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 بررسی اثر غلظت هاي مختلف عصاره میوه علف هرز تاجریزي

 (Solanum nigrum L.)704بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراس  
  با استفاده از آزمون جوانه زنی استاندارد 

 
  4و اعظم دشتی 3، لیال یاري2، آیدین حمیدي*1اشکان عباسیان

  حقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالارشد مؤسسه ت انکارشناس -  3و  1
  استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال -2

  کارشناس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال -4
  

  چکیده
مالی عصاره میوه با توجه به تأثیر احت. آلودگی مزارع تولید بذر ذرت منطقه مغان به علف هرز تاجریزي از مشکالت تولید بذر می باشد

 100و  70، 50، 30، 10تاجریزي بر خصوصیات جوانه زنی بذر ذرت، اثر غلظت هاي مختلف عصـاره میـوه تـاجریزي شـامل پـنج غلظـت      
ارزیـابی   704بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر ذرت هیبریـد سـینگل کـراس    ) بذرهاي آغشته نشده به عصاره تاجریزي(درصد و تیمار شاهد 

صفات مورد بررسی شامل درصد بذرهاي جوانه زده دو و سه روز . ایش به صورت طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار اجرا شدآزم. گردید
پس از کاشت، درصد گیاهچه هاي عادي و غیر عادي، درصد بذرهاي جوانه نزده، متوسط زمان جوانه زنی، ضریب سـرعت جوانـه زنـی،    

نی روزانه، طول گیاهچه، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر و خشک ساقه چه و ریشه چه و متوسط جوانه زنی روزانه، سرعت جوانه ز
نتایج تحقیق مشخص نمود که غلظت عصاره اثر معنی داري بر درصد بذرهاي جوانه زده سه . شاخص هاي طولی و وزنی بنیه گیاهچه بودند

رهاي جوانه نزده، متوسط جوانه زنی روزانـه و سـرعت جوانـه زنـی     روز پس از کاشت، درصد گیاهچه هاي عادي و غیر عادي، درصد بذ
در حالی که غلظت عصاره به طور معنی داري درصد بذرهاي جوانه زده دو روز پس از کاشت، متوسط زمان جوانـه زنـی،   . روزانه نداشت

یشه چـه و شـاخص هـاي طـولی و     ضریب سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر و خشک ساقه چه و ر
  . با افزایش غلظت عصاره تاجریزي بیشتر شاخص هاي مثبت جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه افزایش یافتند. وزنی بنیه گیاهچه را افزایش داد

  
  و بنیه بذر زنی بلیت جوانهاقبذر ذرت، عصاره تاجریزي،   :کلیدي کلمات
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  مقدمه
اسـت کـه تولیـد    ان زراعـی  ذرت از مهمترین گیاه

بــود میلیــون تـن   883، 2011 سـال  جهـانی دانــه آن در 
)Anonymus, 2011( .88 در ایران نیز در سال زراعی-

 1642656 کتـار،میزان  225639 از سطح کشـت  1387
ــا عملکــرد  ــه ذرت ب ــن دان ــرم در  68/7289 ت ــو گ کیل

 ,Anonymus(تولیــد گردیــد در زراعــت آبــی هکتـار 

2010.(  
وان اندام تکثیر و مهم ترین نهاده تولیـد،  بذر به عن 

ویژه اي در تولید گیاهان زراعـی برخـوردار    از اهمیت
 آنثیر أاست و عملکرد مطلوب ایـن گیاهـان تحـت تـ    

. )Mc Donald and Copeland, 1997(قرارمـی گیـرد  
تولید بذر داراي کیفیت باال هدف کلیه تولیدکنندگان 

یفیــت و محسـوب شـده و ک  ) Wych,1988(بـذر ذرت  
کمیت بذر به عواملی مانند خاك، اقلـیم و اجـراي بـه    

جمله زمـان کاشـت بـذر گیـاه      موقع عملیات زراعی از
مادري همچنین برداشت و عملیات فرآوري بـذر پـس   

بنابراین کیفیت بذر به عنـوان  . از برداشت بستگی دارد
هاي تولید محصوالت زراعی از اهمیت  ترین نهاده مهم

مفهـوم کیفیـت بـذر از سـه     . اسـت  ویژه اي برخـوردار 
ي کـه  چـه ا گیاهبنیه و جوانه زنی قابلیت  جزءسالمت،

 ,Elias( ازآن حاصــل مــی شــود، تشــکیل مــی گــردد

ون ـــ اده از آزمـــ ا استفـــ ی بــزن جوانهقابلیت . )2007
زنی توانایی بالقوه جوانه زنی بذرهاي یک تـوده   جوانه

حاصل از آن کند که می توان از نتایج  بذر را معین می
هــاي مختلــف بــذر و نیــز  بــراي مقایســه کیفیــت تــوده

تخمــین میــزان بــذر الزم بــراي کاشــت اســتفاده نمــود 
)(Hampton and TeKrony, 2005 .  

 (Libbert and Lubke, 1957)لیبـرت و لوبـک      
مشاهده نمودنـد کـه جوانـه زنـی بـذرهاي پیـر خـردل        

ــفید ــاربرد  ) .Sinapis alba L( ســ ــه کــ در نتیجــ

افـزایش  ) نوعی ترکیـب فنـولی بازدارنـده   (پولتیناسکو
 (.Striga hermonthica (Del.) Benth)اسـتریگا . یافـت 

علف هرز غالب مزارع غالت، در اثر ترکیباتی کـه از  
. (Putnam, 1988)غالت رها می شـودجوانه مـی زنـد    

از سـورگوم ترشـح    کـه  ماده محرك فسـفوتیروکینون 
 دهد می فزایشا را استریگا بذرهاي زنی گردد جوانه می

(Netzly, et al., 1988) . هـاي   عصاره آبی برگ علـف
 Lepidiumو (Bidens piloosa)هــــرز دو دنــــدان 

virginicum بـر رشـد گیاهچـه ذرت داشـتند      مثبتـی  اثر
(Kahl,1986) .   ــد ــده رشـ ــواد افزاینـ ــی مـ ــدبرخـ  ماننـ

 در عصـاره  )KCL(گلوکز، و کلرید پتاسیم، گاالکتوز
ــی ــل اســتک  آب ــرگ هــاي گ ــد  ب انی گــزارش شــده ان

(Rastogi and Mehrotra,1991) . عصــاره هــاي راش
 Agrimonia)، نوعی غافث (Acorus gramineus)ژاپنی 

pilosa)  نخـل آرکـا ،(Areca catechu) گونـه ،Citrus 

tangerina  خرفـه ،(Portulaca oleracea L.)   و نـوعی
جوانـه زنـی    (Scrophularia ningpoensis)گل میمون 
 ,Ma)درصد افزایش دادند  50ا را بیش از بذر استریگ

et al., 2003). زيـــ ریـاره تاجـدر تجزیه شیمیایی عص 
) Solanum nigum L.(  مقــداري نیتریـــت)No2(  و

برخـی محققـین   . مشاهده گردیـده اسـت   )No3(نیترات
معتقدند کـه نیتـرات بـه عنـوان محرکـی بـراي جـذب        

وان و یـا بـه عنـ    (Hilton and Thomas, 1986)اکسـیژن 
د ــــایــل مــی نمـروم عمــــــیــک کوفــاکتور فیتوک 

(Hilhorst, 1990) .  به دنبال جذب آب، در طی جوانـه
وع ـــ ه وقـــ ن بــــ زنی غالباً یک افزایش در تولیـد اتیل 

ر ـداکثـ ـه بـه ح چـ ه ـه پس از خروج ریشـددکـپیون می
. (Matilla, 2000; Lalonde and Saini, 1992) رسد می

زنـی   ن و نیترات در تحریک جوانـه رسد اتیل به نظر می
 ;Saini and Spencer, 1986)بـذر اثـر متقابـل دارنـد     

Egley, 1984)  .      آلـودگی مـزارع تولیـد بـذر ذرت بـه
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ت تولیـد بـذر ایـن    علف هرز تاجریزي یکی از مشکال
ــران   ــاه در ایـ ــگیـ ــوص هبـ ــه   خصـ ــان کـ ــه مغـ منطقـ

درصد از تولید بـذر ذرت کشـور را بـه خـود     90حدود
ی برداشــت همزمــان. اســت، مــی باشــد اختصــاص داده

د بذر ذرت بـا ظهـور میوههـاي ایـن علـف      مزارع تولی
هرز ممکن است جوانه زنی بذرهاي ذرت تولیدي این 

ایـن   بـه همـین دلیـل   . حـت تـاثیر قـرار دهـد    مزارع را ت
آزمایش بـا هـدف بررسـی اثـر غلظـت هـاي مختلـف        
عصاره میوه این علف هرز بـر جوانـه زنـی و بنیـه بـذر      

  .انجام گردید 704یبرید سینگل کراسذرت ه
 

  مواد و روش ها
ــا ــه پــژوهش نی ــر غلظــت هــاي   ب منظوربررســی اث

مختلف عصاره میوه علف هرز تاجریزي بر جوانه زنی 
، 704بـــذر ذرت هیبریــــد ســـینگل کــــراس   و بنیـــه 

 ثبـت  تحقیقـات  بذرمؤسسهکیفی  تجزیه درآزمایشگاه
ــواهی ــذرونهال وگ ــرج ب ــد  ک ــرا گردی ــاي . اج تیماره

ــنج غلظــت  آزمــ  100و  70، 50، 30، 10ایش شــامل پ
بـذرهاي  (درصد عصاره میوه تـاجریزي و تیمـار شـاهد   

به این منظـور  . بودند) آغشته نشده به عصاره تاجریزي
تاجریزي در چنـدین  ) میوه هاي(جمع آوري سته هاي

هاي مهر، آبـان و آذر مـاه از مـزارع     مرحله در طی ماه
. انجــام گردیــد تولیــد بــذر ذرت هیبریــد منطقــه مغــان

ها را با مخلـوط کـن    سپس براي تهیه عصاره ابتدا میوه
 به خوبی مخلوط و له نموده و عصاره تهیه شـده بـراي  

درصد با آب مقطر  70و  50، 30، 10هاي  تهیه غلظت
تکـرار   4(پس از آغشته کـردن بـذرها   . رقیق گردیدند

بـه  (با غلظت عصـاره تـاجریزي مـورد نظـر     ) بذري 50
، آنهـا را بـه   )نمـودن بـذرها در عصـاره    صورت اشـباع 

همراه تیمار شاهد در بستر بـین دو الیـه کاغـذ کشـت     
ت نمـوده و در  پالستیکی دردار کشـ  هاي درون ظرف

گراد به مدت هفـت   درجه سانتی 25ژرمیناتور با دماي 

در طی ارزیـابی رطوبـت کـافی بـراي     . روز قرار دادیم
زده سـه روز  تعداد بذرهاي جوانه . بذرها تأمین گردید

صــفات مـورد بررســی  . پـس از کاشـت ثابــت گردیـد   
دو (شامل درصد بذرهاي جوانـه زده در شـمارش اول   

ذرهاي جوانـه شـمارش   ، درصد بـ )روز پس از کاشت
، طـول گیاهچـه، طـول    )پس از کاشت سه روز(نهایی 

ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر و خشک ساقه چه و 
یـر عـادي،   ریشه چه، درصد گیاهچـه هـاي عـادي و غ   

درصد بذرهاي جوانه نزده، متوسط زمان جوانـه زنـی،   
ضریب سرعت جوانه زنی متوسط جوانه زنی روزانـه،  
سرعت جوانه زنـی روزانـه، و شـاخص هـاي طـولی و      

ــه وزنــی ــد گیاهچــه بنی ــس از  . بودن ــون پ در طــی آزم
ــاي     ــه زده، از داده ه ــذرهاي جوان ــه ب ــمارش روزان ش

ــر    ــابی شــاخص هــاي زی اســتفاده حاصــله جهــت ارزی
  :گردید

 ١(MGT) زنـی  متوسط زمـان الزم بـراي جوانـه    -1
که شاخصی از سرعت شتاب جوانه زنی محسوب می 

 ,Ellis and Roberts)شود از رابطه زیر محاسبه گردید

١٩٨١):  
  

 ):1رابطه (
  

تعداد بذرهاي جوانه زده در شـمارش   Niدر این رابطه 
i ،di   تعداد روز تا شـمارشi  وN   رهاي تعـداد کـل بـذ

  .جوانه زده است
که مشخصه  ٢(CVG) ضریب سرعت جوانه زنی -2

محاسبه 2سرعت و شتاب جوانه زنی می باشد از رابطه 
  :شد

  ):2رابطه (
 

  

                                                              
١. Mean Germination Time  
٢. Coefficient of Velocity of Germination 

N
dNMGT ii
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n
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تعداد بذرهاي جوانه زده از  G1-Gnدر رابطه اخیر 
  .(Scott, et al.,1984)روز اول تا آخر آزمون می باشد 

هـاي عـادي و   در پایان آزمون نیز تعداد کـل گیاهچـه   
غیر عـادي بـر اسـاس معیـار هـاي انجمـن بـین المللـی         

ــذر ــین  (Anonymus, 2003) ١)ISTA(آزمـــون بـ تعیـ
ــد ــمارش و   . گردیدن ــزده ش ــه ن ــذرهاي جوان ــداد ب  تع

ــت ــدند  یاداش ــرداري ش ــ و داده ب ـــاي تعـه ــ دادـ  لـک
2زنـی نهـایی   هاي عادي به عنوان درصد جوانه گیاهچه

 

(FGP) نظور محاسـبه شـاخص   زنی به م یا قابلیت جوانه
 :هاي زیر مورد استفاده قرار گرفت

که شاخصی  (MDG)  3متوسط جوانه زنی روزانه -3
از سرعت جوانه زنی روزانه می باشد و از رابطه زیر 

  :تعیین می گردد

  
  

  

 Dدرصـد جوانـه زنـی نهـایی و      FGPدر این رابطه 
وزها تـا رسـیدن بـه حـداکثر وانـه زنـی نهـایی        رتعداد 

 Hunter and).مـی باشـد  ) اجـراي آزمـون   طول دوره(

Kannenberg, (1972.  
نیـز کـه عکـس     (DGS) ٤سرعت جوانه زنی روزانه -4

محاسـبه   4 زنی روزانه می باشد از رابطه متوسط جوانه
  :(Maguire,1962)می گردد

  
  

همچنین پس از پایان آزمون تعـداد گیاهچـه هـاي    
ــین     ــزده تعی ــه ن ــذرهاي جوان ــادي و ب ــر ع ــادي و غی ع

گیاهچه عـادي از ترکیـب    10ردیدند و سپس تعداد گ
تیماري مورد بررسی به طور تصادفی انتخاب و پس از 

                                                              
١. International Seed Testing Assocotion (ISTA) 
٢.  Final Germination Percent(FGP) 
٣. Mean Daily Germination (MDG) 
٤. Daily GerminationSpeed (DGS) 

اندازه گیري طول گیاهچه، سـاقه چـه و ریشـه چـه بـا      
، وزن تـر و  )بر حسب سانتی متر(استفاده از خط کش 
پـس از خشـک کـردن در آون    (وزن خشک گیاهچه 

بـا  ) سـاعت  48درجه سانتی گراد به مـدت   75با دماي 
ــتفاده از تــرازوي دقیــق بــر حســب گــرم تعیــین        اس

  .گردیدند
ــه      ــاخص بنی ــر دو ش ــاي اخی ــتفاده از داده ه ــا اس ب

  : گیاهچه بر اساس روابط زیر تعیین شد
  ):5رابطه (

ــی   ــه زن ــه  (× درصــد جوان ــانگین طــول ریشــه اولی + می
   شاخص بنیه طولی گیاهچه) = میانگین طول ساقه اولیه

  ):6رابطه (
وزنی شاخص = وزن خشک گیاهچه × وانه زنی درصد ج

ا و ـــ داده ه اريـــ ل آمـــ ه تجزیـه وتحلی ـــ بنیه گیاهچ
ضریب هاي همبستگی ساده بین شـاخص هـاي مـورد    

 میـانگین هـا   و مقایسـه  SASارزیابی به وسیله نرم افزار 
و  1نیز به روش آزمون چند دامنه اي دانکن در سـطح  

  .درصد انجام گردید 5
  

  ثنتایج و بح
 ارهـتجزیه واریانس داده ها نشان داد که غلظت عص

جوانه زده در  درصد بذرهاي داري بر یــاثر معن
، طول گیاهچه، )دو روز پس از کاشت(شمارش اول 

ک ــر و خشــت چه، وزن طول ساقه چه، طول ریشه
زنی، ضریب  چه، متوسط زمان جوانه چه و ریشه ساقه

وزنی بنیه  زنی و شاخص هاي طولی و سرعت جوانه
حالی که غلظت  در این. )1جدول (گیاهچه داشت

 ايــبذرهد ــر درصــداري ب یــر معنــاره اثــعص
، درصد )پس از کاشتسه روز (نهاییجوانه شمارش 

غیر عادي، درصد بذرهاي گیاهچه هاي عادي و 
رعت ــــس و هــروزان زنی هــزده، متوسط جوانن هـــجوان

D
FGPMDG 

MDG
DGS 1
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مقایسه میانگین ها . )1جدول (تنداش روزانه زنی جوانه
نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی در شمارش 

درصد عصاره تاجریزي به  70اول مربوط به غلظت 
درصد بود، در حالی که کمترین درصد  5/61میزان 

جوانه زنی در این شمارش در تیمار غلظت عصاره 
درصد مالحظه  5/9درصد به میزان  10تاجریزي 

وت معنی داري با تیمار شاهد و غلظت گردید که تفا
 ).1شکل (درصد عصاره تاجریزي نداشت 30

 
قابلیت جوانه زنی بذر و برخی شاخص هاي مرتبط با بنیه بذر و گیاهچه ذرت در آزمون جوانه )میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -1جدول

  زنی استاندارد
Table ٢. Analysis of variance (Mean squares) of seed germinability and some seed and seedling vigour 

related traits by standard germination test 
   (MS)میانگین مربعات

طول 
  گیاهچه

seedling 
length 

  ضریب  سرعت
  جوانه زنی
(DGS)  

 
متوسط 
جوانه 

  زنی
  روزانه

 MD)ه(

سرعت 
  جوانه زنی

  روزانه
(CVG) 

متوسط 
  زمان

جوانه 
  زنی

(MTG) 

  رصد بذرهايد
  جوانه نزده

Ungerminated 
seeds 

درصد 
  گیاهچه هاي

  عادي
Normal  
seedling 
percent 

درصد جوانه زنی 
  در شمارش دوم
Germination 

percent  
(2nd count) 

درصد جوانه زنی 
  در شمارش اول
Germination 

percent  
(1st count) 

درجه 
  آزادي

dF 

  منبع تغییرات
s.o.v 

**60.65  ns0.000001  ns0.60 **0.009 **0.385 ns4.53 ns8.53 9.33 ns **3172.5 5 تیمارTreatment 
 Errorخطا         42 77.9 31.48 46.76 42.23 0.009 0.0002 3.50 0.000005 2.95

 Totalکل           47         

6.2 6.63 6.25 3.96 3.64 17.7 8.48 6.35 28.32   
ضریب تغییرات 

  )درصد(
CV.(%) 

  -1ادامه جدول 

                                                            Continue oftable١ 

  شاخص وزنی بنیه گیاهچه
Seedling weight vigor 

index 

شاخص طولی بنیه 
  گیاهچه

Seedling 
length vigor 

index 

وزن خشک  
  ریشه چه

Root dry 
weight  

وزن تر 
  ریشه چه
Root 
fresh 

weight 

وزن خشک 
  ساقه چه

Shoot Dry 
weight 

وزن تر 
  ساقه چه
Shoot 
Fresh 
weight  

طول  ریشه 
  چه

Primary 
root length 

طول ساقه 
  چه

Primary 
shoot  
length  

درجه 
  آزادي

dF  

  منبع تغییرات
s.o.v  

 Treatmentتیمار 5 16.84** 14.9** 2.42** 0.011** 3.55** 0.015** 521619.9** 411.19**
 Errorخطا         42 0.99 1.08 0.06 0.0002 0.14 0.0006 56407.6 26.2
 Totalکل           47        

8.67 9.25 6.29 11.6 6.1 7.14 6.25 8.95   
ضریب تغییرات 

  )درصد(
CV.(%) 

,* ,ns  **  درصد  1و  5 خطاي آماري  و معنی دار در سطح احتمالبه ترتیب غیر معنی دار  
ns, * and **: non significant and significant at ٥ and ١percal probability levels and respectively.  
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اثر غلظت هاي عصاره تاجریزي بر درصد جوانه زنی بذر ذرت در شمارش هاي اول و دوم به ترتیب در روز دوم و سوم پس از  -1شکل  
  .کاشت

Fig١. Effect of black nightshade extract concentrations on the first and second counts of  maize germinated 
seeds number two and three days after planting respectively. 
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درصـد عصـاره    10بیشتر تیمارهـا بـه جـز غلظـت      

تاجریزي که درصد جوانه زنی کمتري نسبت به شاهد 
 داشـت، داراي درصـد جوانـه زنـی بیشـتري نسـبت بــه      

  . شاهد بودند
بنابراین غلظت هـاي بـاالي عصـاره تـاجریزي اثـر      

 طـول  بیشـترین . داشـتند  ذرت زنـی بـذر   مثبتی بر جوانـه 

درصد عصـاره تـاجریزي    70گیاهچه مربوط به غلظت 
معنـی داري  سانتی متر بود که تفـاوت   19/31ان به میز

در صـورتی کـه   . نداشت درصد 100با غلظت عصاره 
سـانتی متـر در    28/24میـزان   کمترین طول گیاهچه بـه 

بیشـترین طـول   ).2شـکل  (تیمار شاهد مالحظه گردیـد  
 100در غلظـت عصـاره   ) سـانتی متـر   99/12(ساقه چه 

وت معنـی داري بـا غلظـت    درصد مشاهده شد که تفـا 

در حالی که کمترین طـول سـاقه   . درصد نشان نداد70
مربوط به تیمار شاهد بودکه ایـن  ) سانتی متر 34/9(چه

و  10نیز اختالف معنی داري بـا غلظـت عصـاره    تیمار 
درصد نداشت و روند افـزایش طـول سـاقه چـه بـا       50

  .افزایش غلظت عصاره تاجریزي هماهنگ بود
سـانتی   53/18(بیشترین طـول ریشـه چـه     همچنین 

درصـد مشـاهده شـد،     70در تیمار غلظت عصاره ) متر
 در حالی که تیمار شاهد داراي کمترین طول ریشه چه

رین و بیشـت  ).2شـکل  (بود  سانتی متر )94/14( میزان به
 100ترتیب در تیمار غلظت  چه به کمترین وزن تر ساقه

ــزان     ــه می ــاهد ب ــار ش ــاجریزي و تیم ــاره ت ــد عص درص
  ).3شکل (گرم مالحظه گردید  7425/2و  1200/4

  

  
  .ذرت) طول ساقه چه+ طول ریشه چه (اثر غلظت هاي عصاره تاجریزي بر طول گیاهچه  -2شکل

Fig2. Effect of black nightshade extract concentrations on mize seedling length (Root length + Shoot length).  
 

  .ذرتبذر اثر غلظت هاي عصاره تاجریزي بر برخی صفات اندازه گیري شده  -2جدول
Table1. Effect of  black nightshade extract concentrations on some of the studied characters of seed corn.  

Studied characters  treatment 
  سرعت جوانه زنی روزانه

(DGS)  
Daily 

GerminationSpeed  

متوسط جوانه 
  زنی روزانه
(MDG) 

Mean Daily 
Germination  

ضریب سرعت 
  جوانه زنی
(CVG)  

متوسط زمان جوانه 
  )روز(زنی

(MGT)  
Mean Germination 

Time  

 درصد بذرهاي 
  جوانه نزده

Ungerminated 
seeds Percent  

درصدگیاهچه هاي 
 عادي

Normal seedling 
percent 

 غلظت عصاره تاجریزي
Black nightshade 

extract concentration   

0.0337 a 29.83 a 0.353 d 2.832 a 11.5 a 86.5 a* 0 
0.0340 a 29.67 a  0.346 d 2.894 a  12.0 a 86.0 a  10 
0.0337 a 29.83 a 0.362 d  2.764 a 11.0 a 87.0 a  30 
0.0335 a 30.00 a 0.380 c 2.630 b 11.0 a 87.0 a  50  
0.0331 a 30.33 a 0.433 a  2.315 d  11.0 a  88.0 a 70 
0.0335 a 30.00 a  0.403 b  2.483 c  11.0 a  87.5 a 100 

  .آزمون چند دامنه اي دانکنبر اساس درصد ندارند  5در سطح احتمال خطاي آماري  نی دار اختالف مع  ابهیک حرف مشمیانگین هاي با  در هر ستون*
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Means with same letters in each column are not significantly different at the ٥% level according to Duncans Multiplc 
Range test (DMRT).  

  
  
  
  
  
  
 
  

  .یزي بر وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه ذرتاثر غلظت هاي عصاره تاجر -3شکل
Fig٣. Effect of black nightshade extract concentrations on shoot and root fresh and dry weight of maize.  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .گیاهچه ذرتبنیه طولی و وزنی  شاخص هاياثر غلظت هاي عصاره تاجریزي بر  -4شکل
Fig٤. Effect of black nightshade extract concentrations on maize seedling length and weight vigour indices. 

 
حداکثر وزن تر ریشـه چـه نیـز در غلظـت عصـاره      

مشـاهده  گـرم   9350/3درصـد بـه میـزان     70تاجریزي 
 100بـا غلظـت    داري شدکه این تیمـار اخـتالف معنـی   

چه نیز  شهکمترین وزن تر ری. نشان ندادعصاره  درصد 
گردیـد   گرم در تیمار شاهد مالحظـه  1950/2میزان به 

هماننــد ســایر صــفاتی کــه در ایــن آزمــون   ).3شــکل(
گیري شدند تیمارهـاي عصـاره تـاجریزي سـبب      اندازه

. افزایش وزن تر ریشه چه در مقایسه با شاهد گردیدند
ــاقه  ــر س ــد وزن ت ــرین وزن   همانن ــترین و کمت ــه بیش  چ

و  100در تیمارهـاي غلظـت  ترتیـب   چه به خشک ساقه
ــه میــزان     10 ــاجریزي ب ــاره ت ــد عص و  33625/0درص

بیشـترین و کمتـرین وزن   .گرم مشـاهده شـد   24500/0
خشک ریشه چه نیز به ترتیب مربوط به تیمـار عصـاره   

و تیمـار شـاهد   ) گـرم  44125/0(درصـد   70تاجریزي 
  ). 3شکل (بود ) گرم 32125/0(

چـه نیـز    چـه و سـاقه   در رابطه با وزن خشک ریشه
درصـد   100و  70داري بین غلظـت هـاي    تفاوت معنی

زنــی  کمتــرین متوســط زمــان جوانــه. مشـاهده نگردیــد 
مربـوط بـه غلظـت    ) زنـی  تعداد روز الزم براي جوانـه (

روز بـود،   315/2درصد به میـزان   70عصاره تاجریزي 
زنی به میـزان   در حالی که بیشترین متوسط زمان جوانه

 10ظــت عصــاره تــاجریزي   روز در تیمــار غل 894/2
درصد مشاهده گردید که اختالف معنی داري با تیمار 

درصـد عصـاره تـاجریزي نداشـت      30شاهد و غلظت 
ــود کــه بیشــترین ضــریب   ). 2جــدول( ــن درحــالی ب ای

درصد عصـاره   70زنی مربوط به غلظت  سرعت جوانه
ــزان   ــه می ــاجریزي ب ــت   433/0ت ــرین غلظ ــوده و کمت ب
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 10عصـاره تـاجریزي    تتاجریزي نیـز در غلظـ   عصاره
مشـاهده  گردیـد کـه اخـتالف      346/0به میزان  درصد

معنی داري با تیمار شاهد و غلظـت عصـاره تـاجریزي    
بنابراین تعداد بیشـتري  ). 1جدول(درصد نشان نداد  30

از بذرها در مدت زمان کمتري جوانه زدند و مشخص 
سبب افزایش سرعت  گردید که عصاره میوه تاجریزي

بیشترین شاخص طـولی و وزنـی   . شده استزنی  جوانه
هـاي عصـاره    ترتیـب مربـوط بـه غلظـت     بنیه گیاهچه به

 9/68و  3/2809درصـد بـه میـزان     100و  70تاجریزي 
کمترین شاخص طـولی و وزنـی بنیـه گیاهچـه در     . بود

  44/51و  6/2167تیمار شاهد ذرت به ترتیب به میـزان  
  .مالحظه گردید

بـا  هده مـی گـردد   مشـا  4همان گونه که در شـکل  
همانند طول گیاهچه (افزایش غلظت عصاره تاجریزي 

به دلیـل افـزایش مـواد تحریـک کنننـده رشـد،        )ذرت
 100شاخص بنیه طولی گیاهچه نیز به اسـتثناي غلظـت   

به نظـر مـی رسـد حـداکثر     . درصد، افزایش یافته است
مواد تحریک کننده رشد براي رشد طـولی در غلظـت   

ک ـــ ریـسـبب تح  اسـت کـه  درصد وجـود داشـته    70
هـاي رشـد گیاهچـه     زنی بـذر و برخـی شـاخص    جوانه

  . گردیده است 704ذرت هیبرید 
بسیاري از متابولیت هاي ثانویه مانند اسیدهاي چـرب،  

اســتروئیدها و  آلکالوئیــدها، ترپنوئیــدها، هــا، فنولیــک
اي ـاهی اثرهـ ـده گیـ ـــ ه شــناختــاي شــه نـپلی استیل

   یــــو منف (Newman and Andrews, 1973)ت ــــمثب

 )(Boonitiee and Ritdhit, 1984 زیـــادي دارنـــد 
(Inderjit, 1996).   جوانه زنی بذر ذرت در اثر کاربرد

تحـت   Siam weed (Chromolaena odorata)عصـاره  
حالی که عصاره این علف هـرز   در تأثیر قرار نگرفت،

 8و  14 ازنی لوبیا چشم بلبلی و سـویا ر  به ترتیب جوانه
کــال . (Adetayo, et al., 2005)درصــد کــاهش داد

(Kahl, 1986)       گزارش نمـود کـه عصـاره آبـی بـرگ
ــدان   علـــف ــرز دو دنـ ــاي هـ و  (Bidens piloosa)هـ

Lepidium virginicum  داري بر رشد  اثر محرك معنی
رایط ـفعالیت آللوپاتیـک در شـ  . گیاهچه ذرت داشتند

هـاي   ی از مخلـوط ـــ رکیبه تــاً در نتیجـــاي غالب مزرعه
آللوکمیکال می باشد و بسـته بـه غلظـت آنهـا ممکـن      

 ,Einhellig)است اثر محرك یا بازدارنده داشته باشـد  

1995; Blum, 1996; Inderjit, 1996) .  
اثر محرك جوانه زنی ممکـن اسـت در نتیجـه وجـود     
ــی   ــه زنـــ ــده جوانـــ ــات القاءکننـــ ــی ترکیبـــ  برخـــ

 Swaminathan, et al., 1989; Chatruvedi and)باشد

.JHA, 1992 .(  
در تجزیه شیمیایی عصاره تاجریزیمقـداري نیتریـت و   

برخی محققین معتقدند کـه   .نیترات مشاهده شده است
 Hilton)اکسیژن  براي جذب نیترات به عنوان محرکی

and Thomas,1986)      و یـا بـه عنـوان یـک کوفــاکتور
را زنـی بـذر    فیتوکروم عمل نمـوده و در نتیجـه جوانـه   

  .(Hilhorst, 1990)تحریک می نماید 
نیز به عنوان یـک مـاده افـزایش     )KCL(نیترات پتاسیم

دهنده اسمزي و در نتیجه افزایش دهنـده جـذب آب،   
 Avena)سبب تحریک جوانه زنی بذر یوالف وحشـی 

fatua)     مـی شـود(McIntyre, et al., 1996) .   بررسـی
 صـفات بررسـی شـده در    ضریب هاي همبستگی ساده

زنی استاندارد مشخص نمود کـه قابلیـت    آزمون جوانه
ه، طـول  ـــ زنی در شـمارش اول بـا طـول گیاهچ    جوانه

ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر و خشک ریشه چه و 
ساقه چه، ضریب سرعت جوانه زنـی و شـاخص هـاي    
طولی و وزنی بنیه گیاهچه همبستگی مثبت معنی دار و 

داري  نفی معنـی همبستگی م زنی با متوسط زمان جوانه
دوم جوانه زنی  حالی که شمارش در). 3جدول ( داشت

تنها با درصد گیاهچه هاي عادي، متوسط جوانـه زنـی   



 81                                                                                       ...بررسی اثر غلظت هاي مختلف عصاره میوه علف هرز

ــه     ــه گیاهچ ــی بنی ــایطولی و وزن ــاخص ه ــه و ش روزان
همبستگی مثبت معنی دار و با درصـد بـذرهاي جوانـه    

 یـمنفـ نزده و سـرعت جوانـه زنـی روزانـه همبسـتگی      
هاي ارزیابی بنیه گیاهچـه  شاخص . معنی داري داشت

. همبستگی مثبت معنی داري بـا یکـدیگر نشـان دادنـد    
بنابراین در شرایط اجراي این آزمایش احتماالً غلظـت  
هاي باالي عصاره میـوه تـاجریزي بـه دلیـل دارا بـودن      

ذر سـبب  ـــ زنـی ب  جوانـه  مواد تحریـک کننـده رشـد و   

زایش جوانـه زنـی بـذر ذرت سـینگل     ـــ ریک و افــتح
صورت قابـل   گردیده و رشد گیاهچه را به 704کراس

لذا بررسی و مشخص نمودن . توجهی افزایش داده اند
ه زنـی بـا   ــــ ده جوانــترکیبات افزاینده و تحریک کنن

گیري آنهـا بـه عنـوان مـواد و      ه کارــبه امکان ب هــتوج
زنی بـذر در فراینـد پرایمینـگ     ترکیبات افزاینده جوانه

اند از اهمیت ویژه اي برخـوردار  تو بذر با مواد آلی می
  .می باشد

  
  ضرائب همبستگی ساده شاخص هاي مرتبط با قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر در آزمون جوانه زنی استاندارد -3جدول 

Table ٣. Simple correlation coefficients of seed germinability and vigour related indices in standard 
germination test  

شاخص 
وزنی بنیه 

 گیاهچه
Seedling 
weight 
vigor 
index 

شاخص 
طولی بنیه 

  گیاهچه
Seedling 
length  
vigor  
index 

  ضریب
  سرعت

 جوانه زنی
DGS  

متوسط 
جوانه 
زنی 
روزانه
MDG 

سرعت 
جوانه زنی 

  روزانه
CVG 

متوسط  
  زمان

  جوانه زنی
MTG 

  وزن
  تر

  ساقه چه
Shoot 
fresh 

weight 

وزن 
خشک 

  ه چهساق
Shoot  
dry 

weight 

  وزن
تر ریشه 

  چه
Root 
fresh 

weight 

وزن 
خشک 
 ریشه چه
Root  
dry 

weight 

  طول
  ریشه چه

Primary 
root  

length 

  طول
  ساقه چه

Primary 
shoot  
length 

  طول
  گیاهچه

Seedling 
length 

  درصد
  بذرهاي

  جوانه  نزده
Ungermina

ted seeds 

  درصد
گیاهچه هاي 

 غیرطبیعی
Abnormal 
seedlings 

  درصد
گیاهچه 

  هاي
  طبیعی

Normal 
seedlings 

  شمارش
  دوم

جوانه زنی  
2nd count 

  شمارش
  اول

جوانه زنی 
1st count 

 

                 ١.٠٠٠ 
١ 

                ٠.١٧٦  ١.٠٠٠ns 
٢ 

               ٠.١٥٢ **٠.٨٩٢ ١.٠٠٠ns 
٣ 

              ٠.٠١٨- *٠.٣٢٤- ١.٠٠٠ns 
-

٠.١٢٩ns 
٤ 

             ٠.٠٥٣- ١.٠٠٠ns 
-

٠.٩٣٥- **٠.٩٢٨** 
-

٠.١٠٩ns 
٥ 

            ٠.١٨٨- ١.٠٠٠ns -٠.٠٣٢ns ٠.١٨٩ns ٠.١٩١ns ٠.٦٩٧** 
٦ 

           ٠.٢٠٢- **٠.٩٣٥ ١.٠٠٠ns -٠.٠١٦ns  ٠.١٩٨ns ٠.١٩٤ns ٠.٦٨٥** 
٧ 

          ٠.١٤٧- **٠.٩٣١ **٠.٧٤١ ١.٠٠٠ns -٠.٠٤٣ns ٠.١٥٥ns ٠.١٦٣ns ٠.٦١٤** 
٨ 

         ٠.١٦٩- **٠.٨١١ **٠.٧٧٢ **٠.٧٤١ ١.٠٠٠ns -٠.١٢١ns ٠.٢٠٦ns ٠.١٩٠ns ٠.٦٧٨** 
٩ 

        ٠.٠٤٣- **٠.٨٠٣ **٠.٧٦٩ **٠.٧٢٩ **٠.٨٤٩ ١.٠٠٠ns -٠.٠٥٣ns ٠.٠٦١ns -٠.٠٠٨ns ٠.٦٠٥** 
١٠ 

       ٠.١٤٥- **٠.٨٥٥ **٠.٩٠١ **٠.٦٩٣ **٠.٧٢٦ **٠.٦٩٦ ١.٠٠٠ns ٠.٠٣٨ns ٠.١٢٣ns ٠.١٩٢ns ٠.٧٤٠** 
١١ 

      ٠.١٧٢- **٠.٨٩٢ **٠.٩٣٠ **٠.٧٣٣ **٠.٧٩٢ **٠.٧٩٤ **٠.٩٦٤ ١.٠٠٠ns -٠.٠٠١ns ٠.١٦٣ns ٠.١٩١ns ٠.٧٣١** 
١٢ 

     ١.٠٠٠ 
-

٠.٧١٨** 
-

٠.٧٢٩** 
-

٠.٦٠٢** 
-

٠.٦٦٧** 
-

٠.٠٣٧ **٠.٦٨٤- **٠.٦٧٠- **٠.٦٠٦ns ٠.١٢٥ns 
-

٠.٠٨٠ns -٠.١٠١ns  
-

٠.٩٩٦** 
١٣ 

    ٠.٠٣٧- **٠.٦٨٤ **٠.٦٧٠ **٠.٦٠٦ **٠.٦٦٧ **٠.٦٠٢ **٠.٧٢٩ **٠.٧١٨ **١.٠٠٠- ١.٠٠٠ns -٠.١٢٥ns ٠.٠٨٠ns ٠.١٠١ns ٠.٩٩٦** 
١٤ 

   ٠.٠٩٠ ١.٠٠٠ns -٠.١٠١ns ٠.١٩١ns ٠.١٩٢ns ٠.٠٠٨ns ٠.١٩٠ns ٠.١٦٣ns ٠.١٩٤ns ٠.١٩١ns -٠.٠١٨- **٠.٩٣٥ns ٠.١٧٦ **١.٠٠٠ **٠.٨٩٢ns 
١٥ 

  ١.٠٠٠ 

-
١.٠٠٠

** 
-

٠.٠٩٠ns ٠.١٠١ns 
-

٠.١٩١ns 
-

٠.١٩٢ns 
-

٠.٠٠٨ns 
-

٠.١٩٠ns 
-

٠.١٦٣ns -٠.١٩٤ns -٠.١٩١ns ٠.٠١٨ **٠.٩٣٥ns 
-

٠.١٧٦- **١.٠٠٠- **٠.٨٩٢ns 
١٦ 

 ١.٠٠٠ 
-

٠.٦٠٦** 
٠.٥٩٥

** ٠.٠٤٤- **٠.٥٦٥- **٠.٩٠١ **٠.٨٥٠ **٠.٨٣١ **٠.٧٤٧ **٠.٦٥٣ **٠.٧٨٥ **٠.٨١٣ **٠.٦٠٥- **٠.٥٧٢ns ٠.٦٤٩ **٠.٥٩٥ **٠.٥٥١** 
١٧ 

٠.٩٢٨ ١.٠٠٠** 
-

٠.٦٠١** 
٠.٥٥٦

** ٠.٠٦٣- **٠.٥٣١- **٠.٨١٧ **٠.٨١٧ **٠.٧٠٧ **٠.٨٥٩ **٠.٦٩١ **٠.٨٣٤ **٠.٨٥١ **٠.٦٥٨- **٠.٦١٩ns ٠.٧٠٠ **٠.٥٥٦ **٠.٥٢٧** 
١٨ 

*, ns ،**  درصد  1و  5خطاي آماري در سطح احتمال غیر معنی دار و معنی دار  به ترتیب  
ns, *, ** and: significant at the ٥ and ١% probability levels and non significant respectively 
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