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 نحوه ارجاع به مقاله:
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  چكيده
 بیر  ویو)  هیرز علیف  دیده خشی   بقايیای  و آبی عصاره مختلف هایغلظت وأثیر چگونگی وعیین هدف با وحقیق اين
 صورتبه دودتر( واحد اسالمی آزاد  دانشگاه گلخانه در و آزمايشگاهی رايطد در ماش ایگیاهچه و زنیووانه خصوصیات

 ویمارهیا  آزمايشگاهی، بخش در گرفت. انجام 1397 سال در وكرار چهار با وصادفی كامالً طرح قالب در و مجزا آزمايش دو
 دیده خش  پودر از استفاده ایگلخانه بخش در و درصد( 9 و 6 ،3 ،0  غلظت با وو) آبی عصاره مختلف هایغلظت دامل
 گلیدان  خیاک  سطح در قراردادن يا و خاک با كامل اختالط صورتبه گرم( 270 و 180 ،90 ،0  مقادير با وو) كامل گیاه
 ؛اسیت  دادیته  بازدارنیدگی  اثیر  میاش  ایگیاهچه ردد هایداخص بر وو) آبی هایعصاره كه داد نشان نتايج گرفت. انجام
 ویمیار  بیه  نسییت  درصد9 آبی عصاره ویمار در چهساقه طول و گیاهچه خش  وزن زنی،ووانه تسرع میانگین كهطوریبه

 دید.  چیه سیاقه  ردید  میان   دیدت  بیه  عصیاره  غلظیت  افزايش يافت. كاهش درصد 31 و 92 ، 7/27 ورویببه ،(0  داهد
 از یویووه قابیل  طیور  بیه  نآ اخیتالط  بیا  مقايسیه  در خیاک  سطح در گل( و برگ ساقه،  ريشه، گیاهی بقايای گرفتنقرار

 وو) گرم سه ویمار در گیاهچه خروج سرعت و خروج درصد كهطوریبه ؛كرد ولوگیری هاگلدان در گیاه ردد و زدنووانه
 در كیه درحیالی  ،داد نشیان  را كیاهش  عیدم  و درصد 16 كاهش ورویب به داهد ویمار به نسیت خاک با اختالط درايط در

 پیودر  مقیدار  افیزايش  بیا  بیود.  درصید  51 و 78 وروییب  به داهد به نسیت كاهش مقدار کخا سطح در گرفتنقرار درايط
 دارای وو) هرزعلف كه داد نشان وحقیق اين دد. بیشتر ددهگیریاندازه صفات كلیه در بازدارندگی اثرات وو) ددهخش 
 كشیت  بیه  نسییت  آزمايشگاهی رايطد در اثرات اين و است ماش ایگیاهچه ردد و زنیووانه بر آدكاری دگرآسیب اثرات
  بادد.می دديدور ایگلخانه

 

 آبی عصاره گیاهچه؛ ردد گیاهی؛ بقايای اختالط؛ کليدی: هایواژه
 

 1مقدمه
 بیومی  2كاسیییان  خیانواده  دار،گیل  گیاهیان  گونیه  از ویو) 

 گییاه  ايین  است. استرالیا و ویوبی آفريقای و آسیا در) آمريكا،
 میاده  و نیر  هیای گیل  بیا  روندهباال ایهساقه دارای يكساله علفی
 50-120 بیین  اروفیاعی  و يابید میی  وكثییر  بیذر  وسیلههب مجزا،
 پییه، چغیدرقید، ذرت، مزارع هرزهایعلف از و دادته مترسانتی
 بادید میی  بیاير  اراضیی  و صیفی میوه، باغات نیشكر، وو، گیدم،

 Luciani et al., 2010). حییاوی گیییاه ايیین دانییه و نهییال 

                                                           
 saeeds79@gmail.com نویسنده مسئول: *

2. Asteraceae 

 و گیاو  اسب، نظیر هايیدام در كه بوده هیدروكوئییون وزيدگلوك
 Luciani et  گیردد میی  كیید  وورم و مسمومیت مووب خوک

al., 2010). هیای زمیین  در گییاه  اين گسترش و ووسعه علل از 
 & Stephen  اسیت  دگرآسیییی  بیاالی  ویوان  مروعیی  و زراعی

Sowerby, 2013). ايین  خیروج  از پیش كیترل برای مزارع در 
 خیروج  از پی   كیترل وهت و 3متريیوزين كشعلف از هرزعلف
 .(,Decoteau 2013  دیود میی  اسیتفاده  4دايكمیا كشعلف از

 هییدروكوئییون(   گلوكوزيید  گیاه اين دگرآسیب دیمیايی مواد

                                                           
3. metribuzin 

4. decamba 
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 ،هیا برگ ها،گرده ها،گل بذور، نظیر هايیاندام در گسترده طوربه
 دیوند میی  يافت اندام دو يا و ي  در ویها اوقات گاهی و هاساقه

 Haig, 2016.) نشیان  كیه  دارد وویود  متعیددی  هیای گزارش 
 مانیید  محصوالوی بر گیاه اين دگرآسیب دیمیايی ماده دهدمی
 گیذارد میی  اثیر  سییزيجات  از ديگیر  برخیی  و 2آفتابگردان ،1پیاز
 Rashedmohasel & Mousavi, 2007.) & Shajie 

Saffari (2007) ویو)  سیاقه  و بیرگ  عصیاره  كه دادند گزارش 
 ،4كلیزا  ،3ذرت گیاهچیه  ردید  و زنیی ووانیه  یویووه قابل طوربه

 Cole & Cutler دهید. میی  كیاهش  را 7نخود و 6عدس ،5كیجد

 گلوكوزيید  حیاوی  وو) گیاهی بقايای كه دادند گزارش (2012)
 هايپوگلیسییمی  عامییل ،8پتاسییی  اسییتراكتیلوزيد كربوكسییی
 ردید  از دیدت بیه  كیه  ودهبی  قیید(  كیاهش  بیه  مربوط  اختالل
 بیا  دگرآسییب  وركییات اين كید.می ولوگیری 9گیدم كلئوپتیل

 وحیت  را ذرت پاكوویاه،  گیاهیان  وولید يا و هاگیاهچه بردنازبین
 كیه  داد گیزارش  Kiarostami (2004  دهیید. میی  قیرار  وأثیر
 11دیاهی  و 10هیويج  زنیی ووانیه  بر یوأثیر هیچ وو) آبی عصاره
 و گییدم  زدنووانیه  از میان   ایمالحظیه  ابلق طوربه اما ندادت،

 متوسیط  al et Tanveer, (2008) گیزارش به بیا گرديد. 12وو
 ووسیط  آفتیابگردان  و گییدم  ،13برنج ،وو ذرت، زدن ووانه زمان
  است. يافته كاهش وو) برگی عصاره

 مرطیو   مییاطق  در ددهكشت حیوبات ينورمه  از ماش
 ,.Ghasemi-Golezani et al  اسیت  ايیران  دیمال  و غیر  

 عیدم  گونیه  ايین  عملكرد بودنپايین مه  داليل از يكی .(2008
 .(Decoteau, 2013  اسیت هیرز  هیای علیف  بیا  رقابیت  ووانايی
 بیرای  رقابت طريق از را گیاه اين كیفیت و عملكردهرز هایعلف
 ,Decoteau  دهیید میی  كاهش هوا و غذايی مواد رطوبت، نور،

 هفتیه  چهار طول در یدكُ رددی زفا ي  خاص، طور به .(2013
 حسیاس،  دوره ايین  در دارد. وویود  ماش زندگی چرخه از اولیه

بیه   دیدت  بههرز هایعلف با رقابت دلیل به ها،گیاهچه استقرار
                                                           
1. Allium cepa L. 

2. Helianthus annuus L. 

3. Zea mays L. 

4. Brassica napus L. 

5. Sesamum indicum L. 

6. Lens culinaris Medic. 

7. Cicer arietinum L. 

8. Carboxyactractyloside potassium 

9. Triticum vulgare L. 

10. Daucus carota L. 

11. Lepidium sativum L. 

12. Hordeum vulgare L. 

13. Oryza sativa L. 

 از .(Singe et al., 2012  گیردمی قرار وأثیر وحت میفیدكل 
 دوره ايین  طیول  درهیرز  هیای علیف  میاسب كیترل عدم رو، اين

 مختلیف  سیطوح  محققیان  دید.  خواهید  عملكیرد  شكاه سیب
 گیزارش  درصید  85 ویا  20 محیدوده  در را ماش عملكرد كاهش
 Raman & گییزارش در .(Singe et al., 2012  انییدكییرده

(2015) Krishnamoorthy ویمییار در مییاش دانییه عملكییرد 
صورت وحقیقات يافت. كاهش درصد 35هرز هایعلف با وداخل
 ردیید و زنیییووانییه بییر گرآسییییید اثییرات زمییییه در گرفتییه
 هیدف  بیا  وحقییق  ايین  رو ايین  از بیوده،  اندک ماش ایگیاهچه
 و زنیی ووانیه  بیر  وو) هرزعلف آبی عصاره احتمالی اثرات وعیین
 ایگلخانییه و آزمايشییگاهی دییرايط در مییاش ایگیاهچییه ردیید
 دد. طراحی
 

 هاروش و مواد
 محییط  اطیراف  در طییعیی  صیورت بیه  كیه  ویو)  هایبووه

 وغرافیییايی موقعیییت بییا، دودییتر واحیید اسییالمی آزاد انشییگاهد
 بیا  دیرقی،  دقیقه 50 و دروه 48 و دمالی دقیقه 3 و دروه32
 مترمیلی 321بارش میانگینو  خش نیمه و خش  هوای و آ 
 3/46 و 5/9 وروییب بیه  حداكثر و حداقل ساالنه دمای متوسط و

 1397 السی  مردادمیاه  در گلیدهی  مرحلیه  در، بودند يافته ردد
 بیه و  میتقیل  آزمايشیگاه  بیه  بالفاصله گیاهان .نددد آوریوم 

 آزاد هیوای  معیر   در و ردخُی  متیری سیانتی سیه   وادو  قطعات
 142الی   از و دیده آسییا   گییاهی  قطعات سپ  ددند. خش 
 خیام  میاده  از گرم 9 و 6 ،3 مقادير ددند. داده عیور متریمیلی
 میدت  بیه  و كیرده  وطمخل مقطر آ  لیترمیلی 100 با را پودری

 مییان  از و خیسیانده  )21 ویا  C o 22  اوا) دمای در ساعت 24
 در حاصییل عصییاره دیید. داده عیییور اليییه چهییار ملمییل پارچییه
 واريی   محییط  در اسیتفاده  زمان وا دكلمخروطی هایفالس 

 آزمیايش  دو هیر  .(Elis & Roberts, 1980  دید  داریهی نگ
 دییهريور وییا ردادمیی هییایمییاه طییی ای(گلخانییه و  آزمايشییگاهی

 و 180 ،90 مییزان  بیه  پیودری  خیام  مواد از استفاده با 97سال
 6 ،3 هیای عصاره از استفاده با يا و ایگلخانه بخش درگرم  270

 گرفت. انجام آزمايشگاهی بخش در درصد 9 و
 

 آزمایشگاهی سنجش
 محلییول در دقیقییه پیییج مییدت بییه مییاش بییذور ابتییدا

 سیه  میدت به سپ  دهد ضدعفونی درصد ي  هیپوكلريدسدي 
 & Elis  دیدند  داده دستشیو  وقطیردیده  بار دو آ  با دقیقه

Roberts, 1980). 20  دو صییافی كاغییذ روی میاش  بییذر عیدد
 متیر سیانتی 9 قطیر  با هايیپترديش در 41 دماره واومن ایاليه

                                                           
14. mesh 
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ازقییل  آبیی  هایعصاره از لیترمیلی 10 سپ  و ددند داده قرار
 اضیافه  دیاهد  عییوان  بیه  مقطیر   آ و درصد 9 ، 6 ،3 ددهوهیه

 انجام وكرار چهار با وصادفی كامالً طرح قالب در آزمايش گرديد.
 قسیمت  ايین  بود. Co  22 وا 21 آزمايشگاه محیط دمای گرفت.

 گرديد. وجزيه هاداده میانگین و دد وكرار بار دو
 

 ایگلخانه آزمایش
دروییه حییداكثر و حییداقل میییانگین آزمییايش، دوره طییول در

 درصید 72 ویا  60 نسییی  رطوبت و ،Co 25 و 18 ورویب به رتحرا
 میواد  درصید  سه وا دو با   لومی رسی ،ددهاستفاده خاک بافت بود.
 میاش  بیذر  عدد25 آزمايش، اين در بود. (5/6 وا 6/5 اسیديته و آلی
 ضیدعفونی  درصدي  هیپوكلريدسدي  محلول با دقیقه پیج مدت به

 دیمیايی مواد بقايای حذف وهت دقیقه سه مدت به سپ  و دده
 ددند. داده دتشو وقطیردده دوبار مقطر آ  با

 

  خاک با شدهخشک گياهی بقایای اختالط
 محیییط بییه و آوریومیی  ردییديافته، كامییل هییایبووییه
 سییه وییا دو قطعییات بییه سییپ  دییدند. داده انتقییال آزمايشییگاه

 هیوا  معیر   در گلخانه محیط در و دده داده برش متریسانتی
 9 و 6 ,3  گیرم  270 و 180 ،90سیپ   ددند. سیا آ و خش 
 خیاک  گیرم كیلیو  سیه  با كیلوگرمی 01/3 هایگلدان در درصد(
 حیاوی  بقايیا،  بدون گلدان دد. داده اختالط دده،ال  ایمزرعه
 دد. گرفته نظر در داهد( عیوان به ددهال  خاک ویها

 

 اطالعات پردازش و آوریجمع
 از بعید  نهی   ویا  چهیارم  روز از روزانیه  زنیی ووانه اطالعات

 دیدند میی  محسیو   زدهووانه بذوری گرديد. آوریوم  كادت
 رسیید میی  متیر میلیی  دو بیه  حیداقل  هیا آن چیه ريشه طول كه
(Gholami et al., 2015). بخیش  چیه ساقه و چهريشه طول  

 روز در ای(گلخانیه   بخیش  سیاقه  و ريشیه  طول و آزمايشگاهی(
 بیا  وصیادفی  طیور به گیاهچه 10 میانگین محاسیه طريق از نه 

 1رابطیه  از زنیی ووانیه  سیرعت  گرديد. ثیت كشخط از استفاده
 آمد: دستبه (Maguire, 1962  يافته وغییر

 (:1رابطه  

 
      

 & Elis 2رابطیه  اساس بر (R  زنیووانه سرعت میانگین

Roberts (1980)  رابطه اين در دد. محاسیه R، دهییده نشان 
 روز در زدهووانییه بییذور وعیداد  n زنییی،ووانیه  سییرعت انگینمیی 

 آزمايش است: آغاز از پ  روز D و مشخص
 (:2رابطه  

     

 Chung وغییريافته 3رابطه از استفاده با بازدارندگی درصد

et al, (2010) دد. محاسیه  

 (:3  رابطه

 
 و 2/9 ورژن SAS فیزار انیرم  از اسیتفاده  با اطالعات آنالیز

 آمیاری  سیطح  در LSD آزمیون  از استفاده با هامیانگین مقايسه
 دد. انجام درصد پیج و ي 

 

 بحث و نتایج
 آزمایشگاهی بخش

 سیرعت  میانگین بر وو) آبی عصاره مختلف هایغلظت اثر
 وزن بیر  درصید  ي  احتمال سطح در چهساقه طول و زنیووانه
 بیود  دارمعییی  درصید  یجپی  احتمیال  سیطح  در گیاهچه خش 
 خش  وزن و زنیووانه درصد بر ویمار اين اثر الیته (.1  ودول
 نشید  دارمعییی  میاش  چیه ريشیه  طیول  و چیه سیاقه  و چهريشه

 سیرعت  مییانگین  ویو)  آبیی  عصاره غلظت افزايش با (.1 ودول
 مییانگین  كمترين و بیشترين يافت. كاهش ماش بذور زنیووانه
 وروییب بیه  روز در بیذر  52/0 و 72/0 يرمقاد با زنیووانه سرعت
 (.2  ویدول  بیود  درصد9 عصاره و  صفر( داهد ویمار به مربوط
 در ویو)  درصید 3 عصیاره  ویمیار  در گیاهچه خش  وزن كاهش
 حیالی  در ايین  (.2  ویدول  نیود دارمعیی داهد ویمار با مقايسه
 كیاهش  بیه  میجیر  وروییب،  به درصد 9 و 6 هایعصاره كه است
 مقايسه در گیاهچه خش  وزن درصدی 5/91 و 7/90 دارمعیی

 نییز  گیاهچه طول مشابه طوربه (.2  ودول ددند داهد ویمار با
 دیاهد  ویمار با مقايسه در وو) عصاره درصد 9 و 6 ویمارهای در
 (.2  ویدول  داد نشیان  كاهش درصد 97/30 و 87/20 ورویببه
 يین ا (.2  ویدول  نییود  دارمعییی  درصد3 عصاره در كاهش اين

 عییدس در Shajie (2007) & Saffari هییایيافتییه بییا نتییايج
 بیر  ویو)  آبیی  عصاره بازدارندگی اثرات رو،ازاين دادت. مطابقت
 دارد. بسیتگی  آن غلظیت  بیه  میاش  گیاهچیه  ردید  و زنیووانه

 هیای دیاخص  سیاير  و دگرآسییی غلظت اثرات متقابل وابستگی
 اسیت  هدید  گیزارش  (2كهیور  و 1 عیا  گیاهان ساير برای ردد

 Alshahrani et al., 2017). نتیجیه  در چهساقه طول كاهش 
 ردید  و وقسیی   بیازداری  علیت هبی  اسیت  ممكن دگرآسیب مواد

 نظییر  ردد كیترل محرک هایهورمون اثرات كاهش يا و سلولی
 ايین،  بر عالوه (.Blum et al., 2014  بادد وییرلین و اكسین
  است. بوده همراه زنیووانه در وأخیر با چهساقه طول كاهش
 

                                                           
1. Zizyphus spina-christi 

2. Prosopis juliflora 



 

29 

 26-33، صفحه 1400، سال2، شمارة12/ سال)دوره(هاي حبوبات ايرانپژوهش .../اثرات دگرآسيبی توق؛ پورسعيدی

 

 ایگلخانه آزمایش
 خاک با گياه شدهخشک بقایای اختالط اثر

 و زنیی ووانیه  خیاک،  بیا  گیاهی ددهخش  بقايای اختالط
 مقیدار  افیزايش  بیا  (.3  ودول داد كاهش را ماش گیاهچه ردد

 ویأثیر  الیتیه  دد. بیشتر بازداندگی اثر ددهخش  گیاهی بقايای
 و زنیی ووانیه  سیرعت  و درصید  بیر  ابقايی  اختالط گرم 90 ویمار

 دییاهد ویمییار بییا مقايسییه در سییاقه و ريشییه طییول طییورهمیین 

 و 180 ویمارهیای  در خیروج  درصد (.3  ودول نیود داریمعیی
 كیاهش  درصید  7/58 و 3/49 دیاهد  ویمیار  به نسیت گرم 270
 (.3  ودول داد نشان

 گیرم  270 و 180 ویمارهای در نیز گیاهچه خروج سرعت
 6/63 و 4/45 معیادل  كاهشیی  صد در داهد ویمار با مقايسه در
 (.3  ودول داد نشان را

 

 

 توق کامل گياه آبی عصاره مختلف هایغلظت تأثير تحت ماش گياهچه رشد و زنیجوانه واریانس تجزیه -1 جدول
Table 1. Variance analysis for seed germination and seedling growth of mung bean affected by different concentrations 

of whole plant aqueous extract of X. strumarium L. 
 

 منابع تغيير
Source of variation 

درجه 

 آزادی
df 

زنیجوانه  

Germination 

ميانگين سرعت 

 زنیجوانه

Mean rate of 

germination 

طول 

چهساقه  
Plumule 

length 

طول 

 چهریشه
Radicle 

length 

شک وزن خ

چهساقه  

Plumule 

dry weight 

وزن خشک 

چهریشه  

Radicle 

dry 

weight 

وزن خشک 

 گياهچه

Seedling 

dry weight 

A.E. 

concentration آبی عصاره  3 16.02ns 0.024×× 39.2×× 13.3 ns 0.185ns 0.042ns 0.542× 

Error 0.142 0.056 0.132 5.3 4.2 0.002 10.92 12 خطا 

%CV 
 ضريب

( % وغییرات  
 3.61 7.2 9.12 6.31 8.23 6.21 5.42 

 ns غیرمعییداری و ×, ×× به ورویب معییداری در سطح 5 درصد و ي  درصد
ns: Non significant and ×,××: Significant at P<0.05 and P<0.01 levels, respectively 

 
 

  مختلف هایغلظت تأثير تحت ماش اهچهگي خشک وزن و چهساقه طول زنی،جوانه سرعت ميانگين مقایسه -2 جدول

 توق کامل گياه آبی عصاره
Table 2. Mean comparison of germination rate, plumule length and seedling dry weight of mungbean affected by 

different concentrations of whole plant aqueous extract of X. strumarium L. 
 

آبی عصاره زنیجوانه سرعت يانگينم  گياهچه خشک وزن  چهساقه طول   
A.E. 

Concentration (%) 
Mean rate of germination (1/day) 

Seedling dry weight 

 (mg) 

Plumule length 

 (mm) 

0 0.72a 6.27a 17.82a 

3 0.7ab 6.1a 17.64a 
6 0.64b 0.58b 14.1b 

9 0.52c 0.53bc 12.3c 

 بادد.می درصد 5 سطح در LSD آزمون اساس بر ویمارها بین دارمعیی اختالف ووود نشاگر ،ستون هر در مختلف حروف
Different letters in columns are significant differences between treatments based on LSD test at P<0.01. 

 
 و 37/34 معیادل  كاهشیی  درصید  ريشیه،  طول همچیین

 مقیدار  بیه  كاهشیی  درصد مشابه طوربه نیز ساقه طول و 8/57
 نسیت گرم 270 و 180 ویمارهای در ورویببه درصد 50 و 25
 ديگر متعدد هایگزارش (.3  ودول دادند نشان داهد ویمار به
 & Batlang  داد نشیان  را مشیابهی  نتايج مختلف گیاهان در

Shushu, 2015; Alsadawi & Salih, 2016; Wang et 
al, 2017.)  

 

 خاک سطح در شدهخشک گياه بقایای اختالط اثر
 اثییر خییاک سییطح در ویو)  دییدهخشیی  پییودر قیراردادن 

 در میاش،  گیاهچیه  ردید  و زنیی ووانه بر دديدوری بازداندگی

 ايین  (.3  ویدول  دادیت  خیاک  با آن اختالط ویمار با مقايسه
 & Ismail  دارد وطیابق  محققیان  سیاير  هیای گزارش با نتايج

Chong, 2017; Wang et al, 2017.) اخیتالط  مقادير ومام
 و درصید  دیاهد  ویمیار  با مقايسه در خاک سطح در وو) يافته

 داد كییاهش را سییاقه و ريشییه طییول گیاهچییه، خییروج سییرعت
 دیاهد  بیا  مقايسیه  در گیاهچه خروج درصد كاهش (.3  ودول
 و 2/97 ,9/78 ورویب به گرم 270 و 180 ,90 ویمارهای برای
 در كیاهش  درصید  خروج، سرعت خصوص در بود. درصد 6/98

 (.3  ودول آمد دستبه درصد 95 و 75 ،50 مذكور ویمارهای
 و درصیدی 80 كیاهش  گرم 90 ویمار در ريشه طول طورهمین
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 داد نشیییان گییرم  270 و 180 ویمارهییای  در را ردیید  عییدم 
 ،5/72 كیاهش  درصید  نییز  سیاقه  طیول  با رابطه در (.3 ودول

 270 و 180 ,90 هیای ویمار در ورویببه درصد 100 و 04/98
 ايین  علیت  (.3  ویدول  گرديید  ثیت داهد ویمار با مقايسه در

 بیا  خیروج  حیال  در هاینهال فیزيكی برخورد وواندمی وضعیت
 & Teasdale  خیاک  سیطح  در گییاهی  دیده ووزيی   بقايیای 

Mohler, 2016) از دگرآسییب  میواد  رهادیدن  از نادیی  يیا  و 

 بقايیای  مقیدار  زايشافی  با .(Belz, 2014  بادد گیاهی بقايای
 هرچیید  ؛يافت افزايش بازدارندگی اثرات خاک سطح در گیاهی

بررسیی  صفات با رابطه در گرم 270 و 180 ویمارهای بین كه
 در ريشیه  ردید  عیدم  (.3  ویدول  نیود دارمعیی اختالف دده

 عدم اين كه حالی در دد، مشاهده گرم 270 و 180 ویمارهای
   (.3 ودول گرديد مشاهده رمگ 270 ویمار در ساقه برای ردد

 

  خاک سطح در شده توزیع یا و خاک با اختالط در توق کامل گياه شدهخشک پسماند اثرات -3 جدول

 گلخانه در ماش گياهچه خروج و رشد بر
Table 3. Effects of X. strumarium soil incorporated and soil surface placed dry whole plant residues on  

seedling emergence and growth of mungbean in greenhouse 
 

کامل گياه پسماند خروج درصد  خروج سرعت  ریشه طول  ساقه طول   
Whole plant residue (g/pot) Emergence (%) Emergence rate (seeds/day) Root length (mm) Shoot length (mm) 

 SI SS SI SS SI SS SI SS 

0 75a 71a 11a 8a 64a 35a 60a 51a 
90 63a 15b 11a 4b 58ab 7b 55ab 14b 

180 38b 2c 6b 2c 42b 0b 45b 1c 

270 31b 1c 4c 0.4c 27c 0b 30c 0c 

CV (%) 8.1 9.3 7.4 8.1 10.9 11.2 10.8 11.4 

SI و خاک با يافتهاختالط SS  خاک سطح در ددهووزي 

 بادید.می LSD آزمون اساس بر درصد 5 احتمال سطح در دارمعیی اختالف ووود بیانگر ستون هر در مختلف حروف
SI: Soil incorporated, SS: Soil surface 

Means followed by different letters in the same column differ significantly P<0.05 as established by LSD-test. 

 

 ابونیه ب و 1وحشیی  كیاهو  در پیشیین  وحقیقات با نتايج اين
 مقیدار  افیزايش  بیا  بازدارندگی اثرات افزايش خصوص در 2گاوی

 ;Chon et al, 2015  دردا مطابقیت  يافتیه اخیتالط  بقايیای 

Singh et al, 2016.) 
 

 گيرینتيجه
 سیرعت  بیر  میفیی  ویأثیر  ویو)  آبیی  عصاره غلظت افزايش

 دادیت.  میاش  گیاهچیه  خشی   وزن و چهساقه طول زنی،ووانه
 ذكیر  دايان نیود. وووهقابل پايین هایغلظت در اثرات اين الیته
 زنیی، ووانه سرعت بر وو) آبی عصاره بازدارندگی اثرات كه است
 عصیاره  غلظیت  بیه  میاش  گیاهچیه  خش  وزن و چهساقه طول

 وضیعیت  دو هیر  در وحقیق اين گلدانی بخش در دادت. بستگی
 سیطح  در گیرفتن قیرار  يیا  و خیاک  با وو) بقايای كامل اختالط
 كلییه  بازدارنیدگی  درصید  بقايیا  مییزان  افیزايش  با دانگل خاک
 عیدم  ویمیار  در كیه  هرچیید  ؛يافیت  افیزايش  ددهبررسی صفات

 خالصیه  طیور بیه  بیود.  بیشیتر  بسییار  بازدارندگی ددت اختالط
 ویو)  هیرز علیف  ومعییت  نامیاسیب  میديريت  كرد ادعا ووانمی
 محلییول دیییمیايی مییواد ووییود و بییاال هییایوییراك  در ويییژهبییه

 ردید  بیاری زيیان  دكل به باال غلظت در گیاه اين از ريافتهانتشا
 هیای گیاهچیه  وولید و خروج در وأخیر طريق از را گیاهچه اولیه

 میفیی،  روند اين دهد.می قرار وأثیر وحت ماش كوووله و ضعیف
 و گذادییته اثییر هییاگیاهچییه يكیواخییت و يكسییان ظهییور بییر

 یرزيستیغ و زيستی هایویش به حساس و ضعیف هایگیاهچه
 عملكیرد  دديد كاهش ادامه در و دده وولید كاهو( و پیاز  نظیر

 دیاسییايی عملییی، نظییرنقطییه از دادییت. خواهیید دنیییالبییه را
 بییا آدیییايی و دگرآسییییی لقوهابیی پتانسیییل بییاهییرز هییایعلییف
 ردید  انیداختن  وأخیربه و زنیووانه بر هاآن آورزيان هایويژگی
 دارد. ضرورت ددر اولیه مراحل طی زراعی گیاهان

12 
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Introduction1 

Xanthium strumarium (Cocklebur) is a genus of flowering plants in the family Asteraceae, native to the 
America, Eastern Asia, South Africa and Australia. It is coarse, herbaceous annual plant growing to 50-120 
cm tall, which invades agricultural lands. Its seedlings and seeds contain the glycoside carboxyatractyloside 
and can be poisonous to animals, including cattle, horses and pigs. Its successful spread in so many parts of 
world has mainly attributed to its allelopathic properties, which enable it to complete effectively with native 
crops and/or pasture species. Vigna radiata is an important food legume cultivated in rainfed areas in the 
west and northwest of Iran. One of the main reasons of its lower yield is competition from weeds, because it 
does not compete well with weeds. Thus, weeds reduce yield and quality of mungbean through competition 
for light, moisture and nutrient. This study was aimed at determining the possible effects of the widespread 
weed X. strumarium L. whole plant A.E. on germination and seedling growth of mungbean under laboratory 
and greenhouse conditions 

 

Materials and Methods 
Naturally growing common cocklebur plants around our university campus were randomly uprooted and collected 

during flowering stage in August 2018. The plants were immediately brought to laboratory and the whole plant cut into 

2 to 3 cm pieces, air-dried in greenhouse and ground in a mill of 2 mm sieve size. Then 3, 6 and 9 g of ground materials 

were mixed in 100 ml distilled water and soaked for 24 h at room temperature (21 to 22 oC) and filtered through four 

layers of cheesecloth. The aqueous extracts were stored in conical flasks in dark until use. Both in laboratory bioassays 

or greenhouse studies were done from August to December, 2018 and the rates of 90, 180 and 270 g powdered material 

or 3, 6 and 9% extracts were based on the previous studies.  

 

Results and Discussion 
Results showed that mean rate of germination in control treatment was higher than that of other 

treatments, but there was not any significant difference between control and 3% treatment. The lowest value 
for this trait belonged to aqueous extract i.e. 9%. The increase in X. strumarium L. A.E. concentration was 
concomitant with decrease of the mean rate of mungbean seed germination. In this case, there was a negative 
linear regression between A.E. concentration and plumule length as well. It is noteworthy that decrease in 
germination rate led to a delayed emergence and poor establishment of mungbean seedlings. X. strumarium 
A.E. did not adversely influence plumule dry weight of mungbean in the 3% A.E. treatment, compared to the 
control. The A.E. concentrations of 6 and 9% resulted in significant reduction of 20.87 and 30.97% in 
plumule length compared with those of the control, respectively. The soil incorporation of dry mix residues 
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decreased both germination and seedling growth of mungbean. There was an increase in inhibitory effect 
with increase in amount of dry residues incorporated. However, no significant difference was observed 
between control and 90 g for both germination (%) and rate, and root and shoot lengths. Compared to soil 
incorporated dry mix residues, the soil surface applied dry whole plant residues drastically inhibited the 
mungbean germination and seedling growth. This is congruent with previous report. All rates of soil surface 
placed X. strumarium dry mix residues significantly inhibited the mungbean seedling emergence (%) and 
rate and root and shoot lengths over the control. 

 

Conclusion 
High concentrations of X. strumarium L. A.E. negatively influenced seed germination rate, plumule 

length and seedling dry weight of mungbean. However, their effects were not considerable at low 
concentrations. In conclusion, we can claim that mismanagement of weed population in field condition 
especially high densities of X. strumarium L. weed and presence of high concentrations of water soluble 
chemicals produced by this weed adversely influence early growth (delayed emergence and dwarf and weak 
seedlings) of mungbean plants. Eventually, this trend negatively influences homogenous emergence of plants 
and the result would be plants susceptible to biotic and abiotic stresses, leading to very low marketable 
yields. 
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