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 چکیده
 هاي هرز شناسایی شده است فهاي طبیعی قابل قبولی براي کنترل عل به دلیل مشکالت ناشی از مصرف علف کش ها روش   

رزشمند در جهت کنترل علف هاي  هرز باشد. تواند یکی از راه هاي ا وسیله آزاد سازي موادآللوشیمیایی میه سیبی  بآردگ
درگلخانه  آزمایشی به منظور  ارزیابی اثرات  بقایاي گیاه مرزه و ترخون بر جوانه زنی و رشد علف هرز یوالف خودروي

 سهانجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوك کامل تصادفی با دانشگاه آزاد واحد شیراز دانشکده کشاورزي 
ار و چه  ،مقدارهاي دوسطح چهاردوم در عاملاول  در دو سطح گیاه مرزه و ترخون وعامل ( گردیداجرا  سه عاملو  تکرار

 و 7،9،11در نیجوانه زپارامترهاي ). در هر تکرار  دوازده بذر ،سوم در دو سطح برگ و ساقهعامل  شش درصدگیاهان مذبور
ایج نشان داد که کاربرد برگ وساقه گیاهان نت تلف اندازه گیري شد.و پارامترهاي مخ پس از کاشت بذر ها شمارشروز 13

 . گذاشت منفی اولیه یوالف خودروي تاثیر مرزه و ترخون موجب کاهش صفات مورد مطالعه شد و بر جوانه زنی و رشد
العه در بقایاي وزنی ها صفات مورد مط بطوریکه در این تیمار بیشتري داشت دگرآسیبیاثر نسبت به ترخون بقایاي گیاه مرزه 

از جوانه زنی و رشد علف هرز یوالف  مرزه و ترخونبقایاي گیاه  بنابراین با توجه به اینکه  یافته کاهششش درصد بقایا بیشتر
 مطالعات آتی براي کنترل علف هرز یوالف خودروي استفاده کرد. در انمی توان از این گیاه ،خودروي  جلوگیري می کند

  
   .جوانه زنی ،علف هرز ،یوالف خودروي ،ترخون ،مرزه ،گرآسیبید :کلمات کلیدي

 
  مقدمه

 سال در آللوپاتی به مربوط آزمایشات اولین  

 Schreiner  and( شد انجام ساسوره توسط 1804

Reed,  1908(. ولی نیست، جدیدي مفهوم دگرآسیبی 

 براي اي وسیله عنوان به گذشته دهه سه خالل در

 طبیعی هاي اکوسیستم در یاهانگ متقابل روابط درك

ت اس کرده جلب خود به را زیادي توجه وکشاورزي

) Nojavan and Rezaei, 2001.(  مرزه) (Satureja 

hortensis L. است  خودرو و کوتاه یکساله، گیاهی
والف ی  .که داراي اثرات آللوپاتیک می باشد

گیاهی است یکساله ، تک ، ) (Avena Fatuaوحشی
که ارتفاع آن  )poaceae(خانواده گندمیان  لپه اي و از

 رقابت شدیديبا گندم  گیاه این دبه یک متر می رس
بازده محصوالت جو و گندم به شدت تحت داشته 
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کودهاي  .تأثیر هجوم یوالف وحشی قرار دارد
را آن نیتروژنی در اوایل بهار یا پائیز جوانه دهی 

 (ن ترخون یا تلخو .(Rezai, 2003) دنک تحریک می

(Artemisia dracunculusخانواده  ازCompositae   
هاي ساده به رنگ سبز است  گیاهی پایا و داراي برگ

 ,Zargarمعمول است پرورش آن در تمام نقاط ایران

1993)  .(  
هاي  غلظتدر تحقیقات انجام شده مشخص شد 

مختلف عصاره خارخسک سبب کاهش درصد جوانه 
وحشی در گلخانه زنی و سبز شدن بذرهاي یوالف 

وآزمایشگاه شده است و  طول ریشه چه و ساقه چه 
یوالف وحشی کاهش یافته است و از جوانه زنی و 

هاي هرز تاج خروس سلمه تره چسبک  رشد علف
جلوگیري شد و باعث کاهش وزن خشک و تر آنها 

  ،اسانس هاي رزماري ).Rabiea et al., 2012( شد
وس داراي پتانسیل بابونه و اکالیپت  ،شیرین بیان

دگرآسیبی هستند و حد آستانه غلظت آنها براي 
اعمال اثر بازدارندگی متفاوت است. اسانس هاي 
رزماري و بابونه بیشترین تاثیر را بر یوالف وحشی 
داشته اند و ساقه این گیاهان نسبت به برگ داراي اثر 

   .(Anosheh et al., 2011)بیشتري بوده است
ند  دلیلی براي کاهش مصرف تحقیق حاضر می توا

بهبود چرخه بیولوژیک  کودهاي شیمیایی در مزرعه و
توان با بررسی اثر  گیاه ترخون بر  باشد و همچنین  می

علف هرز یوالف در جهت کنترل ارگانیک این 
ثري برداشت و مؤهرز در کشاورزي گام  گیاهان

  باعث تحقق امر کشاورزي پایدار شد.

     
  مواد وروش ها

یش در گلخانه دانشگاه آزاد واحد شیراز به آزما
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی 

 -با سه تکرار و سه عامل اجرا شد که عامل ها شامل :ا

 : bعامل  - 2گیاهان مرزه و ترخون می باشد  : aعامل 
درصد وزن خاك از  6و 2،4 ،0سطح به میزان  4در 

:  شامل برگ و cمل عا - 3پودر گیاهان استفاده  شد. 
(نسبت خاك گلدانها شامل ساقه  گیاهان مذبور  بود 

.اندام هاي گیاه ترخون و   ماسه و پیت) ،خاك 2:3:3
مرزه  بعد از خشک کردن در سایه  بصورت پودر 

درصد وزن گلدانها  6و 0،2،4درآمد و به نسبتهاي
ترکیب شد. سپس آبیاري انجام گرفت  بعد از 

ا آبیاري تکرار شد. بعد از گذشت یک هفته مجدد
بذر یوالف خودروي در  12روز تعداد  12گذشت 

روز پس از  13گلدانها کاشته و آبیاري شد.  تا 
کاشت بذرها هر روزتعداد جوانه زنی شمارش شد  و 

گیاهچه  به طور تصادفی در  5تعداد  14در روز 
روز از کاشت  30گلدانها باقی گذاشته شد. بعد از 

وزن تر    ,طول ریشه چه  ,ساقه چه اصلیطول  بذرها 
و خشک گیاهچه  اندازه گیري  شد و پارامترهایی 

درصد جوانه زنی و سرعت  ،مانند کارایی سبز شدن
  جوانه زنی و درصد بازدارندگی محاسبه شد.

  هکارایی سبز شدن براي هر تیمار با استفاده از معادل

)1   (  EE(%)=[(a/3+b/5+c/7+d/9)/S]*10سبه محا
   شد.
  a،b،c وd  به ترتیب  تعداد بذرهاي جوانه زده در

تعداد کل  Sروز پس از کاشت و 13و7،9،11روزهاي
  .بذر ها می باشد

 PG=100(n/N)  )2(درصد جوانه زنی طبق معادله   

  محاسبه شد. 
تعداد کل  Nتعداد بذرهاي جوانه زده  و ،nکه

 .بذرهاي کشت شده می باشد

  )         3( استفاده از فرمولسرعت جوانه زنی با  
R=(∑D.n)/∑n                                                                                                                

،n جوانه زده در روز   تعداد بذرهايD وD   تعداد
  .محاسبه شد ،روزهاي سپري شده از شروع آزمایش
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 -Control )] )4دگی از فرمول(درصد بازدارن 

Extract]/Control]*100 =                                   درصد بازدارندگی 

تعداد بذرهاي جوانه زده در  ،محاسبه شد. در آن
تعداد بذرهاي جوانه زده در  ،(control)تیمار شاهد

می باشد. بنیه  (Extract)تیمار عصاره یا بقایاي گیاهی
ضرب درصد سبز شدن در طول بذر از حاصل 

 5گیاهچه محاسبه شد و طول گیاهچه از میانگین طول 
گیاهچه که به طور تصادفی در گلدانها باقی مانده 

تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از  بودند بدست آمد.
انجام شد و براي مقایسه میانگین از  SAS نرم افزار

  ده شدآزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفا
 

 نتایج و بحث

روند سبز شدن بذر یوالف خودروي بر اساس 
تیمارهاي اعمال شده  در شرایط گلخانه در طی یک 

نتایج حاصل از جدول  روزه بوده است.  30دوره 
یک نشان داد که درصد بازدارندگی و طول ساقه ، 
وزن تر و طول گیاهچه در سطح  احتمال یک درصد 

نی دار داشته اند و بنیه در مرزه و ترخون تفاوت مع
بذر و نسبت وزن خشک به وزن تر در سطح پنج 
درصد تفاوت معنی دار نشان دادند. درصد سبز 
شدن،کارایی سبز شدن، درصد بازدارندگی، طول 
ساقه، وزن تر،  طول گیاهچه و بنیه بذر در غلظت هاي 
مختلف در سطح یک درصد تفاوت معنی دار داشتند 

ت ریشه به ساقه در سطح پنج اما طول ریشه و نسب
  درصد معنی دار بود. 

همچنین نسبت ریشه به ساقه در به کارگیري اندام 
هاي مختلف(ساقه و برگ) در سطح یک درصد 
تفاوت معنی دار داشته اما نسبت وزن خشک به تر 

نتایج گیاهچه در سطح پنج درصد معنی دار بود. 
 Abbasi) (عباسی و همکارانبدست آمده از  پژوهش 

et al., 2008  حاکی از کاهش شدید جوانه زنی بذور

تاثیر دگرآسیبی بخش هاي  یوالف وحشی تحت 
مختلف گیاه کلزا در هر دو آزمایش(جوانه زنی و 

در غلظت بیان کردند که  آنها بوده است  )اي هگلخان
هاي باال عصاره آبی اندام هوایی گیاه کلزا، این 

نحوي که بذر قدرت  هنفوذ کرده ب ترکیبات در بذر 
ی دهد درصد و سرعت سبز محیات خود را از دست 

شدن بذور یوالف وحشی تحت تیمار با پودر اندام 
. درصد سبز کلزا با کاهش روبرو بوده است هوایی 

شدن، طول ساقه، طول گیاهچه و نسبت وزن خشک 
هاي مختلف از مرزه و ترخون در  به تر در نسبت

اري نشان دادند و سطح یک درصد تفاوت معنی د
کارایی سبز شدن، درصد بازدارندگی و وزن تر در 

چه، وزن  سطح پنج تفاوت معنی دار داشتند. طول ساقه
و طول گیاهچه در برگ و   به ساقه  تر، نسبت ریشه

ساقه مرزه و ترخون در سطح یک درصد معنی دار 
  .بود

درصد سبز شدن، کارایی سبز شدن، نسبت ریشه به 
یاهچه و بنیه بذر در غلظت هاي مختلف ساقه، طول گ

اندام هاي برگ و سافه در سطح یک درصد تفاوت 
درصد بازدارندگی، طول ریشه و   .معنی داري داشت

   .)1وزن تر در سطح پنج درصد معنی دار بود (جدول 
 Labafi Hossien)  (همکاران  آبادي و نیحس یلباف

abadi at el., 2009  اهچهیکه رشد گ گزارش کردند 
 ریو ماشک گل خوشه اي تحت تاث یوحش والفی   ي

 یی. شناساافتیکاهش  یگندم در حال جوانه زن بذر
تواند  یم اهانیدر گ یبیهاي عمل مواد دگرآس زمیمکان

مواد به  نیو استفاده از ا   دیتول ،یمعرف در  ینقش مهم
 ریاز جنبه هاي تاث یکیداشته باشد.  یصورت عمل

 اهان،یبر گ کیآللوپات  باتیترک از جمله یطیتنش مح
است.  ژنیهاي آزاد اکس کالیانواع راد دیتول
 دهايیپیقادرند با حمله به ل ژنیاکس آزاد هاي لکایراد
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   .).Farooq and Azam, 2006(سلول شوند  (DNA) یماده ي وراثت بیسبب تخر ،نیپروتئ غشا، 

  
 تجزیه واریانس صفات  علف هرز یوالف خودروي-1جدول

Table 1 - Analysis of variance for Oat germination and seeding traits  
منابع 

 تغییرات
Sources 
changes  

درجه  
آزاد
 ي
Df 

 درصد 
 جوانه زنی

Percentag
e 

germinati
on  

سرعت 
 زنی جوانه

Germin
ation 
rate  

کارایی 
 زنی جوانه

Germin
ation 

efficienc
y  

 درصد
بازدارند

گی
Percent 
inhibitio

n  
 
  

  طول
 ریشه چه
Root 

length  

  طول
 ساقه چه
Shoot 
length  

 وزن تر
Wet 

weight  

وزن 
 خشک
Dry 

weight  

نسبت 
ریشه به 

 ساقه
Root : 
shoot 

طول 
گیاهچ

 ه
Seedl

ing 
lengt

h  

بنیه 
  بذر

Seed  
vigor  

نسبت وزن 
خشک به 

 وزن تر
Dry :  
Wet  

 بلوك
Block  

2  193.08  .41  10.30  2.92  .33  13.79*  .0001  .00005  .00088  16.89
*  

3825
32*  

.0003  

 aفاکتور
Factor a 

1  212.52  2.62  14.90  2283**  .88  116.4**  .0021**  .00011  .006  144.4
9**  

7486
13*  

.008*  

 bفاکتور
Factor b 

3  2034.2**  17.14  270.06**  2988**  181.58*  76.1**  .0018**  .00004  .2961*  488.6
1**  

7104
498*

*  

.0016  

 cکتورفا
Factor c 

1  54.18  7.68  9.33  301.5  2.99  4.05  .00014  .00016  .029**  32.6  6664
3  

.0067*  

 abاثر متقابل
Interaction 

ab 

3  609.52**  11.77  43.01*  662.1*  3.29  12.26**  .00032*
*  

.0008  .0025  24.6*
*  

6881
041*

*  

.0029**  

 acاثر متقابل
Interaction 

ac 
 

1  50.02  8.7  9.03  168.3  2.68  95.34**  .0005**  .000016  .05**  61.42
**  

4241
93  

.0015  

 bcاثر متقابل 
Interaction 

bc 

3  1163.07**  18.89  190.1**  1843.7*  11.45*  6.104  .00017*  .000046  .021**  29.5*
*  

5937
70**  

.00007  

 اثر متقابل
Abc 

Interaction 
abc 

3  9.57  14.06  4.62  21.004  1.45  1.52  .00004  .000072  .0027  5.88  9704  .002  

 خطا
Error  

30  127.6  8.83  10.98  179.7  1.38  2.57  .000051  .00008  .0031  4.86  1145
95  

.0005  

 ضریب تغییرات
Coefficient 

of 
variation  

47  18.37  9.46  17.79  18.50 19.40  8.01  9.9  17.2  18.01  8.5  20.54  16.43  

  *در سطح پنج درصد معنی دار
  درصد معنی دار** در سطح یک 

*, **: Significant at the 5% and 1% respectively  
  برگ و ساقه c=فاکتور     4،6و2و0تیمارهاي b=گیاه مرزه و ترخون    فاکتورa=فاکتور

Factor a=savory and targon  factor b=(0,2,4,6)%  factor c=leaf and stem 
 
 

نشان داد که بیشترین درصد  2نتایج جدول  
قایاي گیاهان مرزه و ترخون بیشترین تاثیر را در ب

کاهش سبز شدن داشته است. گیاه مرزه  در تیمار 
شش درصد بیشترین تاثیر را درکاهش درصد سبز 

طول ساقه  ،طول ریشه چه ،کارایی سبز شدن ،شدن
طول   ،نسبت ریشه به ساقه ،وزن خشک ،وزن تر ،چه

داشته  گیاهچه و بنیه بذرعلف هرز یوالف خودروي
 یي جوانه زن کنترل علف هاي هرز در مرحله است .

در کاهش  ییتواند نقش به سزا یبذر م و استقرار 

 یزراع اهانیخسارت علف هاي هرز در مزارع گ
 یي آب هعصار  یبیدگرآس ییتوانا یداشته باشد.  بررس

غشاء  داريیو پا اهچهیجو بر رشد گ ییاندام هوا
 کیبه عنوان  یحشو والفیچچم و  اهچهیگ یسلول

غلظت  شیخسارت زا انجام شده که با افزا کار ساز و 
در  اهچهیجو کاهش وزن خشک گ یآب ي هعصار

 شیبا افزا .شد مشاهده و چچم  یوحش والفی اهانیگ
  در یزمان جوانه زن نیانگیجو م یعصاره آب   غلظت

 افتی شیافزا چچم و یوحش والفی ي هاهچیگ 
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)(Frhvvdy et al., 2008.  گیاه ترخون در تیمار شش
درصد کمترین تاثیر را در سرعت سبز شدن داشت و 
در نسبت ریشه به ساقه تیمار شش درصد بیشترین 
کاهش را نشان داد.تیمار دو درصد  نسبت به شاهد 
کاهش داشت و در قسمت طول گیاهچه بیشترین تا 
ثیر در چهار و شش درصد بود و تیمار دو درصد 

هش داشته است. بیشترین درصد نسبت به شاهد کا
سبز شدن مربوط به تیمار شاهد گیاه مرزه و کمترین 
درصد سبز شدن  مربوط به تیمار شش و چهار درصد 
گیاه مرزه و تیمار شش درصد ترخون بوده است. 
بیشترین سرعت سبز شدن مربوط به بقایاي ترخون 
شش درصد و تیمار شاهد مرزه بوده و کمترین 

مربوط به تیمار دو درصد مرزه بوده سرعت سبز شدن 
است. بیشترین کارایی سبز شدن مربوط به شاهد مرزه 
و شاهد ترخون بوده وکمترین کارایی سبز شدن طول 
ساقه وزن تر وزن خشک نسبت ریشه به ساقه طول 
گیاهچه بنیه بذر و همچنین بیشترین درصد 
بازدارندگی به تیمار شش درصد مرزه تعلق داشته 

کاهش وزن تر و خشک  بخش  ).2ول است (جد
هوایی یوالف وحشی نیز نشان دهنده افزایش تولید 

گیاهی در خاك  مواد سمی در حین پوسیدگی بقایاي 
می باشد که منجر به کاهش رشد گیاهچه ها می 
گردد مواد بازدارندة مترشحه از بخش ریشه در مهار 

و اندام هوایی علف هرز یوالف وحشی  رشد ریشه 
بیشتري نسبت به بخش هوایی از خود نشان داد.  تاثیر

کاربرد اندام هوایی و ریشه باعث کاهش جوانه زنی و  
رشد علف هرز یوالف وحشی گردیده و به گیاه 

علف هاي هرز در  زراعی کمک می کند زودتر از 
مزرعه مستقر شده و با جذب سریعتر منابع آب، مواد 

د پیروز شو غذایی و نور در رقابت با علف هاي هرز
(Abbasi et al., 2008) . کمترین طول ریشه به تیمار

 ) .2(جدول شش درصد ترخون تعلق داشته است
  Abas dokht ) یچ ییعباس دخت و چا قاتیتحق

and Chayechi, 2004)  اهینخود س ايینشان داد که بقا 
سورگوم،  یجوانه زن سبب کاهش درصد و سرعت 

  دگان گزارش کردند کهوآفتابگردان شد. نامبر  ایسو
از    شتریبِ بیبه مواد دگرآس یواکنش سرعت جوانه زن 
 نوهمکارا بود . مطالعات اورزاك  یدرصد جوانه زن 

(Orzak et al., 2003)  بیتخر شیافزا انگریب زین  
 جهینت   و در  یخردل وحش اهچهیدر گ یغشاهاي سلول 

ي آن تحت   اهچهیکاهش سرعت ظهور و رشد گ
جوانه زنی  .آفتابگردان بود ايیعصاره ي بقا ریتاث

گندم از یوالف بیشتر بوده  و با در نظر گرفتن اثر 
بازدارنده آللوپاتیک اسانس گیاهان دارویی، اسانس 

دارویی رزماري و بابونه به عنوان  هاي ساقه گیاهان 
علفکش هاي طبیعی براي یوالف وحشی قابل توصیه 

  ). Benyas et al., 2010( می باشند

هاي بکار  نتایج حاصل از اثر متقابل تیمارها و اندام
رفته گیاهان مذبور نشان داد که کمترین درصد سبز 
شدن و سرعت سبز شدن به تیمار دو درصد برگ و 

وزن تر و نسبت  ،ساقه چه  ،کمترین طول ریشه چه
ریشه به ساقه به تیمار برگ شش درصد تعلق داشته و 

گی مربوط به تیمار شش بیشترین درصد بازدارند
درصد ساقه می باشد البته بیشترین وزن خشک وتر به 

مکانیسمی که ). 3تیمار شاهد برگ  تعلق دارد(جدول
سبب کاهش جوانه زنی بذرها می گردد احتماال 

آنزیمهایی همچون آلفا    مربوط به کاهش فعالیت
بذر نقش مهمی دارند .    نیز جوانه آمیالز است که در 

متعددي چون کاهش تقسیمات    عوامل برآیند همچنین
آنزیمهاي  نوك ریشه، کاهش    میتوزي در مریستم

کاتالیز کننده فرآیندهاي حیاتی گیاه و اختالل در 
در حضور مواد دگرآسیب    جذب یون هاي معدنی که
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  . ) Ebrahimi kia, 2001(  شود ي گیاه می ها رستسبب کاهش میزان رشد دانه    دهد می مانند فنولها رخ 

 صفات مورد مطالعه در علف هرز یوالف خودروي در نسبتهاي مختلف مرزه و ترخون مقایسه میانگین -2جدول
Table 2 - Comparison of mean traits in oats weed in different proportions, savory and tarragon 

 تیمار
Treatment  

  درصد
 زنی  جوانه

Percentage 
germination  

  سرعت
جوانه 

 زنی
Germin
ation 
rate  

  کارایی
 جوانه زنی

Germination 
efficiency  

 درصد
بازدارندگی

Percent 
inhibition  

  

  طول
ریشه 

 چه
Root 
lengt

h  

طول 
ساقه 
 چه

Shoot 
lengt

h  

وزن 
 تر

Wet 
weigh

t  

وزن 
 خشک
Dry 

weight  

نسبت 
ریشه به 

 ساقه
Root : 
shoot 

طول 
 گیاهچه
Seedlin
g length  

بنیه 
بذر

Seed 
vigor  

نسبت وزن خشک 
 به وزن تر

Dry : Wet  

a1b1  86a  32.93a  27.1a  0d  11.5a  22.6a  .079a  .013ab  .5a  31.1a  2955a  .16a  
a1b2  57.8bcd  28.6b  17.6bc  30.2ab  5.4c  18.8c  .094a  .01dc  .29b  24.2c  1203

d  
.14a  

a1b3  46.8d  32.2ab  14.52cd  43.2a  3.5d  18.2c  .069a  .01cde  .19c  21.7c  1018
de  

.15a  

a1b4  46.8d  30.87ab  13.03d  44.4a  1.6e  14.1d  .041b  .007f  .12d  15.6d  756e  .18a  
a2b1  72.16ab  31.4ab  24.1a  0d  10.4a  23.1a  .091a  .015a  .44a  33.9a  2539

b  
.16a.  

a2b2  56.5cd  30.6ab  16.45bcd  24.3bc  8.4b  22.4a  .08a  .011bc  .28b  28.9b  1653c  5.25a  
a2b3  69.1bc  31.23ab  19.27b  9.2cd  3.4de  21.2a

b  
.071a  .008dfe  .15dc  24.6c  1720c  .12a  

a2b4  54d  33.2a  16.8bcd  29.1ab  2.6de  19.4b
c  

.069a  .008fe  .13d  22.1c  1175
e  

.1a  

 .مقایسات در هر ستون جداگانه انجام شده است 

 نی دار ندارند.اعدادي که داراي حروف مشترك می باشند تفاوت مع 

 • Comparisons are done on each column separately. 
  • the numbers of common letters are not significantly different.  

a1=مرزه     a2=ترخون         b1=شاهد         b2=درصد 2تیمار         b3= درصد 4تیمار        b4=درصد 6تیمار 

a1=savory        a2=tarrgon          b1=0%     b2=2%         b3= 4%        b4=6% 
 
 

 مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در علف هرز یوالف خودروي در نسبتهاي مختلف برگ و ساقه -3جدول 
Table3 - Comparison weed out traits in oat leaves and stems in various ratios 

 تیمار
Treatment  

  درصد
وانه ج

 زنی
Percent

age 
germina

tion  

  سرعت
 جوانه زنی

Germinatio
n rate  

  کارایی
 جوانه زنی

Germinati
on 

efficiency  

درصد 
بازدارندگی

Percent 
inhibition  

  

  طول
 ریشه چه

Root 
length  

طول 
ساقه 
 چه

Shoot 
lengt

h  

 وزن تر
Wet 

weight  

وزن 
 خشک
Dry 

weight  

نسبت 
ریشه به 

 ساقه
Root : 
shoot 

طول 
 گیاهچه
Seedlin
g length  

بنیه 
بذر

Seed 
vigor  

نسبت 
وزن 

خشک به 
 وزن تر
Dry : 
Wet  

b1c1 80.3a 32.7ab  25.4a  0e  10a  22.5a  .08ab  .012b  .44a  32.5a  2620a  .14bc  
b1c2  80.3a  31.6abc  25.6a  0e  11.5a  23.3a  .087a  .015a  .48a  34.8a  2817a  .17a  
b2c1  69ab 30.8abc  21.8ab  11.2de  5.8b  19.5c  .075bc  .01bc  .29b  25.4bc  1757b  .13bc  
b2c2  45.3d  28.3c  12.1e  45.5ab  6.1b  21.6a

b  
.076bc.  .012b  .28b  27.8b  1261b

cd  
.15ab  

b3c1  63.6bc  32.9ab  18.56bc  22.58dc  4.7b  20.4b
c  

.074bc  .009c  .22bc  25.1c  1598b
c  

.12c  

b3c2  49.6cd  30.5bc  15.2dc  33.5bc  2.3dc  19.02
c  

.067d  .009c  .12de  21.3d  1064d  .14bc  

b4c1  38.6d  30.8abc  10.2e  50a  3.05c  16.35
d  

.061d  .008de  .18cd  19.4de  748.5
d  

.13bc  

b4c2  62.1bc  33.9a  19.6b  23.4cd  1.2d  17.2d  .04e  .007d  .06e  18.4e  1153c
d  

.13bc  

 .مقایسات در هر ستون جداگانه انجام شده است 

  که داراي حروف مشترك می باشند تفاوت معنی دار ندارند.اعدادي 
 • Comparisons are done on each column separately. 

  • the numbers of common letters are not significantly different. 
b1=شاهد         b2=درصد 2تیمار         b3= درصد 4تیمار        b4=درصد 6تیمار   c1=ساقه   c2=برگ   

b1=0%     b2=2%         b3= 4%        b4=6%      c1=stem  c2=leaf  
  

 
طول  ،کارائی سبز شدن ،کمترین درصد سبز شدن

بنیه بذر وبیشترین درصد بازدارندگی مربوط  ،گیاهچه
به تیمار شش درصد ساقه مرزه می باشد و بیشترین 
طول ریشه مربوط ساقه دو درصد مرزه و کمترین 
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نسبت ریشه به ساقه تیمار برگ شش درصد مرزه می 
 Baleroni  2000(باالرونی و همکاران ). 4باشد(جدول

et al., (  برخی ترکیبات فنولی  شاهده کردند کهم
چه گیاهان را در مقایسه  شدیدا طول ریشه چه و ساقه

 Abbasi) عباسی و همکارانبا شاهد کاهش می دهد . 

et al., 2008) درصد سبزشدن بذور دکه گزارش کردن
یوالف وحشی از یک روند کاهشی منظم طی تیمار 
با مقادیر مختلف پودر اندام هاي گیاه کلزا برخوردار 

سرعت سبز شدن روزانه بذور یوالف وحشی  ه بود

طی تیمار با مقادیر مختلف پودر اندام هاي گیاه کلزا 
نسبت به گروه شاهد برخوردار  از کاهش معنی داري 

است. کاهش وزن خشک ریشه گیاه یوالف بوده 
وحشی طی تیمار با مقادیر مختلف پودر اندام هاي 

گیاه کلزا از نظر آماري نسبت به گروه شاهد معنی دار  
یوالف  بوده است . کاهش وزن خشک اندام هوایی 

وحشی در اثر متقابل اندام ها و مقادیر مختلف پودر 
ی دار خشک گیاه کلزا نسبت به گروه شاهد معن

   ده است. گردی
  

 مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در علف هرز یوالف خودروي در نسبتهاي مختلف برگ و ساقه مرزه و ترخون -4جدول
Table4 - Comparison of oat weed out traits in various proportions, savory and tarragon leaves and stems 

 تیمار
Treatment  

درصد 
 جوانه
 زنی

Percent
age 

germina
tion  

  سرعت
 جوانه زنی

Germinatio
n rate  

  کارایی
 جوانه زنی

Germinati
on 

efficiency  

 درصد
بازدارندگی

Percent 
inhibition  

  

 طول
ریشه 

 چه
Root 
lengt

h  

 طول
 ساقه چه
Shoot 
length  

 وزن تر
Wet 

weight  

وزن 
 خشک
Dry 

weight  

نسبت 
ریشه به 

 ساقه
Root : 
shoot 

طول 
 گیاهچه

Seedling 
length  

بنیه 
بذر

Seed 
vigor  

نسبت وزن 
خشک به 

 وزن تر
Dry : Wet  

a1b1c1 86a 32.6abc  27.1a  0g  11bcd
e  

21bcde  .074bcd
e  

.012cde  .52a  32bcd  2769a
b  

.16bcde  

a1b1c2  86a  33.1abc  27.06a  0g  12a  24.2a  .084ab  .015ab  .49a  36a  3142a  .17bc  
a1b2c1  69abc  29.7bc  22.2abc  16.3e  5.4g  16g  .066de  ٠

.009def
g  

.33bc  21gh  1487
de  

.136bcdef  

a1b2c2  46.6de  27.5c 13def  44.1efg  5.4ab
cd  

21.6abc
d  

.077bcd  .012cd .25cde  27ef  1244
e  

.15bcde  

a1b3c1  46.6cde  34.7ab  17.3cde  39abc  5.3cd
e  

17.8fg  .068cde  .009efg  .28bcd  23fgh  1138
e  

.13cdef  

a1b3c2  44de  29.6bc  11.7ef  47.4ab  1.8gh  18.5efg  .07cde  .012cde  .09fgh  20hi  897ef  .17bcd  
a1b4c1  33e  30.8abc  9.08f  60a  2.2fg

h  
12h  .046f  .007g  .19def  14j  467f  .14bcdef  

a1b4c2  60.6bcd  30.9abc  16.9cde  28.8bcdef  .94h  16.2g  .036f  .008fg  .05h  17ij  1032
ef  

.21a  

a2b1c1 74.6ab  32.8abc  23.9ab  0g  9.1b  23.9ab  .092a  .013bc  .37b  33abc  2467
bc  

.14bcde  

a2b1c2  74.6ab  30bc  24.2ab  0g  11.8a  22.3abc
d  

.09a  .016a  .52a  34ab  2611a
bc  

.18ab  

a2b2c1  69abc  31.9abc  21.5abc  6.20fg  6.2dc  23.1abc  .085ab  .011cde  .26cde  29cde  2025c
d  

.13cdef  

a2b2c2  44ed  29.2bc  11.3ef  42.4abcd  6.9c  21.6abc
d  

.075bcd
e  

.012bcd  .31bc  28de  1282
e  

.15bcde  

a2b3c1  74.6ab  31.1abc  19.1bc  -1.2g  4.1de
f  

22.09ab
c  

.08abc  .01cdef  .17efg  27ef  2020c
d  

.123def  

a2b3c2  63.6bcd  31.3abc  18.7bcd  19.6cdefg  2.8fg
h  

19.5def  ٠۶۵.de  .008fg  .13fgh  22gh  1419
de  

.12ef  

a2b4c1  44.3ed  30.4abc  11.4ef  40.1abcd  3.8ef
g  

20.07cd
ef  

.076bcd  .009def
g  

.18efg  24gh  1100
e  

.12ef  

a2b4c2  63.6bcd  36a  22.3abc  18.1defg  1.5h  18.2efg  .062e  .006g  .08gh  19ih  1250
e  

.10f  

 .مقایسات در هر ستون جداگانه انجام شده است 

 که داراي حروف مشترك می باشند تفاوت معنی دار ندارند اعدادي. 
 • Comparisons are done on each column separately. 

  • the numbers of common letters are not significantly different.  
a1=مرزه     a2=ترخون              b1=شاهد         b2=درصد 2تیمار         b3= ددرص 4تیمار        b4=درصد 6تیمار 

a1=savory        a2=targon          b1=0%     b2=2%         b3= 4%        b4=6% 
c1=   ساقه c2=برگ      c1=stem       c2=leaf 

  
اکثر ترکیبات دگرآسیب با این ویژگی مشخص 

که ترکیباتی فعال در محل هاي متعدند و  می شوند 
آیند هاي مختلف فیزیولوژیکی توانایی اختالل در فر

فعالیت ترکیبات دگرآسیب را  گیاه هدف را دارند.  
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 ادد توان توضیح تنها با یک عمل واحد نمی

) Gniazdowsk and  Bogatek, 2005 ( .نشان دادند  آنها
بازدارنده  که عصاره هاي فنولی کلزا شامل ترکیبات

 باشند. رشد دانه رست هاي گیاهان مختلف می
 ات فنولی موجود در عصاره اندام هوایی و ریشهترکیب

ساقه  کلزا قادر به کاهش شدید رشد طولی ریشه چه و
 ( دباشن چه دانه رست ها سویا در مقایسه با شاهد می

Haddadchi  and Gerivani, 2009.(  ترکیبات فرار
بذرهاي  قهوه اي و سیاه جوانه زنی    موجود در خردل

تجمع   .) (Oleszek, 1987 کاهو را کاهش داده است
مواد دگر آسیب را در اندام هاي هوایی (شاخه و 

 .)Narwal,1996 (داند  برگ ) بیشتر از اندام ریشه می
استفاده از مواد گیاهی حاصل از بخش هوایی گیاه 

کاهش  در مزارع می تواند موجب  ترخون و مرزه
درصد وسرعت سبز شدن بذور علف هرز یوالف 

اه زراعی فرصت کافی براي رشد و وحشی شود تا گی

داشته باشد اثرات بازدارندگی با  توسعه کانوپی خود 
ترخون و گیاه   پودر اندام هاي مختلف افزایش مقادیر 

این شدت بیشتري یافته است اثرات دگرآسیبی  مرزه
و ماده موثره موجود در بخش هاي هوایی نه  دو گیاه

د، بلکه از رشد و تنها بازدارنده جوانه زنی بذر می باش
نمو اولیه علف هرز یوالف وحشی به شدت 

است بنابراین با در نظر گرفتن اثر  جلوگیري کرده
بازدارنده آللوپاتیکی بقایاي این دو گیاه می توان به 
عنوان علف کش طبیعی براي مطالعات آتی بروي 

  یوالف از آنها استفاده کرد.
 

  سپاسگزاري
ه کارشناسی ارشد این پژوهش بخشی از پایان نام

که با حمایت دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد بوده 
بدین وسیله اسالمی واحد شیراز  انجام شده است. 

به شیراز نگارندگان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
  .کنندتشکر و قدردانی می  شانجهت حمایت
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