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 ٍ ًطت تزرسی اثزات  دگزآسیثی عصارُ  آتی اسطَخَدٍس ٍ تاج خزٍس تز جَاًِ سًی 

 پذیزی غطای سلَلی گیاّچِ قیاق

 2، عادل هذحج2،رٍستِ فزَّدی1صغزا ًادری*

 (z-naderi3@yahoo.com)ؽوؽتز میصغزا نادری، دانؾجوی وارؽناعی ارؽد ؽناعایی و مبارسه با علفهای هزس دانؾگاه آساد اعال*

 روسبه فزهودی و عادل مدحج، اعضای هیات علمی دانؾگاه آساد اعالمی ؽوؽتز    

 چکیذُ

قییاق  ج خزٍس ٍ اسطَخَدٍس تز جَاًِ سًیی ٍ ًطیت پیذیزی غطیای سیلَلی گیاّچیِ       تِ هٌظَر تزرسی اثزات دگزآسیثی عصارُ آتی دٍ گیاُ تا

 5/2ٍ 5/1تا غلظت )تیوارّای هَرد آسهایص ضاهل عصارُ آتی تاج خزٍس. ذتکزار اًجام ض 4تیوار ٍ  6،آسهایطی تِ صَرت تلَک کاهل تصادفی تا 

ًتایج ایي آسهایص ًطاى داد کِ افیشایص  . تَد( تِ عٌَاى ضاّذ) ٍ آب هقطز( در ّشار 1)ٍ سن تزی فلَرالیي ( درصذ 5ٍ 5/2)ٍ اسطَخَدٍس (درصذ

ّوچٌیي ًتایج آسهایص ًطاى داد کِ افیشایص  . ضذ چِ یطِ چِ ٍ ساقِ،طَل ردرصذ جَاًِ سًی هعٌی دار  غلظت عصارُ آتی تاج خزٍس سثة کاّص

استفادُ اس هَاد آللَ پاتیک هی تَاًذ گاهی هْن در اسیتفادُ اس اییي   .ضذ تخزیة غطا سلَلی هعٌی دار سثة افشایص ,اسطَخَدٍسغلظت عصارُ آتی 

 .هَاد تِ جای هصزف کوتز ٍ تْیٌِ  علف کطْا ٍ کطاٍرسی پایذار تاضذ

 ،ًطت پذیزی غطای سلَلیدگز آسیثی، اسطَخَدٍس،تاج خزٍس، جَاًِ سًی :کلیذی کلوات

 هقذهِ

ؽناعااایی مىااانیشی هااای عماال مااواد آدلااو هانیااه در  یاهاااه ماای نااواه عاماال مهاای در متزفاای، نودیااد و اعااتفاده بهتااز اس ایاا  مااواد بااه  

جواناه سنای و دیگاز صیوصایات  یاهیاه ای آنهاا مای        یىای اس ارازات نزویباات آدلوهانیاه باز  یاهااه اراز باز         . صورت واربزدی باؽاد 

رادیىاال هاای اوغایضه لادرناد باا حملاه باه دی یاد         . نزویبات آدلوهانیاه باز  یاهااه، نودیاد اناوای رادیىاال هاای آساداوغایضه اعا           باؽد

 )2007و همىاااراه  (machdo(.Azam ،2006و  Farooq)عاابت نیزیاات آنهااا ؽااوند   هااای اؾااا، هاازونمی  و ماااده ورارتاای عاالول 

فزهاودی و همىااراه    .ؽاود  مای  فزنگای  نیاود   یااه  چاه  عااله  صؾاه  وسه وااهؼ  باعا   عایاه  اس سیازه  حاصال  عیااره بیاه نمود واه  

بیاااه نمودنااد وااه واااهؼ رؽااد  یاهیااه صاازدل وحؾاای نباا  ناااریز عیاااره آباای آفتاااش  اازداه را ناؽاای اس نیزیاات اؾااای  (  1386)

حاضاز باه منراور بزرعای نااریز عیااره آبای ناا  صازوط و اعا وصودوط باز             نبمیاك .علودی در  یاهیه صزدل وحؾی عناواه وزدناد  

 .جوانه سنی و میشاه هایداری اؾا علودی  یاهیه لیاق انجای ؽد

 هَاد ٍ رٍش ّا
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عی عی  1000 زی اس هودر ؽاخ وبزي ای   یاه را در  25و 10درصد به نزنیت به میشاه 5/2و 1جه  نهیه عیاره آبی نا  صزوط به الر  

عااع    24و به مادت  داده ؽد، دور در دلیمه لزار  130بتد اس ای  مدت نمونه ها را در ؽیىز با  .صیغانده ؽد عاع  24م ز به مدت آش م

 زی اس هودر ؽاخ و بزي   یااه را در   50و 25درصد به نزنیت به میشاه  5و 5/2بزای نهیه عیاره آبی اع وصودوط به الر   .دندهم سده ؽ

وباه  داده ؽاد،  دور در دلیمه  لزار   130و بتد اس ای  مدت نمونه ها را در ؽیىز با صیغانده ؽد، عاع  24ز به مدت عی عی آش مم  1000

نرز  را ابتدا بذور  مورد  ذر لیاق جه  بزرعی ناریز عیاره آبی اع و صودوط و نا  صزوط بزجوانه سنی ب. نددعاع  هم سده ؽ 24مدت 

در هاز آسماایؼ اس هاز وادای اس     . داده ؽددر هتزی دیؼ های ضدعفونی ؽده حاوی وااذ صافی لزار وؽدبا لارچ وؼ مانىوسش ضد عفونی 

میلی دیتز اس مبلول نیمار مورد نرز اضافه ؽد و در ظزف  5عدد بذر در هز هتزی دیؼ لزار داده و به هز ظزف  15انوای بذور مورد نرز نتداد

در آسماایؼ   .دندبه صورت روسانه بزرعی ؽد و صفات مورد بزرعی یاداؽ  بزداری ؽ هتزی دیؼ ها. میلی دیتز آش مم ز اضافه ؽد 8ؽاهد

 ه لیاق و نؾ  هذیزی اؾای عالودی ای  نبمیك جوانه سنی و رؽد  یاهی در.  هتزی دیؼ وجود داؽ 24 در مجموی نیمار و 6در هز نىزار 

شیاه واریاانظ و بزرعای داده هاای آمااری اس نازی افاشار        بازای نج  .دناریز عیاره آبی نا  صزوط و اع و صودوط بزرعی ؽا  آه در نب 

MASTATC  رعم نمودارهاا  . درصد اعتفاده ؽد 1و بزای ممایغه میانگی  ها اس همی  نزی افشار و با اعتفاده اس آسموه دانى  در ع ح آماری

                                                                   . انجای  زف  Excelبا اعتفاده اس نزی افشار 

 ایج ٍ تحثًت

و نؾ  هذیزی اؾا علودی آه نب  ناریز متنی دار نیمارهای  ،طول ریؾه چه، طول عاله چهنتایج نؾاه داد وه صفات درصد جوانه سنی و

تزی  میشاه نؾ  و وموری وه بیؾتزی  درصد جوانه سنی،طول ریؾه چه، طول عاله چه به ط(. 1جدول )واریزدی در آسمایؼ لزار  زف  

 5/2در نیمار نا  صزوط طول ریؾه چه و عاله چه همینی  ومتزی  درصد جوانه سنی و . مؾاهده ؽد هذیزی اؾا علودی در نیمار ؽاهد

درصد  5نتایج ای  آسمایؼ نغاه داد وه بیؾتزی  میشاه نیزیت اؾا در  یاهیه لیاق در نیمار اع وصودوط (.3و2و1ؽىل)درصد مؾاهده ؽد

جوانه سنی و رؽد  یاهیه در بغیاری اس  یاهاه ناریزات منفی آدلوویمیىال های موجود  حاصل اس  یاهاه  میتلف  (4ؽىل .)ؽد مؾاهده

 های ادماء هورموه روی نأریز با د زآعیت نزویبات .جوانه سنی و رؽد  یاهیه در بغیاری اس  یاهاه  شارػ ؽده اع .  شارػ ؽده اع 

 اع  سنی ضزوری جوانه فزایند بزای وه هزونمیناسها و آمیالسها مانند ویضه های فتادی  آنشیم روی ارز با همینی  و جیبزدی  مانند سنی جوانه

نتایج آسمایؼ حاضز نؾاه داد وه نز ویبات آدلو هانیه اع وصودوط و نا  صزوط ( 1383)نیز اصفهانی ؽوند می سنی جوانه واهؼ باع 

با نوجه به نتایج فوق  می نواه  ف  وه . بت واهؼ درصد جوانه سنی و رؽد  یاهیه  لیاق ؽدبا نیزیت اؾای علودی در بذر لیاق ع

نیزیت اؾا های علودی و ناریز منفی آه  .واهؼ رؽد  یاهیه و درصد جوانه سنی بذر لیاق می نواند ناؽی اس نیزیت اؾا های علودی باؽد

یز نزویبات آدلوهانیه می نواند یىی اس دالیل عمده واهؼ رؽد  یاهیه  یاهاه هدف بز فزایندهای فیشیودوصیه مانند فتادی  آنشیم هانب  نار

 (.1386فزهودی و همىاراه،)نیه باؽدنب  ناریز حضور مواد آدلوها

 صفات هختلف خزفِ تحت تیوارّای هختلف آسهایطی( 1)جذٍل تجشیِ ٍاریاًس        .

نیزیت اؾای  سنیدرصد جوانه درجه آسادی منبع نغییز

 علودی

-طول ریؾه چهطول عاله

 چه
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82/5 3 بلون  ns
 82/10  ns 5/0  ns 556/0  ns 

62/3343 5 نیمار  ** 98/674  ** 17/220  ** 87/110  ** 

38/5 15 ص ا  62/21  3/1  02/1  

     23 ول

 عذم هعٌی دار:  ns  درصذ 1احتوال هعٌی داری در سطح ** : 

 
 سًی تذٍر قیاق    اثز تیوارّای هختلف آسهایطی تز جَاًِ( 1)ضکل                                                   

 

 قیاق    طَل ریطِ چِ  اثز تیوارّای هختلف آسهایطی تز ( 2)ضکل

 

 قیاقطَل ساقِ چِ  اثز تیوارّای هختلف آسهایطی تز ( 3)ضکل
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 ّچِ قیاقاثز تیوارّای هختلف آسهایطی تز ًطت پذیزی غطای سلَلی گیا. (4)ضکل

 ًتیجِ گیزی کلی

به طور ولی نتایج آسمایؼ حاضز بیانگز ناریز بارس عیاره های واربزدی بز جوانه سنی ،رؽد و  نؾ  هذیزی  یاهیه لیاق     

بزرعی دلیك نز و ؽناعایی عوامل صغارت سا عیاره اع وصودوط و نا  صزوط  در ونار ؽناص  مىانیغم های ایجاد . اع 

و اعتفاده ومتز  ارسؽمند می نواند نمؼ به عشایی در نهادینه وزده واربزد ای   یاه در ونتزل علف های هزس صغارت ای   یاهاه

 .داؽته باؽد اس علف وؼ های ؽیمیایی
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Abstract 

In order to examine the effects of aqueous extract allelopathy of two plants .i.e. Amaranthus retroflers 

and Lavandula  angtstifolio on germination and degradation of cellular membrane in Sorghum halepens 

plantlet, an experiment was carried out based on  a randomized complete block with  6 treatments and 4 

replications. The tested  treatments were comprised of Amaranthus retrofler’s aqueous extract (1.5 and 

2.5% concentration), Lavandula  angtstifolio’s ( 2.5 and 5% concentration) and trifluralin( one in 

thousands) and distilled water( as a control).The results indicated that as the Amaranthus retrofler’s 

aqueous extract increases the percentage of germination and the weight of Sorghum halepens plantlet 

deceased. They also showed that increased Amaranthus retrofler’s aqueous extract was led to degrade 

cellular membrane in host plantlet’s tissue 

Keywords: allelopathy, Amaranthus retrofler ،Lavandula angtstifolio, germination، Degradation of 

Cellular Membrane 

 

                 

 


