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  چكيده
 تیـ  جمع آللوپاتی گیاهان زراعـی بـراي کنتـرل   ظرفیتهاي کشاورزي پایدار استفاده از ستمی در س یمدیریت ي اجزا زیکی ا 
خـروس در مـزارع، ایـن     هـرز تـاج  با توجه به فراوانی و اهمیت کنتـرل علـف  . است در خاك  ي بذر يو توده هاي هرز   علف

 گندمر متفاوت ی و در مقاديهاي مختلف در مراحل رشد  ندام حاصل از ايایبقاعصاره و   بررسی به منظور ارزیابی اثرات      
در مزارع و گلخانه دانشکده کـشاورزي دانـشگاه آزاد اسـالمی         خروس به صورت آزمایش فاکتوریل در سه تکرار         بر تاج 

اي هـ حاصل از انـدام  يایبقا عصاره و شامل   ی مورد بررس  يفاکتورها.  اجرا گردید  1388-1387 هايدر سال واحد تبریز   
 يایـ و شـاهد، مقـدار بقا   گنـدم  يها حاصل از برگ، ساقه، ریشه و کل اندام    يایبقاعصاره و    از در پنج سطح     گندممختلف  

 ا غلظـت عـصاره شـامل   یـ   گـرم در مترمربـع  200 و 150، 100، 50، )شاهد(اضافه شده به خاك در پنج سطح شامل صفر      
، ی، گلدهیشیمراحل رو سطح شامل سهدر  گندم مراحل مختلف يایو بقا 5به 1 و 10 به 1،  15به  1،  20 به   1 ،)شاهد(صفر

اهچـه، درصـد   ی گنـدم، طـول گ  ی و گلـده یشیـ مراحـل رو حاصـل از  نشان داد که عصاره بـرگ  ج ینتا. ندبودپر شدن دانه    
 هـاي شیج آزماینتا. دداتـري بیشکاهش ارها ـمیر تیاـنسبت به سخروس را  تاجيچهچه به ساقه شهی و نسبت ر   یزنجوانه

دار ارتفـاع  یمنجر به کـاهش معنـ   گندم مختلف يها حاصل از اندام يای بقا  عصاره و   که ند نشان داد   يا و مزرعه  ياگلخانه
بـا افـزایش   . دیـ خروس گرد دانه تاجدیتولوزن هزار دانه و ، ییاندام هوا برگ، ساقه و ،شهی ر وزن خشک بوته، سطح برگ،  

 .افتنـد ی يتـر شین علـف هـرز کـاهش بـ    یـ  ای صفات مورد بررسيهی کل،خروسجدر خاك محل رشد تا     گندم يایزان بقا یم
 گـرم  50با اضافه کـردن  خروس  تاج ي دانه دیتولوزن هزار دانه و     ،  برگ و ساقه  وزن خشک   سطح برگ،    کاهشن  یترشیب

 گـرم  200بـه   گندم يایش بقاین کاهش با افزایا. بود درصد 03/28  و13/51، 25/22، 31/25  معادل بی، به ترت  گندم يایبقا
 خـروس تـاج  ي دانـه دـیـ تول و اقهـوزن خـشک سـ  ن  یابراــ، بن دـیرسد  ـ درص 38/67 و   68/89،  27/39،  08/53  به بیبه ترت 

کـاهش   گنـدم،  يایـ در اثـر بقا . از خود نـشان دادنـد  ر صفات ینسبت به سا   گندم يایزان بقا ی در برابر م   يشتریت ب یحساس
 ی گلدهيدر مرحله گندم برگ يایبقا.  درصد بود68 تا حداکثر 7 به خاك از حداقل  خروس تاج ي اضافه شده  ي بذر يتوده

.  داشـت  بانـک بـذر خـاك   زان بـذر اضـافه شـده بـه    ی و مخصوصاً می بر اکثر صفات مورد بررس   را ین اثر کاهش  یترشیب
ش از حـد از  یشکالت مصرف بم، ن علف هرزیت ا یتواند منجر به کاهش جمع    یم ،گندم ی آللوپات ظرفیتن استفاده از    یبنابرا
  . از آن باشدی ناشیطیمحستی زيهایها و آلودگکشعلف

  
   گندم  تاج خروس، عصاره،ا،یبقا،  خاكيبانک بذر، یآللوپات: يدی کليهاواژه
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Abstract 
One of the sustainable agriculture management components is the allelopathic potential of crops in 
weed and soil seed bank control. Because of prevalence and importance redroot pigweed in most 
fields, a factorial experiment with three replicates was conducted to evaluate the effect of wheat 
extract and residual of different parts in growth stages and different level of wheat on pigweed in 
field and greenhouse of Agricultural Faculty of Islamic Azad Uniersity, Tabriz branch during 2008-
2009. The examined factors were extract and residual of different parts of wheat in 5 levels 
(residual as 0, 50, 100, 150 and 200 g.m-2 or extract as 1:20, 1:15, 1:10 and 1:5) and residual of 
different growth stages of wheat in three levels including vegetative, inflorescence and seed filling. 
Results showed that leaf extract in vegetative and inflorescence stages had the most reduction effect 
on seedling length, germination percent and root/shoot ratio. Field and greenhouse results indicate 
that the effect of extract and residual of different parts of wheat decreased significantly plant height, 
leaf area, root, leaf, stem and shoot dry weight, 1000 kernel weight and seed yield of pigweed. 
Increasing wheat residuals in soil decreased all characters of pigweed. Decreasing in leaf area, leaf 
and stem dry weight, 1000 kernel weight and seed yield of pigweed by adding 50 g.m-2 were 25.31, 
22.25, 51.13 and 28.03% respectively, comparing with control. Increasing wheat residuals to 200 g 
per m2 increased these reductions to 53.08, 39.27, 89.68 and 67.38%, respectively. So, stem dry 
weight and seed yield of pigweed were the most susceptible attributes of pigweed. Seed bank of 
pigweed decreased from 7 to 68%. as a result of wheat residuals. Residuals of wheat leaf in 
inflorescence stage had the highest reduction effect on most attributes and especially on soil seed 
bank. Therefore the wheat allelopathic potential can reduced pigweed population in fields, 
herbicides over application and environment pollution.  
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   ١٠٥                                             ....(.Triticum aestivum L) های گندماثر آللوپاتی عصاره و بقایای اندام 

 

  مقدمه
، یکیولــوژیزیات فی خــصوصي دارا هــرزيهــاعلــف

ــ و تولیزراعــ ــی  هــستند کــه آنهــا را در ياژهیــ وید مثل
 ي سرعت بـاال   .سازدیتر م اهان موفق یر گ یسه با سا  یمقا

 هار آنیعت سازگار پذید مثل، طبی تول يل باال یرشد، پتانس 
-ی تهـ يلهیوس گر بهیاهان دیتر از همه تداخل با گ     و مهم 

را  هرز   يها استقرار موفق علف   ،ی منابع و آللوپات   يساز
ــر اکوس ــدر ه ــضمیستمی ــی ت ــدکین م ــان و ( ن ماهارج

 يایک بقا یت آللوپات یبا استفاده از خاص   ). 2007همکاران  
 هـرز را در مزرعـه   يهـا ت علـف یـ تـوان جمع  ی مـ  یاهیگ

ن یتـر گندم مهـم  ). 2003کاوا و همکاران    یتاک( کنترل کرد 
 يسـاالنه د  یـ  با تول   در سرتاسر جهان   یاه زراع یغله و گ  

دانـه  ، )2010ا و همکـاران  یـ الماچ(  اسـت ون تنیلی م 600
اه را  یـ د شـده توسـط گ     یوماس تول ی درصد ب  40در گندم   

ن کـاه و  ـ ت8/4ش از ـیار بــک هکت یدر  دهد و   یل م یتشک
ک یدر  ). 2010دانفورد و ادواردز    ( شودید م یولـش ت ـکل

ک گنـدم بـسته     یت آللوپات ی که خاص  شدمشاهده  ش  یآزما
اس یــد (اســتشــدت تــداخل متفــاوت و اه هــدف یــبــه گ

گندم به صورت موفقیت آمیزي همچون یک گیاه   ).2003
هـاي مختلـف    هرز در سیـستم   پوششی براي کنترل علف   

گیرد و باقی گذاشتن بقایاي کشت مورد استفاده قرار می 
 درصـد   95 از   اه در سطح خاك باعث کنترل بـیش       ین گ یا

 روز پـس از خـشک     60 تـا    30هـاي هـرز در مـدت        علف
زوآن و ش یدر آزمــا ).2005وو ( شــودشــدن گیــاه مــی

ک دو رقـم از گنـدم       یـ  آللوپات ي عصاره ،)2005 (همکاران
.  را کـاهش داد    خروستاج يهااهچهی و رشد گ   یزنجوانه

-تـاج  بـذور    یزنـ  از جوانه  اه کامالً ین گ ی برگ ا  يعصاره
ک گنـدم  یـ ت آللوپاتی خاصـ  ، البتـه  . کرد يریجلوگخروس  

ن یشتریـ  ب يهـا دارا   و بـرگ   متفاوت بـوده  بسته به محل    
 )2003( لـسون ینت و   ینـدرج یا .ک بودند یت آللوپات یخاص

 و  3 گندم بـا غلظـت       يای بقا ی آب يهاان داشتند عصاره  یب
اه ـیـ اهچه و گ  یشه، گ ی بذر، رشد ر   یزن درصد از جوانه   4

هـاي آبـی بقایـاي      عـصاره  .دـکاهـ یروس مـ  ـخکامل تاج 
د ـذر، رشـ ـزنـی بـ    درصد از جوانـه    4 و   2گندم با غلظت    

سـمیت بقایـاي    . کاهـد خروس می ریشه، و گیاه کامل تاج    
 هفته پایدار است و پس از آن از        6 تا   خروستاجگندم بر   
نـشان  هـا   آزمـایش ). 2001آلم و همکـاران     (رود  بین می 

ي تعـدادي  و ر آبی بقایاي گنـدم بـر  يدهد که عصاره  می

هــاي هــرز اثــر آللوپاتیــک دارد و باعــث کــاهش از علـف 
 یاوسـالت  (شـود هـاي هـرز مـی     زنی و رشد علـف    جوانه
موجود در کاه و کلش گنـدم، در        ک  یمواد آللوپات . )2003

خاك تحت اثر شستشو باعث بروز اثرات انتخـابی روي           
 شـود یمهاي هرز مشخص در مجاورت خود       رشد علف 

  .)2001و همکاران وو (
ازدارندگی ـــ د کـه ب ـ دریافتنـ )2006( ورنرـتـ  و  بوند 

 ههاي پوشیده با کاه و کلش گنـدم بـ         خروس در کرت  تاج
هاي بـدون مـالچ بـا       طور تقریبی با نتایج حاصل از کرت      

   .مصرف علف کش مشابه است
گزارش دادند که مـالچ    ز  ین) 2010 (کاالدو و همکاران  

ي هـرز  هـا د علـف ـوقف رشـ ـکاه و کلش گنـدم باعـث تـ       
Amaranthus spinosus L.گندم در  وجودشود، و می 

هـا  کـش هاي بدون پوشش بـیش از مـصرف علـف         زمین
 نشان دادند کـه  زین )2002(ز و همکاران    یجم .موثر است 

 Ipomoeaوخــروس  کــاه و کلــش از رشــد تــاجيایــبقا
purpurea L. گنـدم خـشک شـده بـا     . کنـد ی مـ يریجلوگ

- علـف  يودهـتـ ست   زیـ  کش گلیفوزیت و پاراکوات،   علف
و  درصــد 76 -88 را وجود در مزرعــهـ مــرزــــهــاي ه

  .درصد کاهش داد 8/16هرز تاج خروس را جمعیت علف
سمیت بقایاي گندم در مراحل معینی از رشـد بیـشتر    

هـر چـه زمـان      . یابـد است و با گذشت زمان، کاهش مـی       
ــه ــوالنی  يتجزی ــی ط ــاه زراع ــاي گی ــد، از   بقای ــر باش ت

 گـزارش   .شـود ی در خاك کاسته مـی     سمانباشتگی مواد   
 خـشک   يایـ گـرم از بقا    80 مخلوط کـردن  شده است که    

از خـاك در    متر مربع   دم در هر    ـگنیی  واـ بخش ه  يشده
 را کاهش خروسبیوماس تاج ، ارتفاع و    ياط مزرعه یشرا

  .)الف 2002 انگ و همکارانی (دهد یم
 درصـد از    2 ياي، خاك حـاو    گلخانه يهادر آزمایش 

 گنــدم اثــر آللوپاتیــک ي واریتــه20 کــاه و کلــش يبقایــا
کـاه و    يایبقا. خروس نشان دادند  رشد تاج   را بر  يموثر
ن یشتریـ  ب يداراب  یـ به ترت ا  ینسگنیرقم گابو و ا   دو  کلش  
 يازداندگی بر رشد ریشه و گیاهچـه      ـ اثرات ب  نیرـو کمت 

 درصـد و رشـد سـاقه بـه          4 و   27 به میـزان     خروستاج
ام و همکـاران  یسـوبرامان ( نـد دوب درصد 12 و 43میزان  
ش خـود   یدر آزمـا  ز  یـ ن) 2009( و همکاران    یلباف. )2006

ن ارقــام مختلــف گنــدم از نظــر یمــشاهده کردنــد کــه بــ
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 يداری چــاودار اخــتالف معنــيک رویــت آللوپاتیخاصــ

  .وجود دارد
 اثرات ي مطالعه،ین بررسین اساس هدف از ایبر ا

 مختلف يهام حاصل از اندايای عصاره و بقایآللوپات
بر توان  ي در مراحل متفاوت رشد گندمیاه زراعیگ
هرز   علفذر درـد بـید و تولـذور و رشـ بیزنوانهـج

  . بودشه قرمزی رخروستاج
  

  ها مواد و روش
ــا ــای ــالین آزم ــش در س ــشکده   در1387ی زراع دان

 5ز واقـع در  یـ  تبر واحدی دانشگاه آزاد اسالم يکشاورز
-قهی دق 3 درجه و    38 ییایجغرافز با طول    ی تبر يلومتریک

  وقــهی دق27 درجــه و 46 ییایــ، عــرض جغرافی شــمالي
هـا  آزمـایش . دیـ ا اجرا گردیاز سطح در  متر   1360ارتفاع  

زریـن بـا   کاشت گنـدم   -1 : جداگانه شامل ي مرحله 4در  
و شـده   پـودر    يایـ بقا يهی ته يبرا ي بذري مادري    طبقه

 يوت رشـد  در مراحـل متفـا   مختلف يهاعصاره از اندام  
  گندم يها با عصاره  در آزمایشگاه  زنی   آزمون جوانه  -2
ش ی آزما-4و  گندم يها با عصاره ياش گلخانه ی آزما -3

. ام گرفـت  ـانجـ   گنـدم  يدهـ پـودر شـ    يایبقا  با يامزرعه
ي طرح کامالً      بر پایه  يا و گلخانه  یزن جوانه يهایـبررس

 يهـا ي طـرح بلـوك    بر پایهيا مزرعهیتصادفی و بررس 
ش فاکتوریـل  یکامل تصادفی و هر سه به صـورت آزمـا     

  .ندشد تکرار اجرا 3در 
ي   مرحلـه :  فـاکتور اول    شـامل  ی مورد بررسـ   عوامل

ي  برداشــت در دوره )1: برداشــت گنــدم در ســه ســطح 
 روعـدر شــبرداشــت  )2رشــد رویــشی قبــل از گلــدهی، 

ي پر شـدن دانـه، فـاکتور          برداشت در دوره   )3 گلدهی و 
هاي  اندام حاصل از  يا عصاره ی  خشک شده  يایبقا: دوم

 حاصل از برگ، حاصـل از       :مختلف گندم در چهار سطح    
 گنـدم و  يهاساقه، حاصل از ریشه و حاصل از کل اندام  

در پـنج    اضافه شده به خـاك       يایمقدار بقا : فاکتور سوم 
 گرم در 200 و 150، 100، 50، )شاهد( شامل صفرسطح 

ي  ا غلظـت عـصاره  یـ  نـدم  مختلف گ يهامترمربع از اندام  
آب خالص بـدون     سطح   پنج در    گندم هاي  حاصل از اندام  

، عـصاره بـا     5بـه 1عـصاره بـا غلظـت       ،  )شـاهد (عصاره  

 و عـصاره بـا   15بـه 1، عـصاره بـا غلظـت    10بـه 1غلظت  
  ). 2005مز و همکاران یج( بود 20به1غلظت 

بـه مـساحت     یمینـ زقطعه   در 1386ز  ییگندم در پا  
 متري با هـدف  200ي  ه قطعه متر مربع در س 600حدود  

 تیمارهاي فـاکتور اول  بر اساسهاي گیاهی  ي نمونه    تهیه
هـاي    کشت به صورت ردیفی با فاصله ردیف      . کشت شد 

. متـر انجـام شـد        سـانتی  5متر و روي ردیـف         سانتی 16
شـامل سـوپر فـسفات       مورد نیـاز     يپخش کودهاي پایه  

 هـاي  بـر اسـاس توصـیه   تریپل، سولفات پتاسـیم و اوره   
 بـه منظـور    1387در بهـار     .کودي براي گندم انجام شـد     

در مراحل   گندم يها نمونه ،اهی گ يای و بقا  ي عصاره   تهیه
ــد  ــف رش ــ تعريمختل ــده،ی ــع ف ش ــس از ويآور جم   پ

 خـاك و    يایـ  بقا  زدودن  و شهی ر ساقه، برگ و  جداکردن  
 يه درجــ60 يدمــابــا  یکــیالکتر، درآون یمــواد خــارج

پـس از    . شـدند  دهیخشکان ساعت   48گراد به مدت     یسانت
اب شـده   یا آس ی پودر، بقا  يهیخشک شدن کامل، جهت ته    

ن غربـال موجـود   یتـر   با کوچکیز از آلودگی پره يو برا 
 گـرم   20ي عـصاره،      هی ته يبرا. شدند  غربال  ) 100مش  (

 24مـدت     تـر آب مقطـر بـه      یلیلـ ی م 100 در   یاهی گ يماده
وژ یفیور شــده و ســپس صــاف و ســانترســاعت غوطــه

 5دسـت آمـده    هي بـ   ب غلظـت عـصاره    ین ترت ی بد ،دیگرد  
ن عـصاره   یها از ا    ر غلظت یي سا   هی ته يدرصد بود و برا   

چـون و همکـاران    (شـد ي مادر استفاده  عنوان عصاره  به
2005(.   

 مقـررات   بـر اسـاس   ش  یآزمـا  :یشگاهی آزما یبررس
ISTA1   ي با دما  ناتوریمر ژ دیش داخل   در محیط پتري   و 

 ،يدر داخل هـر پتـر      .دیاجرا گرد  گرادی سانت ي درجه 25
 مختلـف  يها  عصاره .قرار گرفت خروس   تاج بذر عدد   50

در  د شـده بـه عنـوان شـاه    ی آب مقطر ضـدعفون    گندم و 
جهـت  . نـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفت   ها    دیش  محیط پتري 

 عــصاره از اثــر  يهــا محلــول يزـک اثــر اسمــ یــتفک
 هـا ه عـصار  یکیرـت الکت یزان هدا ـیدا م ـها، ابت کالیآللوکم

 از  سـپس  و   يریـ گ انـدازه   متر ECبا استفاده از دستگاه     
ل ی پتانـــــس،logEC 065/1 + 016/1 = logΨo يرابطـــــه

لن یاتـ یهـا محاسـبه و بـا اسـتفاده از پلـ           محلـول  ياسمز

                                                
1International Seed Testing Association 



   ١٠٧                                             ....(.Triticum aestivum L) های گندماثر آللوپاتی عصاره و بقایای اندام 

 

هــا بــا  تمــام عــصارهيل اســمزی، پتانــس6000کــول یگل
  شـد يکـسان سـاز  ی 5 بـه   1 ي عـصاره  يل اسمز یپتانس

صـورت  ه  ش بـ  ین آزمـا  یـ  در ا  یزنـ  جوانه ).2002گوپتا  (
. دیف گردیمتر تعر یلی م2حداقل زان  یبه م اهچه  یخروج گ 

 اثـر ن  یـی جهـت تع   . روز ادامه داشت   15مدت  به  ش  یآزما
 یـزنـ  وانهـجـ ر  ـبـ  دمـ گنـ  لفـ مخت يها دامــان ي ارهـعص
و اهچـه  ی گ يزنی، نـسبت اجـزا       درصد جوانه  خروس،تاج

 از هـر  يداربـر دهم بـا نمونـه    پـانز اهچه در روز    یطول گ 
  .دی گردیابیارز یشیآزماپالت 

 دانـشکده   يش در گلخانـه   یآزما: يا  گلخانه یسربر
 یطــیز و در محیــ تبری دانــشگاه آزاد اســالميکـشاورز 

طـول  . دیـ ه اجـرا گرد   یـ ستم تهو یکنترل شده مجهز به س    
 يبوده و دما    تابع طول روز   یکی و تار  یی روشنا يدوره

 15ن یش بـ ی آزماي  ن در طول دوره   یانگیطور م  هگلخانه ب 
 زیـ  گلخانـه ن یگراد و رطوبـت نـسب     ی سانت ي درجه 25تا  

کـسان بـا    ی ییهـا  گلـدان . ر بود ی درصد متغ  75 تا   50 نیب
متـر   ی سـانت 30 و ارتفـاع   25 يتر با قطر دهانه   ی ل 9حجم  

  بـه  ها از مخلـوط شـن      گلدان ي  ک دهانه یانتخاب و تا نزد   
-اجتــبــذور . ندشــد  خــاك مزرعــه پــر3/2 و 3/1زان یـ م

 180ش در تعــداد ی آزمــايمارهــایخــروس بــر اســاس ت
 يو بـه ازا   ) یشیـ ک پـالت آزما   یهر گلدان معرف    (گلدان  

. ندته شـد  شـ متر کا  ی سانت 0/1 در عمق عدد   50 هر گلدان 
بعـد از  . بار انجام گرفـت  کیها هر سه روز      گلدان ياریآب

هـا بـا آب انجـام     آبیاري تا استقرار بوته  ها،   اهچهیرشد گ 
ي گنـدم بـه جـاي آب         تیمارهـاي عـصاره    شده و سـپس   

ال ــــبــار اعم  روز یــک3ي متوســط  آبیــاري بــه فاصــله
بـا انجـام   خـروس،    تاج يهارار بوته ــپس از استق  . گردید

 اثـر ن یـی جهت تع  . بوته نگهداري شد   5تنک، در هر گلدان     
 يریـ گ   انـدازه  اقدام بـه  ،  خروستاجتیمارهاي آزمایش بر    

 يهـا وزن خـشک انـدام    سطح بـرگ،    ارتفاع بوته،   صفات  
  در بوتـه  و عملکـرد دانـه   دانههزار   وزن   ،شهیر  و ییهوا
  . دیگرد

 180 ز اتــشکل مرح طــمــینز: ياش مزرعــهیآزمــا
 دیـف  ر 5 رت کـ  ر هـ  رد. بـود  تـر م 75/0×4 بعاد ا ه ب رتک
و متـر   سـانتی  15 ياصـله  فه بـ ردیفـی  صورت  ه ب اشتک
 اصـله  و ف  کاشـت  ن ط خـ  ک یـ  مدیگر ه ز ا هارت ک ياصلهف
 يایـ تیمارهاي بقا . منظور شد  تر م 2 زمایشی آ هايکرارت

 يمارهـا ی گندم بـه صـورت پـودر بـر اسـاس ت         يهااندام

بـه خـاك اضـافه       1387  سـال   مهر مـاه   15 رد یشیآزما
 در  بـر روي بقایـاي گنـدم       خروستاجر  وکشت بذ  .شدند

 130خـروس   تـراکم تـاج   .انجام شـد   1388ن ماه   یفرورد
ــع   ــر مرب ــه در مت ــت  (بوت ــش کاش ــود) 5×15آرای در . ب

جـاد تـراکم مـورد    ی ايبـرا وجین  عملیات  ،بهشت ماه یارد
مبارزه و  آبیاري بر اساس نیاز آبی گیاه       . انجام شد  نظر

بـه طـور یکـسان    هـا   موجـود در کـرت  هاي هـرز   با علف 
 پـس از رسـیدن   یینهـا  عملیـات برداشـت      .پذیرفتانجام  

منظـور از بـین بـردن       بـه   انجـام و   خـروس هاي تـاج    بوته
هـاي    برداشـت از ردیـف   ،اي در هـر کـرت      اشـیه اثرات ح 

 صفاتی از قبیـل،   ،پس از برداشت   .گرفتوسطی صورت   
 يهـزان دانـیم و اقهـس بوته، وزن    و وزن برگ در    سطح

  . گیري شداندازه خروس تاجير بوتهـ در هيدیولــت
 يهیـ رگ هـر بوتـه پـس از جـدا کـردن کل        ــسطح ب 

گیـري     انـدازه  هتگااز دسـ    سبز بوته، با استفاده    يهابرگ
  .شد يریگاندازه انگلستان ACD مدل سطح برگ
در هر سـه بررسـی     ها   دادهي     کلیه انسیه وار یتجز

ش یاسـاس آزمـا    براي    اي و مزرعه    آزمایشگاهی، گلخانه 
از بــا اســتفاده  ن فاکتورهــایانگیــسه میــل و مقایــفاکتور

. دیـ  گردانجـام  درصـد   5  احتمـال  آزمون دانکن در سطح   
 ي بـــا اســـتفاده از برنامـــه آمـــارياراسبات آمــــمحـــ

MSTAT-C   از نـرم يریـ گ و رسم نمودارهـا بـا بهـره  
  . انجام گرفت 2003Excelافزار 

 
 
 

  ج و بحثینتا
  یشگاهی آزمایبررس

هـاي مختلـف      غلظـت  با   خروستاجمار بذور   ی در ت 
اهچه، یگ زان رشد یمن  یترشیبگندم   حاصل از    ي  عصاره

 بـا   چـه ه سـاقه  چـه بـ   شهیـ نـسبت ر   و   یزنـ درصد جوانه 
مـشاهده شـد و تیمـار    مار شـاهد  یدر تدار    یاختالف معن 

 هـاي  هـاي مختلـف عـصاره    خـروس بـا غلظـت    بذور تـاج  
 افـزایش  .ن صفات شـد  یگندم منجر به کاهش ا    حاصل از   

 يهیـ  اثـر کاهـشی کل  5بـه 1 تـا    20بـه 1 غلظت عـصاره از   
-ی شده به طـور معنـ  يریگصفات اندازه ها را بر عصاره

  . دش دای افزايدار
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ــصاره ــرگ  يع ــل از ب ــو ر حاص ــامشه ی  یدر تم

)  و پر شـدن دانـه      ی، گلده یشیرو(مراحل برداشت گندم    
 بـر طـول     ی اثر بازدارنـدگ   نیتر و کم  ترینبیشب  یبه ترت 

 ي عـصاره ین اثـر بازدارنـدگ  یتـر شی بـ  .نداهچه داشـت  یگ
 ی گلده ي گندم در مرحله   يهاحاصل از ساقه و کل اندام     

 حاصل از بـرگ گنـدم بـر    ياره عصیاثر بازدارندگ . بود
 و پر شدن دانـه      ی، گلده یشیاهچه در مراحل رو   یطول گ 

ــه ترت ــد و اثـــر  67/59 و 32/62، 38/54ب یـــبـ  درصـ
 گندم بـر طـول      يشهی حاصل از ر   ي عصاره یبازدارندگ

 و پـر شـدن دانـه بـه          ی، گلده یشیاهچه در مراحل رو   یگ
ر ـب اثــیرتـن تــیــ بــود، بــه ا78/9 و 11/6، 33/7ب یــترت

 مختلـف  يهـا  حاصـل از انـدام  يهـا  عـصاره  یزدارندگبا
- تـاج ياهچـه ی بر رشد گ يگندم در مراحل متفاوت رشد    

   ).1شکل ( بودر یمتغ% 62 تا حداکثر 6خروس از حداقل 
 حاصـل از گنـدم بـه      يخروس با عصاره  تیمار تاج 

ش یافـزا . اهچـه کاسـت   یي گ    از توسـعه   يداریطور معنـ  
 5بـه 1 و 10 بـه  1 ،15 بـه   1 ،   20بـه 1غلظت عـصاره بـه      

، 75/23ب یـ  کـاهش بـه ترت  باعـث مـار شـاهد    ینسبت به ت  
 ياهچــهی در طــول گيدـ درصــ32/59 و 15/59، 20/36
  ).1جدول (د یخروس گردتاج

 گنـدم ي   در اثر عـصاره اهچهیگکاهش رشد طولی    
ت و همکـاران    ینـدرج یا،  )2005( زوآن و همکاران     توسط

نیـز  خروس ج تا ي بر رو  )2006( بوند و تورنر   و   )2006(
ک یـ بـات آللوپات  یاثـرات آشـکار ترک    . گزارش شـده اسـت    

 باشـد   یچـه مـ     چه و سـاقه     شهیشامل عقب افتادن رشد ر    
  .)2004ب و همکاران یالخط(

 در تیمـار   خـروس تـاج زنی    ترین درصد جوانه  بیش
 حاصـل از    ي با عصاره  ماریت. دبو% 54/96شاهد معادل   

مـار  ین و تیتر کميدر مراحل مختلف رشد     گندم   يشهیر
 ین اثـر کاهـش  یترشی حاصل از برگ گندم ب   يبا عصاره 

 ي رشديمرحله.  داشتخروستاج بذور یزنرا بر جوانه  
ن ی ايشهی برگ و ر  ی بر توان آللوپات   يداریگندم اثر معن  

 حاصل  ي عصاره ین اثر بازدارندگ  یترشیاه نداشت، ب  یگ
سبت دار نـ ی گندم با اختالف معنـ يهااز ساقه و کل اندام  

 بـه دسـت آمـد بـه         ی گلـده  ير مراحل در مرحلـه    یبه سا 
مار یخروس در ت تاجیزنن درصد جوانه یتر که کم  يطور

 ي گنـدم در مرحلـه     يهـا  حاصل از کل اندام    يبا عصاره 
اثـــر . دســـت آمــد  درصـــد بــه 35/62 معــادل  یگلــده 

 مختلـف  يهـا  حاصـل از انـدام  يهـا  عـصاره  یبازدارندگ
 یزنـ بـر درصـد جوانـه      يگندم در مراحل متفاوت رشـد     

ر بـود   یـ متغ% 4/35 تـا حـداکثر      4/1خروس از حداقل    تاج
   ).2شکل (

 شــدتبــهاصل از گنــدم ـ حــيارهـمار بــا عــصـتیــ
ترین غلظـت   در رقیق. خروس را کاهش داد    تاج یزنجوانه

 درصد کاهش   26/5 یزن درصد جوانه  ،)20به1(اره  ـعص
 بـه  5بـه 1 و 10بـه  1، 15به  1هاي    عصاره با غلظت  . یافت

 یزنــوانهــــد جــــ درص47/63 و 14/46، 88/23رتیب ـتـ 
   .)1جدول  (را کاهش دادندخروس تاج

ــصاره  ــاي ع ــال تیماره ــدام  اعم ــل ان ــاي حاص  يه
خروس را   تاج يچهچه به ساقه    مختلف گندم نسبت ریشه   

ر کـاهش  ـدي بـ ـش داد که تاییـمار شاهد کاه ینسبت به ت  
. زنی اسـت   جوانهي چه در دوره چه و ساقه هـد ریش ــرش

در مراحـل      گنـدم    يشهیـ  حاصـل از ر    يمار با عصاره  یت
چه   را بر نسبت ریشه    ین اثر کاهش  یتر کم يمختلف رشد 

 يمـار بـا عـصاره     ی داشـت و ت    تاج خروس  يچهبه ساقه 
 یشیـ  رو يساقه و برگ گندم در مراحل رشد       حاصل از 

هـا در    حاصل از کل انـدام     يمار با عصاره  ی و ت  یو گلده 
 را بر نـسبت  ین اثر کاهشیترشی پر شدن دانه ب يمرحله
).3شـکل   (خـروس داشـت  ي تـاج چـه سـاقه چه بـه      ریشه

 حاصل از برگ گندم بـاالخص در        ي عصاره ،در مجموع 
 ین اثر منفـ یترشیب یشیو سپس رشد رو    یمراحل گلده 
-خروس داشته و عـصاره  تاجیزن جوانه يهارا بر مولفه  

   . را نشان داديارن اثرگذیشه کمتری حاصل از ري
ک گنـدم   یـ ت آللوپات یخاصـ گزارش شده اسـت کـه       

 اســتاه هــدف متفــاوت یــ گ ويبــسته بــه مراحــل رشــد
 ،)2002 (مک کالوم  ،)2003 (تورك و تاوا   ).2003اس  ید(

هـا را   ها و بقایاي برگ   نیز برگ ) 2005(زوان و همکاران    
هـا معرفـی    آللوکمیکـال يترین منابع تولید و ذخیـره    مهم

 یزنـ  کـاهش جوانـه   )2005(زوآن و همکـاران     .نـد اکرده
 گنـدم   يهـا  بـرگ  يمـار بـا عـصاره     یخـروس را در ت    تاج

ق یـ ن تحق یـ ج حاصـل از ا    ی نتـا  منطبق با گزارش کرده که    
زنـی بـذور مختلـف      توقف یا کـاهش در جوانـه      . باشدیم

زوآن و ، )2005وو  (يهـا در گزارش گندم  يایتوسط بقا 
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ز وجـود   یـ ن) 2001ران  آلـم و همکـا    (و  ) 2005(همکاران  
 ينـد ی، فرآ يا  رهیـ ا توقف تحرك مواد ذخ    یر و   یتاخ .دارد

 بذور اتفـاق  یزن  جوانهیاست که معموالً به سرعت در ط    
 و ی تنفسيها تواند منجر به کمبود فرآورده   یافتد و م    یم

 شـود کـه در      ي در بـذور   ATPت کمبود مستمر    یدر نها 
زان یـ  در میمـ نظ ی ب.اند  ها قرار گرفته    کالیمعرض آللوکم 

ــنفس ــدر نها ،ت ــه ی ــاهش جوان ــث ک ــ ت باع ــد یزن  و رش
   ).2005بوقاتک و همکاران ( گردد یها م اهچهیگ
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مختلف گندم حاصل از مراحل متفاوت  هاي ي اندام  عصاره اثر-۳شکل  
  خروسي تاجچهچه به ساقهنسبت طول ريشه بر رشدي

ي گندم بر صفات مورد بررسی هاي مختلف عصاره اثر غلظت-1جدول 
  در شرایط آزمایشگاه

-نسبت طول ریشه

  چهچه به ساقه
یاهچه طول گ

  )مترسانتی(
درصد جوانه 

  (%)زنی
غلطت عصاره 
 گندم

129/0  c 99/1  d 44/33    e*  1:5غلطت 

140/0  c 01/2  d 30/49    d  1:10غلطت 

179/0  b 13/3  c 68/69    c  1:15غلطت 

172/0  b 74/3  b 73/86   b  1:20غلطت 

234/0  a 91/4  a 54/91    a شاهد 
داري در ر اساس آزمون دانکن اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون ب  *    

  . درصد ندارندپنجسطح احتمال 
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   اي  گلخانه بررسی

 در   گنـدم   مختلـف  يهـا ل از اندام  ـ حاص يارهـعص
 صـفات   يهیـ بـر کل   ي و مراحل رشـد     متفاوت يهاغلظت

  .  داشتيداری اثر معنیمورد بررس
ط یخـروس در شـرا   تـاج  ين ارتفـاع بوتـه    یتـر شیب

ن یترن و کم  یترشیب. متر بود ی سانت 58/42هد معادل   شا
ب در اثـر  یخروس به ترت تاجي بر ارتفاع بوته  یاثر کاهش 

 گنـدم در    يشهیـ  حاصل از سـاقه و ر      يمار با عصاره  یت
ب کـه   یـ ن ترت ی، بـد   بـه دسـت آمـد      ي مراحل رشـد   يهیکل

 پر شـدن    ي گندم در مرحله   يشهی حاصل از ر   يعصاره
 گنـدم در    ي حاصـل از سـاقه     يرهن و عـصا   یتـر کمدانه  

- را بر ارتفاع بوته    ین اثر کاهش  یترشی ب ی گلده يمرحله
 نـشان   ی مـورد بررسـ    يمارهـا ین ت ی تاج خروس در ب    ي

 گنـدم در    يشهیـ  حاصـل از ر    يمار بـا عـصاره    یت. دادند
 ي و پـر شـدن دانـه ارتفـاع بوتـه       ی، گلده یشیمراحل رو 

، 8/17ب یـ ط شـاهد بـه ترت    یخروس را نسبت به شـرا     تاج
مار با  ین کاهش در ت   یا.  درصد کاهش داد   57/3 و   34/25

 درصد، 91/40،  08/46،  45/38ب  یترت  ساقه به  يعصاره
 و  17/34،  76/25ب  یـ ترت  بـرگ بـه    يمار با عصاره  یدر ت 
 يهـا  کـل انـدام  يمـار بـا عـصاره    ی درصد و در ت    94/29

ــدم ــهگن ــترت  ب ــود 30/38 و30/33، 16/26 بی ــد ب   درص
   ).4شکل (

 تــاج خــروس در ين ســطح بــرگ بوتــهیتــرشیبــ
. متـر مربـع بـود     ی سـانت  8/165ط شاهد معـادل بـا       یشرا

ب یـ  بر سطح برگ به ترت   ین اثر کاهش  یترن و کم  یترشیب
 يشهیـ  حاصـل از سـاقه و ر       يمار بـا عـصاره    یدر اثر ت  

مـار بـا   ی بـه دسـت آمـد، ت       ي مراحل رشد  يهیگندم در کل  
، یشیـ  رو  گنـدم در مراحـل     يشهی حاصل از ر   يعصاره

خـروس را    تاج ي سطح برگ بوته   ، و پر شدن دانه    یگلده
 درصـد  64/6 و  91/17،  73/12ب  ینسبت به شاهد به ترت    

- سـاقه بـه  يمار بـا عـصاره  ین کاهش در ت یا. کاهش داد 
مـــار بـــا ی درصـــد، در ت39/13، 34/18، 11/21ب یـــترت

ــترت بـــرگ بـــهيعـــصاره  94/11 و 02/20، 38/13ب یـ
- گنـدم بـه  يهـا  کل انداميعصارهمار با ید و در ت  ـدرص

ب یـ ن ترتی، بد  درصد بود  17/14 و   60/19،  35/14ب  یترت
 گندم در يهاشه، برگ و کل اندام    ی حاصل از ر   يعصاره

 گنـدم در    ي حاصل از ساقه   ي و عصاره  ی گلده يمرحله
بـر سـطح بـرگ    را  ین اثر منفـ  یترشی ب یشی رو يمرحله

  ). 5شکل  (خروس داشتندتاج
 حاصـل از سـاقه      ي عـصاره  ياخانـه ط گل یدر شرا 

ــه  ــاالخص در مرحل ــدهيب ــ و روی گل ــر منفــ  یشی    یاث
- تـاج  یشیـ مارها بر رشد رو   یر ت ی نسبت به سا   يترشیب

 يارهیـ ات ذخـبـ ی ترکيع بـاال  ـتجم. خروس گذاشته است  
 در منابع ی و شروع گلدهیشی مراحل رشد رو  يدر انتها 

 يازتوانـد منجـر بـه آزادسـ       یدر گنـدم مـ    ) ساقه(ه  یثانو
ن یـ ن انـدام در ا یک از ایبات آللوپات ی از ترک  يزان باالتر یم

 محققین در ارتبـاط بـا خاصـیت آللوپاتیـک           .مرحله شود 
اند کـه   گیاهان در مراحل مختلف رشد ونمو اظهار داشته       

ــه ــده  يمرحل ــان آزاد کنن ــوژیکی گیاه ــات ي فنول  ترکیب
ها  تولید آللوکمیکال  يآللوپاتیک تاثیر مستقیمی روي القا    

هــا یکــی از تغییـرات فــصلی در مقــدار آللوکمیکــال . دارد
 مهمی است که روي روابط آللوپاتیـک تـاثیر مـی            عوامل
 Acaciaدر یک تحقیق روي خاصیت آللوپاتیـک  . گذارند

dealbala تـا گلـدهی بیـشترین    یشی رشد روي در دوره 
ایـن اخـتالف در   . سطح ترکیبات آللوپاتیک مـشاهده شـد   

ها در طی گلدهی در سایر     وکمیکالتولید و آزادسازي آلل   
  .)2006 ریگوسا و همکاران(ها نیز ثابت شده است گونه

-هی کليبا افزایش غلظت عصاره، کاهش مقدار عدد      
وزن خـشک انـدام     . تر شـد   بیش ی صفات مورد بررس   ي

  گـرم 45/3  در شـرایط شـاهد معـادل   خـروس  تاج ییهوا
 بـه   منــجر 5به1 و   20به1بود که تیمار عصاره با غلظت       

ــاهش بــه  ــترتک وزن  درصــدي در 81/58 و 81/13ب ی
تـر شـدن غلظـت    ظی غلـ ي بـه ازا   . شـد  ییخشک اندام هوا  

وزن خـشک  ، 5 بـه  1ط شاهد تـا غلظـت      یاز شرا  عصاره
افـت  ی واحـد کـاهش      52/0 معادل   خروس تاج ییاندام هوا 

شرایط شـاهد   در  شه  یخشک ر وزن   نیترشیب). 6شکل  (
 15بـه 1،  20بـه 1 يهـا   در غلظـت  .  گـرم بـود    03/1معادل  

 ترتیـب   اثر کاهـشی نـسبت بـه شـاهد بـه        5به1 و   10به1،
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 ي و بـه ازا  درصـد بـود  01/55 و 81/54، 52/47 ،92/33
 1ط شاهد تا غلظـت     یاز شرا  تر شدن غلظت عصاره   ظیغل

 واحـد  13/0 معادل  خروس تاج يشهیوزن خشک ر  ،  5به  
  ).6شکل  (افتیکاهش 

یط خــروس در شــرا بــذور تــاجيوزن هــزار دانــه
 هـاي   مـار بـا غلظـت     یت و گـرم بـود      445/0شاهد معـادل    

ن مولفه  یا گندم   ي عصاره 5به1 و   10به1 ،15به1،  20به1
 و 69/31، 89/29 ،88/23ترتیــب  نـسبت بـه شــاهد بـه   را 
تـر  ظی غلـ ين کاهش بـه ازا ی کاهش داد و ا     درصد 36/32

، 5 بـه  1ط شـاهد تـا غلظـت    یاز شرا  شدن غلظت عصاره  
   ).7شکل  (دبو واحد 031/0معادل 

نیز  خروستاجي     در تک بوته   د بذر یتولالعمل    عکس
 مشابه بـا  گندماز ي استخراج شده      هاي عصاره   به غلظت 

 يدیـ بـذر تول   نیتـر شیب.  دانه بود  هزارتاثیرپذیري وزن   
. گـرم بـود    208/0شرایط شـاهد معـادل      در  بوته  هر  در  

نسبت به تیمار شـاهد در غلظـت        د بذر   یتولمیزان کاهش   
، 31/42، 94/38 به ترتیـب  5به1 و 10به1 ، 15به1،  20به1

-ظی غلين کاهش به ازای که ا درصد بود42/64 و  72/60
، 5بـه 1ط شاهد تا غلظـت    یاز شرا  تر شدن غلظت عصاره   

   ).7شکل (  واحد بود0305/0معادل 
 تـــداخل ي مهـــم تعیـــین کننـــدهعوامـــلیکـــی از 

. تی اسـ  ها، تجمع مواد آللوپاتیک در حد سـم       آللوکمیکال
لذا غلظت ترکیبـات آللوپاتیـک نقـش مهمـی را در شـدت              

، بـر   )2004 کوبایاشی(تاثیر این ترکیبات خواهد گذاشت      
د یـ  از تول  يری جلـوگ  يبـرا ز  ـیـ ق ن ین تحق یج ا یاـاساس نت 

 به 1(خروس استفاده از عصاره با غلظت باال        بذر در تاج  

کـاهش   . را به همـراه خواهـد داشـت     يشتریت ب یموفق) 5
 گنـدم   يایـ  بقا ی آبـ  ي هرز در اثر عصاره    يهارشد علف 

  . ز گزارش شده استین) 2001  و همکارانوو(توسط 
ش ی اسـت کـه باعـث افـزا       ین عامل یتر  فتوسنتز مهم 

ــد کربوهیــتول(ي خــشک  زان تجمــع مــادهیــم در ) دراتی
کـاهش در   ). 2005شـهاال   الخـواص و    (گـردد     یاهان م یگ
ش در  ق کـاه  یـ م از طر  یزان فتوسنتز چه به طور مستق     یم
ر شـکل آنهـا و تـداخل در انتقـال           ییـ ل و تغ  یزان کلروف یم

 و يا ون چرخـــهیالسیهــا و فتوفـــسفر  جفــت الکتـــرون 
م در اثـر بـسته      یر مـستق  یـ طـور غ     و چه بـه    يا  رچرخهیغ

جـاد  یک ا یـ بـات آللوپات  یر ترک یهـا تحـت تـاث       شدن روزنـه  
ب و همکاران   ی الخط  و 2000 پورترنگارد و   يد(گردد    یم

اهان، موجب کاهش سـطح     یتز در گ  کاهش فتوسن ). 2004
انرژي متابولیـک بـراي انجـام فرآینـد تـنفس سـنتزي و              

 ).2003کولپاس و همکـاران     (گردد    یهاي نموي م    فعالیت
توانــد در اثــر تــداخل  همچنــین، کــاهش رشــد گیــاه مــی 

ب و همکاران یالخط (یم سلول یک در تقس  یبات آللوپات یترک
نگـارد و  يد(هـا     هـا و هورمـون      نی و سنتز پـروتئ    )2004
ک یـ بـات آللوپات ی ترک ،نی همچنـ  .جاد گردد یا) 2000 پورتر

ــ ــاث  یم ــا ت ــد ب ــر رویتوانن ــهير ب ــا  هم ــيي فازه کل ی س
ده یاه گردیتروژن در دسترس گ یباعث کاهش ن  تروژن،  ین

ر یـ آدا( ابدی یي سطوح برگی کاهش م    جه توسعه یو در نت  
  ویم سـلول یک بـا کـاهش تقـس   یـ بات آللوپات ی ترک ).1999

هـاي مختلـف از جملـه         ي بخش   ها توسعه   لولرشد در س  
  ).2004ب و همکاران یالخط(کنند  ها را محدود می برگ
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مختلف گندم حاصل از مراحل متفاوت  هاي ي اندام  عصاره اثر-4شکل 

 خروسي تاجارتفاع بوته بر رشدي

  

مختلف گندم حاصل از مراحل  هاي ي اندام  عصاره اثر-5شکل 
  خروسي تاجسطح برگ بوته بر متفاوت رشدي

y = 0.524x + 0.798
R2 = 0.9821

y = 0.1341x + 0.2325
R2 = 0.8005
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-وزن خشک اندامبر هاي متفاوت ي گندم با غلظت  عصاره اثر-6شکل 

  خروسي تاجهوایی و ریشه

y = 0.031x + 0.2446
R2 = 0.6496

y = 0.0305x + 0.0243
R2 = 0.757
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وزن هزار دانه و بر هاي متفاوت ي گندم با غلظت  عصاره اثر-7شکل 

  خروستولید بذر تاج
 
  
 
  

   اي هاي مزرعه بررسی
 از ایـن  هـاي حاصـل   بر اسـاس مقایـسه میـانگین داده    

 صـفات   يترین میـزان کلیـه    بررسی مشاهده شد که بیش    
ط یز هماننـد شـرا  یـ  نياط مزرعـه ی در شـرا یمورد بررس 

با اخـتالف  ) ایبدون مصرف بقا(مار شاهد   ی در ت  ياگلخانه
 گنــدم يایــمــصرف بقا يمارهــایتداري نــسبت بــه  معنــی

 گنـدم بـه خـاك       يایـ زان بقا یحاصل گردید و با افزایش م     
  . افتیش یخروس افزا صفات در تاجيهیلزان کاهش کیم

با . دست آمد بهشرایط شاهد   در  سطح برگ    نیترشیب
 گنـدم اضـافه شـده بـه     يشهیـ  ريایـ بقاش هر واحد   یافزا

 واحد کاهش   37/5زان  یبه م تاج خروس   ، سطح برگ    خاك
 سـاقه، بـرگ و کـل    يایـ بقامـار بـا   ین کاهش در ت یا. افتی

.  واحد بود42/12 و 09/19، 47/7ب معادل   یها به ترت  اندام
 سـطح    بـر  ین اثـر کاهـش    یترشی و ب  ترینکم ب،ین ترت یبد

شه و  یـ ي ر   ب در تیمار با عصاره    یخروس به ترت  تاجبرگ  
 يایـ  گـرم بقا 50در تیمـار مقـدار   . برگ گندم حاصل شـد    

اضـافه شـده بـه      گنـدم  يهاشه، ساقه، برگ و کل اندام     یر
، 5/163معـادل   ب  یـ خـروس بـه ترت     تـاج  سطح برگ خاك،  

بـا  . دسـت آمـد   متر مربـع بـه      سانتی 131 و 4/142،  6/132
 گـرم،   200 اضافه شده به خـاك بـه         يایافزایش مقدار بقا  

شه، سـاقه،   یـ ر يایر بوده و بقا   یکاهش سطح برگ چشمگ   
خـروس را بـه   تـاج سطح بـرگ   ، گندميهابرگ و کل اندام  

ــترت ــاهش  12/45 و 08/53، 54/38، 59/16ب ی ــد ک  درص
   ).8شکل  (دادند
ر ی نیـز بـه مقـاد      خـروس تاجالعمل وزن برگ در       کسع

 اضافه شـده از گنـدم بـه خـاك مـشابه بـا          يایمختلف بقا 
خـروس  وزن خشک برگ تاج   . تاثیرپذیري سطح برگ بود   

 گرم بود که با اضافه شدن       51/1شرایط شاهد معادل    در  
 يهـا شه، ساقه، برگ و کـل انـدام  یر يای گرم بقا50مقدار  

، 192/1،  499/1 ب بـه  یـ ترتن بـه  زایـ ن م یـ ا به خـاك،     گندم
ن اثـر  یتـر شیب بـ یـ ن ترتی بـد .دیگرم رسـ   174/1 و   21/1

 کـل   يایـ خـروس از بقا    بر وزن خشک بـرگ تـاج       یکاهش
ن آن از یتـر  گنـدم اضـافه شـده بـه خـاك و کـم           يهااندام

ش مقـدار   ین رونـد بـا افـزا      یـ ا. شه حاصـل شـد    ی ر يایبقا
 در  گـرم 200 گـرم بـه   50 اضافه شده به خـاك از   يایبقا

کـه  يز شد به طـور    یمتر مربع ضمن شدت گرفتن، حفظ ن      
شه، یـ ر يایـ مـار بـا بقا    یتدر  خروس  وزن خشک برگ تاج   

، 335/1ب بـه  یـ ترت گنـدم بـه  يساقه، برگ و کل انـدام هـا       
تــوان ین مــی بنــابرا؛دی گــرم رســ917/0 و 947/0، 054/1

 نیبـ خـروس را  وزن خشک برگ تاج گندم   يایگفت که بقا  
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ش هـر واحـد   یافـزا . دهدیصد کاهش م  در 27/39 تا   73/0
 وزن خـشک   گندم اضافه شـده بـه خـاك،          يشهی ر يایبقا

ن یـ ا.  واحد کاهش داد   052/0زان  یخروس را به م   برگ تاج 
هـا بـه    ساقه، بـرگ و کـل انـدام        يایبقامار با   یکاهش در ت  

ــترت ــادل یـ ــود 091/0 و 095/0، 042/0ب معـ ــد بـ   واحـ
  ).9شکل  (

شــرایط شــاهد در خــروس  تــاجيوزن خــشک ســاقه
 گنـدم بـه   يایـ  گرم بود که با اضافه شدن بقا  57/2معادل  

 نـشان  يترشیها کاهش بخاك نسبت به وزن خشک برگ   
زان کاهش وزن خشک ساقه با اضافه شدن مقـدار      یم. داد
 به   گندم يهاشه، ساقه، برگ و کل اندام     یر يای گرم بقا  50

 درصـد   13/51 و   74/33،  24/47،  47/7 ب به یترتبهخاك،  
 بـر وزن خـشک    ین اثـر کاهـش    یترشی ب ،بین ترت یبد. بود

 يایـ  از بقاز همانند وزن خشک برگ  ی ن خروس تاج يساقه
ن آن از ی گندم اضافه شده بـه خـاك و کمتـر      يهاکل اندام 

 اضـافه   يایـ ش مقدار بقا  یبا افزا . شه حاصل شد  ی ر يایبقا
زان یـ م گرم در متر مربع 200 گرم به 50شده به خاك از     
ن یـ  ا کـه ي به طور  افتیقه به شدت کاهش     وزن خشک سا  

شه، سـاقه، بـرگ و کـل       یـ ر يایاـار بـا بقـ    ـمـ یت کاهش در 
 و 68/89، 09/83، 49/34ب بــه یــترت گنــدم بــهيهــاانــدام

ش یافـزا ،  یبر اساس معـادالت خطـ      .دی رس درصد 69/83
وزن  گندم اضافه شده به خـاك،        يشهی ر يایهر واحد بقا  

 واحــد 195/0 زانیــخــروس را بــه م تــاجيســاقه خــشک
 سـاقه، بـرگ و   يایـ بقامار بـا  ین کاهش در تیا. کاهش داد 

 واحد 312/0 و 457/0، 277/0ب معادل یها به ترتکل اندام 
  ).10شکل (بود 

 61/0شـرایط شـاهد   در خـروس    تـاج  د بذر یزان تول یم
شه، یـ ر يایـ  گرم بقا 50گرم بود که با اضافه شدن مقدار        

زان ـیـ ن میـ ااك،  ـ خـ   بـه   گندم يهارگ و کل اندام   ـساقه، ب 
. دی گــرم رســ439/0 و 485/0، 45/0، 57/0 ب بــهیــترتبــه
 د بذریتول بر ین اثر کاهش  یترن و کم  یترشی ب ،بین ترت یبد

 گنـدم   يشهیها و ر   کل اندام  يایب از بقا  یترتخروس به تاج
 يایـ ش مقـدار بقا یافـزا . اضافه شده به خاك حاصـل شـد   

م در متر مربع   گر 200 گرم به    50اضافه شده به خاك از      
زان بـذر  یم ،کهي شد به طور   د بذر یتولد  یباعث کاهش شد  

شه، ساقه، بـرگ    یر يایمار با بقا  یدر ت  خروستاج يدیتول

، 312/0، 511/0ب بــه یــترت گنــدم را بــهيهــاو کــل انــدام
 يدهنـده ب نـشان  یـ ترت که بـه   دی گرم رس  254/0 و   199/0

 .ت درصد اس  36/58 و   38/67،  85/48،  16 معادل   یکاهش
 گنـدم اضـافه شـده بـه     يشهیـ  ريایـ ش هر واحد بقا  یافزا

 واحـد   0198/0زان  یـ خـروس را بـه م     تاجد بذر   یتولخاك،  
 سـاقه، بـرگ و   يایـ مار بـا بقا ین کاهش در تیا. کاهش داد 

 واحد 065/0 و 092/0، 044/0ب معادل یها به ترت  کل اندام 
   ).11شکل (بود 

ز یـ  ن ياط مزرعـه  یج حاصـله، در شـرا     یبر اسـاس نتـا    
ن مقدار اضافه شده به خاك    یترشی برگ گندم در ب    يایبقا

 بـر صـفات   ین اثـر منفـ  یترشی ب ،) گرم بر متر مربع    200(
 ،یشیــ را داشــته اســت، کــاهش رشــد رویمــورد بررســ

 و کـاهش    یاه زراعـ  یـ هرز و گ   کاهش رقابت علف   ينهیزم
 در ير بـذر ی کـاهش ذخـا  ينـه یخـروس زم د بذر تـاج   یتول

  .کندی فراهم ميعد بيهاخاك را در سال
خـروس توسـط   هـرز تـاج  د علـف  یـ کاهش رشـد و تول    

  و همکـاران وو ( همچـون    ییهـا  گنـدم در گـزارش     يایبقا
، )2010(کاالدو و همکاران  ،  )2006(بوند و تورنر    ،  )2001

آلم و   ،)2005( زوآن و همکاران     ،)2005مز و همکاران    یج
ز یــ ن )  ب2002 (انــگ و همکــاران  یو ) 2001همکــاران 

هـاي   هـا، رنگیـزه    محدودیت در سنتز پروتئین .ود دارد وج
انـــگ و ی( فتوســنتزي و تغییــر مـــسیرهاي بیوســنتزي   

 کلروپالســــت و ير غــــشاییــــتغ، ) ب2002 همکــــاران
، جلوگیري از انتقـال انـرژي و جـذب عناصـر          يتوکندریم

 و پورتر   نگارديد( ها  غذایی، توقف فعالیت میتوزي سلول    
ونی و مــسدود شــدن ، اخــتالل در سیــستم هورمــ)2000

هـاي    عناصر چوبی و اختالل در انتقال، اختالل در فعالیت        
هـا   ، بسته شدن روزنه)2003کولپاس و همکاران  ( آنزیمی

ــزان اســید آبــسیزیک  ــزایش می ــورتر يد (و اف نگــارد و پ
 در نهایت منجر به کاهش رشد کلی گیـاه و تولیـد      ،)2000

 و  هـاي گـل، کـاهش اجـزاي زایـشی گـل و تلقـیح                آغازین
هـاي آندوسـپرمی و کـاهش انتقـال           باالخره تقسیم سلول  

گـردد، لـذا ضـمن کـاهش          هـا مـی     سیمیالت به این سلول   آ
ها نیز کاهش یافتـه و        هاي تولید شده، وزن دانه      تعداد دانه 

  .گردد اه کم میی در گبذردر نهایت تولید 
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Root: y = -5.37x + 165.75
R2 = 0.8162

Ste m: y = -7.47x + 132.95
R2 = 0.6228

Total : y = -12.422x + 145.07
R2 = 0.9596

Le af: y = -19.09x + 157.15
R2 = 0.9608
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ر متفاوت یمختلف گندم در مقاد يها  انداميایبقا  اثر-8شکل 
  خروس تاجيح برگ بوتهسطبر 

Root: y = -0.0524x + 1.5395
R2 = 0.9635

Stem: y = -0.0422x + 1.2075
R2 = 0.7867

Leaf: y  = -0.0951x + 1.3295
R2 = 0.9341

Total: y = -0.0912x + 1.2825
R2 = 0.9607
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بر ر متفاوت یمختلف گندم در مقاد يها  انداميایبقا  اثر-9شکل  
 خروس تاجيوزن خشک برگ بوته

  

Root: y = -0.1952x + 2.45
R2  = 0.7849

Stem: y = -0.2766x + 1.4214
R2  = 0.7165

Leaf: y = -0.4571x + 1.859
R2 = 0.7716

Total: y = -0.3117x + 1.568
R2 = 0.8939
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ریشھ ساقھ برگ کل اندام ھا

ر متفاوت یمختلف گندم در مقاد يها  انداميایبقا  اثر-10شکل  
  خروس تاجي بوتهيوزن خشک ساقهبر 

Root: y = -0.0198x + 0.5805
R2 = 0.7419

Leaf: y = -0.092x + 0.5652
R2 = 0.9851

Total: y = -0.0654x + 0.517
R2 = 0.9629

Stem: y = -0.044x + 0.4655
R2 = 0.7768
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زان بذر یمبرر متفاوت یمختلف گندم در مقاد يها  انداميایبقا  اثر-11شکل  
  خروس تاجيبوته يدیتول
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  يي نهايريگجهينت
انگر آن اسـت کـه   یـ ن پـژوهش ب یـ ج حاصـل از ا   ینتا
گنـدم در   ي هشیـ  و رییهـوا اندام  وحاصل از  يدیمواد تول 

 د بـذر  یولـتـ  و    رشـد  ،یزنـ  جوانـه  يراحل مختلف رشد  ـم
 یزنـ   جوانهي  در مرحلهاد،ر قرار دی را تحت تاث خروستاج

ریـشه   حاصل از    ي   عصاره خروس،تاج ي  اهچهیو رشد گ  
ن کـاهش را    یتـر شیب 5به1 در غلظت    گندمهاي    و کل اندام  

کـاهش   .کردنـد  جـاد یا علـف هـرز  ن  ی بذور ا  یزنجوانهدر  
از  هاي گنـدم   زنی در اثر تیمار با عصاره       هاي جوانه   لفهؤم
 و  انــدام، درصــد بــسته بــه غلظــت عــصاره5/63 تــا 5/5

 يا ط گلخانـه  یشـرا در  .  متفاوت بود  گندم ي رشد يمرحله
ي حاصـل     ن و عصاره  یترشیحاصل از ساقه ب   ي    عصاره

 ي رشـد يهـا لفـه مؤک را بـر  ین اثر آللوپات یترشه کم یاز ر 
از  ياط گلخانـه ی در شـرا   هـا مؤلفـه زان کـاهش    یـ م. داشت

 درصـد  5/64داکثر  ح درصد در ارتفاع بوته تا       5/3حداقل  
در  ياط مزرعه یدر شرا . بودر  ی متغ يدیزان بذر تول  یمدر  

 يایــ شــده بــا افـزایش مقــدار بقا یي صــفات بررسـ  کلیـه 
ن یـ  گنـدم بـر ا   یاضافه شده به خاك تـاثیر منفـی آللوپـات         

 يایـ بقا کـه اضـافه کـردن    يهرز بیشتر شـد تـا حـد     علف

 5/6هـرز را از حـداقل   د بذر این علف  یحاصل از گندم، تول   
زان یـ و م بـسته بـه نـوع انـدام         % 5/67درصد تـا حـداکثر      

 ماندن  یب باق ین ترت ید، بد اد موجود در خاك کاهش    يایبقا
 و یزنوانهـ قابل توجه گندم در مزارع نه تنها از ج         يایاـبق

بـا  بلکه  کاهد،  یخروس م اجـهرز ت رار علف ــد و استق  ـرش
ر بانـک  ید در ذخـا   ید بذر آن منجر به افت شـد       یکاهش تول 

زي کـه در    چیـ . گـردد یز م یهرز در خاك ن   ن علف ی ا يبذر
 بـاالي تولیـد مثـل در        ظرفیـت کـه   نیـ این باره مهم است ا    

هاي هرز یکی از دالیل موفقیت این گیاهان در تداخل          علف
وسط ـلذا این میـزان کـاهش تـ        باشد،با گیاهان زراعی می   

روس ـخـ تاجر د بذـترکیبات آللوپاتیک گندم در میزان تولی   
 داخل هـاي بعـدي روي تـ   تاثیر بـسیار بـاالیی را در سـال       

ن یــبــر اســاس ا .خــروس در مــزارع خواهــد داشــت تــاج
 یاسـتفاده از تـوان آللوپـات   ان کرد که    یتوان ب یموضوع م 

-ن علـف  یـ  ا یاهیـ ت گ یتواند منجر به کاهش جمع    یمگندم  
هـا و  ش از حـد از علـف کـش   یهرز و مشکالت مصرف بـ   

  .شود از آن ی ناشیطیمحستی زيهایآلودگ

   
   مورد استفادهمنابع

Adair EC, 1999. Allelopathic inhibition of the nitrogen cycle by monoterpens. Colorado State 
University, Fort collins. Colorado. 

Alam SM, Ala SA, Azmi AR, Khan MA and Ansari R, 2001. Allelopathy and its role in agriculture. 
Journal of Biological Science 1(5): 308-315. 

Bogatek R, Gniazdowka A, Stepien J, and Kupidlowska E, 2005. Sunflower allelochemicals mode 
of action in germinating mustard seeds. Pp. 127-129. Proceedings of the 4th World Congress on 
Allelopathy, 11-14 August, Wagga Wagga, Australia.  

Bond W, and Turner R, 2006. The biology and non-chemical control of common amaranth 
(Amarantus retroflexus L.). New York. John Wiley and Sons, INC. 

Calado JMG, Basch G, and de Carvalho M, 2010. Weed management in no-till winter wheat 
(Triticum aestivum L.). Crop Protection 29: 1–6. 

Chon SU, Jang HG, Kim DK, Kim YM, Boo HO and Kim YJ, 2005. Aellopathic potential in 
Convulvulus arvensis L. plants. Scientia Horticulture 106: 309-317. 



سال / ۲ شماره ۲/۲۰ جلد/  پایدار و تولیدمجله دانش کشاورزی                                              ....زاده و  یارنیا، فرج               ١١٦
۱۳۸۹  

 

Colpas FT, Ohno EO, Rodrigues JD, and Pass JDDS, 2003. Effects of some phenolic compounds 
on soybean seed germination and on seed-borne fungi. Brazilian Journal of Biology and 
Technology 46(2): 248-254. 

De Neergard A, and Porter J, 2000. Allelopathy. Department of Plant Pathology, Physiology and 
Weed Science. Available at http ://www .kursus.kvl.dk /shares /ea. 

Dias LS, 2003. Allelopathic next term activity of decomposing straw of previous term wheat next 
term and oat and associated soil on some crop species. Soil and  Tillage Research 21(1-2): 113-
120. 

Dunford NT, and Edwards J, 2010. Nutritional bioactive components of wheat straw as affected by 
genotype and environment. Bio Resource Technology 101: 422–425. 

El-Khatib AA, Hegazy AK, and Gala HK, 2004. Does allelopathy have a role in the ecology of 
Chenopodium murale? Annual Botany Fennici  41: 37-45. 

El-Khawas SA, and Shehala MM, 2005. The allelopathic potentialities of Acacia nilotica and 
Eucalyptus prostrate on monocot (Zea mays L.) and dicot (Phaseolus vulgaris L.) plants. 
Biotechnology 4(1): 23-34. 

Gupta OP, 2002. Water in relation to soils and plant. New Delhi Academic Press. 

James W, Steinsiek A, Lawrence B, Oliver R, and Fred Collings C, 2005. Allelopathic potential of 
wheat (Triticum aestivum) straw on selected weed species. Weed Science 70(3):213-218.  

Inderjit WJ, and Nilson ET, 2003. Biossays and field studies for allelopathy in terrestrial plants: 
Progress and problems. Chemical Reviews in Plant Sciences 22(3): 221-238. 

Kobayashi K, 2004. Factors affecting phytotoxic activity of allelochemical in soil. Weed Biology 
and Management 4(1): 1-8. 

Kohli RK, and Singh HP, and Batish DR, 2001. Allelopathy in agroecosystem. Journal of Crop 
Production. 4(2): 105-111. 

Labbafy MR, Maighany F, Hejazy A, Khalaj H, Baghestany AM, Allahdady I, and Mehrafarin A, 
2009. Study of allelopathic interaction of wheat (Triticum aestivum L.) and rye (Secale cereal 
L.) using equal-compartment-cgar method. Asian Journal of Agricultural Sciences 1(2): 25-28. 

Lamacchia C, Baiano A, Lamparelli S, Notte EL, Luccia AD, 2010. Changes in durum wheat kernel 
and pasta proteins induced by toasting and drying processes. Food Chemistry 118: 191–198. 

Maharjan S, Shrestha BB, and Jha PK, 2007. Allelopathic effects of aqueous extract of leaves of 
Parthenium hysterophorus on seed germination and seedling growth of some cultivated and 
wild herbaceous species. Scientific World 5(5): 33-39. 

MC Collum S, 2002. Allelopathy: A review. Shiloh MC Collum. Colorado State University. 



   ١١٧                                             ....(.Triticum aestivum L) های گندماثر آللوپاتی عصاره و بقایای اندام 

 

Oueslati O, 2003. Allelopathy in two durum wheat (Triticum durum L.) varieties. Agriculture, 
Ecosystems and Environment 96: 161–163. 

Reigosa JM, Pedrol N, and Gonzalez L, 2006. Allelopathy: A physiological process with ecological 
implication. Springer. 

Subramanyam S, Sardesai N, Puthoff DP, Meyer JM, Nemacheck JA, Gonzalo M, and Williams CE, 
2006. Expression of two wheat defense-response genes, Hfr-1 and Wci-1, under biotic and abiotic 
stresses. Plant Science 170: 90–103. 

Takikawa H, Hirooka M, and Sasaki M, 2003. The first synthesis of (±)-brevione B, an allelopathic 
agent isolated from Penicillium sp. Tetrahedron Letters 44: 5235–5238. 

Turk MA, and Tawaha AM, 2003. Allelopathic effect of black mustard (Brassica nigra L.) on 
germination and growth of wild oat (Avena fatua L.). Crop Protection 22: 673–677. 

Wu H, 2005. Molecular approaches in improving wheat allelopathy. Pp324-328. Proceedings of the 
4th World Congress on Allelopathy, 11-14 August, Wagga Wagga, Australia. 

Wu H, Pratley J, Lemerle D, and Haig T, 2001. Allelopathy in wheat (Triticum aestivum). Annual 
Applied Biology 139: 1-9. 

Xuan TD, Shinkichi T, Khanh TD, and Min CI, 2005. Biological control of weeds and plant 
pathogens in wheat by exploiting plant allelopathy: An overview. Crop Protection 24: 197–206.  

Yang CM, Lee CN, and Chou CH, 2002 (a). The biology of Canadian weeds. 130. Amaranthus 
retroflexus L., A. powelli. Swatson and Ahybridus L. Canadian Journal Plant Science 84: 631-
668.  

Yang CM, Lee CN, and Chou CH, 2002 (b). Effect of three allelopathic phenolics on chlorphyll 
accumulation of rice (Oryza sativa) seedling: I. Inhibition of supply orientation. Institute of 
Botany. Academic Sinica, Nankang, Taipei, Taiwan. 


