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  چکیده

در  (.Amaranthus retroflexus  L) گل علف هـرز تـاج خـروس    عصاره هاي آبی برگ، ساقه، ریشه وبه منظور بررسی پتانسیل دگرآسیبی 
 آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب یک طرح کامالً) .Brassica napus L(مراحل مختلف رشد بر جوانه زنی  بذر و رشد گیاهچه کلزا 

و  50هـاي صـفر،   در این پژوهش اثر عصاره آبی برگ، ساقه، ریشه و گل در غلظت. انه انجام گردیدتصادفی در سه تکرار در شرایط آزمایشگاه  و گلخ
چهارگانه بر درصد جوانه زنی، بلندي هیپوکوتیل و بلندي ریشه اولیه و وزن خشـک هیپوکوتیـل و    درصد، به صورت یک گانه، دوگانه، سه گانه و 100

) گل+ریشه+ساقه+برگ(ها مخلوط چهارگانه عصاره% 100 تایج نشان داد که در مرحله رسیدگی کامل، غلظتن. ریشه اولیه کلزا مورد بررسی قرار گرفت
برگی بیشترین اثر بازدارنـدگی بـر طـول     20در مرحله. رست کلزا اعمال نمودبیشترین اثر بازدارندگی را بر جوانه زنی کلزا و وزن خشک هیپوکوتیل دانه

مخلوط چهارگانـه  % 50 در مرحله رسیدگی کامل، غلظت. مشاهده شد) ریشه+ساقه+ برگ(ها مخلوط سه گانه عصاره% 100 هیپوکوتیل کلزا در غلظت
+ سـاقه + بـرگ (هـا  مخلوط سه گانه عصاره% 100 برگی غلظت 2-4در مرحله . ها بیشترین اثر بازدارندگی را بر بلندي ریشه اولیه کلزا نشان دادعصاره
  .گی را بر وزن خشک ریشه چه نشان دادبیشترین اثر بازدارند) ریشه

  
  هرز، مرحله رویشی، مرحله گلدهیاثرات تجمعی دگرآسیبی، علف :هاي کلیديواژه

  
    1 مقدمه

، آب، فضـا و نـور بـا    ییهاي هرز نه تنها براي عناصر غـذا علف
گیاهان زراعی رقابت می کنند بلکه با سایر اثرات خود از جمله پناهگاه 

ها، دخالت در رشد گیاهان زراعی توسط رها کـردن  حشرات و بیماري
در محیط ریشه گیاهان زراعـی و دخالـت در عملیـات     ییمواد شیمیا

 ,.et al(دهنـد  کـاهش مـی   درصـد  25-45عملکرد آنها را  ،برداشت
2007 Jabran .(هاي هرز کاهش عملکرد گیاهان زراعی توسط علف

 ,.et al(آنهاسـت    نتیجه مستقیم دگرآسیبی و رقابت و یا عمل توأم
2001 Alam  .(     دگرآسیبی به عنوان اثرات مضـر، مسـتقیم یـا غیـر

کـه وارد   ییمستقیم گیاهان بر یکدیگر بواسطه تولید ترکیبات شـیمیا 
 ,.et al., 2006  Bogatek et al( شـود گردند، تعریف میمحیط می

2005; Turk .(هاي دگرآسیب به طور معمول متابولیت ییمواد شیمیا
هایی چون برگ، پوست، ریشه، گل، نویه گیاهی هستند که در اندامثا
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ایـن مـواد   . شـوند ها یافت میمیوه، ریزوم، گرده، دانه و یا سایر اندام
، ترشـح  ییممکن است مواد محلول در آب باشند کـه بواسـطه آبشـو   

 Turk(گردند ریشه، تبخیر و پوسیدن بقایاي گیاهی در محیط آزاد می
& Tawaha, 2003 .( ترکیبات دگرآسیب از راه دخالت در فرآیندهاي

، تعـادل  یی، از جمله جذب عناصر غذاییمهم فیزیولوژیک و بیوشیمیا
هاي گیاهی، روابط آبی گیاه، جوانه زنی، فتوسـنتز، تـنفس و   هورمون

 & Kayodeن،  رشد و نمو گیاهان را مختل مـی سـازند  ییسنتز پروت
Ayeni, 2009)  Nasr Isfahan & Shariati, 2007;  .(  

هـاي ارزیـابی زیسـتی بـراي بررسـی      یکی از مهم ترین تکنیک
دگرآسیبی، استفاده از عصاره آبی برگ یا ریشه گیاه و مشاهده اثر این 

اگـر  . هاي حساس اسـت ها بر جوانه زنی و رشد ریشه چه گونهعصاره
هـاي  شود که واکنش بذر یا گیاهچـه بـه عصـاره   چه اغلب فرض می

 ناشی از اثرات دگرآسـیبی اسـت، امـا احتمـال دارد کـه      گیاهی کامالً
مـورد آزمـایش اعمـال کننـد      ها اثرات اسمزي منفی بر گونـه عصاره

)Wardle et al., 1992 .(    بسیاري از مواد سمی گیـاهی کـه موجـب
هاي گیـاهی و خـاك   شوند، از بافتبازدارندگی جوانه زنی و رشد می

ـ ). et al., 2005 Turk(اند شده ییجداسازي و شناسا  ییواد شـیمیا م
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هـا،  نـون ییدها، کوییدهاي فرار، فنیل پروپانوییمختلفی از جمله ترپنو
دها ییها، سیانوژنیک، گلوکوزیدها، استرودها، تاننییها، فالونوکومارین
هـاي هـرز وجـود دارندکـه     هاي مختلـف علـف  دها در اندامییو آلکالو

شد گیاهان زراعی رهـا  ، ترشح و پوسیدن در محیط رییبواسطه آبشو
ن ییمـواد دگرآسـیب در غلظـت پـا    ). et al., 2001 Alam(شوند می

بازدارندگی کمی ایجاد کرده و حتی ممکن است تسریع رشد نیز اتفاق 
مواد ). ;Inderjit & Dakshini, 1995) Chung et al., 2003 بیفتد
هـاي خـاص   ها در غلظـت دگرآسیب که از رشد برخی گونه ییشیمیا

هاي دیگر را کنند، ممکن است رشد همان گونه یا گونهارندگی میبازد
  )). et al., 2005 Turk(هاي کم تسریع نمایند در غلظت

هاي مختلف یک است که بخش ها نشان دادهنتایج برخی بررسی
  ,.et al  2008(گیـاه داراي پتانسـیل دگرآسـیبی متفـاوتی هسـتند      

Ashrafi Chung et al., 2003; .(هـا    هـا، بـرگ  سیاري از گونهدر ب
هـا در  دگرآسیب بوده و به طور کلی ریشـه  ییمنبع اصلی مواد شیمیا

ها مقادیر کمتر ترکیبات خاص و یا مواد شـیمیایی بـا   مقایسه با برگ
هـائو و  ). et al  Bonanomi ,. 2006(کننـد  سمیت کمتر تولید مـی 

یب در پژوهشـی ترکیبـات دگرآسـ    (Hao et al., 2007)همکـاران  
را بـه صـورت   ) .Cistus ladanifer L(هـاي گیـاه   موجود در بافـت 

ها نشان دادندکه جداگانه و مخلوط آزمایش کردند و نتایج پژوهش آن
مخلوط ترکیبات دگرآسیب اثرات منفی بیشتري نسبت بـه ترکیبـات   

  .دگرآسیب مجزا دارند
گزارش کردند کـه بـه طـور     (An et al., 2003)آن و همکاران 

. یابـد دار ترکیبات دگرآسیب با افزایش سن گیاه کـاهش مـی  کلی مق
 ,.Bokhari et al)  (1978درآزمایشی که توسط بخاري و همکاران 

انجام شد، مشخص گردید که سمیت عصاره مواد گیاهی که در مرحله 
ی که در مراحل اولیه یاهرسیدگی کامل برداشت شده بودند نسبت به آن

 اینـدرجیت و داکشـینی   . کمتـر بـود   و اواسط رشد تهیه شده بودنـد 
(Inderjit & Dakshini,1995)   بیان کردند که در ارزیـابی زیسـتی

جوانه زنی، رشد گیاهچه در مقایسه با جوانه زنی بذر، واکنش بهتري 
تـاج  . دهددگرآسیب از جمله اسید فنولیک نشان می ییبه مواد شیمیا

تـرین  كیکـی از خطرنـا  ) .Amaranthus retroflexus L(خـروس  
تـاج خـروس در سراسـر    . رودعلف هرز دنیا بـه شـمار مـی   هاي گونه

تابستان به سرعت رشد کرده و در میانه و پایان فصل رشد هنگامیکه 
ها از بین رفته است، به عنـوان یـک   ماندگی اثر علف کشتأثیر باقی

گـزارش  ). et al., 2003 Costea(شود مشکل در مزارع محسوب می
هاي خشک سـاقه تـاج خـروس موجـب     ه پسمانشده است که عصار

بازدارندگی یا کاهش درصد جوانه زنـی در ارقـام زیـادي از گیاهـان     
درآزمایشی اثر آللوپاتیک تاج ). et al., 2003 Costea(شود زراعی می

بررسی  (.Triticum aestivum L)بر جوانه زنی و رشد گندم  خروس
تـاج خـروس، بـر     گردید و مشخص شد که عصاره ساقه یا ریشه تـر 

جوانه زنی، طول هیپوکوتیل و ریشه اولیه و وزن خشک ریشـه اولیـه   

ــر بازدارنــدگی دارد  کاســتی و ). Qasem, 2006(گیاهچــه گنــدم اث
نشان دادند که اثـرات دگرآسـیبی    )et al., 2003 Costea(ن همکارا

ترکیب آلـی   31توان به بر جوانه زنی گیاهان دیگر را می تاج خروس
اما طـی پـژوهش    ،نسبت دادن شده از بقایاي خشک ساقه آ رهافرار 

دیگري مشخص شد که عصاره آبی ساقه و بقایاي گیاهی تاج خروس 
 ، جـو ).Triticum aestivum L( اثرات کمی بـر جوانـه زنـی گنـدم    

)Hordeum vulgare L.(ذرت ، )Zea mays L.( سویا ،(Glycine 

max L.)  و آفتابگردان)Helianthus annus L. (  در پتري دیـش و
 Alam et)آالم و همکـاران  . )et al., 2003 Costea(گلدان دارنـد  
al., 2001)  بیان کردند که اسید فرولیک موجود در ریشه تاج خروس

. دهدهاي معدنی را در بسیاري از گیاهان زراعی کاهش میجذب یون
این پژوهشگران همچنین بیان داشتند که عصاره آبی تاج خـروس در  

زنی قسمت در میلیون موجب بازدارندگی جوانه 108و  54 هايظتغل
قسمت در میلیـون   108اما غلظت  ،شودنمی ).Allium cepa L( پیاز

کاهش  درصد 67و  75آن طول ریشه چه و ساقه چه پیاز را به ترتیب 
  ).Tejeda-Sartorius & Rodriguez-Gonzalez. 2008(داد 

ــز ــیپــس ا ).Brassica napus L(ا کل  ز ســویا و نخــل روغن
)Guineensis elaeis L.(   سومین منبع تولید روغن نباتی جهان بـه

هـاي  طـی سـال  ). Shariati & Ghazizadeh, 1999( رودشمار می
اخیر در ایران توسعه و ترویج کشت کلزا مورد توجه مسئولین امر قرار 

استان فارس یکی از تولید کنندگان ). Khajepur, 2007(گرفته است 
هاي مختلف علف هرز از جمله خردل وحشی گونه. کلزا در ایران است

)Sinapis arvensis L. (توانند بـا رقابـت و اثـرات    و تاج خروس می
دگرآسیبی خود منجر به کاهش بازده تولید و میـزان محصـول کلـزا    

  ).Shariati & Ghazizadeh, 1999(گردند 
 ییشـیمیا  با توجه به اینکـه در خصـوص اثـرات تجمعـی مـواد      

هاي تاج خروس روي کلزا اطالعات کمی در دگرآسیب موجود در اندام
هدف از انجام این آزمایش بررسی اثـرات تجمعـی مـواد    . دست است

هـاي مختلـف تـاج خـروس روي     دگرآسیب موجود در اندام ییشیمیا
  .جوانه زنی بذر و رشد دانه رست کلزا بود

 
  هامواد و روش

هاي مختلف تاج خروس از رآسیبی اندامبه منظور بررسی اثرات دگ
برگی،  2-4 جمله برگ، ساقه، ریشه و گل در سه مرحله از رشد شامل

برگی و رسیدگی کامل، بذر تـاج خـروس درگلـدان و در شـرایط      20
ها در هر سـه مرحلـه انجـام    گلخانه کشت و برداشت هر کدام از اندام

 24دا و به مـدت  هاي مختلف از یکدیگر جپس از برداشت، اندام. شد
هـاي  انـدام . گراد در آون قرار گرفتند درجه سانتی 48ساعت در دماي 

   1تـا   5/0مختلف تاج خروس ابتـدا بـا دسـت بـه قطعـات کوچـک       
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هـا بـه   متري تقسیم و سپس در هر کدام از مراحل رشد، عصارهسانتی
 بر اساس تراکم  تاج خروس در(گرم  3/0و  18/0، 48/0، 2/1غلظت 
اجگـاه، وزن یـک بوتـه، وزن بـرگ، سـاقه، ریشـه و گـل و         منطقه ب

ساعت  24طور جداگانه به مدت  در یک لیتر آب و به) مؤثربارندگی  
هم زده شدند بار بهدقیقه اول هر سه دقیقه یک 15خیسانده شده و تا 

 100و  50هـاي  ، غلظت2و پس از عبور از کاغذ صافی واتمن شماره 
ا استفاده از دسـتگاه انـدازه گیـري قابلیـت     ب. ها تهیه گردیددرصد آن

هـدایت  ) ساخت آلمـان  METROHM, 644 مدل(هدایت الکتریکی 
ها براي تعیین پتانسیل اسـمزي آنهـا انـدازه گیـري     الکتریکی عصاره

 ها به صورت یک گانهدرصد عصاره 100و  50هاي اثر غلظت .شدند
شـه،  ری+سـاقه، بـرگ  +بـرگ (دوگانـه  ، )برگ، سـاقه، ریشـه و گـل   (

 ، ســه گانــه)گــل+گــل و ریشــه+ریشــه، ســاقه+گــل، ســاقه+بــرگ
ــرگ( ــاقه+ب ــرگ+س ــه، ب ــاقه+ریش ــاقه+س ــل، س ــل و +ریشــه+گ گ

بر درصد جوانه ) گل+ریشه+ساقه+برگ(و چهارگانه ) گل+ریشه+برگ
زنی، بلندي ساقه چه، بلندي ریشه چه، وزن خشک ساقه چـه و وزن  

ـ  . دیدخشک ریشه چه دانه رست کلزا بررسی گر ه صـورت  آزمـایش ب
تصـادفی بـا سـه تکـرار اجـرا       آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً

هـاي مجـزا، دوگانـه، سـه گانـه و      فاکتور اول شامل عصـاره . گردید
هاي عصاره 100و  50هاي صفر، چهارگانه و فاکتور دوم شامل غلظت

عدد بذر کلزا با اتانول  25زنی، ابتدا تعداد در آزمایش جوانه. نامبرده بود
براي مدت دو دقیقه ضدعفونی و سپس شسـته شـده و در    درصد 75

 تري حاوي دو عدد کاغذ صافی واتمن شـماره مظرف پتري نه سانتی
به هر ظرف پتري پـنج میلـی لیتـر از هرکـدام از     . قرار داده شدند دو

پس از گذشت سـه  . ها و آب مقطر براي تیمار شاهد اضافه شدعصاره
بـراي  ) براي تیمار شاهد( ره و آب مقطرروز سه میلی لیتر از هر عصا

هاي پتري اضافه گردیـد  جلوگیري از خشک شدن به هر کدام ازظرف
درصد  5/65درجه سانتی گراد، رطوبت  25±1 و در ژرمیناتور در دماي

پـس از گذشـت هفـت روز از شـروع     . و در تـاریکی قـرار داده شـدند   
ی انتخـاب و  آزمایش پنج دانه رست از هر ظرف پتري به طور تصادف

درصد جوانه زنی، بلندي هیپوکوتیل، بلندي ریشه اولیه، وزن خشـک  
گیـري و بـا تیمـار شـاهد     هیپوکوتیل و وزن خشک ریشه اولیه اندازه

و  MSTAT-Cتجزیه واریـانس نتـایج بـا نـرم افـزار      . مقایسه شدند
مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف با استفاده از آزمون دانکن در سطح 

هاي مربـوط بـه جوانـه زنـی و وزن     داده .درصد انجام شد 5احتمال 
  .مال شدندنراي خشک ساقه چه و ریشه چه با روش تبدیل زاویه

  
  نتایج و بحث

ــی  ــه زن ــی و  2-4در مراحــل : درصــد جوان ــی  20برگ   برگ
برگ، ساقه و ریشه و مخلـوط   هايعصاره% 100و % 50هاي غلظت

عصاره % 100و % 50هاي ها و در مرحله رسیدگی کامل نیز غلظتآن

داري بر جوانه هاي برگ، ساقه، ریشه،گل و مخلوط آنها به طور معنی
برگـی در   2-4در مرحلـه  . زنی بذر کلزا اثرات بازدارندگی نشان دادند

و عصاره ریشه بـه  ) ریشه+ساقه+برگ(ه غلظت بیشتر مخلوط سه گان
بر جوانه زنی  کمترین اثر بازدارندگی را طور مجزا به ترتیب بیشترین و

برگی مخلوط  20در مرحله ). 2 و 1 هايجدول( بذر کلزا اعمال نمودند
موجب بیشترین کـاهش  % 50در غلظت ) ریشه+ساقه+برگ( گانهسه

در مرحلـه   ).6و  4 هـاي جـدول (روي جوانه زنی بذر کلزا شد %) 78(
% 100بیشترین کاهش در مخلوط چهارگانه در غلظت ، رسیدگی کامل

 ییگزارش شده است که مواد شـیمیا  ).8و 7 هايجدول( مشاهده شد
هاي جوانه زنی مانند جیبرلین روي تحریک هورمون دگرآسیب احتماالً
هاي ویژه از جمله آمیالز و پروتئاز که براي جوانه زنی یا فعا لیت آنزیم

بنابراین کاهش درصد جوانه زنـی   ؛گذارندبذر ضروري هستند، اثر می
. دگرآسیب دور از انتظار نیست ییشده با مواد شیمیادر بذرهاي تیمار 

دگرآسـیب موجـب بازدارنـدگی     ییگزارش شده است که مواد شـیمیا 
جوانه زنی بذر شده و این عمل را از راه بازدارندگی هیـدرولیز عناصـر   

دهند و موجـب کـاهش   ذخیره شده و تقسیم سلولی انجام می ییغذا
 Nasr Isfahan(شوند کوتیل میداري در رشد ریشه اولیه و هیپومعنی

& Shariati, 2007(. 
% 100و % 50هـاي  برگی غلظـت  2-4در مرحله : طول گیاهچه

ها طـول هیپوکوتیـل   هاي برگ، ساقه، ریشه،گل و مخلوط آنعصاره
داري در مقایسه با شاهد کاهش دادنـد  رست کلزا را به طور معنیدانه

در غلظـت  . بـود % 91و  63میزان کـاهش بـین   ). 2 و 1 هايجدول(
بیشترین اثر بازدارنـدگی را  ) ریشه+ساقه+برگ(گانه بیشتر مخلوط سه

نشـان داده   4همان طور که در جدول . در مقایسه با شاهد نشان داد
هـاي  کوتیل توسط مخلـوط برگی طول هیپو 20در مرحله  .شده است

ریشه و ریشه به طور مجـزا در  + ریشه و همچنین برگ+دوگانه ساقه
سـاقه در  +ریشـه و بـرگ  + هاي دوگانه برگو مخلوط% 100ت غلظ

در طول %) 61(بیشترین کاهش . تحت تأثیر قرار نگرفت% 50غلظت 
غلظت  در) ساقه و ریشه+ برگ(گانه هیپوکوتیل مربوط به مخلوط سه

، مخلـوط  100در مرحله رسیدگی کامل، غلظـت  . بود%) 100( بیشتر
گل، +ریشه، برگ+وگانه ساقههاي دبرگ و مخلوط+ریشه+گانه گلسه

  هاي ساقه، ریشـه وگـل بـه طـور مجـزا تفـاوت       گل و عصاره+ساقه
  .داري در مقایسه با شاهد نشان ندادندمعنی

گل و +ساقه، برگ+هاي دوگانه برگتنها مخلوط% 50در غلظت 
ریشـه و مخلـوط   +سـاقه +گل، برگ+ساقه+گانه برگهاي سهمخلوط

کوتیـل  داري طول هیپوور معنیگل به ط+ریشه+ساقه+چهارگانه برگ
  این نتایج بـا ). 8و  7 هايجدول(را در مقایسه با شاهد کاهش دادند 

اشـرفی و   و (Turk et al., 2005)هـاي تـورك و همکـاران    یافتـه 
آنها گزارش کردند . مطابقت دارد (Ashrafi et al., 2008) همکاران

وتیـل را در  کداري طول هیپوکه مخلوط همه عصاره ها به طور معنی
  .ها کاهش دادهمه غلظت
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  )برگی 2-4مرحله (بذر کلزا  هاي مختلف بر خصوصیات جوانه زنینوع و غلظت) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 1جدول 
Table 1- Analysis (mean of squares) of different types and concentrations of plant extracts on germination characteristics of 

canola 

  منابع تغییرات
Source of variation 

درجه 
  آزادي

df 

  جوانه زنی
Germination 

  طول هیپوکوتیل
Hypocotyls 

length 

  یهطول ریشه اول
Radicle 
length 

وزن خشک 
  هیپوکوتیل

Hypocotyle dry 
matter 

وزن خشک ریشه 
  اولیه

Primary root dry 
matter 

 نوع عصاره
Type of extract (A)  

 )نوع عصاره(
6 2209.92* 0.16ns 3.96* 0.00002ns 0.000027* 

  غلظت عصاره
Concentration of extract (B) 

2 45.11* 10.3* 9.08* 0.00006ns 0.00077* 

(A*B) 12 20.11* 0.34ns 5.09* 0.000014ns 0.000018ns 
  خطا

Error 
42 7.54 0.23 0.57 0.000013 0.000007 

CV (%) 5.27 3.41 8.01 7.56 3.43  یب تغییراتضر 
ns  : ،درصد 5معنی دار در سطح احتمال * : معنی دار  

ns and * are vion – significaut and signfi cant 5y level, respectively 
  

 مرحله( صوصیات جوانه زنی کلزاتاج خروس بر خ) برگ، ساقه و ریشهشامل یک گانه، دوگانه و سه گانه (هاي مختلف عصاره غلظت اثر -2 جدول 
  )برگی 4-2

Table 2- Effect of different concentrations of pigweed extracts (leaf, stem and root) on germination characteristics of canola 
at 2-4-leaf stage 

 )درصد( جوانه زنی 
Germination (%) 

   )مترمیلی( طول هیپوکوتیل
Hypocotyls length (mm) 

  )مترمیلی( طول ریشه اولیه
Primary root length (mm)  

  تیمارها
Treatments 

 (%)غلظت عصاره   
Extract concentration (%) 

 

 50 100 50 100 50 100 
  درصد از شاهد
% of control 

  یک گانه
Individually 

  برگ
Leaf  

78.43b* 80.38b 70.71bc 63.83de 67.99c 67.99c 

  ساقه
Stem  

82.35b 82.35ab 80.52c 80.52c 100.41a 81.24bc 

  ریشه
Root     

84.31b 84.31ab 80,52c 63.83de 92.67ab 79.15bc 

  دوگانه
Binary 

  ساقه+برگ
Leaf+stem  

76.47b 70.58bc 82.43bc 88.28bc 84.72b 86.82b 

  ریشه+برگ
Leaf+root   

78.43b 76.47bc 81.01c 83.89bcd 90.85ab 67.99c 

  ریشه+ساقه
Stem+root     74.5b 70.58bc 90.81b 91.21b 91.21ab 73.56bc 

  گانهسه
Ternary          

  ریشه+ساقه+برگ
Leaf+stem+root 

68.62b 62.74c 78.47c 72.18e 67.99c 67.64c 

 .ندارند) 05/0سطح احتمال ( اي دانکندامنه بر اساس آزمون چند دارياختالف معنیدر هر ستون هاي داراي حروف مشترك میانگین* 
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different based on Duncan’s test (a=0.05). 
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 ت جوانه زنی کلزاتاج خروس بر خصوصیا) برگ، ساقه و ریشهشامل یک گانه، دوگانه و سه گانه (هاي مختلف عصاره غلظت اثر - 3 جدول
  )برگی 2-4مرحله(

Table 3- Effect of different concentrations of pigweed extracts (leaf, stem and root) on germination characteristics of canola 
at 2-4-leaf stage 

  )گرم(وزن خشک هیپوکوتیل  
Hypocotyls dry matter (g) 

 )گرم(وزن خشک ریشه اولیه 
Primary root dry matter (g) 

 تیمارها
Treatments 

 (%)غلظت عصاره 
Extract concentration (%) 

  

 50 100 50 100 

  درصدي از شاهد  
% of control 

  

  یک گانه  
Individually    

  برگ
Leaf 

86.85bc 88.93bc 83.91de 77.57b 

  ساقه
Stem 

89.10bc 88.43bc 85.10cd 81.21b 

  ریشه
Root 

87.02bc 89.1bc 93.69ab 82.09b 

  دوگانه
Binary        

  ساقه+برگ
Leaf+stem   

86.18bc 91.09b 88.53bcd 82.68b 

  ریشه+برگ
Leaf+root       

86.35bc 86.60bc 82.54de 76.28b 

  هریش+ساقه
Stem+root      

91.26b 91.76b 93.01abc 84.35b 

  سه گانه
Ternary        

  هشری+ساقه+برگ
Leaf+stem+root  

85.27c 83.77c 76.26e 69.07c 

سطح احتمال ( اي دانکنبر اساس آزمون چند دامنه دارياختالف معنیدر هر ستون هاي داراي حروف مشترك میانگین* 
 .ندارند) 05/0

*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different based on
Duncan’s test (a=0.05). 

  
برگی و رسیدگی کامل با افـزایش غلظـت عصـاره     20در مرحله 

نتـایج حاصـل از ایـن    . کوتیل کاهش بیشـتري نشـان داد  طول هیپو
نیز مطابقـت   (Hao et al., 2007)آزمایش با نتایج هائو و همکاران 

با افزایش غلظت عصاره  دارد آنها گزارش کردند که درجه بازدارندگی
% 100برگی، در غلظـت   20برگی و  2-4در مراحل  .یابدفزایش میا

. کوتیل کاهش بیشتري نشان داداولیه نسبت به طول هیپوطول ریشه 
کاهش بیشتري % 100و %  50هاي در مرحله رسیدگی کامل درغلظت

در طول ریشه چه نسبت به طول ساقه چه مشاهده شد و در غلظـت  
این نتایج بـا نتـایج   . ري نشان دادبیشتر طول ریشه چه کاهش بیشت

آنهـا گـزارش   . مطابقـت دارد  (Hao et al., 2007)هائو و همکـاران  
اولیه کـاهش بیشـتري   کردند که با افزایش غلظت عصاره رشد ریشه 

اولیـه نسـبت بـه طـول     به طور نسـبی طـول ریشـه    . دهدنشان می

در  .دگرآسیب حسـاس تـر اسـت    ییهیپوکوتیل به سمیت مواد شیمیا
انجـام دادنـد     (Hao et al., 2007)آزمایشی کـه هـائو و همکـاران    

در  (.Lactuca sativa L) اولیـه کـاهو  مشخص شد که طول ریشـه  
 (.Citrullus vulgaris L) اولیـه هندوانـه   مقایسه بـا طـول ریشـه    

تـورك و  . دگرآسـیب دارد  ییحساسیت بیشتري نسبت به مواد شیمیا
 ,.Jha et al)و جهـا و همکـاران    (Turk et al., 2005)همکـاران  

کـه عصـاره آبـی گیاهـان دگرآسـیب اثـرات        گزارش کردنـد  (2006
کوتیـل یـا رشـد    اولیه نسبت به رشد هیپوتري بر رشد ریشه مشخص

این نتیجه ممکن است قابل انتظار باشد به دلیل اینکه . شاخساره دارد
 ها هسـتند و دهبا بازدارن ها و متعاقباًریشه در تماس مستقیم با عصاره

دگرآسیب یـا مـواد سـمی را از     ییها مواد شیمیادر ابتدا ریشه احتماالً
 ;Turk & Tawaha, 2003  et al., 2008( کننـد محیط جـذب مـی  
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Ashrafi .(اندرســون و لــوکس (Anderson & Loucks, 1966) 
بیشـتر  اتمسـفر   5/0هـا از  نشان دادند که اگر پتانسیل اسمزي عصاره

پتانسـیل   دگرآسـیب،  ییبر اثر بازدارنـدگی مـواد شـیمیا   باشد، عالوه 
 & Anderson( اسـت  مـؤثر اسمزي نیز در نتـایج بـه دسـت آمـده     

Loucks, 1966 .(    در این مطالعه پتانسیل اسـمزي تیمارهـاي مـورد
به دلیل اینکه . اتمسفر بود 07/0-20/0آزمایش در هر سه مرحله بین 

توان چنین نتیجـه  باشد، میاتمسفر کمتر می 5/0 پتانسیل اسمزي از 
گرفت که پتانسـیل اسـمزي در کـاهش درصـد جوانـه زنـی، طـول        

نبوده و کاهش درصد جوانه زنی، طول  مؤثرهیپوکوتیل و ریشه اولیه 
دگرآسـیب در   ییکوتیل و ریشه اولیه به دلیل حضور مواد شـیمیا هیپو

ها برگی همه عصاره 2-4در مرحله  .تیمارهاي مورد استفاده بوده است
در مقایسه بـا  % 100داري طول ریشه اولیه را در غلظت به طور معنی

تنهـا مخلـوط   %) 50( در حالیکه درغلظـت کمتـر  . شاهد کاهش دادند
ریشـه و عصـاره   +سـاقه +ساقه و مخلوط سه گانه برگ+دوگانه برگ

داري اثرات بازدارندگی بر طول ریشه برگ به طور مجزا، به طور معنی
  ).  2 و 1 هايجدول(اولیه دانه رست کلزا نشان دادند 

مخلوط %) 67(ریشه +ساقه+گانه برگغلظت بیشتر مخلوط سه در
و درغلظـت  %) 67(ریشه و عصاره برگ به طـور مجـزا   +دوگانه برگ

ریشه وعصاره برگ بـه طـور مجـزا    +ساقه+گانه برگکمترمخلوط سه
یشترین اثر بازدارندگی را بر طول ریشه اولیه دانه رست کلـزا  ب%) 67(

ها بجز عصاره ریشه بـه  برگی همه عصاره 20در مرحله . نشان دادند
داري طول ریشه اولیه کلـزا  معنی به طور%  100مجزا در غلظت  طور
%  13و % 59میزان کـاهش بـین   . در مقایسه با شاهد کاهش دادندرا 

ــود ــر باز. ب ــترین اث ــه   بیش ــه گان ــوط س ــه مخل ــوط ب ــدگی مرب دارن
ــرگ ــایج کــایود و   .اســت%) 41( ریشــه+ســاقه+ب ــا نت ــایج ب ایــن نت
هـا گـزارش   آن .مطابقـت دارد   (Kayode & Ayeni, 2009)آینـی 

هاي تاج خروس بر طول ریشه اولیه ذرت کردند که عصاره آبی پسمان
  .اثر بازدارندگی دارد

  
 مرحله( تاج خروس بر خصوصیات جوانه زنی کلزا) برگ، ساقه و ریشهشامل گانه، دوگانه و سه گانه  یک(هاي مختلف عصاره غلظت ثرا -4 جدول 

  )برگی 20
Table 4- Effect of different concentrations of pigweed extracts (leaf, stem and root) on germination characteristics of canola 

at 20-leaf stage. 

 )رصدد( جوانه زنی 
Germination (%) 

   )مترمیلی( طول هیپوکوتیل
Hypocotyls length (mm) 

  )مترمیلی( طول ریشه اولیه
Primary root length (mm) 

 تیمارها
Treatments  

 (%)غلظت عصاره  
Extract concentrations (%) 

 

 50 100 50 100 50 100 

  دهدرصد از شا   
% of control  

  

 یک گانه
Individually  

  برگ
Leaf      

86.27c* 86.27c 77.01bcd 64.86d 96.54a 48.11cd 

  ساقه
Stem  

88.23c 88.23c 77.01bcd 67.34cd 98.64a 47.69cd 

  ریشه
Root   

94.11b 92.12b 76.13bc 79.06bc 101.77a 93.72a 

  دوگانه
Binary 

 ساقه+برگ
Leaf+stem  

88.23c 82.35d 73.20cd 62.37d 95.50a 80.54b 

 ریشه+برگ
Leaf+root 

88.23c 90.20bc 89.31ab 87.84ab 93.72a 57.84c 

  ریشه+ساقه
Stem+root  

92.15bc 86.27cd 87.26abc 83.89b 91.52a 44.24cd 

  سه گانه
Ternary 

  ریشه+ساقه+برگ
Leaf+stem+root  

78.43d 82.35d 71.74d 61.49d 88.17a 41.42d 

 .ندارند) 05/0سطح احتمال ( اي دانکنبر اساس آزمون چند دامنه دارياختالف معنیدر هر ستون حروف مشترك هاي داراي میانگین* 
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different based on Duncan’s test (a=0.05). 
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 مرحله( تاج خروس بر خصوصیات جوانه زنی کلزا) برگ، ساقه و ریشهشامل انه و سه گانه یک گانه، دوگ(هاي مختلف عصاره اثرغلظت - 5 جدول

  )برگی 20
Table 5- Effect of different concentrations of Pigweed extracts (leaf, stem and root) on germination characteristics of canola 

at 20-leaf stage 

  )گرم(وزن خشک هیپوکوتیل  
Hypocotyls dry matter (g) 

 )گرم(وزن خشک ریشه اولیه 
Primary root dry matter (g) 

 تیمارها
Treatments 

 (%)غلظت عصاره 
Extract concentration (%) 

 

 50 100 50 100 
  درصدي از شاهد
% of control 

  یک گانه
Individually  

  برگ
Leaf 88.01c* 88.01c 92.68a 80.20bc 

  ساقه
Stem 88.68c 88.68c 94.27a 79.74bc 

  ریشه
Root 93.59b 93.59b 96.88a 89.70ab 

  دوگانه
Binary 

  ساقه+برگ
Leaf+stem 85.69c 85.69c 100.92a 77.89bc 

  ریشه+برگ
Leaf+root 94.41a 94.41a 91.42a 88.56ab 

  هریش+ساقه
Stem+root 100.33a 100.5a 88.49a 87.74a 

  سه گانه
Ternary 

  رگب
Leaf 85.52c 85.52c 76.68b 74.72c 

 .ندارند) 05/0سطح احتمال ( اي دانکنبر اساس آزمون چند دامنه دارياختالف معنیدر هر ستون هاي داراي حروف مشترك میانگین* 
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different based on Duncan’s test (a=0.05). 

  
  )برگی 20مرحله (بذر کلزا  بر خصوصیات جوانه زنی عصاره هاي مختلفتجزیه واریانس نوع و غلظت  - 6جدول 

Table 6- Analysis of different types and concentrations of extracts on germination characteristics of canola at 20-leaf stage        
 منابع تغییرات

Source of variation 
 درجه آزادي

df 
 جوانه زنی

Germination 

 طول هیپوکوتیل
Hypocotyls 

length 

 طول ریشه اولیه
Root length 

 وزن خشک هیپوکوتیل
Hypocotyls dry 

matter 

 وزن خشک ریشه اولیه
Primary root dry 

matter 
 نوع عصاره

Type of extract (A) 
 0.000032ns *0.000081 *2.87 *10.53 *76.85 6 (نوع عصاره)
 غلظت عصاره

Concentration of extract (B) 2 2819.05ns 0.9819ns 91.02* 0.00066* 0.00043* 
(A*B) 12 55.62ns 0.6672ns 4.42* 0.000085* 0.00003ns 

 خطا
Error 42 65.08 0.3053 0:52 0.0000098 0.000016 

CV (%)ضریب تغییرات  
  11:25 9.91 6.61 3.41 7.82 

 
 

ns  : ،درصد 5معنی دار در سطح احتمال * : معنی دار  
ns and * are vion – significaut and signfi cant 5y level, respectively 
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داري ها تفـاوت معنـی  هیچ کدام از عصاره%) 50( غلظت کمتر در
ا مختلف مورد بررسی ب در مراحل). 2و  1جدول( با شاهد نشان ندادند

این نتـایج بـا   . ش غلظت عصاره میزان بازدارندگی افزایش یافتافزای
آنها  .مطابقت دارد (Turk & Tawaha, 2003)تورك و تاواها   نتایج
گزارش کردند که با افـزایش غلظـت عصـاره درجـه بازدارنـدگی      نیز 

  همــه % 100در مرحلــه رسـیدگی کامــل در غلظــت  . یافــتافـزایش  
نیز همـه  %  50در غلظت مجزا و ا بجز عصاره ریشه به طور هعصاره
گل و مخلـوط سـه   +ریشه، ریشه+ها بجز مخلوط دوگانه ساقهعصاره

گل و عصاره ریشه به طور مجزا طول ریشـه اولیـه   +ساقه+گانه برگ
این نتایج با نتایج  .دانه رست کلزا را در مقایسه با شاهد کاهش دادند

گزارش کردند  مطابقت دارد آنها (Kil et al., 2000)کیل و همکاران 
دگرآسیب موجب بازدارنـدگی رشـد    ییهاي کم مواد شیمیاکه غلظت

مخلوط چهارگانـه در غلظـت   . گردندهاي گیرنده میریشه اولیه گونه
کمتر موجب بیشترین کاهش در طول ریشه اولیه دانه رست کلزا شـد  

 ,.Turk et al)هاي تورك و همکارانکه این نتایج با یافته). 8جدول(

ها به آنها گزارش کردند که مخلوط همه عصاره .مطابقت دارد  (2005
  . دادکاهش  هاداري طول ریشه اولیه را در همه غلظتطور معنی

% 100و % 50هـاي  برگی غلظـت  2-4در مرحله : وزن گیاهچه
هـا وزن خشـک   هاي برگ، ساقه، ریشـه، گـل و مخلـوط آن   عصاره

اري در مقایسـه بـا شـاهد    دهیپوکوتیل دانه رست کلزا را به طورمعنی
در ایـن مرحلـه   . اسـت % 8و %  13 میزان کاهش بـین . کاهش دادند
بـه  % 100و % 50هـاي  ریشه در غلظـت +ساقه+گانه برگمخلوط سه

بازدارنـدگی را روي وزن خشـک    اتبیشترین اثر% 83و % 85ترتیب 
هیپوکوتیل کلزا نشان دادند و کمتـرین اثـر بازدارنـدگی مربـوط بـه      

هـا  برگی همه عصاره 20در مرحله . ریشه است+نه ساقهمخلوط دوگا

داري ریشه به طور معنی+ ریشه و ساقه+هاي دوگانه برگبجز مخلوط
در مقایسه با شاهد بر وزن خشک هیپوکوتیل کلزا اثرات بازدارنـدگی  

در هــر دو غلظــت بیشــترین کــاهش در وزن خشــک . نشــان دادنــد
ریشه و مخلوط دوگانه +اقهس+گانه برگهیپوکوتیل کلزا در مخلوط سه

در مرحله رسیدگی کامل ). 6 و 5 هايجدول( ساقه مشاهده شد+برگ
داري در مقایسه با شاهد در غلظت بیشتر همه عصاره ها به طور معنی

در . اثرات بازدارندگی بر وزن خشـک هیپوکوتیـل کلـزا نشـان دادنـد     
توسـط عصـاره سـاقه بـه     غلظت کمتر وزن خشک هیپوکوتیل کلـزا  

% 100بیشترین کاهش در غلظـت  . رمجزا  تحت تأثیر قرارنگرفتطو
و   7 هايجدول( گل مشاهده شد+ریشه+ساقه+مخلوط چهارگانه برگ

 در این مرحله با افزایش غلظت عصاره  میزان بازدارندگی افزایش). 9
 (Moyer & Huang, 1997) مویر و هوآنگ هاينتایج با یافته. یافت

  . مطابقت دارد
رش کردند که با افزایش غلظت عصاره درجه بازدارندگی آنها گزا
هـاي  برگی، در غلظت بیشتر عصـاره  2-4در مرحله . یابدافزایش می

داري اثرات بازدارنـدگی  برگ، ساقه، ریشه و مخلوط آنها به طورمعنی
در غلظت کمتر نیز همه . بر وزن خشک ریشه  اولیه کلزا نشان دادند

ریشه و عصاره ریشه به طورمجزا +ساقه ها بجز مخلوط دوگانهعصاره
اولیه کلزا را به طور معنی داري در مقایسه با شاهد  وزن خشک ریشه

بیشترین اثر بازدارندگی در غلظت بیشتر در مخلوط سه . کاهش دادند
برگـی در   20در مرحلـه  . مشاهده شـد %) 69(ریشه +ساقه+گانه برگ

ب بیشـترین  ریشـه موجـ  +ساقه+مخلوط سه گانه برگ% 100غلظت 
در غلظـت کمتـر تنهـا    . کاهش در وزن خشک ریشه اولیه کلـزا شـد  

ي با شـاهد نشـان   دارریشه تفاوت معنی+ساقه+گانه برگمخلوط سه
  .داد

  
  )رسیدگی کاملمرحله (بذر کلزا  بر خصوصیات جوانه زنی عصارههاي مختلف نوع و غلظت) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 7جدول 

Table 7- Analysis () of different types and concentrations of extracts on germination characteristics of canola (maturity stage) 

  منابع تغییرات
Source of variation 

  درجه آزادي
df 

  جوانه زنی
Germination 

  طول هیپوکوتیل
Hypocotyls 

length 

  طول ریشه اولیه
Root length 

  پوکوتیلوزن خشک هی
Hypocotyls  dry 

matter 

وزن خشک ریشه 
  اولیه

Primary root dry 
matter 

 نوع عصاره
Type of extract (A)  

 )نوع عصاره(
6 76.85* 10.53* 2.87* 0.000081* 0.000032ns 

  غلظت عصاره
Concentration of extract (B) 

2 2819.05ns 0.9819ns 91.02* 0.00066* 0.00043* 

(A*B) 12 55.62ns 0.6672ns 4.42* 0.000085* 0.00003ns 
  خطا

Error 42 65.08 0.3053 0:52 0.0000098 0.000016 

CV (%) 7.82 3.41 6.61 9.91 11:25  ضریب تغییرات 
ns  : ،درصد 5معنی دار در سطح احتمال * : معنی دار  

ns and * are vion – significaut and signfi cant 5y level, respectively 
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مرحله ( تاج خروس بر خصوصیات جوانه زنی کلزا) برگ، ساقه و ریشهشامل یک گانه، دوگانه و سه گانه (هاي مختلف عصاره غلظت اثر - 8 جدول
  )رسیدگی کامل

Table 8- Effect of different concentrations of pigweed extracts (leaf, stem and root) on germination characteristics of canola 
(maturity stage) 

 )درصد( جوانه زنی 
Germination (%) 

   )مترمیلی(طول هیپوکوتیل
Hypocotyls length (mm) 

  )مترمیلی( طول ریشه اولیه
Primary root length (mm) 

 تیمارها
Treatments  

 (%)غلظت عصاره  
Extract concentration (%) 

 50 100 50 100 50 100 
 درصدي از شاهد

% of control 

 یک گانه
Individually  

 برگ
Leaf      

84.31bc* 70.58fg 93.11abcd 87.26bcd 67.99cd 72.17defg 

 ساقه
Stem  

80.28bcd 76.47def 101.02abc 98.97abc 67.57bcd 83.35cd 

 ریشه
Root   

78.43bcde 88.23bc 103.95ab 95.60abc 98.81a 107.32a 

 گل
Flower  76.17cde 90.20b 99.56abc 95.60abc 77.40bcd 79.07cde 

  دوگانه
Binary 

ساقه+برگ  
Leaf+stem   

80.28bcd 70.58fg 90.77bcd 87.26bcd 53.97ef 60.25gh 

ریشه+برگ  
Leaf+root  

76.47cde 84.31bcde 95.16abcd 90.77bcd 77.40bcd 78.45cde 

گل+برگ  
Leaf+flower     

82.35bc 88.23bc 90.29cd 98.97abc 64.85de 75.62cdef 

ریشه+ساقه  
Stem+root     

88.23bcd 90.2b 105.53a 98.97a 99.68a 88.49bc 

گل+ساقه  
Stem+flower    

74.5cde 78.43cdef 105.5a 91.6ab 82.63b 63.8fgh 

 سه گانه
Ternary 

ریشه+ساقه+برگ  
Leaf+stem+root     

84.27bc 77.43cdef 84.91de 85.79cd 77.4bcd 67.99efgh 

گل+ساقه+برگ  
Leaf+stem+flower      

78.43bcde 88.23bc 89.31cd 92.24bcd 96.23a 63.38fgh 

گل+ریشه+برگ  
Leaf+root+flower  

68.62ef 62.78gh 101.02abc 92.24bcd 50.73fg 58.89h 

گل+ریشه+ساقه  
Stem+root+flower  

84.31bc 74.5ef 94.14abcd 87.26bcd 78.45bc 79.49cde 

 چهارگانه
Quadric      

گل+ریشه+ساقه+گل برگ+ریشه+ساقه+برگ  
Leaf+stem+root+flower 

60.78f 56.85h 74.08e 79.94d 39.22g 57.53h 

 .ندارند )05/0سطح احتمال (اي دانکن داري بر اساس آزمون چند دامنههاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنیمیانگین* 
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different based on Duncan’s test (a=0.05). 
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 تاج خروس بر خصوصیات جوانه زنی کلزا) برگ، ساقه و ریشهشامل یک گانه، دوگانه و سه گانه (هاي مختلف عصاره غلظت اثر - 9 جدول
  )املرسیدگی کمرحله (

Table 9- Effect of different concentrations of pigweed extracts (leaf, stem and root) on germination characteristics of canola 
at maturity stage 

 )درصد( جوانه زنی 
Germination (%) 

   )مترمیلی(طول هیپوکوتیل
Hypocotyls length (mm) 

  )رمتمیلی( طول ریشه اولیه
Primary root length (mm) 

 تیمارها
Treatments  

 (%)غلظت عصاره  
Extract concentration (%) 

 50 100 50 100 50 100 
  دهدرصدي از شا

% of control 
 یک گانه

Individually  
  برگ

Leaf      
84.31bc* 70.58fg 93.11abcd 87.26bcd 67.99cd 72.17defg 

  ساقه
Stem  

80.28bcd 76.47def 101.02abc 98.97abc 67.57bcd 83.35cd 

  ریشه
Root   

78.43bcde 88.23bc 103.95ab 95.60abc 98.81a 107.32a 

 گل
Flower   76.17cde 90.20b 99.56abc 95.60abc 77.40bcd 79.07cde 

  دوگانه
Binary 

 ساقه+برگ
Leaf+stem   

80.28bcd 70.58fg 90.77bcd 87.26bcd 53.97ef 60.25gh 

 ریشه+برگ
Leaf+root  

76.47cde 84.31bcde 95.16abcd 90.77bcd 77.40bcd 78.45cde 

 گل+برگ
Leaf+flower     

82.35bc 88.23bc 90.29cd 98.97abc 64.85de 75.62cdef 

 ریشه+ساقه
Stem+root     

88.23bcd 90.2b 105.53a 98.97a 99.68a 88.49bc 

 گل+ساقه
Stem+flower    

74.5cde 78.43cdef 105.5a 91.6ab 82.63b 63.8fgh 

  سه گانه
Ternary 

 ریشه+ساقه+برگ
Leaf+stem+root     

84.27bc 77.43cdef 84.91de 85.79cd 77.4bcd 67.99efgh 

 گل+ساقه+برگ
Leaf+stem+flower      

78.43bcde 88.23bc 89.31cd 92.24bcd 96.23a 63.38fgh 

 گل+ریشه+برگ
Leaf+root+flower  

68.62ef 62.78gh 101.02abc 92.24bcd 50.73fg 58.89h 

 گل+ریشه+ساقه
Stem+root+flower  

84.31bc 74.5ef 94.14abcd 87.26bcd 78.45bc 79.49cde 

 چهارگانه

Quadric      
 گل+ریشه+ساقه+گل برگ+ریشه+ساقه+برگ

Leaf+stem+root+flower 
60.78f 56.85h 74.08e 79.94d 39.22g 57.53h 

 .ندارند) 05/0سطح احتمال ( اي دانکنبر اساس آزمون چند دامنه دارياختالف معنیدر هر ستون هاي داراي حروف مشترك میانگین* 
*Means with the same letter (s) in each column are not significantly different based on Duncan’s test (a=0.05).  

  
هـا بجـز   همـه عصـاره  % 100کامـل غلظـت    در مرحله رسیدگی

هـاي   ریشه و همچنین عصاره+گل و ساقه+هاي دوگانه برگمخلوط
ریشه و ساقه به طور مجزا وزن خشک ریشه  اولیه کلزا را در مقایسه 

ها بجز  مخلوط درغلظت کمتر نیز همه عصاره. با شاهد کاهش دادند

ط سـه گانـه   گل و مخلو+ساقه، ساقه+ریشه، برگ+هاي دوگانه ساقه
هاي برگ، ساقه، ریشه و گل به ریشه و همچنین عصاره+ساقه+برگ

داري وزن خشـک ریشـه  اولیـه کلـزا را در     طور مجزا، به طور معنـی 
بیشـترین اثـر بازدارنـدگی    ). 6جـدول  (کاهش دادند  مقایسه با شاهد
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مربـــوط بـــه مخلـــوط چهارگانـــه % 100و % 50هـــاي درغلظـــت
در سـه  %). 72و % 71 برابر با ترتیببه ( گل است+ریشه+ساقه+برگ

ها وزن خشک ریشه اولیه عصاره% 100و% 50هاي مرحله فوق غلظت
کـاهش  % 100کلزا را در مقایسه با شاهد کاهش دادنـد و در غلظـت   

 ,.Kil et alاین نتایج با نتایج  کیل و همکاران. بیشتري مشاهده شد

ـ  نیـز بیـان داشـتند    آنهـا   .مطابقت دارد)  (2000  ییواد شـیمیا کـه م
ضخامت و کوتاهی و کـاهش وزن خشـک   افزایش دگرآسیب موجب 

ممکن است  ییهاي هوااندام کاهش رشد ریشه و. شوندیه میریشه اول
 .به دلیل کاهش تقسیم سلولی باشد

  

  نتیجه گیري
-برگی عصاره سه 2-4که در مرحله  دادنتایج این پژوهش نشان 

رصد بیشترین اثر بازدارندگی د 100گانه برگ، ساقه و ریشه در غلظت 

را بر جوانه زنی، طول کولئوپتیل، وزن خشک کولئوپتیل و ریشه اولیه 
گانه برگ، ساقه و ریشه و یگانه برگ در هـر  هاي سهداشت و عصاره

دو غلظت بیشترین اثر بازدارندگی  را بر طول ریشه اولیه کلزا نشـان  
زنــی، طــول برگــی بیشــترین کــاهش جوانــه  20در مرحلــه . دادنــد

و  50 در غلظتوزن خشک ریشه اولیه و کولئوپتیل، طول ریشه اولیه 
گانه برگ، ساقه و ریشه  و بیشـترین کـاهش   درصد، عصاره سه 100

در . وزن خشک کولئوپتیل در هر دو غلظت این عصاره مشـاهده شـد  
مرحله رسیدگی کامل عصاره چهارگانه برگ، ساقه، ریشـه و گـل در   

شک کولئوپتیـل و در غلظـت   انه زنی و وزن خدرصد، جو 100غلظت 
طول کولئوپتیل، طول ریشه اولیه و در هر دو غلظت وزن  درصد، 50

داري در مقایسـه بـا شـاهد    خشک ریشه اولیه  کلزا را به طـور معنـی  
  .کاهش دادند
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