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Bifora testiculata(هرز گشنیزكعلفآللوپاتیکتوان بررسی  L.(

3گالره چقا میرزایی،2ک امین قرنجی، 1*،پور علمداريبراهیم غالمعلیا

طبیعی دانشگاه گنبد کاووساستادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزي و منابع -1
دانش آموخته رشته کشاورزي اکولوژیک دانشگاه گنبد کاووس-2

هرز دانشگاه گنبد کاووسهايشناسایی و مبارزه با علفکارشناسی ارشد دانشجوي -3

چکیده

Bifora(هـرز گشـتیزك   علـف مختلف عصاره آبـی  هاي بی توان دگرآسیبی غلظتاین آزمایش براي ارزیا testiculata L.(  بـر
گلـدهی  هرز گشنیزك در مرحله هاي مختلف علفشد. جهت آزمایشات اندامزنی گندم رقم کوهدشت انجام برخی صفات جوانه

حجمی تهیه شد-درصد وزنی10ابتدا سوسپانسیون مادر به قطعات بسیار ریز تبدیل شدند. سپس توسط آسیابوآوري جمع
هـاي غلظـت ازلیتـر میلـی 5گردید.درصد تهیه 100و 75، 50، 25چهار غلظت مختلف صفر، سپس از عصاره حاصل از آنو

در انتهـاي روز هفـتم   . گردیـد اعمالتکراردر قالب طرح کامالً تصادفی در سهدر پتریدیش عدد بذر 25بر عصاره آبیمختلف
در ایـن  گیـري قـرار گرفـت.   بنیه بذر مـورد انـدازه  چه  و شاخص چه، طول ریشهزنی، طول ساقهزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه

درصـد) مربـوط بـه    13/88به طوري که بیشترین کاهش (هاي عصاره آبی کاهش یافت. چه با افزایش غلظتمطالعه طول ساقه
زنـی و بنیـه بـذر    بر صفات درصد جوانهبررسیهاي مختلف عصاره آبی گیاه مورد درصد بوده است. نتایج اثر غلظت100تیمار 

داري بـر  معنـی درصد، تـاثیر  25چه بوده است با این تفاوت که غلظت هاي مختلف عصاره آبی بر طول ساقهمشابه نتایج غلظت
.صفات ذکر شده نداشت

.دگرآسیبیگشنیزك، توان ها، غلظت،هرزعلفلمات کلیدي:ک

Study on allelopathic potential of the Bifora testiculata L. weed

E. Gholamalipoor Alamdari1, A. Gharanjik2, G. Chagha Mirzaei3

1- Associate Professor, Gonbad Kavoos University
2- MSc of Agroecology, Gonbad Kavoos University

3- MSc student of Weed Science, Gonbad Kavoos University

Abstract

An experiment was conducted to evaluate hetrotoxicity potential of the various concentrations of aqueous
extract from Bifora testiculata on some traits of the wheat- variety of Shara. For experiment, various organs of
the Bifora testiculata was collected at flowering stage then were chopped into small pieces. Stock suspension of
10% (w/v) was prepared firstly.Then various concentrations (0, 25, 50, 75 and 100) was supplied from filtrated
extract. 5 ml of the aqueous extract was added into Petridis contain 25 seeds as completely randomized design in
three replications. On 7th day germination percent, germination rate, shoot and radicle length and vigor index
were measured. In this study, shoot length was decreased with an increase of the aqueous extract. So the highest
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inhibition was found in the treatment of the 100 %. Results of the various concentrations of the aqueous extract
of the studied plant on germination percent and vigor index except 25% which had a no significant effect was
resembled with results of the aqueous extract on shoot length.

Key words: Weed, Concentrations, Bifora testiculata, Hetrotoxicity potential.

مقدمه
ناخوشایندي هستند که در جـایی غیـر از زیسـتگاه    مصرف و هرز گیاه خودرو، ناخواسته، مضر، بیهاياز دیدگاه کشاورزي علف

هـاي کشـاورزي   هـا در اکوسیسـتم  شان روییده و به دلیل نیازهاي مشابهی که با گیاهان زراعی دارند، همواره همـراه آن طبیعی
مصـرف  طوري که بخـش عظیمـی از وقـت و انـرژي     نمایند. بهرشد کرده و مشکالت زیادي را در تولید گیاهان زراعی ایجاد می

که در کشور ما ایران ها با آنهرز و کنترل آنهايشود. مشکالت ناشی از علفهرز میهايشده در کشاورزي صرف کنترل علف
آمـد. امـروزه در کشـورهاي پیشـرفته مـدیریت      هاي اخیر به عنوان فعالیتی جنبی به حساب مـی سابقه طوالنی دارد، اما تا دهه

هاي هرز با استفاده از تکنولوژي روز جایگاه مجزا در کشاورزي مطرح است و کنترل تلفیقی علفهاي هرز به صورت علمیعلف
باشـیم، مشـکالت   ویژه خود را یافته است. از طرف دیگر به دلیل این که امروزه در حال حرکت به سوي کشـاورزي پایـدار مـی   

اي بـه  هاي هرز قبل از هر چیز توجه ویـژه با کنترل علفزیست محیطی ناشی از کاربرد مواد شیمیایی سبب شده که در رابطه
(خـود آسـیبی و   رقابـت و آللوپـاتی  دخالت  در گیاهان بصورت). 1372هاي هرز شود. (راشد محصل،بیولوژي و اکولوژي علف

رادگرآسیبیوي.شدمطرحمولیشهانسبه وسیله1930سالاواخردرباراولینبرايدگرآسیبیپدیدهاست. دگرآسیبی)
وسـیله بـه بعـدها تعریـف این.کردتعریفخوداطرافبه محیطشیمیاییموادآزادسازيطریقازدیگرگیاهبرگیاهیکتأثیر

ازگیاهـان سـایر رويبرمیکروارگانیزمیاگیاهیکمضریامفیدتأثیرهر گونهبرگیرندهدررادگرآسیبیو. اشدترکاملرایس
تقسیمبراثرصورتبهگیاهانمتابولیسمبرراآللوپاتیکشیمیاییمواداثراتوي.کردتوصیفشیمیاییترکیباتتولیدطریق
مـواد جـذب براثروغشاي سلولپذیرينفوذبراثررشد،کنندهالقاهورمونهايبرسلولی، اثرفراساختاروشدنطویلمیتوز،
Biofora testiculata(گشنیزك ). 2000، گنیازوسکا(کردبیانمعدنی L.(  یک گونه گیاه علفی متعلق به خانواده چتریـان

کنـد و بـدین ترتیـب    که در دوره کوتاهی سبز شده، گل و بـذر تولیـد مـی   است. از گیاهان هرز سمج و پهن برگ یکساله است
هـاي مختلـف   اثر دگرآسیبی غلظـت هدف از تحقیق حاضر ارزیابی ). 1372د (راشد محصل، جمعیت گونه خود را حفظ می کن

هرز گشنیزك بر گیاه گندم بود.   علف

هامواد و روش
زنـی گنـدم   جوانهصفاتبر گشنیزكهاي هرز ي علفهاي مختلف عصارهاین آزمایش در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت، غلظت

کامل (در اواخر بهار در مرحله گلدهی هاي گیاهی علف هرز گشنیزك سنجی قرار گرفت. در این مرحله ابتدا نمونهمورد زیست
ساعت در آون 24مدت گراد به درجه سانتی60ها با دماي آوري شد. سپس نمونه)، شامل اندام هوایی و زیرزمینی جمع1391

متـر بـه قطعـات بسـیار ریـز تبـدیل       ها به وسیله آسیاب و الک با قطر یک میلی). نمونه2004همکاران، خشک شدند (نارول و
گـرم پـودر نمونـه گیـاهی انتخـابی در      10ترتیب که حجمی تهیه شد. بدین-درصد وزنی10مادرابتدا سوسپانسیونگردیدند.

42وسـیله کاغـذ صـافی واتمـن     شد و پس از آن بـه ار داده ساعت قر2مدت لیتر آب مقطر روي دستگاه لرزاننده بهمیلی100
درصـد  100و 75، 50، 25آبـی صـفر،   عصـاره حاصل چهار غلظت مختلفغلیظ شده. از عصاره )2007کادو،مک(صاف شد 

بـا مرکوریـک کلرایـد    سـپس . گندم رقم کوهدشت تهیه شدشدهگواهیبذورابتداسنجی،زیستهايآزمایشتهیه شد. جهت
هاي اسـترلیزه شـده حـاوي کاغـذ قـرار     پتریدیشدرشده رااز بذور تهیهعدد25دهم درصد مورد ضد عفونی قرار گرفت. یک

. گردیـد اعمالتکرارعصاره آبی در قالب طرح کامالً تصادفی، در سهمختلفهايغلظتازلیترمیلی5پتریدیش،هردر. گرفت
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در انتهاي روز هفتم درصـد  .شدنددادهقرارروز7به مدت عمولی محیط آزمایشگاهشرایط تاریکی و در دماي مدرهاپتریدیش
(خانداکار و برادبیر، گیري قرار گرفتمورد اندازهچه  و شاخص بنیه بذرطول ریشه،چه، طول ساقهزنیزنی، سرعت جوانهجوانه

1983(.

نتایج و بحث
هاي مختلف اثر غلظتنشان داد که گندم زنیهرز گشنیزك بر صفات مختلف جوانههاي مختلف علفاثر غلظتتجزیه واریانس

دار بود. در حالی زنی و بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد بسیار معنیچه، درصد جوانهبر صفات طول ساقهعصاره گشنیزك
). 1داري نداشتند (جدول زنی تاثیر معنیچه و سرعت جوانهریشههاي مختلف انتخابی گیاه تیمار بر صفات طول که غلظت

چه را به هاي مختلف گیاه تیمار، طول ساقهچه نشان داد که غلظتهاي مختلف گیاه تیمار بر طول ساقهمقایسه میانگین غلظت
درصد بوده 100تیمار درصد) مربوط به 13/88داري نسبت به شاهد کاهش دادند به طوري که بیشترین کاهش (طور معنی

درصد) گیاه هرز انتخابی بود. نتایج 37/32درصد عصاره آبی (25است. در حالی که کمترین اثر بازدارندگی مربوط به غلظت 
زنی و بنیه بذر مشابه نتایج هاي مختلف عصاره آبی گیاه مورد مطالعه بر صفات درصد جوانهمقایسه میانگین اثر غلظت

داري بر صفات ذکر درصد، تاثیر معنی25چه بوده است با این تفاوت که غلظت ره آبی بر طول ساقههاي مختلف عصاغلظت
).2شده نداشتند (جدول 

هاي هرز گشنیزك بیشترین تاثیر کاهشی بر روي درصد عصاره آبی علف100سنجی نشان داد که غلظت هاي زیستآزمایش
دلیل است. این ممکن است به)1387(محموديومجابهاي ه مطابق با یافتهداشتند. این نتیجرازنیجوانهصفاتبرخی از 

هاي ها در عصارهعالوه کمیت و کیفیت بیشتر برخی از آللوکمیکالها و بهترکیبات آلی و غیر آلی مختلف موجود در عصاره
مرغی توسطپنجهيعصارهاثردرگندممختلفارقامچه درریشهوچهساقهطولیرشدکاهش).1991انتخابی باشد (آنایا، 

کهاستدادهنشانهاي متعدديگزارشاست.شدهگزارشنیز)2005(و همکاراناوغلوواسیلو) 2001(همکارانوآلم
دهد.کاهش میکتانجو وذرت،درراگیاهچهاجزايرشدهرزاین علفهايعصاره

زنی گندمگشنیزك بر صفات جوانههرز علفآبی عصاره مختلفهاي جدول تجزیه واریانس اثر غلظت- 1جدول

آزاديدرجهمنابع تغییر
صفاتمیانگین مربعات 

زنیسرعت جوانهبنیه بذرزنیدرصد جوانهچهطول ساقهچهطول ریشه

4تیمار
ns3/156/106/59533/1733227ns02/79

1004/1367/05/248/130627/300خطا

05/108/164/212/249/26ضریب تغییرات

و درصد1دار در سطح احتمالبیانگر اختالف معنیnsداربیانگر عدم اختالف معنی

زنی گندمگشنیزك بر صفات جوانههرز علفآبی عصاره هاي مختلف جدول مقایسه میانگین اثر غلظت- 2جدول

بذربنیه زنیدرصد جوانهچهطول ساقهتیمار

صفر
a5/5a3/97a9/1647
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