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  یگندم در تناوب زراع يایبقا یآللوپات یاثرات احتمال

  3آرام یه وجدانیو سم 2، گودرز احمدوند1یمانی، فاطمه سل1انیژن سعادتیب

 نا یسیزراعت دانشگاه بوعل یکارشناس يدانشجو 3نا، یسیراعت دانشگاه بوعلار گروه زیاستاد 2ارشد زراعت، یان کارشناسیدانشجو1

  دهیچک
اهان موجود یو عملکرد گ یزنجوانه يتواند به صورت مضر بر روی، ميکشاورز يهاستمیاز تداخل در اکوس یسمیبه عنوان مکان یآللوپات

نا یسیعلدانشگاه بو يبذر دانشکده کشاورز يولوژیزیشگاه فیدر آزما ین پژوهش در قالب سه طرح کامال تصادفیا .در تناوب اثر بگذارد
. بود) درصد 100و  80، 60، 40، 20، 0(گندم  يایبقا یعصاره آب يهاشامل سطوح غلظت یشیآزما يهاماریت. انجام شد 1387در سال 

نشان داد که اثر  یج بررسینتا. فاده قرارگرفتندشات مورد استیجهت آزما یرقم اوکاپ ي، چغندر رقم زرقان و کلزاییبذور جو رقم ماکو
بذور هر سه گونه  یزنسرعت جوانه) =01/0P( دار بودیبذور جو، چغندر و کلزا معن یه صفات مورد بررسیگندم بر کل يایبقا یعصاره آب
بذور جو،  یزنت جوانهدرصد عصاره گندم، سرع 100کاهش نشان داد و در غلظت  يداریسطوح عصاره گندم به طور معن یدر تمام

دار عصاره گندم بر صفات درصد و یر معنین تاثیشتریدر بذور چغندر، ب. درصد کاهش نشان داد 54و  67، 87ب یچغندر و کلزا به ترت
نشان داد و  يداریاهچه جو نسبت به شاهد کاهش معنیدرصد عصاره گندم وزن تر و خشک گ 60از غلظت . مشاهده شد یزنسرعت جوانه

ر سطوح عصاره گندم، ین تاثیشتریدر بذور کلزا، ب. درصد کاهش داشت 28و  4/60ب یعصاره آن، دو صفت مذکور، به ترت100غلظت  در
ش نشان داد که بذور کلزا از یج سه آزماینتا یبه طور کل. حاصل شد یزنر بر درصد جوانهین تاثیاهچه و کمتریبر صفات وزن تر و خشک گ

  .گندم داشتند یرا از عصاره آب يریر پذین تاثیاهچه، کمتریات گیجو از نظر خصوصو بذور  یزننظر جوانه
  .، عصاره گندم، تناوبیآللوپات :يدیکل يها واژه

  

Probable allelopathic effects of wheat extracts in the crop rotation 
1Bijan Saadatian, 1Fatemeh Soleymani 2Goudarz Ahmadvand and 3Somaye Vojdani aram 

1M.sc Students, 2Assistant Prof, 3 B.se student Bu-Ali Sina University  

Abstract 

Allelopathy can affect seed germination and yield of crops in the crop rotation ax an intractive mechanism in 
agricultural echosystems. This stady was done by carried out three compeletly randomized block design at Agricultural 
Faculity of Bu-Ali Sina University, in 2008. experimental treatments were water extracts of wheat at 6 levels (0, 20, 40, 
60, 80 and 100%) and seeds barley (Macuei cv), suger beet(Zarghan cv) and canola (Okapi). The results showed that all 
considerated characters were affected significantly (p=0.01) by wheat extracts. Germination rate of three spicies was 
decreased by all levels of wheat extracts, so that germination rate of barley, suger beet and canola seeds was decreased 
87, 67 and 54%, respectively at 100% concentration extract in compare with control. The highest effect of extract on 
germination percentage and rate was observed in suger beet seeds. Seedling fresh and dry weight of barley decreased 
significantly from 60% concentration upward. At 100% concentration, both above mentioned characters decreased, 60.4 
and 28% in comare with control. The highest effect of extracts was observed in seedling fresh and dry weight of canola 
and the lowest one on the germination characters. At all the results of three experiments showed that germination 
characters of canola seeds and seedling characters of barley had the lowest resposability to wheat extracts. 
Key words: Allelopathy, Wheat extract, Crop rotation. 

  مقدمه
بات ید ترکیق تولیگر از طریسم دیکروارگانیا میاه یسم بر گیکروارگانیک میا یاه یک گیم یر مستقیا غیم یا مضر، مستقید یاثرات مف یآللوپات
تواند به یم يکشاورز يهاستمیاز تداخل در اکوس یسمیبه عنوان مکان یآللوپات). 4(باشد  یم طیآنها در مح يمختلف و رهاساز ییایمیش

 یبات فنولینشان دادند که ترک) 1(و همکاران ییضایب .) 2(اهان موجود در تناوب اثر بگذاردیو عملکرد گ یزنجوانه يصورت مضر بر رو
چه ذرت شهیو رشد ر یزناز جوانه يری، باعث جلوگیمیآنز يندهایجاد اختالل در فرآیق ایکاه و کلش گندم، از طر یموجود در عصاره آب
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). 3(د یچه جو گردشهیو طول ر یزنمختلف گندم دروم سبب کاهش جوانه يهاحاصل از اندام یگر عصاره آبید یقین در تحقیهمچن. شد
مه خشک رو به یژه در مناطق خشک و نیدر سطح خاك به و یاهیگ يایحفاظت شده و حفظ بقا يهال به استفاده از شخمیامروزه تما

هدف . رسدیبه نظر م يتناوب ضرور يبر محصوالت بعد یاهان زراعیگ يایک بقایآللوپات یثرات احتمالا یلذا لزوم بررس. ش استیافزا
  .محصوالت موجود در تناوب با آن بود یزنجوانه يهامولفه يگندم بر رو يایک بقایآللوپات یاثرات احتمال ین پژوهش بررسیازا

  ها مواد و روش
انجام  1387نا در سال یسیعلدانشگاه بو يبذر دانشکده کشاورز يولوژیزیشگاه فیدر آزما یفپژوهش حاضر در قالب سه طرح کامال تصاد

ه عصاره یبه منظور ته. بود) درصد 100و  80، 60، 40، 20، 0(گندم  يایبقا یعصاره آب يهاشامل سطوح غلظت یشیآزما يهاماریت. شد
گرم از پودر  100اب شد سپس ی، پس از هوا خشک شدن آسيکشاورز دانشکده یشده از مزرعه آموزش يگندم جمع آور يای، بقایآب

 2ک پارچه کتان یکر قرارگرفت، مخلوط حاصل از یدستگاه ش يساعت رو 24د و به مدت یتر آب مقطر اضافه گردیلیلیم 1000حاصل به 
واتمن  یان محلول حاصل از کاغذ صافیر پاد. دیوژ گردیفیدور سانتر 3000قه و با سرعت یدق 30ه عبور داده شد و در ادامه به مدت یال

بذور . ن محلول با آب مقطر به دست آمدیا يق سازیها از رقر غلظتید و سایمنظور گرد% 100عبور داده شد و به عنوان عصاره  1شماره 
درصد  5/2م یدد سیپوکلریقه در محلول هیدق 2به مدت  یجهت ضدعفون یرقم اوکاپ ي، چغندر رقم زرقان و کلزاییجو رقم ماکو
-شیدیدر پتر 1ل شماره یکاغذ واتمن استر ياه بر رویعدد از بذر سالم هر گ 25. سپس سه بار با آب مقطر شستشو داده شدند. قرارگرفتند

ناتور با یرمها به داخل ژشیدیپتر. دیه شده به هر کدام اضافه گردیته يهاتر از غلظتیلیلیم 10متر قرار داده شد و یسانت 7با قطر دهانه  يها
، یزنار جوانهیمع. گرفتن صورتیزده در ساعات معشمارش روزانه بذور جوانه. مطلق منتقل شدند یکیگراد و تاریدرجه سانت 25 ±2يدما

چه اهیچه، وزن تر گچه و ساقهشهیثابت شد طول ر یزنان روز هفتم که جوانهیدر پا. دیهر گونه لحاظ گرد يستا برایبر طبق دستورالعمل ا
  . دیمحاسبه گرد 2و  1 يهااز فرمول یزنو درصد و سرعت جوانه يریگزده اندازهبذور جوانه
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- سرعت جوانه Rsش، یدیتعداد بذور داخل پتر T مارش،ش یانیزده در روز پاتعداد بذور جوانه S، یزندرصد جوانه GPها، ن فرمولیدر ا 

درجه  72 يساعت در آون با دما 24ها به مدت اهچهیگ. باشندیام مiتعداد روز تا شمارش  Niام و iزده در روز تعداد بذر جوانه Si، یزن
ها ز دادهیآنال. شدند ياهیل زاویانس تبدیه واریقبل از تجز يدرصد يهاداده. ن شدندیگرم توز 001/0 يگراد خشک و سپس با ترازویسانت

  .انجام گرفت% 5ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح نیانگیسه میو مقا SAS 9.1با نرم افزار 

  ج و بحثینتا
عصاره  .)=01/0P(دار بود یبذور جو، چغندر و کلزا معن یه صفات مورد بررسیگندم بر کل يایبقا یش نشان داد، اثر عصاره آبیج آزماینتا
-که سرعت جوانه یدرحال. داشت يداریر معنیبذور جو، چغندر و کلزا تاث یزن، بر درصد جوانه20يباال يهاگندم در سطوح غلظت یآب

 یزنعصاره گندم، سرعت جوانه 100کاهش نشان داد و در غلظت  يداریسطوح عصاره گندم به طور معن یبذور هر سه گونه در تمام یزن
درصد عصاره گندم، وزن تر و  60از غلظت ). 3و 2، 1جداول(درصد کاهش نشان داد 54و  67، 87ب یدر و کلزا به ترتبذور جو، چغن
 4/60ب یعصاره گندم دو صفت مذکور، به ترت100که در غلظت  ينشان داد به طور يداریاهچه جو نسبت به شاهد کاهش معنیخشک گ

دار یچه جو معنچه به ساقهشهیاثر سطوح عصاره گندم بر صفت نسبت ر). 1جدول(درصد کاهش را نسبت به شاهد دارا بودند 28و 
 چه چغندرچه به ساقهشهیاهچه و نسبت ری، وزن تر و خشک گیزنگندم بر صفات سرعت جوانه یسطوح غلظت عصاره آب). 1جدول(نشد
اهچه یداشت اما وزن خشک گ يداریدم، کاهش معندرصد عصاره گن 20اهچه چغندر در سطوح باالتر از غلظت یوزن تر گ. شددار  یمعن

دار عصاره گندم بر یر معنین تاثیشتریدربذور چغندر، ب). 2شکل(دار بودیتفاوت معن يعصاره گندم با شاهد دارا 100آن تنها در غلظت 
صد کاهش را نسبت به شاهد در 67و  71ب ین غلظت، به ترتیکه در باالتر يمشاهده شد به طور یزنصفات درصد و سرعت جوانه جوانه
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نسبت به شاهد  يداریگندم قرارگرفت و تفاوت معن یر سطوح عصاره آبیبذور کلزا، تحت تاث یزنصفات جوانه یتمام). 2شکل(دارا بودند
 يادیش زیاچه افزچه به ساقهشهیچه کلزا، نسبت رار کم ساقهیل رشد بسیعصاره گندم، به دل 100و  80 يهادر غلظت). 3جدول(نشان داد

ر سطوح عصاره ین تاثیشتریب). 3جدول(چه آن بودشهیچه کلزا نسبت به رعصاره گندم بر ساقه يشتر سطوح باالیر بیاز تاث ینشان داد که حاک
  ).  3جدول(کلزا حاصل شد یزنر بر درصد جوانهین تاثیاهچه و کمتریگندم، بر صفات وزن تر و خشک گ

  
  جو یزنگندم بر صفات جوانه يایبقا یاثر سطوح غلظت عصاره آب -1جدول

  
  ماریت

درصد 
  یزنجوانه

  یزنسرعت جوانه
  )بذر در روز(

  اهچهیوزن تر گ
  )گرم(

  اهچهیوزن خشک گ
  )گرم(

چه به شهینسبت ر
  چهساقه

  a98  a7/17  a176/0  a014/0  a65/0  شاهد
20%  a92  b3/14  a179/0  a015/0  a60/0  
40%  b76  c7/9  a167/0  a015/0  a64/0  
60%  c41  d1/5  b115/0  b012/0  a59/0  
80%  d22  e4/2  bc088/0  b010/0  a49/0  
100%  d18  e2/2  c069/0  b010/0  a42/0  

 ندارند% 5در سطح احتمال  يدار یک حرف مشترك، تفاوت معنیحداقل  يدارا يها نیانگیم
  

  چغندرقند یزنگندم بر صفات جوانه يایبقا یاثر سطوح غلظت عصاره آب -2جدول
  
  ماریت

درصد 
  یزنجوانه

  یزنسرعت جوانه
  )بذر در روز(

  اهچهیوزن تر گ
  )گرم(

  اهچهیوزن خشک گ
  )گرم(

چه به شهینسبت ر
  چهساقه

  a92  a8/5  a246/0  ab015/0  bc6/0  شاهد
20%  a89  b7/4  a216/0  a018/0  c49/0  
40%  b78  bc1/4  b153/0  abc013/0  bc67/0  
60%  c64  c7/3  bc123/0  abc012/0  b9/0  
80%  d52  d8/2  c1/0  bc006/0  a25/1  
100%  e26  e9/1  d04/0  c005/0  bc71/0  

  ندارند% 5در سطح احتمال  يداریک حرف مشترك، تفاوت معنیحداقل  يدارا يهانیانگیم
  

  کلزا یزنگندم بر صفات جوانه يایبقا یاثر سطوح غلظت عصاره آب -3جدول
  
  ماریت

درصد 
  یزنجوانه

  یزنسرعت جوانه
  )در روزبذر (

  اهچهیوزن تر گ
  )گرم(

  اهچهیوزن خشک گ
  )گرم(

چه به شهینسبت ر
  چهساقه

  a100  a5/22  a049/0  a0036/0  a44/1  شاهد
20%  a100  b1/20  a050/0  a0035/0  b87/0  
40%  b90  c9/12  b018/0  ab0033/0  cd31/0  
60%  b90  cd11  b011/0  b0029/0  bc65/0  
80%  b86  d3/10  c001/0  c0001/0  a2  
100%  b88 d2/10  c001/0  c0001/0  a2 

  .ندارند% 5در سطح احتمال  يداریک حرف مشترك، تفاوت معنیحداقل  يدارا يهانیانگیم
و بذور جو در صفات وزن تر و خشک  یزنش نشان داد که بذور کلزا در صفات درصد و سرعت جوانهیج سه آزماینتا یبه طور کل

    .داشتند يها برترر گونهیگندم، نسبت به بذور سا یعصاره آب يهااهچه، در سطوح غلظتیگ
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