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روي برخي صفات ) .Secale cereal L(چاودار   يياثر دگرآسيبي اندام هوا بررسي 
مد آن در توليد اهاي هرز غالب مزارع گندم و پي علف ،گندمبذرهاي مورفولوژيك 

  محصوالت پائيزه
  2و مهري صفاري 1عباس خاصه سيرجاني

  كرمان، جهاد كشاورزي استان كرمان 1
  كرمان، دانشكده كشاورزيكرمان، دانشگاه شهيد باهنر  2

  27/2/95 :تاريخ پذيرش  19/2/94 :تاريخ دريافت

  چكيده
 خاصيت استفاده از .شودهرز با استفاده از علفكش ها به عنوان يك اصل مهم مطرح ميكنترل علفهاي  ،در كشاورزي رايج

در اين تحقيق اثرات . ست كاهش دهدتواند اثرات فشار كشاورزي رايج را بر محيط زيهرز ميدگرآسيبي در كنترل علفهاي 
علف هاي هرز (و يوالف  فاالريس ،گندم، چاوداربذرهاي شاخساره چاودار روي برخي صفات مورفولوژيك  هيآبشو دگرآسيبي

صفر، تيمارها شامل غلظت هاي . در قالب طرح كامال تصادفي با پنج تيمار و چهار تكرار انجام شد )نازك برگ غالب مزارع گندم
شاخساره چاودار در همه  هيآبشونتايج نشان داد كه . شاخساره چاودار بودند هيآبشونه گرم در ليتر  و شش سه، نيم، ويك 

حداكثر كاهش  و درصد 15/58حداقل كاهش جوانه زني  .گيري شده به طور معني داري اثر داشتها بر صفات اندازهغلظت
درصد نسبت به  8/70درصد و حداكثر آن  3/62چه اقل كاهش طول ريشهدح .بوددرصد در مقايسه با شاهد  9/70جوانه زني 

درصد حاصل شد و كمترين  3/68درصد و حداكثر كاهش آن  61چه همچنين حداقل كاهش طول ساقه .شاهد به دست آمد
زني و رشد گندم، هنتايج اين تحقيق نشان داد جوان.  روز به دست آمد 24/6روز و حداكثر آن  6/5زني حداقل خير در جوانهأت

از اين اثر بازدارندگي قوي مي . گرفتشاخساره چاودار قرار  هيآبشو ثيرأگيري تحت تچاودار، فاالريس و يوالف به طور چشم
  . كردهرز در دوره آيش فصلي استفاده  توان دركنترل زيستي علفهاي

  رز علف هاي ه ،صفات مورفولوژيك،گندم چاودار،آللوپاتي  :كليدي هاي واژه

  mohammad.9102@yahoo.com :پست الكترونيكي ، 03432118558 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
هرز با استفاده از علفكش كنترل علفهاي ،در كشاورزي رايج

به عنوان   داشتن اثرات منفي برمحيط زيستبا وجود ها 
خاصيت دگرآسيبي از جمله . يك اصل مهم مطرح مي شود

هرز است كه مي ت كنترل علفهايي در مديرييروش ها
تواند اثرات فشار كشاورزي رايج را بر محيط زيست 

آللوپاتي بعنوان يك سازوكار مهم تداخل ). 32( كاهش دهد
غيرمستقيم به واسطه توليد مواد ثانويه در ريزوسفر خاك 

مواد آللوپاتيك درحال حاضر در انواع . معرفي شده است

از طريق  ،شده دهمشاهگياهان و بافتهاي گياهي 
-گياهي، باقيمختلف از جمله تجزيه بقاياي  يسازوكارها

ر دي يهاي هوامانده بقايا وترشح مواد از ريشه يا قسمت
ريزوسفر خاك وارد مي شوند كه اغلب ممكن است 

 ).33( پتانسيل توليد علفكش هاي طبيعي داشته باشند
چاودار از جمله علفهاي هرز غالب مزارع گندم و 

اينكه از غالت مهم با وجود هاي پائيزه بوده و ركشتساي
درسطح جهاني است اما در ايران رقم وحشي آن به عنوان 
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هرز مزارع گندم مطرح است و به دليل آنكه اختالط علف
بذر آن با گندم از طرف كشاورزان يك اختالط نامطلوب 
محسوب نمي شود اقدام جدي براي جداكردن آن به عمل 

عالوه بر اثرات نامطلوب اختالط بذر چاودار . )6( نمي آيد
مواد دگرآسيبي اين گياه و اثر آنها  ييشناسا با گندم و جو،

شدن بذر ساير گياهان مورد توجه قرار زني و سبزبرجوانه
از جمله اين مواد اسيد هاي هيدروكساميد . گرفته است

 ستي شده اياست كه به عنوان ماده دگرآسيب  شناسا
با كاشت چاودار در گلخانه ) 1987( و همكاران جان. )27(

و استخراج مواد ازساقه آن تركيبات فيتوتوكسيني شامل 
 3 - 1 -نيزوكسازين ،)H2( 4و1 - دي هيدروكسي  4و2
)DIBOA (2و - )H3 (ننيزوكسازولينو )BOA (3را پس از 

دو تركيب بتا فني الكتيك اسيد و بتا . روز گزارش كردند
كه همزمان با دو تركيب  )HBA(سيد هيدروكسي بوتيريك ا
زني و رشد گياهچه مورد آزمايش قبلي بر روي جوانه

مورد بذرهاي . تري نشان دادندقرارگرفتند اثرات سمي
 30آزمايش كاهو، گوجه فرنگي و آمارانتوس بودند كه 

دراين گزارش اثر . درصد كاهش جوانه زني و رشد داشتند
. يشتر اعالم شدب BOAنسبت به  DIBOAبازدارندگي 

همچنين هر دو تركيب دركاهش توليد كلروفيل و 
كراسگالي يا اكينوكوالبذرهاي بازدارندگي و رشد 

تركيب ديگري به نام . ثر بودندؤبارنياردگراس نيز م
هيدروكسي اسيد نيز بعنوان يك ماده دگرآسيب در چاودار 
معرفي شده است كه اثر اين ماده از تركيبات قبلي قوي تر 

 DIBOA- Gتركيبات ديگري از جمله. زارش شده استگ

DIBOA- BOA هاي گياهي چاودار نيز در تمام بافت
از بقاياي ساقه و  BOAو  DIBOAماده . گزارش شده است

اين بررسي . از بقاياي ريشه به دست آمد MBOAماده 
نشان داد كه مواد حاصل از بقاياي ساقه چاودار اثر سميت 

 دهدميد حاصل از بقاياي ريشه نشان بيشتري نسبت به موا
آزمايشي گزارش  طي )2004( بورگاس و همكاران. )16(

هاي هندوانه توسط مواد دگرآسيب رشد گياهچهكه كردند 
به شدت  BOA وDIBOA حاصل از بقاياي چاودار شامل

هاي غلظت با BOAبه طوري كه  ،ثير قرارگرفتندأتحت ت
را به  چهه و تعداد ريشهچگرم طول ريشهميلي 43/0تا  1/0

فقط بر  DIBOAدرصد كاهش داد، اما  100تا  77ترتيب 
در بررسي . چه اثر بازدارندگي قوي نشان دادرشد ريشه

ي چاودار در بازدارندگي يتوانا) 1986(بارنز و همكاران 
هرز از جمله ديجيتاريا، رشد محصوالت زراعي وعلفهاي
-گوجه ذرت،آلبوم، ديوميوالف، اكينوكوال، آمبرسيا، كنوپو

وجود بقاياي تجزيه . فرنگي و تنباكو گزارش شده است
وزن خشك  درصد 93هاي بهاره شده چاودار در كشت

گياهي همچنين استفاده از بقاياي. هرز را كاهش دادعلفهاي
هرز را درصد از علفهاي 63چاودار بعنوان مالچ پوششي 

ه چاودار بر رشد ريش هيآبشوبا بررسي بر روي . كنترل كرد
 درصد 30 ات درصد 25 ازگوجه فرنگي وزن خشك بوته 

بقاياي ) 2005(ريبرلي و همكاران ). 13(كاهش نشان داد 
شاخساره آن  هيآبشوچاودار را در قالب مالچ پوششي و اثر 

را مورد بررسي قرار دادند و اثرات دگرآسيبي هر دو تيمار 
فيني و . ندگزارش كرد DIBOAرا به لحاظ وجود ماده 

با استفاده از روش كروماتوگرافي و آناليز ) 2005(همكاران 
اخساره چاودار مواد بازدارنده رشد حاصل از ش هيآبشو

 - 3بنزوكسيزين 4،1هيدروكسي، 4 - 2مذكور شاملآبشويه 
نيزوكسازولينون، بتا هيدروكسي بوتيريك اسيد و بتا 1،2

يكي آنان را فني الكتيك اسيد را استخراج و اثرات آللوپات
دگرآسيبي هدف از اين تحقيق ارزيابي اثر . يد كردندأيت

شاخساره چاودار بر صفات  هيآبشوغلظت هاي متفاوت 
 چه و سرعت جوانهساقهچه، طولريشهجوانه زني، طول

چاودار، گندم، فاالريس و يوالف به منظور بذرهاي زني 
 . قرارگرفتن در جايگاه علفكش هاي زيستي بود

  و روشهاواد م
شاخساره چاودار  هيآبشواين تحقيق به منظور ارزيابي اثر 

)Secale cereal L.( چه، زني، طول ريشهجوانه صفات بر
 چاودار،گندم، بذرهاي زني چه و سرعت جوانهطول ساقه

يوالف و فاالريس تحت شرايط آزمايشگاهي در بخش 
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تحقيقات نهال و بذر مركزتحقيقات كشاورزي و منابع 
آزمايش در قالب . انجام شد 1391عي كرمان درسال طبي

هاي كامل تصادفي با پنج تيمار و چهار تكرار طرح بلوك
گرم  9 و 6 ،3 ،5/1 ،0هايتيمارها شامل غلظت . انجام شد

بدين منظور . شاخساره چاودار بودند هيآبشودر ليتر از 
هاي چاودار در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك جمع بوته

ها ها پس از خذف مواد ناخالص و ريشهبوته. دآوري شدن
پس . شدندخشك   كردن درخألبا استفاده از روش خشك

ي فاقد ريشه ماده پودر شده كامال هااز آسياب كردن بوته 
تهيه  براي .گرديد مخلوط و به صورت يكنواخت تهيه

 پودر گرم100آزمايش  انجام از قبل ساعت 48 ،هيآبشو
آزمايشگاه  دماي در و مقطر آب ليتر ميلي 1000 با حاصل

براي  حاصل مخلوط. شد مخلوط ساعت 24 مدت به
شيكر  دستگاه روي ساعت سه مدت به شدن، يكنواخت

دستگاه  در و داده عبور كتان پارچه از سپس .گرفت قرار
سانتريفوژ  دور 3000 در دقيقه 15 مدت به سانتريفوژ
اين  .شد گذرانده صافي كاغذ از حاصل محلول گرديد،
 آن از كه است پايه هيآبشو تحت عنوان  درصد 100 محلول

 9ظرف پتري  80تعداد . گرديد تهيه نظر مورد غلظتهاي
در  40متري دردار با دواليه كاغذ واتمن شماره سانتي

سپس . ساعت ضدعفوني شدند 2دستگاه اتوكالو به مدت 
 20ويوالف  بذر 10 ،چاوداربذر  10بذر گندم،  15تعداد 

فاالريس براي هر پتري انتخاب و پس از ضدعفو ني با  بذر
هاي در پتري درهزار 2غلظت  تيرام باقارچكش كاربوكسين

سي  10سپس ازهر محلول . مربوط به خود قرارداده شدند
سي آب مقطر اضافه سي 10و به تيمار شاهد هيآبشوسي 
ها در دستگاه ژرميناتور با درجه حرارت تمامي پتري. شد
-تعداد بذرهاي جوانه. گراد قرارداده شدنددرجه سانتي 20

شد و زده روزانه شمارش و جداگانه براي هر بذر ثبت مي
. بر اين اساس سرعت جوانه زني بذرها نيز محاسبه گرديد

چه طول آنها روزانه اندازه گيري و ثبت پس از ظهور ريشه
 چه طول آنها براي هر دانههمچنين پس از ظهورساقه. شد

. رست جداگانه به طور روزانه اندازه گيري و ثبت شد
، MSTAT Cتجزيه واريانس داده ها با استفاده از نرم افزار

و مقايسه  Excelرسم نمودارها با استفاده از نرم افزار 
ميانگين داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن در 

  .شدانجام % 5و % 1سطح احتمال 

  نتايج
 هيآبشوزيه واريانس داده ها نشان داد كه اثر تج نتايج

بذرهاي شاخساره چاودار بر صفات مورد اندازه گيري 
دار بود درصد معني1مورد آزمايش در سطح احتمال 

  ).7 و 5، 3، 1 ولهايجد(

:  چاودار بر گندم هيآبشوثير مواد دگرآسيب أبررسي ت -الف
ي مختلف تجزيه واريانس داده ها نشان دادكه اثر غلظت ها

شاخساره چاودار برممانعت از جوانه زني، رشد  هيآبشو
گندم بذرهاي ريشه چه و ساقه چه و سرعت جوانه زني 

  ).1جدول(معني دار بود % 1درسطح 
  

  گندم بذرهاي چاودار روي برخي صفات مورفولوژيك  هيآبشوتجزيه واريانس اثر  -1 جدول

 درجه آزادي  منابع
 زنيجوانه

 )درصد(

 چههريشطول
  )متر يسانت(

  چهساقه طول
 )متر يسانت(

  زنيجوانه سرعت
 )روز(

 75/26** 87/35** 25/21**2/4811** 4  تيمار

 025/0 046/0 006/0 86/13 3 تكرار

 023/0 013/0 010/0 2/3 12 خطا

%CV -  4/3 81/2 81/2 36/1 

  درصد 1 سطح در دار معني :**
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شاخساره چاودار  هيبشوآمقايسه ميانگين اثر مقادير مختلف 
گرم  9غلظت كه نشان داد ) 2جدول(زني بر درصد جوانه

زني بيشترين اثر درصد كاهش جوانه 87در ليتر با 
درصد كاهش  29گرم در ليتر با  5/1بازدارندگي و غلظت 

گندم در مقايسه با بذرهاي زني ثير را بر جوانهأكمترين ت
گرم  6و  3هايغلظتكه شاهد داشتند، اين در حالي بود 

-درصد كاهش جوانه 73درصد و 49در ليتر نيز با ميانگين 

  .داري داشتندزني نسبت به شاهد اثر معني

  گندم تحت تيمارهاي آزمايشبذرهاي گيري شده  چاودار بر صفات اندازه هيآبشومقايسه ميانگين اثر  -2جدول 

  تيمار
 زنيجوانه

  )درصد(
 چهريشهطول

  )متر يسانت(
   چهاقهس طول

 )متر يسانت(

   زنيجوانه سرعت
  )روز(

  a 0/100 a 6/5 a 62/7  d 8/6  شاهد
  b 0/71 b9/3 b 8/5 c 45/11   گرم در ليتر 5/1

  c0/51 c 2 c 12/3  c 15/12  گرم در ليتر  3
  d0/27 d52./ d 22/1  a 13  گرم در ليتر  6
 e13   e 12./ e 6/0 a 13  گرم در ليتر  9

شاخساره چاودار  هيآبشوين اثر مقادير مختلف مقايسه ميانگ
نشان داد كه ) 2جدول(گندم بذرهاي چه بر رشد ريشه

درصدي طول ريشه  85/97كاهش گرم در ليتر با 9غلظت 
گرم درليتر با  5/1چه بيشترين اثر بازدارندگي وغلظت 

درصدي طول ريشه چه كمترين اثر  35/30كاهش 
. سبت به شاهد داشتندبازدارندگي را بر طول ريشه چه ن

گرم درليتر به ترتيب با  6و3اين درحالي بود كه تيمارهاي 
درصد كاهش نسبت به شاهد اثر  71/90 درصد و 28/64

مقايسه ميانگين اثر . بازدارندگي معني داري نشان دادند
چه شاخساره چاودار بر رشد ساقه هيآبشومقادير مختلف 

گرم در ليتر  9ظت نشان داد كه غل) 2جدول(گندم بذرهاي 
چه بيشترين اثر درصدي طول ساقه 21/92اهشكبا 

 88/23 كاهشگرم در ليتر با  5/1بازدارندگي و غلظت 
مترين اثر بازدارندگي را بر طول كدرصدي طول ساقه چه 

اين در حالي بود كه . چه نسبت به شاهد داشتندساقه

درصد و  05/59گرم در ليتر به ترتيب با  6و3تيمارهاي 
درصد كاهش نسبت به شاهد اثر بازدارندگي معني  98/83

 هيآبشوميانگين اثر مقادير مختلف  .داري نشان دادند
بذرهاي شاخساره آبي چاودار بر رشد سرعت جوانه زني 

گرم در ليتر با  6و 9نشان داد كه غلظت) 2جدول(گندم 
خير در جوانه زني و غلظت أروز بيشترين اثر ت 2/6خيرأت
- خير در جوانهأروز كمترين اثر ت 65/4ليتر با  گرم در 5/1

اين در حالي  بود كه تيمارهاي . زني نسبت به شاهد داشتند
خيردرجوانه زني اثر أروز ت 35/5گرم در ليتر نيز با  6

 .بازدارندگي معني داري نشان دادند

: چاودار بر چاودار هيآبشوثير مواد دگرآسيب أبررسي ت - ب
هاي مختلف نشان داد كه اثر غلظت تجزيه واريانس داده ها

زني، رشد شاخساره چاودار بر ممانعت از جوانه هيآبشو
در  چاوداربدرهاي زني چه و سرعت جوانهچه و ساقهريشه

  ). 3جدول (درصد معني دار بود  1سطح 
  چاوداربذرهاي چاودار روي برخي صفات مورفولوژيك  هيآبشوتجزيه واريانس اثر  -3 جدول

 آزادي رجهد  منابع
 زنيجوانه

 )درصد(

 چهريشهطول
  )متر يسانت(

  چهساقه طول
 )متر يسانت(

  زنيجوانه سرعت
   )روز(

 11/33** 0/52** 83/30**2/4479** 4 تيمار

 025/0 009/0 005/0 1/18 3 تكرار

 061/0 017/0 012/0 46/3 12 خطا

%CV - 5/3 31/3 19/3 2/2 

  درصد 1معني دار در سطح  :**
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 ررسي مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد با افزايش غلظتب
چه وطول زني ، طول ريشهصفات درصد جوانه هيآبشو
چه به طور معني داري كاهش يافتند، در حالي كه ساقه

داري افزايش يافت خير درجوانه زني به طور معنيأت
شاخساره چاودار بر  هيآبشواثر مقادير مختلف ). 4جدول (

كه نشان داد ) 4جدول(چاودار بذرهاي زني درصد جوانه
زني درصد كاهش جوانه 81با  گرم در ليتر 9غلظت 

 23گرم در ليتر با  5/1بيشترين اثر بازدارندگي و تيمار 
زني ثير را بر جوانهأزني كمترين تدرصد كاهش جوانه

چاودار در مقايسه با شاهد داشتند، اين در حالي بذرهاي 
 55گرم در ليتر نيز با ميانگين  6و  3تيمارهاي كه بود 

زني نسبت به شاهد، اثر درصد كاهش جوانه 69 ودرصد 
  . داري داشتندمعني

  چاوداربذرهاي گيري شده   صفات اندازه چاودار بر هيآبشومقايسه ميانگين اثر  -4 جدول

 رتيما
  زنيجوانه

 )درصد(

   چهريشه طول
  )متر يسانت(

   چهساقه طول
  )متر يسانت(

  زنيجوانه رعتس
 )روز(

 a98 a95/6 a 35/8 c 28/6 شاهد

 b 75 b 13/5 b 07/7 b 31/11   گرم در ليتر 5/1

 c43 c1/3 c 95/3  a 78/12 گرم در ليتر  3

 d 29 d 5/1 d 22/1 a 13  گرم در ليتر  6

 d17 d e 0 a 13  گرم در ليتر  9

-د ريشهشاخساره چاودار بر رش هيآبشواثر مقادير مختلف 

گرم  9نشان داد كه غلظت ) 4جدول(چاودار بذرهاي چه 
چه بيشترين اثر طول ريشه درصدي 100در ليتر با كاهش

 18/26گرم در ليتر با كاهش  5/1بازدارندگي و غلظت 
طول  بازدارندگي را بر درصدي طول ريشه چه كمترين اثر

در حالي بود كه  اين. چه نسبت به شاهد داشتندريشه
 39/55گرم در ليتر به ترتيب با كاهش 6و  3اي تيماره
نسبت به شاهد اثر بازدارندگي  درصد 41/78و درصد
 شاخساره هيآبشواثر مقادير مختلف  .داري نشان دادندمعني

نشان ) 4جدول(چاودار بذرهاي  چهچاودار بر رشد ساقه
درصدي طول  100 كاهشگرم در ليتربا  9داد كه غلظت 

گرم در ليتر  5/1ر بازدارندگي و غلظت چه بيشترين اثساقه
 اثردرصدي طول ساقه چه كمترين  32/15با كاهش 
چه نسبت به شاهد داشتند، اين را برطول ساقه بازدارندگي

 گرم در ليتر به ترتيب با 6و  3كه تيمارهاي  بود حاليدر 
درصد كاهش نسبت به شاهد اثر  38/85درصد و  69/52

اثر مقادير مختلف . ن دادندبازدارندگي معني داري نشا
 بذرها زنيچاودار بر سرعت جوانه شاخساره هيآبشو

گرم در ليتر با  6و 9نشان داد كه غلظت ) 4جدول(چاودار 

زني و غلظت خير درجوانهأروز بيشترين اثر ت 72/6خيرأت
روز كمترين اثر را روي سرعت  03/5گرم در ليتر با  5/1

بود كه  اين در حالي جوانه زني نسبت به شاهد داشتند،
خير درجوانه زني اثر أروز ت 5/6گرم در ليتر نيز با  3 تيمار

  .بازدارندگي معني داري نشان داد

: چاودار بر يوالف  هيآبشو ثير مواد دگرآسيبأت بررسي -ج
تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه اثر غلظت هاي 

ني، زشاخساره چاودار بر ممانعت از جوانه هيآبشومختلف 
يوالف  بذرها زنيو سرعت جوانه چهچه و ساقهرشد ريشه

 ).5جدول(معني دار بود % 1درسطح 

شاخساره چاودار  هيآبشوميانگين اثر مقادير مختلف  مقايسه
نشان داد كه ) 6جدول(زني بذرها چاودار بردرصد جوانه

زني درصد كاهش جوانه 84گرم در ليتر با   9غلظت 
 64گرم در ليتر با  5/1گي و تيمار بيشترين اثر بازدارند
زني كمترين تأثير را بر جوانه زني درصد كاهش جوانه

بود  بذرها چاودار در مقايسه با شاهد داشتند، اين در حالي
درصد  55گرم در ليتر نيز با ميانگين  6و  3كه تيمارهاي 
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  .معني داري داشتند   زني نسبت به شاهد اثردرصد كاهش جوانه 64و
  يوالفبذرهاي چاودار روي برخي صفات مورفولوژيك  هيآبشوتجزيه واريانس اثر  -5 جدول

  زنيسرعت جوانه چهطول ساقه  چهطول ريشه زنيدرصد جوانه  درجه آزادي منابع
 28/45** 32/35** 36/28**2/3982**  4  تيمار

 004/0 015/0 011/0 53/2 3 تكرار

 088/0 006/0 013/0 2/7 12 خطا

%CV - 52/5 31/3 88/1 81/0 

  درصد 1سطح  دار در معني :**

  يوالفبذرهاي گيري شده  صفات اندازه چاودار برآبشويه مقايسه ميانگين اثر  -6 جدول

 تيمار
  زنيجوانه درصد

  )متر يسانت(
   چهريشه طول

  )متر يسانت(
   چهساقه طول

 )متر يسانت(

   زنيجوانه سرعت
 )روز(

  a97 a15/7 a 3/8 d 6/5  شاهد
 b 58 b 8/4 b 02/6 c 3/8   گرم در ليتر 5/1

 c42 c9/2 c 8/3 b 5/12 گرم در ليتر   3

  d 33 d 5/1 b 2/2 a 13  گرم در ليتر  6
  e13 e4/0 e 9/0 a 13  گرم در ليتر   9

چاودار  شاخساره هيآبشومقايسه ميانگين اثر مقادير مختلف 
شان داد كه ن) 6جدول(يوالف  بذرها چهرشد ريشه بر

- درصدي طول ريشه 4/94 گرم در ليتر با كاهش 9غلظت 

گرم در ليتر با  5/1چه بيشترين اثر بازدارندگي و غلظت 
درصدي طول ريشه چه كمترين اثر  86/32كاهش 

اين . چه نسبت به شاهد داشتندبازدارندگي را برطول ريشه
ا گرم در ليتر به ترتيب ب 6و  3در حالي  بود كه تيمارهاي 

درصد نسبت به شاهد اثر  02/79درصد و    60كاهش 
مقايسه ميانگين اثر . داري نشان دادندبازدارندگي معني

 چهشاخساره چاودار بر رشد ساقه هيآبشو مقادير مختلف
گرم در ليتر  9نشان داد كه غلظت ) 6جدول(يوالف  بذرها

چه بيشترين اثر درصدي طول ساقه 15/89با كاهش 
 46/27گرم در ليتر با كاهش  5/1غلظت  بازدارندگي و

- درصدي طول ساقه چه كمترين اثر بازدارندگي را برطول

ساقه چه نسبت به شاهد داشتند، اين در حالي بود كه 
درصد و  21/54گرم در ليتر به ترتيب با  6و  3تيمارهاي 

داري درصد نسبت به شاهد اثر بازدارندگي معني 94/73
 شاخساره هيآبشور مقادير مختلف ميانگين اث. نشان دادند

نشان ) 6جدول(يوالف  بذرها زنيچاودار بر سرعت جوانه
روز بيشترين  4/7خير أگرم در ليتر با ت 6و 9داد كه غلظت 

 7/2گرم در ليتر با  5/1زني و غلظت خير درجوانهأبر ت اثر
زني نسبت به شاهد خير درجوانهأروز كمترين اثر روي ت

گرم در ليتر نيز با  3لي  بود كه غلظت اين در حا داشتند،
زني اثر بازدارندگي معني داري خير درجوانهأروز ت 9/6

  . نشان داد

: چاودار بر فاالريس هيآبشوثير مواد دگرآسيب أبررسي ت -د
ها نشان دادكه اثر غلظت هاي مختلف تجزيه واريانس داده

زني، رشد شاخساره چاودار بر ممانعت از جوانه هيآبشو
فاالريس  بذرها زنيچه و سرعت جوانهچه و ساقهيشهر

 ).7جدول(معني دار بود % 1درسطح 

شاخساره چاودار  هيآبشو مقايسه ميانگين اثر مقادير مختلف
نشان داد كه ) 8جدول(زني بذرها فاالريس بر درصد جوانه

زني درصدكاهش جوانه 86گرم در ليتربا   9غلظت 
 44گرم در ليتر با  5/1مار بيشترين اثر بازدارندگي و تي

زني بذرها زني كمترين تأثير را بر جوانهدرصد كاهش جوانه
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فاالريس درمقايسه با شاهد داشتند، اين در حالي بود 
 77درصد و  71گرم در ليتر نيز باميانگين  6و 3 تيمارهاي

داري درصد كاهش جوانه زني نسبت به شاهد اثر معني
  . داشتند

  فاالريسبذرهاي چاودار روي برخي صفات مورفولوژيك آبشويه تجزيه واريانس اثر  -7 جدول

 آزادي درجه  منابع
 زنيجوانه

  )درصد(
 چهريشهطول

  )متر يسانت(
   چهساقه طول

 )متر يسانت(

  زنيجوانه سرعت
 )روز(

 11/42** 02/30** 14/42**2/4845** 4 تيمار

 002/0 021/0 011/0 4/6 3 تكرار

 002/0 01/0 012/0 4/8 12 اخط

%CV - 84/6 81/2 32/3 41/0 

  درصد 1 سطح در دار معني :**

  فاالريسبذرهاي گيري شده  صفات اندازه چاودار بر هيآبشومقايسه ميانگين اثر  -8 جدول

 تيمار
 زنيجوانه

 )درصد(

 چهريشهطول
  )متر يسانت(

   چهساقه طول
  )متر يسانت(

   زنيجوانه سرعت
 )روز(

 a00/98 a9/7 a 5/6 d 8/5 شاهد

 b 0/54 b5/6 b 8/4 c 4/8   گرم در ليتر 5/1

 c27 c5/3 c 5/2 b 5/12 گرم در ليتر  3

 d21 d9/1 d 8/0 a 13  گرم در ليتر  6

 e12 e0 e 0 a 13  گرم در ليتر  9

شاخساره چاودار  هيآبشومقايسه ميانگين اثر مقادير مختلف 
نشان داد كه ) 8جدول(فاالريس  بذرها چهبر رشد ريشه

چه درصدي طول ريشه 100گرم در ليتربا كاهش 9غلظت 
گرم در ليتر با كاهش  5/1بيشترين اثر بازدارندگي و غلظت 

درصدي طول ريشه چه كمترين اثر بازدارندگي را  72/17
بود  چه نسبت به شاهد داشتند، اين در حاليبر طول ريشه
 69/55 گرم در ليتر به ترتيب با كاهش 6و  3كه تيمارهاي 

نسبت به شاهد اثر  كاهش درصد 94/75 درصد و
مقايسه ميانگين اثر . داري نشان دادندبازدارندگي معني

 چهشاخساره چاودار بر رشد ساقه هيآبشومقادير مختلف 
گرم در  9نشان داد كه غلظت ) 8جدول(فاالريس  بذرها

چه بيشترين اثر قهدرصدي طول سا 100ليتر با كاهش 
 51/26گرم در ليتر با كاهش  5/1بازدارندگي و غلظت 

چه نسبت كمترين اثر بازدارندگي را برطول ساقه درصدي
 گرم 6و 3 تيمارهايبه شاهد داشتند، اين در حالي بودكه 

 كاهش درصد 69/87و  درصد 53/61در ليتر به ترتيب با 

. دادند شاننداري نسبت به شاهد اثر بازدارندگي معني
چاودار بر  شاخساره هيآبشوميانگين اثر مقادير مختلف 

نشان دادكه ) 8جدول(فاالريس  بذرها زنيسرعت جوانه
خير أروز بيشترين ت 2/7خيرأگرم در ليتر با ت 6و 9غلظت 
روز كمترين  6/2گرم در ليتر با  5/1زني و غلظت درجوانه

اين در حالي   .زني نسبت به شاهد داشتندخير را در جوانهأت
خير أروز ت 2/7گرم در ليتر نيز با  9و  6بودكه غلظت هاي 

. داري نشان دادنددر جوانه زني اثر بازدارندگي معني
زني اثر خيردرجوانهأروز ت 7/6گرم در ليتر نيز با  3غلظت 

)  4تا  1( ولهابا بررسي جد. داري داشتبازدارندگي معني
شاخساره  هيآبشومشخص شد كه اثر غلظت هاي مختلف 

چه زني، رشد ريشه چه و ساقهچاودار برممانعت از جوانه
گندم، چاودار، يوالف و  بذرها زنيو سرعت جوانه
روند افزايش . درصد معني دار بودند 1فاالريس درسطح 
ثير مثبتي بر بازدارندگي رشد صفات أغلظت تيمار ها ت
گرم  5/1به طوري كه باافزايش غلظت از  ،مذكور نشان داد
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آسيب گرم در ليتر، غلظت مواد دگر 9و  6،  3در ليتر به 
گيري صفات مذكور را كاهش افزايش يافته و به طور چشم

  .دادند

  بحث
 رشد و زنيجوانه زمان در را خود اثر ينبيشتر گرآسيبيد

از جمله مواد دگرآسيب تركيبات  ).4( دهد يم نشان اوليه
 فنلهايكه به عنوان فنلي اند مانند هيدروكسي تيروزيل 

ي شده يطبيعي در تفاله حاصل از روغن كشي زيتون شناسا
خير در أاين مواد در دوزهاي باال مي توانند باعث ت .اند

همچنين تركيبات ) 9.(جوانه زني بذر و رشد گياهچه شوند
پلي استيلني ،اتراكتي لوسايد واسانس حاصل از علف هاي 

 .)5.(ين خاصيتي هستندهرز توق،تلخه و پير بهار داراي چن
با بررسي اثر دگرآسيبي ) 2009(مارجولين و همكاران 

 چاودار روي رشد بذر برخي علف هاي هرز ازجمله
Lactuca sativa  وSpinacia oleracea زني، كاهش جوانه

-جوانهكاهش  .گزارش كردندچه را چه و ساقهرشد ريشه

 بذرها چهچه و ساقهزني، كاهش رشد ريشه
astermisifolia Ambrosia ,Digitaria sanguinalis, 

Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, 

Ddygonum  توسطدر اثر وجود مواد دگرآسيب چاودار 
نتايج . نيز گزارش شده است )2007( همكاران و اركولي

 و )2012( همكاران و نيلزو هاييافتهن با ااين محقق
همچنين از . بقت داشتمطا) 2005(هيساشي و همكاران 

دگرآسيبي چاودار به منظور كنترل علفهاي هرز در  اثر
در ) جانشيني و جابجائي كروموزوم(تكنيك هاي اصالحي 

يدي بر أيبهبود كنترل علفهاي هرز استفاده شده است كه ت
 چاودار و كنترل برخي ازآبشويه در  وجود مواد دگرآسيب

  .)26(علفهاي هرز است 

در مزرعه و استفاده از آن به عنوان مالچ بقاياي چاودار 
پنبه و ذرت به لحاظ مانند كلشي در كشت محصوالتي 

وجود مواد دگرآسيب، باعث كاهش شديد رشد علفهاي 
 Echinocali crusgali، Digitariaهرزي از جمله 

sanguinaris, Setaria verticillata  و بهبود عملكرد كمي

 شدنزني وسبزجوانهبه طوري كه كاهش  ،محصول گرديد
- علفهاي هرز مذكور و متعاقب آن كاهش تراكم بوته بذرها

هاي علفهاي هرز همچنين كاهش قدرت رقابتي آنها با 
محصوالت ذكر شده در جذب آب، نور و مواد غذائي 

 ،31( استعامل اصلي بهبود رشد و عملكرد گزارش شده 
و  BOA, DIBOAمواد دگر آسيب مانند اثر). 17 و 32
يند هاي ابا كاهش فر هيآبشوموجود در MBOAعضا ب

ها، ها و ديكتيوزومزيستي از جمله كاهش تراكم ريبوزوم
ها و ها ، كاهش كاتابوليسم چربي كاهش تعداد ميتوكندري

- ي ريشه هاه موجود در آميلوپالستتهاي نشاسكاهش دانه

هاي بذري و كاهش فعاليت آنزيم آلفا آميالز قادرند تقسيم 
زني، ولي و رشد سلولي را مختل و در نتيجه مانع جوانهسل

چه شوند و از طرفي نيز چه و ساقه توسعه و رشد ريشه
 ).20و  22، 16، 15(اندازند  خير ميأزني را به تجوانه

زني  هاي ضروري در جوانهآنزيم آلفا آميالز از جمله آنزيم
 - 2-متوكسي -6يا  MBOAوجود ماده ). 2(بذر است 

چاودار به علت داشتن  هيآبشووكسازولينون موجود در بنز
خاصيت بازدارندگي روي فعاليت آنزيم مذكور قادر است 

). 24(زني و رشد بذر را كاهش دهد به شدت جوانه
استفاده از بقاياي چاودار به لحاظ وجود چنين خاصيتي در 
بقاياي آن در مزارع سويا منجر به افزايش عملكرد و توليد 

از آنجا كه جذب آب در ). 11(رگانيگ گرديد محصول ا
 وچه زني و متعاقب آن ظهور ريشهمراحل اوليه جوانه

آنزيمهاي تجزيه  ها،در ادامه فعال شدن هورمون  وچه ساقه
چه نهايتا تقسيم سلولي و ظهور ريشه و بذرها ذخائر غذائي

ثير فاكتورهاي مهمي أتواند تحت ت مي بذرها چه در و ساقه
له نور، اكسيژن، ميزان رطوبت، تنفس و مواد از جم

بازدارنده موجود در خود بذر يا مواد بازدارنده موجود در 
مترها از جمله او اين پار )6و  2(محيط رشد قرار بگيرد 

شدن بذر زني و سبزثر و حياتي در جوانهؤفاكتور هاي م
زني يعني آماس بذر به يند جوانهاهستند احتماال اولين فر

موجود در محيط  هيآبشوباال بودن پتانسيل اسمزي  دليل
). 21و  10 ،1(كشت و ايجاد نوعي تنش مختل شده است 
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 بذرها شدنسبز وازطرف ديگر مي توان كاهش جوانه زني 
شاخساره مصرفي  هيآبشودگر آسيبي  موردآزمايش را به اثر

ها ثير برتعداد ميتوكندريأبه طوري كه با ت ،ارتباط داد
يندهاي زيستي، اثر بر انرژي الزم براي فروكاهش ا

چه وكاهش فعاليت توليد كلروفيل، آميلوپالستهاي ريشه
بروز چنين  ).15( ددار  را بهمراه بذرها بازدارندگي و رشد

 هيآبشوهايي دراثر وجود مواد دگرآسيب درمكانيزم
خاك اراضي زراعي كاشت  در چاودارشاخساره 

و ساير گياهان زراعي  ذرت جو، گندم،محصوالتي از جمله 
زني جوانه درخير شديد أزني و تو متعاقب آن كاهش جوانه

 در چهساقه وچه و به دنبال آن كاهش شديد رشد ريشه
ثر درايجاد اختالل ؤبعضا جوانه زده از جمله عوامل م بذرها

تراكم  كاهش .است) اپتيمم وبحراني ( در تراكم مناسب
 وت پائيزه اي ازجمله گندم بحراني در محصوال حد از بوته
 بقاياي ازبه دليل احتماال مواد دگرآسيب حاصل  جو

زني برگشتي چاودار به خاك به لحاظ كاهش شديد جوانه
فوذ نور را به ن شده، كاشته بذرها شدن سبز درخير زياد أوت

- شود گره و ميانگرهدرون كانوپي افزايش داده و باعث مي

رده و متعاقب آن رشد هاي ساقه نور زياد دريافت ك
اين . شود سببرويشي ساقه كاهش وكوتاهي بوته ها را 

ثر در افت عملكرد كمي ؤموضوع يكي از عوامل م
محصول، افزايش مشكالت برداشت و افزايش ضايعات 

تواند به لحاظ برگشت بقاياي برداشت است كه عمدتا مي
 محصوالت كشتضي زير ابه ارمربوط گياهي چاودار 

 مانده باقي بذرها از طرفي در آن درصد از. اشدپائيزه ب
-زني ايجاد ميزني و كاهش سرعت جوانهدرجوانه تاخير

هرز جلو به طوريكه رشد رويشي برخي از علفهاي ،شود
در . كنند ي با محصول پيدا مييافتاده و قدرت رقابتي باال

شاخساره  هيآبشومقابل چنين اثرات منفي مواد دگرآسيب 

 از. به اثرات مثبت آن نيز حائز اهميت است چاودار توجه
هرز غالب مزارع علفهاي بذرها زنيممانعت از جوانه جمله

و مزارع پنبه، سويا ) چاودار، يوالف، فاالريس(گندم و جو
و ذرت كه هر ساله هزينه بااليي به لحاظ سمپاشي به 

كاهش تراكم بذر علفهاي همچنين  .كندن تحميل ميازارع
يره بذري خاك، كاهش شديد بوته هايي كه به مذكور از ذخ

كاهش  متعاقب آنشوند و زني حذف ميلحاظ عدم جوانه
هاي سبز شده توليد بذر جديد، كاهش تراكم بذر و بوته

درسال بعد، كاهش آلودگي محصول برداشت شده به 
هرز و جلوگيري از افت باالي محصول به لحاظ علفهاي

گير مصرف ش قابل چشمكاه ،)مفيد افت(وجود ناخالصي
 ي و علفكش ها و حفظ سالمتي محيطيسموم شيميا

ناشي  نهايتا سالم سازي محصول توليدي و زيست
تواند مورد توجه گونه مواد دگرآسيب مي مصرف ايناز

  .قرارگيرد

شاخساره  هيآبشو اين آزمايش نشان داد كه :گيري نتيجه
مصرفي به دليل وجود مواد دگرآسيب از دو بعد 

زدارندگي و افزايش پتانسيل اسمزي محيط كشت قادر با
، )بسته به نوع هدف (است اثرات منفي و بعضا مثبت 

را كاهش ) آزمايش تحت( بذرها جوانه زني وسبز شدن
 تواند زمينه تحقيق كاربرد مواداين موضوع مي. دهد

دگرآسيب اين گياه و نهايتا توليدعلفكش هاي زيستي را 
-و دوران آيش ها هرز باغ ترل علفهايفراهم سازد كه در كن

اين نكته نيز حائز  البته .هاي فصلي مورد استفاده قرارگيرد
مذكور  هيآبشواهميت است كه بررسي دوره ماندگاري مواد 

تواند از  گيرد كه خود نيز مي قرار مدنظر ددر خاك نيز باي
  .جمله موضوعات قابل تحقيق درآينده باشد
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Study of allelopathic effect of above ground parts of rye (Secale  
cereale L.) on some morphological traits of wheat seeds, dominant 

weeds of wheat field, and its consequences on autumn crops 
production 

Khaseh Sirjani A.1 and Saffari M.2 
1 Agriculture Research, Eduction and Extention Organization, Kerman, I.R. of Iran 

2 Biology Dept., Shahid Bahonar University, Kerman, I.R. of Iran 
Abstract 

Weed control using herbicides is proposed as an important principle in conventional 
agriculture. The use of allelopathic effects in weed control can reduce the impacts of 
conventional agriculture pressure on the environment. In this study, allelopathic effects 
of rye shoot leachate on some morphological traits of wheat, rye, phalaris and oat seeds 
(as dominant narrow-leaf weeds in wheat fields) were evaluated using a completely 
randomized design (CRD) with five treatments and four replications. The treatments 
were rye shoot leachate with four different concentrations (0, 1.5, 3, 6 and 9 g lit-1). The 
results showed that the all concentration of shoot leachate of rye significantly affected 
measured traits. Minimum reductions in seed germination, root length, shoot length and 
delays in germination were 58.15%, 62.3%, 61% and 5.6day, respectively. Meanwhile 
maximum reductions in seed germination, root length, shoot length and delays in 
germination were 70.9%, 70.8%, 68.3% and 6.24day, respectively. Results of this study 
suggested that germination and growth of wheat, rye, phalaris and oat significantly 
influenced by the shoot leachate  of rye. This strong inhibitory effect can be used in 
biological control of weeds during the fallow season. 
Key words: Rye allelopathic, morphological characters, Wheat, weeds 


