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  هاي هرزژوهش علفپمجله   

  1388بهار ، 1، شماره1جلد

  1-11صفحات 

  

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،دانشجوي دکتري اکولوژي کشاورزي -1 

   گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي دکتري اکولوژي- 2

   بوعلی سینا عضو هیات علمی دانشگاه -3

   آزاد اسالمی واحد کرجعضو هیات علمی دانشگاه -4 

   دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی توسعۀ روستایی، دانشگاه تهران-5

1

هرزهايزنی بذور علفاثرات آللوپتیک عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا روي خصوصیات جوانه

The allelopathic effects of water extracts of canola on seed germination and seedling 
growth of weeds

  

فرید گل زردي
1

، فرزاد مندنی
2

، گودرز احمدوند
3

عید وزان، س
4

 قباد شعبانی،
1

شبنم سرور امینی، 
5

  :چکیده 

زنی تـاج خـروس     به منظور تعیین اثرات آللوپاتیک عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا روي خصوصیان جوانه            

 در دانشکدة کشاورزي همدان به اجرا در        1385ریشه قرمز، ترب وحشی و دم روباهی کشیده، آزمایشی در سال            

تیمارهـاي  . ایۀ کـامالً تصـادفی بـا سـه تکـرار اجـرا شـد       این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پ . آمد

) اندام هوایی، ریشه و مخلوط اندام هوایی و ریشـه   (آزمایشی شامل سطوح مختلف عصارة بخشهاي مختلف کلزا         

 و عمق   9واحدهاي آزمایشی شامل پتري دیشهایی به قطر        .  درصد عصاره بود   100 و   75،  50،  25،  0هاي  و غلظت 

زنـی، درصـد بازدارنـدگی،      زنی، در انتهاي دورة جوانـه     به منظور محاسبۀ خصوصیات جوانه    .  سانتی متر بودند   3

هـرز  چه، و وزن خشک کل گیاهچه طبـق دسـتور ایسـتا بـراي هـر علـف                 چه، طول ریشه  چه به ریشه  نسبت ساقه 

زنـی  وانـه نتایج آزمایش نشان داد که، عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا روي خصوصـیان ج             . جداگانه محاسبه شد  

-افزایش غلظت عصاره باعث کاهش درصد جوانه   . باشدهرز مذکور داراي اثرات آللوپاتیک متفاوتی می      علفهاي

. هرز مـذکور شـد    چه و وزن خشک کل گیاهچۀ علفهاي      چه، طول ریشه  چه به ریشه  زنی، نسبت وزن خشک ساقه    

باهی کشیده در مجاور عصـارة کلـزا        زنی ترب وحشی نسبت به تاج خروس ریشه قرمز و دم رو           خصوصیان جوانه 

تـرین آن بـه انـدام       شدیدترین اثرات آللوپاتیک به عصارة ریشـه و ضـعیف         . حساسیت بیشتري از خود نشان داد     

  .هوایی کلزا مربوط بود

  زنیهرز، خصوصیات جوانهآللوپاتی، کلزا، علفهاي: کلمات کلیدي

  

مقدمه

هاي مدیریت تلفیقی امروزه در اعلب سیستم

ها استفاده اي از علفکشهرز، بطور گستردهعلف

شود، و این وابستگی شدید به علفکشها، باعث می

بروز یک سري خطرات جدي براي محیط زیست، 

سالمت عمومی و همچنین افزایش هزینۀ تولید 

 ,.Burgos et al(است گیاهان زراعی شده

ادامۀ سیر آلودگی ). Macias, 1995 و 1999

هاي ها در سیستملفکشزیست توسط عمحیط

-تولید کشاورزي، محققان را ناگزیر به شناخت راه

نماید هرز میهاي اکولوژیک کنترل علفهاي

)Xuan et al., 2005 و Ohno, 2001 .(

عنوان هر نوع اثر مفید یا مضري تعریف آللوپتی به

شود که در اثر ترشح مواد بیوشیمیایی، توسط می

گردد  ایجاد میگیاه دهنده روي گیاه گیرنده

)Rice, 1984 .(توان از اثرات مضر آللوپتی می

 ,Narwal(هرز استفاده کرد براي کنترل علفهاي

مواد آللوشیمیایی در شرایط خاصی به ). 1994

زنی، توانند بر جوانهشوند و میمحیط تراوش می
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رشد ریشه، رشد ساقۀ گیاه، تعداد 

گیاه میکروارگانیسمهاي خاك و نیز دیگر اعمال 

). Rice, 1984 و Putnam, 1988(اثر گذارند 

توان دهند که میاکثر مطالعات انجام شده نشان می

از پتانسیل گیاهان آللوپتیک در کاهش درصد 

هرز استفاده کرد زنی و خسارت علفهايجوانه

)Xuan et al., 2005 .( بسیاري از گیاهان

زراعی آللوپتیک بوده و ترشحات ناشی از بافتهاي 

زنده یا تجزیه بقایاي گیاهی آنها پس از مرگ، 

تواند زندگی گیاهان مجاور را تحت تأثیر قرار می

؛ Mahall and Callaway, 1991(دهد 

Inderjit, 1996 ؛Einhellig, 1996 و 

Noguchi, 2000 .( تاکنون تحقیقات وسیعی در

زمینۀ اثرات آللوپتیک گیاهان زراعی انجام شده 

ی از تأثیر منفی گیاهان زراعی است، و نتایج جالب

 Narwal(هرز مشاهده شده است روي علفهاي

and Sarmah, 1996 ؛Das and Das, 

میزان ). Steinseiket al., 1982؛ و 1998

هرز و نیز زنی بذور علفهايممانعت از جوانه

جلوگیري از رشد آنها، توسط گیاهان زراعی 

 آللوپات مختلف، اهمیت بسیار زیادي دارد و

درك پتانسیل . باشدمطالعۀ آنها بسیار سودمند می

آللوپاتیک گیاهان زراعی مختلف، جهت مدیریت 

هرز و استفاده به عنوان محصول پوششی در علفهاي

شخم حفاظتی، یا تنظیم یک تناوب مناسب، 

-باشد و میموضوع بسیار مهم و قابل توجهی می

تواند یک راهکار سودمند و جدید را در کنترل 

 و Burgos et al., 1999(هرز ارائه دهد فهايعل

Macias, 1995.(  

کلزا از جمله گیاهان زراعی است که عالوه بر 

هاي غذایی و دارویی، به عنوان تمیزکنندة استفاده

خاك و نیز کاهش دهندة بیماریهاي خاکزاد شناخته 

شود که از طریق کاهش جمعیت حشرات و می

هرز، کنترل علفهايهاي خاك و نیز میکروارگانیزم

محیط مناسبی را جهت کشت گیاهان زراعی دیگر 

 ,Potter و Bruce et al., 1990(کند فراهم می

این گیاه داراي سیستم دفاعی با ارزشی ). 1999

- میروزیناز می-تحت عنوان سیستم گلوکوزینوالت

باشد که یک نوع سیستم دگر آسیبی فعال است 

)Bones and Rossiter, 1996 .( تحقیقات

دهد که اضافه کردن بقایاي گیاهی کلزا به نشان می

صورت مالچ در سطح خاك، سبب مهار و یا به 

شود هرز میهايزنی بذر علفتأخیر افتادن جوانه

)Fenwick et al., 1983 .(تحقیقات نشان می-

دهد که در گیاه کلزا، مقدار مواد آللوپاتیک فعال 

ر واکوئل یا متصل به بسیار کم است، زیرا این مواد د

باشند و تنها از طریق تجزیۀ سلولی و دیوارة سلول می

-افزودن مواد سبز گیاهی به داخل خاك آزاد می

امروزه ). Petersen et al., 2001(شوند 

اطالعات اندکی پیرامون اثرات آللوپاتی کلزا بر 

شناخت و بررسی رابطۀ . هرز موجود استهايعلف

هرز، هايیر گیاهان زراعی و علفآللوپاتی کلزا با سا

هرز هايامري اجتناب ناپذیر است، زیرا علف

حساس به ترکیبات آزاد شده از بقایاي کلزا، عموماً 

زنی و رشد مواجه با نوعی تأخیر یا کاهش در جوانه

توان از این پتانسیل در کنترل انتخابی شوند و میمی

مایش با بنابراین این آز. هرز استفاده کردعلفهاي

هدف تعیین اثرات آللوپاتیکی کلزا روي 

هاي هرز، جهت استفاده زنی علفخصوصیات جوانه

هاي هرز از این پتانسیل در کنترل بیولوژیک علف

.انجام شد

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

"1388بهار ، 1، شمارة 1هاي هرز، جلد مجلۀ پژوهش علف"

  3   

  هامواد و روش

 در دانشکدة کشاورزي 1385این آزمایش در سال 

به منظور تهیۀ عصارة آبی گیاه . همدان اجرا شد

، بقایاي گیاهی در زمان )االیتواریتۀ (کلزا 

برداشت محصول از مزارع اطراف جمع آوري و 

بعد از تفکیک به اندامهاي هوایی، زیرزمینی و 

 درجۀ 80در دماي ) به نسبت برابر(مخلوط این دو 

براي تهیۀ عصاره، در ابتدا . سانتیگراد خشک شدند

قسمتهاي مختلف کلزا به قطعات ریزتر آسیاب 

 100 گرم بقایاي گیاهی 5ازاء هر شدند و سپس به 

میلی لیتر آب مقطر اضافه شد و در دماي اتاق به 

 200 ساعت روي دستگاه همزن با سرعت 24مدت 

عصارة آبی گیاه کلزا . دور در دقیقه قرار داده شدند

 الیه کاغذ صافی واتمن شمارة 4بعد از گذشتن از 

 دور در 3000 دقیقه با سرعت 30یک، به مدت 

سانتریفیوژ شد و از یک الیه کاغذ صافی دقیقه 

واتمن شمارة یک گذرانده شد و سپس در دماي 

). Chung et al., 2001(داري شد یخچال نگه

 درصد، 100 و 75، 50، 25، 0براي تهیۀ غلظتهاي 

عصارة قسمتهاي مختلف کلزا، با آب مقطر به 

هرز تاج خروس بذور علفهاي. حجم رسانده شد

، )Amaranthus retroflexus(ریشه قرمز 

و ) Raphanus raphanistrum(ترب وحشی 

 Alopycorus(دم روباهی کشیده 

myosoreides ( ًاز مزارع اطراف بطور کامال

  . تصادفی جمع آوري شدند

از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالَ 

.  تیمار استفاده شد15 تکرار و 3تصادفی با 

خشهاي مختلف تیمارهاي آزمایشی شامل عصارة ب

اندام هوایی، ریشه و مخلوط اندام هوایی و (کلزا 

 درصد 100 و 75، 50، 25، 0و غلظتهاي ) ریشه

واحدهاي آزمایشی شامل پتري . عصاره بودند

براي .  سانتی متر بودند3 و عمق 9هایی به قطر دیش

جلوگیري از رشد و فعالیت میکروبهاي مختلف، 

شدند و در هر بذور و ظروف آزمایشی ضد عفونی 

 عدد بذر روي دو الیه کاغذ صافی قرار 15پتري 

 میلی لیتر 10داده شد و سپس به هر واحد آزمایش 

ها در اتاقک رشد در  پتري.عصاره اضافه شد

 درجۀ سانتیگراد 18 و 30تاریکی مطلق و در دماي 

براي جلوگیري از . روز و شب قرار داده شدند

اي مختلف کلزا هتبخیر و تغییر در غلظت عصاره

شمارش و هوادهی . ها بسته شدنددرب پتري

ها طبق دستورالعمل ایستاجوانه
1

روزانه  بصورت

گیري ها و اندازهشمارش نهایی جوانه. انجام گرفت

چه نیز طبق چه و ساقهطول و وزن تر و خشک ریشه

دستورالعمل ایستا براي هر نوع بذر، جداگانه 

 وزن خشک براي بدست آوردن. صورت گرفت

ها پس از تفکیک در چه، نمونهچه و ساقهریشه

 ساعت خشک و سپس 4 درجۀ به مدت 60دماي 

براي بدست آوردن درصد . توزین شدند

استفاده شد زنی از معادلۀ زیربازدارندگی جوانه

)Chung et al., 2001.(  

IP= [(Control – Extracts)/Control ]×100
زنی، ی جوانه درصد بازدارندگIPدر اینجا 

Controlزده در تیمار شاهد  تعداد بذور جوانه

زده در  تعداد بذور جوانهExtractsآب مقطر، 

. باشدتیمارهاي عصارة قسمتهاي مختلف کلزا می

هاي افزارهاي آماري از نرم براي تجزیه و تحلیل

Excel و SASها از  و براي مقایسۀ میانگین

  . فاده شداي دانکن استآزمون چند دامنه

                                                
1- ISTA= International Seed Testing 
Association 
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  نتایج

نتایج آزمایش نشان داد عصارة آبی بقایاي

زنی بذور گیاهی کلزا، باعث کاهش درصد جوانه

هرز شد و با افزایش غلظت عصاره، این اثر علفهاي

عصاره استخراج ). 3 و 2، 1جداول (گردد تشدید 

هاي مختلف بقایاي گیاهی کلزا نیز شده از بخش

به .  از خود بروز دادنداثرات آللوپاتیک متفاوتی را

نحوي که عصارة ریشه، بیشترین و عصارة اندام 

زنی را نشان هوایی کمترین درصد ممانعت از جوانه

 Masiunas and(ماسیوناس و ایستمن . داد

Eastman, 1991 ( نیز گزارش کردند که میزان

در ریشه ) گلوکوزینوالت(ترکیبات آللوپاتیک 

بیشترین . باشدشتر مینسبت به اندام هوایی کلزا بی

زنی مربوط به تاج خروس درصد ممانعت از جوانه

ریشه قرمز و کمترین آن مربوط به دم روباهی 

  .کشیده بود

نوع و غلظت عصارة کلزا و اثرات متقابل آنها، 

چۀ تاج خروس ریشه قرمز را چه به ریشهنسبت ساقه

این موضوع شاید ). 4جدول (تحت تأثیر قرار نداد 

ل تأثیر یکسان نوع و غلظت عصاره بر وزن به دلی

چۀ تاج خروس ریشه قرمز چه و ریشهخشک ساقه

اثر غلظتهاي ). نتایج نشان داده نشده است(باشد 

چۀ چه به ریشهمتفاوت عصارة کلزا، بر نسبت ساقه

دار بود، به نحوي که با افزایش ترب وحشی معنی

یزان چه به مچه به ریشه، نسبت ساقهغلظت عصاره

این موضوع ). 5جدول ( درصد کاهش یافت 100

چۀ ترب وحشی دهندة حساسیت بیشتر ساقهنشان 

چه، در حضور مواد مواد آللوپاتیک نسبت به ریشه

اثرات متقابل ). نتایج نشان داده نشده است(باشد می

چۀ چه به ریشهنوع و غلظت عصاره بر نسبت ساقه

دار نبود هرز مذکور معنیهیچ یک از علفهاي

  ).6 و 5، 4جداول (

نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت 

چۀ تاج خروس عصارة آبی بقایاي کلزا طول ریشه

ریشه قرمز، ترب وحشی و دم روباهی کشیده به 

). 9 و 8، 7جداول (داري کاهش یافت طور معنی

 ,Moyer and Huang(مویر و هیویانگ 

فزایش غلظت نیز مشاهده کردند که با ا) 1997

هرز کیسه چوپان چۀ علفهايعصارة کلزا طول ریشه

)Thalaspi arvensis( تاج خروس ریشه قرمز ،

کاهش ) Bromus tectorum(و علف پشمکی 

عصارة بخشهاي مختلف کلزا داراي اثرات . یابدمی

هرز چۀ علفهايآللوپاتیک متفاوتی روي طول ریشه

چه ول ریشهاي که بیشترین طمذکور نبود، به گونه

مربوط به عصارة اندام هوایی و کمترین آن مربوط 

با توجه به ). 9 و 8، 7جداول (به عصارة ریشه بود 

بیشتر بودن مواد گلوکوزینوالتی در ریشه 

)Masiunas and Eastman, 1991( این ،

تأثیر عصارة مخلوط . باشدنتیجه دور از ذهن نمی

م روباهی چۀ داندام هوایی و ریشه روي طول ریشه

کشیده با عصارة اندام هوایی کلزا یکسان بود، اما 

چۀ تاج خروس ریشه قرمز و ترب روي طول ریشه

-طول ریشه. وحشی، اثرات حدواسطی را نشان داد

چۀ دم روباهی کشیده و ترب وحشی، به ترتیب 

کمترین و بیشترین تأثیر را از مواد آللوپاتیک 

  ).9 و 8جداول (پذیرفتند 

صارة بخشهاي مختلف کلزا، اثرات غلظتهاي ع

داري روي وزن خشک کل آللوپاتیک معنی

گیاهچۀ تاج خروس ریشه قرمز، ترب وحشی و دم 

روباهی کشیده داشتند، به نحوي که با افزایش 

ها کاهش یافت غلظت عصاره، وزن خشک گیاهچه
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نوع عصاره روي وزن ). 12 و 11، 10جداول (

رب وحشی گیاهچۀ تاج خروس ریشه قرمز و ت

داري بود، به نحوي که در تاج داراي اثرات معنی

خروس ریشه قرمز، بیشترین کاهش وزن خشک 

گیاهچه، مربوط به عصارة ریشه و مخلوط اندام 

هوایی و ریشه و کمترین کاهش مربوط به عصارة 

اندام هوایی بود اما، در ترب وحشی بیشترین 

کاهش در وزن خشک کل گیاهچه، مربوط به 

 ریشه وکمترین کاهش مربوط به عصارة عصارة

اندام هوایی و مخلوط اندام هوایی و ریشه بود 

نوع عصاره روي وزن ). 12 و 11، 10جداول (

هرز دم روباهی کشیده خشک کل گیاهچۀ علف

). 12جدول ( اثرات معنی دار از خود نشان نداد 

اثرات متقابل نوع و غلظت عصاره، فقط در مورد 

ار بود، به نحوي که با افزایش دترب وحشی معنی

   ).11جدول (غلظت، اثر نوع عصاره تشدید شد 

  بحث

عصارة آبی بقایاي گیاهی بخشهاي مختلف 

زنی بذور کلزا داراي اثرات متفاوتی بر درصد جوانه

هرز تاج خروس ریشه قرمز، ترب وحشی و علفهاي

بیشترین درصد بازدارندگی، . دم روباهی کشیده بود

ی و کمترین آن به دم روباهی کشیده به ترب وحش

این موضوع نشان ). 3 و 2، 1جداول (مربوط بود 

تر دم روباهی کشیده به نوع و دهندة حساسیت پائین

تواند به غلظت عصارة کلزا بود، که این خود می

برگ نسبت به هرز باریکفرایند تکاملی علفهاي

-از آنجا که گیاهان باریک. برگها مربوط باشدپهن

تر برگها از نظر تکامل قدیمیبرگ نسبت به پهن

باشند، این موضوع سبب شده است که طی می

توالی اکوسیستمها، این گیاهان توسط فرآیند 

 محیطی تخاب طبیعی، نسبت به شرایط نامساعدان

در غلظتهاي باالي عصاره درصد . مقاومتر شوند

زنی به دلیل تخریب بیشتر واکنشهاي مربوط جوانه

زنی کاهش بیشتري از خود نشان فرآیند جوانهبه 

 ,Moyer and Huang(مویر و هیویانگ . داد

، نیز گزارش کردند که، عصاره استخراج )1997

هرز تاج زنی بذور علفهايشده از کلزا درصد جوانه

خروس ریشه قرمز، علف پشمکی و کیسه چوپان را 

کاهش دادند و با افزایش غلظت عصاره، درصد 

افزایش غلظت عصاره منجر . افزایش یافتممانعت 

عصارة . هرز شدزنی علفهايبه کاهش درصد جوانه

ریشۀ کلزا نسبت به سایر بخشها، به دلیل تجمع مواد 

آللوپاتیک بیشتر داراي بیشترین تأثیر بر درصد 

ماسیوناس و . هرز بودزنی بذور علفهايجوانه

، )Masiunas and Eastman, 1991(ایستمن 

ر آزمایشی نشان دادند که، میزان ترکیبات نیز د

در ریشۀ کلزا، نسبت ) گلوکوزینوالت(آللوپاتیک 

  .به اندام هوایی بیشتر است

هرز مذکور چۀ علفهايچه به ریشهنسبت ساقه

در مجاور عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا داراي 

چه و وزن تري نسبت به طول ریشهحساسیت پائین

این ). 6 و 5، 4داول ج(خشک کل گیاهچه بود 

موضوع شاید به علت اثرات آللوپاتیک نسبتاً مشابۀ 

هرز چۀ علفهايچه و ریشهکلزا بر وزن خشک ساقه

عصارة ریشۀ ). نتایج نشان داده نشده است(باشد 

کلزا نسبت به سایر بخشها، داراي اثرات آللوپاتیک 

چه و وزن خشک کل شدیدتري بر طول ریشه

، 9، 8، 7جداول ( مذکور بود هرزگیاهچۀ علفهاي

 Masiunas(ماسیوناس و ایستمن ). 12 و 11، 10

and Eastman, 1991( ،نیز اظهار داشتند که ،

به علت باالتر بودن مواد آللوپاتیک در ریشه نسبت 

چه و وزن خشک به اندام هوایی کلزا طول ریشه
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کل گیاهچه بیشترین کاهش را در مجاور عصارة 

افزایش غلظت عصاره .  دادندریشه از خود نشان

چه و وزن خشک منجر به کاهش بیشتر طول ریشه

). 12 و 11، 10، 9، 8، 7جداول (کل گیاهچه شد

هرز دم روباهی کشیده در مقایسه با تاج علف

خروس ریشه قرمز و ترب وحشی داراي طول 

چه و وزن خشک کل گیاهچۀ بیشتري در ریشه

  .حضور نوع و غلظت عصارة کلزا بود

  

از آنجا که این تحقیق با هدف مدیریت 

در اکوسیستمهاي زراعی، در حضور هرزعلفهاي

کلزا بعد از برداشت به صورت مالچ  بقایاي گیاهی

پوششی یا مخلوط با سطح خاك و کاهش مصرف 

سموم شمیایی انجام گردید بنابراین، در صورتی که 

این آزمایش در شرایط گلخانه و مزرعه نیز، همین 

توان از بقایاي گیاهی کلزا،  را نشان دهد، مینتایج

هرز تاج خروس به منظور کنترل بیولوژیک علفهاي

ریشه قرمز، ترب وحشی و دم روباهی کشیده 

  .استفاده نمود

. تاج خروس ریشه قرمز زنی بذرجوانهدرصد بازدارندگی بر رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا اث. 1جدول    

Table 1. The allelopathic effects of water extracts of canola on germination inhibition of pigweed seeds.

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  f0.00  e41.33  e53.00bc81.33  ab89.17  b52.98(اندام هوایی

  Root(  f  0.00  d  65.33  cd  75.33  ab  88.67  a  96.33  a65.13(ریشه

  R+S(  f  0.00  e  45.00  d  66.67  bc  81.67  ab  90.00b  56.68(ریشه+ اندم هوایی 

    Average(  e0.00  d50.56  c  65.00  b  83.89  a  91.83(میانگین

     

.زنی بذر ترب وحشی درصد بازدارندگی جوانهبر  کلزا رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهیاث. 2جدول    

Table 2. The allelopathic effects of water extracts of canola on germination inhibition of radish seeds.

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  e0.00de13.33  cd35.67bc49.52  a100.0  b39.71(دام هواییان

  Root(  e  0.00cd  38.36  bc  61.07  a  96.78  a  100.0a59.24(ریشه

  R+S(  e  0.00de  18.25  bc  53.46  b  69.34  a  100.0ab  48.21(ریشه+ اندم هوایی 

  Average(  e0.00d23.32  c  50.07  b  71.88  a  100.0(میانگین

.زنی بذر دم روباهی درصد بازدارندگی جوانهبر رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا اث. 3جدول 

Table 3. The allelopathic effects of water extracts of canola on germination inhibition of foxtail seeds.

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  e0.00de2.38  cde14.65bc27.11  ab46.34  b18.10(اندام هوایی

  Root(  e  0.00cde  17.14  bc  30.56  bc  30.32  a  62.94  a29.19(ریشه

  R+S(  e  0.00cde  12.96  bcd  24.51  bc  28.55  ab  46.54ab  22.51(ریشه+ اندم هوایی 

    Average(  c0.00c10.83  b  23.24  b  30.32  a  51.94(میانگین

Statement Table 1-3: Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.
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.چۀ گیاهچۀ تاج خروس ریشه قرمزچه به ریشهنسبت وزن ساقهبر رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا اث. 4جدول 

Table 4. The allelopathic effects of water extracts of canola on shoot / root ratio of pigweed seedling.

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  a1.277  a1.277  a1.827a1.397  a1.443  a1.444(اندام هوایی

  Root(  a  1.416  a  1.431  a  1.488  a  1.475  a  1.333  a1.429(ریشه

R+S(  a  1.153  a  1.559  a  1.618  a  1.613  a  1.442a  1.477(ریشه+ اندم هوایی 

    Average(  a1.282  a1.422  a  1.645  a  1.495  a  1.406(میانگین

Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.

  

.چۀ گیاهچۀ ترب وحشیچه به ریشهنسبت وزن ساقهبر رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا اث. 5 جدول

Table 5. The allelopathic effects of water extracts of canola on shoot / root ratio of radish seedling.

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  a0.999  ab0.661  ab0.670bc0.248  c0.00  a5.156(اندام هوایی

  Root(  a  1.850  ab  0.772  abc  0.621  abc  0.432  c  0.00  a5.820(ریشه

R+S(  a  1.540  ab  0.770  abc  0.448  abc  0.459  c  0.00  a  5.460(ریشه+ دم هوایی ان

    Average(  a1.460  ab0.734bc  0.580  c  0.379  d  0.00(میانگین

Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.

  

.دم روباهیچۀ گیاهچۀ چه به ریشهنسبت وزن ساقهبر بی بقایاي گیاهی کلزا رات آللوپتیکِ عصارة آاث. 6 جدول

Table 6. The allelopathic effects of water extracts of canola on shoot / root ratio of foxtail seedling.

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  a1.253  c0.7952  c0.7930c0.5819  c0.6867  a0.8220(اندام هوایی

  Root(  ab  1.183  c  0.5891  c  0.7874  bc  0.8925  c  0.7182  a0.8341( ریشه

R+S(  a  1.277  c  0.6278  c  0.6983  c  0.7626  c  0.6562a  0.8043(ریشه+ اندم هوایی 

    Average(  a1.238  b0.6707  b  0.7596  b  0.7457  b  0.6870(میانگین

Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.

  

.)میلی متر (چۀ گیاهچۀ تاج خروس ریشه قرمز ریشهطولبر رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا اث. 7جدول 

Table 7. The allelopathic effects of water extracts of canola on root length of pigweed seedling (mm).

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  a8.917  ab7.227  bc5.660de3.347  e2.280  a5.486(اندام هوایی

  Root(  a  8.853  cd  4.943  de  3.457  de  3.440  e  1.513  b4.441(ریشه

R+S(  a  8.903  bc  6.250  cd  5.027  de  3.230  e  2.000ab  5.082(ریشه+ اندم هوایی 

    Average(  a8.891  b6.140  c  4.714  d  3.339  e  1.931(میانگین

Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.
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).میلی متر(رب وحشیچۀ گیاهچۀ تطول ریشهبر رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا اث. 8جدول 

Table 8. The allelopathic effects of water extracts of canola on root length of radish seedling (mm).

Concentration of extract ظت عصارهغل   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  a8.954  a8.717  ab6.020cd2.200  d0.000  a5.178(اندام هوایی

  Root(  a  8.787  bc  4.739  d  0.509  d  1.020  d  0.000b3.211(ریشه

R+S(  a  8.759  ab  6.478  bc  5.010  d  1.750  d  0.000ab  4.399(ریشه+ اندم هوایی 

  Average(  a8.834  b6.644  c  4.180  d  1.657  e  0.000(میانگین

Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.
  

).میلی متر(وباهیچۀ گیاهچۀ دم رطول ریشهبر رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا اث. 9جدول    

Table 9. The allelopathic effects of water extracts of canola on root length of foxtail seedling (mm).

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  a4.133  bcde3.167  defg2.917hij2.317  ij2.042  a2.915(اندام هوایی

  Root(  b  3.590  efg  2.828  ghi  2.490  hij  2.233  j  1.917  b2.612(ریشه

R+S(  bc  3.460  bcd  3.367  cdef  3.023  fgh  2.583  ij  2.083a  2.903(ریشه+ اندم هوایی 

    Average(  a3.728  b3.121  c  2.810  d  2.378  e  2.014(میانگین

Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.
  

.)میلی گرم ( گیاهچۀ تاج خروس ریشه قرمزوزن خشک کلِبر رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا اث. 10جدول 

Table 10. The allelopathic effects of water extracts of canola on seedling dry weight of pigweed (mg).

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  a5.85  ab4.85  bc3.95  cde2.77  g0.41  a3.57(اندام هوایی

  Root(  ab  5.38  def  2.07  fg  1.13  fg  0.69  g  0.03  b1.86(ریشه

  R+S(  ab  5.34  cd  3.28  efg  1.32  fg  0.99  fg  0.52b  2.29(ریشه+ اندم هوایی 

    Average(  a  5.52  b3.40  c  2.13  c  1.48  d  0.32(میانگین

Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.

  
  

).میلی گرم(وزن خشک کلِ گیاهچۀ ترب وحشی بر بقایاي گیاهی کلزا رات آللوپتیکِ عصارة آبی اث. 11جدول 

Table 11. The allelopathic effects of water extracts of canola on seedling dry weight of radish (mg).

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  a12.30  ab9.80  bc8.40  fg1.10  g0.00  a6.30(اندام هوایی

  Root(  a  12.20  def  3.90  ef  3.30  fg  2.40  g  0.00b4.40(ریشه

  R+S(  a  11.60  bcd  6.80  cde  6.40  def  3.70  g  0.00a  5.70(ریشه+ اندم هوایی 

  Average(  a12.00  b6.80  b  6.10  c  2.40  d  0.00(میانگین

Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.
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).میلی گرم(وزن خشک کلِ گیاهچۀ دم روباهی بر رات آللوپتیکِ عصارة آبی بقایاي گیاهی کلزا اث. 12جدول 

Table 12. The allelopathic effects of water extracts of canola on seedling dry weight of foxtail (mg).

Concentration of extract غلظت عصاره   نوع عصاره

Extract type  0    25    50    75    100  

  میانگین

Average

  Shoot(  a17.25  abc14.90  bcd13.80  de11.18  fg7.42  a12.91(اندام هوایی

  Root(  abc  15.17  bcd  13.75  cde  12.55  ef  9.78  fg  7.57  a11.76(ریشه

  R+S(  ab  16.52  abcd  14.07  de  11.17  ef  10.35  g  6.18a  11.66(ریشه+ اندم هوایی 

    Average(  a16.31  b14.24  b  12.51  c  10.44  d  7.06(میانگین

Means within a column followed by same letters are not significantly different at α=0.05.

هاي با حروف میانگین. انجام شده است ) P=0.05(اي دانکن ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین: 1-12توضیح جداول 

ها تنها در داخل تیمارهاي خود قابل مقایسه حروف مربوط به مقایسه میانگین. باشندداري نمیمشابه در هر ستون داراي اختالف معنی

ها باید براي میانگین نوع عصاره، میانگین غلظت عصاره و میانگین اثرات متقابل به تفکیک در نظر گرفته بدین معنی که مقایسه. هستند

  .شود
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