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  يدهچك

ديش بصورت طرح به منظور بررسي اثرات دگرآسيبي عصاره آبي ريشه سورگوم بر ميزان پرولين و رشد گياهچه ازمك، آزمايشي در محيط پتري   
شه تيمارهاي آزمايش شامل عصاره ري. اجرا گرديد 1388تكرار در آزمايشگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه زابل در سال  3كامل تصادفي در 

نتايج نشان داد، وقتي غلظت عصاره آبي ريشه سورگوم . بودند) آب مقطر(درصد حجمي به همراه تيمار شاهد  100، و 75، 50سطح  3سورگوم در 
همچنين با افزايش غلظت . چه ازمك به طور معني داري كاهش يافتچه و طول ساقهافزايش يافت، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه

اين تحقيق پيشنهاد مي كند كه ميتوان از عصاره آبي ريشه سورگوم به عنوان يكي از راههاي كنترل . درصد ميزان پرولين افزايش يافت 100اره به عص
   . غير شيميايي علف هاي هرز استفاده كرد

  
  ، سورگوم خوشه اي، ازمك، عصاره آبيدگرآسيبي :واژگان كليدي

  قدمهم
 به شده توليد شيميايي مواد پراكنش اثر در ديگر گياهان رويش و زني جوانه بر گياه يك مفيد يا زيانĤور غيرمستقيم، يا مستقيم تأثير هرگونه   

 تراكم افزايش آيد يم حساب به هرز علفهاي رشد كاهش هاي روش جمله از زراعي گياه رقابت گويند، )يبيآسدگر( آللوپاتي را اطراف حيطم

 پي در نيز را هرز علفهاي بذر توليد كميت و كيفيت كاهش است ممكن بلكه شود، مي هرز علف توده زيست كاهش باعث تنها نه زراعي گياه
ي هاعلف از اُزمك). Yang et al., 2004( استي بازدارندگ اثري دارا كه كندي م ديتول شهير نوك در را سورگولون ماده سورگوم. باشد داشته
 نيسنگ بافت با يخاكها و است ريگ آفتاب ينواح و گرم مناطق يژهيو هرز علف نيا است 1انييبو شب نوادهخا از و ساز مسأله ساله، چند هرز
 درصد 45-85 سورگوم عصاره ،چاودار مزرعه در هرزي ها علف كنترل بر سورگومي آب عصاره اثري بررس در. دهديم حيترج را زيخ حاصل و

 45 هرزي هاعلفي دست كنترل و هاكش علف از استفاده كهي حال در داد، كاهش كاشت از بعد روز 45 و 30 ،15 در را هرز علف خشك وزن
 هايداري بر تراكم كل علفتأثير معني) عصاره آبي سورگوم(سورگاب (Bhatti et al., 2000).  داد كاهش را هرز علف خشك ماده وزن درصد
 آزمايش .Zahedi et al., 2000)( يمار سورگاب به طور معني داري كاهش يافتگذاشت، همچنين بيوماس كل علف هرز پنبه در اثر تپنبه هرز 

  .شد اجرا و طراحي آزمايشگاهي شرايط در ازمك گياهچه رشد و نيپرول زانيم بر سورگوم يبيآس دگر اثر بررسي هدف با

                                                 
1 Brassicaceae 
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  ها وروش مواد
 1388ايشگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه زابل در سال تكرار در آزم 3آزمايش در محيط پتري ديش در قالب طرح كامل تصادفي در    

. بود) آب مقطر(درصد حجمي به همراه تيمار شاهد  100، و 75، 50سطح  3تيمارهاي آزمايش شامل عصاره آبي ريشه سورگوم در  .انجام شد
ي رو بر ساعت 24 مدت به حاصله مخلوط. شد اضافه مقطر آب تريلي ليم 100 آن به و ديگرد وزن شده پودر شهير از گرم 5 عصاره، هيته جهت

محلول  از 100% و 75%  ،50%ي ها غلظت. شد داده قرار دور 3000 در قهيدق 15 مدت به وژيفيسانتر دستگاه در سپس گرفت، قرار كريش
عدد بذر ضد  25سانتي، تعداد  9پتري در هر ظرف  .گرفت قراري بررس مورد ازمك سانتريفيوژ شده تهيه گرديد و اثر آنها بر رشد و جوانه زني

ميلي ليترآب مقطر اضافه  5ميلي ليتر از عصاره تهيه شده اضافه گرديد، ولي به ظروف شاهد فقط  5به هر ظرف . عفوني شده ازمك قرار داده شد
  . ندتجزيه و تحليل شد sasر در پايان داده ها با استفاده ازنرم افزا .شد شمارش روز 10 مدت به روز هري زن جوانه بذور تعداد. شد
  
  بحث و جينتا
-نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه ميزان پرولين، سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه ازمك تحت تأثير غلظت   

ول ريشه چه و ساقه چه در بيشترين سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني، ط). 1جدول (هاي مختلف عصاره آبي ريشه سورگوم قرار گرفت 
اين كاهش بدليل وجود مواد دگر آسيب در ريشه  ،عصاره آبي ريشه مشاهده شد% 100و كمترين آن ها در تيمار ) آب مقطر(تيمار شاهد 

از  .)2جدول (با افزايش غلظت عصاره آبي ريشه ميزان پرولين افزايش يافت  .مطابقت داشت (Yarnia et al., 2009) سورگوم است كه با نتايج
 آنجا كه ميزان پرولين در شرايط تنش افزايش مي يابد، وقتي گياهچه ازمك تحت تأثير عصاره ريشه سورگوم قرار گرفت براي مقابله با اثرات

   .نامطلوب تنش ناشي از مواد دگر آسيب ميزان پرولين توليدي در گياه افزايش يافت
  

  م بر علف هرز ازمكگوعصاره آبي ريشه سور تجزيه واريانس -1جدول 
  
  
  
  
  

  درصد 1و  5دار در سطح به ترتيب معني **و *                                             
 

 
 
 
 
 

درجه  منابع تغيير
 آزادي

سرعت  پرولين
 جوانه زني

درصد جوانه 
 (%)زني

طول ساقه 
 )ميليمتر(چه

طول ريشه 
 )ميليمتر(چه

 23/0* 53/0** 58/791* 50/4** 063/0* 3 تيمار

 053/0 061/0 00/29 063/0 0030/0 8 خطا

 66/13 21/15 41/4 65/4 16/22 - ضريب تغييرات
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  عصاره آبي ريشه سورگوم بر علف هرز ازمكمقايسه ميانگين هاي  -2جدول 
  

  

 با يكديگر ندارند) % = 5(عني دار هايي كه داراي حرف الفبايي يكسان هستند، بر پايه آزمون چند دامنه دانكن اختالف مدر هر ستون ميانگين

  
  كلي نتيجه گيري

بررسي نتايج نشان مي دهد كه گياه سورگوم داراي ماده آللوپاتيك قوي است كه ميزان اين ماده در ريشه سورگوم بسيار بيشـتر از انـدام      
اي حاصله مي تواند نتـايج اميدواركننـده اي   يافته ه. اين ماده از جوانه زني بذر علف هاي هرز ازمك جلوگيري مي كند. هاي هوايي است

 .در راستاي كشت ارگانيك محصوالت كشاورزي به دنبال داشته باشد و در توليد علف كش هاي با منشاء طبيعي مورد استفاده قرار گيرد
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سرعت  پرولين تيمار
 جوانه زني

درصد جوانه 
 (%)زني

ساقه  طول
 )ميليمتر(چه

طول ريشه 
 )ميليمتر(چه

 b15/0 a72/6 a80/98 a19/2 a83/1 شاهد

 b16/0 b07/6 a00/95 a84/1 ab66/1 عصاره% 50

 a38/0 c89/4 b44/77 a73/1 bc40/1 عصاره% 75

 a43/0 d96/3 c54/64 b17/1 c20/1 عصاره% 100
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Allelopathic effects of root water extracts of Sorghum (Sorghum bicolor L.) 
on Prolin and seedling growth of Hoary cress (Cardaria draba) 
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Abstract  
A growth chamber study was carried out to evaluate the allelopahtic effects of root water extract of sorghum 
(Sorghum bicolor) on seed germination and seedling characteristic of Hoary cress (Cardaria draba) The study 
was conducted based on completely randomized design with three replications in research laboratory of faculty 
of agriculture, University of Zabol in 2010. Treatments were three levels (50, 75 and 100%) of root water 
extracts of Sorghum bicolor with distilled water as control. Results showed when concentration of root extracts 
increased, germination percentage, germination rate, root length and stem length decreased significantly. Also 
when concentration of root extracts increased, prolin increased. This study indicated that may used of root water 
extract of sorghum for nonchemical control of weed. 
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