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  بر مراحل مختلف فنولوژي در گندم آبي اندام هوايي دگرآسيبي عصاره اثرارزيابي 
  زني بذر و رشد دو گونه علف هرزجوانه
  1و فاطمه دهقاني 3، فريبا ميقاني*1، مجيد آقاعليخاني1عماد رحمتي

  ، دانشكده كشاورزي، گروه زراعت، دانشگاه تربيت مدرستهران 1
  ، بخش تحقيقات علف هاي هرزپزشكيموسسه تحقيقات گياه تهران، 2

 29/12/93 :تاريخ پذيرش  24/1/92 :تاريخ دريافت

  چكيده

آزمايش  دو سسو  خروسهرز تاجعلف دوو رشد اوليه زني جوانه رب گندم هوايي اندامآبي  بررسي توان دگرآسيبي عصاره براي
براي تهيه ماده گياهي  بمنظور. انجام شد ه تكرارهاي كامل تصادفي با سجداگانه به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك

 ازدر هر آزمايش . كشت شد دانشگاه تربيت مدرسمزرعه تحقيقاتي  در1389- 90گندم رقم پيشتاز در سال زراعي  ،گيريعصاره
، 50، 25 هايغلظتبا  آبي عصاره )پنجه زني، خميري نرم و رسيدگي فيزيولوژيك( كمرحله فنولوژيسه  اندام هوايي گندم در

نتايج نشان . روي بذرهاي مورد نظر تيمار شد هاي استاندارد انجمن بين المللي تجزيه بذرمطابق روش تهيه و درصد 100 و 75
با افزايش غلظت عصاره . دارد يمتفاوتاثرات دگرآسيبي و گياه هدف  حله فنولوژيمرگندم بسته به اندام هوايي داد كه عصاره 

بيشترين  .يافت كاهشهاي هرز علف زني و طول گياهچههاي عادي، ضريب سرعت جوانهد گياهچهزني نهايي، تعداجوانه
 بترتيبدهي و رسيدگي پنجه در مرحلهگندم بويژه  هوايياندامعصاره . مشاهده شدعصاره  % 100غلظت پاسخ به بازدارندگي در 

نتايج حاصل از سنجش فنول كل مبني بر تجمع  .ندتاج خروس و سس داشت جوانه زني هايشاخصبيشترين اثر منفي را بر 
بر . باشدگيري ميتركيبات آللوشيميايي در اندام هوايي گندم  به ويژه طي مرحله پنجه دهي در مقايسه با شاهد مويد اين نتيجه

توان به را ميبا خاك  نآ بقاياياختالط   يا به عنوان كود سبز گندم در مرحله پنجه زنياستفاده از زيست توده رويشي اين اساس 
  . معرفي نمودبعدي تابستانه  زراعت هايهاي هرز در عنوان يك راهبرد غير شيميايي در مديريت علف

  هاي هرزو مديريت علفتاج خروس ريشه قرمز، سس زراعي  زني، جوانه هايشاخصزيست توده،  :كليدي ه هايواژ

  maghaalikhani@modares.ac.ir: يكترونيكپست ال،  021-48292099:  نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
يكي از عوامل محدود كننده توليد هاي هرز علف

باشند كه بدليل سازگاري بيشتر با محصوالت كشاورزي مي
تداوم حضور . كنندبا گياه زراعي رقابت مي به شدتمحيط 

هاي هرز در مزارع مرهون توان سازگاري همه جانبه علف
دست خورده، قدرت توليد بذر زياد،  هايبا اكوسيستم

 زراعي هاي زمين در .باشدسرعت رشد و تسخير منابع مي
ساله يك هرز هاي علف شوند، مي رو و زير ساله هر كه

زيرا بذر هاي فراوان آنها در  هستند گياهان ترينفراوان

- ها را ايفا مي نسل بين ارتباطي بانك بذري خاك نقش پل

ور اين علف هاي هرز در سال د و موجب تداوم حضنكن
زني، استقرار و ها جوانهاين گونه. دنهاي متمادي مي باش

و رقيب جدي گياهان زراعي محسوب  دارندبنيه خوبي 
 گياه نمو و رشد در مرحله ترين بحراني زني جوانه. شوندمي

 زني جوانه گياهي پوشش توسعه نظر از و شود مي محسوب
 برخوردار زيادي اهميت از هرز هاي علف و زراعي گياهان
 و كنترل بر زني جوانه هرز، علف صورت مديريت در. است
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 گذار تاثير آن از پس هرز علف جمعيت تركيب همچنين
   .)5( است

 هرز، هايعلف مديريت در شناختيبوم راهبردهاي از يكي
 در آللوپاتي دگرآسيبي يا اثر داراي زراعي گياهان از استفاده
 اين). 4( باشد مي مزرعه در بقاياي آنها كاربرد يا تناوب
 ،دارند تأثير زراعي گياه توليد و رشد ظهور، بر چه اگر بقايا
داشته  هرز هايعلف رشد در مشابهيتاثيرات  توانند مي اما

 زراعي گياه بقاياي مديريت كه داده نشان تحقيقات .باشند
 شدت به را هرز هاي علف رشد و زني جوانه تواند مي

 گياهان از حاصل آلي هاي مالچ عالوه به). 16( دهد كاهش
 خاك، از حفاظت سبب توانند مي گندممانند  پوششي
 غذايي مواد تامين و خاك در آب نگهداري قدرت افزايش
  .شوند خاك

 و گياه هاي عصاره و بقايا دگرآسيبي فعاليت تعيينبراي 
) Bioassay( آزمونزيست از آنها، از شده جدا تركيبات

كيا رستمي و هاي نتايج بررسي .)7(فاده مي شود است
رقم گندم در مراحل  10دگرآسيبي  تواناييدرباره همكاران 
 بر دوگونه علف هرز چچم سخت فنولوژي مختلف

)Lolium rigidom( دره و جو )Hordeum spontaneum( 
گندم و در ميزان دگرآسيبي در بين ارقام نشان داد كه 

  ).6( متفاوت است آنها مراحل مختلف رشد و نمو

ش كردند كه مالچ گندم، رشد گزارو همكاران  شيلينگ
را  )I. purpurea(و  )Ipomoea lacunosa(دوگونه نيلوفر 

دهد و معتقد بودند كه سن مالچ در مزرعه ذرت كاهش مي
هاي آبي عصاره. )20( بر اين پديده اثرگذار است گندم

وانه زني بذر، رشد درصد از ج 4و  2بقاياي گندم با غلظت 
اين ، كاهندهاي هرز ميريشه، نوشاخه و گياهچه علف

هاي هرزي نظير تاج خروس، آشكار بازدارندگي بر علف
  ).12(بود  )Echinochloa crus-galli( تر از سوروف

رقم گندم در استراليا  38نتايج مطالعه دگرآسيبي بقاياي 
ساله يك چه چچم زني و رشد ريشه نشان داد كه جوانه

يابد و اثر  عصاره آبي بقاياي گندم كاهش مي تحت تاثير

هاي گندم تفاوت معني داري دارد، به  بازدارندگي رقم
تا  2/19چه بين  طوري كه ميزان بازدارندگي رشد ريشه

 2/73تا  2/4زني بذرها از  درصد و بازدارندگي جوانه 7/98
 برهمچنين نتايج حاصل از اين بررسي . درصد متغير بود

هاي بازدارنده هاي مقاوم چچم يكساله به علفكشگونه
هاي استوالكتات  كربوكسيالز، بازدارنده Aاستيل كوآنزيم 
بازدارندهاي تشكيل  و 2هاي فتوسيستم  سنتتاز، بازدارنده

ان داد كه عصاره آبي گندم تاثير ، نش )Tubulin( توبولين
هاي  چه اين گونه زني و رشد ريشه معني داري بر جوانه

از  رقم گندم بر حسب زني مقاوم دارد، بازدارندگي جوانه
 از توان دگرآسيبي  بنابراين،. بود رمتغي درصد 100تا  3/3

ها  كش هاي مقاوم به علف كنترل گونه براي توان گندم مي
  .)22( بهره جست

 خروس زني تاج لي و همكاران مشاهده كردند كه جوانه
 86) گرم در كيلوگرم ليمي 500(تحت تاثير عصاره گندم 

عصاره  تحت تاثير نتيجه مشابهي. )14( درصد كاهش يافت
و مقادير مختلف پسماند گندم بر جوانه زني و رشد سلمه 

 خوابيده وسو تاج خر )Chenopodium album( تره

)Amaranthus blitoides( توسط حسيني و همكاران 
  .)3( ه استگزارش شد

ه دگرآسيبي بازگو كننده اين هاي انجام شده در زمينبررسي
هاي هرز در گياهان زراعي در جهت كنترل علف پديده
مواد آزاد شده از گياهان زراعي مختلف و بقاياي آنها . است
 .هاي علف هرز داشته باشندتواند تاثير متفاوتي بر گونهمي

در نقاط گندم كشت ستردگي گو اهميت با توجه به 
پتانسيل  بررسي ،زراعيمختلف و جايگاه آن در تناوب 

 مراحل تهيه شده در اين گياهعصاره اندام هوايي  دگرآسيبي
 گياهچه اوليه رشد و زني جوانه بر گندم فنولوژي مختلف
به  تاج خروس و سس، دسازي ماننهرز مشكل هايعلف

بديهي . عنوان هدف اصلي اين تحقيق در نظر گرفته شد
با توصيه توان ها، مياست در صورت اثبات فرضيه

كشاورزان به كاربرد كود سبز يا مالچ بقاياي گندم در 
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مراحل آماده سازي زمين براي كشت تابستانه، دستاوردهاي 
   .اين تحقيق را عملياتي كرد

  مواد و روشها
عصاره آبي اندام هوايي بررسي پتانسيل آللوپاتي  بمنظور
هرز  علفدو گونه  در كاهش جمعيت رقم پيشتاز گندم
پژوهشي  )تاج خروس ريشه قرمز و سس زراعي( نهتابستا

 1388- 90هاي سال طي) مزرعه و آزمايشگاه(در دو بخش 
. شددر دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس اجرا 

در مزرعه به گياه دگرآسيب، گندم رقم پيشتاز  اي تهيهبر
طي  هاي هواييعصاره آبي اندام .روش مرسوم كشت شد

پنجه زني، خميري نرم و ( مراحل مختلف فنولوژي
 100و  75، 50، 25با چهار غلظت ) رسيدگي فيزيولوژيك

بر سپس تاثير دگرآسيبي عصاره حاصل  ،درصد تهيه شد
 خروستاجگياهچه  هاي جوانه زني بذر و رشد اوليهمؤلفه

 سسو  (.Amaranthus retroflexus L)ريشه قرمز
جزا به دو آزمايش م، طي (Cuscuta approximate)زراعي

هاي كامل تصادفي صورت  فاكتوريل در قالب طرح بلوك
از آب . قرار گرفت بررسيمورد با سه تكرار در آزمايشگاه 

صفات  مقطر بعنوان شاهد براي محاسبه درصد بازدارندگي
بذر گونه هاي علف هرز از   .استفاده شد مورد بررسي

بخش تحقيقات علف هاي هرز از موسسه گياهپزشكي 
  . هاد كشاورزي تهيه شدوزارت ج

سه مرحله از  طياندام هوايي گندم  ، تهيه عصاره براي 
انتخاب سه مرحله رشدي پنجه زني،  .مزرعه برداشت شد

خميري نرم و رسيدگي فيزيولوژيك گندم براي تهيه 
عصاره از اندام گياهي در واقع شبيه سازي مراحل برداشت 

شاورزان ممكن در عمل ك. متداول نزد كشاورزان بوده است
كود سبز، تهيه علوفه قصيل و برداشت دانه  بمنظوراست 
در مراحل فنولوژي پنجه زني، خميري نرم و  بترتيب

به . رسيدگي فيزيولوژيك مزرعه گندم را برداشت نمايند
اين ترتيب در اين حالت مي توان بررسي نمود كه اگر در 
 هر يك از اين مراحل بقاياي گندم زير خاك شود آيا

ممكن است از طريق وارد كردن مواد دگرآسيب به درون 
خاك جوانه زني بذر علف هاي هرز را مختل و يا رشد 

   اوليه گياهچه آنها را تضعيف نمايد؟

نمونه ها در هر مرحله به تفكيك به انبار منتقل و در سايه 
ماده گياهي در هر مرحله بطور جداگانه . خشك شدند

گراد درجه سانتي 40دماي در ساعت  24و  شدندآسياب 
ميلي  500به ارلن ماير   نمونهگرم از هر  10 .قرار گرفتند

ميلي ليتر آب مقطر استريل اضافه  200و به آن  منتقلليتري 
ساعت روي همزن  48مخلوط حاصل به مدت . )22( شد
ي هاعصاره. كي در دماي آزمايشگاه قرار گرفتمكاني

ز كاغذ صافي پمپ خالء ادر دو مرحله توسط  حاصل
 درجه سانتي 10در دماي دقيقه  15 سپسعبور داده شدند، 

دور در دقيقه   10000با سرعت  دقيقه 15گراد به مدت 
ميكرو متري / . 2سانتريفيوژ و در انتها با عبور از صافي 

 عنوان عصاره با غلظتعصاره حاصل به. استريل شدند
ها با در نظر گرفته شد و ساير غلظت )درصد 100( كامل

براي  علف هرز هر از بذر 120. دست آمدرقيق كردن آن به
تايي در ظروف  40هر تركيب تيماري به صورت سه تكرار 

 8سپس  ،گرفتنددو عدد كاغذ صافي قرار  محتويپتري 
و درب آنها با پارافيلم  اضافههر پتري به ميلي ليتر عصاره 

. ري شودبسته شد تا از تبخير عصاره و نفوذ آلودگي جلوگي
تمامي مراحل كشت  گونه آلودگي هر ازممانعت   بمنظور

سپس . زير دستگاه المينار ايرفلو انجام گرفتپتري در 
ساخت ( STC1300مدل در اتاقك رشد روز 13 هاپتري

درجه  25با دماي  )شركت نور صنعت فردوس ايران
در طول . ساعت قرار گرفتند 16گراد و طول روز سانتي
جوانه زده  ت روزانه بازديد و تعداد بذوره صوردوره ب

در . شديادداشت ) طول ريشه چه بيش از يك ميلي متر(
هاي عادي گياهچه و پايان هر دوره تعداد بذور جوانه زده

گياهچه بطور  10 هاي عادياز بين گياهچه. شدتعيين 
 1تصادفي انتخاب و طول گياهچه، با خط كش با  دقت 

 ( ضريب سرعت جوانه زني. شدگيري متر اندازهميلي
Coefficient of velocity of germination  ( كه مشخصه
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محاسبه ) 1(سرعت و شتاب جوانه زني بذر است از رابطه 
  :شد

] 1رابطه [
)(...)2()1(

....

21

21

n

n

GnGG

GGG
CVG





  

تعداد بذور جوانه زده از روز اول تا   G1-Gnدر اين رابطه 
)18(آخر آزمون است 

صفات ) Percentage of inhibition(  درصد بازدارندگي  
  :محاسبه شد) 2(با استفاده از رابطه 

 PI= ((control – raw data)/control) × 100   ]2رابطه [

اشاره به  raw dataاشاره به شاهد و   controlدر اين رابطه 
  .دارد) مقدار عددي صفت مورد نظر(داده خام 

سيبي در هاي دگرآاز مهم ترين مسائل مربوط به پژوهش
هاي گياهي، پتانسيل ها و عصارهقالب زيست آزمون

تواند نتايج را تحت تاثير قرار اسمزي آنها مي باشد، كه مي
 اين پارامتر با دستگاه  در مطالعه حاضر .دهد

WESCOR ساخت امريكا بر حسب 5500مدل µmol/kg 
اختالف پتانسيل اسمزي  ناچيز بودن به دليل كه تعيين شد

)> µmol/kg 100 (اتيلن پلي ها و شاهد ازبين عصاره
هاي در عصاره كلفنل  غلظت ).21(استفاده نشد  گاليكول
-Folinبا استفاده از معرف%) 100غلظت (مادري 

Ciocalteu  ها تجزيه واريانس داده ).8( اندازه گيري شد
  )SAS )SAS Institute, 2002 با استفاده از نرم افزار آماري

ها با آزمون كمترين اختالف معني دار نگينو مقايسه ميا
)LSD ( درصد انجام شد 5در سطح.  

  نتايج و بحث
نتايج : غلظت فنل كل در عصاره اندام هوايي گندم

بي اندام هوايي آحاصل از سنجش فنول كل در عصاره 
زني، گندم برداشت شده درسه مرحله فنولوژي پنجه

نشان داده  1خميري نرم و رسيدگي فيزيولوژيك در شكل 
در بين سه بر اين اساس اندام هوايي گندم  .شده است

حله در مرمرحله رشدي مورد بررسي در اين تحقيق 

در  .زني كه جوانتر است ميزان فنول كل بيشتري دارد نجهپ
در مراحل مختلف گياه گندم بررسي منابع آمده است كه 

 تا 5و   benzoxazinonesاي به نام ماده حاويرشدي خود 
  Rice(1984)و از آنجا كه باشدفنوليك اسيد مينوع  7

تركيبات فنولي را به عنوان يكي از متابوليت هاي ثانويه و 
از اين )  17( ها بر شمرده استجزو مهمترين آللوكميكال
توان معياري از خاصيت آللوپاتي رو سنجش فنول تام را مي

   .در گندم دانست

ندام هوايي گندم به ويژه تجمع تركيبات آللوشيميايي در ا
حاكي از آن است طي مرحله پنجه دهي در مقايسه با شاهد 

عصاره بقاياي گندم رقم پيشتاز داراي پتانسيل  كه
دگرآسيبي است كه بر حسب مرحله فنولوژي و گياه هدف 

  . باشدمتفاوت مي

نتايج تجزيه واريانس حاكي از آن است : جوانه زني نهايي
آبي اندام  عصاره ژي گندم، غلظتكه اثر مرحله فنولو

ر نهايي بذ زنيو اثر متقابل آنها بر جوانه هوايي گندم
 ).الف و ب -1 جدول(معني دار است  خروس و سس تاج

ميزان كاهش (بيشترين درصد بازدارندگي در اين صفت
عصاره  گونه تاج خروس مربوط به براي )نسبت به شاهد

در درصد  100و  75 ،50هاي غلظت .بودمرحله پنجه دهي 
غلظت  باو  اين مرحله بازدارنده كامل جوانه زني بودند

كامل عصاره در مرحله خميري در يك گروه آماري قرار 
 75ر تاج خروس در غلظت هاي جوانه زني بذ. گرفتند

حتي در درصد عصاره مرحله خميري كاهش نيافت و  50و
در  ميزان بازدارندگي .درصد افزايش پيدا كرد 25غلظت 

نكته ، ر بوددرصد متغي 16تا  5له رسيدگي بين عصاره مرح
بذر جوانه زني قابل توجه كاهش ميزان بازدارندگي 

 25به غلظت  تدرصد نسب 50در غلظت خروس  تاج
، 25هاي  غلظتمقايسه گروهي،  در. است عصاره درصد

 50مرحله خميري و غلظت  طي درصد عصاره 75 و 50
در گروه آماري  دگي با شاهدرسيمرحله  حاصل از درصد

   ).الف -2 جدول(مشابه جاي گرفتند 
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در عصاره اندام هوايي گندم در سه مرحله فنولوژيك ) ميكرو گرم اسيد گاليك در هر ميلي ليتر از عصاره(مقايسه ميانگين مقدار فنول كل  - 1 شكل

  ) آب مقطر(يسه با شاهد در مقا) S3(و رسيدگي فيزيولوژيك )  S2(، خميري نرم )S1(پنجه زني
 

  تحت تاثير مرحله فنولوژي و غلظت عصاره آبي اندام هوايي گندم) ب(و سس ) الف(هاي جوانه زني بذر تاج خروس تجزيه واريانس مؤلفه -1جدول 
  )Amaranthus retroflexus(تاج خروس : الف

  درجه آزادي  منابع تغيير
  ميانگين مربعات

  جوانه زني نهايي
عتضريب سر
  جوانه زني

  طول گياهچه گياهچه نرمال

ns33/15 ns31/57 84/9 2  تكرار ns ns10/49  
  S(  2 **72/14584 **95/4621 **71/24796  **71/14496(مرحله رشد 

  C(  3 **84/6023 **28/4967 **04/2681  **61/2224(غلظت عصاره 
S×C 6 **14/3144 **68/622 **38/2516  **10/1781  

  58/17  16/38 39/69 03/24 22  خطاي آزمايشي
  38/8  14/14 48/13 23/13   ضريب تغييرات 

ns   باشنددرصد مي 1بترتيب بيانگر تفاوت غير معني دار و اختالف معني دار در سطح   **و.  

  
  )Cuscuta compestris(سس : ب

  درجه آزادي  منابع تغيير
  ميانگين مربعات

  جوانه زني نهايي
  ضريب سرعت
  جوانه زني

  طول گياهچه گياهچه نرمال

  ns83/69 **52/597 ns76/118  ns25/2 2  تكرار
  S(  2 **37/8415 **22/3551 **36/9136  **91/3315(مرحله رشد 

  C(  3 **61/10153 **90/6729 **67/10356  **76/8391(غلظت عصاره 
S×C 6 **94/2024 **48/640 **18/1563  **13/963  

  67/18  52/165 29/82 52/88 22  خطاي آزمايشي
  74/7  33/27 67/30 17/28   ضريب تغييرات

ns  باشنددرصد مي 1بترتيب بيانگر تفاوت غير معني دار و اختالف معني دار در سطح  **و. 
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ي مختلف هاتحت تاثير مرحله فنولوژي و غلظت) ب(و سس ) الف(هاي جوانه زني بذر تاج خروس هاي درصد تغيير مؤلفهمقايسه ميانگين -2جدول 
  عصاره آبي اندام هوايي گندم 

  )Amaranthus retroflxus(تاج خروس : الف

 مرحله فنولوژي گندم 
غلظت عصاره آبي 
  اندام هوايي گندم

  درصد كاهش

  طول گياهچه  گياهچه عادي  ضريب سرعت  جوانه زني

  )S1(پنجه دهي 

25% 71/11 82/34 06/97  08/41  
50% 100 100 100  100  
75% 100 100 100  100  
100% 100 100 100  100  

  )S2(خميري دانه 

25% 31/6 69/21 84/7  40/23  
50% 0 78/52 92/3  22/36  
75% 0 35/69 84/7  27/38  
100% 100 100 100  66/97  

رسيدگي فيزيولوژيك 
)S3(  

25% 61/12 00/27 84/7  70/23  
50%  40/5  67/42  41/4  39/16  
75% 51/13 20/53 72/13  76/4  
100%  21/16  77/51  80/9  97/9  

LSd 05% 49/8 87/14 51/10  17/8  

  

  )Cuscuta campesris(  سس: ب

  مرحله فنولوژي گندم
غلظت عصاره آبي 
  اندام هوايي گندم

  درصدكاهش

  طول گياهچه  گياهچه عادي  ضريب سرعت  جوانه زني

  )S1(پنجه دهي 

25% 50/12 29/11 00/20  79/30  
50% 50/12 23/19 67/16  71/44  
75% 91/72 72/46 100  100  
100% 75/93 32/74 100  100  

  )S2(خميري دانه 

25% 25/6 82/4 22/2  52/23  
50% 0 22/7 44/4  53/25  
75% 0 80/6 11/11  96/35  
100% 41/10 94/29 00/40  23/57  

رسيدگي فيزيولوژيك 
)S3(  

25% 62/15 00/5 22/2  45/18  
50%  58/14  80/25  78/57  63/21  
75% 58/89 13/32 100  100  
100%  100  100  100  100  

LSd 05% 07/16 43/19 38/22  30/7  
  عدم اختالف آماري با شاهد ___

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1394، )ويژه نامه( 5، شماره 28جلد                                                                              )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

980 

در سس تحت تاثير  جوانه زني درصد بازدارندگي بيشترين
پنجه دهي و  طي مراحل آبي اندام هوايي گندم عصاره

در . د مشاهد شددرص 100و  75هاي رسيدگي در غلت
فاوتي مقايسه گروهي تيمارهاي فوق در گروه آماري مت

آبي اندام هوايي گندم  عصاره. نسبت به شاهد قرار گرفتند
بر جوانه زني بذر  مرحله خميري بازدارندگي چنداني طي
 افزايشنداشت و حتي در كمترين غلظت سبب  سس

هاي مختلف در بين غلظت جوانه زني نسبت به شاهد شد،
   .اين مرحله تفاوت آماري معني داري وجود نداشت

 موجود در عصاره آبي آللوشيمياييشايان ذكر است مواد 
ارنده نبوده و در هميشه عامل بازد اندام هوايي گندم

بذر جوانه زني محرك كم هاي غلظتمواردي به ويژه در 
مكانيسمي كه سبب كاهش جوانه  .)ب - 2جدول ( هستند

- احتماال مربوط به كاهش فعاليت آنزيمگردد زني بذور مي

آلفا آميالز است كه در جوانه زني بذر نقش مانند  هايي
هاي  هورمون يالقا بربا تاثير  مواد آللوشيميايي. مهمي دارند

جيبرلين و اسيد ايندول استيك و  از قبيلزني  جوانه
هاي ويژه مانند آميالزها و  فعاليت آنزيم برهمچنين اثر 

زني ضروري است سبب  كه براي فرآيند جوانه پروتئينازها
كاهش جوانه زني  ).13(شوند  زني مي كاهش جوانه

گزارش برنج هاي عصاره برگ پاسخ بهخروس در  تاج
 باشدكه منطبق با نتايج حاصل از اين تحقيق مي شده است

زني  لي و همكاران مشاهده كردند كه جوانه .)23(
گرم در  ميلي 500(تحت تاثير عصاره گندم  خروس تاج

اسماعيل و  .)14( درصد كاهش يافت 86به ) كيلوگرم
هاي پايين چونگ معتقدند كه مواد آللوپاتيك در غلظت

ممكن است اثرات مثبت يا منفي بر گياه هدف داشته 
  .)11( هستندهاي باال همواره بازدارنده اما در غلظت ،باشند

ضريب سرعت جوانه زني  :ضريب سرعت جوانه زني
، گندممرحله فنولوژي تاثير بذور تاج خروس و سس تحت 

قرار و اثر متقابل آنها آبي اندام هوايي گندم  غلظت عصاره
با افزايش  طوري كهه ، ب)الف و ب - 1جدول (گرفت 

عصاره ضريب سرعت جوانه زني در هر دو گونه غلظت 
وانه بيشترين ضريب سرعت ج .مورد بررسي كاهش يافت

عصاره آبي اندام هوايي  درصد 25غلظت  پاسخ به  زني در
بذر ضريب سرعت جوانه زني  .مشاهده شد گندم
نسبت به كاهش معني داري ها خروس در كليه تيمار تاج

بيشترين ميزان بازدارندگي در كه  طوريه ب ،شاهد نشان داد
مرحله پنجه دهي و  طيدرصد  100 و 75، 50هاي غلظت

مرحله خميري با اختالف معني دار نسبت  طيغلظت كامل 
- بين ساير تيمارها غلظت در. به ساير تيمارها مشاهده شد

 52با  بترتيبدرصد عصاره مرحله خميري  75و   50هاي 
درصد  100و 75به همراه غلظت  بازدارندگي درصد 69و 

 درصد 51و  53با  بترتيبعصاره مرحله رسيدگي 
هاي ر كنترل كنندگي بر علفتاثي شتريناز بي بازدارندگي

  ).الف - 2جدول (هرز برخوردار بودند 

-غلظت پاسخ به  سس، در بذرضريب سرعت جوانه زني 

 آبي اندام هوايي گندم طي درصد عصاره 100و  75 هاي
مرحله  عصاره طي درصد 100لظت غمرحله پنجه دهي، 
طي  درصد عصاره 100و  75، 50 هايخميري و غلظت
ز نظر آماري در گروه متفاوت نسبت به مرحله رسيدگي ا
آبي اندام هوايي گندم با غلظت عصاره  .شاهد قرار گرفتند

ضريب  درصد كامل طي مرحله رسيدگي باعث كاهش صد
 يگروه آماري متفاوتبذر سس شد و در  سرعت جوانه زني

ها عصاره مرحله پنجه دهي  در بين ساير تيمار. قرار گرفت
 74و  45با  بترتيبرصد د 100و  75در غلظت هاي 

درصد كاهش از كمترين ضريب سرعت جوانه زني 
بيشترين ضريب سرعت جوانه زني با . برخوردار بودند

 25غلظت  پاسخ به درصدي نسبت به شاهد در 5 افزايش
مرحله خميري مشاهده شد، با افزايش  عصاره درصد

 غلظت عصاره در اين مرحله ضريب سرعت جوانه زني
يافت  به طوري كه بيشترين بازدارندگي  كاهش بذر سس 

    ).الف 2جدول ( در غلظت كامل مشاهده شد) درصد 30(
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 اثراتتوان به را ميبذر  زني جوانه از ممانعت يا تاخير
 .نسبت داد متابوليك فرآيندهاي بر هاآللوكميكال اوليه

 توليد سلولي، تقسيم مانند فرآيندهايي و هاواكنش
 توانندمي تنفس غشاء و نفوذپذيري و پايداري ها،هورمون

 مطرح آللوشيميايي مواد براي اثر نقطه و هدف عنوان به
تاخير يا توقف حركت مواد ذخيره اي از طرفي ). 2( باشند

تنش، كمبود فرآيندهاي تنفسي و در نهايت  تحتدر بذور 
تواند مي مواد آللوشيمياييدر حضور  ATPكمبود مستمر 

. نه زني را به دنبال داشته باشدكاهش ضريب سرعت جوا
خروس و سلمه تره كاهش سرعت جوانه زني بذور تاج

). 1(عصاره آبي آفتابگردان گزارش شده است  تحت تاثير
 تاثير تحت بذر زني جوانه سرعت كاهش رسدمي نظر به

 در تواندمي اندام هوايي گندم در موجود آللوشيميايي مواد
 بعدي محصوالت با هرز هايعلف رقابت قدرت كاهش

 آنها اوليه استقرار كاهش نتيجه در و )گياه زراعي تابستانه(
  .مؤثر باشد

بررسي در تحقيقات پيشين  : هاي عاديتعداد گياهچه
هاي عادي در مطالعات جوانه زني علف هرز مورد گياهچه

ه براي گياهان زراعي استفاد معموالًتوجه قرار نگرفته و 
- هايررسي اين صفت در علفب در حالي كه. شده است
هاي هرز در مزرعه تواند بر جمعيت نهايي علفهرز مي

تجزيه واريانس  جدول نتايجبر اساس . تاثير گذار باشد
و غلظت عصاره به همراه اثر متقابل  فنولوژي  مرحله عامل
معني  هاي عادي تاج خروس و سسبر تعداد گياهچه آنها

  ).الف و ب - 1جدول (دار بود 

 حضور تمام اد گياهچه هاي عادي تاج خروس درتعد
درصد  100، غلظت عصاره مرحله پنجه دهي هايغلظت

درصد مرحله رسيدگي كاهش  75غلظت  مرحله خميري و
بيشترين  و  معني داري نسبت به شاهد نشان داد

تيمارهاي فوق پاسخ به  در) درصد 97بيش از (بازدارندگي 
. ر تيمارها مشاهده شداختالف معني دار نسبت به سايبا 

 حضور در تاج خروسبيشترين تعداد گياهچه هاي عادي 

 8درصد عصاره مرحله خميري با افزايش  50و 25غلظت 
ادي نسبت به شاهد مشاهده درصدي گياهچه هاي ع 4 و

مرحله  طي گندمآبي اندام هوايي  اگر چه عصاره .شد
شد  خروس تاج هاي عاديرسيدگي سبب كاهش گياهچه

هاي مختلف عصاره در اين مرحله اختالف بين غلظت اما
هاي آماري معني داري مشاهده نشد، به طوري كه غلظت

تعداد روند تغييرات  .باال بازدارندگي قابل توجهي نداشتند
هاي ظتغل پاسخ به در تاج خروس گياهچه هاي عادي

به روند مشخصي نداشت و مختلف مرحله رسيدگي 
اين امر ، بود) ي در فراز و نشيبتوال( اي صورت دندانه

آللوشيميايي نحوه عمل تركيبات  تواند با تفاوت درمي
  ).الف -2 جدول(باشد مرتبط 

 75 هايغلظتپاسخ به  تعداد گياهچه هاي عادي سس در
 75، 50عصاره مرحله پنجه دهي و سه غلظت  100و 
غلظت  و همچنيندرصد عصاره مرحله رسيدگي  100و

كاهش معني داري نسبت به شاهد  خميريكامل در مرحله 
هاي گياهچه)  درصدي 100(كاهش بيشترين . نشان داد

درصد عصاره  100و  75 هايغلظتعادي سس مربوط به 
 اختالف معني دار معني داربا مرحله پنجه دهي و رسيدگي 

گندم اندام هوايي آبي عصاره  .بودمشاهده  نسبت به شاهد
كاهش  باعثير مراحل مرحله خميري نسبت به سا طي

 كه طوريه ب هاي عادي سس شد،در تعداد گياهچه كمتري
غلظت پاسخ به  در سس بيشترين تعداد گياهچه هاي عادي

درصدي  2با افزايش  عصاره مرحله خميري درصد 25
آبي  افزايش غلظت عصاره با .نسبت به شاهد مشاهده شد

 كاهش سس هاي عاديتعداد گياهچه اندام هوايي گندم
پاسخ  در) درصد 40( كاهشكه بيشترين  طوريه ب ،فتيا

مشاهده شد  عصاره طي مرحله خميريبه غلظت كامل 
  ).ب -2جدول (

اگر چه هاي اين بخش حاكي از آن است كه، برآيند يافته 
هاي پايين تاثير گندم در غلظت آبي اندام هوايي عصاره

ا ندارند ام ذر تاج خروس و سسب چنداني بر جوانه زني
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طور قابل توجهي مي توانند بر تعداد گياهچه هاي عادي ب
باعث كاهش هدايت  مواد آللوشيميايي. تاثير گذار باشند

اي، افزايش تعرق، افزايش دماي برگ و كاهش روزنه
پس از خروج ريشه چه  .)24(شوند فتوسنتز در گياهان مي

گيري يك گياهچه جوان فعاليت و جوانه اوليه يعني با شكل
ي رشدي و تبادالت گازي مانند تنفس، تعرق و فتوسنتز ها

شوند و بديهي است كه تشديد تنفس و تعرق با مطرح مي
چه و چه و ساقهمصرف انرژي گياهچه در تداوم رشد ريشه

اين عوامل . به نوعي در شكل گياهچه نقش خواهند داشت
تواند سبب كاهش به همراه تغييرات توازن هورموني مي

  .ي عادي گرددهاگياهچه

طول گياهچه تاج خروس و سس تحت : طول گياهچه
 آبي اندام هوايي گندم ، غلظت عصارهفنولوژيتاثير مرحله 

)   > P 01/0(اختالف آماري معني داري و اثر متقابل آنها 
  ).الف و ب 1جدول (نشان داد 

به جز (كليه تيمارها  پاسخ به طول گياهچه تاج خروس در
- كاهش معني )ه مرحله رسيدگيدرصد عصار 75غلظت 

 100(كاهش  بيشترين .داري نسبت به شاهد نشان داد
طول گياهچه تاج خروس تحت تاثير عصاره آبي ) درصدي

و در پاسخ به  دهي مرحله پنجه طيگندم اندام هوايي 
، از مشاهده شد عصاره اين درصد 100و 75، 50غلظت  

ميري با مرحله خهوايي گندم طي  طرفي عصاره آبي اندام
توانست با  ي طول گياهچه تاج خروسدرصد 98كاهش 
طول گياهچه . گيرد قرار گروه آماري يك فوق در يتيمارها

خروس در حضور عصاره مرحله رسيدگي نسبت به تاج
مراحل ديگر چندان كاهش نيافت به طوري كه بيشترين 

درصد عصاره اين  75غلظت در  خروسطول گياهچه تاج
 به دست آمد درصد نسبت به شاهد 5 مرحله با افزايش

  ).الف -2شكل (

تيمارها اعمال  طول گياهچه سس در تمامبه طوري كه 
 طوريهشده كاهش معني داري نسبت به شاهد نشان داد، ب
بيشترين . كه با افزايش غلظت طول گياهچه كاهش يافت

دهي و مراحل پنجه عصاره 100و  75بازدارندگي در غلظت
نسبت به شاهد و اختالف درصدي  100خميري با كاهش 

ميزان  . تيمارها به دست آمد معني دار نسبت به ساير
حله بازدارندگي در كمترين و بيشترين غلظت عصاره در مر

  ).ب - 2شكل ( ير بوددرصد متغ 57تا  24خميري بين 

چه اولين بخش از گياهچه است كه با توجه به اينكه ريشه
اين گيرد قرار مي مياييآللوشيمواد  تماسمستقيما در 

آللوپاتيك عصاره بر آن  احتمال وجود دارد كه تاثير مواد
- گزارش شده كه كاهش رشد ريشه. چه باشدساقه بيشتر از

كاهنده اين  به دليل اثر تحت تاثير مواد آللوشيمياييچه 
اكسين و تاثير بازدارنده آنها بر  تقسيم سلوليمواد بر 

و دخالت در تنفس و  )كننده رشد ريشه هاالقاء(
كاهش ). 19و  15، 10(باشد فسفريالسيون اكسيداتيو مي

برنج عصاره تحت تاثير رشد طولي گياهچه تاج خروس 
 Bond and گندم توسط و Xuan et al. ( 2005)  توسط

Turner (2006)  23و  9( گزارش شده استنيز( .  

  نتيجه گيري

پنجه دهي و  عصاره آبي اندام هوايي گندم بويژه طي مرحله
هاي بيشترين بازدارندگي را بر مؤلفه بترتيبرسيدگي 

نتايج مقايسه .  جوانه زني تاج خروس و سس داشتند
 نشان دادآبي اندام هوايي گندم  هاي مختلف عصارهغلظت

به طور كلي با افزايش غلظت عصاره، جوانه زني نهايي،  كه
 و تعداد گياهچه هاي عادي، ضريب سرعت جوانه زني

پيدا  معني داري كاهش تاج خروس و سس طول گياهچه
 100(غلظت كامل  تحت تاثيركرد و بيشترين بازدارندگي 

با توجه به اختالف كم پتانسيل  مشاهده شد، )درصد
تواند ناشي از افزايش غلظت مواد اين امر مياسمزي 

آبي اندام  هاي پايين عصارهغلظت .باشدآللوشيميايي 
صفات مورد بررسي نداشتند و بر نداني گندم تاثير چ هوايي

اين مطلب . حتي در برخي صفات اثرات مثبت ديده شد
بيانگر وابستگي پديده آللوپاتي به غلظت مواد آللوشيميايي 
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است و ممكن است با تغيير غلظت اين مواد اثر 
  .دارندگي يا تحريك كنندگي بدست آيدباز

و دگرآسيبي هاي انجام شده در زمينه با توجه به پژوهش
پاسخ قابل انتظار از يك توان گفت، مي پژوهشنتايج اين 

هاي مختلف ماده به غلظت يفرآيند فيزيولوژيك
آللوشيميايي گاهي اوقات از يك روند كاهشي پيروي 

تواند بدليل استفاده از عصاره خام اين روند مي ،كند نمي
 تحت تاثيرهاي هرز رشد علفكاهش در مجموع  .باشد
در  نقش مؤثري داراي پتانسيل آللوپاتي ن زراعيگياها

هاي هرز دارد و الزم كنترل بيولوژيك و غير شيميايي علف
هاي شيميايي علفكشاست در راستاي كاهش وابستگي به 

 .با جزئيات بيشتري مورد بررسي قرار گيرد
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Evaluation of allelopathic effects of aqueous extracts of wheat 
shoot in different stages of phenology on seed germination and 

early growth of weed species 
Rahmati E.1, AghaAlikhani M.1, Maighani F.2 and Dehghani F.1 

1 Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, I.R. of Iran 
2 Weed Research Division, Institute of Plant Protection Research, Tehran, I.R. of Iran 

Abstract 

In order to study the allelopathic potential of wheat aqueous extract on germination and 
early growth of two summer weeds (redroot pigweed and dodder) two separate 
experiments were conducted using randomized complete block design with 3 
replications. Plant materials for extracting were obtained from our original wheat field 
which has been grown in research field of Tarbiat Modares University during 2010 – 
2011 growing season. In each experiment wheat areal parts in three phenological stages 
(tillering, soft dough and physiological maturity) were extracted into different 
concentrations of (25, 50, 75 and 100%). The extracts were treated on weed seeds 
following to the procedures of International Seed Testing Association (ISTA). The 
result showed that wheat shoots extracts have allelopathic effects depending to the stage 
of plant phenology and the weeds species sensitivity. In general, increasing  
concentrations of  extract significantly reduced final germination, the number of normal 
seedlings, coefficient of velocity and length of weeds seedling, So that the highest 
inhibitory was observed in complete concentration (100 percent). Overall, the extracts 
of wheat shoot particularly in tillering and maturity stages have the most negative effect 
on germination indices of redroot pigweed and dodder respectively. This finding is 
agreeing with total phenol measurement of wheat extract especially in tillering stage. 
Therefore application of wheat green manure in tillering stage or mixing the plant 
residues with the soil could be considered as a non-chemical strategy for weed control 
in following summer crops.   

Key words: Biomass, Germination indices, Amaranthus retroflexus, Cuscuta 
compestris Weed Management 
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