
 
1392سال / 1شماره  23جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار  

 

    (.Amaranthus retroflexus L)تاج خروس ریشه قرمزعصاره آبی  اثرات آللوپاتیک
  لوبیا و اجزاء عملکرد بر عملکرد
2و تارا نامداري *1روح اله امینی  

  
  2/10/91: تاریخ پذیرش   20/12/90:تاریخ دریافت

 استادیار گروه اکوفیزیولوژي گیاهی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز  1- 
  نش آموخته کارشناسی ارشد گروه اکوفیزیولوژي گیاهی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز دا -2

Email: ramini58@gmail.com, r_amini@tabrizu.ac.ir     مسئول مکاتبه*

  
  

  چکیده
 ،لوبیا بـه اثـرات آللوپاتیـک عصـاره آبـی انـدام هـوایی تـاج خـروس ریشـه قرمـز            العملعکس به منظور ارزیابی

آزمایش به صـورت فاکتوریـل   . اجرا  شد 1389آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز در سال 
و عصـاره   )خمین، گلـی و پـاك  ( لوبیافاکتورها شامل سه رقم . تکرار اجرا شد چهارو بر پایه بلوك هاي کامل تصادفی با 

. درصد حجمی بودنـد  20و  15، 10، 5، )شاهد آب مقطر(هاي هوایی تاج خروس ریشه قرمز در غلظت هاي صفر آبی اندام
کاربرد عصاره آبـی  . شددار لوبیا معنی  برگ کلروفیل شاخصو  تعداد برگ در بوته ،عصاره آبی بر ارتفاع بوته تیمارثر ا

لوبیا شد ولی اختالف معنـی داري بـین     برگ کلروفیل شاخصو ارتفاع بوته  ،عث کاهش تعداد برگ در بوتهتاج خروس با
تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکـرد  صفات  ،همچنین. درصدهاي مختلف عصاره وجود نداشت

تعـداد دانـه در بوتـه اخـتالف      از نظر  ختلف عصاره آبیغلظت هاي م .قرار گرفتندعصاره آبی تحت تاثیر تیمار دانه لوبیا 
بـه طوریکـه کمتـرین     ،افزایش غلظت عصاره آبی باعث کاهش معنی دار وزن صد دانه لوبیا شد. معنی داري باهم نداشتند

باعـث کـاهش معنـی دار      درصـد  10افزایش غلظت عصاره تـا  . عصاره آبی بود درصد 20وزن صد دانه مربوط به غلظت
تـاثیر  . تـاثیر معنـی داري بـر ایـن صـفات نداشـت       درصـد  20دانه و بیولوژیک لوبیا شد ولی افزایش آن تا غلظت  عمکلرد

در بین ارقام . عصاره آبی تاج خروس بر کاهش عملکرد دانه ارقام لوبیا بیشتر به وسیله کاهش در وزن دانه اعمال گردید
رقم محلی خمین بیشترین عملکرد بیولوژیک و دانـه را  . وته را داشتلوبیا رقم گلی بیشترین تعداد برگ در بوته و ارتفاع ب

  . داري باهم نداشتنددر بین ارقام داشت و ارقام گلی و پاك از این نظر اختالف معنی
  

 .آللوپاتی، تاج خروس ریشه قرمز، لوبیا، عصاره آبی، عملکرد دانه :واژه هاي کلیدي
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Abstract 

In order to evaluate the response of common bean to allelopathic effects of shoot aqueous 

extract of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.), a greenhouse experiments was conducted in 

Faculty of Agriculture, University of Tabriz in 2010. The experiment was conducted as factorial 

experiment based on randomized completely block design with four replications. The factors were 

included three common bean cultivars (Khomein, Gholi and Pak) and redroot pigweed shoot 

aqueous extract concentrations at 0 (control), 5, 10, 15, and 20% (m/v). The effect of redroot 

pigweed shoot aqueous extract concentrations was significant on common bean height, leaf number 

per plant and leaf chlorophyll index (SPAD). Redroot pigweed shoot aqueous extract reduced the 

plant height, leaf number per plant and SPAD of common bean but there was no significant 

difference among extract concentrations. Also the effect of redroot pigweed shoot aqueous extract 

was significant on seed number per plant, 100-seeds weight, biological and grain yield of common 

bean. The seed number per plant was not significantly different at redroot pigweed shoot aqueous 

extract concentrations. Increasing the concentration of redroot pigweed water extract reduced 

common bean 100-seeds weight significantly and the lowest value was attributed to 20% aqueous 

extract concentration. Increasing the aqueous extract concentration from 0 to 10% reduced common 

bean biological and grain yield significantly, but increasing up to 20% had no significant effect on 

them. The effect of redroot pigweed aqueous extract on yield loss of common bean cultivars was 

mainly exerted through reduction in seed weight. The cultivar Gholi had the greatest plant height 

and leaf number per plant among common bean cultivars. The cultivar Khomein had the greatest 

biological and grain yield and the difference between cultivar Gholi and Pak was not significant. 
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  مقدمه
حبوبات مهمترین منبع غذایی بشر و لوبیا از 

در بین . مهمترین حبوبات جهان محسوب می شود
 111310حبوبات آبی، لوبیا از نظر سطح زیر کشت با 

هکتار مقام اول را در ایران دارد که تولید ساالنه آن 
از ده گونه ). 2008فائو (تن می باشد  216130معادل 

  A. retroflexusگونه ، Amaranthusمتعلق به جنس 
-یکی از مشکل ساز ترین علف) تاج خروس ریشه قرمز(

-هاي تولید کشاورزي به شمار میهاي هرز در سیستم

رود و به عنوان علف هرز در مزارع برخی از گیاهان 
آفتابگردان و لوبیا شناخته  زراعی نظیر ذرت، سویا،

تاج  ،همچنین). 1994 همکاران هوراك و( استشده 
روس سومین علف هرز غالب دو لپه اي در سطح خ

در شرایط مزرعه هجوم ). 2000رونالد (جهان است 
هاي هرز یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد علف

ها از زمان آغاز گیاهان زراعی می باشد و این گونه
اند کشاورزي به همراه گیاهان زراعی رشد کرده

جام شده در تحقیقات ان). 2005ناروال و همکاران، (
درصد تلفات  10سطح جهان حاکی از آن است که 

هاي هرز لفمحصوالت کشاورزي ناشی از رقابت ع
هاي هرز نه تنها علف ).1380 کوچکی و همکاران(است 

کنند  براي جذب نور، آب و مواد غذایی با لوبیا رقابت می
بلکه در عملیات برداشت مشکل ایجاد کرده و کیفیت 

تاج  ).1989 راجرز اوگ و(دهند  یمحصول را کاهش م
خروس به طور معنی داري تنفس، سرعت رشد نسبی 

)RGR( سرعت آسیمیالسیون خالص ،)NAR( وزن تر ،
ریشه، تثبیت نیتروژن در گره ها، غلظت کلروفیل و تولید 

چانیاگو و همکاران ( دهدمیبیومس را در سویا کاهش 
2006.(  

گیاه بر گیاه  آللوپاتی به اثرات مضر یا مفید یک 
دیگر به وسیله آزاد کردن مواد بازدارنده از گیاهان در 

اي، شستشو، تبخیر محیط رشد از طریق ترشحات ریشه
رایس (شود و یا از طریق تجزیه بقایاي گیاهی گفته می

تحقیقات نشان داده است که از خاصیت ). 1984

هاي توان در مدیریت علفآللوپاتی گیاهان زراعی می
). 1998، ان و همکاران 1984 ایسر(ستفاده کرد هرز ا

- مشاهده کردند که بقایاي سلمه) 1983(بهومیک و دال 

رشد  ،و تاج خروس) Chenopodium album(تره 
عصاره اندام هویی تاج . ذرت و سویا را کاهش دادند

خروس ریشه قرمز اثرات کاهشی بر جوانه زنی گندم، 
قند، کلزا، کاهو، و  جو، ذرت، سویا، آفتابگردان، چغندر

آالم و (پتري و گلدان داشت  محیطسورگوم در 
، دوس 2003، کوستئا و همکاران 2001همکاران 

 ) 2009(رضایی و یارنیا  ).2004سانتوس و همکاران 
عصاره ریشه و اندام هوایی تاج  مشاهده کردند که

و   خروس ریشه قرمز، عصاره اندام هوایی سلمه تره
از  )Cynodon dactylon( وم مرغعصاره ریشه و ریز

عصاره ریشه سلمه . جوانه زنی گلرنگ جلوگیري کرد
تره و اندام هوایی مرغ وزن خشک گیاهچه و درصد 

. ندکاهش داد درصد 80و  52به ترتیب جوانه زنی را 
تاج خروس همچنین باعث کاهش شدیدي در عصاره 

. گردیدو سطح برگ گلرنگ ) درصد 20(ارتفاع بوته 
 16گلرنگ را از دانه بقایاي تاج خروس عملکرد  ،نهمچنی

). 2005ویلیام و همکاران (درصد کاهش داد  20تا 
تره جوانه زنی چغندر قند و ذرت را حدود عصاره سلمه

 ،همچنین). 2000سارنیاس (درصد کاهش داد  60
تره رشد ذرت، گندم و سویا را کاهش داد عصاره سلمه

  ). 2001 آالم و همکاران(
در مطالعه اثرات آللوپاتیک بقایاي ) 1988(س منگ

بر رشد گیاهچه  )Amaranthus palmeri( تاج خروس 
 .Sorghum bicolor L(اي هاي سورگوم دانه

Moench( کلم ،)Brassica oleracea, var. capitata 

L.( هویج ،)Daucus carota L. ( و پیاز)Allium 

cepa L. (ر نتیجه اثر مشاهده نمود که رشد ارقام کلم د
رشد ریشه از آللوپاتیک تاج خروس کاهش یافت و 

هاي باالي عصاره تاج اي توسط غلظتسورگوم دانه
 )1994(قاسم . شد ممانعت ، به شدتخروس در خاك

گندم دوروم  بررا خروس آللوپاتیک سه گونه تاج  اتاثر
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-عصاره اندام. داددر شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار 

 Amaranthus هاي گونهتاج خروس هوایی و ریشه 

retroflexus L. ،Amaranthus blitoides S. Wats  و
Amaranthus gracilis Desf  جوانه زنی، طول

هاي کلئوپتیل، طول ریشه و وزن خشک ریشه گیاهچه
هاي اندام عصاره ،همچنین. ندرا کاهش داددوروم گندم 

شه هاي ریهوایی تاثیر بیشتري در مقایسه با عصاره
، م هواییریشه گندم در مقایسه با اندا و داشتند

. نشان دادحساسیت بیشتري نسبت به اثرات آللوپاتیک 
مشاهده کردند ارقام زراعی ) 2008(ماتیاسن و همکاران 

 .Aو  Amaranthus cruentus(تاج خروس 

hypochondriacus ( طول ساقه و ریشه علفهاي هرز
چچم یکساله  و) L.  agrestis Veronica(سیزاب 

)Lolium perenne L. ( دهدمیکاهش  درصد 50را تا .
غلظت کم مواد آللوپاتیک به دست آمده از سلمه تره به 

) Phaseolus acutifolius( داري رشد لوبیاطور معنی
هاي باالتر مواد آللوپاتیک، در غلظت. را کاهش داد

-هاي اولیه از بین رفتند و رشد گیاه به طور معنیریشه

). 1996 اوسورنیو و همکارانجیمنز (داري کاهش یافت 
تاج  عصاره به دست آمده از برگ، ساقه و ریشه

اثر ) Amaranthus spinosus(خروس خاردار 
علف ستاره و رشد جوانه زنی بازدارندگی بر 

)Parthenium hysterophorus L.(  داشت)این و سو
عصاره حاصل از برگ در غلظتهاي ). 2004 همکاران

و محتوي پروتئین را تا % 82محتوي کلروفیل را تا  ،باال
عصاره ساقه تاج خروس همچنیمن . کاهش داد% 65

و  29را به ترتیب تا  Partheniumرشد ریشه و ساقه 
گزارش ) 2009(امینی و همکاران  .کاهش داد%  26

کردند که ارقام گندم عکس العمل متفاوتی به اثر 
 .داشتند (.Lolium rigidum L) آللوپاتیک چچم یکساله

آللوپاتیک تاج خروس ریشه قرمز بر  اثربا ارزیابی 
العمل ارقام مختلف توان عکسمیلوبیا ارقام مختلف 

تاج خروس ریشه  لوبیا را نسبت به مواد بازدارنده 
دار مواد در صورت وجود اثر معنی. بررسی نمود ،قرمز

بایستی آللوپاتیک تاج خروس بر رشد و عملکرد لوبیا، 
هرز، روشهایی هاياز طریق سیستم مدیریت تلفیقی علف

استفاده شود تا بقایاي اندام هوایی تاج خروس در 
تحقیق حاضر با هدف لذا . مزرعه به حداقل کاهش یابد

عصاره آبی اندام هوایی تاج اثر آللوپاتیک بررسی 
صفات مورفولوژیک، برخی خروس ریشه قرمز بر 

  .انجام گردیدد دانه ارقام لوبیا عملکرد و اجزاي عملکر
  

  هامواد و روش
در گلخانـه تحقیقـاتی    1390این آزمایش در سال 

آزمایش بـه  . دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز اجرا شد
هاي کامل تصادفی صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

تیمارهاي آزمایش شامل غلظـت  . با چهار تکرار اجرا شد
حجمی عصاره آبی  -وزنی د درص 20و  15 ،10، 5هاي 

هرز تاج خروس ریشه قرمز بـه همـراه   اندام هوایی علف
محلـی خمـین،    (تیمار شاهد بدون عصاره و ارقام لوبیـا  

  .تیمارهاي آزمایشی بودند) گلی و پاك
هــاي تــاج خــروس ریشــه قرمــز از مزرعــه بوتــه

در اواخـر  تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه تبریـز   
و قبل از وارد شدن بـه فـاز زایشـی    دوره رشد رویشی 

براي تهیـه   تاج خروس برگ ساقه و از. آوري شدند جمع
هوایی تـاج خـروس   بخش اندام. عصاره آبی استفاده شد

ــد و     ــدا گردی ــه ج ــل طوق ــز از مح ــه قرم ــس از  ریش پ
هـا   حذف نا خالصی به منظورها شستشوي ساقه و برگ

 در محـیط  شـد و و خاك موجود روي آنها، قطعه قطعـه  
پـس  . درجه سانتی گراد خشک گردیـد  25ي سایه با دما

از آن جهت اطمینان از خشک شدن کامل آنها در آون با 
سـاعت مجـددا    24درجه سانتی گراد به مـدت   30دماي 

پس از پودر کردن توسط دستگاه آسـیاب،  . خشک شدند
. تا زمان مصـرف نگهـداري شـدند    و لها در یخچانمونه

 درسـاعت در دمـاي اتـاق     72به مدت پودر تاج خروس 
جدا شدن بهتر پس براي س قرار گرفت وآب مقطر  داخل

تـاج خـروس، مخلـوط حاصـل      مواد محلول اندام هوایی
دور در  75سـاعت بـا سـرعت     یـک روي شیکر به مـدت  
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تـاج  به منظور جـدا کـردن بقایـاي    . دقیقه به هم زده شد
پارچـه   توسـط  مخلـوط حاصـل   از عصـاره آن،  خروس
صــاف  دواتمــن شــماره وغــذ صــافی کاو ســپس  نخــی

ــد ــال   . گردی ــاربرد، در یخچ ــان ک ــدت زم عصــاره در م
 درصـد  5جهـت تهیـه عصـاره بـا غلظـت      . نگهداري شـد 

میلـی   100گرم از پودر مورد نظـر   5، به حجمی -وزنی 
لیتر آب مقطر اضافه شد و دیگر غلظت ها نیز بـه همـین   

و سـانتی متـر    20گلدان هایی با قطـر   .ترتیب تهیه شدند
 900سانتی متر انتخاب و در داخل هـر گلـدان    22ارتفاع 

در هـر  . ریخته شـد با بافت لومی شنی گرم خاك مزرعه 
قبل از ظهـور مرحلـه   . عدد بذر لوبیا کاشته شد 10گلدان

در ، عمل تنک صورت گرفت و تعـداد بوتـه   ايسه برگچه
 یناولـ از مرحله ظهور . عدد کاهش یافت سههر گلدان به 

هفتـه پشـت سـرهم،     چهـار بـه مـدت    ايچهسه برگبرگ 
هاي مختلف عصاره غلظت ،اي یک بار با آب آبیاريهفته

آبیـاري   .شـد  اضـافه ها گلدان بهتاج خروس ریشه قرمز 
میانگین دمـاي روزانـه و   . هر سه روز یک بار انجام شد

ــه ترتیــب   ــه ب درجــه ســانتیگراد،  18و  25شــبانه گلخان
یکرومول بر ثانیه م 700و شدت نور % 60رطوبت نسبی 

بـراي جلـوگیري از آلـودگی     ،همچنـین . بر متر مربع بود
در مرحلـه پـر شـدن نیـام،     هـاي لوبیـا   بوته ،لوبیا به کنه

توسط کنه کش پروپارژیت با دز یک در هزار سم پاشی 
  .شدند

  
  اندازه گیري صفات 

در تعداد بـرگ  در مرحله حداکثر رشد رویشی، 
شـمارش   یـزش برگهـا  قبـل از شـروع ر   لوبیـا بوتـه  هـر  

 از بــرگ کلروفیــلشــاخص  گیـري  انــدازه بــراي .گردیـد 
 یـا  بعد به) ايبرگچه سهبرگ  سومین ظهور( V4 مرحله
ــل ــه هــر زایشــی مراحــل از قب ــل  شــاخص هفت  کلروفی

)SPAD (هـاي بوتـه  پـایین  و وسـط  ،بـاال  هايقسمت از 
 توسـط  لوبیـا  هاي بوته هابرگ شدن زرد از قبل تا لوبیا

 و گیـري  انـدازه SPAD 502) ( وفیـل سـنج  کلر دسـتگاه 
- اندازه لوبیاارتفاع بوته  ،در انتهاي دوره رشد. شد ثبت

تعـداد   ،رسـیدگی فیزیولوژیـک  پـس از   .گیري و ثبت شد
بوته هاي هـر واحـد    سپس. محاسبه گردید نیام در بوته

در آون بـا  شد و پس از خشک شدن،  برداشتآزمایشی 
، بـراي  سـاعت  48دت درجه سانتی گراد بـه مـ   78دماي 

در مرحلـه بعـدي   . شـد تـوزین  تعیین عملکرد بیولوژیک، 
تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانـه انـدازه   

  . گیري و ثبت گردید
  

  محاسبات آماري
 هداشـت نرمـال  از آزمایش توزیع هاي حاصل داده

اسـتفاده از   با تجزیه واریانس. و نیاز به تبدیل داده نبود
 و انجام گرفـت    SPSS16و MSTATC  هايرنرم افزا

دانکـن در  چنـد دامنـه   ها توسط آزمـون  مقایسه میانگین
  . درصد صورت گرفت 5سطح احتمال 

 
  نتایج و بحث
   ارتفاع بوته

ارتفاع بوته لوبیا  برو عصاره آبی  رقماثر 
ولی اثر متقابل رقم در غلظت عصاره آبی  شد،معنی دار 

کاربرد ). 1جدول (دار نشد  بر ارتفاع بوته لوبیا معنی
سبب ایجاد  درصد 20 و 15در غلظت هاي  عصاره آبی

. )2جدول ( دار نسبت به شاهد شداختالف ارتفاع معنی
ارتفاع بوته از نظر  درصد 10و 5عصاره آبی  هايتیمار

بوته ارتفاع  بیشترین. نداشتندشاهد با داري تفاوت معنی
و 15، 10، 5ارهاي بین تیم مربوط به تیمار شاهد بود و

داري مشاهده تفاوت معنیغلظت عصاره آبی  درصد 20
هاي مختلف عصاره آبی تاج بررسی اثر غلظت. نشد

افزایش غلظت عصاره آبی تاج خروس نشان می دهد که 
 .داردخروس ریشه قرمز اثر منفی بر رشد طولی لوبیا 

مقایسه میانگین ها نشان داد که تفاوت معنی داري بین 
رقم گلی  دارد، بطوریکهع بوته ارقام لوبیا وجود ارتفا

بیشترین و رقم پاك کم ترین ارتفاع بوته را داشت 
نیز مشاهده ) 1380(آقاجانی و همکاران ). 2جدول (

کردند که بقایاي آفتاب گردان اثر بازدارندگی بر وزن 
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داشت ) .Gossypium hirsutum L( خشک و ارتفاع پنبه
تحقیقات  .یزان بقایا افزایش یافتاین اثر با افزایش مو 

 آللوپتیکنشان داده است که در بسیاري از شرایط مواد 
بعد از اینکه در خاك قرار می گیرند مورد تجزیه 

ایندرژیت (شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی قرار می گیرند 
که احتماال باعث تحریک یا بازدارندگی در ریشه ) 2001

رضایی و . )1997 کارانگنزالز و هم( شوندگیاهان می
نیز گزارش کردند عصاره ریشه و اندام ) 2009(یارنیا 
و عصاره اندام هوایی  تاج خروس ریشه قرمزهوایی 

باعث کاهش ارتفاع بوته و وزن خشک اندام  سلمه تره
کاهش ارتفاع بوته می تواند به دلیل . هوایی گلرنگ شد

کاهش تقسیم سلولی و طویل شدن سلول در نقاط 
هاي ي و یا کاهش اثرات تحریک کنندگی هورمونرشد

ایندول استیک اسید و جیبرلین و در نتیجه کاهش میان 
یو و همکاران (لوشیمیایی باشد ها، توسط مواد آلگره

تره رشد و ارتفاع بوته همچنین عصاره سلمه ).2003
). 2001 آالم و همکاران(ذرت و سویا را کاهش داد 

نیز بیان کردند که ) 1996(توماسزوسکی و تیمان 
بسیاري از مواد آللوشیمیایی اثر تحریک کنندگی 
هورمون هاي ایندول استیک اسید و جیبرلین را کاهش 

  .می دهند

  
 .تجزیه واریانس اثر عصاره آبی تاج خروس بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام لوبیا -1جدول

  میانگین مربعات    
ه درج  منابع تغییر

  آزادي
تعداد برگ   ارتفاع بوته 

  در بوته 
شاخص 
کلروفیل 

  برگ 

تعداد نیام در 
  بوته

تعداد دانه 
  در بوته

وزن صد 
  دانه

عملکرد 
  بیولوژیک 

عملکرد    
  دانه

  ns06/36  ns76/40   ns 9/40  ns61/0  ns84/3 ns28/15  ns90/1 ns66/1  3  تکرار

  92/21**  53/33**  77/834*  82/28 *  52/5**  02/147**  72/253**  35/12128**  2  رقم
  ns 12/1  **23/51  **15/249  **22/50  **92/24  80/87*  28/106**  72/488*  4  غلظت عصاره  

ns 66/189  ns 18/5  ns 16/15  ns85/0  ns28/6  ns84/11  ns85/3 17/3  8  غلظت عصاره    ×رقم   ns 

  19/20 81/2  46/5  77/6  72/0  29/19 42/17  35/159  42  خطا
  65/15  56/12  22/8  94/14  72/12  83/13  16/14  11/16    (%)تغییرات ضریب 

ns   ،* درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی :**و. 
 

  
 لوبیا تعداد برگ در بوته

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که 
بر  رقمتأثیر عصاره آبی تاج خروس ریشه قرمز و 

اثر متقابل آنها  لیو دار بود،معنیبوته  درتعداد برگ 
بیشترین تعداد برگ در رقم ). 1جدول (دار نشد معنی

داري بین تعداد برگ گلی مشاهده شد و اختالف معنی
کاربرد . )2جدول ( رقم خمین و پاك وجود نداشت

عصاره آبی تاج خروس باعث کاهش تعداد برگ در بوته 
. دون عصاره آبی گردیدلوبیا در مقایسه با تیمار شاهد ب

 درصد 10غلظت تیمار کمترین تعداد برگ مربوط به 
بین تیمارهاي کاربرد عصاره آبی با  و عصاره بود

داري از نظر اختالف معنی درصد 20و  15، 10، 5غلظت 
) 1388(بنیاس و همکاران . تعداد برگ وجود نداشت

طور به  مرزه مشاهده کردند که تعداد برگ در بوته
-هاي مختلف سلمهتوسط عصاره آبی اندام داريمعنی

نیز ) 1998(وو و همکاران . تره و توق کاهش یافت
ارتفاع  کاهشگزارش کردند که مواد آللوپاتیک باعث 

افزایش عصاره آبی و درصد . برگ شدند بوته و سطح



  135            ........                              (.Amaranthus retroflexus L)عصاره آبی تاج خروس ریشه قرمز اثرات آللوپاتیک

هاي هوایی چاودار در خاك تعداد برگ کلزا پودر اندام
 ي،فتوسنتز ظرفیت و در نتیجه کاهش  را کاهش داد

کفاش زاده و ( اده خشک نیز کاهش یافتتجمع م
افزایش غلظت عصاره آبی همچنین ). 1389همکاران 

سطح برگ گلرنگ  ،تاج خروس ریشه قرمزاندام هوایی 

مواد آللوپاتیک ). 2009رضایی و یارنیا ( دادکاهش را 
داري توسعه سطح برگ طور معنیتره بهاز سلمه حاصل

را کاهش داد ) Phaseolus acutifolius( او رشد لوبی
  ).1996جیمنز اوسورنیو و همکاران (

  

هاي مختلف عصاره آبی تاج  ، اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام لوبیا در غلظتصفات مورفولوژیکمقایسه میانگین  -2جدول
  ). ستدرصد ا 5حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال (خروس ریشه قرمز 

  تیمارها
 ارتفاع بوته

  )سانتی متر(
تعداد برگ 
  در بوته

شاخص 
کلروفیل 
  برگ

تعداد نیام در 
  بوته

  تعداد دانه
  در بوته 

وزن صد 
دانه 

  )گرم(

عملکرد 
بیولوژیک 

گرم در (
  )گلدان

عملکرد دانه 
گرم در (

  )گلدان

                  رقم
28/77 محلی خمین b 40/28 b 26/32 a 10/4 a 15/10 ab 30/35 a 83/14 a 18/10 a 
50/103  گلی a 50/33 a 17/34 a 60/4 a 75/11 a 21/23 c 48/12 b 10/8 b 
25/54  پاك c 50/26 b 82/28 b 55/3 b 40/9 b 77/26 b 72/12 b 94/8 b 

                  عصاره آبی
26/87  شاهد a 17/34 a 13/36 a 08/4 a 92/13 a 72/34 a 68/16 a 32/11 a 

5%  41/79 ab 92/28 bc 50/32 b 92/3 a 67/10 b 33/31 b 95/13 b 72/9 b 
10%  39/80 ab 42/26 c 90/29 b 33/4 a 58/9 b 99/26 c 01/12 c 10/8 c 
15%  73/70 b 17/27 bc 64/30 b 42/4 a 17/9 b 76/25 c 91/11 c 02/8 c 
20% 86/73 b 67/27 bc 55/29 b 67/3 a 83/8 b 37/23 d 15/12 c 19/8 c 

 

 
  (SPAD) برگ  کلروفیل شاخص

 رمزق ریشه خروس تاج آبی عصاره کاربرد اثر
 بـود،  دارمعنـی  بـرگ  کلروفیـل  شاخص بر لوبیا ارقام و

). 1 جـدول ( نشـد  دارمعنی فاکتور دو این متقابل اثر ولی
 محلـی  هـاي رقـم  بین که داد نشان میانگین مقایسه نتایج
 رقمولـی، . نشـد  مشاهده داريمعنی اختالف گلی و خمین
. داشـت  دار معنـی  تفاوت گلی و خمین محلی رقم با پاك

 اخـتالف  ایجـاد  سـبب  خـروس  تـاج  آبی عصاره کاربرد
 شـاهد  بـه  نسـبت  بـرگ  کلروفیل شاخص در داريمعنی
 بـه  مربوط برگ کلروفیل شاخص مقدار بیشترین. گردید
 هــاي غلظــت مختلــف ســطوح بــین و بــود شــاهد تیمــار
 مشـاهده  داريمعنـی  اخـتالف  خـروس  تـاج  آبی عصاره

 مواد) 2002( پدرول و رجیوسا عقیده به). 2 جدول( نشد
 معـدنی،  مـواد  جـذب  مثـل  متعـددي  عوامل بر آللوپاتیک
 مـی  تـاثیر  فتوسـنتز  و کلروفیل غلظت گیاه، و آب روابط
 غذایی عناصر جذب کاهش باعث آللوپاتیک مواد. گذارند
 غیـر  طـور  بـه  کلروفیـل  غلظـت  و شـوند  می گیاه توسط
 و پنـگ ( گیردمی قرار نیتروژن غلظت تأثیر تحت مستقیم
 غلظـت  میـزان  بـین  دار معنی رابطه یک. )2004 همکاران
 زیرا دارد، وجود برگ نیتروژن محتواي و برگ کلروفیل
 کلروفیـل  مولکـول  ساختار در برگ نیتروژن عمده بخش
 عصـاره ). 2004 بـویچ  و جانگزچـاپ ( اسـت  رفته کار به

 میزان به را کلروفیل مقدار خروس تاج از شده استخراج
 شدت). 2006 نیاگوچا( داد کاهش سویا در درصد 5/54
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 و اسـت  ارتبـاط  در آن کلروفیـل  میزان با برگ فتوسنتز
 نتیجـه  در و مـواد  تجمـع  افزایش باعث فتوسنتز افزایش
  .  شود می گیاه عملکرد افزایش

  
  تعداد نیام در بوته

تعداد نیام در بوته تحت تأثیر غلظت عصاره آبـی  
تاج خروس قرار نگرفـت، امـا بـین ارقـام مختلـف لوبیـا       

اثـر متقابـل   ). 1جـدول  . (داري وجود داشـت وت معنیتفا
اخـتالف  . دار نشـد معنـی نیـز  رقم در غلظت عصاره آبی 

بین رقم محلی خمین و گلی مشاهده نشد، اما داري معنی
بـین  ). 2جـدول  (تفاوت این دو رقم با پاك معنی دار بود 

اخـتالف معنـی داري   کاربرد عصاره آبی مختلف سطوح 
نتایج حاکی از  .در بوته مشاهده نشد از لحاظ تعداد نیام

-آن است که کاربرد عصاره آبی تاج خروس تأثیر معنی

 تولیـد نیـام هـاي    گلهاي تلقـیح شـده و  تعداد داري روي 
نتایج متناقض مطالعات احمدي و . اردشده ارقام لوبیا ند

نشان می دهند که تعداد نیـام در بوتـه   ) 1386(همکاران 
-هـرز مـی  به تداخل علف لوبیا نسبت ءحساس ترین جز

شدت اثر مواد آللوپاتیـک بـا گذشـت زمـان تحـت      . باشد
یابـد و  هاي خاك کاهش میرگانیسماتأثیر فعالیت میکرو

مــواد  دوامشــدت حساســیت گیاهــان مــورد مطالعــه و  
کند آللوپاتیک در خاك، چگونگی واکنش آنها را تعیین می

  .)2000کروس و همکاران(

  
  تعداد دانه در بوته

تحـت تـأثیر    يدارطور معنیعداد دانه در بوته بهت
سطوح کاربرد عصاره آبی تـاج خـروس و ارقـام لوبیـا     

بـین تیمارهـاي   داري تفاوت معنـی ). 1جدول(قرار گرفت 
عـدم کـاربرد   (کاربرد عصاره آبی تاج خروس با شـاهد  

امـا اخـتالف   ، )2جـدول  ( مشـاهده گردیـد  ) عصاره آبـی 
و  15، 10، 5غلظـت هـاي   معنی داري بین عصاره آبی با 

 با توجه به اینکه تعداد نیام در بوتـه  .وجود نداشت%  20
عصـاره آبـی تـاج خـروس قـرار       لوبیا تحت تاثیر غلظت

نگرفت، می توان نتیجه گرفت که افزایش غلظـت عصـاره   
آبی تاج خروس باعث کاهش تعداد دانه تشکیل شـده در  

مـواد   )2004(پنـگ و همکـاران    به عقیده. شده استنیام 
شیمیایی باعث کاهش جـذب عناصـر غـذایی توسـط     آللو

ــاه  ــل  گیـ ــن عامـ ــده و ایـ ــرعت  شـ ــاهش سـ ــث کـ باعـ
 گیـاه تعداد دانه هـاي تشـکیل شـده در    آسیمیالسیون و 

 داريبین رقم  محلی خمین و پاك تفاوت معنـی . شودمی
مشـاهده نشـد، و رقـم گلـی      از نظر تعداد دانـه در بوتـه  

  . ا تولید کردبیشترین تعداد دانه در بوته ر
  

  وزن صد دانه
حــاکی از آن ) 1جــدول (نتــایج تجزیــه واریــانس 

داري از نظـر وزن  است که بین ارقام لوبیا اختالف معنی
وزن صد دانه رقم محلـی خمـین   . صد دانه وجود داشت

تأثیر کاربرد عصاره آبـی  . گلی بودو  رقم پاكبیشتر از 
بـین  . معنـی دار بـود  لوبیـا  تاج خروس بر وزن صد دانه 
ــا در غل ــه لوبی  درصــد 15و  10 هــايظــتوزن صــد دان

ــاج خــروس اخــتالف معنــی دار وجــود    عصــاره آبــی ت
مربـوط بـه کـاربرد    لوبیا کمترین وزن صد دانه . نداشت

کـه  ) 2جـدول  (بـود   درصـد  20عصاره آبـی بـا غلظـت    
 آبـی  اختالف معنی داري بـا دیگـر غلظـت هـاي عصـاره     

بین اجزاء عملکـرد   درمی دهد که نشان نتایج این . داشت
در نتیجه افزایش را  کاهشلوبیا، وزن صد دانه بیشترین 

کـاهش  . دهـد عصاره آبی تاج خـروس نشـان مـی   غلظت 
بـرگ لوبیـا و در نتیجـه    و شاخص کلروفیـل   برگ تعداد

مــواد تولیــد محــدودیت در  باعــثکــاهش فتوســنتز  
را موجـب  ) دانـه هـا  (به مخـزن  آنها انتقال  و فتوسنتزي
در . تیجه وزن صد دانـه کـاهش یافتـه اسـت    شده و در ن

 تحقیقی دیگر افـزایش غلظـت عصـاره پیچـک صـحرایی     
)Convolvulus  arvensis (   باعث کاهش وزن هـزار دانـه

  ).1389یارنیا و همکاران (گندم گردید 
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  عملکرد بیولوژیک
 تیمارعملکرد بیولوژیک لوبیا تحت تأثیر 

جدول ( گرفتعصاره آبی تاج خروس و ارقام لوبیا قرار 
-حلی خمین تفاوت معنیارقام گلی و پاك با رقم م. )1

بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به  داري داشتند و
سطوح عملکرد بیولوژیک لوبیا در . رقم محلی خمین بود

- اختالف معنی ،مختلف کاربرد عصاره آبی تاج خروس

تیمار کاربرد عصاره  ).2جدول ( شاهد داشت داري با
کاربرد  با تیمارهاي درصد 5روس با غلظت آبی تاج خ

 20و 15، 10عصاره آبی تاج خروس با غلظت هاي 
بین تیمارهاي کاربرد . داري داشتتفاوت معنی درصد

 20و 15، 10عصاره آبی تاج خروس با غلظت هاي 
. داري از لحاظ آماري مشاهده نشداختالف معنی درصد

کاهش تواند به علت کاهش وزن خشک بخش هوایی می
تعداد  جذب عناصر غذایی و آب توسط ریشه، کاهش

ه کاهش میزان فتوسنتز توسط جو در نتی برگ در بوته
مواد آللوشیمیایی باشد که در نتیجه عملکرد بیولوژیک 

این مواد سبب اختالل  ،همچنین. یابددر لوبیا کاهش می
ها و و کاهش در تقسیم سلولی و سنتز پروتئین

 ،ینهمچن. )2009 وآینی کایود( ها می گردندهورمون
 یبات آللوپاتیک رشد وبیان داشت که ترک) 1996(سیگلر 

نمو گیاهان را از طریق تغییر در دیواره سلولی، نفوذ 
، جلوگیري از تقسیم سلولی و ءپذیري و عمل غشا

هاي گیاهی، جوانه زنی بذور و فعالیت برخی از هورمون
ز، تنفس و لوله گرده، جذب عناصر غذایی، فتوسنت

خشک  وزن .سازندمختل می ، RNA و DNA تغییرات
هاي هوایی مرزه نیز به شدت توسط عصاره آبی اندام
بنیاس و (تره کاهش یافت هاي توق و سلمهاندام

تاج عصاره اندام هوایی خشک شده  ).1388همکاران 
تاج خروس خوابیده  وخروس ریشه قرمز 

)Amaranthus blitoides (هاي گندم اهچهگی وزن خشک
-وزن خشک سورگوم دانه ).1994 قاسم( دادرا کاهش 

 هاي باالي عصاره تاج خروساي به شدت توسط غلظت

)Amaranthus palmeri ( در خاك بازداري شد) منگس
1988    .(  

  
  عملکرد دانه

-کاربرد عصاره آبی تاج خروس و ارقام لوبیا به

 جدول(داشت  داري بر عملکرد دانه لوبیا تأثیرطور معنی
بین سطوح کاربرد عصـاره آبـی بـا شـاهد اخـتالف      ). 1

بیشترین عملکرد دانـه بعـد از    و داري وجود داشتمعنی
 درصد 5شاهد مربوط به تیمار کاربرد عصاره با غلظت 

با افزایش غلظت عصاره آبی تاج خروس . )2جدول ( بود
-اما تفـاوت معنـی   ،عملکرد دانه لوبیا نیز کاهش پیدا کرد

 15، 10هـاي کاربرد عصاره با غلظت ري بین تیمارهايدا
رقم محلـی خمـین   ). 2جدول (مشاهده نشد  درصد 20و 

بیشترین عملکرد دانه را داشت و بین ارقام گلـی و پـاك   
) 1983(بهومیـک و دال  . داري مشاهده نشـد تفاوت معنی

مشاهده کردند که بقایاي سلمه تره و تاج خـروس رشـد   
ــاهش  ــیذرت و ســویا را ک ــدم ــه شــرایط در. ده  مزرع

تـاج خـروس    یـا تاج خروس ریشه قرمـز   بقایاي اختالط
 داد کـاهش  را گنـدم  کاه و دانه عملکرد خاك، باخوابیده 

بقایاي تاج خروس کـه در طـول زمسـتان     ).1994 قاسم(
در زمین باقی مانده در سال هاي بعـد عملکـرد سـویا را    

  ).2005 ویلیام و همکاران( نددرصد کاهش داد 20تا  16
  

  نتیجه گیري کلی
عصاره انـدام هـوایی تـاج خـروس ریشـه قرمـز       
باعث کاهش تعداد برگ و شاخص کلروفیـل بـرگ لوبیـا    

 ،ظرفیـت فتوسـنتزي  گردید کـه در نتیجـه باعـث کـاهش     
مـی   .شـد عملکرد دانه ارقـام لوبیـا   و تعداد دانه در بوته 

توان نتیجه گرفت که در صورت عدم کنتـرل علـف هـرز    
ریشه قرمز در مزرعه و تکمیـل دوره رشـد   تاج خروس 

آن، بقایاي این علف هرز در اثر شسـته شـدن و تجزیـه    
مواد آللوپاتیک در سال زراعی بعد، رشد و عملکرد لوبیا 

لذا بهتر است در طـول دوره رشـد   . را کاهش خواهد داد
به وسیله خاکورزي یـا روشـهاي تلفیقـی از تـراکم ایـن      
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الوه بـر کـاهش تـوان    تـا عـ   کاسـت هرز در مزرعه علف
از افـت عملکـرد لوبیـا بـه دلیـل       ،در سال بعـد  آنرقابت 

عـالوه بـر ایـن در    . کردن جلوگیري آخاصیت آللوپاتیک 
ارقـام لوبیـاي متحمـل بـه اثـر      شناسـایی   مراحل بعـدي 

باعث افزایش عملکـرد   ریشه قرمز آللوپاتیک تاج خروس
  لوبیـــا در حضـــور تـــاج خـــروس و کـــاهش مصـــرف

شـود کـه در راسـتاي مـدیریت تلفیقـی      ها مـی کشعلف 
  .  هاي هرز و کشاورزي پایدار استعلف
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