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  چکیده

پایهطرحخصوصیات جوانه زنی و رویش گیاه گندم آزمایشی در قالببه منظور ارزیابی اثرات آللوپاتی گیاه مهاجم بزچره بر 

اجرا شد فاکتورهاي آزمایش1395تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد در سال 3درتصادفیکامال

بر روي برخی از خصوصیات د)درص100و25،50،75هوایی و زمینی گیاه بزچره(صفر،اندامآبی مخلوطشامل غلظت عصاره 

ره هاي بزچزنی و رویش گیاه زراعی گندم بود. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس حاکی از تأثیر معنی دار عصاره اندامجوانه

چه، درصد چه، وزن تر و خشک ریشهچه، وزن تر و خشک ساقهچه و ریشهبر کلیه صفات مورد بررسی در گندم(طول ساقه

ه زنی و بنیه گیاهچزنی سرعت جوانهچه درصد جوانهچه و ریشهزنی و بنیه بذر) بود. باالترین طول ساقهی، سرعت جوانهزنجوانه

درصد کاهش در همه صفات 65درصد بود و افزایش غلظت عصاره حدود 100در شاهد(عصاره صفر) و کمترین آن در عصاره 

  جوانه زنی بذور گندم ایجاد کرد.

  

  دگرآسیبی، بزچره، گندم، جوانه زنی، بنیه بذر.:کلمات کلیدي

  مقدمه

ر آن تواند دکاهش رشد و عملکرد مزرعه تنها به دلیل رقابت بر سر نور، آب و مواد غذایی نیست بلکه عوامل دگرآسیب نیز می

ات مواد دگرآسیب هاي کشاورزي مربوط به ترشحنقش داشته باشد و در بسیاري از موارد مشکل بیماري و عدم سالمت زمین

-اثر تحریکوگیاهبین دوغیرمستقیمیامستقیممتقابلالعملعکسبه صورت). دگرآسیبی1998گیاهان است(پارتلی و هاگی، 

گردد(ژابران و میمحیط، بیانبهشیمیاییموادرهاسازيطریقازگیاهان دیگر،رويگیاهیکبازدارندگییاکنندگی

رسیده است(اسمیتاثباتغیرزراعی بهیاوزراعیازاعمگیاهانازبسیاريخصوصیات دگرآسیبیجودو). امروزه2015همکاران،

خشکمناطقدرخصوصبهاجتماع گیاهیدهی ساختارشکلدرمهمیمواد دگرآسیب نقشاست). ممکن1994مارتین،و

استقراردوام،مرحله اینکهطوريبهاستگیاهمراحل رشدمهمتریناززنی). جوانه2003کنند(ایندرجیتایفاخشکنیمهو

هاي هرز چندساله ). وجود آللوپاتی در بسیاري از علف1386کند(قربانی و همکاران،میتعیینرازراعیگیاهاننهاییعملکردو

ل میمـــون گتیــرهازDodartia orientalisعلمی نامبزچره باهرز). علف1978گزارش شده است(استاچون و زمیدال،

)Scrophulariaceae هرز در تهران و اطراف آن مثل مردآباد کرج، گرمسار، این علفمهاجم است، وساله)، گیاهی علفی چند

ورامین، قزوین، دشت مغان، ارومیه، شرق کشور مثل بجنورد، بین بجنورد و آزادشهر و سرخس نیز مشاهده شده 

)، همچنین 1996دارند(هواگلند و همکاران، یبیدگرآساییسماتیخصوصاهنیتعدادي از ساپون).1363است(قهرمان،

تائرو، کنند(ناروال وزنی معرفی میهاي بازدارنده جوانهها و گلیکوزیدها را به عنوان ترکیبها، تاننآلکالوئیدها، فالونوئیدها، فنل

توسط اومارووا و نیساپونیو نوعدیآلکالوئبزچره اهیگنیزمطحسيباالهاينشان داده از قسمتها). بررسی1996

). 2016از بزچره به دست آمده است(زو و همکاران، زیندیجددیکوزیگلدیفالونوئکینی) جدا شده است، همچن1988همکاران(
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یشگاهیآزماشرایطدرگندمچهگیاهرشدوزنیخصوصیات جوانهبرهرزعلفاینآللوپاتیکتوانبررسیبا هدفآزمایشینا

  شد.اجراوطراحی

  هامواد و روش

آبی مخلوطعصارههاياز غلظتسطح5شاملاجرا شد. تیمارهاي آزمایشتکرار3درتصادفیکامالپایهدر قالب طرحآزمایش

و زمینی، هوایی اندامآبی مخلوطعصارهمنظور تهیهبود. بهدرصد)100و25،50،75هوایی و زمینی گیاه بزچره(صفر،اندام

و هوايمعمولیدمايسایه،درسپسمزرعه دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد را با آب شسته،ازآوري شدهبزچره جمعتعدادي گیاه

لیترمیلی1000باپودر حاصلگرم100آزمایشانجامازقبلساعت48تهیه عصارهبرايگردید.پودرآسیابباوخشکآزاد

ساعتسهمدتبهشدن،جهت یکنواختحاصلنموده، مخلوطمخلوطساعت24مدتایشگاه بهآزمدمايدرمقطر وآب

دور3000دردقیقه15مدتبهدستگاه سانتریفوژدروداده شدعبورکتانپارچهازسپسگرفته وشیکر قراردستگاهروي

رويبرمتريسانتی9دیش پتريهردرونبذر در20تعدادشدگذراندهصافیکاغذازحاصلسانتریفوژ گردید و نهایتاً محلول

درسپس ظروفشد،اضافهآنهابهلیترمیلی5خاصترکیب تیماريباعصارههرازداده وقرار20صافی واتمن شمارهکاغذ

تابذرهاشمارششد،ثبتوروز شمارشهردرزدهجوانهقرار گرفت و بذورگراددرجه سانتی20ثابتدمايباانکوباتورداخل

وترطول، وزنزنی،جوانهو سرعتدرصدگیري شاملمتغییرهاي قابل اندازهیافت،تغییر ادامهبدونوثابتمیزانبهرسیدن

و همکارانمخبردورانآزمایشاتاساسبربذر نیزبنیهوزنیسرعت جوانهبذر محاسبه شد،بنیهچه وساقهچه وریشهخشک

  محاسبه شد. 3تا 1تمعادال) از2009(

1معادله 

  

Gp زنی، درصد جوانهn تعداد بذرهاي جوانه زده وN تعداد کل بذرها  

2معادله 

  

GR زنی، سرعت جوانهN1 هاي جوانه زده در اولین روز شمارش، تعداد بذرNn هاي جوانه زده در آخرین روز شمارش، تعداد بذر

gi اولین روز شمارش وdi باشدش میآخرین روز شمار.  

3معادله 
  

Sp ،بنیه بذرGpزنی، درصد جوانهMRLچه و میانگین طول ریشهMHLچه میانگین طول ساقه  

چه قرار داده گراد جهت اندازه وزن خشک گیاهدرجه سانتی75ها در فویل آلومینیومی پیچیده شدند و در آون با دماي چهگیاه

آنالیز آماري مراحل مختلف طرح توسط نرم قرارگرفت.آماريتجزیهها مورددادهيجذرتبدیلازپسآزمایشهايدادهشدند.

  درصد انجام گردید. 5در سطح LSDها توسط روش و مقایسه میانگینExcellو SASافزارهاي

  نتایج و بحث

درصد بود، اما 100ن در عصاره چه در شاهد(عصاره صفر) و کمترین آچه و ریشهها نشان داد باالترین طول ساقهمقایسه میانگین

درصد کاهش نسبت به شاهد 50درصد نسبت به شاهد نیز بوده، طوري که بیشتر از 25این کاهش حتی در استفاده عصاره 

) نیز نشان داد عصاره آبی 1382درصد) بود. در این رابطه مشاهدات کیارستمی(25چه در این میزان عصاره(براي طول ریشه

چه در ارقام گندم گردید. خسارت عصاره بر روي رد بررسی در اغلب موارد موجب کاهش طول کلئوپتیل و ریشههرز موهايعلف

درصد، خسارت 100درصد عصاره نیز باال است، اما در عصاره 25چه در استفاده از  چه و ریشهمیزان کاهش وزن تر و خشک ساقه

ها نشان داد وزن خشک و تر ثیر قرار داده است، اما بررسی مقایسه میانگینها را کامالً تحت تأبسیار شدیدتر بوده و وزن آن

  باشد. درصد وزن آن نسبت به شاهد(عدم استفاده از عصاره) می50درصد، بیشتر از 25چه درعصاره ریشه
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حرف مشترك بر اساس کیها با حداقل نیانگیگندم . مبذر شیو رویصفات جوانه زنياثر عصاره بزچره  بررونیانگیمسهی. مقا1شکل 

  .دباشنیدار میدرصد فاقد اختالف معن5در سطح LSDآزمون

  

زنی درصد از نظر جوانه25زنی حاکی از آن است که بین شاهد و استفاده از عصاره ها در صفت درصد جوانهبررسی میانگین

درصد 100درصد عصاره روند کاهش شروع شده و تا 50است، با افزایش میزان دار نبودهکاهش مشاهده شده ولی تفاوت معنی

(حدود یک رسددرصد می36زنی به حدود درصد، درصد جوانه100این روند کاهشی ادامه خواهد داشت به صورتی که عصاره 
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درصد 100ودن عصاره آغاز و تا درصد افز25زنی نیز روند کاهش از بررسی سرعت جوانهزنی) رسید.سوم کاهش درصد جوانه

35درصد عصاره نسبت به شاهد(عدم استفاده از عصاره)، حدود 100زنی در مصرف کاهش ادامه دارد، طوري که سرعت جوانه

) نیز کاهش 1388زنی) خواهد بود. مشابه این نتایج، در آزمایشات روحی و همکاران(درصد(حدود یک سوم کاهش سرعت جوانه

چه گندم با افزایش غلظت مواد دگرآسیب چه، وزن تر و خشک گیاهچه و ساقهزنی، طول ریشهنی، سرعت جوانهزدرصد جوانه

درصد نسبت به 25کند اما در میزان استفاده از عصاره برگ گردو رابطه مستقیم داشت. بنیه بذر نیز از روند کاهشی تبعیت می

زنی سرعت ) نتیجه گرفتند عالوه بر جوانه1375ه شد. سلطانی و همکاران(درصد هم کاهش بیشتر مشاهد50شاهد، مقدار آن از 

  باشد.و یکنواختی جوانه زدن و بنیه بذر از پارامترهاي مهم کیفیت بذر می
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Abstract

In order to evaluate the effects of allelopathy of the invasive plant(Dodartia orientalis) on the 
germination and seedling growth characteristics of wheat, a completely randomized design with 
three replications was conducted in Research Laboratory of Bojnourd Islamic Azad University, 
during 2016. Experimental factors included concentrations of aqueous extract of mixture of 
above and below ground organs(0, 25, 50, 75 and 100%) of D. orientalis on some characteristics 
of seed germination and seedling growth of wheat. The results of analysis of variance indicated 
that the effect of the extracts of D.orientalis on all traits of wheat (shoot and root length, dry
shoot weight,  dry weight of root, Germination percentage, germination rate and seed vigor). 
The highest stem length and root , seed germination percentage, germination rate and seedling 
vigor were observed in control (zero extract) and its lowest in 100% aqueous extracts. 
Increasing the extract concentration reduced about 65% in all germination traits of wheat seeds.

Key words: Allopathy, Dodartia, Wheat, Germination, Seed Vigor.


