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 چکیده

پر  از   اخیرر بره خرود جلرب کررد. اسرت        يتوجه زيادي را در دو دههبه همین دلیل هرز سودمند است و در مديريت علف آسیبمواد دگر کاربرد
 گیري در آزمايشگا. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی شیراز صورت گرفرت  سر   پنانلریل   عملیات اسان  هايی از برگ بنگرو،نمونه آوريجمع

( مرورد بررسری اررار    Secale montanum( و چراودار ) Malva neglecta) پنیرر   هرزعلف هايگیاهچه رشد و بذر زنیر جوانهب اين اسان  دگرآسیبی
و چاودار و فاکنور دوم شامل  پنیر  هرزهاي گرفت  اين پژوهش به صورت فاکنوريل در االب طرح کامالً تصادفی انجام گرفت  فاکنور اول شامل علف

روش دست آمد. بره بنگرو به در اين پژوهش، آنالیز اسان  برگ بود  بنگرو برگ گرم در لینر از اسان میلی 2000و  1000، 500، 250هاي صفر، غلظت
درصرد   91/98ترکیب که در برگیرنرد.   53سنج جرمی امکان شناسايی تقطیر با آب به وسیله کروماتوگرافی گازي و کروماتوگرافی گازي منصل به طیف

بیشرنرين  همچنرین  درصد در شرايط بدون اسان  بنگررو )شراهد( و    6/87زنی پنیر  و چاودار با میزان بیشنرين جوانه ود را فراهم ساخت کل اسان  ب
اسان  بنگرو، درصد و سررعت   غلظت افزايش بذر در روز در شرايط شاهد بدست آمد  با 1/12و  9/10به ترتیب با  چاودار و زنی در پنیر سرعت جوانه

 برا  همچنرین  آمرد   گرم در لینرر بدسرت  میلی 2000 زنی در تیمارکمنرين درصد جوانه کهطوريبه داد، نشان را کاهشی زنی در پنیر  و چاودار روندهجوان
نگررو  اسران  ب  در مجموع، ننايج اين پژوهش نشان داد کره شد   چاودار و پنیر  خشک وزن میانگین در کاهش سبب بنگرو، درخنچه اسان  غلظت افزايش
  اسان  بنگرو نشان داد به چاودار به نلبت بیشنري حلاسیت پنیر  هرز علف پنیر  و چاودار است و گیاهان روي بر بااليی دگرآسیبی توان داراي
 

 گیاهچه خشک کروماتوگرافی گازي، وزن علف هرز، گیاهچه، بنیه شاخص کلیدی: هایهواژ

 

 4 3 2 1 مقدمه
-Vitex pseudoعلمرری  نررام بررا بیرردهنررد.يررا  بنگرررو درخنچرره

negundo خررانواد. از Malvaceae، بررا منررر، 2 الرری 1 ارتفرراع بررا 
 اننهرايی  برزرگ  پرانیکول  آذيرن گرل  داراي و گروش  چهرار  هايشاخه
 و مشرصص  هراي رگبررگ  برا  شکل اين گیا. البی هايباشد  برگمی

سراريکورکو و همکراران    ( 13) باشرد مری  دارکر  به صورت برجلنه
اکلریدانی  پژوهشی به بررسی ترکیب شیمیايی و فعالیت آننی( در 15)

 Vitexهراي منفراوت گیرا.    هاي تهیه شد. با حرالل اسان  و عصار.

agnus-castus L.   ترکیرب مصنلرف را از    27پرداخنند  اين محققران

                                                           
گرو. زراعت و اصالح به ترتیب اسنادياران و دانشجوي کارشناسی ارشد،  -4و  3، 1
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درصد ترکیبرات را شرامل    5/94اسان  اين گیا. شناسايی نمودند که 
(، % 98/24سرینئول ) -8و 1ل شد  ترکیبرات عمرد. اسران  شرام    می

( % 66/6(، آلفاترپینیل اسنات )% 60/10(، آلفاپینن )% 45/13سابینن )
 ( بود  % 40/5فارنلن )-β-(Zو )

 نمرو  و رشرد  دور. طرول  در را منعددي شیمیايی ترکیبات گیاهان
 سرط   از کره  هلرنند  گاز شکل به يا ترکیبات اين کنند می تولید خود
 در يا و هاريشه ترشحات يا و شوندمی آبشويی يا هوايی آزاد هاياندام
 ترکیبرات  ايرن  کره  شروند مری  آزاد محیط در گیاهی بقاياي تجزيه اثر

 خاصرریت آمرردن بوجررود باعرر  5مررواد شرریمیايی دگرآسرریب مصنلررف
ي هير راا، دگرآسریبی هدف اصلی تحقیقرات   ( 10) شودمی 6دگرآسیبی

 ترکیبرات عی و معرفی ی در شرايط طبیيدلیلی براي تداخل مواد شیمیا
هراي  است که رشد گیاهان ديگر را در اکوسیلنم دگرشیمیايی مصنلف

                                                           
5- Allelochemical 

6- Allelopathy 

 )علوم و صنایع كشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان 
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  هردف ديگرر ايرن علرم،     دهندارار می را تحت تأثیرطبیعی يا زراعی 
  گیاهران اسرت   دگرشریمیايی  مصنلرف  ترکیباتی يجداسازي و شناسا

هررز سرودمند اسرت و     هراي علفکننرل در مديريت  دگرآسیبینقش 
زيادي را به خود جلب کرد. است  بازدارندگی رشرد  شگران پژوهتوجه 
تواند نیاز می گیاهان دگرآسیبیهرز در دوران اسنقرار اولیه توسط علف

ها را در اوايل فصل کاهش دهرد  هاي تجاري و کاربرد آنکشبه علف
 هرز را کننرل کندو پ  از آن گیا. زراعی با تشديد کردن راابت، علف

(14 ) 
  باشرد مری  گیاهران  زنردگی  چرخه در مهمی مرحله بذر زنیجوانه
 نیز خا  در موجود شیمیايی ترکیبات بیرونی، و درونی عامل بر عالو.
  باشد تأثیرگذار گیاهچه اولیه اسنقرار و بذر زنیجوانه روي است ممکن
 هرزهايعلف و زراعی گیاهان در ترکیبات اين نلبی سمیت مطالعه با

کاوينرا و   ( 6) دارد نیرز وجرود   جديرد  هراي کرش علرف  توسرعه  امکان
زنی و رشرد  را بر جوانه Vitex negundol( اثر دگرآسیبی 7همکاران )
( مورد بررسی ارار داد. و گزارش کردنرد  Vigna radiataماش سبز )
و  20، 15، 10هاي آبی برگ ايرن گیرا. )  هاي باالي عصار.که غلظت

چه و چه، طول سااهيشهزنی، طول ردرصد(، درصد و سرعت جوانه 25
هاي پايین آن که غلظتها را کاهش داد، در حالیوزن خشک گیاهچه
زنی و رشد اين گیا. گرديرد  برا توجره بره مروارد      باع  تحريک جوانه

تواند در شرايط حاضر کره  مذکور، شناخت اثرات دگرآسیبی گیاهان می
در  اي به منظرور افرزايش عملکررد در گیاهران زراعری     تالش گلنرد.
هاي ي جهانی وجود دارد، سبب کمک شايانی در مديريتسط  جامعه

هرز در االب اصرول کشراورزي پايردار تعیرین     هايصحی  کننرل علف
 اسان  منشکله ترکیبات کند  در ننیجه اين پژوهش با هدف شناسايی

 هايغلظت دگرآسیبی پنانلیل بررسیهمچنین بنگرو و  درخنچه برگ
 هراي گیاهچره  رشرد  و بذر زنیجوانه بر بنگرو درخنچه اسان  مصنلف
  انجام شد آزمايشگاهی  شرايط در چاودار و پنیر  هاي هرزعلف
 

 هامواد و روش
هراي خرودرو در مراترع    از درخنچه بنگرو هاي برگ درخنچهنمونه

دایقه شرای، عرر    37درجه و  53شهرسنان فلا با طول جغرافیايی 
منر از سط  دريا  1450مالی و ارتفاع دایقه ش 2درجه و  29جغرافیايی 
آوري گرديررد  جهررت اسررنصراس اسرران ، ابنرردا  جمررع 1393در سررال 
آوري شد. در سايه خشک گرديد و س   توسط آسیاب هاي جمعبرگ

برای پودر شدند  در هر مرحله صرد گررم نمونره پرودر شرد  عملیرات       
 3مدت اسنصراس اسان  به روش تقطیر با آب و با دسنگا. کلونجر به 

گیري، میزان اسان  ساعت صورت گرفت  در پايان هر مرحله اسان 
بدست آمد. توزين گرديد و در پايان بازد. اسان  بره صرورت درصرد    

 4/0بازد. اسان  برگ بنگرو به روش تقطیر با آب   وزنی محاسبه شد
گیري در آزمايشرگا. مرکرز تحقیقرات    درصد وزنی بود  عملیات اسان 

ع طبیعی فارس در شیراز صورت گرفت  جهت آنالیز و کشاورزي و مناب

لینرر از نمونره بره    بررسی ترکیبات تشکیل دهند. اسان ، يرک میلری  
داراي آشکارسراز   Agilent-7890مدل  1دسنگا. کروماتوگراف گازي

کروماتوگراف گازي کوپل شد. با طیف  و دسنگا. 2اييونیزاسیون شعله
در اين پژوهش از  گرديد  قتزري 5975C-Agilentمدل  3نگار جرمی

براي تعیین نوع ترکیبات و محاسربه  B ورژن  Chemstationافزار نرم
هرا بره کمرک محاسربه     ها اسنفاد. شد  براي شناسايی طیفمیزان آن
 ترا  8 نرمال هايهیدروکربن تزريق با که کوآت  هاي بازداريشاخص
و برا   گرفت صورت هااسان  تزريق با يکلان شرايط تحت کربنه 24

مقاديري که در منابع مصنلف مننشر گرديد. بود، مقايله شد  ترکیبات 
هراي مصنلرف کره در    هاي بازداري آلکاناسان  با اسنفاد. از شاخص

شرايط کروماتوگرافی يکلانی برا اسران  تزريرق گرديدنرد، محاسربه      
هاي شدند  شناسايی ترکیبات اسان  با مقايله طیف جرمی و شاخص

هاي اصرلی ترکیبرات   ها با اطالعات مربوط به نمونهآنبازداري نلبی 
( انجام شد  درصد ملاحت نلبی هر ترکیب اسان ، بدون در نظرر  1)

گرفنن فاکنور تصحی ، براي تعیین میزان هر ترکیب موجود در نمونره  
-HPآنالیز روي يک سنون سیلیلی  اسان  مورد اسنفاد. ارار گرفت 

منر و ضرصامت اليره فراز سراکن     لیمی 32/0منر، اطر  30به طول  5
 210ترا   60ريرزي دمرايی سرنون از    میکرومنر انجام شد  برنامه 25/0

درجه سللیوس در دایقه و سر     3درجه سللیوس با افزايش دماي 
درجه سللیوس در دایقه برود و   20درجه سللیوس با سرعت  240تا 

کنند. و دایقه در دماي نهايی نگهداري شد  دماي تزريق 5/8به مدت 
درجه سللیوس بود  همچنین از گراز   290و  280آشکارساز به ترتیب 

 لینر در دایقه اسنفاد. شد حامل نینروژن با سرعت جريان يک میلی
 دگرآسریبی  پنانلریل  در بصش ديگري از ايرن پرژوهش، بررسری   

 علف هايگیاهچه رشد و بذر زنیبر جوانه بنگرو درخنچه برگ اسان 
ار مورد بررسی ارار گرفت  اين پژوهش به صرورت  و چاود پنیر  هرز

انجام  1393تکرار در سال  4فاکنوريل در االب طرح کامأل تصادفی با 
و چاودار و فراکنور دوم   پنیر  هرزهاي گرفت  فاکنور اول شامل علف

گررم در لینرر   میلی 2000و  1000، 500، 250هاي صفر، شامل غلظت
هاي اصرلی،  د  ابل از شروع آزمايشبو بنگرو درخنچه برگ از اسان 
زنی و عدم وجرود  ديش کشت گرديد تا از جوانهي بذرها در پنرينمونه

هاي مورد نظرر  خواب در بذور اطمینان حاصل شود  براي تهیه غلظت
ابندا مقدار مورد نیاز از اسان  توزين گرديد. و با کمک سرم لر منغیرر   

سولفوکلید، برا آب  منیلبرداشنه و پ  از حل کردن آن در حالل دي
 مقطر به حجم الزم رساند. شد  

جهررت انجررام آزمررايش ابنرردا بررذرها بررا محلررول يررک درصررد    
دایقه ضدعفونی و با آب مقطر شلنشرو   15سديم به مدت هی وکلريت
ديش که حراوي دو بررگ کاغرذ    عدد بذر در هر پنري 25شدند  تعداد 

                                                           
1- Gas chromatography 

2- Flame Ionization Detector 

3- Gas Chromatography Mass Spectrometry 
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 5هراي تهیره شرد.    صافی بود، ارار داد. شد  از هرر کردام از غلظرت   
درجه  20±5ها در دماي ها اضافه شد. و نمونهديشلینر به پنريمیلی

ساعت تاريکی در ژرمینراتور   8ساعت نور و  16سللیوس و در شرايط 
 زد.جوانره  برذور  به صرورت روزانره تعرداد    روز 14 مدت به ارار داد. و
آن دو  يچهزد. در نظر گرفنه شد که ريشهشدند  بذري جوانه شمارش
هايی از جمله ي بذر خارس شد. بود  درنهايت شاخصمنر از پوسنهمیلی

چره و  چه، طرول سرااه  زنی، طول ريشهزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه
( برا  9و  11زنی )گیري شد  درصد جوانهها انداز.وزن خشک  گیاهچه
 محاسبه گرديد   1اسنرفاد. از معادله 

 تعرداد /  ديرش پنري در اولیه بذر تعداد(0×100 (1 معادله)
 زنیجوانه درصد( = زد.جوانه بذر کل

 24زنری در فواصرل زمرانی    گیري سررعت جوانره  به منظور انداز.
زد. شرمارش و سر   از طريرق محاسربه     ساعنه تعداد بذرهاي جوانه

 2چره( و برا اسرنفاد. معادلره     ) ظهور ريشره  زد. در روزتعداد بذر جوانه
 ( 2محاسبه شد )

 بررذر تعررداد/ شررمارش آخرررين تررا روز تعررداد (2 لهمعاد)
 سرعت= زد.جوانه بذر تعداد/ شمارش اولین تا روز تعداد+   +زد.جوانه
 زنیجوانه

منرري  کرش میلری  چره بره کمرک خرط    چه و طرول سرااه  طول ريشه
درجره   75ها با ارار دادن در آون با گیري گرديد  وزن خشک آنانداز.
 بنیره  ، تعیین گرديد  همچنرین شراخص  ساعت 24گراد به مدت ساننی
 ( 16بدست آمد ) 3از طريق معادله  گیاهچه

 درصرد / 100( ×چهسااه طول+ چهريشه طول)) (3 معادله)
 گیاهچه بنیه شاخص( = زنیجوانه

افرزار تجزيره و   هرا برا اسرنفاد. از نررم    تجزيه و تحلیل آماري داد.
هرا از  گینو جهرت مقايلره میران    9.1.3نلرصه    1SASتحلیل آمراري 

 آزمون دانکن در سط  احنمال پنج درصد اسنفاد. شد  
 

 نتایج و بحث
دست آمد. به درخنچه بنگرو به در اين پژوهش آنالیز اسان  برگ

روش تقطیر با آب به وسریله کرومراتوگرافی گرازي و کرومراتوگرافی     
ترکیرب کره در    53گازي منصل به طیف سنج جرمی امکان شناسايی 

و  1دول جر درصد کل اسان  بود را فراهم سراخت )  91/98برگیرند. 
درخنچره   (  آنالیز کروماتوگرافی نشان داد کره اسران  بررگ   1نمودار 

بنگرو در اين پژوهش مصلوطی پیچید. از ترکیبات ترپنی مصنلف بود، 
 002/67ها بصش عمرد. اسران  را تشرکیل دادنرد )    هرچند مونوترپن

رو در ايرن پرژوهش در   درخنچره بنگر   درصد(  در مجموع اسان  برگ
درصرد   865/28هاي هیدروکربنره،  درصد مونوترپن 743/37برگیرند. 
هرراي ترررپندرصررد سررزکويی  585/25هرراي اکلرریژنه،  مونرروترپن

                                                           
1- Statistical Analysis System 

درصد  397/0هاي اکلیژنه و ترپندرصد سزکويی 320/6هیدروکربنه، 
ترکیبات بود  در اين پژوهش ترکیبات اصلی و غالب تشرکیل دهنرد.   ساير 
 α-Terpinyl acetateشرامل  بره ترتیرب   درخنچره بنگررو    بررگ اسان  

 Caryophyllene-(E)درصردα-Pinene (378/16   ،)(، درصد 007/22)
 b-Farnesene-(Z)درصرردLimonene (72/9  ،)درصررد( و  724/11)
( در 15(  سرراريکورکو و همکرراران )1درصررد( بودنررد )جرردول   71/4)

از  GC-MSو  GCترکیب مصنلرف را بره کمرک آنرالیز      27پژوهشی 
 5/94شناسرايی نمودنرد کره      .Vitex agnus castus Lاسان  گیرا. 

شد  ترکیبات عمرد. ايرن اسران  شرامل     درصد ترکیبات را شامل می
درصررد(، آلفرراپینن  45/13درصررد(، سررابینن ) 98/24سررینئول )-8و1
فارنلرن  -β-(Zدرصرد( و )  66/6اسرنات ) درصد(، آلفاترپینیل 60/10)
( بررا بررسرری ترکیبررات 3اسرردادي و همکرراران ) درصررد( بررود  40/5)

گرزارش کردنرد کره      .Vitex agnus-castus Lشیمیايی روغن دانه 
به عنوان ترکیبات غالب روغرن   sigmastrolو  sitostrolβ-ترکیبات 

 درصرد از کرل اسرنرول ايرن     69دانه بنگرو شناسايی شد. و مجموعا 

پژوهشری ترکیبرات    ( در8عصار. را تشکیل دادند  کوکرا و همکراران ) 
هرا  را مورد بررسری اررار دادنرد  آن    .Vitex negundo Linnاسان  

، δ-guaieneاصررررلی را در اسرررران  برررررگ شررررامل  ترکیبررررات 
carryophyllene epoxide  وethyl-hexadecenoateاسرران   ، در

-α-selinene ،carryophyllene epoxide ،germacrenگرل شرامل   

4-ol  و(E)-nerolidol میررو. شررامل   ان و در اسررβ-selinene ،α-

cedrene ،germacrene D  وhexadecanoic acid  گزارش شد 
 

 زنیدرصد و سرعت جوانه

هرراي مربرروط برره درصررد ننررايج حاصررل از تجزيرره واريرران  داد.
زنی نشان داد که اثر سطوح مصنلرف غلظرت اسران  درخنچره     جوانه

طرور  زنری را بره   نهدرصد جوا هاآن منقابل اثر هرز وبنگرو و نوع علف
(  ننرايج مقايلره   2( تحت تأثیر ارار داد )جردول  P<01/0داري )معنی

زنری پنیرر  در شررايط    میانگین نشان داد که بیشنرين درصرد جوانره  
درصد برود کره    6/87بدون اسان  درخنچه بنگرو )شاهد( با میانگین 

گرم در لینر اسان  درخنچه بنگرو میلی  500و  250نلبت به غلظت 
زنی در (  همچنین درصد جوانه3داري نشان نداد )جدول اخنالف معنی

 500و  250چاودار در شرايط بدون اسان  درخنچه بنگرو )شاهد(  برا  
داري گرم در لینر غلظت اسان  درخنچره بنگررو اخرنالف معنری    میلی

زنری  اسان  درخنچه بنگرو، درصد جوانه غلظت افزايش نشان نداد  با
کمنررين   کره طروري بره  داد، نشان را کاهشی دار رونددر پنیر  و چاو
 آمد  همچنین گرم در لینر بدستمیلی 2000 زنی در تیماردرصد جوانه

 غلظرت  لینرر  در گرممیلی 2000 که تیمار داد نشان پژوهش اين ننايج
فرآينرد   در بیشرنري  اخرنالل  سربب  پنیرر   بنگرو در درخنچه اسان 
 کراهش  باعر   نهايرت  در کره  اسرت  شد. چاودار به نلبت زنیجوانه
 ( 3زنی گرديد. است )جدول دار درصد جوانهمعنی
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نوع، درصد و شاخص بازداری ترکیبات اسانس برگ بنگرو -1جدول   

Table 1- The type, percent and retention index essential oil leaf Vitex pseudo negundo 

 Number  شماره

 

  نوع ترکیبات
Type compounds  

 

 Retention index شاخص بازداری
 

 Percent درصد

 

1 Tricyclene 918 0.065 

2 a-Thujene 926 0.225 

3 a-Pinene 936 16.378 

4 Camphene 946 0.222 

5 Sabinene 971 3.205 

6 b-Pinene 975 0.644 

7 Myrcene 988 1.744 

8 a-Phellandrene 1004 0.756 

9 a-Terpinene 1015 0.403 

10 p-Cymene 1022 0.850 

11 Limonene 1026 9.720 

12 b-Phellandrene 1029 0.997 

13 1,8-Cineole 1030 0.288 

14 (Z)-b-Ocimene 1034 0.093 

15 (E)-b-Ocimene 1044 0.278 

16 g-Terpinene 1055 0.510 

17 cis-Sabinene hydrate 1063 0.124 

18 Terpinolene 1086 0.985 

19 Linalool 1097 0.979 

20 trans-p-Mentha-2,8-dien-1-ol 1117 0.188 

21 a-Campholenal 1123 0.101 

22 cis-p-Mentha-2,8-dien-1-ol 1131 0.084 

23 trans-Pinocarveol 1135 0.534 

24 cis-Verbenol 1141 0.256 

25 Pinocarvone 1159 0.270 

26 Terpinene-4-ol 1174 0.640 

27 a-Terpineol 1188 1.644 

28 Citronellol 1225 0.379 

29 Methyl citronellate 1257 0.125 

30 Bornyl acetate 1282 0.641 

31 Methyl geranate 1321 0.608 

32 a-Terpinyl acetate 1347 22.007 

33 neo iso-Dihydro carveol acetate 1360 0.391 

34 7-epi-Sesquithujene 1387 0.668 

35 (E)-Caryophyllene 1419 11.724 

36 trans-a-Bergamotene 1433 2.178 

37 (Z)-b-Farnesene 1441 4.718 

38 a-Humulene 1450 0.671 

39 (E)-b-Farnesene 1453 1.322 

40 g-Curcumene 1476 0.567 

41 b-Selinene 1484 1.137 

42 a-Selinene 1490 0.377 

43 b-Bisabolene 1505 0.676 

44 b-Curcumene 1511 1.065 

45 b-Sesquiphellandrene 1520 1.150 

46 (E)-Nerolidol 1560 0.223 

47 (3Z)-Hexenyl benzoate 1566 0.185 

48 Caryophyllene oxide 1578 1.612 

49 epi-a-Cadinol 1636 0.668 

50 b-Eudesmol 1646 1.649 

51 a-Eudesmol 1648 0.382 

52 epi-b-Bisabolol 1666 0.357 

53 a-Bisabolol 1679 1.244 
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 طیف آنالیز ترکیبات اسانس برگ بنگرو -1شکل 

Figure 1- The chromatogram of analysis essential oil leaf Vitex pseudo negundo 
 

 هرز واثر سطوح مصنلف غلظت اسان  درخنچه بنگرو و نوع علف
زنری  درصرد برر سررعت جوانره     1ها در سرط  احنمرال   آن منقابل اثر
زنری پنیرر  در تیمرار بردون       سررعت جوانره  (1دار بود )جدول معنی

عدد در روز برود کره نلربت بره      9/10اسان  درخنچه بنگرو )شاهد( 
بنگرو )بره   درخنچه اسان  غلظت لینر در گرممیلی 500و  250تیمار 
 (  3داري نداشت )جدول عدد در روز( تفاوت معنی 6/9و  1/10ترتیب 

 
 برای صفات مورد بررسیمربعات( )میانگین  انسیوار هیتجز جینتا -2جدول 

Table 2- Analysis of variance (mean square) for studied traits 
 بنیه شاخص

 گیاهچه
Seedling vigor 

index 

وزن خشک 

 گیاهچه

Seedling 

dry weight 

 چهطول ساقه
Plumule 

length 

 چهطول ریشه
Radicle 

length 

 زنیسرعت جوانه
Germination rate 

 زنیجوانه درصد
Germination 

percentage 

درجه 

 آزادی
df 

 تغییر منابع
 S.O.V 

 

4.60 ns 1.10 ns 20.02 * 1.82 ns 23.94 ** 69.10 ns 3 تکرار 

Repeatlication 
13517 ** 1.40 ns  5603.6** 5905.2 **  13.08 ** 388.8 ** 4  اسان 

Essential oil  
 هرزعلف 1   ** 2523.6 ** 96.75 ** 210.7 ** 159.5 ** 38.5 ** 1323.4

Weeds 
 هرزعلف ×اسان  4 ** 1261.2 ** 45.2 ** 756.8 ** 712.2 ** 17.5 **2199.1

Essential oil× 

Weeds 
 خطا 30 43.7 0.91 3.99 6.04 0.66 4.9

Error 
 راتییتغ بيضر - 9.5 11.93 9.2 12.6 12.3 7.3

)٪( C.V 
 دارمعنی عدم و درصد 1 و 5 احنمال سط  در ردامعنی بیبه ترت   nsو**  ،*

 ** ,* and ns is significant at the 5 and 1 percent probability level, respectively and non-significant 
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چه، چه و ساقههزنی، طول ریشزنی، سرعت جوانهبر درصد جوانه بنگرو برگ مقایسه میانگین برهمکنش نوع علف هرز و غلظت اسانس -3جدول 

 پنیرک و چاودار  گیاهچه بنیه و شاخص گیاهچه خشک وزن

Table 3- The comparison of the mean interactions weeds type and oil concentration leaf Vitex pseudo negundo on germination 

percentage, germination rate, radicle length, plumule length, seedling dry weight and seedling vigor index of Malva neglecta 
and Secale montanum 

 بنیه شاخص

 گیاهچه
Seedling 

vigor index 

 خشک وزن

 گیاهچه

 (گرممیلی)

Seedling dry 

weight (mg) 

 طول

 چهساقه

 (مترمیلی)

Plumule 

length 

(mm) 

 طول

 چهریشه

 )مترمیلی(
Radicle 

length 

(mm( 

 عتسر

زنیجوانه  

( روز در بذر ) 

Germination 

rate (Seed 

per day) 

 زنی جوانه

 )درصد(

Germination 

(percent) 

 غلظت اسانس 

 )گرم در لیتر(

Essential oil 

concentration 

(g/l) 

 هرزعلف
Weeds 

23.1 ef 9.4 a 13.7 e 12.6 e 10.9 bc 87.6 a شاهد 

Control 
 
 پنیر 

Malva 

neglecta 
20.1 f 8.7 a 12.9 e 11.4 e 10.1 cd 82.7 ab 250 
15.2 g 6.1 b 11.3 ef 7.3 f 9.6 cd 81.3 ab 500 
7.2 h 4.0 cd 10.5 fg 4.4 fg 4.4 ef 49.6 c 1000 
2.5 i 2.9 d 7.2 f 2.2 g 1.6 g 28.3 d 2000 

77.8 a 9.2 a 45.2 a 43.6 a 12.9 a 87.6 a شاهد 

Control 

  چاودار
Secale 

montanum 71.3 b 8.4 a 44.8 ab 41.1 a 12.1 ab 83.0 ab 250 
59.7 c 6.7 b 40.6 b 37.3 b 9.1 d 76.6 ab 500 
44.8 d 5.2 bc 35.0 c 31.0 c 6.1 e 71.0 b 1000 
24.7 e 3.7 d 26.6 d 25.3 d 3.3 f 47.3 c 2000 

 ندارند درصد 5 احنمال سط  در دانکن آزمون با يدارمعنی اخنالف سنون هر در مشنر  حروف داراي هايمیانگین

Means followed by the same letters in each column are not significantly different by Duncan test at 5% probability level 
 
زنری در  اسان  درخنچه بنگررو، سررعت جوانره    غلظت افزايش با

کمنرين سرعت  کهطوريبه داد، نشان را کاهشی پنیر  و چاودار روند
 ايرن  آمرد  ننرايج   گرم در لینرر بدسرت  میلی 2000 جوانه زنی در تیمار

 غلظرت  لینر در گرممیلی 1000و  500در تیمار  که داد نشان پژوهش
زنی در پنیرر  و چراودار تفراوت    بنگرو، سرعت جوانه درخنچه اسان 
 لینرر  در رمگر میلری  2000در تیمرار   همچنرین  داري نشان نرداد  معنی
عردد   6/1 پنیرر   زنی دربنگرو، سرعت جوانه درخنچه اسان  غلظت

 داريمعنری  عدد در روز( کراهش  3/3چاودار ) به در روز بود که نلبت
 ( 3 جدول) داد نشان
 

 چهچه و ساقهطول ریشه

اثر سطوح مصنلف غلظت اسان  درخنچه بنگرو و نوع علف هررز  
( تحت P<01/0داري )طور معنیبه  را چهريشه طول آنها منقابل اثر و

پنیرر  در شررايط    چره ريشره  (  بیشنرين طول2تأثیر ارار داد )جدول 
منر بود که میلی 6/12بدون اسان  درخنچه بنگرو )شاهد( با میانگین 

 4/11گرم در لینر اسان  درخنچه بنگررو ) میلی 250نلبت به غلظت 
(  از سروي ديگرر   3 داري نشران نرداد )جردول   منر( اخنالف معنیمیلی
گررم در لینرر   میلری  1000چه در پنیر  در شررايط تیمرار   ريشه طول

 2000منر برود کره برا تیمرار     میلی 4/4غلظت اسان  درخنچه بنگرو 
داري نشران نرداد    منرر( اخرنالف معنری   میلری  2/2گرم در لینرر ) میلی

چه چاودار در شرايط بدون اسان  درخنچه بنگرو ريشه همچنین طول
گرم در لینر غلظت اسان  درخنچره بنگررو   میلی 250د( با تیمار )شاه

دهرد  داري نشان نداد  ننايج بدست آمد. ديگر نشان مری اخنالف معنی
چه در پنیرر   ريشه اسان  درخنچه بنگرو، طول غلظت افزايش که با

چه ريشه کمنرين طول کهطوريبه داد، نشان را کاهشی و چاودار روند
 ( 3آمد )جدول  گرم در لینر بدستلیمی 2000 در تیمار

 هرز واثر سطوح مصنلف غلظت اسان  درخنچه بنگرو و نوع علف
دار چره معنری  سااه درصد بر طول 1ها در سط  احنمال آن منقابل اثر

چه پنیر  در تیمار بدون اسران  درخنچره   سااه (  طول2بود )جدول 
 500و  250ر منر برود کره نلربت بره تیمرا     میلی 7/13بنگرو )شاهد( 

و  9/12بنگررو )بره ترتیرب     درخنچره  اسان  غلظت لینر در گرممیلی
 (  کمنررين طرول  3داري نداشت )جردول  منر( تفاوت معنیمیلی 3/11

آمد که با تیمار  گرم در لینر بدستمیلی 2000 چه پنیر  در تیمارسااه
بنگررو تفراوت    درخنچه اسان  غلظت لینر در گرممیلی 1000و  500
 500در غلظرت   که داد نشان پژوهش اين داري نشان نداد  ننايجمعنی
منرر  میلی 6/40چه چاودار سااه لینر درخنچه بنگرو، طول در گرممیلی

داري نشان کاهش معنی منر(میلی 2/45بود که نلبت به تیمار شاهد )
منرر  میلی 6/26چه چاودار با میانگین سااه کمنرين طول همچنین داد 

بنگررو   درخنچره  اسران   غلظرت  لینر در گرممیلی 2000ار بود در تیم
 (  3 جدول) بدست آمد
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 وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر

اثر سطوح مصنلف غلظت اسان  درخنچه بنگرو در سط  احنمال 
غلظت اسان  درخنچه بنگررو و   منقابل اثر هرز ودرصد و نوع علف 5

 گیاهچره   درصرد برر وزن خشرک    1هرز در سرط  احنمرال   نوع علف
پنیرر  در   گیاهچره  خشرک  (  بیشرنرين وزن 2دار برود )جردول   معنی

گررم  میلی 4/9شرايط بدون اسان  درخنچه بنگرو )شاهد( با میانگین 
گرم در لینر غلظت اسران   میلی 2000و کمنرين مقدار اين صفت در 
(  3گررم بدسرت آمرد )جردول     میلری  9/2درخنچه بنگرو برا میرانگین   

غلظت اسان  درخنچه بنگررو، سربب کراهش در     همچنین با افزايش
پنیر  و چاودار شد  ننايج بدست آمرد.   گیاهچه وزن خشک میانگین 

پنیرر  برا چراودار در     گیاهچره  دهد که وزن خشرک  ديگر نشان می
سطوح مصنلف با غلظرت يکلران اسران  درخنچره بنگررو اخرنالف       

 ( 3داري مشاهد. نگرديد )جدول معنی
اسان  درخنچه بنگرو و نوع علف هررز   اثر سطوح مصنلف غلظت

برذر   بنیره  درصرد برر شراخص    1ها در سط  احنمرال  آن منقابل اثر و
بذر پنیر  و چراودار برا افرزايش     بنیه (  شاخص2دار بود )جدول معنی

 که کمنرين شاخصطوريغلظت اسان  روند کاهشی را نشان داد، به
اسان  درخنچه بنگرو گرم در لینر غلظت میلی 2000بذر در تیمار  بنیه

برذر در تیمرار بردون     بنیه (  اما بیشنرين شاخص3بدست آمد )جدول 
اسان  درخنچه بنگرو )شاهد( در پنیر  و چاودار به ترتیب با میانگین 

 ( 3بدست آمد )جدول  8/77و  1/23
 گیاهچره  رشرد  و زنیجوانه کاهش سبب که مکانیزمی طورکلیبه
  اسرت  نشد. شناسايی کامل طوربه دشومی دگرآسیبی مواد تأثیر تحت
 از زيلرنی  فرآينردهاي  بلریاري  در گیاهان از منرشحه دگرآسیب مواد
 سرلول،  شردن  برزرگ  و تقلیم کاهش غذايی، مواد جذب تواف جمله

 نقرش  آنزيمری  هراي فعالیرت  و فنوسننز تنف ، فرآيندهاي کردن کند
  (5) شرد  خواهرد  منجرر  گیاهران  رشرد  کراهش  به نهايت در که دارند

ممکرن  در اين پژوهش چه نلبت به سااه چهشهيطول ر شنریکاهش ب
است کره از برذر    یاندام نیاول چهشهينکنه باشد که ر نيا انگریاست ب
و ممکرن   باشدیم دگرآسیبیبا مواد  میلنقو در تماس م شودیخارس م
ممانعرت   قياز طر  بنابراين ردیمواد ارار گ نيا تأثیرتحت  شنریاست ب
 لهیها به وسشدن سلولليطو ،دیاس کیاسن ندوليو ا نیبرلیج سننزاز 

مرواد   نقرش   (12) اسرت اررار گرفنره    ترأثیر تحرت   دگرآسیبیعوامل 
 و سرلولی  منابولیلرم  اخنالل در طريق از زنیجوانه روي بر دگرآسیب
 طری  در ايذخیرر.  ترکیبرات  اننقرال  روي است که هايیآنزيم فعالیت
از طريرق   نرین نقرش ديگرر آللوکمیکرال    همچ گذارد می اثر زنیجوانه
 مرواد  تجمع کاهش به منجر نهايت در که هااندامک به خلارت ايجاد
( در 17سوسرئو و همکراران )    (4) گرردد مری  هرا گیاهچه در ايذخیر.

 Vitexپژوهشری بره منظرور بررسری اثرر دگرآسریبی عصرار. بررگ         

negunda   بررLolium multiflorum ،Cymbopogon tortilis  و
Miscanthus sinensis       .اعالم داشنند کره عصرار. بررگ ايرن گیرا
زنری برذر گیاهران مرورد     اي در ارتباط با جوانهداراي ترکیبات بازدارند.
 دهد ارار می تأثیرها را تحت زنی آنبررسی داشنه و جوانه

اسران  درخنچره    در مجموع، ننايج اين پرژوهش نشران داد کره   
پنیرر  و چراودار    گیاهان روي بر يیباال دگرآسیبی توان بنگرو داراي
اسان  درخنچه  به نلبت بیشنري حلاسیت پنیر  هرز علف است و

 شردت  ايرن  هرا، عصرار.  غلظرت  افزايش با همچنین  بنگرو نشان داد
 گیرري انداز. صفات تمامی در که ايگونه به يافت، افزايش بازدارندگی

 مشراهد.  لینر گرم درمیلی 2000 غلظت در بازدارندگی بیشنرين شد.،
 شد 
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