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  چكيده
آزمايشي به صورت ، راحل رشد اوليه علف هرز تاج خروسبقاياي آفتابگردان برروي جوانه زني و م دگر آسيبي به منظور استفاده از اثر 

 چهارشامل  تيمار و نه تكرار سهگراد و با  درجه سانتي 25 محيط آزمايش حرارت. داجرا شطرح كامال تصادفي در دانشگاه آزاد واحد ميبد 
و تيمار بدون عصاره به عنوان % 80،%40،%20،%10به ميزان غلظت از عصاره اندام هاي هوايي آفتابگردان  چهارغلظت از عصاره ريشه و 
و شاخص مقاومت به  وزن تر، سرعت جوانه زنيخشك،  درصد جوانه زني، وزن در اين آزمايش صفات .شاهد آزمايش انتخاب شد
. ندقرار گرفت SASاندازه گيري و اعداد پس از اطمينان از نرمال بودن مورد تجزيه واريانس از طريق نرم افزار  آللوپاتي نسبت به شاهد

كه اندام هوايي آفتابگردان نسبت به ريشه پس از مقايسه ميانگين مشخص شد . نتايج تجزيه واريانس معني دار بودن تمام صفات را نشان داد
اندام هوايي بود، به گونه اي كه % 80بيشترين بازدارندگي در غلظت . آن بيشترين تاثير بازدارندگي را بر روي گياه تاج خروس داشت

ان روشي براي كنترل علف هرز تاج بنابراين از بقاياي اندام هوايي آفتابگردان به عنو. باالترين كاهش درصد جوانه زني را هم دارا مي باشد
  .خروس مي توان استفاده كرد

  .جوانه زني، تاج خروس ، آفتابگردان، آللوپاتي :كليدي واژگان

  مقدمه
پديده آللوپاتي به عنوان اثرات مضر مستقيم يا غير مستقيم يك گياه زنده يا غير زنده روي ساير گياهان از طريق توليد تركيبات 

چنين فرض كردند كه سميت مواد آللوپاتيك تابعي از ) 3(ويليامسون و ويندهامر) 2(به محيط تعريف مي شود شيميايي وارد شده 
به هنگام بهره گيري از اثرات آللوپاتي بايد توجه نمود كه ضمن كنترل مناسب علف هاي هرز حداقل خسارت به  .پويايي آنها است

سط خاصيت آللوپاتي بقاياي گياهي تعدادي از گياهان مانند سورگوم، جو، توانايي كنترل علف هرز تو. گياه زراعي وارد شود
نشان داد كه بقاياي گندم ، جو و گلرنگ ميزان علف ) 1384(تحقيقات مصطفايي و همكاران  .تابگردان و يوالف گزارش شده استآف

تاثير عصاره اندامهاي هوايي وريشه آفتابگردان اين تحقيق به منظور بررسي  .هاي هرز مزرعه نخود را به ميزان معني داري كاهش داد
  .بر جوانه زني و خصوصيات گياهچه بذر علف هاي هرزتاج خروس ريشه قرمز انجام گرديد
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  مواد وروش ها
در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد به اجرا در آمد و در آن تاثير عصاره آبي ريشه، ساقه، برگ و دم برگ  1389اين تحقيق در سال 

اين آزمايش به صورت طرح بلوك . اه آفتابگردان بر جوانه زني و رشد ريشه چه و ساقه چه تاج خروس مورد بررسي قرار گرفتگي
غلظت عصاره آللوپاتيك ريشه  چهارفاكتورهايي كه در اين آزمايش مورد ارزيابي قرار گرفت . كامال تصادفي در سه تكرار انجام گرديد

و  وزن تر ،سرعت جوانه زني درصد جوانه زني، وزن خشك،هوايي آفتابگردان و صفات شامل  غلظت عصاره قسمت هاي چهارو 
براي تهيه عصاره آفتابگردان ابتدا برگ ها، دمبرگ و ساقه آفتابگردان در فضايي . بودند شاخص مقاومت به آللوپاتي نسبت به شاهد

به صورت جداگانه تهيه شد سپس عصاره آبي هر كدام با  بعد از خرد نمودن و آسياب كردن، پودر حاصله. مناسب خشك گرديد
در پتريديش هاي حاوي . آب مقطر به عنوان شاهد آزمايش در نظر گرفته شد.تهيه شد%  80و % 40، % 20، % 10، % 0غلظت هاي 

شخص داخل سپس عصاره هاي تهيه شده در غلظت هاي م. عدد بذر شمارش وداخل آن قرار داده شد 20كاغذ صافي  هر كدام 
بصورت روزانه بذور جوانه زده شمارش شد و . درجه سانتيگراد قرار داديم 25پتريديش ها ريخته شد و داخل ژرميناتور در دماي 

درصد و سرعت جوانه زني اندازه گيري شد و همچنين طول ريشه چه و ساقه چه نيزاندازه گيري گرديد در پايان داده هاي بدست 
  .رسم شدند  EXELموردتجزيه آماري و جدول ها با  SASآمده توسط نرم افزار 

  و بحثنتايج 
درصد جوانه زني، وزن نتايج اين آزمايش نشان داد كه كاربرد عصاره آبي اندامهاي مختلف آفتابگردان تاثير بازدارندگي معني داري بر 

به نظر مي  .اه تاج خروس داشته  استگي و شاخص مقاومت به آللوپاتي نسبت به شاهد وزن تر، سرعت جوانه زني، D10خشك، 
هايي فنلبه تواند مربوط دليل اين امر مي. رسد عصاره اندام هاي هوايي آفتابگردان حاوي مواد آللوپات بيشتري نسبت به ريشه هستند

  .باشد در برگ ها غلظت بيشتري دارندو كه مسئول فعاليت آللوپاتيكي آفتابگردان هستند 
  

  س صفات جوانه زني  مورد بررسي در گياه تاج خروستجزيه واريان - 1جدول
   صفات

منابع
 تغيير

درجه 
 آزادي

سرعت جوانه
 زني

 STA  وزن تر درصد جوانه زني
وزن 
 خشك

 13/0**  95/11**   03/0**   98/2841**   05/133**  8  غلظت

 0027/0 19/0 008/0 45/69 008/2  18 خطا

  .دهد دار بودن را نشان مي عدم معني nsدرصد و  5و  1طوح احتمال دار بودن در س به ترتيب معني *،  **
  

  تاثير بقاياي آفتابگردان بر درصد جوانه زني 
روي صفات درصد جوانه زني و شاخص جوانه زني معني دار  01/0نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بقاياي آفتابگردان در سطح 

در غلظت )  64/13(و شاخص جوانه زني ) 139/75(كه باالترين در صد جوانه زني  بوده است و پس از مقايسه ميانگين مشخص شد
معني دار نشد و پايين ترين درصد )  52/11(و ) 86/62(درصد بقاياي قسمت هوايي آفتابگردان بدست آمد كه با شاهد آزمايش  10

در صد  20و ) 5/0(، )  05/4(درصد  40با  درصد بقاياي قسمت هوايي آفتابگردان مشاهده گرديد كه 80جوانه زني در غلظت 
  مي توان گفت به علت وجود . معني دار نشد) 73/0(و ) 22/4(درصد بقاياي ريشه آفتابگردان  80قسمت هوايي و )  5/0(، ) 05/4(
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اين نتايج با نتايج . مواد آللوشيميايي در عصار آفتابگردان مي باشد كه باعث بازدارندگي جوانه زني بذر هاي گياه تاج خروس مي شود

تاثير بقاياي گياه آفتابگردان بر علف هاي هرز تاج خروس وچسبك كه بيشترين ) 1384(بدست آمده توسط مصطفايي و همكاران 
  .گرم بقايا در خاك مشاهده شد 75و  50بازدارندگي در غلظت 

  تاثير بقاياي آفتابگردان بر وزن تر
درصد معني دار شد ومقايسه ميانگين نشان داد كه باالترين وزن  1وزن تر گياهچه در غلظت هاي مختلف عصاره آفتابگردان در سطح 

درصد بقاياي ريشه معني دار نشد 10ش و بدست آمد كه با شاهد آزماي) 806/0(درصد بقاياي قسمت هوايي10تر گياهچه در غلظت 
ي آفتابگردان اثر تحريك كنندگي بر وزن تر علف هرز تاج كه اين موضوع گواه اين است كه مواد آللوشيمايي استخراج شده از ريشه

) 5/0(درصد  80و 20،40از اين نتايج چنين بدست مي آيد كه بيشترين بازدارندگي در قسمت هوايي و در غلظت . خروس داشت
  .با هم هيچ اختالفي ندارند) 806/0(درصد بقاياي هوايي  10است هر چند در اين صفت ديده مي شود كه تمام تيمارها به جز 

  شاخص مقاومت به آللوپاتي نسبت به تيمار شاهدتاثير بقاياي آفتابگردان بر 
خص مقاومت به آللوپاتي نسبت به تيمار شاهد داشته بر صفت شاعصاره آفتابگردان تاثير معني داري كه  نتايج اين تحقيق نشان داد

باالترين ميزان مقاومت به آللوپاتي بعد از تيمار .  ، ميزان اين  صفت كاهش يافتغلظت بقاياي آفتابگرداناست به نحوي كه با افزايش 
درصد  80مربوط به ميزان مقاومتمي باشد و كمترين ) 92/5(ريشه بقاياي  و ) 96/5(درصد بقاياي هوايي  10شاهد مربوط به غلظت 

بيشتر شدن ميزان شاخص نسبت به شاهد آزمايش بيانگر اين است . مي باشد )37/2(درصد بقاياي ريشه  40و) 96/0(بقاياي هوايي 
كه وزن خشك بذرهاي تيمار شده در غلظت  از شاهد بيشتر شده ولي اختالفش با شاهد تا حدي نبوده است كه اختالف معني دار 

   .مي شود پس در غلظت هاي باال مواد آللوپاتي باعث كاهش وزن خشك گياهچه نسبت به شاهد آزمايش. شود

  تاثير بقاياي آفتابگردان بر سرعت جوانه زني
درصد شد و پس از  يكبقاياي آفتابگردان باعث معني دار شدن تيمارهاي غلظت هاي مختلف عصاره بقاياي آفتابگردان در سطح 

درصد بقاياي قسمت  10كه با تيمارهاي ) 42/15(مشخص شد باالترين ميزان سرعت جوانه زني در شاهد آزمايش  مقايسه ميانگين
  80و  40، 20كمترين ميزان سرعت جوانه زني در غلظت هاي . باشد مي نيست، دار معني) 21/14(و قسمت ريشه ) 17/14(هوايي 

اثرات بازدارنده مواد آللوپاتيك . بدست آمد) 507/0(، ) 86/2(ي ريشه درصد قسمت ها 80و  40و ) 5/0(درصد قسمت هاي هوايي 
  . موجود در عصاره آبي بقاياي آفتابگردان بر سرعت جوانه زني باعث كاهش اين صفت شد

  وزن خشكتاثير بقاياي آفتابگردان بر 
ه واختالف بين تيمارها معني دار تاثير گذاشت وزن خشكپس از بررسي مشخص شد كه بقاياي قسمت هاي مختلف آفتابگردان بر 

درصد  10و ) 005/0(درصد بقاياي هوايي  10در غلظت عصاره  وزن خشكجدول مقايسه ميانگين نشان مي دهد باالترين ميزان . شد
ي درصد بقايا  40و  20بدست آمد كه با ) 0001/0(درصد بقاياي هوايي  80 و همچنين كمترين بنيه بذر در ) 005/0(بقاياي ريشه 

اين نشان مي دهد كه آفتابگردان پتانسيل رها سازي تركيبات محلول در آب را از راه بقاياي تجزيه شده . معني دار نشد  و ساقه  ريشه
  .كاهش چشمگيري را نشان مي دهد وزن خشك ،را تحت تاثير قرار مي دهد وهمراه با افزايش غلظت وزن خشكداردكه صفت 
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Abstract 
In order to usage of allelopathic material experiment was performed a completed randomized test 
on germinating and early growth process of pigweeds ,in order to use allelopathic effect of 
sunflowers residue in Faculty of agriculture of Maybod Azad university at temperature of 25 ° C 
with 9 treatments and 3 replications in vitro . Treatments test includes four concentrations of root 
and shoot extracts (10%, 20%, 40%, and 80%) treated and without extract as a control experiment 
was selected .The traits of germination rate, D50, D95, R50, germination percentage reduced, dry 
weight, mass, ratio of dry weight to fresh weight, D10, germination percentage, germination 
maximum and allopathic resistance index ratio to control were measurements and numbers after to 
ensure normal were analyzed through SAS software. Analysis of variance significant for all traits 
showed. Maximum inhibition was in the concentration of 80 %shoot on pigweed and the highest 
germination percentage reduction has been reached in this concentration thus application the 
remains of sunflower can be used as a method for weed control pigweed. 
Key words: germination, pigweed, sunflower, allelopaty.  

 


