ،اهميت بسزایي دارد .در کشور
ما ،در صورت کنترل مناسب علفهاي هرز ،عملکرد گياهان
زراعي را ميتوان  95تا  05درصد افزایش داد (ميقاني،
 .)2003مبارزه شيميایي به عنوان یک روش بسيار مناسب
کنترل علفهاي هرز رواج زیادي دارد اما امروزه به دليل
افزایش مقاومت علفهايهرز به علفکشها ،عوارض زیست
محيطي و آلودگي آبهاي سطحي و زیرزميني ،استفاده از
این سموم با محدودیت مواجه شده و به همين منظور
متخصصان به دنبال روشهاي جایگزین براي کنترل علفهاي
هرز و کاربرد محدودتر و معقوالنهتر علفکشها ميباشند
(ویان .)2002 ،1در این راستا استفاده از ویژگي آللوپاتي
گياهان دگرآسيب ميتواند نقش مهمي در مدیریت و کنترل
علفهاي هرز ایفا کند .این گياهان از طریق توليد
متابوليتهاي ثانوي که محيط اطراف خود رها ميکنند ،تاثير
منفي بر جوانهزني و رشد گياهان هرز مجاور بر جاي گذاشته
و از این طریق رشد و تراکم آنها را محدود ميکنند لذا
استفاده از این نوع گياهان و یا بقایاي آنها ميتواند موجب
کاهش مصرف علفکشها شود (راشد محصل و همکاران،
 .)2006کپوویسي 7و همکاران ( )2006آللوپاتي را به عنوان
تاثير یک گونه بر رشد گياه دیگر از طریق آزادسازي مواد
9
شيميایي در محيط اطراف ذکر نمودهاند .ترک و تاواها
( )2003آللوکميکالها را به عنوان توليدات ثانویه و یا توليدات
اضافي حاصل از متابوليسم اصلي گياه معرفي ميکنند که
پدیده آللوپاتي ناشي از این آللوکميکالها است .اویارسالم
گياهي است چند ساله از خانواده اویارسالم که از طریق بذر،
غده و ریزوم تکثير ميشود .آزمایشهاي مختلف نشان دادهاند
که اویارسالم قدرت تکثير غيرجنسي قابل مالحظهاي دارد،
به گونهاي که هر بوته آن قادر است حدود  155گياه توليد
کند و هر ساله سه متر گسترش یابد .گزارش شده است که
اویارسالم داراي ترکيباتي است که ميتواند از رشد گياهاني
که همراه آن رشد ميکنند ،جلوگيري کند (راشد محصل و
همکاران .)2006 ،دروست و دول )1980( 0گزارش کردند که
بقایاي گياهي و عصارههاي استخراج شده از اویارسالم،

این تحقيق در سال  1983در دانشکده کشاورزي
دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان ،اجرا شد .بدین منظور نمونه
گياهي علفهاي هرز اویارسالم و تاجخروس پس از جمعآوري
و جداکردن بخشهاي هوایي از ریشه ،در آون با دماي 05
درجه سانتيگراد به مدت  8ساعت خشک و آسياب شد.
براي تهيه عصاره 15 ،گرم از ماده گياهي در  155ميليليتر
آب مقطر به مدت  7ساعت روي دستگاه شيکر غوطهور
شده و سپس صاف و سانتریفيوژ گردید .در نهایت عصاره
حاصل با غلظتهاي  15 ،0و  75درصد تهيه شد .آزمایش به

1. Vyvyan
2. Kpoviessi
3. Turk & Tawaha
4. Cyperaceae
5. Drost & Doll

6. Inderjit & Duke
7. Chaniago & Jessop
8. Costea
9. Dos Santos

طریق رقابت به شدت کاهش ميدهد .از جمله ترکيبات
آللوپاتيک تاج خروس ميتوان به ساپونينها ،فنوليکها،
اسيدکلروژنيک ،اسکوپولين و اسيد بنزوئيک اشاره کرد
(اینذرجيت و داک .)2003 ،1چانياگو و جسوپ)2006( 2
گزارش نمودند که عصاره تاجخروس موجب کاهش شدیدي
در جوانهزني بذرهاي سورگوم گردید .همچنين اثر منفي
عصاره آبي بخش هوایي و بقایاي تاجخروس بر جوانهزني
گندم ،جو ،ذرت ،سویا و آفتابگردان در پتريدیش و گلدان
گزارش شده است (کاسيا  8و همکاران .)2003 ،در تحقيقي
دیگر ،عصاره تاجخروس جوانهزني بذرهاي کاهو را در مقایسه
با تيمار شاهد کاهش داد (دوس ساناتا 3و همکاران.)2003 ،
کلزا به عنوان یکي از گياهان دانه روغني مهم در منطقه
معتدله داراي طيف نسبتا وسيعي از سازگاري اقليمي است.
گونههاي مختلف علفهرز از جمله خردل وحشي و تاج-
خروس ميتوانند با رقابت و اثرات آللوپاتيک خود منجر به
کاهش بازده توليد و ميزان محصول کلزا گردند (شریعتي و
قاضي زاده .)2000 ،هدف از این تحقيق نيز بررسي تاثير
عصاره حاصل از بخشهاي مختلف دو علفهرز اویارسالم و
تاجخروس بر جوانهزني و رشد گياه کلزا ميباشد تا در صورت
تایيد تاثير بازدارندگي این دو علف هرز روي رشد کلزا،
اهميت کنترل آنها بيش از پيش مشخص گردد.

مواد و روشها
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اثر بازدارندگي بيشتري بر سرعت جوانهزني کلزا داشت،
چنانکه ميانگين سرعت جوانهزني کلزا از  17/99بذر در روز
در عصاره اویارسالم به  15/09بذر در روز در عصاره
تاجخروس کاهش یافت (شکل  .)1همچنين افزایش غلظت
عصاره ساقه اثر ممانعت کنندگي بيشتري نسبت به ریشه بر
سرعت جوانهزني داشت .با افزایش غلظت عصاره ساقه از  0به
 75درصد ميانگين سرعت جوانهزني از  19/71به  8/1بذر
در روز کاهش یافت ،در حاليکه با افزایش غلظت عصاره
ریشه از  0به  15درصد تفاوت معنيداري در سرعت
جوانهزني مشاهده نشد ،ولي با افزایش غلظت عصاره به 75
درصد سرعت جوانهزني بهطور معنيداري کاهش یافت و
ميانگين سرعت جوانهزني به  15/09بذر در روز رسيد (شکل
 .)7مقایسه ميانگين تيمارهاي مختلف با یکدیگر نشان داد که
تيمارهاي غلظت عصاره  75درصد ساقه اویارسالم ،غلظت
عصاره  15و  75درصد ساقه تاجخروس و همچنين غلظت
عصاره  75درصد ریشه تاجخروس بهطور معنيداري نسبت به
شاهد کاهش یافت ،اما سایر تيمارها از لحاظ آماري تفاوت
معنيداري با شاهد نداشتند (جدول  .)7این کاهش سرعت
جوانهزني احتماال بهدليل کند شدن فرآیندهاي حياتي
گياهان در اثر کاهش در تنفس بذرها به دليل وجود
آللوکميکالها ميباشد (الخطيب و همکاران.)2004 ،
همچنين این کاهش جوانهزني ممکن است به دليل وجود
ترکيبات فنولي در اویارسالم و کومارین در تاجخروس باشد.
مطابق با این نتایج چانياگو و جسوپ )2006( 0گزارش کردند
که عصاره تاجخروس باعث کاهش شدیدي در جوانهزني
سورگوم گردید.

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفي در چهار تکرار
در پتريدیش داخل انکوباتور با دماي  75درجه سانتيگراد و
رطوبت نسبي  20درصد اجرا گردید .تيمارها شامل دو نوع
علفهرز (اویارسالم و تاجخروس) ،سه سطح عصاره ( 15 ،0و
 75درصد) همراه با شاهد و دو نوع اندام (هوایي و زیرزميني)
بودند .در داخل هر پتري  75عدد بذر سالم قرار گرفت،
سپس عصارههاي آبي اندامهاي هوایي و زیرزميني
علفهايهرز اویارسالم و تاجخروس و آب مقطر به عنوان
شاهد به پتريدیشها اضافه شد .آزمایش به مدت  1روز
ادامه داشت و خصوصيات سرعت جوانهزني ،درصد جوانهزني،
شاخص ویگور ،طول ریشهچه و ساقهچه اندازهگيري شدند
(دوس سانتا و همکاران .)2003 ،براي اندازهگيري سرعت
جوانهزني ،درصد جوانهزني و شاخص ویگور از رابطههاي زیر
)GR = ΣN/Σ(DN
استفاده شد:
 = GRسرعت جوانهزني
 =Nتعداد بذرهاي جوانه زده
 =Dتعداد روزهاي سپري شده از شروع آزمایش (ویس و
بينينگ)1987 ،1
)PG: 100 (n/N

 =PGدرصد جوانهزني
 =nتعداد بذرهاي جوانه زده
7
 =Nتعداد کل بذرهاي کشت شده (وستون و همکاران،
)2004
VI = TS×DG/100

 =VIشاخص ویگور
 =TSطول ساقه
9
 =DGدرصد جوانهزني (عبدول باکي و آندرسون )1973 ،
در پایان ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از نرم
افزار  MINITABبررسي شد ،سپس دادههاي به دست آمده
توسط نرم افزار کامپيوتري  SASتجزیه شدند و مقایسه
ميانگينها با آزمون حداقل تفاوت معنيدار ( )LSDدر سطح
احتمال  0درصد انجام شدند.

درصد جوانهزنی

عصاره علفهرز تاجخروس اثر آللوپاتي بيشتري بر
درصد جوانهزني کلزا داشت و درصد جوانهزني کلزا را بهطور
معنيداري کاهش داد ،بهطوريکه ميانگين درصد جوانهزني
از  20/ 1در عصاره اویارسالم به  13/23درصد در عصاره
تاجخروس تقليل یافت (شکل  .)9افزایش غلظت عصاره نيز
اثر دگرآسيبي بيشتري بر درصد جوانهزني کلزا داشت
چنانکه با افزایش غلظت عصاره از  0به  15تفاوت معنيداري
در درصد جوانهزني مشاهده نشد اما با افزایش غلظت عصاره
تا  75درصد ،درصد جوانهزني بهطور معنيداري کاهش یافت
و ميانگين درصد جوانهزني کلزا به  1 /51رسيد (شکل ).

نتایج و بحث
سرعت جوانهزنی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که عصاره
نوع علفهرز ،نوع اندام ،غلظت عصاره و همچنين اثر متقابل
نوع اندام و غلظت عصاره بر سرعت جوانهزني کلزا معنيدار
بود (جدول  .)1عصاره علفهرز تاجخروس نسبت به اویارسالم
1. Wiese and Binning
2. Wetson et al.
3. Abdolbaki and Anderson

4. Elkhatib
5. Chaniago and Jessop
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... ( و تاجخروسCyperus esculentus) اثر آللوپاتیک عصاره گیاهان اویارسالم

 نوع اندام و غلظت عصاره بر خصوصيات جوانهزني کلزا،) مربوط به نوع علفهرزMS(  ميانگين مربعات:1 جدول
Table 1: Mean squares (MS) related to the type of weed, type of organ and extract concentration on germination
properties of rapeseed

درجه
آزادي
نوع علفهرز
Type of weed (W)

نوع اندام
Type of organ (O)

غلظت عصاره
Extarct (E)
W×O
O× E
W× E
W×O×E
Error
CV%

سرعت جوانهزني

درصد جوانهزني

df

Rate of
Germination

Germination
percentage

طول ریشهچه

طولساقهچه

Vigor index (%)

Length of
radical (mm)

Length of
plumule (mm)

1

38.7**

379*

3577**

8991**

5865**

1

15.5*

188ns

69 ns

2614*

1.15ns

7

55.1**

1002**

2475**

6648*

1700**

1
7
7
7
99

10.4ns

0.52 ns

553 ns

51ns

891*

247*

483 ns

41ns

3084**

ns

4.24 ns

ns

10.4*

152

7.8ns

131ns

شاخصویگور

63

ns

2494**

14.7**

677**

3.1

91

134

60

202

13.1

19.4

21

17

15.4

326

ns

10

. درصد مي باشد0  و1 ** و * به ترتيب نشانگر معني دار بودن اثر عوامل آزمایشي در سطح احتمال

 اثر نوع علف هرز بر سرعت جوانهزني:1 شکل
Figure 1: Effect of weed type on gramination rate of rapeseed

 اثر برهمکنش نوع اندام و غلظت عصاره بر سرعت جوانهزني کلزا:7 شکل
Figure 2: Interaction effect of organ type and extract concentration on gramination rate of rapeseed
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شکل  :9اثر نوع علف بر درصد جوانهزني کلزا
Figure 3: Effect of weed type on gramination percentage of rapeseed

شکل  :تاثير غلظت عصاره بر درصد جوانهزني کلزا
Figure 4: Effect of extract concentration on gramination percentage of rapeseed

آفتابگردان باعث کاهش درصد جوانهزني خردل وحشي شده
است .همچنين زارنياس )2000( 9نشان داد که عصاره
سلمهتره جوانهزني بذرهاي ذرت و چغندر را به ترتيب 15/8
و  09/درصد کاهش ميدهد.

مقایسه ميانگين تيمارهاي مختلف با یکدیگر نشان
داد که غلظت عصاره  75درصد ریشه تاجخروس بيشترین
اثر ممانعت کنندگي را بر درصد جوانهزني کلزا داشته است
(جدول  .)7کاهش جوانهزني ممکن است به دليل تغيير
فعاليت آنزیمهایي که بر روي انتقال ترکيبات ذخيرهاي در
طي جوانهزني بذرها اثر ميگذارد باشد (الخطيب و همکاران،
 .)2004تاخير و یا تحرک مواد ذخيرهاي ،فرآیندي است که
معموال به سرعت در طي جوانهزني بذر اتفاق ميافتد،
ميتواند منجر به کمبود فرآوردههاي تنفسي گردد و در
نهایت منجر به کمبود مستمر  ATPدر بذرهایي شود که در
معرض ترکيبات آللوپاتيک قرار گرفتهاند.
بينظمي در ميزان تنفس منجر به ایجاد محدودیت
انرژي متابوليک و در نهایت کاهش جوانهزني ميگردد
7
(بوگاتک 1و همکاران .)2005 ،مشابه با این نتایج قيازدوسک
و همکاران ( )2007گزارش کرد که عصاره اندام هوایي

شاخص ویگور

عصاره علفهرز تاجخروس و افزایش غلظت عصاره،
شاخص ویگور کلزا را به طور معنيداري تحت تاثير قرار داد.
نتایج همچنين بيانگر تاثير معنيدار اثر متقابل نوع علفهرز و
غلظت عصاره بر شاخص ویگور کلزا در سطح احتمال یک
درصد بود (جدول  .)1در علفهرز اویارسالم با افزایش غلظت
عصاره از  0به  75درصد تفاوت معنيداري در شاخص ویگور
مشاهده نشد اما در علفهرز تاجخروس با افزایش غلظت
عصاره از  0به  75درصد شاخص ویگور به طور معنيداري
کاهش یافت و ميانگين شاخص ویگور از  11/39به 11/92
رسيد (شکل  .)0مقایسه ميانگين تيمارهاي مختلف با یکدیگر

1. Bogatek
2. Ghiazdowsk

3. Szarnyas
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بهطور معنيداري شاخص ویگور کلزا را کاهش داد (جدول
.)7

حاکي از آن بود که تيمارهاي غلظت عصاره  75درصد ساقه
اویارسالم ،غلظت عصاره  15ساقه تاجخروس و همچنين
غلظت عصاره  75درصد ریشه تاجخروس نسبت به شاهد

شکل  :0اثر برهمکنش نوع علفهرز و غلظت عصاره بر شاخص ویگور کلزا
Figure 5: Interaction effect of weed type and extract concentration on vigor index of rapeseed

جدول  :7مقایسه اثر نوع علف هرز ،نوع اندام و غلظت عصاره بر خصوصيات جوانهزني کلزا (دانکن  0درصد)
Table 2 - Comparison of weed type, organ type and extract concentration on rapeseed germination traits. (Duncan
)test at 5% level of probability

طولساقهچه

طول ریشهچه

شاخصویگور

درصد جوانهزني

سرعت جوانهزني

غلظت عصاره

Length of
)plumule (mm

Length of
radical
)(mm
61.61 b
40.12 c
24.13 de
85.28 a
55.80 b
35.26 cd
31.33 cd
15.63 ef
3g
54.67 b
24.97 de
8.38 fg

Vigor index
)(%
73.52 ab
78.07 a
52.79 c
67.32 abc
66.62 abc
69.49 ab
59.99 bc
32.43 d
73.87 ab
66.64 abc
16.37 e

Germination
percentage
)(%
78.75 a
81.25 a
60 bc
80 a
73.75 ab
78.75 a
83.75 a
60 bc
60 bc
76.25 a
81.25 a
57.5 c

Rate of
Germination
)(Seed per day
14.10 a
13.23 a
9.35 b
12.46 a
12.11 a
12.73 a
12.33 a
9.22 b
6.94 b
12.60 a
13.77 a
8.33 b

Extract
Concentration
)(%
5
10
20
5
10
20
5
10
20
5
10
20

83.55 ab

87.86 a

71.95 ab

72.75 ab

13.88 a

93.23 a
96.71 a
88.92 ab
85.17 ab
89.35 ab
90.06 ab
71.64 bc
55.11 c
96.95 a
84.04 ab
29.19 d

stem
stem
stem
root
root
root
stem
stem
stem
root
root
root

Nutsedge
Nutsedge
Nutsedge
Nutsedge
Nutsedge
Nutsedge
Pigweed
Pigweed
Pigweed
Pigweed
Pigweed
Pigweed
Control

ميانگينهاي داراي حروف مشترک در هر ستون ،از نظر آماري اختالف معنيدار ندارند.
Means followed by same letters in each column are not significantly different. .

در سطح احتمال  0درصد معنيدار بود (جدول  .)1افزایش
غلظت عصاره ساقه اثر بازدارندگي بيشتري نسبت به عصاره
ریشه بر طول ریشهچه داشت .بهطوريکه با افزایش غلظت
عصاره ساقه از  0به  75درصد ،طول ریشهچه کلزا از 1/ 2
به  19/01ميليمتر رسيد اما با افزایش غلظت عصاره ریشه،
طول ریشهچه از  13/32به  71/87ميليمتر رسيد (شکل .)2
مقایسه ميانگين تيمارهاي مختلف با یکدیگر نشان داد که

طول ریشهچه و ساقهچه

عصاره علفهرز تاجخروس نسبت به اویارسالم ،طول
ریشهچه را به طور معنيداري کاهش داد و ميانگين طول
ریشهچه از  05/92ميليمتر در اویارسالم به  77/33ميليمتر
در تاجخروس رسيد (شکل  .)1عصاره اندام ساقه و افزایش
غلظت عصاره نيز طول ریشهچه را به طور معنيداري کاهش
داد .اثر متقابل نوع اندام و غلظت عصاره بر طول ریشهچه کلزا
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بيشتري نسبت به اویارسالم بر طول ساقهچه داشت به
طوريکه با افزایش غلظت عصاره تاجخروس از  0به 75
درصد ميانگين طول ساقهچه از  8 /95به  73/13ميليمتر
رسيد در حالي که با افزایش غلظت عصاره اویارسالم از  0به
 75درصد تفاوت معنيداري در طول ساقهچه مشاهده نشد
(شکل  .)3مقایسه ميانگين تيمارهاي مختلف با یکدیگر
بيانگر آن بود که تيمارهاي غلظت عصاره  15درصد ساقه
تاجخروس و غلظت عصاره  75درصد ریشه تاجخروس اثر
بازدارندگي بيشتري نسبت به شاهد بر طول ساقهچه کلزا
داشت ولي سایر تيمارها با شاهد تفاوت معنيداري نداشت
(جدول  .)7با توجه به نتایج فوق به نظر ميرسد که طول
ریشهچه در مقایسه با طول ساقهچه با شدت بيشتري تحت
تاثير عصاره هاي آبي تهيه شده قرار ميگيرد .این مساله شاید
به این علت باشد که ریشهها اولين عضوي از گياه هستند که
در معرض آللوکميکالها قرار ميگيرند.

تيمار غلظت عصاره پنج درصد ریشه تاجخروس نسبت به
شاهد تفاوت معنيداري بر طول ریشهچه کلزا نداشت در
حاليکه سایر تيمارها نسبت به شاهد بهطور معنيداري طول
ریشهچه کلزا را کاهش داد (جدول  .)7همچنين نتایج نشان
داد که نوع علفهرز و غلظت عصاره نيز طول ساقهچه را
بهطور معنيداري در سطح احتمال یک درصد متاثر کرد اما
عصاره نوع اندام علفهاي هرز بر شاخص ویگور کلزا معنيدار
نبود (جدول  .)1بهطوريکه طول ساقهچه کلزا تحت تاثير
عصاره علفهرز تاجخروس و افزایش غلظت عصاره به طور
معنيداري کاهش یافت .در علفهرز اویارسالم عصاره اندام
هوایي و زیر زميني تفاوت معنيداري بر طول ساقهچه کلزا
نداشت اما در علفهرز تاجخروس عصاره اندام هوایي و
زیرزميني اثر ممانعت کنندگي بيشتري نسبت به اویارسالم
بر طول ساقهچه داشت چنانکه کمترین طول ساقهچه
( 19/98ميليمتر) در عصاره ساقه تاجخروس مشاهده شد
(شکل  .)8افزایش غلظت عصاره تاجخروس اثر بازدارندگي

شکل  :1اثر نوع علف هرز بر طول ریشهچه کلزا
Figure 6: Effect of weed type on radicle length of rapeseed

شکل  :2اثر برهمکنش نوع اندام و غلظت عصاره بر طول ریشهچه کلزا
Figure 7: Interaction effect of organ type and extract concentration on length of rapeseed radicle
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شکل  :8اثر برهمکنش نوع علف هرز و نوع اندام بر طول ساقهچه کلزا
Figure 8: Interaction effect of weed type and organ type on length of rapeseed plumule

شکل  :3اثر برهمکنش نوع علف هرز و غلظت عصاره بر طول ساقهچه کلزا
Figure 9: Interaction effect of weed type and extract concentration on length of rapeseed plumule

کاهش در طول ریشهچه و ساقهچه احتماال ناشي از
تخریب توازن هورموني ميباشد .رشد طولي گياهچه تحت
تاثير هورمونهاي تنظيم کننده رشد طولي سلول و نيز
تقسيم سلولي یعني اسيد جيبرليک و اکسين قرار ميگيرد
که هر گونه اختالل در عمل این دو هورمون ميتواند باعث
بازدارندگي رشد شود (تورک و تاواها.)2003 ،
همچنين کاهش رشد ریشهچه و ساقهچه تحت تاثير
مواد آللوشيميایي ممکن است به دليل کاهش در تقسيم
سلولي ،کاهش در ميزان اکسين القا کننده رشد و دخالت در
تنفس و فسفریله شدن اکسيداتيو باشد (کونيک 1و همکاران،
 .)1989این نتایج با نتایج الم 7و همکاران ( )2001که اثر
عصاره سلمهتره و تاجخروس را روي رشد ذرت بررسي کردند

مطابقت دارد .همچنين بوند و تورنر )2006( 9گزارش کردند
که عصاره آبي سلمهتره و تاجخروس از طویل شدن ریشهچه
و ساقهچه در ذرت جلوگيري کرد .سمرز و فرود ( )2001در
بررسي اثر آللوپاتيک عصاره آبي اندام هوایي نخود بر
جوانهزني رشد گياهچههاي آفتابگردان و ذرت نشان دادند
که عصاره آبي نخود باعث کاهش رشد ذرت شده است .وي
همچنين گزارش کرد که با افزایش غلظت عصاره نخود از  5تا
 15درصد ،طول ریشهچه و ساقهچه به طور معنيداري
کاهش ميیابد.

1. Connick
2. Alam

3. Bond & Turner
4. Semers & Fround
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تاجخروس اثر بازدارندگي بيشتري نسبت به اویارسالم روي
صفتهاي اندازهگيري شده داشت .عصاره اندام هوایي نيز
ميزان جوانهزني و رشد گياهچه کلزا را بهطور معنيداري
کاهش داد ،همچنين با افزایش غلظت عصاره به  75درصد اثر
ممانعت کنندگي بيشتري مشاهده گردید .با توجه به نتایج،
به نظر ميرسد کنترل علفهاي هرز مزارع کلزا بهویژه این دو
علفهرز پيش از کاشت و در دوره داشت جهت بهبود
یکنواختي جوانهزني و رشد بهتر کلزا ضروري است و بهتر
است با کنترل این علفهاي هرز از ورود بقایاي علفهاي هرز
بهویژه اویارسالم به خاک جلوگيري گردد.

نتیجهگیری کلی
اثر آللوپاتيک در واقع به معناي افزایش قدرت رقابت
در گياهان جهت بقاي نسل خود از طریق مهار جوانهزني و
رشد سایر گياهان ميباشد .شناخت این اثرات متقابل در بين
گياهان امروزه سرآغاز بسياري از تحقيقات بنيادي شده است
زیرا استفاده از ترکيبات آلي و طبيعي در از بين بردن عوامل
ناخواسته نظير علفهاي هرز و عوامل بيماريزا بزرگترین
ارمغان در جهت حفظ و سالمت طبيعت است .نتایج حاصل از
این بررسي بيانگر آن است که مواد توليدي حاصل از اندام
هوایي و زیرزميني علفهاي هرز اویارسالم و تاجخروس
جوانهزني و رشد کلزا را تحت تاثير قرار دادند .عصاره علفهرز
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Allelopathic Effect of Nutsedge Weeds (Cyperus esculentus L.) and Redroot Pigweed
(Amaranthus retroflexus L.) Plants Extracts on Germination and Seedling Growth of
Rapeseed (Brassica napus)
Jorbandi Sani1, J., Rahimi2*, A., Maddah Hosseini2, S. and Mohammadi Mirik3, A. A.
Abstract
Given the abundance of nutsedge weeds (Cyperus esculentus L.) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus
L. ) in fields and also the importance of rapeseed (Brassica napus L.) as oil plant, this study was performed to evaluate
the allelopathic effects of extracts from the aerial and underground organs of two kind of weeds including Cyperus
(Cyperus esculentus L.) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) with three levels of weed extract (5, 10 and
20 percent) with control on rapeseed germination and growth with a factorial experiment based on completely
randomized design with four replications in 2010-2011at Vali-e-Asr University of Rafsanjan. The results showed that
the extract of redroot pigweed significantly more reduced the above properties compared with nutsedge. The extract of
organ type had a significant effect on the measured properties, as the extract of aerial organ significantly reduced
germination rate, vigor index, root and shoot length of rapeseed, but it had no significant effect on germination percent.
With increasing concentration of extract, germination rate, germination percent, vigor index, root and shoot length
significantly reduced. Redroot pigweed organ extract had more inhibitory effect on vigor index and shoot length of
nutsedge than the rapeseed organ extract. With increasing the concentration of extract, aerial organ of both weed
species, germination rate and root length significantly decreased. Furthermore, the results showed that increasing
concentration of redroot pigweed extract had more inhibitory effect on vigor index and shoot length of rapeseed than
nutsedge. According to these results it can be deduced that redroot pigweed extract, aerial organ and increasing
concentration of extract had maximum inhibitory effect on growth of rapeseed.
Keywords: Allelopathy, Germination, Weed, Vigor Index
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