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  چکیده

 در ویژهگیاهان به  بر  تاثیر آن باشند، بررسی آللوپاتیک میبا توجه به این که بعضی گیاهان زراعی داراي اثر
هاي بر همین اساس، در این تحقیق توانایی آللوپاتی اندام.  برخوردار استخاصیتناوب زراعی و کشت توام از اهمیت 

در قالب به صورت فاکتوریل دو عاملی فرنگی، فلفل و خیار به طور جداگانه میزان رشد بادنجان، گوجهاي بر دلمه فلفل
فلفل، خیار، (نوع گیاه فاکتور اول .  در گلخانه بررسی گردیدکشت هیدروپونیکستم در سیطرح کامال تصادفی، 

 پنجابتدا عصاره الکلی . بود) برگ، ریشه و ساقه(گیري شده و فاکتور دوم، نوع اندام عصاره) جاننفرنگی و بادگوجه
 بر تعداد برگ، گل، طول هاثر آن تهیه گردید و سپس افلفلهاي برگ، ریشه و ساقه  حجمی حاصل از اندام-درصد وزنی

 رشد گیاهان نسبت به نمونه شاهد بدون صفاتریشه و ساقه، وزن تر ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه وساقه، به عنوان 
 رشد هشهاي فلفل در همه موارد اثر یکسانی بر کانتایج حاصل نشان داد که عصاره اندام. شددهی، مطالعه تیمار عصاره

، عصاره برگ در مقایسه با فلفلهاي مختلف که تحت تاثیر عصاره اندامجاییچنین ازآنهم. ته استسایر گیاهان داش
باشد شود که برگ داراي اثر آللوپاتی بیشتري میها، رشد گیاهان فوق را بیشتر کاهش داده است، مشخص میسایر اندام

  . برگ مربوط دانستتوان این مسئله را به تولید نهایی مواد آللوشیمیایی در که می
  

    رشدصفات ،  گیاهیعصاره ،ايدلمهفلفل ،آللوپاتیک :هاي کلیديواژه
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Abstract 

     Some crops have allelopathic effects that could be interested to study the effects on other crops, 

particularly in rotation and intercropping system. In this study, the allelopathic potential of bell 

pepper organs extract on seedling growth of cucumber, eggplant, bell pepper, and tomato was 

separately evaluated using a complete randomized design, in a hydroponic system under greenhouse 

conditions. The first variable was plant type (cucumber, eggplant, pepper, and tomato) and the 

second one was pepper organ type that extracted (leaf, root, and stem). Alcoholic extracts (5% w/v) 

of leaf, root, and stem of pepper were prepared. Then these extracts effects were investigated on all 

plant growth indices including number of leaves and flowers, root and shoot length, root and shoot 

fresh weight, and root and shoot dry weight. The results showed that all pepper organs extracts have 

similar effect on growth characteristics reduction of the other plants. Also, leaf extract had the most 

effect on reduction of growth of all the plants. It seems that the leaf had the most allelopathic effect 

as compared with the others. So, this effect may be related to production of allelochemicals in 

pepper leaves. 
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  مقدمه

اصطالح آللوپاتی به آزاد شدن مواد شیمیایی توسط      
به آن اطالق ممانعت از رشد گیاهان نزدیک  یک گیاه و

رشد گیاهان ممکن است بر اثر رقابت   کاهش.شودمی
ها براي آب، مواد غذایی، نور، دي اکسید کربن، یا بر آن

ها هاي آناثر آزاد شدن مواد سمی از برخی از قسمت
 جزء مواد یکترکیبات آللوپات). 1379زاده محسن(باشد 

ثانویه گیاهی ویا محصوالت فرعی مسیرهاي متابولیکی 

 این مواد از شاخ وبرگ .شوندیبندي مگیاهان دسته
ها شسته شده ویا بوسیله ریشه به گیاهان یا بقایاي آن
زاده سودایی و حکیمی میبدي( شوندمحیط ترشح می

هاي گوناگون در  آللوپاتی به صورت. )1384
یکی از موارد شناخته  .شود هاي گیاهی ظاهر می جمعیت

روس شده آللوپاتی، اثر بازدارندگی علف هرز تاج خ
وحشی است که ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک ذرت 

 ).1382میقانی( دهدرا در همه مراحل رشد، کاهش می
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هاي مختلف گیاهان بر اثر بازدارندگی عصاره اندام
در همین راستا . روي یکدیگر نیز به اثبات رسیده است

 عصاره از یماربا ت) 1994 و1993( همکاران ماسیاس و
ن در چهار مرحله رشدي روي کاهو  واریته آفتابگردا26

(Lactuca sativa)هاي  مشاهده کردند که عصاره
حاصل از مرحله اول رشد، جوانه زنی کاهو را تحریک 

 بازدارنده ، هاي حاصل از مراحل بلوغکرده وعصاره
هاي آللوپاتی اي از پژوهش بخش عمده. زنی بودندجوانه

 روي گیاهان بر تأثیر بقایاي گیاهی در حال پوسیدن بر
بقایاي آفتابگردان،  بطوریکه تحت تاثیر .بعدي تأکید دارد

و عملکرد پنبه  درصد سبز شدن، ارتفاع، وزن خشک
باید که افزایش سن بقایا نسبت به کاهش زیادي می
ضیاء ( ها اثر بارندگی بیشتري داردافزایش مقدار آن

  ). 1381 حسینی
 دیده شده است از طرف دیگر در بسیاري از گیاهان     

 ناموفق بودن رشد باعثکه ترشح ترکیبات بازدارنده 
. شوددر کشت مجدد آن گیاهان در همان محل می

معروفترین مشکالت در مورد کشت مجدد باغات میوه 
). 1383 و زند باغستانی( سیب وهلو گزارش شده است

هاي انجام شده توسط محققان نشان همچنین بررسی
والی برنج زراعی به دلیل وجود داده است که کشت مت

ترکیبات فنل در بقایاي این گیاه سبب کاهش عملکرد تا 
 درصد شده است که این مسئله به دلیل وجود 25

از مهم . باشد می خاصیت خودمسمومی در این گیاه
ترین ترکیبات فنلی که در این بررسی در بقایاي گیاهی 

اي برنج تشخیص داده شده است می توان به اسیده
هیدروکسی بنزوئیک -کوماریک، پ-وانیلیک، فرولیک، پ

 همچنین در ).1384پوررستمی(و بوتیریک اشاره کرد
) 1388(نژاد و همکاراناین رابطه، طبق گزارش خراسانی

وجود خودمسمومی در خیار مشخص شده است که 
براساس همین گزارش بیشترین کاهش رشد مربوط به 

  .عصاره ریشه خیار بوده است
هاي گیاهی پس از مواد آللوپاتیک موجود در اندام     

هاي حیاتی نظیر توانند بر روي پدیدهآزاد شدن می
 تیفانی و همکاران ،2002یانگ و همکاران ( فتوسنتز

تنفس ) 2005و شهید صدیقی و عارف الزمان 2004
) 2004 و بارگوس و همکاران 2003ایندرجیت (سلولی

مواد غذایی  جذب آب و و) 1379حجازي ( تقسیم سلولی
). 2004تیفانی و همکاران (تاثیر زیادي داشته باشند 

هاي براي مثال بازدارندگی جذب فسفر توسط ریشه
خیار مربوط به غلظت فنولیک اسید موجود در 

در ). 2003 ایندرجیت( باشدوسفر ریشه میریز
کشاورزي مدرن حداقل خسارت به محیط زیست از 

حداقل فرسایش  شیمیایی وطریق کاهش مصرف مواد 
.  تولید در واحد سطح مدنظر استحداکثرخاك همراه با 
سبب افزایش تولید و اجراي تواند آللوپاتی می

تواند در پدیده آللوپاتی می. کشاورزي پایدار گردد
 تناوب زراعی، مدیریت بقایاي گیاهان، عملیات خاك

هاي ورزي و مبارزه بیولوژیک با آفات بخصوص علف
لذا ). 1383 و زند باغستانی(رز مورد توجه قرار گیرده

هاي هدف از این مطالعه، شناسایی اثر عصاره اندام
زیست  اي بر میزان رشد وریشه فلفل دلمه برگ، ساقه و
 جان وفلفل ونفرنگی، بادهاي خیار، گوجهتوده دانهال

شناسایی جایگاه هر یک از گیاهان مورد آزمایش در 
  .باشدیتناوب م

  
  هامواد و روش

پردیس کشاورزي و  گروه باغبانیاین تحقیق در     
.  انجام پذیرفت واقع در کرجدانشگاه تهرانمنابع طبیعی 

گوجه رقم سوپر دامینوس، از بذر خیار در این تحقیق 
واندر  اي رقم کالیفرنیا، فلفل دلمه رقم ارلی اوربانافرنگی
 ،آزمایش این در .جان قلمی محلی استفاده گردیدنو باد

 9 با کامال تصادفیطرح فاکتوریل دو عاملی بر پایه از 
 18هاي با قطر گیاهان در گلدان.  استفاده گردیدتکرار

سانتیمتر در بستر پرلیت کشت شده و توسط محلول 
و  1994 ماسیاس وهمکاران(هوگلند تغذیه گردیدند

 از زمان کاشت بذور تا ظهور ).2004 کادیو و یانار
 با آب معمولی آبیاري شده و ها گلداناي،ي لپههابرگ

دهی به مدت هاي حقیقی عمل محلولپس از ظهور برگ
 غلظت و یک هفته نیز با سومیکیک هفته با محلول 

و پس از آن صورت پذیرفت  غلظت دوسوممحلول 
نحوه استخراج عصاره . تغذیه با محلول کامل انجام شد

-فلفل( هاي گیاهیاندامکه ابتدا  بودمتانولی بدین صورت
 ساعت در دماي 72 به صورت جداگانه به مدت )ايدلمه
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هاي خشک  درجه سانتیگراد خشک و سپس اندام68
به  1 نسبت ابمواد آسیاب شده،  و گردیده آسیاب ،شده

 اضافه %90 متانولبه  ،%90متانولماده خشک به ، 10
 ،هضم صورت گرفت که پس از یک ساعت. شدند

 صاف دواتمن شماره ووسط کاغذ صافی ها تعصاره
 توسط دستگاه الکل بدلیل اثرات کشنده متانول،. ندگردید

 حالج نیشابور( گردید از محیط خارج ،تقطیر دوار
هاي تهیه شده   عصاره).2004تیفانی و همکاران  و1376

 باهر یک  (ايفلفل دلمهریشه و ساقه ، برگاز% 5 با غلظت
 و )1376حالج نیشابور(یلی لیتر م پنجبه میزان)  تکرارنه

البته بدلیل . ها ریخته شد به پاي بوته در هر هفته یکبار
 هفته یکبار عمل 3ها هر  احتمال تغییر در خواص عصاره

هاي گیاهی صورت  گیري از پودرهاي اندامعصاره
 رطوبت گلخانه و) گراد درجه سانتی25-32 (دما. گرفت

 آنکهبه محض . جهت رشد طبیعی گیاهان کنترل شد
آوري نموده ها را جمع آنآغاز شد،ها  بوتهرشد زایشی

 تعداد مانندها فاکتورهایی  پس از شستشوي ریشه آنو
، هواییر اندامت  طول ریشه، وزناندام هوایی، طول ،برگ
 وزن خشک  اندام هوایی، وزن خشک، ریشهرت وزن
-دادهتجزیه آماري . گیري شدند اندازه وتعداد گل ریشه
 SPSS  از افزاربدست آمده با استفاده نرم هاي

 ها از طریق آزمونمیانگینو انجام شد MSTATCو
  .قرار گرفتند مورد مقایسهاي دانکن چند دامنه

  
  نتایج

پس از دست آمده با شاهد مقایسه شده وه نتایج ب      
 نتیجه نهایی حاصل، نسبت عدد بدست نرمال سازي، 

به صورت درصد بیان شده باشد که آمده با شاهد می
اي روي دلمه اثر عصاره فلفل-1( دسته 3نتایج در . است

فرنگی و فلفل، گوجه خیار،هاي  رشد بوتهصفات

هاي  اثر عصاره هر یک از اندام-2 ،)1جدول( جانمباد
 اثر -3 و) 2 جدول(  رشدصفاتگیري شده روي عصاره

مورد ) 3جدول(  رشدصفاتتوام دو عامل فوق روي 
 با توجه به جدول تجزیه واریانس. ررسی قرار گرفتب
هاي  رشد بوتهصفاتعصاره فلفل روي اکثر  ،)4جدول (

- اثرمعنیجانمفرنگی و باد، گوجهاي دلمهفلفل خیار،
با توجه به جدول . نشان داد%  1داري را در سطح 

، عصاره فلفل بیشترین کاهش )1جدول( مقایسه میانگین
ل اندام هوایی و ریشه و  وزن تر  تعداد برگ، طورا روي

. ریشه خیار نسبت به نمونه شاهد ایجاد کرده است
همچنین سبب ایجاد بیشترین کاهش روي تعداد برگ 
بادنجان و وزن خشک ریشه فلفل نسبت به نمونه شاهد 

  . گردیده است
، )4 جدول (با توجه به جدول تجزیه واریانس     

) ، ریشه و ساقهبرگ(هاي مختلف فلفل عصاره اندام
خشک اندام هوایی و   گل، وزن تر و روي تعداد برگ و

-اثرات معنی% 1وزن تر و خشک ریشه نیز در سطح 
با توجه به جدول مقایسه میانگین اثر . داري داشتند

، بیشترین کاهش روي )2 جدول( هاي مختلفعصاره
وزن تر وخشک اندام هوایی و  وزن تر و خشک ریشه ، 

  .اره برگ فلفل ایجاد شده استتحت تاثیر عص
 ، با بررسی )4جدول (با توجه به جدول تجزیه واریانس 

برگ، ریشه و (اثر متقابل نوع اندام عصاره گیري شده 
خیار، فلفل، گوجه فرنگی (و نوع گیاه تحت اثر ) ساقه
تر و خشک اندام طول ریشه و وزن روي ) جانموباد

 اثرات معنی % 1هوایی و وزن خشک ریشه نیز در سطح 
با توجه به جدول مقایسه میانگین . داري داشتند

بیشترین کاهش روي تعداد برگ بادنجان، ، )3جدول(
فرنگی، تحت تاثیر وزن تر ریشه و تعداد گل در گوجه

  .هاي برگ فلفل ایجاد شدعصاره
  



  5.......                                                              بر) .Capsicum annum L(اي فلفل دلمه هاي مختلفعصاره اندامللوپاتیک  آاثرات

  سبت به شاهدهاي چهارنوع گیاه ن رشد بوتهصفات مقایسه میانگین تاثیر عصاره فلفل بر -1 جدول

باشد که به صورت درصد بیان بدست آمده با شاهد مقایسه شده و نتیجه نهایی حاصل، نسبت عدد بدست آمده با شاهد می نتایج:  شده در جدول اعداد ذکر
  .شده است

  .باشددار نمی معنییک درصدها در سطح در هر ستون اعدادي که داراي یک حرف مشترك هستند از نظر آزمون دانکن، اختالف آن*
  
  

   رشد نسبت به شاهدصفاتهاي فلفل بر  مقایسه میانگین تاثیر عصاره اندام-2 جدول

باشد که به صورت درصد بیان شده  مقایسه شده و نتیجه نهایی حاصل، نسبت عدد بدست آمده با شاهد مینتایج بدست آمده با شاهد: اعداد ذکر شده در جدول 
  .است

  .باشددار نمی معنییک درصدها در سطح در هر ستون اعدادي که داراي یک حرف مشترك هستند از نظر آزمون دانکن، اختالف آن*
  

  بحث
 مـورد اثـر،      رشدي تحت تاثیر بوته    صفاتبا مقایسه        

نوع عصاره و اثر متقابل ایـن دو فـاکتور وبـا توجـه بـه              
شـود کـه   ، مـشاهده مـی  )4جدول( جدول تجزیه واریانس  

 فلفـل، بیـشترین کـاهش روي تعـداد          تحت تاثیر عـصاره   
برگ، طول اندام هوایی و ریشه، وزن تر وخـشک ریـشه        
و وزن خشک اندام هوایی ایجاد شده است کـه بـا نتـایج              

 ژوگـالن و عـصاره        که با بررسی اثـرات      ) 2008(ترزي  
آبی برگ گردو روي جوانه زنی بذور خیـار و خربـزه و       

هـا انجـام داد و نتیجـه گرفـت تحـت      هـاي آن  رشد دانهال 
تاثیر این ترکیبات، وزن خشک ریشه و ارتفـاع سـاقه در          
هر دو گیاه کاهش یافت، مطابقت دارد و از طـرف دیگـر،        

که روي  ) 2003(مکاران   وه هوكهمسو با نتایج رافیکول   
هـاي آبـی      هـاي مختلـف عـصاره       غلظـت اثرات آللوپاتیک   

 مقادیر میانگین

 تعداد گل
 

خشک وزن   
 ریشه

g 

 وزن خشک
 اندام هوایی

g 

 وزن تر
 ریشه

g 

 
 وزن تر
 اندام هوایی

g 

 
 طول ریشه

cm 
 

 
طول اندام 
 هوایی
cm 

 تعداد برگ
 

اثر عصاره 
 فلفل

روي نوع 
 گیاه

7/97     b 1/118   a 3/77   a 9/93    b 2/76     b 3/89  b 80    c 86   c خیار 

4/106   b 4/82     b 7/71    a 8/89    a 3/103   a 5/98 ab 2/89   b 4/101 b فلفل 

5/108    b 4/63     c 2/86    a 2/45    a 3/83   ab /106 ab 9/100 a 121   a 
گوجه 
 فرنگی

9/125   a 8/97    bc 6/85   a 7/91    a  85   ab 3/99  a 3/83 bc 82      c بادنجان 

 مقادیر میانگین

 تعداد گل
 

وزن 
 خشک
 ریشه

g 

 وزن خشک
 اندام هوایی

g 

 وزن تر
 ریشه

g 

 
 وزن تر
اندام 
 هوایی

g 

 
طول 
 ریشه
cm 

 

 
طول اندام 
 هوایی
Cm 

تعداد 
 برگ
 

 اثر عصاره
 هاي مختلفاندام

 فلفل

1/87   b 6/66  b 7/66    b 7/60  b 1/71    b 9/95   a 1/84   b 4/86     b برگ 
8/99   b 3/90  a 9/80    a 4/85     a 7/92    a 2/96   a 2/88 ab 7/96   ab ساقه 

142   a 8/100 a 8/93    a 2/89     a 8/100  a 103  a 92  a 1/101   a ریشه 
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ــرگ ــدآوهــاي زر ب روي  )Eupatorium odoratum (ن
خیار،   هندي،نخود ایرانی، شلغم ، محصول زراعیشش
انجام دادند و نتیجه گرفتند تربچه و ماش کرکدار  لوبیا،

هـا روي رشـد ریـشه و     کـه اثـرات بازدارنـدگی عـصاره    
ــشعاا ــه دباتن ــسبت ب ــی و رشــد  ر آن ن ــه زن صــد جوان

  . می باشد،ها افزایش یافته است شاخساره
همچنــین کــاهش تعــداد بــرگ را میتــوان بــه کــاهش       

فتوسنتز مربوط دانست، در همین راستا سیکا وهمکاران     
هاي خـود دریافتنـد    در آزمایش  )1382میقانی  به نقل از    (

بن در گیـاه  اکـسیدکر  کینـون مـانع تثبیـت دي   که سه نوع  
 بـسیار   IIتم  س نسبت بـه فتوسیـ     Iو فتوسیستم   شود  می

هـا  همچنـین اتوتوکـسین   . باشـد   مـی    کینون تر به حساس
کـه   دهنـد، بطـوري   فتوسنتز را کامالً تحت تاثیر قرار می      

میـزان فتوسـنتز خــالص، چهـار ســاعت از آغـاز تیمــار،     
     ).1997پراسد( یابدکاهش می

ــ     ــوع عــصاره فلف  رشــد، صــفاتل روي تحــت تــاثیر ن
عصاره بـرگ فلفـل سـبب کـاهش بـرگ گـل، وزن تـر و               

-که مـی  به طوري . ریشه شده است   خشک اندام هوایی و   
ــا ایجــاد      ــرگ ب ــصاره ب ــت ع ــوان گف ــاهش در % 23ت ک

خصوصیات رشدي، بیشترین تاثیر را داشـته اسـت کـه           
شــهید صــدیقی و ایــن نتیجــه توســط نتــایج آزمایــشات 

 بررسـی    ها در آن.  داشت مطالبقت) 2005 (عارف الزمان 
اثر کاپسیزین آبشویی شده با سـه غلظـت مختلـف روي           

 و پـیش    bهـا و میـزان کلرفیـل      زنـی، رشـد دانهـال     جوانه
دریافتند   Vigna radiata   در گیاهb سازهاي کلروفیل

زنـی و رشـد    بـر اثـر بازدارنـدگی روي جوانـه      که عالوه 
هاي ه و پیش ماد   b ها، سبب کاهش غلظت کلروفیل    دانهال

ــ   همچنــین بــا .دآن و بــه تبــع آن کــاهش فتوســنتز گردی
مطابقت دارد بـه    ) 2004(وکادینو  ) 1375(تحقیقات حالج   

  گیـاه  22هـاي   عـصاره بـرگ   طوریکه کادینو با بررسـی      
 هاي هرز مورد آزمـایش،   خصوصیات رشدي علف   روي

 سـبب  هـا درهمـه مـوارد ایـن عـصاره     مشاهده کـرد کـه      

تحقیقـی کـه    در دند وهـاي هـرز شـ   در علفکاهش رشد   
 مشخص شـد کـه عـصاره بـرگ          انجام داد  )1375 (حالج
 بیومـاس   در رشـد و    کـاهش  بیشترینفرنگی سبب   گوجه
هـاي   گردید ومشخص شد که محـل تولیـد متابولیـت        کلم

باشــد و  مــیثانویــه، مثــل مــواد آللوشــیمیایی، در بــرگ
-همچنین همانطور که پیشتر ذکر شد بـا نتـایج رافیکـول         

 رشـدي تحـت     صـفات مقایسه  با   .ابقت دارد  نیز مط  هوك
-، مـشخص مـی  تاثیر اثر متقابل نوع عصاره و نوع گیـاه    

هاي گوجه فرنگی تحت تاثیر عصاره بـرگ        شود که بوته  
کـه ایـن نتـایج      انـد   دچار بیشترین کـاهش رشـد گردیـده       

  .همانطور که ذکر شد با نتایج حالج وکادینو تطبیق دارد
وجــود ت بیــانگر  آزمایـشا نتــایج ایــنبـه طــور کلـی   

باشد که این نتیجه همـسو  می خاصیت آللوپاتیک در فلفل   
کـه بـا    ) 2004 (تاناکـا  و   کاتونوگاشـی با نتیجه آزمـایش     

زنـی ورشـد چنـد      بررسی اثرات کاپـسیزین روي جوانـه      
-گیاه، متوجه شدند که بسته به نوع گیاه هدف، در غلظت     

هاي مختلف کاپسیزین، میـزان رشـد سـاقه و ریـشه تـا             
همچنــین بیــشترین مــواد . باشــدکــاهش یافــت، مــی% 50

باشـند و بیـشترین   آللوپاتیک در عصاره بـرگ فلفـل مـی      
حساسیت نسبت به عصاره فلفل مربوط به خیـار و پـس     

بنـابراین بـراي جلـوگیري از       . باشدفرنگی می ازآن گوجه 
 گیاهان خیار و گوجه فرنگی،   بروز کاهش رشد وعملکرد   

ام یا بالفاصله پی در پی      شود که از کاشت تو    توصیه می 
 به طوري کـه در تنـاوب        .فلفل با این گیاهان پرهیز گردد     

-براي سه دوره خیار و گوجه      پس از کاشت فلفل حداقل    
  . فرنگی کشت نشود

  
   اريسپاسگز

 دکتـر الیـاس   انبدینوسیله از همکاري صـمیمانه آقایـ          
در انجام کارهاي مهندس غفاري  و ، دکتر علی ساعی افرا

  .مینمای، تشکر و قدردانی میآماري
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  هاي چهارنوع گیاه نسبت به شاهد رشد بوتهصفاتهاي فلفل و نوع گیاه بر مقایسه میانگین تاثیرتوام نوع عصاره اندام-3 جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .باشد که به صورت درصد بیان شده استنتایج بدست آمده با شاهد مقایسه شده و نتیجه نهایی حاصل، نسبت عدد بدست آمده با شاهد می: اعداد ذکر شده در جدول 
  .باشددار نمی معنییک درصدها در سطح در هر ستون اعدادي که داراي یک حرف مشترك هستند از نظر آزمون دانکن، اختالف آن*

  
  هاي چهارنوع گیاه رشد بوتهصفاتتاثیر عصاره فلفل بر  تجزیه واریانس صفات مورد بررسی -4 جدول

 ns : درصد1دار در سطحمعنی**  درصد           5سطحدار در معنی* دار       غیر معنی  

  
  

  

  

 مقادیر میانگین

 تعداد گل
 

 وزن خشک
 ریشه
g 

 وزن خشک
واییاندام ه  
g 

 
 وزن تر
 اندام هوایی

g 

 
 طول ریشه

cm 
 

  عصاره اثر
  مختلف هاياندام
 روي نوع گیاه  فلفل

1/110   d 2/110    bc 6/79    c 1/77    ef 5/92    de خیار                       برگ 

4/82    g 4/118    ab 8/77     c 5/76    ef 9/88   e ساقه           

5/100  de 9/125    a 6/76    c 1/76    ef 5/86   e ریشه           

1/90    c 4/52     fg 58     d 6/67      fg 4/88  e فلفل             برگ           

3/81  g 5/108  c 8/77  c 7/115   b 8/89   e ساقه          

148    b 4/86      d 2/82   c 4/126     a 2/117   a ریشه         

7/51    h 4/44      g 8/53  d 1/95    g 3/113   ab گوجه                   برگ   
7/146  b 9/79   d 3/104  b 6/108     bc 3/105 bc ساقه                        

2/127   c 9/69      e 4/100   b 4/97     d 100   cd ریشه         

7/96    ef 5/59    ef 2/75    c 6/80     e 2/89   e برگ       بادنجان              

9/88   fg 5/56    f 7/63   d 9/69  f 7/100   cd ساقه          

2/192   a 2/123    a 9/117   a 4/104    cd 2/108  a-c ریشه          

  میانگین مربعات 

 تعداد گل
وزن خشک 

یشهر  

وزن خشک 
 وزن تر ریشه اندام هوایی

وزن تر اندام 
 طول ریشه هوایی

طول اندام 
 هوایی

 تعدادبرگ
 

درجه 
 آزادي

 

 منابع تغییرات
 

0/ *0104  0/ **042  **0089/0  0/ * 0728     *0007/0  **0082/0  گونه گیاهی 3  0146/0**   0062/0** 
0/ **0426  0/ **0415  0/ **0221   **0281/0  022/0  **   *0018/0  0001/0  * **0088/0  اندام 2 

0/ *0194  0/ **120  0/ **0112  091/0  ns 009/0  ** 0021/0  ** 0006/0 ns 0068/0 ns 6   گونه گیاهی
اندام*   

006/0  0024/0  0028/0  0041/0  002/0  0005/0  0008/0  0016/0 خطاي  24 
 آزمایشی

5/8  7/5  5/6  9/7  2/5  1/3  3/3  4/1   CV 
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