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  چكيده

.  هاي مختلف گياه چريش روي جوانه زني و رشد و نمو علف هرز خردل وحشي پرداخته شددر اين ازمايش به بررسي اثرات آليلوپاتي عصاره 
گرم بر ليتر و همچنين از پنج حالل به نامهاي متانول، استون، اتيل استات، بنـزن و عصـاره آبـي     10و  5، 5/2، 25/1ازغلضتهاي مختلف صفر، 

گرم بر ليتر هر كدام از عصاره هـا باعـث  كـاهش تمـام فاكتورهـاي       10و  5هاي نتايج نشان داد كه غلضت. چريش در اين آزمايش استفاده شد
گرم بر ليتر باعث بيشترين كاهش درصد جوانه زني، طول ساقه چه و ريشه چه، وزن تـر و خشـك    10اندازه گيري شده شد به طوريكه غلظت 

گرم در ليتر، نشان داد و تيمارهاي عصـاره آبـي و    10در غلظت   بيشترين تاثير بازدارنده بر درصد جوانه زني را حالل بنزن. خردل وحشي شد
  .گرم در ليتر، كاهشي در اين زمينه نشان ندادند 25/1متانول در غلظت صفر و 

  آليلوپاتي، چريش، عصاره، جوانه زني: كليديواژگان 
  مقدمه

در از آن مي توان براي مـديريت علـف هـاي هـرز    دگر آسيبي يكي از انواع روابط گياهي در اكوسيستم هاي زراعي محسوب مي شود كه 
بعضي از گياهان با آزاد سازي مواد بيوشيميايي مختلـف علفهـاي هـرز و گياهـان زراعـي      . استفاده كرد تناوب زراعي  محصوالت زراعي

يجاد اثـرات مثبـت و منفـي    اطراف خود را تحت تاثير قرار داده و در جوانه زني و رشد آنها اختالل ايجاد مي كنند و از اين طريق باعث ا
درك پتانسيل دگر آسيبي گياهـان مختلـف جهـت مـديريت علفهـاي هـرز و       . روي فرايندهاي فيزيولوژيكي و رشد و نمو آنها مي شوند 

روي  با آزمايشي كه بـر ) 1387(نجفي آشتياني و همكاران. استفاده از انها به عنوان يك راهكار، مي تواند در كنترل علفهاي هرز موثر باشد
حـداكثر   ي عصـاره آبـي ايـن گيـاه،    اثرات آليلوپاتيكي گياه اكاليپتوس بر روي علف هرز سلمك انجام دادند نشان دادند كه غلضتهاي باال

، نشان دادند كه عصاره آبي )1986(شلينگ و همكاران .بازدارندگي بر روي صفاتي از قبيل سرعت و درصد جوانه زني سلمك داشته است
د باعث كاهش بيوماس طيف وسيعي از علفهاي هرز گردد همجنين اين محققين در تحقيقات خود به اين نتيجـه رسـيدند   چاودار مي توان

فنيل استيك  و بتا هيدروكسي بوتيريك، مانع رشد هيپوكوتيل و ريشه علفهاي هرزي چون تاج -كه اين گياه مي تواند با توليد اسيدهاي بتا
 .مايش بررسي عصاره آبي گياه چريش بر روي رشد و نمو علـف هـرز خـردل وحشـي مـي باشـد      هدف از اين آز. خروس و سلمه گردد

، اثرات بازدارندگي چشمگيري بـر روي  )Zhumeria majdae(نشان دادند كه عصاره آبي گياه مورخوش) 1386(سلطاني پور و همكاران
  .لم و شاهي به صفر تنزل پيدا كردجوانه زني بذر سبزيجات دارد به طوري كه اين جوانه زني در گياهاني مثل ك
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  مواد و روش ها
آزمايش به صورت فاكتوريل بر پايه طرح كامال تصادفي در شرايط آزمايشگاهي در دانشكده كشاورزي دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد    اين  

گرم بر ليتر روي درصد  10و  5، 5/2، 25/1چريش در غلضتهاي مختلف صفر،  هاي مختلفدر اين آزمايش اثرات عصاره . فسا، اجرا شد
از پنج حالل به نامهاي متانول، استون، اتيل استات، بنزن و عصاره آبي چـريش  . و سرعت جوانه زني علف هرز خردل وحشي مطالعه شد

ش درجه سانتيگراد خشك گرديده و پـودر چـري   70ساعت در آون با دماي  48برگهاي گياه چريش به مدت  .در اين آزمايش استفاده شد
ميلي ليتر از هركـدام از حاللهـا اضـافه     100گرم از پودر تهيه شده به  10براي تهيه غلضتهاي مختلف عصاره چريش ، مقدار . تهيه گرديد

. دور در دقيقه تكـان داده شـد و محلـول غليظـي تهيـه گرديـد       120ساعت روي دستگاه تكان دهنده با سرعت  24گرديد سپس به مدت 
از روي محلـول اصـلي   . گرم بر ليتر در نظر گرفته شد 10اين محلول به عنوان محلول اصلي . لمل عبور داده شدمحلول اصلي از پارچه م

را با دو عدد كاغذ صافي  واتمـن  ) سانتيمتر 9به قطر دهانه (كف هر پتري ديش. به دست امده غلضت هاي بعدي عصاره چريش تهيه شد
ميلي ليتر عصاره به هر پتري  10سپس از هر يك از غلضتهاي مورد نظر . قرار داده شد عدد بذر خردل وحشي در آن 20پوشانده و تعداد 

درجه  25درصدف دماي  90با رطوبت نسبي ( درب پتري ها را با نوار پارافيلم بسته و در داخل كيسه پالستيكي در ژرميناتور . افزوده شد
روز و به طور مرتب شمارش جوانه زني،طول ريشه چـه و سـاقه چـه،     14به مدت . قرار داده شد) ساعت 12سانتيگراد و دوره روشنايي 

  MSTAT-Cبراي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار . وزن تر و خشك و سرعت جوانه زني علف هرز خردل وحشي اندازه گيري شد
  .و براي مقايسه ميانگين تيمارهاي آزمايش، از ازمون چند دامنه اي دانكن استفاده شد

  :و بحث نتايج 
  :اثر غلضتهاي مختلف عصاره چريش بر روي خردل و حشي -1

كاهش تمام فاكتورهاي اندازه گيري شـده شـد بـه طوريكـه      گرم بر ليتر هر كدام از عصاره ها باعث  10و  5نتايج نشان داد كه غلضتهاي 
از نظـر  . چه، وزن تر و خشك خردل وحشي شـد  گرم بر ليتر باعث بيشترين كاهش درصد جوانه زني، طول ساقه چه و ريشه 10غلظت 

جـدول  (گرم بر ليترف نشان دادند كه تفاوت معني داري از اين نظر نشان ندادنـد  10و  5سرعت جوانه زني بيشترين كاهش را تيمارهاي 
1.(    
  :اثر حاللهاي مختلف استفاده شده در اين آزمايش -2

. نزني بيشترين تاثير بازدارنده بر هركدام از فاكتورهـاي انـدازه گيـري شـده داشـت     نشان داده شده است حالل ب 2همانطور كه در جدول 
حالل بنزني باعث بيشترين كاهش در درصد جوانه زني، طول ساقه چه و ريشه چه و همچنين وزن تر و خشك گياهچه خـردل وحشـي   

ده نگرديد و همچنين از نظـر سـرعت جوانـه زنـي نيـز      از نظر درصد جوانه زني تفاوتي بين تيمارهاي متانول و اتيل استات مشاه. گرديد
از نظر تاثير بر وزن تر و خشك تفـاوتي بـين تيمارهـاي عصـاره ابـي، متـانول،        .تفاوتي بين تيمارهاي اتيل استات و بنزن مشاهده نگرديد

  استون و اتيل استات مشاهده نگرديد به طوريكه  همه اين تيمارها در يك گروه آماري قرار گرفتند 
نتايج اثرات متقابل بين غلظتهاي مختلف و نوع حالل مورد استفاده بر روي درصد جوانه زني خردل وحشي نشان داد كـه بيشـترين تـاثير    

كاهشي در  گرم در ليتر ، 25/1در غلظت صفر و گرم در ليتر، دارد و تيمارهاي عصاره ابي و متانول  10 لظت حالل بنزن در غبازدارنده را 
  . ان ندادنداين زمينه نش
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  تاثير غلظتهاي مختلف عصاره ها بر روي صفات اندازه گيري شده خردل وحشي -1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاثير حالل هاي مختلف بر صفات اندازه گيري شده خردل وحشي -2جدول 
نوع 

 )حالل(عصاره
جوانهدرصد

  زني
سرعت

  جوانه زني
طول ساقه

  )cm(چه
طول ريشه 

  )cm(چه
وزن   )gr(وزن تر

  )gr(خشك
  A100%  A2/1  A14/6  A21/7  A4861/0  A1151/0  آبي
  B81%  A1/1  B51/5  B20/6  A4862/0  Aَ1135/0  متانول
  A96%  B9/0  C50/5  B24/6  A4860/0  A1138/0  استون

  B82%  C70./0  D42/4  C35/5  A4851/0  A1130/0  اتيل استات
  C61%  C60./  E02/4  D05/5  B3481/0  B03847/0  بنزن

 
 

 اثرات متقابل غلظت و نوع حالل بر درصد جوانه زني خردل وحشي -3جدول 

 )gr/l(غلظت
  حالل

  10  5  5/2  25/1 )شاهد(صفر

  A100  A100  A98  B91  B90  آبي
  A100 A97  B90  B91  C80  متانول
  A98  B93  B92  B94  C80  استون

 B91  C85  C80  D71  E65 ستاتاتيل ا

  B90  B89  C80  D69  E64  بنزن
 
  

غلضت 
 )gr/l(عصاره

درصد جوانه
  زني

سرعت
  جوانه زني

طول ساقه
  )cm(چه

طول ريشه 
  )cm(چه

وزن   )gr(وزن تر
  )gr(خشك

  A100%  A1/1  A12/6  A14/7  A4851/0  A1151/0  )شاهد(صفر
25/1    A95%  A1/1  B51/5  B72/6  B4660/0  B1035/0  
5/2  A94%  B9/0  C67/4  B68/6  C3752/0  C0980/0  

5  B80%  C72./0  D41/4  C30/5  D3522/0  D04761/0  
10  C68%  C61./  E02/4  D5  E3481/0  03847/0  
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  نتيجه گيري كلي
در اين مطالعه مشاهده گرديد كه عصاره آبي چريش روي صفات بارز جوانه زني علف هرز خردل وحشي از جمله درصد جوانه زني، 

  .منفي گذاشتسرعت جوانه زني ، وزن تر و خشك ، طول ساقه چه و ريشه چه گياهچه هاي آن تاثير 
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Abstract 
In this research, the allelopathic effects of neem on  germination and growth of sinapis arvensis were 
investigated. The different concentration of neem extraction (0, 1.25, 2.5, 5 and 10 mg/ l) and also 
different solvent such as water distillated, methanol. Acetone, ethil acetate and banzen, used. Result 
showed that 5 and 10 mg/l concentrations caused reduction of measured factors so that 10 mg/ l had 
maximum reduction of germination percentage, shoot and root length, dry and moisture weight of 
sinapis arvensis. Banzen solvent had maximum inhibition effect on germination percentage of sinapis 
arvensis. Aqueous and methanol extract didn’t show reduction of  germination percentage. 
 Keywords: Allelopathy, Neem, extract, germination. 

  
 


