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تاريخ پذيرش1394/03/19 :
چکیده
بهمنظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای هوايي علف هرز مهاجم بروموس بر جوانهزنی چهار رقم گندم
متداول در منطقه سیستان ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ً
ال تصادفی با چهار تکرار در پژوهشکده
زیست فناوری دانشگاه زابل در سال  1393انجام شد .تیمارهای مورد بررسی شامل غلظتهای مختلف عصاره آبی
اندامهای هوايي (مجموع خوشه ،ساقه و برگ) علف هرز بروموس در  4سطح  75 ،50 ،25و  100درصد حجمی
عصاره به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) و چهار رقم گندم (هامون ،بوالنی ،سیستان و کلک افغانی) بود .نتایج نشان داد
که با افزایش غلظت عصاره آبی اندامهای هوايي بروموس ،درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول
ساقهچه ،وزن تر ریشهچه ،وزن تر ساقهچه ،نسبت وزن تر ریشهچه به ساقهچه ،نسبت طول ریشهچه به ساقهچه ،طول
گیاهچه ،وزن خشک ریشهچه ،وزن خشک ساقهچه و شاخص بنیه گیاهچه در ارقام مختلف گندم بهطور معنیداری
کاهش یافت .برازش مدل لجستیک سه پارامتره ،رابطه بین سطوح مختلف عصاره آبی و درصد جوانهزنی را بهخوبی
توجیه نمود .با افزایش غلظت عصاره بروموس ،روند جوانهزنی در کلیه ارقام کاهش پیدا کرد ،اما رقم هامون نسبت به
ارقام دیگر ،غلظتهای مختلف عصاره علف هرز بروموس را بهتر تحمل کرد .بهطوری که این رقم ،در غلظت 148/12
برابر عصاره با کاهش  50درصدی جوانهزنی مواجه شد در حالیکه در رقم بوالنی ،غلظت  61/93درصد حجمی عصاره
بروموس ،باعث کاهش جوانهزنی گردید .بهطور کلی میتوان گفت ،رقم بوالنی نسبت به سایر ارقام مورد بررسی از
حساسیت بیشتری به غلظتهای مختلف عصاره بروموس برخوردار است.
واژههای کلیدی :آللوپاتی ،درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،عصاره آبی

 -1دانشجوي دكتراي زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه زابل ،سيستان و بلوچستان ،ايران
 -2دانشيار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه زابل ،سيستان و بلوچستان ،ايران
 -3استاديار گروه شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز ،دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،سمنان ،ايران
*نويسنده مسئولmahboobehbasiri62@gmail.com :
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مقدمه

یکی از دالیل عمده کاهش محصول در گیاهان زراعی
هجوم علفهای هرز است .در مطالعات اولیه ،این کاهش
محصول به رقابت بین علفهای هرز و گیاهان زراعی نسبت
داده میشد و برهم کنش آللوپاتی بین آنها مورد توجه واقع
نمیشد( .)4اما یافتههای علمی پس از  1950نشان داد که
برهمکنش دگرآسیبی 2بین گیاهان زراعی و علفهای هرز نیز،
تا حدی میتواند عامل کاهش محصول در گیاهان باشد(.)4
آللوپاتی (دگرآس��یبی) موضوعی اس��ت ک��ه در مطالعات
اکول��وژی زراع��ی توجه زیادی را به خ��ود معطوف کرده
اس��ت( .)25آللوپاتی به ش��کل تعامالت بی��ن گیاهان که
منج��ر ب��ه تحریک یا بازدارندگی رش��د میش��ود تعریف
میگردد( .)31چنین فرایندی یکی از رایجترین واکنشهای
اکولوژیکی گیاهان اس��ت ( .)36شواهد برای اثبات روابط
آللوپاتی در طبیعت بوس��یله گیاهان حاوی مواد شیمیایی با
فعالیت آللوپاتیک (فنلها ،ترپنها ،فالونوئیدها ،پلیاستیلن،
اسیدهای چرب و استروئیدها) و توانايی این گیاهان برای
ممانع��ت از جوانهزنی و یا رش��د گیاهان در آزمایش��ات
متعددی توصیف شده است ( .)9مواد آللوپاتیک میتوانند
از طریق مکانیزمهای مختلفی از گیاهان آزاد شوند(،10 ،5
 16و  .)17علفه��ای ه��رز با آزاد کردن فیتوتوکس��ین از
دانهها ،بقایای تخریب ش��ده ،مواد شس��ته شده ،تراوهها و
مواد فرار ،گیاهان زراعی را متأثر میس��ازند .وقتی گیاهان
حساس در معرض ترکیبات آللوش��یمیایی قرار میگیرند،
جوانهزنی و رش��د و نمو آنه��ا تحت تأثیر قرار میگیرد (4
و .)23
در کشورهای پیشرفته که با بهکارگیری روشهای مختلف،
خسارت علفهای هرز تا  5درصد کاهش یافته است.
مقادیر زیادی از بقایای علفهای هرز پس از جمعآوری
محصول وارد خاک شده و عمدهترین منبع فیتوتوکسینهای
خاک را تشکیل میدهد .در کشورهای در حال توسعه که
علفهای هرز به طور کامل کنترل نمیشوند بخشی از
محصول به دلیل رقابت با علفهای هرز یا اثر آللوپاتی
ناشی از آنها از بین میرود .در چنین شرایطی شناخت نوع
برهم کنش علفهای هرز با گیاهان زراعی در انتخاب روش
صحیح مبارزه با علفهای هرز مؤثر خواهد بود (.)23
برای تعیین فعالیت آللوپاتی گیاهان از سنجشهای زیستی
متعددی از قبیل رویش دانه ،بلند شدن ریشهچه و رشد
دانهرست استفاده میشود .از سنجش زیستی دانهرستها
برای مشاهده اثرات کمی مورفولوژیکی استفاده میشود
( .)30به علت موانع و محدودیتها در تمایز تأثیرات

آللوپاتی از رقابت بین گیاهان ،اغلب مطالعات آللوپاتی بر
روی اثرات عصارههای مختلف بر جوانهزنی بذور و مراحل
اولیه رشدی گیاهچهها متمرکز شدهاند ( .)7جاسکویش
( )19با بررسی اثر دگرآسیبی تریتیکاله روی گندم دریافت
که ،عصاره این گیاه ،سبب کاهش رشد اولیه ،کاهش وزن
نوشاخه و کاهش  21درصدی محصول دانه گندم شد .اثر
عصاره آبی ریشه  Leonurus sibircusتوسط ماندال ()22
بر روی سه گیاه زراعی گندم ،برنج و کلزا مورد آزمایش
قرار گرفت .نتایج نشان داد که غلظت  10درصد عصاره
این گیاه باعث تحریک رشد و غلظتهای  75 ،50و 100
درصد عصاره باعث بازدارندگی رشد گیاهان مذکور شد.
4
ویت و تامپسون ( )37نشان دادند که ،ساپونین ،3مدیکارپین
و فنولیک 5رها شده از ریشه یونجه ،دارای اثرات بازدارندگی
مختلفی بر جوانهزنی و سبز شدن گیاهچههای گندم هستند
و از این طریق باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول
میگردند .مویر و هانگ ( )26نیز دریافتند که عصاره آبی
کلزا درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه گندم را
نسبت به شاهد (آب مقطر) کاهش میدهد و با افزایش
غلظت عصاره این اثر تشدید میشود.
باهیتا و همکاران ( )8نیز تأثیرات آللوپاتیک چند گونه علف
هرز را روی گندم مورد بررسی قرار دادند .در این بررسی
 amaranthus viridis L.و Chenopodium album L.
اثر بازدارندگی بر رشد گیاهچههای گندم داشتند .نتایج
مشابهی نیز توسط محققین دیگر از قبیل چیما و کایک
( ،)12دونگری و همکاران ( ،)15کایود ( ،)21دالوی ()14
و گوداکی و همکاران ()18گزارش شده است.
شناسایی علفهای هرز با خاصیت آللوپاتی و میزان تأثیر
آن بر جوانهزنی و رشد اولیه محصول در هر منطقه اهمیت
ویژهای دارد .علف هرز بروموس ،یکی از علفهای
هرز مسئلهساز و مهاجم در مزارع گندم استان سیستان
و بلوچستان است و بهعنوان يك علفهرز جدي در
مزارع گندم این استان شايع است .از اینرو شناخت و
بررسی رابطه دگرآسیبی آن با سایر گیاهان زراعی امری
عهای در
اجتنابناپذیر است .از آنجاییکه هیچگونه مطال 
مورد توان آللوپاتیک علف هرز مهاجم بروموس صورت
نگرفته است ،این آزمایش با هدف بررسی توان آللوپاتیک
این علف هرز بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه
چهار رقم گندم متداول در منطقه سیستان در شرایط
آزمایشگاهی طراحی و اجرا شد.
Saponin
Medicarpin
5
Phenolic
3
4

Allelopathy
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بهمنظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای
هوايي علف هرز بروموس بر جوانهزنی و رشد گیاهچه
چهار رقم گندم متداول در منطقه سیستان ،آزمایشی
بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کام ً
ال تصادفی با 4
تکرار ،در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل در
سال  1393اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل غلظتهای
مختلف عصاره آبی اندامهای هوايي (خوشه ،ساقه و
برگ) علف هرز بروموس در  4سطح  75 ،50،25و
 100درصد حجمی عصاره بههمراه تیمار شاهد (آب
مقطر) و چهار رقم گندم (هامون ،بوالنی ،سیستان و
کلک افغانی) بود.
برای این منظور ،علف هرز بروموس از سطح مزارع
گندم واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی زهک در مرحله
گلدهی در سال  1393برداشت و پس از تأیید مرکز
تحقیقات کشاورزی زهک مورد استفاده قرار گرفت.
سپس بخشهای مختلف اندامهای هوایی شامل برگ،
ساقه و خوشه به منظور خشک شدن بهتر از هم جدا و
در دمای معمولی اتاق در سایه خشک شدند .برای تهیه
عصاره آبی علف هرز بروموس از مخلوط پودر اندامهای
هوايي استفاده شد .بهمنظور تهیه عصارههای آبی
مربوطه ،به ازای هر  5گرم پودر اندامهای هوايي علف
هرز بروموس 100 ،میلیلیتر آب مقطر اضافه گردید،
سپس مخلوط حاصل به مدت  48ساعت بر روی شیکر
با سرعت  200دور در دقیقه قرار داده شدند .عصاره آبی
علف هرز بروموس بعد از عبور از  4الیه کاغذ صافی
واتمن شماره یک ،به مدت  30دقیقه با سرعت 3000
دور در دقیقه سانتریفیوژ شد و سپس در دمای یخچال
نگهداری شد ( .)13محلول حاصله بهعنوان عصاره صد
در صد در نظر گرفته شد .سایر غلظتهای مورد نظر با
اضافه نمودن آب مقطر به محلول مادر (محلول اصلی
 100درصد فرض شد) تهیه گردید .بذور گندم مورد
مطالعه از بخش تهیه و اصالح نهال و بذر مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی زهک واقع در استان سیستان و
بلوچستان تهیه شدند .جهت جلوگیری از رشد و فعالیت
میکروبهای مختلف ،پتریدیشها در دمای  150درجه
سانتیگراد به مدت یک ساعت استریل شدند .بذور ارقام
گندم مورد مطالعه نیز با وایتکس  10درصد به مدت 1
دقیقه ضدعفونی و سپس  3مرتبه با آب مقطر شسته
شد .هر پتریدیش بهعنوان یک واحد آزمایشگاهی در
نظر گرفته شد و در آن 25 ،عدد بذر قرار گرفت .به هر نتایج
پتریدیش مقدار  10میلیلیتر از محلول تیمار موردنظر نتایج بررسی روند تغییرات درصد جوانهزنی تجمعی در
اضافه گردید و سپس پتریدیشها به داخل ژرمیناتور با ارقام گندم مورد بررس��ی در غلظتهای مختلف عصاره

دمای  20درجه سانتیگراد منتقل شدند .برای جلوگیری
از تبخیر و تغییر در غلظت عصاره ،درب پتریها بسته و
با پارافیلم پوشانده شدند.
بهمنظور تعیین سرعت جوانهزنی ،شمارش بذور جوانه
زده ارقام مختلف گندم به صورت روزانه انجام گرفت.
معیار جوانهزنی خروج ریشهچه ،بهاندازه حداقل 2
میلیمتر بود .شمارش تا زمانیکه تعداد بذور جوانهزده
تا سه روز متوالی در هر نمونه ثابت بود ،ادامه یافت.
در کلیه تیمارها ،عالوه بر درصد و سرعت جوانهزنی،
برای هر تکرار منحنی پیشرفت جوانهزنی نسبت به زمان
(ساعت) ترسیم و زمان الزم برای  10درصد )50،(D10
درصد ) 90 ،(D50درصد ) (D90و  95درصد )(D95
جوانهزنی از طریق درونیابی برآورد گردید .همچنين،
عکس زمان تا  50درصد جوانهزنی نهایی )(1/D50
بهعنوان سرعت جوانهزنی ) (GRدر نظر گرفته شد .به
این منظور از برنامه  GERMINاستفاده شد.
همچنين بهمنظور ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک غلظتهای
مختلف عصاره اندامهای هوايي علف هرز بروموس
در کاهش درصد جوانهزنی و کاهش درصد گیاهچه
نرمال در ارقام گندم مورد بررسی ،از مدل لجستیک سه
پارامتری استفاده شد (معادله :)1
b
()1
] )Y=a/[1+(x/x50
که آن  Yدرصد جوانهزنی در غلظتهای مختلف عصاره
آبی  a ،xحداکثر درصد جوانهزنی x50 ،غلظت عصاره
آبی الزم جهت  50درصد بازدارندگی حداکثر جوانهزنی
و  bنشانگر شیب کاهش جوانهزنی در اثر افزایش غلظت
عصاره آبی میباشد (.)11
در پایان آزمایش ده گیاهچه از هر تیمار بهصورت
تصادفی انتخاب شده و میانگین وزن تر ریشهچه،
وزن تر ساقهچه ،طول ریشهچه و طول ساقهچه آنها
اندازهگیری شد .سپس این نمونهها ،به آون با دمای
 75درجه سانتیگراد منتقل شده و پس از گذشت 48
ساعت ،وزن خشک گیاهچهها با استفاده از ترازوی
دیجیتالی با دقت  0/0001گرم تعیین شد .آنالیز دادهها
و ترسیم اشکال با استفاده از نرمافزار SAS, Ver 9.1
و  Sigma Plotانجام گرفت .مقایسه میانگین دادهها نیز
با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد
صورت گرفت.
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آبی علف هرز بروموس نش��ان داد که واکنش ارقام گندم
م��ورد مطالعه در پاس��خ به غلظته��ای مختلف عصاره
بروموس کامالً متفاوت است .بهطوریکه در رقم هامون
حت��ی در غلظتهای باالی عصاره ،تفاوت معنیداری در
درص��د جوانهزنی تجمعی نس��بت به غلظته��ا رقیقتر
وج��ود نداش��ت .اما در رق��م بوالنی ب��ا افزایش غلظت
عصاره اندامهای هوايي درصد جوانهزنی تجمعی بهطور
معن��یداری کاهش یافت ،بهطوری ک��ه حتی غلظت 25
درص��د عصاره س��بب کاهش درصد جوانهزنی ش��د .در
ارقام سیس��تان و کلک افغانی در غلظتهای پايینتر (،0
 25و  50درص��د حجمی) عصاره عل��ف هرز بروموس،
تفاوت زی��ادی از نظر صفت درص��د جوانهزنی تجمعی
وجود نداش��ت ،اما در غلظته��ای باالتر عصاره ( 75و
 100درص��د حجم��ی) ،کاهش قابل توجه��ی در درصد
جوانهزنی تجمعی مش��اهده شد (ش��کل  .)1نتایج تجزیه
واریان��س اثر غلظتهای مختلف عص��اره آبی اندامهای
هوای��ی علف هرز بروم��وس بر ارقام گن��دم در جدول
( )1نش��ان داده شده است .براساس این نتایج اثر رقم بر
درصد و س��رعت جوانهزنی معن��یدار بود .در بین ارقام،
رق��م هامون و بوالن��ی بهترتیب ب��ا  89و  59/4درصد،
اختالف معنیداری در درصد جوانهزنی داشتند .بیشترین
سرعت جوانهزنی نیز در رقم هامون ( )0/082و کمترین
س��رعت جوانهزنی ( )0/061در رقم بوالنی مشاهده شد،
ام��ا اثر نوع رقم بر زمان ت��ا  5درصد جوانهزنی ،زمان تا
 10درصد جوانهزنی ،زمان تا  50درصد جوانهزنی ،زمان
ت��ا  90درصد جوانهزنی و زم��ان تا  95درصد جوانهزنی
معنیدار نبود (جدول  .)1س��طوح مختلف عصاره بر کلیه
صفات مورد بررسی اثر معنیداری داشت .افزایش غلظت
عصاره آبی بروموس بر درصد و سرعت جوانهزنی ارقام
گندم مورد مطالعه تأثیر معنیداری داش��ت (شکلهای 2
و  .)3درص��د جوانهزنی در رقم هامون در تیمار ش��اهد
(آب مقطر) بیش��ترین و به میزان  98/75درصد بود .این
می��زان ب��ا افزایش غلظت عصاره بروم��وس کاهش و در
تیم��ار  100درصد عصاره حجمی بروموس به  73درصد
کاه��ش یافت .در بین ارقام نیز ،رقم بوالنی با  93درصد
جوانهزن��ی در تیمار ش��اهد و  16درص��د جوانهزنی در
تیم��ار  100درص��د غلظت عص��اره بروم��وس ،کمترین
درص��د جوانهزنی را ب��ه خود اختص��اص داد .جاوید و
هم��کاران ( )20نیز اثرات معن��یدار غلظتهای مختلف
عصاره آبی ریش��ه و س��اقه آفتابگردان را در کاهش درصد
جوانهزن��ی ( )Parthenum hysterophorus L.گ��زارش
کردند.
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اث��ر متقابل رق��م و س��طوح مختلف عص��اره علف هرز
بروم��وس معن��یدار بود (جدول  .)1با بررس��ی ضرایب
برآورد شده معادله سیگمويیدی سه پارامتره برازش داده
شده به تغییرات درصد جوانهزنی ارقام گندم (جدول )2
مشخص گردید که رقم بوالنی با  89/88درصد ،کمترین
می��زان جوانهزنی در ش��رایط تیمار با عصاره بروموس را
داش��ت .در این رقم غلظ��ت  62درصد عصاره بروموس
س��بب کاهش  50درصد جوانهزن��ی گردید ،این درحالی
است که در سایر ارقام ،غلظتهای  100درصدی عصاره
بروم��وس هم باعث این می��زان کاهش درصد جوانهزنی
نش��د .در بین ارقام فوق ،رقم هام��ون کمترین تأثیر را از
عص��اره بروموس دریافت کرد (بیش��ترین مقدار  Gmaxو
 X50و کمترین مقدار  Grateدر این رقم مش��اهده ش��د).
مج��اب و محم��ودی ( )2ب��ا بررس��ی اثر عص��اره آبی
اندامه��ای هواي��ي ،زیرزمینی و ترکی��ب دو اندام ازمک
( )Cardaria drabaدر پن��ج تیمار غلظ��ت (صفر،25 ،
 75 ،50و  100درصد حجمی) بر خصوصیات جوانهزنی
و رش��د گیاهچه ذرت خوش��های (،)Sorghum bicolor
رابطه بین سطوح مختلف عصاره آبی و درصد جوانهزنی
را با برازش مدل لجستیک سه پارامتره توجیه نمودند .در
این پژوهش ،نتایج حاکی از کاهش  50درصدی حداکثر
جوانهزنی ذرت خوش��های در غلظت  50درصد عصاره
آبی اندامهای هوايي ،زیرزمینی ازمک و مخلوط آنها بود.
همانگونه که در شکل ( )3مشاهده میشود ،عصاره بروموس
اث��ر ممانعتکنندگی بر س��رعت جوانهزنی ب��ذور در ارقام
مختلف گندم داشت .در تمامی ارقام با افزایش غلظت عصاره
بروموس در محیط رش��د ،س��رعت جوانهزنی ،روند نزولی
را نش��ان داد .بهطور کلی در تیمار ش��اهد (آب مقطر) و کلیه
غلظتهای عصاره بروموس ،بیش��ترین و کمترین س��رعت
جوانهزنی در ارقام کلک افغانی و بوالنی مش��اهده شد .تنویر
و همکاران ( )34در بررس��ی اثرات دگرآسیبی عصاره ریشه،
س��اقه ،برگ ،میوه و خاک حاوی گی��اه افوربیا (Euphorbia
 )helioscopia L.روی جوانهزن��ی و رش��د گیاهچ��ه گندم،
نخود و عدس دریافتند که عصاره آبی ریش��ه ،ساقه ،برگ و
میوه افوربیا منجر به کاهش معنیدار جوانهزنی بذور نخود و
عدس شد و عصاره برگی ،میانگین زمان جوانهزنی را در کلیه
گیاهان مورد بررس��ی افزایش داد .اروجی و همکاران ( )1در
بررسیهای آزمایشگاهی خود ،گزارش کردند که عصاره آبی
اندامهای آفتابگردان موجب کاهش معنیدار درصد و سرعت
جوانهزن��ی تاجخ��روس ( )Amaranthus retroflexus L.و
سلمهتره ( )Chenopodium album L.نسبت به شاهد شد.

شکل  .1اثر غلظتهای مختلف عصاره آبی علف هرز بروموس بر درصد جوانهزنی تجمعی در ارقام مختلف گندم

بررسی اثرات دگرآسیبی علف هرز مهاجم بروموس ( )Bromus japonicus. L.بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه چهار رقم
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جدول .1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) پارامترهای مورد بررسی در ارقام مختلف گندم
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شکل  .2اثر سطوح مختلف عصاره آبی اندامهای مختلف علف هرز بروموس بر درصد جوانهزنی در ارقام مختلف گندم

شکل  .3اثر سطوح مختلف عصاره آبی اندامهای مختلف علف هرز بروموس بر سرعت جوانهزنی در ارقام مختلف گندم

نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثر رقم و غلظتهای
مختلف عصاره بروموس بر خصوصیات گیاهچه ارقام
مختلف گندم در جدول ( )3نشان داده شده است .اثر نوع
رقم و غلظتهای مختلف عصاره آبی بروموس بر وزن تر
ریشهچه ،وزن تر ساقهچه و نسبت وزن تر ریشهچه به وزن
تر ساقهچه در ارقام گندم مورد بررسی معنیدار بود (جدول
 .)3با افزایش غلظت عصاره بروموس ،وزن تر ریشهچه
روند نزولی داشت (شکل  .)4کمترین وزن تر ریشهچه در
تیمارهای  75و  100درصد حجمی بهدست آمد.
نتایج نشان داد که وزن تر ریشهچه در رقم بوالنی بیشتر
از سایر ارقام تحت تأثیر غلظتهای مختلف عصاره
بروموس قرار گرفت .بیشترین میزان وزن تر ریشهچه در

رقم هامون و در تیمار شاهد ( 0/0726گرم) و کمترین
میزان وزن تر ریشهچه در رقم بوالنی در تیمار  100درصد
حجمی (صفر) حاصل شد .همچنين بیشترین میزان وزن
تر ساقهچه در رقم کلک افغانی در شرایط عدم کاربرد
عصاره بروموس به میزان  0/083گرم بهدست آمد .در
رقم بوالنی کمترین میزان وزن تر ساقهچه (صفر) در تیمار
 100درصد حجمی عصاره بروموس حاصل شد .اثر رقم
و سطوح مختلف عصاره بروموس بر صفت نسبت وزن تر
ریشهچه به ساقهچه معنیدار بود ،طوریکه بیشترین نسبت
وزن تر ریشهچه به ساقهچه در رقم سیستان و تیمار شاهد
( )1/187و کمترین میزان آن در رقم بوالنی و تیمار 100
درصد غلظت عصاره بروموس (صفر) مشاهده شد.
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بررسی رابطه رگرسیونی بین سطوح مختلف عصاره بروموس داشت .با افزایش غلظت عصاره بروموس ،وزن تر ساقهچه به
و وزن تر ساقهچه در ارقام گندم مورد بررسی حاکی از آن صورت خطی کاهش یافت (شکل .)5
بود که همبستگی منفی معنیداری بین این دو پارامتر وجود

شکل  .4اثر سطوح مختلف عصاره آبی اندامهای علف هرز بروموس بر وزن تر ریشهچه در ارقام مختلف گندم

شکل  .5اثر سطوح مختلف عصاره آبی اندامهای علف هرز بروموس بر وزن تر ساقهچه در ارقام مختلف گندم

با افزایش غلظت عصاره اندام هوايي بروموس ،طول
ریشهچه ارقام مختلف گندم ،روند کاهشی داشت .در بین
ارقام مورد بررسی بیشترین طول ریشهچه در رقم کلک
افغانی و در تیمار شاهد (آب مقطر) مشاهده شد .کمترین
طول ریشهچه در تیمار  100درصد حجمی و رقم هامون
( 0/627سانتیمتر) مشاهده شد و در رقم بوالنی در تیمار
 100درصد غلظت عصاره بهدلیل عدم وجود گیاهچه نرمال
طول ریشهچه صفر در نظر گرفته شد (شکل  .)6مویر و
هیویانگ ( )26نیز مشاهده کردند با افزایش غلظت عصاره

کلزا طول ریشهچه علفهای هرز کیسه کشیش (Capsella
 ،)bursa-pastoris (L.) Medik.تاج خروس ریشه قرمز
( )Amaranthus retroflexus L.و علف پشمکی (Bromus
 )madritensis L.کاهش یافت .سیدیکويی و همکاران ()33

اثر دگرآسیبی غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ گیاه
 Prosposis julifloraرا روی جوانهزنی و طول ریشهچه
گندم بررسی کردند و دریافتند که غلظتهای مختلف
عصاره ،اثر ممانعت کنندگی بر جوانهزنی بذر و طول ریشهچه
گندم داشت .نامبردگان اظهار داشتند که اثر بازدارندگی ناشی

بررسی اثرات دگرآسیبی علف هرز مهاجم بروموس ( )Bromus japonicus. L.بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه چهار رقم
گندم متداول در منطقه سیستان

از مواد دگرآسیب بر طول ریشهچه بیشتر از جوانهزنی بود.
اوپوکو و همکاران ( )28نیز در آزمایشی نشان دادند که
با افزایش غلظت عصارة آبی بقایاي گیاهی گندم ،رشد
ریشهچۀ ذرت کاهش یافت.
بیشترین میزان طول ساقهچه در رقم سیستان در شرایط
عدم کاربرد عصاره اندام هوايي بروموس به میزان 7/68
سانتیمتر بهدست آمد .تیمار  100درصد عصاره حجمی
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در رقم سیستان کمترین میزان طول ساقهچه (2/1
سانتیمتر) را به خود اختصاص داد ،همچنين با افزایش
غلظت عصاره بروموس طول گیاهچه نیز کاهش یافت.
در این بررسی بیشترین طول گیاهچه در رقم کلک افغانی
و در تیمار شاهد به میزان  17/3سانتیمتر مشاهده شد و
کمترین طول گیاهچه را رقم هامون و در تیمار  100درصد
حجمی عصاره ( 3/022سانتیمتر) به خود اختصاص داد.

شکل  .6اثر سطوح مختلف عصاره آبی اندامهای علف هرز بروموس بر طول ریشهچه در ارقام مختلف گندم

با افزایش غلظت عصاره بروموس ،طول ساقهچه در
ارقام گندم مورد بررسی روند نزولی داشت (شکل ،)7
به طوریکه با افزایش غلظت عصاره اندامهای هوايي
بروموس ،روند کاهشی برای طول ساقهچه ،در تمامی

ارقام مشاهده شد .اما در بین ارقام مورد بررسی حتی
در غلظتهای باالی عصاره بروموس ،رقم کلک افغانی
بیشترین طول ساقهچه و رقم بوالنی کمترین طول ساقهچه
را به خود اختصاص دادند (شکل .)7

شکل  .7اثر سطوح مختلف عصاره آبی اندامهای علف هرز بروموس بر طول ساقهچه در ارقام مختلف گندم
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به نظر میرسد در بین صفات اندازهگیری شده ،طول
ریشهچه نسبت به طول ساقهچه حساسیت بیشتری نسبت
به عصاره اندام هوايي علف هرز بروموس نشان داد .در
مطالعات متعدد گزارش شده است که حساسیت ریشهچه به
مواد بازدارنده بیش از ساقهچه است (.)37 ،22 ،26 ،29 ،33
در همین زمینه بعضی محققین پیشنهاد کردهاند که برای
چنین مطالعاتی اندازهگیری طول ریشه میتواند شاخص
بهتری نسبت به طول ساقه و درصد جوانهزنی باشد .اين
نتايج با يافتههاي محققين ديگر كه گزارش كرده بودند مواد
آللوپاتيك داراي تأثير آشكارتري بر رشد ريشه چه نسبت به
رشد هيپوكوتيل يا ساقه دارد مطابقت دارد (.)35
در این بررسی با افزایش غلظت عصاره بروموس نسبت
وزن تر ریشه به ساقهچه و نسبت طول ریشهچه به ساقهچه
کاهش یافت .کاهش نسبت وزن تر و طول ریشهچه به
ساقهچه با افزایش غلظت عصاره اندام هوایی بروموس
حاکی از تأثیرپذیری بیشتر وزن و طول ریشهچه نسبت به
ساقهچه است .این موضوع میتواند مورد انتظار باشد ،چون
ریشهچه ،اولین اندامی است که مواد آللوپاتیک را بهطور
مستقیم از محیط جذب میکند و ممکن است بیشتر تحت
تأثیر این مواد قرار گیرند (.)35
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نتایج این بررسی نشان داد که اثر رقم بر وزن خشک
ریشهچه و ساقهچه معنیدار نبود .ولی سطوح مختلف
عصاره اندامهای هوايي علف هرز بروموس بر وزن خشک
ریشهچه و ساقهچه اثر معنیدار داشت .همچنين اثرمتقابل
نوع رقم و سطوح مختلف عصاره اندامهای هوايي بر وزن
خشک ریشهچه و ساقهچه معنیدار بود (جدول  .)3نتایج
نشان داد که با افزایش غلظت عصاره اندامهای هوايي علف
هرز بروموس ،وزن خشک ریشهچه و ساقهچه روند نزولی
یافت (شکلهای  8و  .)9باالترین وزن خشک ریشهچه
در همه ارقام مورد بررسی در شاهد مشاهده شد .بنیاس و
همکاران ( )6دریافتند که غلظتهای باالی عصاره آبی ساقه
( ،)Xanthium strumarium L.تأثیر منفی بر طول ساقهچه
و وزن خشک گیاهچه عدس داشت ولی اثر عصاره آبی
در غلظتهای پائین ،از نظر آماری معنیدار نبود .در بین
ارقام مورد بررسی نیز ،بیشترین وزن خشک ریشهچه به رقم
سیستان با  0/0084گرم تعلق داشت ،همچنين بیشترین وزن
خشک ساقهچه در رقم هامون در تیمار شاهد مشاهده شد.
در این تیمار بین ارقام سیستان و هامون با رقم کلک افغانی
تفاوت معنیداری وجود نداشت .در این بررسی کمترین
وزن خشک ساقهچه به رقم بوالنی تعلق داشت.

شکل .8اثر سطوح مختلف عصاره آبی اندامهای علف هرز بروموس بر وزن خشک ریشهچه در ارقام مختلف گندم

شکل  .9اثر سطوح مختلف عصاره آبی اندامهای علف هرز بروموس بر وزن خشک ساقهچه در ارقام مختلف گندم

بررسی اثرات دگرآسیبی علف هرز مهاجم بروموس ( )Bromus japonicus. L.بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه چهار رقم
گندم متداول در منطقه سیستان

اث��ر نوع رقم بر صفت ش��اخص بنیه گیاهچ��ه معنیدار
نبود ،اما سطوح مختلف عصاره بروموس سبب اختالف
معنیدار بر ش��اخص بنیه گیاهچه ش��د .اثرمتقابل رقم و
س��طوح مختلف عصاره علف هرز بروموس بر شاخص
بنی��ه گیاهچه از نظر آم��اری معنیدار بود (جدول  .)3با
افزایش غلظت عصاره بروموس ،ش��اخص بنیه گیاهچه
کاهش یافت .بهطوریکه بیش��ترین شاخص بنیه گیاهچه
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در رقم کلک افغانی و در تیمار ش��اهد ( )0/7مش��اهده
گردی��د .کمترین ش��اخص بنیه گیاهچ��ه در رقم هامون
و تیم��ار  100درصد عصاره حجم��ی بروموس ()0/16
بهدس��ت آمد .در رق��م بوالنی بهدلی��ل در غلظت 100
درص��د حجمی عص��اره بروموس بهعل��ت عدم وجود
گیاهچ��ه نرمال ،ش��اخص بنی��ه گیاهچه ،صف��ر در نظر
گرفته ش��د (ش��کل .)10

شکل  .10اثر سطوح مختلف عصاره آبی اندامهای علف هرز بروموس بر شاخص بنیه گیاهچه در ارقام مختلف گندم

مجاب و محمودی ( )2با بررسی اثر عصاره آبی
اندامهای هوايي ،زیرزمینی و ترکیب دو اندام ازمک
(  )Cardaria drabaدر پنج تیمار غلظت (صفر،
 75 ،50 ،25و  100درصد حجمی) بر خصوصیات
جوانهزنی و رشد گیاهچه ذرت خوشهای ( Sorghum
 )bicolorبه وجود اثر آللوپاتیکی ازمک پی بردند.
نتایج آنها نشان داد که با افزایش غلظت عصاره آبی
اندامهای هوايي و زیرزمینی ازمک درصد جوانهزنی،
سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،وزن
تر ریشهچه ،وزن تر ساقهچه ،وزن تر گیاهچه ،نسبت
وزن تر ریشهچه به ساقهچه و نسبت طول ریشهچه به
ساقهچه بهطور معنیداری کاهش یافت .در غلظتهای
 75و  100درصد حجمی از عصاره اندامهای مورد
بررسی و مخلوط آنها هیچ جوانهزنی مشاهده نشد.

نتیجهگیری نهایی
نتایج این تحقیق ،علف هرز بروموس را بهعنوان یک گیاه
دگرآسیب ،معرفی میکند .بهطوریکه درصد و سرعت
جوانهزنی ،وزن تر ریشهچه ،وزن تر ساقهچه ،وزن
خشک ریشهچه ،وزن خشک ساقهچه ،طول ریشهچه
و طول ساقهچه را در ارقام گندم مورد بررسی (هامون،
بوالنی ،سیستان و کلک افغانی) کاهش داد .بهطورکلی
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برخی از ارقام گندم مورد
بررسی حساسیت بیشتری در برابر عصاره آبی اندامهای
هوايي علف هرز بروموس دارند ،که این موضوع میتواند
در انتخاب رقم مورد استفاده در منطقه سیستان مفید باشد.
از آنجاییکه مرحله جوانهزنی یکی از مراحل بحرانی رشد
در گیاهان محسوب میشود ،انتخاب نوع رقم مناسب
میتواند موفقیت در جوانهزنی و استقرار گیاهچه را تحت
شرایط مختلف محیطی تضمین کند.
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