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   های هوایی و زیرزمینیآبی اندام بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره
  زنی و رشد گیاهچه بر خصوصیات جوانه) Cardaria draba( اُزمک علف هرز

  ).Sorghum bicolor L(ای ذرت خوشه
  

  1سهراب محمودی*ی مجاب و مهد
  های هرز و استادیار گروه زراعت  ارشد شناسایی و مبارزه با علف  دانشجوی کارشناسی،ترتیب به

  و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
  ٣١/١/١٣٨٨:  ؛ تاریخ پذیرش15/9/1387: تاریخ دریافت

  
  چکیده
هرز اُزمک علف زیرزمینی  و هواییهایدامان عصاره آبی کمنظور بررسی اثرات آللوپاتی به

)Cardaria draba ( ایذرت خوشهزنی و رشد گیاهچه بر خصوصیات جوانهو مخلوط آنها 
)Sorghum bicolor L.( در  تکرار4 باطرح کامالً تصادفی  در قالب دیش در محیط پتریآزمایشی 

آزمایش  تیمارهای .انجام شد 1387ال کشاورزی دانشگاه بیرجند در سآزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده 
، 25در چهار سطح ) به نسبت مساوی(آنها ایی و زیرزمینی اُُزمک و مخلوط شامل عصاره آبی اندام هو

با افزایش نتایج نشان داد که  .بود) آب مقطر(  درصد حجمی به همراه تیمار شاهد100 و 75، 50
زنی، طول زنی، سرعت جوانه درصد جوانهکاُزم هوایی و زیرزمینی هایآبی اندام غلظت عصاره

چه به ریشهتر تر گیاهچه، نسب وزن، وزنچه وزن تر ساقهچه،تر ریشهوزن، چهساقه چه، طول ریشه
های ای که در غلظت به گونهداری کاهش یافتطور معنی  بهچهچه به ساقهچه و نسب طول ریشهساقه

 .صورت نگرفتزنی  جوانه آنهاای مورد بررسی و مخلوط ه حجمی از عصاره اندام صدر د100 و 75
زنی را  رابطه بین سطوح مختلف عصاره آبی و درصد جوانه،برازش مدل لجستیک سه پارامتری

ای در زنی ذرت خوشهجوانه حداکثر  درصدی50حاکی از کاهش همچنین نتایج . خوبی توجیه نمود به
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 سرعتبیشترین .  زیرزمینی اُزمک و مخلوط آنها بودهای هوایی،اندام درصد عصاره آبی 50غلظت 
عصاره در تیمار اندام هوایی و کمترین آن  عصاره در تیمار ایزنی ذرت خوشهکاهش درصد جوانه

 ،شاهدهای  تیمار درزنیجوانه حداکثر  درصد50زمان رسیدن به  .مشاهده شداندام زیرزمینی اُزمک 
با یکدیگر  داریتفاوت معنیاُزمک  درصد اندام زیرزمینی 50های مختلف و همچنین درصد اندام 25

 های عصاره آبی اندام  در مجموع چنین استنباط شد که براساس مقایسات ارتوگونال گروهی.نداشت
 درصد  بربیشتر از عصاره جداگانه آنها آنها مخلوطو اندام زیرزمینی آن  بیشتر از  ازمک،هوایی
  .رنددااثرات بازدارندگی ای  ذرت خوشهچه هچه و ساقزنی، طول ریشه جوانه

   
  سورگوماُزمک، زنی، جوانهدگرآسیبی، عصاره آبی،  :های کلیدیواژه

  
  مقدمه

ی شناسایی و در زمینه از هزاران سال پیش وجود داشته و تحقیقات علمی زیادی 1پدیده دگرآسیبی
هرگونه تأثیر مستقیم یا ). 2003ی، میقان( های اخیر انجام شده است دگرآسیبی طی سالبررسی پدیده

زنی و رویش گیاهان دیگر در اثر پراکنش مواد شیمیایی آور یا مفید یک گیاه بر جوانهغیرمستقیم، زیان
واژه آللوپاتی به وسیله مولیش در سال ). 1984رایس، ( تولید شده به محیط اطراف را آللوپاتی گویند

زند و ( کننده ابداع شدبین گیاهان، خواه بازدارندگی یا تحریک برای بیان اثرات متقابل شیمیایی 1937
زراعی از گیاهان اعم از زراعی و یا غیرامروزه وجود خصوصیات آللوپاتیک بسیاری ). 2004همکاران، 

 مقدار و چگونگی .)2006؛ چوهان و همکاران، 1994اسمیت و مارتین، ( به اثبات رسیده است
باشد و  یک گونه خاص با توجه به خصوصیات ژنتیکی آن بسیار متغیر میرهاسازی مواد آللوپاتیک در 

گونزل و همکاران، ( های متفاوتی در تولید و آزادسازی مواد آللوپاتیک دارندهای مختلف تواناییاندام
های زندگی ترین مراحل در چرخهیکی از حساس بذرها در بیشتر گیاهان نیزی جوانه مرحله).1967

حجازی، ( اغلب گیاهان چند ساله مورد بحث استرد این موبا این حال این اظهار نظر در  .آنها است
ها نمو گیاهان را از طریق تداخل در فرایندهای مهم فیزیولوژیک آن ترکیبات آللوپاتیک رشد و ).2000

ت همچون تغییر ساختار دیواره سلولی، نفوذپذیری و عمل غشا، جلوگیری از تقسیم سلولی و فعالی
زنی بذور و لوله گرده، جذب عناصر غذایی، فتوسنتز، های گیاهی، جوانهها، تعادل هورمونبرخی آنزیم

  ).1996سیگلر، ( سازندمختل می، RNA و DNAتنفس و تغییر ساختار 
                                                 
1- Allelopathy 
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 و کم آب  مخصوص مناطق گرم، خشککه 1 گندمیانخانواده متعلق به ای گیاهی استذرت خوشه
جارو، چراگاه علوفه سبز، علوفه خشک، سیلو، دانه، ی از جمله تعددگیاه مصارف ماین . است

 از  اُزمک).2004کریمی، ( دارد ، چسب و غیرهصورت اصلی یا مخلوط، تولید الکل، نشاسته، کاغذ هب
ی مناطق گرم و ویژه هرزاین علف. است 2بوییان شبو از خانوادهساز لهأ مس،هرز چندسالههایعلف

 این گیاه از .دهدخیز را ترجیح می سنگین و حاصلهای با بافت ر است و خاکگینواحی آفتاب
 هر چند این گیاه تعداد .باشدمیها  هرز مزارع غالت، چغندرقند، سیزیجات، زعفران و باغهای علف

توسط ادوات  هاکند اما مهمترین راه پراکنش آن قطعات بریده ریشه و انتقال آنزیادی بذر تولید می
ستم  سیتوسعه ).2001راشد محصل و همکاران، ( زی و یا بقایای گیاهی به نقاط دیگر استکشاور
که عمدتاً ترکیبات   از اندام زیرزمینی3 ترشح مواد آللوکمیکال تواناییو همچنینای ریشه

ی قوی برای جذب آب و مواد غذایی در کنندهباعث شده است که رقابت، باشند می4اینوالتوکزلگ
  ).2002نس، یکیمنک و مک( ک باشدخشمناطق 

 اُزمکهای هوایی، ریشه و همچنین بقایای ، هنگامی که عصاره اندام)2001( در آزمایش قاسم
وی . شد زنی و رشد دو گیاه زراعی گندم و جوسبب جلوگیری از جوانه تقیم به خاک اضافه شدند،مس

مشاهده   در سطح خاکهرز این علفوایی ه اندام بقایایبا قرار دادن  ، گلدانییدر آزمایش همچنین
  وافتاد تأخیر  بهداریطور معنی به  پیاز و فلفل خیار،، کلم، هویج ،فرنگیزنی گیاهان گوجه جوانهنمود

زمک بر اثر عصاره آبی ریشه اُ) 2002 (کمینک و مکینس .ی آنها شداسبب کاهش رشد گیاهچه
مورد بررسی   راPsudoroegneria spicataو  5ندمیگ، علفزنی بذور گندم زمستانه، یونجه جوانه

چه هر چهارگونه زنی و طول ریشهجوانهی ریشه اُزمک  نتیجه گرفتند که با افزایش عصاره وقرار دادند
 نسبت به دو گونه دیگر تحمل گندمیگندم و علف ولی کاهش یافت) آب مقطر( قایسه با شاهددر م

، زنی مشخص گردید که درصد جوانه،)2002( سماعیل و چونگگزارش اق  مطاب.نشان دادندبیشتری 
 50 و 5/37، 25، 5/12  هنگامی که در معرض دو گیاه گوجه فرنگی وکلمچه، و وزن ترطول ریشه

و   ذرتاماقرارگرفتند کاهش شدیدی یافت،  Mikania micrantha گرم بر لیتر از عصاره اشباع

                                                 
1- Poaceae 
2- Brassicaceae 
3- Allelo Chemical 
4- Glucosinolate 
5- Agropyron Cristatum 
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  ریشه آبی اثر عصاره) 2001 ( ماندال.قرار نگرفتندع  تحت تأثیر عصاره اشبالوبیای چشم بلبلی
Leonurus sibircus   نتیجه   و قرار دادآزمایشمورد   راکلزا وروی سه گیاه زراعی گندم، برنج رب

 باعث درصد  عصاره 100 و 75، 50 هایغلظت و عصاره باعث تحریک رشددرصد 10گرفت غلظت 
، عصاره آبی گل، برگ، )2003( نتایج تورک و همکاران براساس . مذکور شد گیاهانرشدبازدارندگی 

زنی بذر و رشد جوانهترتیب بیشترین اثر بازدارندگی را بر   به ساقه و ریشه،هامخلوط تمام اندام
  . داشتند1خردل سیاههای گیاهچه

 در زنی و رشد اولیه محصولجوانههرز با خاصیت آللوپاتی و میزان تأثیر آن بر هایشناسایی علف
هرز از آنجایی که مطالعات بسیار کمی در مورد توان آللوپاتیک علف. ای داردهر منطقه اهمیت ویژه

هرز بر خصوصیات اُزمک انجام شده است، این آزمایش با هدف بررسی توان آللوپاتیک این علف
  .ای در شرایط آزمایشگاهی طراحی و اجرا شدزنی و رشد گیاهچه ذرت خوشهجوانه

 
  هاو روشمواد 

 در قالب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در آزمایشگاه تحقیقاتی1387این آزمایش در سال 
، 75، 25،50 های غلظت  شاملآزمایشتیمارهای . اجرا شد تکرار 4  تیمار و13تصادفی با طرح کامالً 

به  هرز اُزمکعلف) به نسبت مساوی(و مخلوط  یرزمینی، ز آبی اندام هواییعصاره درصد حجمی 100
ی در مرحله 1387در سال   اُزمکان، گیاهمنظور تهیه عصاره آبی به .بود )آب مقطر( همراه تیمار شاهد

 با آب فراوان  وآوریجمع از سطح مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گلدهی
ه، دمای معمولی و هوای آزاد  در سایزمینی از یکدیگرو زیرهای هوایی شسته و بعد از جدا کردن اندام

لیتر آب   میلی1000ظر  گرم از پودر مورد ن100 جهت تهیه استوک، به.  و سپس آسیاب شدندخشک
د و پس از عبور ازکاغذ  دور در دقیقه در شیکر قرار داده ش130 ساعت با 24، و به مدت مقطر اضافه

  .شدندظر در آزمایش رقیق منظور دستیابی به تیمارهای مورد ن  به واتمن شماره یکصافی
، ضد عفونی نمودنمتر بود که جهت  سانتی9 دیش به قطرهر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتری

شسته شدند و پس از خشک شدن و قرار دادن کاغذ سپس با آب معمولی  و کننده با مواد پاکابتدا 
جهت . قرار گرفتندگراد   درجه سانتی150ها به مدت دو ساعت در آون با دمای صافی در کف آن
و بالفاصله بعد استفاده شد  یک درصد به مدت دو دقیقه  سدیمهیپوکلریتمحلول  از ضدعفونی بذور

                                                 
1- Brassica Nigra 
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 ضدعفونی ایذرت خوشه عدد بذر سالم 20برای هر سطح تیمار . آب مقطر شسته شدند از آن بذور با
 و به هر قرار گرفتندذ صافی طور یکنواخت برروی کاغ هها بدیش در هر یک از پتری وشده شمارش 

ای که کاغذ اضافه به گونههای مختلف اُزمک   عصاره آبی تهیه شده از قسمتلیتر میلی6یک از آنها 
بسته و در اطاقک  لمها توسط پارافیدیش سپس در پتری.  به محلول عصاره گردیدصافی کامالً آغشته

.  قرار گرفتند)روز/ شب(  ساعت12/12 نوری  و شرایطگراد درجه سانتی 25 /15  دماییرشد با شرایط
. انجام شدصورت روزانه  بهزنی منظور تعیین سرعت جوانه به ای خوشهذرت زده شمارش بذور جوانه

تا زده شمارش تا زمانی که تعداد بذور جوانه .از بذر بودمتری  میلی2 چهریشه زنی خروجمعیار جوانه
زنی بذور از روش گیری سرعت جوانهمنظور اندازه به .ادامه یافتد سه روز متوالی در هر نمونه ثابت بو

  . شد استفاده)1990هارتمن و همکاران، ( 1ماگویر
زنی جوانه درصد  در کاهشهای مختلف اُزمکاندام پتانسیل آللوپاتیکمنظور ارزیابی  ههمچنین ب
  ):1 معادله(استفاده شد   مدل لجستیک سه پارامتری، ازایذرت خوشه

]/)/([                                                                                )1(معادله  bxxaY 501+=  
غلظت  50xزنی، حداکثر درصد جوانهx ،a غلظت عصاره آبیزنی در  درصد جوانهY آندر که 

زنی در شیب کاهش جوانه نشانگر bزنی و ثر جوانه بازدارندگی حداک درصد50 الزم جهت عصاره آبی
  .)2006،  و همکارانچوهان( باشد میغلظت عصاره آبیاثر افزایش 

،  و گیاهچهچه ساقه،چه وزن تر ریشه، نمونه تصادفی از هر تیماردهدر پایان آزمایش با استفاده از 
چه چه به ساقهت طول ریشهب نس وچهچه به ساقه ریشهتر چه، نسبت وزنساقهچه و طول ریشه

 و در گردیدها بررسی  وضعیت نرمال بودن تمامی دادههاقبل از تجزیه و تحلیل داده .شدگیری  اندازه
  بذورزنیجوانهحداکثر   درصد50 زمان رسیدن به . انجام شدبرروی آنهاصورت نیاز تبدیل مناسب 

وسیله  ها بهتجزیه آماری داده .2شدمحاسبه  Excelافزار  در محیط نرم  Germinبرنامهتوسط 
 5در سطح احتمال   وLSDها براساس آزمون و مقایسه میانگین Sigma Plot و SAS هایافزار  نرم

  .شدترسیم  Sigma Plot افزار با استفاده از نرمصورت گرفت و اَشکال درصد 

                                                 
1- Maquer 

) توسط آقای دکتر افشین سلطانی، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه شـده اسـت                 که  ( این برنامه    -2
 (Interpolation)زنـی خـود برسـند را از طریـق درون یـابی                درصد حداکثر جوانه   50کشد تا بذور به      که طول می   یزمان

  .)2008محمودی و همکاران،  (کند زنی در مقابل تیمارهای آزمایش محاسبه می منحنی افزایش جوانه
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  نتایج و بحث
عصاره آبی اندام هوایی ازمک : ای ذرت خوشهربزمک  اُ هواییاندامهای مختلف عصاره اثر غلظت

 مقدار این صفات ).1 جدول( .شدای  ذرت خوشهشده  گیریکلیه صفات اندازهدار  باعث کاهش معنی
های وزن و طول  بجز نسبت( های هوایی صفر بود  درصد عصاره اندام100 و 75های  برای غلظت

مواد دگر معتقدند ) 2002(یل و چونگ  اسماع).چه که مقدار آن قابل محاسبه نبود چه به ساقه ریشه
های پایین ممکن است اثرات مثبت یا منفی بر گیاهان هدف داشته باشند اما در آسیب در غلظت

ترتیب  به  اندام هوایی ازمکعصاره درصد 50 و 25های  غلظت.اندهای باال همواره بازدارندهغلظت
 در زنی سرعت جوانه.گردید  با تیمار شاهدزنی در مقایسه جوانه ی درصد25/46 و 6/23عث کاهش با

  بذر در روز3/5 و 16/2ترتیب   اندام هوایی بهحجمی از عصاره آبی  درصد50 و 25های غلظت
 با افزایش غلظت نیزچه طول ریشه .نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت ) درصد28/62 و 38/25(

 اندام حجمی از عصاره آبی درصد 50 و 25های غلظتکه  طوری  به آبی روند کاهشی داشتعصاره
در مقایسه با تیمار  ) درصد33/95 و 06/78 (متر میلی15/52 و 7/42 ترتیب باعث کاهش به هوایی
 ها از طریقسلولشدن  این نکته باشد که طویلچه ممکن است بیانگر کاهش طول ریشه .گردیدشاهد 

  قرار گرفته است تحت تأثیر عوامل آللوپاتیک به وسیلهممانعت از عمل جیبرلین و ایندول استیک اسید
متر  میلی95/15 و 73/11ترتیب  به درصد 50 و 25های چه نیز در غلظت طول ساقه).1992قاسم، (
چه به تر و طول ریشهکاهش نسبت وزن .نسبت به شاهد کاهش یافت)  درصد33/73 و 93/53(

وزن و طول  زمک حاکی از تأثیرپذیری بیشتر ا اندام هواییبا افزایش غلظت عصاره) R/S(چه  ساقه
چه اولین اندامی ریشه انتظار باشد، چونتواند مورد  می این موضوع.استچه ساقهنسبت به چه ریشه

أثیر این  ممکن است بیشتر تحت تکند واز محیط جذب می طور مستقیم  بهاست که مواد آللوپاتیک را
تر گیاهچه با باال رفتن غلظت عصاره روند چه و وزنتر ساقهچه، وزنتر ریشهوزن .مواد قرار گیرند

  .ند داشتهمانند صفات مذکور مشابهی
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تأثیرپـذیری صـفات    : ای ذرت خوشـه   بـر  زیرزمینـی اُزمـک      های مختلف عصاره انـدام    اثر غلظت 
مشابه های مختلف عصاره اندام زیرزمینی ازمک        ای از غلظت   های ذرت خوشه   گیری شده گیاهچه   اندازه

کـه مقـدار آن قابـل       (چـه    چه به ساقه   های وزن و طول ریشه     که بجز نسبت   طوری اندام هوایی آن بود به    
های زیرزمینی صفر بـود       درصد عصاره اندام   100 و   75های   کمیت بقیه صفات در غلظت    ) محاسبه نبود 

زنـی  درصـد جوانـه   ازمـک     اندام زیرزمینی   درصد حجمی عصاره آبی    50 و   25های  غلظت). 2جدول  (
زنی نیـز بـا      سرعت جوانه  .دکاهش دا  درصد   37/47و   42/8ترتیب   نسبت به شاهد به   ای را    ذرت خوشه 

تفـاوت   درصـد    25ولـی بـین تیمـار شـاهد و غلظـت            افزایش غلظت عصاره روند کاهشی نـشان داد         
ـ   سـرعت جوانـه     عصاره باعث کـاهش     درصد 50غلظت .داری از نظر آماری مشاهده نشد      معنی ی بـه   زن
 و  25هـای    چه در غلظت  طول ریشه  .شد نسبت به تیمار شاهد      ) درصد 06/52 ( بذر در روز   43/4 میزان

 35/14 و   35/8 چـه و طـول سـاقه    )  درصد 56/86 و   67/56(متر   میلی 35/47  و 31ترتیب    درصد به  50
  کیمنـک و مکیـنس     ).2جـدول    (کـاهش نـشان داد     نسبت به شـاهد   )  درصد 97/65 و   39/38(مترمیلی

زنـی   یک بازدارنده فعال زیستی بر جوانه       ازمک را   تولید شده در ریشه    ترکیبات گلوکزاینوالت ) 2002(
بیـشتر تحـت تـأثیر قـرار        را  غالت دانه ریز    معرفی گردند و معتقدند این ترکیبات       ها  گونهسایر  و رشد   

  .دهند می
ـ مخلـوط انـدام هـوایی و زیرزمینـی اُزمـک            عـصاره   های مختلف   اثر غلظت  : ایذرت خوشـه ر ب

  درصـدی    42/48  و    05/21ترتیب باعث کاهش     ها به   درصد عصاره مخلوط اندام    50 و   25های   غلظت
هـای  ای در غلظـت    زنی ذرت خوشه  سرعت جوانه . ای نسبت به تیمار شاهد شد     زنی ذرت خوشه   جوانه

کـاهش  ) د درصـ  35/53 و   68/20( بذر در روز     54/4 و   76/1ترتیب    درصد عصاره مخلوط به    50 و   25
 و  58/42ترتیـب     درصد حجمی عـصاره مخلـوط بـه        50 و   25های  چه نیز در غلظت   طول ریشه . یافت

)  درصد1/73 و 6/44(متر   میلی9/15  و   7/9چه  و طول ساقه  )  درصد 34/95 و   88/77(متر    میلی 15/52
های هـوایی    امبا توجه به اینکه عصاره مخلوط اند      . )3جدول   (نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان دادند      

های مذکور تهیـه شـده بـود، نتـایج آزمـایش       اندام) 1:1(و زیرزمینی از طریق مخلوط با نسبت مساوی   
کـه   طوری گیری شده داشت به    های فوق بر صفات اندازه     های اندام  پذیری اثر عصاره   حاکی از عدم جمع   
ها، از نسبت    لوط اندام های مختلف عصاره مخ    ای در غلظت   گیری شده ذرت خوشه    مقدار صفات اندازه  
  .فوق پیروی نکرد
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این حال روندهای مشابهی از نحوه تأثیر عصاره مخلوط بر صـفات مـذکور نـسبت بـه عـصاره                    با  
تواند بیانگر آن باشد که میزان یـا نـوع مـواد آللوپاتیـک                این موضوع می   .مجزای اندامها مشاهده گردید   

ـ    های هوایی و زیرزمینی ازمک ممکن است         اندام ای کـه توانـسته اسـت اثـرات       گونـه ه  متفاوت باشـد ب
  . آنها نشان دهد ن نسبت به مخلوطهای یکسانشا ناپذیری را در نسبت جمع
های های مختلف اُزمک، دو مقایسه گروهی مستقل بین انداممنظور ارزیابی اثر بازدارندگی اندام به

جدول (چه  انجام شد چه و ساقهریشهزنی، طول جوانهدرصد  برای  آنهاهوایی و زیرزمینی و مخلوط
های هوایی و زیرزمینی نشان داد بیشترین اثر بازدارندگی در مورد نتایج مقایسه اول بین اندام ).4

های انداممیانگین ها با صفات مذکور مربوط به اندام هوایی بود و نتایج مقایسه دوم بین مخلوط اندام
به این ترتیب مشخص گردید که . بود ها مخلوط اندامبیشترندگی هوایی و زیرزمینی حاکی از اثر بازدار

چه ذرت چه و ساقهزنی، طول ریشه  صفات درصد جوانه در کاهشی ازمکها اثر عصاره مخلوط اندام
این  .باشد های هوایی و زیرزمینی می اثر انداممیانگین  بیشتر از )>01/0P(داری  به شکل معنیای  خوشه

  .کند ها را تأیید می  مبنی بر جمع ناپذیر بودن اثر عصارهموضوع فرضیه اولیه
با توجه به اهمیت درصد     : 1ای از طریق مطالعات وایازی     زنی ذرت خوشه   بررسی خصوصیات جوانه  

زنی بذر، تأثیرپذیری ایـن شـاخص از طریـق مـدل لجـستیک سـه                 زنی در مطالعات جوانه    نهایی جوانه 
این مدل رابطـه بـین سـطوح مختلـف          . ورد مطالعه قرار گرفت   م) 2006چوهان و همکاران،    (پارامتری  

ای را بـه خـوبی توجیـه نمـود          زنـی ذرت خوشـه    های مختلف اُزمک و درصد جوانـه       عصاره آبی اندام  
های هوایی، زیرزمینی و مخلوط آنهـا معنـی دار    مدل برای عصاره اندام )R2 (تبیینکه ضریب  ریطو به

در غلظـت  های مختلف نشان داد که  مدل در مورد عصاره اندام      X50پارامتر  ). 4 و جدول    1شکل  (بود  
زنـی  های هوایی، زیرزمینی و مخلوط ازمک، حداکثر درصد جوانـه          درصد حجمی عصاره آبی اندام     50

پـارامتر  . های مختلف نبود  درصد کاهش یافت و از این نظر تفاوتی بین عصاره اندام  50 ای ذرت خوشه 
b   بیشترین شیب کـاهش  ) غلظت عصاره استزنی در اثر افزایش کاهش جوانهکه نمایانگر شیب   ( مدل

بیـشتر  . زنی را در عصاره اندام هوایی و کمترین آن را در عصاره اندام زیرزمینی نـشان داد             درصد جوانه 
 بوده و به نوعی نمایانگر سطوح مختلف عصاره آبیزنی به بودن این شیب نشانگر پاسخ شدیدتر جوانه   

  . استمواد آللوکمیکالتر به حساسیت بیش

                                                 
1- Regression Analysis 
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چه زنی، طول ریشه   های مختلف اُزمک بر کاهش درصد جوانه      اندامعصاره   مقایسات ارتوگونال گروهی بین      -4جدول  
  . ذرتچهو ساقه

ضرایب   
  مقایسه اول

ضرایب 
  مقایسه دوم

   میانگین 
  زنیدرصد جوانه

  میانگین طول
  )متر میلی(چه  ریشه

  میانگین طول
 )متر میلی(چه  ساقه

  95/3  63/3  30  +1  +1  اندام هوایی
  2/5  76/7  34  +1  -1  اندام زیرزمینی

  47/4  66/3  31  -2  0  مخلوط
        0001/0     0001/0      0001/0داری برای مقایسه اول       سطح معنی
        0001/0       0001/0       0001/0داری برای مقایسه دوم       سطح معنی

    

ای در هنگام مواجهه بذور با مواد  زنی ذرت خوشه درصد حداکثر جوانه50ن به زمان رسید
 25 غلظت این زمان دریانگین  م،انجام شدهنتایج تجزیه واریانس آللوپاتیک افزایش یافت ولی براساس 

 درصد 50ه بزمان رسیدن . داری با شاهد نداشت مختلف ازمک تفاوت معنیهای درصد عصاره اندام
 94/55زیرزمینی اندام ،  ساعت18/65 درصد عصاره اندام هوایی 50زنی در غلظت  وانهحداکثر ج

این . بود)  ساعت54/41(داری بیشتر از شاهد  به شکل معنی بود که  ساعت64و مخلوط آنها ساعت 
زنی  سرعت جوانه دار کاهش معنی از زنی بذر نسبت عکس دارد حاکی شاخص که با سرعت جوانه

های هوایی، زیرزمینی و   عصاره آبی اندامدرصد 50غلظت هنگام مواجهه با ای در  بذور ذرت خوشه
  .بودزمک اُمخلوط 

  
ای در  زنی بـذور ذرت خوشـه      پارامترها و ضریب تبیین مدل رگرسیونی لجستیک برای تعیین درصد جوانه           -5 جدول

  .های مختلف اُزمکسطوح مختلف عصاره آبی اندام
  ها مخلوط اندام  های زیرزمینی اندام  ی هواییها اندام

پارامترهای 
 مقدار  مدل

خطای 
 استاندارد

سطح 
 احتمال

  مقدار
خطای 
  استاندارد

سطح 
  احتمال

  مقدار
خطای 
  استاندارد

سطح 
  احتمال

a 75/83 95/7 0089/0  75/83 18/6 0008/0  25/91 65/2 0054/0 

b 054/27 87/9 0001/0 88/20 77/8 001/0  96/26 66/9 001/0 

X50 50/0 04376/0 0001/0  50/0 06242/0 0001/0 50/0 03021/0 0001/0 

R2  9653/0 - 0347/0 9966/0 - 0034/0 9789/0 - 0211/0 
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غلظت عصــاره آبــی انــدام زیرزمیــنی اُزمــک
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 نقاط نمایانگر . ازمکعصاره آبی مختلف هایغلظت ثیرأ تحت تایذرت خوشهزنی درصد نهایی جوانه -1 شکل
  .باشندا معادله لجستیک میها بدادهبرازش ل حاص ، مشاهده شده و خطوطهایمیانگین داده
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  تشکر و قدردانی
 آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند بواسـطه              از

فراهم نمودن شرایط اجرای آزمایش و از جناب آقای دکتر افشین سلطانی استاد محترم دانـشگاه علـوم                 
  .شود  تشکر و قدردانی میGerminواسطه ارسال برنامه ه رگان بکشاورزی و منابع طبیعی گ
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Abstract 

A growth chamber study was carried out to evaluate the allelopahtic effects of 
shoot and root water extract of Hoary cress (Cardaria draba) on seed germination 
and seedling characteristic of sorghum (Sorghum bicolor). The study was 
conducted based on completely randomized design with four replications in 
research laboratory of faculty of agriculture, University of Birjand in 2008. 
Treatments were four levels (25, 50, 75 and 100%) of shoot, root and their mixed 
water extracts of Cardaria draba with distilled water as control. Results showed 
when concentration of shoot and root extracts increased, germination percentage, 
germination rate, root length, stem length, root fresh weight, stem fresh weight, 
seedling fresh weight, root/stem fresh weight ratio and root/stem length ratio 
decreased significantly. In the concentrations of 75 and 100 percent of allelopahtic 
extract no germination was recorded. The functional three-parameter logistic model 
provided a successful estimation of the relationship between water extract levels 
and germination response of sorghum. The fitted model showed that the 50% 
concentrations of all organs extract caused 50% reduction in maximum 
germination percentage of sorghum. The highest and lowest slope of the model was 
observed in shoot and root tissues water extract, respectively. There was not 
significant difference between the 25% concentration of all organs extract, the 50% 
concentration of root extract and control when studied the time to 50% of 
maximum germination percentage. Based on orthogonal comparisons, shoot, 
mixture and root water extract had the most inhibition on germination percentage, 
root and stem length, respectively. 
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