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  مقاله کوتاه

 تره سلمهو ) Xanthium spp(زنی بذر سویا رقم ویلیامز به عصاره آبی توق  واکنش جوانه

)Chenopodium album( 

  2، ساناز عدالت1 ي، روزبه فرهود*، 1عادل مدحج

  چکیده مبسوط

 یجاد خسارت در گونه زراعیباعث ا یبیو دگرآس یطیمنابع مح يق رقابت برایاز طر یاه زراعیهاي هرز و گ تداخل علف: مقدمه

 ییایمیبات شید ترکیق تولیگر از طریاهان دیبر گ یاهیم گیرمستقیا غیم یکننده مستق کیا تحریبه اثر بازدارنده  یبیدگرآس. شود یم

زنی  انهتره بر جو هوایی دو علف هرز توق و سلمه يها با وجود اینکه اثر دگرآسیبی عصاره اندام. شود یط، گفته میوارد شده به مح

اهچه سویا یها بر رشد گ برخی گیاهان زراعی بررسی شده است، اما تاکنون تحقیقات محدودي در خصوص ارزیابی اثر دگرآسیبی آن

و  یزن تره و توق بر جوانه اه هرز سلمهیدو گ ییهاي هوا اندام یهاي مختلف عصاره آب ق اثر غلظتین تحقیدر ا. انجام شده است

 .و گلدان مورد مطالعه قرار گرفت يط پتریا در دو شرایسواهچه یهاي رشد گ شاخص

ا، یاهچه سویبذر و رشد گ یزن تره بر جوانه توق و سلمه ییهوا يها عصاره اندام یبیاثر دگرآس یمنظور بررس به: ها مواد و روش

اثر غلظت . انجام شد 1390 و گلدان در سال  قات خوزستان در دو محیط کشت پتريیشگاه بذر واحد علوم و تحقیدر آزما تحقیقی

صورت دو آزمایش  درصد و شاهد آب مقطر به 100و  75، 50، 25تره شامل  هرز توق و سلمه هاي هوایی دو علف  عصاره آبی اندام

دد در هر گلدان تعداد پنج ع. و رشد گیاهچه سویا ارزیابی شد یزن صورت طرح کامالً تصادفی با سه تکرار بر جوانه جداگانه هر یک به

ها اضافه  به گلدان یپاش صورت محلول هاي موردنظر دو هفته پس از سبز شدن به عصاره. متر کاشته شد یبذر سویا با عمق دو سانت

 . شدند یابیارز) EWRC(ستم استاندارد اروپا یس یچشم یابیموردنظر بر اساس ارز يها پس از اعمال تیمارها گلدان. گردید

در . افتیدار کاهش  یطور معن ا بهیاهچه سویو رشد گ یزن اه، صفات وابسته به جوانهیاره هر دو گش غلظت عصیبا افزا: ها افتهی

شه ین وزن خشک ریشتریکه ب يطور افت بهیا کاهش یاه سویش غلظت عصاره، وزن خشک ریشه گیط کشت گلدان، با افزایمح

. گرم بود درصد با نه میلی 100عصاره آبی علف هرز توق با غلظت ها مربوط به اثر  ن آنیگرم و کمتر یلیم 64مار شاهد با یمربوط به ت

 يشتر بود، به نحویو گلدان نسبت به توق ب يط پتریتره بر صفات مورد مطالعه در هر دو شرا سلمه یهاي مختلف عصاره آب اثر غلظت

درصد و  54و  34، 20، 17ب یتوق به ترت یدرصد عصاره آب 100و  75، 50، 25هاي  زنی بذر سویا در واکنش به غلظت که درصد جوانه

 یچشم یابیهاي ارز ن دادهیانگیسه میمقا. درصد، نسبت به شاهد آب مقطر کاهش یافت 100و  7/96، 84، 57ب یتره به ترت در سلمه

)EWRC (در هر دو . درصد افزایش یافت 50سویا  یدگید بیدرصد، میزان آس 100تره به  ش غلظت عصاره سلمهینشان داد که با افزا

بیشترین میزان سوختگی برگ بر اساس شاخص . تره بیشتر از توق بود غلظت مذکور اثر سوختگی برگ سویا در عصاره سلمه

EWRC هاي توق و سلمه مشاهده شد درصد از عصاره 100و  75هاي  در غلظت.  

اهچه یو رشد گ یزن تره بر جوانه سلمه یآبهاي مختلف عصاره  ن پژوهش نشان داد، اثر غلظتیج ای، نتایطور کل به: يریگ جهینت

و  75، 50، 25هاي  زنی در غلظت که درصد جوانه يبه نحو. شتر بودیو گلدان نسبت به توق ب يط پتریامز در هر دو شرایلیا رقم ویسو

د، نسبت به شاهد درص 100و  7/96، 84، 57ب یتره به ترت درصد و در سلمه 54و  34، 20، 17ب یتوق به ترت یدرصد عصاره آب 100

با . هاي سویا را به دنبال داشت تره نکروزه شدن و خشک شدن برگ هاي توق و سلمه عصاره یپاش از سوي دیگر، محلول. کاهش یافت

از ترشح  یناش يها ا، خسارتیتره در مزارع سو ژه سلمهیو هرز به يها رسد در صورت عدم کنترل مؤثر علف یج به نظر میتوجه به نتا

  .اهچه منجر خواهد شدیو رشد گ یزن دار جوانه یب، به کاهش معنیدگرآس باتیترک

  ایتره، سو توق، سلمهزنی،  درصد جوانه، یبیدگرآس: يدیکل يها واژه

  :هاي نوآوري جنبه

زنی و رشد گیاهچه این گیاه زراعی با یکدیگر مقایسه شدند که  در این پژوهش اثر دگرآسیبی دو علف هرز مهم سویا بر جوانه -١

 .اند تحقیقات محدودي به این موضوع پرداخته

  .و گلدانی ارزیابی شد) پتري دیش(هاي هوایی در دو محیط کشت بذري  زنی بذر و رشد گیاهچه به عصاره اندام واکنش جوانه -٢
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  مقدمه

هاي هرز و گیاه زراعی از طریق رقابت تداخل علف 

براي منابع محیطی و دگرآسیبی باعث ایجاد خسارت در 

 ای بازدارنده اثر دگرآسیبی به. شودگونه زراعی می

 گیاهان بر گیاهی غیرمستقیم ای مستقیم کننده کیتحر

 به شده وارد شیمیایی ترکیبات طریق تولید از دیگر

 هايدر پژوهش ).1984، 1رایس( شودگفته می محیط،

هرز توانایی باالیی  هايعلف که است شده ثابت متعدد

 محیطی تغییر شرایط با و دارند پدیده این از استفاده در

 دیگر گیاهان رشد و تولید کاهش باعث خود، نفع به

و  3واسیلوکوغلو؛ 2013و همکاران،  2مدحج(شوند  می

 ترکیبات آللوشیمیایی بازدارندهاثر ). 2005همکاران، 

 برگ، سطح ها،رشد گیاهچه بذر، یزن جوانهشامل کاهش 

 است هاپروتئین و هاکربوهیدارت ها، تولید، رنگدانه

 ممکن آللوشیمیایی ترکیبات). 2008 همکاران، و 4تنویر(

 مسیرهاي مصرف یا و متوقف را است تولید کلروفیل

 را باعث واکنش دو هر و یا نمایند تحریک را کلروفیل

 کلروفیل، کاهش تجمع کاهش در نتیجه به که شوند

5یانگ(انجامد  می گیاه رشد کاهش نهایت در و فتوسنتز
 

  ).2002همکاران،  و

هاي هرز مهم مزارع سویا به  تره و توق از علف سلمه

در تداخل با این گیاه  ها آنروند و اثر دگرآسیب  شمار می

مالیک (ها به اثبات رسیده است  زراعی در برخی پژوهش

هیدروکسی  -p، 7اسیدهاي کافئیک). 1988، 6و تسفاي

 عنوان به 10و االژیک اسید 9، اسید کلروژنیک8بنزوئیک

 هاي آنهاي موجود در عصاره ساقه و آبشویهبازدارنده

در کوتیلدون بذر ). 2003، 11میقانی(اند شناخته شده

 12توق ماده سمی یا فیتوتوکسین کربوکسی آتراکتیلوزید

ماده مذکور بر رشد گیاهان اثر بازدارنده . وجود دارد

                                                
1 Rice 
2 Modhej 
3 Vasilakogloou 
4 Tnveer 
5 Yang 
6 Malik and Tesfai 
7 Caffeic acid 
8 P-hydroxybenzoic 
9 Chlorogenic acid 
10 Ellagic acid 
11 Mighani 
12 Carboxy atractyloside 

داشته و باعث کاهش فسفریالسیون اکسیداتیو و نیز 

آدنین از طریق اندام کاهش انتقال نوکلئوتید 

کوزل  ).1980و همکاران،  13کول(شود میتوکندري می

نیز وجود ترکیبات هیدروکسی ) 1950( 14و میلر

آذین توق را عامل دگرآسیبی این گیاه  کوئینون در گل

  .دانستند

 نتیجه گرفتند که) 2008(همکاران  و 15تانویر

 گیاهچه شدن سبز مانع توق و میوه برگ آبشویی

تره  تحقیقات انجام گرفته روي سلمه. شد آفتابگردان

وجود آلدئیدها، آلکالوئیدها، آپوکاروتنوئیدها، 

فالونوئیدها، فیتواستروئیدها، گزیلوزیدها، اسید 

ترکیبات آللوشیمیایی  عنوان بهها را  کلروژنیک و ساپونین

اثر ). 2003و همکاران،  16چان( اند به اثبات رسانده

بر برخی گیاهان زراعی نظیر  تره لمهسدگرآسیبی گیاه 

و همکاران،  17رینهارت(و آفتابگردان  یفرنگ گوجه

به دلیل وجود ترکیبات فنولیک گزارش شده ) 1997

 بقایاي نیز گزارش دادند) 1988(تسفاي  و مالیک. است

اثر  .شد سویا بوتهدر  گره تعداد کاهش باعث تره سلمه

تره و توق  هاي هرز مهم سویا نظیر سلمه  دگرآسیبی علف

با گیاه زراعی عالوه بر رقابت براي منابع محیطی، باعث 

وجود اینکه  با ،شود افزایش خسارت و کاهش عملکرد می

 علف هرزهوایی این دو  يها انداماثر دگرآسیبی عصاره 

سی زنی برخی گیاهان زراعی برر تره بر جوانه توق و سلمه

تحقیقات محدودي در خصوص  تاکنونشده است، اما 

سویا انجام  اهچهیگبر رشد  ها آنارزیابی اثر دگرآسیبی 

هاي مختلف عصاره  در این تحقیق اثر غلظت. شده است

و توق بر  تره سلمههاي هوایی دو گیاه هرز آبی اندام

هاي رشد گیاهچه سویا در دو شرایط زنی و شاخص جوانه

  .ن مورد مطالعه قرار گرفتو گلدا  پتري

  

  ها روش و مواد

این تحقیق در آزمایشگاه تکنولوژي بذر دانشگاه  

اثر . آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان شد

هرز توق  هاي هوایی دو علف  آبی اندام عصارهچهار غلظت 

                                                
13 Cole 
14 Kuzel and Miller 
15 Tanveer 
16 Chon 
17 Reinhardt 
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 آبو شاهد ) درصد 100و  75، 50، 25(تره  و سلمه

هر ) پتري و گلدانی(دو آزمایش جداگانه  صورت بهمقطر 

طرح کامالً تصادفی و سه تکرار بر  صورت بهیک 

. و رشد گیاهچه سویا رقم ویلیامز ارزیابی شد یزن جوانه

، اندام تره سلمههاي هرز توق و علف يآور جمعپس از 

گراد به  درجه سانتی 60در آون با دماي  ها آنهوایی 

براي تهیه  .اب شدندساعت خشک و سپس آسی 48مدت 

عصاره، پنجاه گرم از ماده گیاهی در یک لیتر آب مقطر 

سپس . ساعت در دستگاه شیکر قرار گرفت 24به مدت 

در دستگاه سانتریفیوژ قرار داده شدند و پس از عبور از 

از  موردنظرهاي کاغذ صافی واتمن شماره یک، غلظت

ت دو به مد هابذر. محلول سانتریفیوژ شده تهیه گردید

دقیقه در محلول وایتکس دو درصد قرار داده شدند و 

مانکوزب به غلظت دو در  کش قارچسپس با استفاده از 

  .هزار به مدت دو ساعت ضدعفونی انجام گرفت

 

  بذري آزمایش

دیش دو کاغذ صافی قرار داده شد و  در هر پتري 

دیش و کاغذ صافی در انکوباتور  سپس ظرف پتري

هر پتري قرار داده  بذر سویا در 20تعداد . استریل شدند

 موردنظرهاي از غلظت تریل یلیمشد و به هر ظرف پنج 

به ظروف شاهد . عصاره اندام هوایی علف هرز اضافه شد

 شرایط در ها نمونه. آب مقطر افزوده شد تریل یلیمپنج 

درجه  18 -24تناوبی  دماي با ژرمیناتور شده کنترل

 نوري تناوب درصد و 60ی نسب ، رطوبتگراد یسانت

گرفتند  قرار تاریکی ساعت 16 روشنایی و ساعت هشت

  ).2013مدحج و همکاران، (

هر در زنی بذر،  بررسی وضعیت جوانه منظور به

تصادفی انتخاب و  طور بهتعداد پنج گیاهچه نرمال  پتري

و  1هوناگ(وزن خشک و طول گیاهچه محاسبه شد 

) 1(زنی بر اساس رابطه  درصد جوانه). 1995ردمن، 

به طول  چه شهیرزنی خروج  محاسبه گردید، معیار جوانه

 .متر بود دو میلی

                        :1رابطه 

زنی درصد جوانه =   

  )تعداد کل بذرها)/( تعداد بذرهاي زده جوانه( ×100 

                                                
1 Hunag and Redmann 

محاسبه شد ) 2(زنی از رابطه  متوسط زمان جوانه

  ).2002، 2روآن(

  :2رابطه 

  

  

مورد ارزیابی قرار  3زنی از طریق رابطه  سرعت جوانه

  ).2002و همکاران،  3باجی(گرفت 

  :3رابطه 

GR = ∑ Ni / Ti 

GR= زنی بر حسب تعداد بذر در روز  سرعت جوانه

N،شمارش
i

T ،زده در هر روز تعداد بذر جوانه =
i

= 
  .شمارش روز پس از شروع آزمایش

  

  آزمایش گلدانی

گلدان تهیه  60جهت انجام آزمایش گلدانی، تعداد  

و پس از در نظر گرفتن زهکش مناسب در کف گلدان، 

خاك آن به نسبت یک به سه به ترتیب از ماسه و خاك 

 24هاي بکار گرفته شده به قطر  گلدان. شد نیتأمزراعی 

کیلوگرم مخلوط خاك  2/1که با  متر یسانت 30و ارتفاع 

در هر گلدان تعداد پنج عدد بذر سویا با . و ماسه پر شد

دو  موردنظرهاي  عصاره .متر کاشته شدسانتی عمق دو

-به گلدان یپاش محلول صورت بههفته پس از سبز شدن 

هاي ها با غلظتگلدان یپاش محلول. ها اضافه گردید

صورت ) هر روز یک مرتبه(مورد آزمایش سه مرتبه، 

بر  موردنظرها پس از اعمال تیمارهاي گلدان. گرفت

) EWRC(اروپا استاندارد  سیستم چشمی ارزیابی اساس

روز دهم ). 1997و همکاران،  4ساندرال (رزیابی شدند ا

م هوایی ریشه و اندانمونه پاشی،  پس از محلول

وزن  ها آن کردن خشکگردید و پس از  يآور جمع

 .شد يریگ اندازهخشک ریشه و اندام هوایی 

 اهچهیگزنی و رشد  روند تغییرات درصد کاهش جوانه

تره، با  توق و سلمه عصارههاي  سویا در واکنش به غلظت

  :زیر برازش شدرگرسیونی استفاده از روابط 

Y=AX2-BX+C 
Y= - AX2+BX+C 

                                                
2 Ruan 
3 Bajji 
4 Sandral 






N

N.D
MGT

)(
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به ترتیب درصد کاهش صفات  Xو  Yدر این روابط، 

تره و  هاي عصاره توق و سلمه وابسته به بذر سویا و غلظت

A،  B  وC آنالیز آماري با استفاده از  .اعداد ثابت هستند

  .انجام شد SPSS افزار نرم

 

  نتایج و بحث

  )پتري(بذري آزمایش 

زنی،  غلظت عصاره توق بر درصد و سرعت جوانه اثر 

چه و  چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه طول ریشه

چه در سطح احتمال یک درصد و بر میانگین زمان  ساقه

 .دار بود زنی در سطح احتمال پنج درصد معنی جوانه

درصد و سرعت  بر تره سلمه اثر غلظت عصاره همچنین

چه  چه و ساقه ریشهچه، وزن خشک  زنی، طول ساقه جوانه

در سطح احتمال یک درصد و بر میانگین زمان 

  .دار بود زنی در سطح احتمال پنج درصد معنی جوانه

ها نشان داد که با افزایش غلظت  مقایسه میانگین

به . زنی کاهش یافت تره، درصد جوانه عصاره توق و سلمه

عصاره آبی  100، 75، 50، 25هاي نحوي که غلظت

، 17زنی را به ترتیب نسبت به شاهد  انهتوق، درصد جو

که با افزایش درصد کاهش داد در حالی 54و  34، 20

، 57زنی به ترتیب  تره، درصد جوانه غلظت عصاره سلمه

بررسی ). 1جدول (درصد کاهش یافت  100و  7/96، 84

زنی بذر  روند تغییرات رگرسیونی درصد کاهش جوانه

لف هرز نشان داد، هاي عصاره آبی دو عسویا در غلظت

شیب تغییرات کاهش این صفت در اثر عصاره علف هرز 

درصد  100غلظت ). 1شکل (بیشتر از توق بود  تره سلمه

زنی بذر سویا  تره، سرعت جوانه هاي توق و سلمه از عصاره

شیب . کاهش داد درصد 100و  5/71را به ترتیب 

زنی سویا در واکنش  تغییرات درصد کاهش سرعت جوانه

  ).2شکل (سلمه بیشتر از توق بود  عصارههاي  غلظت به

نیز اثر دگرآسیبی ) 2010(و همکاران  1بنیاس

و توق بر سبز  تره سلمههاي مختلف عصاره آبی اندام

را شدن، رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه 

 که داد این پژوهش نشان نتایج. مورد بررسی قرار دادند

 آبی عصاره بذر مرزه توسط سبز شدن درصد و سرعت

در . افتی کاهش توق گیاه کامل و تره سلمه هوایی اندام

توق باعث کاهش  عصارهاین تحقیق افزایش غلظت 

                                                
1  Benyas 

تره بر  اثر سلمه که یدرحالچه شد،  دار طول ریشه معنی

دار  عدم تفاوت معنی). 2جدول (دار نبود  این صفت معنی

ترین  در پایین چه تره به دلیل کاهش طول ریشه در سلمه

چه سویا به  کمترین طول ریشه. غلظت عصاره بود

تره اختصاص داشت که تفاوت  هاي عصاره سلمه غلظت

). 1جدول (دار بود  آن با تیمارهاي عصاره توق معنی

درصد  100و  75، 50، 25هاي  چه در غلظت طول ریشه

درصد  2/87و  2/77، 46، 6/16از عصاره توق به ترتیب 

هاي عصاره بر  اثر غلظت. هد کاهش یافتنسبت به شا

 دار بود چه در سطح احتمال یک درصد معنی طول ساقه

و  75، 50، 25هاي  چه در غلظت طول ساقه). 1جدول (

و  36، 28، 5/8توق به ترتیب  عصارهدرصد از  100

درصد نسبت به تیمار شاهد آب مقطر کاهش  8/38

سویا  چه ساقهسلمه، طول  عصارهدرصد  25غلظت . یافت

چه در  ساقه. درصد نسبت به شاهد کاهش داد 55را 

. این گیاه، از بذر سویا خارج نشد عصارههاي  سایر غلظت

) 2009( 2نتایج این تحقیق با گزارش رضایی و یارنیا

گلرنگ در  چه ساقهدار طول  مبنی بر کاهش معنی

 افزایش .مطابقت داشت تره سلمهواکنش به عصاره 

دار وزن خشک  توق باعث کاهش معنی عصارهغلظت 

وزن خشک این دو اندام در . چه شد چه و ساقه ریشه

سلمه به حدي  عصارهدرصد از  25هاي باالتر  غلظت

کاهش در وزن . نبود يریگ اندازه قابلکاهش یافت که 

روي ذرت و  تره سلمهخشک بخش هوایی توسط عصاره 

 ).2000، 3زارنیاس(سویا گزارش شده است 

 

  )آزمایش گلدانی( ایش دومآزم

، وزن خشک ریشه گیاه با افزایش غلظت عصاره 

که بیشترین وزن خشک  يطور بهسویا کاهش یافت 

 و کمترین گرم یلیم 64ریشه مربوط به تیمار شاهد با 

ها مربوط به اثر عصاره آبی علف هرز توق با غلظت آن

  ).2جدول (بود  گرم میلی 9درصد با  100

بررسی روند تغییرات رگرسیونی درصد کاهش وزن 

هاي هوایی سویا در واکنش به  خشک ریشه و اندام

تره نشان داد،  دو علف هرز توق و سلمه عصارههاي  غلظت

شیب تغییرات کاهش وزن ریشه در اثر عصاره توق 

                                                
2 Rezaie and Yarnia 
3 Szarnyas 
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 عصارهکه اثر دگرآسیبی  بود، در حالی تره سلمهبیشتر از 

هاي هوایی تا حدودي  امتره بر وزن خشک اند سلمه

 از آللوشیمیایی مواد). 4و  3هاي  شکل(بیشتر از توق بود 

 جذب در کاهش نتیجه در و ریشه رشد طریقه کاهش

 میزان توانندمی گیاه رشد در نتیجه و آب و موادغذایی

 به منجر نهایت در امر این که دهند کاهش فتوسنتز را

شود می لیپیدها و هاپروتین ها،تولید کربوهیدرات کاهش

 ارزیابی هايداده میانگین مقایسه .)2003 ،میقانی(

نشان داد، با  EWRCاستاندارد چشمی بر اساس 

سویا افزایش  یدگید بیآس، میزان افزایش غلظت عصاره

  ). 2جدول (یافت 

و  75هاي  بیشترین میزان سوختگی برگ در غلظت

در . هاي توق و سلمه مشاهده شد درصد از عصاره 100

 عصارههر دو غلظت مذکور اثر سوختگی برگ سویا در 

منجر دگرآسیب  هايترکیب. بیشتر از توق بود تره سلمه

و  بازدارندگی تقسیم ،یزن جوانه و رشد بازدارندگی به

 پروتئین سنتز ،فتوسنتز و تنفس بازدارندگی سلول، رشد

 فعالیت و بازدارندگی غشا تراوایی تغییر هموگلوبین، و

کلی،  طور به). 1997 ،و همکاران 1لی(شوند  می هاآنزیم

هاي مختلف نتایج این پژوهش نشان داد، اثر غلظت

زنی و رشد گیاهچه سویا  بر جوانه تره سلمهعصاره آبی 

و گلدان نسبت به توق  رقم ویلیامز در هر دو شرایط پتري

 هاي زنی در غلظت به نحوي که درصد جوانه. بیشتر بود

درصد عصاره آبی توق به ترتیب  100و  75، 50، 25

، 57به ترتیب  تره سلمهدرصد و در  54و  34، 20، 17

  .درصد، نسبت به شاهد کاهش یافت 100و  7/96، 84

هاي توق و  عصاره یپاش محلولاز سوي دیگر، 

هاي  تره باعث نکروزه شدن و خشک شدن برگ سلمه

 رسد یمبا توجه به نتایج به نظر . سویا را به دنبال داشت

 ژهیو بههاي هرز  علف مؤثردر صورت عدم کنترل 

ناشی از ترشح  يها خسارتدر مزارع سویا،  تره سلمه

زنی و رشد  دار جوانه ترکیبات دگرآسیب، به کاهش معنی

  .گیاهچه منجر خواهد شد

                                                
1 Lee 
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  زنی بذر و ویژگی گیاهچه سویا در محیط کشت پتري بر جوانه تره سلمهعصاره توق و  مقایسه میانگین اثر -1جدول 

  Table 1. Mean comparison of the effect of aqueous extract of cocklebur and lambsquarters on seed 

germination and soybean seedling growth under Petri conditions 

 تیمارها

Treatments 

 Means ا ه میانگین

  درصد

 زنی جوانه

Germination 
percentage 

  سرعت

  زنی جوانه

 )بذر در روز(

Germination 
rate 

(seed per day) 

 

متوسط زمان 

  زنی جوانه

 )روز(

Mean 
germination 
time (day) 

  طول

 چه ریشه

 )متر یسانت(

Root 
length 
(cm) 

  طول

  چه ساقه

 )متر یسانت(

Shoot 
length 
(cm) 

وزن 

خشک 

  چه ریشه

 )گرم میلی(

Root 
dry 

weight 
(mg) 

وزن 

خشک 

  چه ساقه

 )گرم میلی(

Shoot 
dry 

weight 
(mg) 

 توق

Cocklebur 
        

25% 83 a 4.86 a  2.08 ab 3.66 a 6.20 a 7.7 b 21.6 b 
50% 80 a 3.20 b  2.99 a 2.36 b 5.36 b 6.4 c 19.3 c 
75% 66 a 2.31 bc  3.70 a 1.00 c 4.33 c 4.6 d 13.0 d 
100% 46 b 1.53 c  3.60 a 0.56 d 0.56 c 3.4 e 10.2 e 

 تره سلمه

Lambsquarters 
        

25% 43 b 1.64 c  3.36 a 0.30 e 3.10 d 0.7 f 14.3 d 

50% 16 c 0.71 cd  1.88 bc 0.30 e - - - 

75% 3 d 0.16 d  0.66 c 0.30 e - - - 

100% - -  - - - - - 

 شاهد

Control 
100 a 5.38 a  2.61 ab 4.39 a 6.78 a 12.6 a 23.6 a 

عالمت خط تیره . دار به روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد هستند هایی که حروف مشترك ندارند، داراي تفاوت معنی در هر ستون، میانگین

  .زنی است عدم جوانه دهنده نشان

The same letters in each column indicate an insignificant difference at the P=0.05 level. The dashed mark 
indicates no germination. 

     

  
  )Extract concentrations(هاي عصاره  غلظت

تره بر  هاي مختلف عصاره آبی توق و سلمهغلظتاثر  -1شکل 

  زنی بذور سویا کاهش درصد جوانه

Figure 1. Effect of different concentrations of 
aqueous extract of cocklebur and lambsquarters 
on reduction of germination percentage of 
soybean seeds 

  
  )Extract concentrations(هاي عصاره  غلظت

بر  تره سلمههاي مختلف عصاره آبی توق و اثر غلظت -2شکل 

  زنی بذور سویا درصد کاهش سرعت جوانه

Figure 2. Effect of different concentrations of 
aqueous extract of cocklebur and lambsquarters 
on reduction of germination rate of soybean seeds  

    

د 
ص

در
(%

)
 

د
ص

در
 

 (
%

)
 



143  

  1397/ اولشماره / پنجمسال / هاي بذر ایران پژوهش

 
رشد  يها یژگیبر و تره سلمهعصاره توق و  مقایسه میانگین اثر -2جدول 

  در گلدان گیاهچه سویا

Table 2. mean comparison of the effect of aqueous 
extract of cocklebur and lambsquarters on soybean 
seedling growth under pot conditions 

 تیمارها

Treatments 

 Means    ها میانگین

  وزن خشک ریشه

 )گرم میلی(

Root dry 
weight (mg) 

وزن خشک اندام 

  هوایی

  )گرم میلی(

Shoot dry 
weight (mg) 

EWRC 

 توق

Cocklebur 
   

25% 34 b 110 b 8 b 

50% 25 c 94 c 8 b 

75% 16 e 60 de 6 c 

100% 9 f 54 e 5 d 

 تره سلمه

Lambsquarters 
   

25% 36 b 67 d 8 b 

50% 26 c 54 e 8 b 

75% 23 cd 36 f 5 d 

100% 20 d 32 g 4 e 

 شاهد

Control 
64 a 129 a 

 
9 a 

 

هایی که حروف مشترك ندارند، داراي تفاوت  هر ستون، میانگین در

 .دار به روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد هستند معنی

The same letters in each column indicate an 
insignificant difference at the P=0.05 level. 

 

  
  )Extract concentrations(هاي عصاره  غلظت

بر  تره سلمههاي مختلف عصاره آبی توق و اثر غلظت -3شکل 

 درصد کاهش وزن خشک ریشه سویا در گلدان

Figure 3. Effect of different concentrations of 
aqueous extract of cocklebur and lambsquarters 
on reduction of soybean root dry weight under pot 
conditions 

  

  

  
  )Extract concentrations(هاي عصاره  غلظت

بر  تره سلمههاي مختلف عصاره آبی توق و اثر غلظت -4شکل  

  درصد کاهش وزن خشک اندام هوایی سویا در گلدان

Figure 4. Effect of different concentrations of 
aqueous extract of cocklebur and lambsquarters 
on reduction of soybean shoot dry weight under 
pot conditions 
 

  گیري نتیجه

ن پژوهش نشان داد، اثر یج ای، نتایطور کله ب 

و  یزن بر جوانه تره سلمه یعصاره آبهاي مختلف  غلظت

و  يط پتریامز در هر دو شرایلیا رقم ویاهچه سویرشد گ

که درصد  يبه نحو. شتر بودیگلدان نسبت به توق ب

درصد  100و  75، 50، 25هاي  زنی در غلظت جوانه

درصد و در  54و  34، 20، 17ب یتوق به ترت یعصاره آب

درصد، نسبت  100و  7/96، 84، 57ب یبه ترت تره سلمه

 یپاش محلولاز سوي دیگر، . به شاهد کاهش یافت

تره باعث نکروزه شدن و خشک  هاي توق و سلمه عصاره

ج یبا توجه به نتا. هاي سویا را به دنبال داشت شدن برگ

هرز  يها رسد در صورت عدم کنترل مؤثر علف یبه نظر م

از  یناش يها ا، خسارتیدر مزارع سو تره سلمه ژهیو به

 یزن دار جوانه یب، به کاهش معنیبات دگرآسیترشح ترک

  .اهچه منجر خواهد شدیو رشد گ
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Short communication 

Response of Soybean (Williams cv.) Seed Germination to Aqueous 
Extract of Cocklebur (Xanthium spp.) and Common Lambsquarters 

(Chenopodium album) 
Adel Modhej 1, *, Roozbeh Farroodi 2, Sanaz Edalat 3 

Extended abstract 
Introduction: Interference caused through weeds’ and crops’ competition for environmental resources 

and allelopathy brings about damage in crop species. Allelopathy is defined as a direct or indirect inhibiting 
or provoking effect of a plant on other plants through the production of chemical compounds introduced into 
the environment. Although the allelopathic effects of the shoot extracts of Xanthium spp and Chenopodium 
album on the germination of some crops have already been investigated, very few studies have so far been 
conducted to evaluate their adverse effects on soybean seedling growth. The aim of this study was to 
investigate the effect of different concentrations of aqueous extract of cocklebur and lambsquarters on 
germination and soybean seedling growth indices under Petri and Pot conditions. 

Materials and Methods: In order to study the allelopathic effects of Cocklebur and Common 
lambsquarters on germination and seedling growth of soybean, two separate experiments were conducted 
under petri and pot conditions. In this experiment, the effects of aqueous extract concentrations (25, 50, 75 
and 100%) of cocklebur and common lambsquarters were evaluated on seed germination of soybean in a 
completely randomized design with three replications. In each pot, five soybean seeds were planted with a 
depth of 2 cm. The extracts were added to the pots for 2 weeks after emergence.  

Results: Allelopathic effect of common lambsquarters extract concentrations was higher than that of 
cocklebur in both experiments. Germination percentage (GP) reduction under 25, 50, 75 and 100% 
concentrations of common lambsquarters was 57, 84, 96.7 and 100%, respectively. GP reduction under the 
same concentrations of cocklebur was 17, 20, 34 and 54%, respectively. In the pot culture conditions, the root 
dry weight of soybean decreased with increases in extract concentration, so that the highest root dry weight 
belonged to the control treatment with 64 mg and the lowest values belonged to the effect of aqueous extract 
of weed with a concentration of 100%. The results on the EWRC scale showed that the soybean leaflet 
damages increased as the extract concentrations increased. The highest leaf damages were obtained in 75 and 
100% of cocklebur and Chenopodium concentrations. The negative impacts of common lambsquarters were 
higher than those of cocklebur. 

Conclusion: In general, the results of this study showed that the effects of different concentrations of the 
lambsquarters extract on germination and soybean growth of the Williams cultivar were higher under both 
Petri and pot conditions. The percentage of germination in the concentrations of 25, 50, 75 and 100% of the 
aqueous extract of cocklebur was 17%, 20%, 34% and 54%, respectively, and in lambsquarters, it decreased 
by 57%, 84%, 96% and 100%, respectively, compared to the control. On the other hand, spraying the extracts 
of lambsquarters and cocklebur caused necrosis and drying of soybean leaves. According to the results, in the 
absence of effective control of weeds, especially lambsquarters, in soybean farms, the damage caused by 
allelopathic elements will lead to a significant reduction in germination and seedling growth. 
 
Kewords: Allelopathy, Cocklebur, Chenopodium,Germination persentage, Soybean 

 
Highlights: 

1- In this study, the allelopathic effect of two important soybean weeds on germination and seedling 
growth of this crop were compared, which had been under-researched. 

2- Seed germination reaction and seedling growth were evaluated for the extract of aerial parts in two 
seed culture conditions of petri dish and potted seedlings. 
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