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  زني و رشد گياهچه گندم عصاره آبي و بقاياي چند گونه علف هرز بر جوانهثير أت
  2فرشاد قوشچي و *،1علي رضا صفاهاني لنگرودي

  گروه زراعتدانشگاه پيام نور،  تهران،1
  ، گروه كشاورزيدانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين ورامين، 2

  24/12/90: تاريخ پذيرش    8/9/89: تاريخ دريافت

  چكيده

 Triticum( ، آزمايشي روي گندمگندمهاي زني و رشد گياهچه ي اثرات آللوپاتي گياهان مختلف بر جوانهمنظور بررس به

aestivum L.  ( دانشگاه علوم كشاورزي و  آزمايشگاه و گلخانهبا سه تكرار در  در قالب طرح كامال تصادفيآزمايشي رقم پيشتاز
 و مراتع رايج در مزارع گياهيگونه  6رسي اثر عصاره قسمتهاي هوايي در اين بر. را شدجا 1388ع طبيعي گرگان در سال مناب

زني بذر گندم در شرايط  در كاهش درصد جوانهپير بهار، تلخه، گند جارو، زنجبيل شامي، تاج ريزي و توق  شاملاستان گلستان 
در زمانهاي مختلف پس از  زني بذر گندم هاي مورد بررسي عبارت بود از درصد جوانهشاخص. آزمايشگاهي تعيين گرديد
نتايج نشان داد كه اثر عصاره قسمتهاي . ها در پايان هر آزمايشهاي هوايي و وزن خشك ريشه گياهچهكاشت، وزن خشك اندام

. در مقايسه با شاهد كاهش داد% 20و % 47، %42ترتيب  زني بذر گندم را به دار بود و جوانه هوايي توق، تلخه و پير بهار معني
مشخص بود و باعث كاهش  گندمزني و رشد گياهچه  هاي تلخه و تا حد كمتري توق بر جوانهآللوپاتي بقايا و عصاره اثرات
هاي گندم در به طور كلي ريشه. هاي هوايي گندم شدزني، طول ريشه، طول ساقه و وزن خشك اندام دار درصد جوانهمعني

هاي هوايي بيش از از سوي ديگر اثرات مضر عصاره قسمت. ها داشتندههاي هوايي حساسيت بيشتري به عصارمقايسه با قسمت
، طول ريشه، زني جوانهسه گياه مذكور باعث كاهش  يها و نيز بقايادر مجموع نتيجه گرفته شد كه عصاره. هاي ريشه بودعصاره

. قرار گرفتتأثير از همه تحت  وزن خشك ريشه بيشتر هاي گندم شد و در اين ميان طولطول ساقه و وزن خشك ريشه گياهچه
كشهاي ليد علفوتواند در تمياحتماال مر اقوي بوده كه اين  دگرآسيبيدهد كه عصاره گياه تلخه داراي اثر بررسي نتايج نشان مي

  .  طبيعي مورد استفاده قرار گيردمنشأ با 

 . رشد گياهچه زني بذر، جوانه آللوپاتي،، (.Triticum aestivum L) گندم: هاي كليديواژه

  ali@gmail.comsafahani.  :الكترونيكي ، پست 09113711990: نويسنده مسئول، تلفن *

  مقدمه
توسط  زيستيهاي فعال نتيجه توليد مولكول دگرآسيبي

باشد كه ممكن است گياهان در حال رشد يا بقاياي آنها مي
پس از تغيير شكل و ورود به محيط بر رشد و توسعه افراد 

مستقيم يا غيرمستقيم تأثير هاي ديگر نههمان گونه يا گو
مواد آللوشيميايي شامل آندسته از مواد  .)18، 12(بگذارد 

سميت شيميايي گياهي است كه فعاليت فيزيولوژيكي 
در . )2( كنندخود را بر گياهان يا ميكروبها اعمال مي گياهي

كشاورزي اثرات بازدارنده برخي گياهان زراعي و علف 

مو ساير گياهان از دير باز شناخته شده هرز بر رشد و ن
بسياري از مواقع اثرات منفي يك گياه روي . )5(است 

رسد تنها گياهان مجاور آنقدر زياد است كه به نظر نمي
ناشي از رقابت براي دستيابي به يك منبع غذايي و يا يك 

ورنده اين حالت، آعامل به وجود . عامل محيطي باشد
هاي مختلف است كه مستقيما از انداماي تركيبات بازدارنده

تجزيه بقاياي گياهي فرايند گياهان ترشح شده و يا در طي 
اين پديده تحت عنوان  .گرددبه محيط اطراف افزوده مي
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. )3(شود ناميده مييا دگرآسيبي ) Allelopathy(آللوپاتي 
 ناميدند) Allelochmicals(اين تركيبات را آللوكميكال 

اند بات آللو شيميايي بسياري شناخته شدهتركي. )17، 14(
زني و رشد گياهان  كه داراي اثرات بازدارنده قوي بر جوانه

نكته مهم در بررسي پديده آللوپاتي، . )21(باشندمختلف مي
توجه به تفاوت اساسي ميان اين پديده با رقابت 

)Competition ( و نيز تفكيك اثرات مستقيم ناشي از حالت
اثرات غيرمستقيم ناشي از ساير موجودات و نيز  آللوپاتي از

  ).5(باشد تغييرات محيطي مي

ب و هوايي آگندم معموال در محدوده وسيعي از شرايط 
اين گياه سازگارترين گونه غالت است  ،كندجهان رشد مي

، زمينهاي زيادي در باشدميو چون غذاي اصلي انسان 
). 6( سرتاسر جهان به كشت آن اختصاص يافته است

هاي كه در كشت مخلوط گندم با علف ندنشان دادمحققان 
پنجه زني و رشد  هرز، گندم اثرات آللوپاتيك قوي بر جوانه

، تاج خروس (Digitaria sanguinalis) كالغ
(Amaranthus retroflexus L.) سوروف ،(Echinochola 

crusgalli L.)  يوالف وحشي و (Avena fatua) داشت 
زني گياهان مذكور با  كه بين سرعت جوانهريطوبه .)23(

. دار بودهاي گندم همبستگي منفي و معنيتراكم گياهچه
هاي آزمايشگاهي، اثرات بازدارنده همچنين در بررسي

هاي يوالف وحشي و تاج عصاره گندم بر رشد گياهچه
وجود اثرات آللوپاتي در بقايا و . دار بودخروس كامال معني

هاي علف هرز و برخي گياهان ري از گونههاي بسياعصاره
و رشد  زني  جوانهتوانند از زراعي محرز گرديده كه مي

رشد و فرايندهاي ها جلوگيري نموده و يا در ساير گونه
نمو گياه مداخله نمايند و موجب كاهش عملكرد محصول 

  . )1(شوند 

و بگذارد تأثير تواند بر ارتفاع گياهان نيز مواد آللوپاتي مي
، 11(ن جنگلي و مرتعي مشاهده شده است اين اثر در گياها

نشان دادند كه مواد آللوپاتيك موجود در محققان  ).22
همانند گياهان باعث كاهش ماده خشك گياهان زراعي 

هدف از . )10، 9( شود گندم، ذرت، آفتابگردان و سويا مي
اثر آللوپاتي تعدادي از علفهاي هرز  بررسي زمايشآاين 
 زني و رشد گياهچه جوانهج در مزارع استان گلستان بر راي

  . گندم بوده است

  مواد و روشها
در گلخانه و آزمايشگاه  1388در آبان ماه  اين طرح
دانشكده علوم زراعي دانشگاه علوم  گياهان فيزيولوژي

نوع خاك . كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به اجرا درآمد
درصد شن و  6/8، درصد رس 4/39سيلتي رسي لومي با 

در اين آزمايش از رقم پيشتاز براي . درصد سيلت بود 52
 آزمايش طي دو مرحله آزمايشگاهي. استفاده شدگندم 

براي آماده سازي . شداي انجام و گلخانه )زنياتاقك جوانه(
- كپيربهارگياه  6هاي هوايي هاي گياهي، قسمتعصاره

(Conyza bonariensis)، تلخه(Acroptilon repens)،  درمنه
 Inula)شاميزنجبيل ،(Artemisia annua)خزري

helenium)، ريزي تاج(Solanum nigrum) توق و 

(Xanthium strumarium)  در مرحله قبل از گلدهي از
گرم از قسمتهاي خشك  20مقدار . خاك بريده شد سطح
از هر ) ساعت 48به مدت  درجه سانتي گراد 80آون (شده 

خوبي آسياب و پودر حاصل به يك ليتر آب  گياهي به
عنوان  غلظت فوق به عصاره تهيه شده با. مقطر اضافه شد

براي آماده  ،در نظر گرفته شد) درصد 100(غلظت كامل 
اين  .)19(استفاده شد سازي عصاره ريشه از همين روش

   . مرحله داشت 5آزمايش 

در اين آزمايش اثر عصاره قسمتهاي هوايي  :1آزمايش 
تعيين گرديد و  گندمزني بذر  گياه بر جوانه 6خشك شده 

 بازدارنده سه گياه كه عصاره استخراج شده آنها بيشترين اثر
و در  ندانتخاب شد ندداشترا  گندمبذر زني  جوانهبر 

از هريك از . ندهاي بعدي مورد استفاده قرار گرفتآزمايش
 100(هاي تهيه شده از گياهان مذكور غلظت كامل عصار
با اضافه كردن آب مقطر  .مورد استفاده قرار گرفت) درصد

 .درصد را بدست آورديم 50و  25درصد حجمي مورد نظر 
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پس از دو هفته پايان يافت و تعداد بذر جوانه زده آزمايش 
ساعت از كاشت و نيز پس از  24ديش پس از  در هر پتري

زني  دو هفته در پايان آزمايش شمارش شده و درصد جوانه
  . بذر گندم در هريك از تيمارهاي فوق تعيين گرديد

ترتيب اثر عصاره  طي اين آزمايش به): 3- 2(هاي آزمايش
قسمتهاي هوايي خشك شده و عصاره ريشه خشك شده 

-كه با توجه به تجزيه داده 1سه گياه برگزيده از آزمايش 

زني بذر  هاي حاصل بيشترين اثرات بازدارنده را بر جوانه
درصد بر  100و  25،50با غلظتهاي  ،ندگندم داشت

هاي گندم در آزمايشگاه مورد زني و رشد گياهچه جوانه
زني  جوانهدر پايان هر آزمايش، درصد . بررسي قرار گرفتند
و همچنين  پس از دو هفتهو  ساعت 24بذر گندم پس از 

هاي هوايي و طول كلئوپتيل، طول ريشه، وزن خشك اندام
  . گيري شد دو هفته اندازهوزن خشك ريشه پس از 

 2اي شامل هاي گلخانهآزمايش): 4- 5(هاي آزمايش
اهميت اكولوژيكي و زراعي  طي آندر آزمايش بود كه 

زني  بر جوانه 1فعاليتهاي آللوپاتي سه گياه برگزيده آزمايش 
  . و رشد رويشي بذر گندم در گلخانه بررسي شد

شك و آسياب هاي هوايي خاندام ياثر بقايا: 4آزمايش 
زني و رشد  بر جوانه 1سه گياه برگزيده آزمايش  شده

. اي بررسي شدرويشي بذر گندم در شرايط گلخانه
بقاياي  - 2 )آب مقطر(شاهد  -1آزمايش از فاكتورهاي اين 

هاي هوايي خشك شده و آسياب شده سه گياه اندام
- با نسبتبقاياي گياهي . تشكيل شدند 1برگزيده آزمايش 

گرم در كيلوگرم با خاك مزرعه  32و  16،  8، 4، 2هاي 
و هر كدام از اين نسبتهاي فوق  ندگندم مخلوط شد

 500. عنوان يك تيمار مجزا مورد آزمايش قرار گرفتند به
داراي (گرم از مخلوط خاك حاصل به هر گلدان پالستيكي 

افزوده شد و در هر گلدان تعداد ) سانتيمتر 12دهانه به قطر 
و وزن خشك اندامهاي هوايي . كاشته شد مگندبذر  10

  . گيري شدهفته از كاشت اندازه 5وزن خشك ريشه پس از 

هاي هوايي خشك شده سه گياه اثر عصاره اندام: 5آزمايش 
زني و رشد رويشي بذر  بر جوانه 1برگزيده از آزمايش 

. اي مورد بررسي قرار گرفتگندم در شرايط گلخانه
) آب مقطر(شاهد  - 1: بودند از زمايش عبارتآتيمارهاي 

عصاره قسمتهاي هوايي خشك شده سه گياه، با  - 2
درصد به روش ياد شده تهيه و  100و  50، 25غلظتهاي 

ليتر از عصاره حاصل، دو بار در هفته به هر ميلي 100مقدار 
ها در بين دفعات در موارد نياز، گلدان. گلدان افزوده شد

هفته  5آزمايش پس از . شدند تيمار، با آب معمولي آبياري
، سه و پنج زني بذر گندم يك درصد جوانه. به پايان رسيد

-هفته، وزن خشك اندام 5و نيز پس از هفته پس از كاشت 

هاي داده. گيري شد اندازه وزن خشك ريشه وهاي هوايي 
تجزيه واريانس گرديد،  SASافزار حاصل با استفاده از نرم

). 16(شد  انجام LSDش ها به رومقايسه ميانگين
  . رسم گرديد  EXCELLنمودارهاي مربوطه با نرم افزار

  نتايج
شمارش تعداد بذر جوانه زده گندم و تعيين ، 1در آزمايش 
ساعت و  24زني در تيمارهاي مختلف پس از  درصد جوانه

نيز دو هفته از زمان كاشت نشان داد كه عصاره توق، تلخه 
 24زني بذر گندم  دار جوانهو پير بهار موجب كاهش معني

زني گرديد و اين ممانعت در طول دو  ساعت پس از جوانه
هفته بعد ادامه يافت، به طوري كه پس از گذشت دو هفته، 

هاي توق، تلخه و زني بذر گندم در پاسخ به عصاره جوانه
درصد در مقايسه با شاهد  20و  47، 42 ترتيب پيربهار به

  ). 1جدول (كاهش يافت 

براي مقايسه اثر عصاره  3و  2هاي ايج حاصل از آزمايشنت
زني و رشد  اندامهاي مختلف توق، تلخه و پيربهار بر جوانه

هاي بذر گندم نشان داد كه غلظتهاي پايين عصاره اندام
ها را هوايي خشك شده تلخه و پير بهار وزن خشك ريشه

ش افزايش داد، در حاليكه در غلظتهاي باالتر اين صفت كاه
در توق، اين عصاره تنها در . داري را نشان دادمعني

. دار وزن خشك ريشه شدغلظتهاي باال باعث كاهش معني
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عصاره قسمتهاي هوايي خشك شده، موجب كاهش بيشتر 
رشد طولي و وزن خشك ريشه در مقايسه با رشد ساقه 

  ).1شكل (شد 

 ).1آزمايش (ساعت و نيز دو هفته پس از كاشت  24از  زني بذر گندم در تيمارهاي مختلف پس درصد جوانه -1جدول 

 تيمار ساعت 24پس از   پس از دو هفته

45e 20bc Xanthium strmarium  عصاره بخش هوايي توق 

40d 5/5 e Acroptilon repens  عصاره بخش هوايي تلخه 

5/62 c 5/22 b Conyza boariensis  عصاره بخش هوايي پيربهار 

82b 5/17 c Solanum nigrum عصاره بخش هوايي تاج ريزي 

5/82 b 10d Artemisia annua  عصاره بخش هوايي گندجارو 

5/82 b 5/7 de Inula graveolense عصاره بخش هوايي زنجبيل شامي 

5/87 a 5/42 a Control  آب مقطر(شاهد ( 
*54/3  *138/4   LSD 

درصد اختالف  5در سطح احتمال  LSDه هستند از نظر آماري بر حسب آزمون هايي كه داراي حروف مشاب، ميانگين%5دار در سطح معني* 
  .داري با يكديگر ندارند معني

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

چه، وزن خشك اندام هوايي و هاي مختلف بر طول كلوئپتيل، طول ريشه اثر عصاره اندام هوايي خشك شده توق، تلخه و پيربهار در غلظت -1شكل 
  ).2آزمايش (گراد درجه سانتي 25چه گندم پس از دو هفته در ژرميناتور در دماي زن خشك ريشهو



 1393، 1، شماره 27جلد                                                    )                                     مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

 104

هاي هوايي خشك شده توق، تلخه و پير بهار در زمانهاي مختلف پس از هاي مختلف عصاره اندام زني بذر گندم در غلظت درصد جوانه -2جدول 
  )5آزمايش (كاشت 

  زني درصد جوانه  تيمار
  پنج هفته پس از كاشت  سه هفته پس از كاشت پس از كاشتيك هفته

 53a 70a88a  شاهد
 53a60b70b %25عصاره بخش هوايي پيربهار
 50ab53c60c %50عصاره بخش هوايي پيربهار
 30de33e33f %100عصاره بخش هوايي پيربهار
 36c33e50de %25عصاره بخش هوايي تلخه
 26ef36de 36f %50عصاره بخش هوايي تلخه
 23f 33e 36f %100عصاره بخش هوايي تلخه 
 46b53c60c %25عصاره بخش هوايي توق
 33cd 43d 46e %50عصاره بخش هوايي توق 
 26ef60b60c %100عصاره بخش هوايي توق

LSD *04/4  *3/3  *6/4  
درصد اختالف  5در سطح احتمال  LSDنظر آماري بر حسب آزمون  هايي كه داراي حروف مشابه هستند از، ميانگين%5دار در سطح معني* 

  .داري با يكديگر ندارند معني
  

  
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چه، وزن خشك اندام هوايي و وزن هاي مختلف بر طول كلوئپتيل، طول ريشه اثر عصاره ريشه خشك شده توق، تلخه و پيربهار در غلظت -2شكل 
  ).3آزمايش (گراد درجه سانتي 25هفته در ژرميناتور در دماي  چه گندم پس از دوخشك ريشه
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پيربهار، تلخه و توق، طول و  خشك شده ريشه هايعصاره
وزن خشك ريشه گندم را در غلظتهاي پايين تحريك نمود 

دار ها، موجب كاهش معنياما غلظتهاي باالتر اين عصاره
  ). 2شكل (اين صفات گرديد 

هاي هوايي خشك بقاياي اندام :ايهاي گلخانهآزمايش
) گرم 8و  4، 2(شده پيربهار، توق و تلخه در مقادير پايين 

. وزن خشك ريشه و اندامهاي هوايي گندم را كاهش داد
در تلخه و نيز ) گرم 32و  16(اين كاهش در مقادير باالتر 

دار وزن خشك ريشه توق ادامه يافت و باعث كاهش معني
با شاهد شد، در حاليكه در پيربهار و ساقه گندم در مقايسه 

داري اين كاهش در مقادير باالتر ادامه نيافت و تفاوت معني
به طور ). 3شكل (ميان مقادير كم و زياد بقايا مشاهده نشد 

هاي هوايي تلخه در تمامي مقادير كم كلي بقاياي اندام
دار وزن خشك ريشه و ساقه گندم در باعث كاهش معني
گرديد و اين كاهش براي وزن خشك  مقايسه با شاهد

عصاره اندامهاي هوايي . ريشه بمراتب بيش از ساقه بود
دار تلخه، توق و پيربهار موجب كاهش معني) 5آزمايش (

زني بذر يك هفته پس از سبز شدن شد  درصد جوانه
  ). 2جدول (

  

  ).5آزمايش (اي هاي گندم در شرايط گلخانهگياهچهاثر عصاره قسمتهاي هوايي خشك شده توق، تلخه و پير بهار بر رشد  -3جدول 

  غلظت عصاره

  توق تلخه پيربهار
انداموزن خشك
  هوايي

  )گرم در گلدان(

وزن خشك
گرم در (ريشه 

  )گلدان

انداموزن خشك
   هوايي

  )گرم در گلدان(

وزن خشك ريشه 
  )گرم در گلدان(

 وزن خشك
  اندام هوايي

  )گرم در گلدان(

وزن خشك ريشه 
  )در گلدان گرم(

25  93/1 b 64/1 b2/2 a15/1 b2b 5/1 b 
50  92/1 b 64/1 b 83/1 b 1bc 9/1 b 1/1 c 
100  91/1 b 49/1 b 1/1 c 82/0 c 3/1 c 93/0 c 

35/2  آب مقطر a 94/1 a 5/2 a 97/1 a 6/2 a 2/2 a 
LSD (p=0.05) 

*25/0  *25/0*34/0*28/0*17/0  *16/0  
-درصد اختالف معني 5در سطح احتمال  LSDي حروف مشابه هستند از نظر آماري بر حسب آزمون هايي كه دارا، ميانگين%5دار در سطح معني* 

  .داري با يكديگر ندارند

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
چه گندم در شرايط اثر بقاياي اندام هوايي خشك شده توق، تلخه و پيربهار؛ مقادير مختلف بر وزن خشك اندام هوايي و وزن خشك ريشه -3شكل 

  ).4آزمايش (گلداني 
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زني و نيز اثرات بازدارندگي در غلظتهاي  كاهش جوانه
تري در باالتر عصاره تلخه و توق براي دوره طوالني

همچنين، براي تلخه و توق . ربهار ادامه يافتمقايسه با پي
دار وزن خشك ريشه و عصاره فوق باعث كاهش معني

 25هاي هوايي گندم شد، اما در پيربهار تنها غلظت اندام
دار وزن خشك ريشه و ساقه درصد آن موجب كاهش معني

كه در غلظتهاي باالتر، وزن خشك گندم گرديد، درحالي
داري نداشت ي گندم اثر كاهنده معنيهاي هواي ريشه و اندام

  ). 3جدول (

  بحث
زني بذر و  كه كاهش جوانهدهد ميشواهد موجود نشان 
طور كلي در اثر  ها اثري است كه بهرشد طولي گياهچه

. گرددفعاليت بازدارندگي آللوكميكال مشاهده مي
گردد، احتماال زني بذر مي سازوكاري كه سبب كاهش جوانه

آلفا آميالز است همانند هايي فعاليت آنزيم مربوط به كاهش
همچنين برآيند عوامل . زني بذر نقش دارندكه در جوانه

كاهش تقسيمات ميتوز در مريستم ريشه، مانند متعددي 
حياتي فرايندهاي كاهش فعاليت آنزيمهاي كاتاليز كننده 

گياه و اختالل در جذب يونهاي معدني كه در حضور 
دهد، سبب كاهش ميزان رشد در ها رخ ميآللوكميكال
  . گرددگياهچه مي

پتانسيل آللوپاتي يك گياه به عوامل مختلف شامل گونه 
گياهي، رقم، مرحله رشد گياه و نوع اندام گياهي بستگي 

هاي اخير نشان داد كه آمده از بررسي نتايج بدست). 2(دارد 
. توق، تلخه و پيربهار پتانسيل آللوپاتي قوي بر گندم دارند

هاي مورد هاي گونهاثرات بازدارندگي بيشتر بقايا و عصاره
آزمايش بر ريشه در مقايسه با اندامهاي هوايي گندم، 

ها تماس تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه ريشه مي
دارند ها و در نتيجه عوامل بازدارنده با عصارهبيشتري 

نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه عصاره . )20(
هان مورد آزمايش در تمامي غلظتها بر برخي صفات گيا

مقايسه . مورد بررسي گياهان هدف اثر بازدارنده داشت

ميانگين تيمارها نشان داد كه در صفات مذكور در تيمار 
درصد، اثر بازدارندگي اتفاق افتاده و نيازي به  25عصاره 

درصد در شرايط آزمايشگاهي نبوده  50استفاده از تيمار 
لبته در شرايط مزرعه شايد وضع متفاوت از اين ا. است
نتايج نشان داد كه با افزايش غلظت عصاره، صفات . باشد

مورد بررسي به طور مشخصي كاهش يافتند كه اين امر 
تواند به علت افزايش مواد دگرآسيب و به تبع آن مي

البته تا حدودي . )11(افزايش سميت روي صفات باشد 
يل اسمزي غلظت عصاره در پتانسمؤلفه ممكن است 

گذار باشد اما از آنجاكه تأثيرمواد دگرآسيب تأثير تشديد 
غلظتهاي مورد استفاده در اين بررسي پايين هستند، بنابراين 

  . رسداحتمال آن ضعيف به نظر مي

ترين دهد در پاييننشان مي 2و  1همانطور كه شكل 
كه  غلظت تيمارها برخي صفات روند افزايش نشان دادند

هاي گياهان تواند به علت اثر تحريكي آللوشيمياييمي
يا كوچك بودن سطح تماس  ،گيري شده باشد عصاره

گياهچه گندم به دليل تراكم باال و تالش براي دستيابي به 
احتماال علت اين  ،هماهنگي ندارد )8(كه با نتايج  نور باشد

عدم هماهنگي، تفاوت در رقم مورد بررسي در پژوهش 
  . باشدر با رقم مورد بررسي آن محققان ميحاض

عصاره ريشه خشك شده تلخه و توق، وزن خشك 
هاي هوايي گندم را كاهش داد اما اين اثر براي  اندام

اين نتيجه را اينگونه  .پيربهار بشدت دو گياه ديگر نبود
توان توجيه كرد كه پديده آللوپاتي به نوع آللوشيميايي،  مي

) گندم(ايي و حساسيت گياه هدف غلظت مواد آللوشيمي
هاي اثر بازدارنده عصارهالبته . )15( بسيار وابسته است

هاي پيربهار، توق و تلخه بر ريشه بيش از ساقه بود و ريشه
تواند ها داشتند كه ميگندم حساسيت بيشتري به عصاره

از سوي . ها باشدناشي از تماس مستقيم ريشه با عصاره
هاي گندم هوايي براي گياهچه هايديگر عصاره قسمت

به نظر بنابراين  .هاي ريشه بودتر از عصاره بازدارنده
هاي هوايي مواد آللوشيميايي بيشتري رسد عصاره اندام مي
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تواند اين باشد كه دليل اين امر مي. نسبت به ريشه دارند
اين سه گياه هنگام تهيه عصاره زماني برداشت شدند كه در 

در اين مرحله چون . كيل دانه بودندمرحله گلدهي و تش
شوند، بيشتر قوي مواد محسوب مي) مخزن(گلها مقصد 

- مواد از ريشه به سمت باال يعني برگها و گلها انتقال مي

بنابراين غلظت متابوليتهاي ثانوي در ريشه كاهش . يابند
  .  )8( يابدمي

 به مربوط گياهان خانواده مركبان را آللوپاتيكي خاصيت

 لوسايد و اسانساستيلن، اتراكتيپلي همانندتركيباتي وجود 

 حلقوي نظير تركيبهاي آللوكميكالها ميان در. )11( دانندمي

 سيناميك مشتقات تاننها، فالونوئيدها، ها، فنلها، كومارين

مطرح  آللوپاتيك مواد مهمترين عنوان به هاو كوئينون اسيد
 را هاگليكوزيد و هاتاننفنلها،  ،فالونوئيدها. باشند مي

. )11( كنندمي معرفي زني بازدارنده جوانه تركيبهاي عنوان به
 جذب بازدارنده از آللوكميكالهاي گروه اولين فالونوئيدها

را در   ATPاند كه توليدميتوكندريايي معرفي شده اكسيژن
 كُند). 5(گذارند ميتوكندري متوقف كرده و بر تنفس اثر مي

 اثبات لوبيا كوتيلاپي در را كومارين سلولز توسط سنتز شدن

 كومارين و اسكوپولتين ندمحققان نشان داد). 4(كردند 

 تحقيقي در. )7( دهندمي كاهش چمن هايريشه در را ميتوز

 انجام از و سوسن پياز ريشه در كومارين شده اشباع محلول

 اثر و جلوگيري كرد ساعت 3تا  2ميتوز حدود  تقسيم

 همچنين .بود سين كلشي عمل طرز به شبيه آن ابتدايي

  ).5(شد  ميتوز مرحله به سلول ورود مانع كومارين

كاهش طول ريشه بيانگر اين نكته است كه طويل شدن 
ها، به وسيله تركيبات آللوشيميايي و از طريق سلول

تأثير ممانعت از عمل جيبرلين و اندول اسيد استيك، تحت 
د قسمتهاي هوايي و در اين مور) 13(قرار گرفته است 

اين . ها دارندفعاليت آللوپاتيكي بيشتري نسبت به ريشه
هاي قبلي گزارش شده مبني بر اثرات نتايج با يافته

هاي ريشه هاي هوايي نسبت به عصارهتر عصارهبازدارنده
اي نتايج حاصل از آزمايشات گلخانه). 1(مطابقت دارد 

يي خشك شده وجود اثرات آللوپاتي بقاياي قسمتهاي هوا
اين امر ممكن . را در خاك اثبات كرد) به خصوص تلخه(

است ناشي از تركيبات آللوشيميايي آزاد شده و يا توليد 
رسد چنين به نظر مي. تجزيه ميكروبي باشدفرايند شده طي 

گياهان در تيمارهاي  كه سازوكار واحدي سبب كاهش رشد
عوامل  بلكه برآيند. گردد نميرويشي رويشي و پسپيش

اختالل در جذب يونهاي معدني، كاهش مانند متعددي 
، كاهش تقسيمات رنگدانه هاي گياهي سنتز و يا تخريب

ميتوز، كاهش فعاليتهاي آنزيمي و غيره سبب كاهش ميزان 
  . گردد رشد گياهان در پديده آللوپاتي مي

توان با توجه به نكات ذكر شده و نتايج بدست آمده مي
هاي هرز توق، تلخه كرد كه وجود علف گيري چنين نتيجه

تواند باعث و پيربهار و يا بقاياي آنها در مزارع گندم مي
 با. ايجاد اثرات آللوپاتي و كاهش عملكرد گندم شود

گندم  براي مجموع در گردد كهمي مالحظه نتايج به مروري
بازدارندگي عصاره تلخه و زردينه نسبت به پيربهار  تأثير
هر سه گياه از يك خانواده  از آنجاكه. تاس بوده بيشتر

فنولوژي مشابه  در زمان و به يك منطقه ، مربوط)مركبان(
- مي را اثر تفاوت و نحوهبنابراين  برداشت شدند،) گلدهي(

 در دگرآسيب ماده احتماال در نوع كه نمود توجيه چنين توان

 ميزان در دارد و اختالف اختالف وجود سه گياه مذكور

 بر بازدارندگي اثر باعث تفاوت گياهان مواد در اين نسبي

  .است شده گياه گندم روي

در رابطه با اثر آللوپاتي گياهان بررسي شده در اين 
روي گندم گزارشي دريافت نگرديم اما پژوهش  ،پژوهش

هاي هرز مورد بررسي را حاضر اثر آللوپاتي تمامي علف
هاي هرز و عدم مبارزه با اين علفبنابراين . دهدنشان مي

خارج نكردن بقاياي آنها از خاك موجب بروز اثرات 
مورد بايد آن تأثير آللوپاتي خواهد شد كه شدت و سطح 

و سطح  عالوه بر اين امكان شناسايي. قرار گيردبررسي 
عالوه بر اين امكان . مورد بررسي واقع شودبايد آن تأثير 

آللوپاتي شناسايي و استفاده از تركيبات شيميايي با خواص 
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  .   خواهد بودآينده مطالعات اي از هاي زيستي جنبهعنوان علفكش اين گياهان به

  منابع
. قرباني و م. راشد محصل، ر. ح. خزاعي، م. ر. ، ح.اروجي، ك .1

 Helianthus)بررسي اثرات آللوپاتي آفتابگردان . 1387. عزيزي

annuus) هاي هرز تاج خروس بر جوانه زني و رشد علف
(Amaranthus retroflexus)  و سلمه تره

(Chenopodium album) . علوم (مجله حفاظت گياهان
  .119-128، 2، 22، )وصنايع كشاورزي

بيولوژي . 1385. اكبرزاده. د. نجفي و م. ، ا.ح. راشد محصل، م .2
  .هاي هرز، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهدو كنترل علف

اثرات . 1388. تگوراس. قرخلو و م. ، ج.ح. راشد محصل، م .3
بر  (Crocus sativus)آللوپاتيك عصاره برگ و بنه زعفران 

و  (Amaranthus retroflexus)رشد گياهچه تاج خروس 

مجله پژوهشهاي . (Chenopodium album)سلمه تره 
 .53-61، 1، 7زراعي ايران، 

بررسي . 1387. ، و فرهودي، ر.، سليمي، م.زاده تفتي، ممكي .4
 Ruta graveolens)ك گياه دارويي سداب اثرات آللوپاتي

L.) فصلنامه علمي. بر جوانه زني بذر سه گونه علف هرز-
- 471، 4، 24. پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

463. 

. ربرد كا تا مفهوم از ،)آسيبي دگر( آللوپاتي . 1382. ف ميقاني، .5
 .صفحه 256 واقعه، پرتو انتشارات

زراعت . 1377. و كاشاني، ع. ع. دت، س، سيا.محمدي، قنور .6
 .555صفحه . انتشارات دانشگاه شهيد چمران. غالت

7. Barkosky, R.R. and Einhellig, F.A., 2003. 
Allelopathic interference of plant-water 
relationships by parahydroxybenzoic acid. 
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Abstract 

The allelopathic effects of six weeds including Conyza bonariensis, Acroptilon repens, 
Artemisia annua, Inula graveolense, Solanum nigrum and Xanthium strumarium on 
seed germination and seedling growth of wheat was investigated using a complete 
randomized design with three replication in laboratory and glasshouse of college of 
agriculture, University of Gorgan in 2009. The result showed that shoot extracts of 
Xanthium strmarium, Acroptilon repens and Conyza bonariensis significantly reduced 
germination rate of wheat in 47, 42 and 25 percent, respectively. Also, shoot and root 
extracts of these three plants reduced coleoptile length, root length, and root dry weight 
of wheat seedlings. Roots appeared more sensitive than shoots respective to allelopathic 
effects. Aqueous extracts were more phytotoxic than dried plant extracts and also shoot 
extracts had higher detrimental effects than root extract. In general, shoot extracts and 
residue of three plants mentioned, significantly reduced germination, root length, shoot 
length and root dry weight of wheat seedlings. Therefore, extract of Acroptilon repens 
might contain numerous growth inhibitors that could be used for the development of 
biological herbicides.   

Key words: Wheat (Triticum aestivum L.), Allelopathy, Gemination, Shoot and root 
extract. 


