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  چکیده
هرز   در مزارع گندم، این بررسی با هدف ارزیابی اثرات آللوپاتیک این علفمرغهرز    با توجه به اهمیت و فراوانی علف

 اجرا 1387اي در سال اي و مزرعهایط آزمایشگاهی، گلخانهبر گندم به صورت آزمایش فاکتوریل در سه تکرار در شر
ي برگ، ساقه، ریشه و  عصاره: هاي مختلف مرغ در پنج سطح ي حاصل از اندام تیمارهاي آزمایشی شامل عصاره. گردید
: ار سطحهرز در چههاي این علف ي حاصل از اندام هاي مختلف عصاره  و آب مقطر به عنوان شاهد، و غلظت مرغکل گیاه

هاي آن نسبت به  زنی و مؤلفه تیمارهاي عصاره منجر به کاهش جوانه.  درصد بودپنج و هفت، 10، 20عصاره با غلظت 
اي   گلخانهبررسیدر . ها داشت ي ریشه و کل اندام زنی را عصاره هاي جوانه بیشترین اثر کاهشی بر مؤلفه. شاهد شد

میزان کاهش تعداد دانه در  .ي صفات باعث شدداري را در کلیه ش معنی درصد، کاه20 تا پنجافزایش غلظت عصاره از 
.  درصد بود96 و76، 89ترتیب   درصد به20  بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه نسبت به شرایط شاهد در تیمار با غلظت

ودر شده، نتایج هرز چه به صورت عصاره و چه به صورت بقایاي پاي اضافه شدن بقایاي این علف در شرایط مزرعه
هاي گیاهی بیشترین اثرات منفی و  عصاره و پودر حاصل از ریشه و کل اندام. اي را تایید کرد حاصل از بررسی گلخانه

 درصد 71 مرغي  اي تیمار عصاره در شرایط مزرعه. عصاره و پودر ساقه و برگ کمترین اثرات منفی را بر گندم گذاشتند
دلیل اثر بیشتر بقایا نسبت به .  درصد عملکرد گندم را کاهش داد81هرز ایاي این علفو اضافه کردن پودر حاصل از بق

مدت آنها بر فرآیند  ي رشد و اثرات درازاضافه شدن عصاره، احتماالً آزاد سازي تدریجی مواد آللوپاتیک در طول دوره
 . تواند باشدرشد و تولید می

  
  ، عصاره، گندممرغ،  آللوپاتی، بقایاي علف هرز:هاي کلیديواژه
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Abstract 

With regards to the importance and frequency of bermuda-grass (Cynodon dactylon L.) in wheat 

fields an experiment was conducted using factorial design in three replicates to evaluate allelopathic 

effects of different parts extract and residues of bermuda-grass in different concentrations on wheat 

germination and yield in 2008. Five levels of organ extracts as control, leaf, shoot, root and intact 

plant extract of bermuda-grass in four concentrations as 20, 10, 7, and 5 % were used. All extracts 

decreased germination and its components in wheat. The highest decreasing effect was belonged to 

the root and intact plant extract. In glasshouse, increasing extract concentration from 5 to 20% 

decreased all attributes significantly. Decrease in seed number per plant, 100-kernel weight and 

yield in 20% was 89, 769 and 96% less than control, respectively. Field trial confirmed glasshouse 

results. Generally, root and intact plant extract and residual had higher growth restriction than shoot 

and leaf residuals and extract on wheat attributes. In field condition, applying bermuda-grass extract 

decreased 71% and residual 81% of wheat yield. It may be depends on gradual leaching of 

allelochemicals from residuals of bermuda-grass in growth period that affect growth and yield of 

wheat. 
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  قدمهم

هـاي هــرز بــر  خـسارت ایجــاد شـده در اثــر علــف  
 درصـد  24توانـد بـیش از   تولیدات زراعی در جهـان مـی     

هـاي هـرز     علـف وجـود اي تحت شرایط مزرعهباشد، لذا  
ترین عوامل کـاهش عملکـرد گیاهـان زراعـی        یکی از مهم  

وپاتیـک یکـی از فاکتورهـاي      لبدون شک تداخل آل    و   بوده
 فراوانــی بعــضی از مهــم در مــشخص نمــودن توزیــع و

کـاهش در    و   اسـت ها در داخـل اجتماعـات گیـاهی         گونه
 يهـاي هـرز، نتیجـه     عملکرد گیاهان زراعی توسط علـف     

هـم   دو با  مستقیم رقابت و آللوپاتی و یا فعالیت توأم آن        
علـف هـرزي     1مـرغ  ).2004اولو و یانـار     کادي (باشدمی

 به طور گسترده در سراسر جهان پراکنده شـده که  است  
 آیدترین گیاهان هرز به شمار می خطرناكي در زمرهو
 چهارمین علف هرزي است که بیـشترین   ، و )1995کري  (

. )1993کبــد (دارد  بــا تنــوع فــراوان آللوپاتیــکترکیبــات 
 سـاوجبالغ، (هاي تهران    در استان  مرغبیشترین پراکنش   

                                                 
1 Cynodon dactylon L. 
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، )ارومیـه، میانـدوآب، اردبیـل، مراغـه       (، آذربایجان   )کرج
قــصر شــیرین، صــحنه، (، کرمانــشاه )ســقز(کردســتان 

و منـاطق   ) خرقان، اسدآباد (، همدان   )کنگاور، گیالن غرب  
ایـن  ، البته   گزارش شده است   ....اراك، مالیر و اصفهان و    

هـا   مزارع و جاده   ي حاشیه وغالت  مزارع  بیشتر در   گیاه  
میقـاتی   (خـورد مـی  هـا بـه چـشم   و فضاي سبز و پارك

1382.(   
هـاي   بـرگ  يعـصاره ه است که    تحقیقات نشان داد  

 درصـد بـه طـور     5/0 و    یـک  ،  5/1 ،  دو  غلظت در مرغتر  
چـه و بخـش       زنـی، طـول ریـشه       داري درصد جوانه    معنی
درصد کـاهش   در این بررسی    . ی گندم را کاهش داد    یهوا

غلظــت دو  (در بــاالترین ســطح عــصارهمحاســبه شــده 
 93 و 68ب  یـ  هوایی و ریشه به ترت     اندام در طول    )درصد

زنـی بـذور،      جوانـه . )2001آلم و همکاران ب    (رصد بود د
 حـاوي  ی جو در خاکی که قـبالً      یرشد ریشه و بخش هوا    

ــاي  ــرغبقای ــودم ــد ، ب ــف گردی ــاران   ( متوق ــم و همک آل
 توسـط  یـوالف زنـی گنـدم و   درصـد جوانـه  . )2001الـف 

 این  ي و عصاره  ـه تحت تأثیر قرار گرفت    مرغهاي  عصاره
چـه   خشک در ریشه   يع ماده فی بر تجم  ـر من ـهرز اث علف

هیلـدا و همکـاران      (ی و آندوسپرم گذاشـت    یو بخش هوا  
 12 بـر  مـرغ فعالیت آللوپاتیک   در در یک تحقیق،      ).2002

رقم گندم بررسی و مـشاهده شـد کـه فعالیـت آللوپـاتی              
 مختلــف ارقــامهــرز در بــین علــفایــن ی ـ آبــيعــصاره

یت به  ر حساس ـدار داشت، ارقام گندم از نظ       اوت معنی ـتف
زنی،   هرز بر درصد جوانه    هرز یکسان نبوده و علف    علف

 اثـر  ارقـام وپتیـل و ریـشه و وزن خـشک    ئرشد طولی کل 
  ).2004وویور و ریلی  ( داشتداري معنی

 دوت ـ بـا غلظـ  رغـــَ مایاي  ـــ ی بق ـهاي آبـ  ارهـعص
 درصد، رشـد  76به میزان را  زنی بذر گندم    جوانه درصد
 57بـه میـزان     را  کامـل    درصد و رشد گیـاه       47  را ریشه

هش داد، این کاهش با افـزایش غلظـت عـصاره       درصد کا 
زنی جوانه  درصد افزایش یافت، به طوري که کاهش       4به  
 و  68،  88بـه ترتیـب      رشد گیاه کامـل       و رشد ریشه ،  بذر
فعالیـت   مـرغ هـاي   بـرگ در ایـن تحقیـق      .  درصد شد  76

 اثـرات   لـی آللوپاتیک شدیدي بر ارقـام گنـدم گذاشـتند و         
تــر  آزادســازي آرامکــه دلیــل آنهــا کمتــر بــود یــشهر

ترکیبات آللوپاتیک در طی تجزیه از ریشه نسبت به برگ          

 هفتـه پایـدار بـوده و        18اثرات سمی تـا     ذکر گردید، این    
  ). 2005آنایا و همکاران (پس از آن از بین رفت 

 روز پوسیده شـدن در  60 تا   30 در اثر    مرغبقایاي  
زنـی گنـدم    درصدي جوانه  95خاك باعث کاهش بیش از      

 داراي اثـرات    مـرغ  درصد از بقایاي     دوخاك حاوي   . شد
ترتیـب بـه    ي گندم به  بازداندگی بر رشد ریشه و گیاهچه     

 درصد و بازدارندگی بر رشد ساقه به        چهار و   27میزان  
  ). 2002وو و همکاران ( درصد بود 43 تا 12میزان 
گنـدم  ،  پنبـه  يهــول ریش ـذور، وزن تر و ط    ـزنی ب جوانه

 متوقــف مــرغ ي عــصارهيوســیله بــه نیــزروبــاهیدمو 
 در اثـر    گندم عملکرداي رشد و     در شرایط مزرعه   .گردید

 عالوه بر آن بقایـاي      ، درصد کاهش یافت   50 مرغبقایاي  
 هاي جـو و خـردل را نیـز کـاهش داد    چه رشد ریشه  مرغ

ي کاه وکلش و عـصاره     ).2005اوغلو و همکاران    واسیل(
 باعث بروز اثرات آللوپاتی بر رشد گندم        مرغی بقایاي   آب

ــرغي  تــوده453شــد، توانــایی آللوپــاتی  کــشور 50 ازم 
داري از نظـر بازدارنـدگی رشـد        بررسی و تفاوت معنـی    

 453از  .  درصد گـزارش گردیـد     10– 91ي گندم از    ریشه
 توده اثرات آللوپاتیک بسیار قـوي داشـتند کـه           63توده،  

 درصــد روي رشــد 81هــا بــیش از آناثــر بازدارنــدگی 
 تـوده، اثـر آللوپـاتیکی       21که  ي گندم بود، در حالی    ریشه

 45هــا کمتــر از ضــعیفی داشــتند و اثــر بازدارنــدگی آن
وزن خـشک ریـشه،     ). 2001وو و همکـاران     (درصد بود   

ي گندم بـه ترتیـب      اندام هوایی، تعداد دانه و عملکرد دانه      
.  کاهش یافت  مرغایاي   درصد در اثر بق    63 و   30،  28،  28

 گـرم  200 گـرم بـه     50افزایش میزان بقایاي علف هرز از     
در متر مربـع بازدارنـدگی آللوپـاتی آن را تقویـت نمـود              

 بعـد از گذشـت   مـرغ بقایـاي   ). 2000ریزوي و همکاران    (
 44زنـی،   درصد جوانـه 74 هفته در شرایط مزرعه     هشت

 درصـد عملکـرد گنـدم را کـاهش داد           58درصد رشـد و     
زمـان نقـش مهمـی در تـأثیر          ).2002جیمز و همکـاران     (

-خـاك .  بر گیاهـان زراعـی دارد      مرغترکیبات آللوپاتیک   
 در حـال    مرغ ماه با    چهاربه مدت    ی با بافت سبک که    یها

چـه در   ، باعث توقف رشـد ریـشه      ندتجزیه در تماس بود   
در معرض قرار گـرفتن گیاهـان       . دندش گندمهاي  گیاهچه
. دشـ  اثر بازدارندگی بیشتري     هر ب  ماه منج  شش به مدت 



  1391سال / 3 شماره 22جلد /   نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                                     یار نیا                              30 

عالوه بر زمان، غلظت مواد آللوپاتیک نیز در میـزان اثـر            
  ).2003باجوآ و همکاران  (این ترکیبات نقش مهمی دارد

ي اثرات  بر این اساس، هدف از این بررسی مطالعه       
هـاي علـف   آللوپاتیک عصاره و بقایـاي حاصـل از انـدام         

زنــی و تولیــد نــههــرز مــرغ در مقــادیر مختلــف بــر جوا
  . گندم بودعملکرد

  
  ها مواد و روش

- گلخانـه  تحت شرایط آزمایشگاهی و این آزمایش     
ي آن در سـال زراعـی    و بخش مزرعه 1386 در سال   اي

دانـــشکده کـــشاورزي دانـــشگاه آزاد در  1387 -1388
 تبریز با طول    ي کیلومتر پنجتبریز واقع در    واحد   یاسالم

ــایی  ــه و 38جغرافی ــه درج ــمال  س ــه ش ــرض یدقیق ، ع
 متـر از  1360ارتفـاع  و  دقیقـه  27 درجه و 46جغرافیایی  

ي  مرحلـه چهـار هـا در  آزمـایش . سطح دریا اجرا گردیـد    
ي  جمـع آوري، خـشک کـردن، تهیـه         -1: جداگانه شـامل  

 -2هــاي مختلــف علــف هــرز پــودر و عــصاره از انــدام
  اي آزمـایش گلخانـه    -3زنی در آزمایشگاه      آزمون جوانه 

ــتآزمــایش مزرعــه -4و  هــاي بررســی. اي انجــام گرف
ي طـرح کامـل تـصادفی و          اي بر پایه  زنی و گلخانه  جوانه

هــاي کامــل ي طــرح بلــوك اي بــر پایــهبررســی مزرعــه
تصادفی و هـر سـه بـه صـورت آزمـایش فاکتوریـل در        

کتورهـاي  فا هـا  در ایـن آزمـایش  . تکرار اجرا گردیدند سه
 حاصـل از    ي فـاکتور اول عـصاره     مورد بررسی شـامل   

ي حاصـل از       در پنج سطح عصاره    مرغهاي مختلف   اندام
مـرغ و آب    هـاي   ، ریـشه و کـل انـدام        هـوایی  برگ، ساقه 

هـاي مختلـف     و فاکتور دوم غلظـت مقطر به عنوان شاهد  
 در چهــار ســطح  مــرغهــاي ي حاصــل از انــدام عــصاره

 .درصـد بودنــد هفـت و پــنج  ، 10، 20عـصاره بـا غلظــت   
 جیمز (دهیي گل مان با شروع مرحله   همز مرغ يها نمونه

 سـاقه  جـداکردن   پـس از  ويآور  جمع )2002و همکاران   
 خــاك و مــواد  بقایــاي زدودن و ریــشه، بــرگ وهــوایی
ــارج ــی ، درآون یخـ ــا الکتریکـ ــايبـ ــ60 دمـ  يه درجـ

 آســیاب و سـاعت خــشکانیده  48گــراد بـه مــدت   یسـانت 
ي اي وتهیـه  از پودر حاصـله در آزمـایش مزرعـه        . شدند
 وزن   گـرم  20 ، عصاره يه تهی يبرا. ره استفاده شد  عصا

 24 لیتر آب بـه مـدت        ی میل 100 در   ی گیاه يهمادخشک  
 شـد،  سپس صـاف و سـانتریفیوژ     ،ور شده  ساعت غوطه 

  درصـد  20 دسـت آمـده    ه بـ  ي   غلظت عصاره  بدین ترتیب 
 گنـدم مـورد اسـتفاده،     رقم.)2005چون و همکاران  (شد  

 .ي بذري مادري بود هگندم پاییزه و آبی زرین با طبق

دیـش    در محـیط پتـري    آزمـایش   : ی آزمایشگاه یبررس
 عـدد   50در داخل هر پتري      .اجرا گردید  میناتورر ژ داخل

هرز   هاي مختلف علف    عصاره .قرار گرفت گندم  بذر سالم   
در محــیط  د شــده بـه عنــوان شــاه اســتریل آب مقطـر  و

جهت تفکیک اثـر  . ندمورد استفاده قرار گرفتها   دیش  پتري
هـا، ابتـدا    هاي عصاره از اثـر آللوکمیکـال      اسمزي محلول 

گیــري و بــا هــا انــدازهمیــزان هــدایت الکتریکــی عــصاره
 ،log EC 065/1 + 016/1 = log Ψoي اســـتفاده از رابطـــه

ها محاسـبه گردیـد و سـپس بـا          پتانسیل اسمزي محلول  
، پتانـسیل اسـمزي     6000استفاده از پلـی اتـیلن گلیکـول         

 درصـد   20ي   پتانسیل اسمزي عصاره   ها با تمام عصاره 
زنـی در ایــن   جوانـه  ).2002گوپتــا (یکـسان سـازي شـد    

 5صورت خروج گیاهچـه حـداقل بـه میـزان           ه  آزمایش ب 
  .)2000بلیک و بولوي  (متر تعریف گردید میلی

جهـت تعیـین     . روز ادامه داشـت    10مدت  به  آزمایش  
، گنـدم زنـی    جوانهبر   مرغهاي مختلف    اندامي    عصاره اثر

زنی، وزن خـشک گیاهچـه و         روند تغییرات درصد جوانه   
تغییرات طول اجزاي گیاهچه در روزهـاي سـوم، پـنجم،           

 . گردیدبرداري از هر پالت ارزیابیهفتم و دهم با نمونه
 دانــشکده يآزمــایش در گلخانــه: اي ســی گلخانــهربر

ــالمی   ــشگاه آزاد اس ــشاورزي دان ــد ک ــز و در واح تبری
. به سیستم تهویه اجرا گردیـد     محیطی کنترل شده مجهز     

از دي (ی و تاریکی تـابع طـول روز    ی روشنا يطول دوره 
بـوده و دمـاي گلخانـه    ) 1388 تا اوایل تیر ماه      1387ماه  
 35 تـا    19 آزمایش بـین     ي  طور میانگین در طول دوره     هب

 40  بـین  گراد و رطوبت نسبی گلخانه نیـز        سانتی يدرجه
 9 یکـسان بـا حجـم        ییهـا  گلدان.  درصد متغیر بود   70تا  

متر انتخـاب و     سانتی 30 و ارتفاع    25 يلیتر با قطر دهانه   
 3/1 میـزان     بـه  ها از مخلوط شن    گلدان ي  تا نزدیک دهانه  

گنـدم ورنـالیزه شـده    بذور . ندشد  خاك مزرعه پر3/2و  
متـر    سـانتی   سـه   در عمق  عدد   25  به تعداد  در هر گلدان  

ک، در هـر    ه و پـس از اسـتقرار، بـا انجـام تنـ            ته شد شکا
ــدان  ــنجگل ــداري شــد پ ــه نگه ــر اســاس   و ســپس بوت ب

ــایش،  ــاي آزم ــصارهتیماره ــدام ع ــاي  ي حاصــل از ان ه
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 10،   هفـت  ،  پنج ،)شاهد(هاي صفر   در غلظت  مرغمختلف  
در دوره لیتــر  میلــی20 بــا حجــم میــانگین درصــد 20و 

بـراي جلـوگیري از     . هـا اضـافه گردیـد     به گلـدان  رشدي  
بار اقدام به شستـشوي      ماه یک  تجمع مواد آللوپاتیک، هر   

 .)2002هیلـدا و همکـاران،      (ها بـا آب خـالص شـد         گلدان
 ،سطح بـرگ   صفات    بر گندم،  این تیمارها  اثرجهت تعیین   

، )عملکرد بوته (تعداد دانه در بوته، وزن دانه در تک بوته          
ــدام  ــوایی وزن صـــد دانـــه و وزن خـــشک انـ هـــاي هـ

از  اسـتفاده سطح بـرگ هـر بوتـه بـا          . گیري گردید   اندازه
انگلـستان   ACD مـدل    گیـري سـطح بـرگ        انـدازه  هدستگا
  .شدگیري اندازه

 ایـن بخـش از آزمـایش در فـصل           :اي  بررسی مزرعـه  
ي زمـین و    پـس از تهیـه     1387-1388کشت سال زراعی    

پخش کودهـاي پایـه بـر اسـاس نتـایج آزمـون خـاك و                
 و سولفات پتاسیم بـه       سوپر فسفات تریپل   فرمول کودي 

ــزان ــار و کی100می ــوگرم در هکت ــزان اوره ل ــه می  200 ب
نصف هنگام کاشت و بقیه       به صورت   در هکتار  کیلوگرم

 رح ط مینز. گرفت  انجام 1388 در بهار    به صورت سرك  
 رت کـ  ر هـ  ر د ه کـ  ترم 1×5 بعاد ا ه ب رت ک 120 ز ا تشکلم
 20 ياصـله  ف ه بـ  ردیفـی  صـورت   ه بـ  اشـت  ک دیـف  ر پنج

 کاشت ن ط خ ک ی مدیگر ه ز ا هارت ک ياصلهو ف متر    سانتی
آبیـاري هـر    . ود بـ  تـر  م دو زمایشی آ کرارهاي ت اصلهو ف 

تکرار توسط یک جـوي اختـصاصی جـدا شـده ازجـوي             
 در قـسمت    واصلی واقع در قسمت فوقانی مزرعه انجام        

هـاي  آب جهـت خـارج کـردن آب       تحتانی مزرعـه نیـز زه     
 مهـر   15 ر د اشـت  ک اریختـ . اضافی هر کرت تعبیه گردید    

در  .د شـ  نجـام  ا اري ک یرم ه تصوره ب شت و ک  1387ماه  
اي کـه مربـوط بـه تعیـین         بخش اول از آزمایش مزرعـه     

بر گندم بود، قبل از کشت به        اثرات آللوپاتیک بقایاي مرغ   
هـا بـه     تیمارهـاي بقایـاي انـدام      ،هر ردیف کاشـت گنـدم     

ده در محـل    ـصورت پودر در داخل شیارهاي ایجـاد شـ        
 پـنج تـا   دم در خاك در عمقـذور گنــهاي کاشت ب  ردیف

ي متـري اضــافه و سـپس روي بقایـا الیــه   شـش سـانتی  
مقدار پـودر اضـافه شـده بـه          .نازکی از خاك ریخته شد    

 گـرم در  100 و 80، 60، 40،  )شـاهد ( خاك شـامل صـفر    
). 2002جیمز و همکاران    (هاي مرغ بود    متر مربع از اندام   

متـري از   ي حدود یک سـانتی    کشت بذور گنـدم با فاصله    
  .  مرغ انجام شدپودر بقایاي

اي کـه مربـوط بـه       در بخش دوم آزمایش مزرعه         
هـاي  ي حاصل از انـدام    ارزیابی اثرات آللوپاتیک عصاره   

ــف  ــود، مختل ــرغ ب ــت م ــس از کاش ــتقرار پ ــدم  و اس  گن
هاي هاي مختلف مرغ در غلظت      ي حاصل از اندام     عصاره

 10 درصـد بـه پـاي        20 و   10،   هفـت  ،  پنج،  )شاهد(صفر  
ي گــذاري شــده در هــر کــرت طــی دورهالمــتي عبوتــه

ي اضـافه شـده در      میـزان عـصاره   . رشدي تزریـق شـد    
لیتـر و بـه    میلی15ي رشدي به ازاي هر بوته    اوایل دوره 

 میلی لیتر افزایش    50تدریج با افزایش رشد این میزان به        
آبیـاري بـر اسـاس نیـاز        ). 2002هیلدا و همکاران    (یافت  

صفات مورد بررسی    .ام شد آبی گیاه در زراعت آبی انج     
 شامل سـطح بـرگ، تعـداد         نیز در این مرحله از آزمایش    

کل دانه در بوته، وزن هـزار دانـه، عملکـرد دانـه در تـک             
هـا   تجزیه واریـانس داده  .بودند بوته و شاخص برداشت

 عامل غلظـت عـصاره      دوبا  اساس آزمایش فاکتوریل     بر
طح و   سـ   چـنج  یا میزان بقایاي اضافه شده به خـاك در          

انجـام و بــراي   ســطح چهـار  انـدام علــف هـرز مــرغ در   
 پـنج   احتمـال  مقایسه میانگین از آزمون دانکن در سـطح       

محاسبات آمـاري بـا اسـتفاده از        . درصد استفاده گردید  
و رســـم نمودارهـــا بـــا  MSTAT-C آمـــاري يبرنامـــه
  .انجام گرفت Excell افزارگیري از نرم بهره

  
  نتایج و بحث

 نتایج حاصل   ستجزیه واریان  :یه آزمایشگا یبررس 
هـاي مـرغ و     اثـر انـدام   سی صفات نـشان داد کـه        راز بر 
هاي عصاره در ارتباط بـا صـفات مـورد بررسـی                غلظت

بودنـد ولـی     دار معنی پنج درصد حداقل در سطح احتمال     
اثــرات متقابــل فاکتورهــاي مــورد بررســی بــر صــفات  

العمل ي عکس دهندهدار نبود که نشان   ارزیابی شده معنی  
ي حاصـل از    زایش غلظـت عـصاره    ـمشابه صفات به افـ    

 گنـدم در تیمار بذور    . هاي علف هرز مرغ بود    تمامی اندام 
 علف هرز مـرغ  حاصل از ي عصارههاي مختلف    غلظتبا  

چـه، افــزایش   چـه و سـاقه   ریــشه میـزان رشـد  بیـشترین  
زنــی و وزن خــشک گیاهچــه بــا اخــتالف درصــد جوانــه

مشاهده شد و تیمار بذور گنـدم  هد در تیمار شادار   معنی
هـرز  علـف  حاصـل از     هـاي   هاي مختلف عصاره    با غلظت 

اثــر کاهــشی . مــرغ منجــر بــه کــاهش ایــن صــفات شــد 
 چه بیـشتر از  هاي عصاره بر رشد ریشه      تیمارهاي غلظت 
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چه بـه افـزایش       العمل رشد ریشه  چه بود ولی عکس     ساقه
ل ي حاصـ  عصاره .چه بود   غلظت عصاره مشابه با ساقه    

چـه    ي سـاقه    از برگ بیشترین اثر بازدارندگی بر توسـعه       
ي که بر اساس معادالت خطی، در دوره      داشت، به طوري  

ي زنی به ازاي گذشت هـر روز، تیمـار بـا عـصاره         جوانه
ها به ترتیب منجر به    ، برگ و کل اندام     هوایی ریشه، ساقه 

متـر در طـول      سـانتی  53/1 و   95/1،  96/1،  22/2افزایش  
افزایش غلظـت عـصاره از       ).الف-1شکل(گردید  چه  ساقه
هـا  ها را بر رشـد مولفـه       درصد اثر کاهشی آن    20 تا   پنج

ي حاصـل از مــرغ  تیمـار گنـدم بـا عـصاره    . افـزایش داد 
ترین غلظـت     در رقیق . چه کاست   ي ساقه   شدیداً از توسعه  

 درصـد کـاهش     25چـه      طول سـاقه   ،) درصد پنجعصاره  
 درصـد بـه     20 و   10 ،هفـت هـاي     عصاره با غلظـت   . یافت

چــه را کــاهش   درصــد طــول ســاقه79 و 54، 41ترتیــب 
زنـی در  ي جوانـه به ازاي گذشت هر روز در دوره     . دادند

متر بود   سانتی 09/3چه  شرایط شاهد افزایش طول ساقه    
 درصـد ایـن افـزایش     20که با افزایش غلظت عصاره بـه        

  ). ب-1شکل(متر کاهش یافت  سانتی77/0فقط به 
هـاي مختلـف بـر        هاي حاصـل از انـدام       هاثر عصار 

دار   اخــتالف معنــیپــنج چــه تــا روز   رونــد رشــد ریــشه
ي  نداشت ولی از این روز به بعد اثر بازدارندگی عـصاره   

چـه    ي ریـشه  هـا بـر توسـعه      حاصل از ریشه و کل انـدام      
-ي حاصل از برگ و ساقه بود بطوري         بیشتر از عصاره  

ذشت هر روز، تیمـار     زنی به ازاي گ   ي جوانه که، در دوره  
هـا بـه    ، برگ و کل انـدام      هوایی ي ریشه، ساقه  با عصاره 

 15/1 و 45/1، 69/1، 92/0ترتیــب منجــر بــه افـــزایش    
بـا   ).الـف -2شـکل (چـه گردیـد     متر در طول ریشه   سانتی

 درصـد بـر شـدت       20 تـا    پـنج افزایش غلظت عـصاره از      
 .چـه افـزوده شـد       ي ریشه    بر توسعه  عصارهبازدارندگی  
ــهدر دوره ــر روز، در   ي جوان ــت ه ــه ازاي گذش ــی ب زن

ــزایش طــول ریــشه   86/1چــه معــادل شــرایط شــاهد اف
ي متر بود ولی این افـزایش در تیمـار بـا عـصاره            سانتی
 09/1، 23/1، 58/1 درصد بـه ترتیـب   20 و 10، هفت،  پنج
چـه   میـزان کـاهش رشـد ریـشه       . متر بـود   سانتی 93/0و  

، پـنج هـاي     غلظـت نسبت به شرایط شاهد در اثر تیمار با         
 درصد  81 و   55،  47،  30 درصد به ترتیب     20 و   10،  هفت
چـه    چه و ریشه    کاهش رشد طولی ساقه   ). ب-2شکل(بود  

 2001(ي مــرغ توســط آلــم و همکــاران  در اثــر عــصاره

) 2002(، وو و همکـاران      )2004(، وویور و همکاران     )الف
در جو نیز گـزارش     )  ب 2001(در گندم و آلم و همکاران       

اثرات آشکار ترکیبات آللوپاتیک شـامل عقـب   . استشده  
الخطیـب و  (باشـد   چـه مـی   چه و سـاقه    افتادن رشد ریشه  

  ).2004همکاران 
  

زنی با گذشت هر روز، تیمـار بـا         ي جوانه در دوره 
هـا بـه    ، بـرگ و کـل انـدام        هـوایی  ي ریشه، ساقه  عصاره

 و 0023/0، 0024/0، 0011/0ترتیــب منجــر بــه افــزایش 
دلیل چه گردید ولی به   در وزن خشک ریشه    گرم   0019/0

 در  بیـشترین وزن خـشک گیاهچـه   ي زیـادتر،   رشد اولیه 
ي ریـشه  زنـی در تیمـار بـا عـصاره      ي جوانـه  طول دوره 

ي حاصل شد و کمترین آن نیز در اثر تیمـار بـا عـصاره         
تـا روز   ). الـف -3شـکل (دسـت آمـد      ها به   برگ و کل اندام   

دم در شرایط شـاهد     ي گن    میزان وزن خشک گیاهچه    پنج
 عصاره از روند یکسانی برخـوردار        درصد پنجو غلظت   

هاي   بود ولی از این روز به بعد با افزایش غلظت عصاره          
 درصد، اثر بازدارندگی بر رونـد       20 تا   پنجمرغ از غلظت    

زنـی  ي جوانه در دوره . ي خشک افزایش یافت   تجمع ماده 
 وزن  به ازاي گذشت هر روز، در شرایط شـاهد افـزایش          

 گرم بود ولی این افـزایش       0034/0خشک گیاهچه معادل    
 گـرم   0014/0 درصـد بـه      20ي  در اثر تیمار بـا عـصاره      

 خــشکمیــزان کــاهش وزن ). ب-3شــکل (کــاهش یافــت
، هفـت ،  پـنج هـاي     گیاهچه نسبت به تیمار شاهد در غلظت      

.  درصـد بـود    74 و   51،  43،  31ترتیب     درصد به  20 و   10
شـی از اثـرات آللوپاتیـک        نا  کاهش وزن خـشک گیاهچـه     

مــرغ در گنــدم و یــوالف در آزمــایش هیلــدا و همکــاران 
 نیــز )2004( وویـور و ریلــی  و در گنـدم توســط ) 2002(

اي و کمبـود  کاهش انتقـال مـواد ذخیـره    .بیان شده است
منجـر بـه کـاهش رشـد و         در اثر مواد آللوپاتیـک      انرژي  

 اسـکودرو و  (شـود   هـا مـی   تجمع مواد غذایی در گیاهچه    
ــاران  ــاران  2010همک ــگ و همک ــشترین  ).2008 و یان بی

ترتیـب در  زنی بـه   ي جوانه زنی در کل دوره     درصد جوانه 
هـا و     ، کـل انـدام     هـوایی  هاي برگ، ساقه    تیمار با عصاره  

با گذشت هـر روز،     که  به طوري . نهایتاً ریشه حاصل شد   
، 63/5ها به ترتیب منجـر بـه افـزایش     کاربرد این عصاره  

ــه  50/2و  12/3، 97/7 ــدي در درصــد جوان زنــی  درص
  کمتـرین و   هـوایی  ي سـاقه     عـصاره  گردید، بدین ترتیـب   
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ي ریشه بیـشترین اثـر بازدارنـدگی را بـر رونـد             عصاره
  ). الف-4شکل(زنی بذور گندم داشتند  جوانه

 20 تــا پــنج از مــرغهــاي  افــزایش غلظــت عــصاره
دار اثر بازدارندگی بر روند     معنی درصد منجر به افزایش   

در شرایط شاهد تا روز سوم      . زنی بذور گندم شد     جوانه
ي مار بـا عـصاره    ـ در اثر تی   تمامی بذور جوانه زدند ولی    

 درصد  62/5زنی معادل    درصد افزایش درصد جوانه    پنج
تیمار بـا    این افزایش در اثر   . به ازاي گذشت هر روز بود     

). ب-4شـکل  ( درصد بود  70/3 درصد فقط    20ي  عصاره
ــا غلظــتعــصاره ــدام 20  ب هــا،   درصــد ریــشه و کــل ان

زنی   دار بر جوانه    بیشترین اثر کاهشی را با اختالف معنی      
 توقـف یـا   .نـشان دادنـد  درصد  97 و 96ترتیب معادل     به

ذور مختلـف از جمــله گنــدم        ـــ زنـی ب  کاهش در جوانـه   
، هیلـدا و همکـاران      ) الـف  2001 (توسـط آلـم و همکاران   

بیـب و عبـدالرحمن     ، ح )2004(، وویوور و ریلـی      )2002(
. گـزارش شـده اسـت     ) 2005(آنایا و همکاران    و  ) 1989(

 در بذوري که در     ايتاخیر و یا توقف تحرك مواد ذخیره      
، می توانـد منجـر بـه    اند ها قرار گرفته معرض آللوکمیکال 

نظمی  بی .گرددهاي سوبستراهاي تنفسی    کمبود فرآورده 
رژي در میزان تنفس نیز منجـر بـه ایجـاد محـدودیت انـ             

 بنـابراین  .گـردد   مـی هـا   یابی سـلول  سازمانو   متابولیکی
ر انرژي خـود    ی از ذخا  آتر کار يها قادر به استفاده   سلول

تــر و میــزان رشــد چــه کوتــاه ریــشهلــذا، نخواهنــد بــود
توقـف   .دوکندتر از گیاهان شاهد خواهـد بـ       نیز   چه  ساقه

- جوانه موثر بر  يهازنی به تغییر فعالیت آنزیم    در جوانه 
الخطیـب و   (د  شـو مـی  نـسبت داده     و اثرات اسـمزي   ی  زن

  ).2004همکاران 

  مـرغ  هايي حاصل از اندام   اثر عصاره  :اي   گلخانه  بررسی
هاي مـصرفی بـر   فقط بر سطح برگ و اثر غلظت عصاره       

بـا افـزایش     .دار بـود  ي صفات مورد بررسـی معنـی      کلیه
ي صـفات مـورد     غلظت عصاره، کاهش مقدار عددي کلیه     

ي گندم در شرایط      تعداد دانه در بوته   . شتر شد بررسی بی 
 عدد بود که تیمار عصاره بـا غلظـت    57/37شاهد معادل   

 89 و   46ترتیـب    درصد منــجر بـه کـاهش بـه         20 تا   پنج
در وزن صـد دانـه        بیشترین .درصدي در تعداد دانه شد    

، پـنج هـاي     در غلظت  . گرم بود  53/3شرایط شاهد معادل    
 اثـر کاهـشی نـسبت بـه          درصد عـصاره،   20 و   10،  هفت

العمل   عکس.  درصد بود  76 و   59،  50 ،36ترتیب    شاهد به 
هـاي    ي گنـدم نیـز بـه غلظـت          عملکرد دانـه در تـک بوتـه       

ي استخراج شده مرغ مشابه با تاثیرپـذیري وزن           عصاره
هاي این    کاهش عملکرد دانه در اثر عصاره     . صد دانه بود  

دانـه در  عملکرد    بیشترین .علف هرز بسیار چشمگیر بود    
عملکـرد  .  گـرم بـود    323/1شرایط شاهد معادل    در  بوته  

ــا عــصاره  ــه در تیمــار ب  هــوایی ي حاصــل از ســاقه دان
ي ریشه بیشترین مقدار را       کمترین و در تیمار با عصاره     

میزان کاهش عملکرد دانه نسبت به تیمـار شـاهد           .داشت
 و  89،  79،  64 درصد به ترتیـب      20 و   10،  7،  5در غلظت   

دنبال کاهش رشد در اجزاي رویـشی،         به. ود درصد ب  96
بیوماس گیـاه در شـرایط      . بیوماس گیاه نیز کاهش یافت    

 گــرم در بوتــه بــود کــه در اثــر مــصرف  912/4شــاهد 
 درصـد بـه ترتیـب       20 و   10،  7،  5هـاي     عصاره با غلظت  

   .)1جدول( درصد کاهش یافت 59 و 69، 76، 83

  
  . گندممورد بررسیبر تعدادي از صفات ي مرغ  صارههاي عتاثیر غلظتمقایسه میانگین -1جدول 

  غلظت عصاره
  عملکرد دانه

  )گرم بر بوته(
  وزن صد دانه

  )گرم(
 تعداد دانه در بوته

  زیست توده
  )گرم بر بوته(

1:5       055/0  d 84/0  d 27/4  d 8428/0  d 

10:1     145/0  cd 45/1  c 72/9  cd 192/1  cd 
15:1     28/0  bc 77/1  c 10/15  bc 511/1  bc 

20:1     471/0  b 25/2  b 39/20  b 001/2  b 

323/1     شاهد  a 53/3  a 57/37  a 912/4  a 
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Root- y = 2.2181x - 1.105
R2 = 0.99

Stem- y = 1.9513x - 1.1795
R2 = 0.98

Leaf- y = 1.5305x - 0.745
R2 = 0.98

Total- y = 1.9578x - 0.881
R2 = 0.99
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 چه گندم تغییرات رشد ساقه برمختلف مرغ هاي  اندام عصاره اثر-ب-1کل ش

1:5- y = 0.7683x - 0.987
R2 = 0.93

1:10- y = 1.5732x - 1.2575
R2 = 0.98

1:15- y = 1.9222x - 1.323
R2 = 0.97 1:20- y = 2.4689x - 1.832

R2 = 0.97

Control- y = 3.0946x - 0.655
R2 = 0.96
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 .چه گندم تغییرات رشد ساقهبرهاي  مرغ با غلظت   عصاره اثر-الف-1شکل 

Root- y = 0.0011x + 0.0062
R2 = 0.91

Stem- y = 0.0024x + 0.0004
R2 = 0.97

Leaf- y = 0.0023x + 0.0003
R2 = 0.99

Total- y = 0.0019x + 0.0016
R2 = 0.95
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   تغییرات وزن خشک گیاهچه گندمبرمختلف مرغ  هاي حاصل از اندام   عصارهاثر -الف-3شکل

1:5- y = 0.0014x - 0.002
R2 = 0.87

1:10- y = 0.0015x + 0.0023
R2 = 0.96

1:15- y = 0.0015x + 0.003
R2 = 0.87

1:20- y = 0.0015x + 0.0054
R2 = 0.82

Control- y = 0.0034x + 0.0031
R2 = 0.97
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   تغییرات وزن خشک گیاهچه گندمبرمختلف  هاي با غلظت  مرغ عصاره اثر-ب-3شکل 

Root- y = 2.5499x + 47.752
R2 = 0.98

Stem- y = 5.627x + 53
R2 = 0.99

Leaf- y = 7.972x + 43.535
R2 = 0.88

Total- y = 3.1239x + 47.982
R2 = 0.96
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  زنی گندم  تغییرات درصد جوانه برمرغمختلف  هاي حاصل از اندام   عصاره اثر-الف-4شکل 

1:5- y = 3.7008x - 2.917
R2 = 0.99

1:10- y = 7.4519x + 28.652
R2 = 0.96

1:15- y = 7.33x + 49.515
R2 = 0.97

1:20- y = 5.62x + 65.065
R2 = 0.93

0

20

40

60

80

100

120

3 5 7 10
روز

ی
ه زن
جوان

صد 
در

1:05 1:10 1:15 1:20 control

  
  زنی گندم  روند درصد جوانهبرمختلف  هاي با غلظت مرغ  عصاره اثر-ب-4شکل 

  
  

Root- y = 0.916x + 1.022
R2 = 0.97

Stem- y = 1.6916x - 0.3395
R2 = 0.99

Leaf- y = 1.4549x + 0.0005
R2 = 0.96

Total- y = 1.1455x + 0.3925
R2 = 0.97
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  گندمچه  تغییرات رشد ریشهبرمختلف مرغ   هاي اندام   عصاره  اثر-الف-2شکل 

1:5- y = 0.5465x - 0.664
R2 = 0.93

1:10- y = 1.0934x - 0.2465
R2 = 0.98

1:15- y = 1.2264x - 0.1235
R2 = 0.98

1:20- y = 1.5762x - 0.1395
R2 = 0.98

Control- y = 1.8566x + 2.851
R2 = 0.79
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  چه گندم تغییرات رشد ریشه برمختلف هاي  مرغ با غلظت عصاره اثر-ب-2شکل 
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شرایط شاهد در سطح برگ در بوته  بیشترین

سطح برگ در تیمار . متر مربع بود سانتی65/55معادل 
ي حاصل از ریشه کمترین و در تیمار با  با عصاره
به ازاي .  بیشترین مقدار را داشتهوایی ي ساقه عصاره
 درصد، سطح پنج تا 20از  تر شدن غلظت عصارهرقیق

. متر مربع افزایش یافت سانتی55/10برگ معادل 
، پنجافزایش سطح برگ نسبت به تیمار شاهد در غلظت 

 درصد 84 و 72، 69، 52به ترتیب   درصد20 و 10، هفت
  ).ب- الف5شکل( بود

 نتایج ستجزیه واریان :اي  مزرعههاي بررسی
-هاي اثر اندامسی صفات نشان داد که رحاصل از بر

و اثر متقابل  هاي عصاره یا میزان بقایا  مرغ، غلظت
فاکتورهاي مورد بررسی در ارتباط با اکثر صفات مورد 

بر اساس مقایسه ). 2جدول(گردید  داربررسی معنی
مشاهده شد که هاي حاصل از این بررسی  میانگین داده

ي صفات مورد بررسی در شرایط بیشترین میزان کلیه
اي در تیمار شاهد اي نیز همانند شرایط گلخانهمزرعه

داري  با اختالف معنی) بدون مصرف عصاره یا بقایا(
نسبت به مصرف عصاره یا بقایا حاصل گردید و با 

مرغ به خاك افزایش غلظت عصاره یا میزان بقایاي 
  . ي صفات افزایش یافتش کلیهمیزان کاه

  
  مرغ و بقایاي  گندم حاصل از تیمارهاي مختلف عصارهتجزیه واریانس صفات مورد بررسی -2جدول 

 میانگین مربعات
  ي علف هرزتیمار با عصاره تیمار با بقایاي علف هرز

عملکرد 
دانه در 
  بوته

شاخص 
 برداشت

وزن هزار 
 دانه

عداد دانه ت
 در بوته

 سطح برگ
شاخص 
 برداشت

عملکرد 
دانه در 
  بوته

وزن هزار 
 دانه

تعداد دانه 
 در بوته

 سطح برگ

درجه 
 آزادي

 
 منابع تغییر

79/0 ** 35/226 ** 11/31  43/463  34/6  97/146 ** 44/0 * 68/25  66/264 * 95/3  تکرار 2 

41/0 ** 84/96 ** 71/43  01/1126 ** 05/7  74/19  08/0  58/40  17/340 ** 29/25  اندام 3 **
24/19 ** 73/1249 ** 46/491 ** 2/13919 ** 29/970 ** 83/884 ** 82/12 ** 41/420 ** 77/7193 ** 19/530  )میزان(غلظت 4 **

09/0  44/52 ** 63/16  88/124  50/8 * 71/29  09/0  99/19  22/169 * 41/10 غلظت*اندام 12 **  

09/0  82/19  66/22  42/122  38/4  84/29  12/0  07/32  26/70  85/3 ایشخطاي آزم 38   
60/15  41/16  02/19  26/12  79/15  47/18  35/19  39/13  87/10 (% )ضریب تغییرات  88/12   

    %1و % 5 به ترتیب نشان دهنده اثر معنی دار در سطح احتمال **و •

 42/24شـرایط شـاهد معـادل       در  سـطح بـرگ      بیشترین
بــا افــزایش هــر واحــد در غلظــت . مترمربــع بــود ســانتی
طح بـرگ گنـدم بـه میـزان         ي حاصل از ریشه، س    عصاره

این کاهش در تیمار با     . مترمربع کاهش یافت     سانتی 03/5
هـا بـه ترتیـب معـادل        ي ساقه، برگ و کـل انـدام       عصاره

 بـدین ترتیـب،   . مترمربـع بـود      سانتی 49/4 و   22/4،  77/2
 درصـد در تیمـار بـا        20کمترین سـطح بـرگ در غلظـت         

و مترمربـع    سـانتی  45/9هـا معـادل       ي کـل انـدام      عصاره
ي سـاقه   حداکثر آن در این غلظـت در تیمـار بـا عـصاره            

کمتـرین  . مترمربـع بـه دسـت آمـد      سانتی03/14برابر با   
ي    درصد در تیمـار بـا عـصاره        پنجسطح برگ در غلظت     

مترمربـع و حـداکثر آن         سـانتی  98/20ها معادل     کل اندام 

 23ي ریـشه برابـر بـا     در این غلظت در تیمار با عـصاره       
میـزان تـاثیر   ). الـف -6شـکل (اصل شد مترمربع ح  سانتی

-ي آن بـر گنـدم بیـشتر بـود، بـه     بقایاي مرغ از عـصاره    
ي طوري که با افزایش هر واحد در میزان بقایـاي ریـشه           

 گـرم در متـر مربـع        100 تـا    40از   اضافه شده به خـاك    
مترمربـع     سـانتی  32/7خاك، سطح برگ گندم به میـزان        

واحـد بقایـاي   این کاهش با اضافه شدن هر  . کاهش یافت 
 و  30/5،  91/4ها به ترتیب معـادل      ساقه، برگ و کل اندام    

 گرم بقایاي   40در تیمار مقدار    . مترمربع بود    سانتی 81/5
 38/22معـادل   سـطح بـرگ     اضافه شده به خاك، حـداقل     

ي   متر مربع در تیمار بـا بقایـاي حاصـل از سـاقه              سانتی
 ازدر تیمار با بقایـاي حاصـل        سطح برگ   مرغ و حداکثر    
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بـا  . دسـت آمـد    سانتی مترمربـع بـه     27/24 ریشه معادل 
 گـرم،   100افزایش مقدار بقایاي اضافه شده به خاك بـه          

متر مربع در      سانتی 65/4معادل   میزان سطح برگ     حداقل

تیمار با بقایاي حاصل از ریشه و حداکثر آن در تیمار با            
متـر مربـع     سـانتی 075/9بقایاي حاصل از ساقه معـادل    

  ).ب-6شکل (د دست آمبه
  

  

Root- y = 5.025x + 4.275
R2 = 0.88

Stem- y = 2.765x + 11.42
R2 = 0.98

Leaf- y = 4.2205x + 4.95
R2 = 0.98

Total- y = 4.486x + 4.56
R2 = 0.84
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ریشه ساقه  برگ کل اندام ها

  
  سطح برگ گندم برمرغ  مختلف  هاي با غلظت ها ي اندام  تاثیر عصاره-الف-6شکل 

Root- y = 7.3185x - 3.7475
R2 = 0.91

Stem- y = 4.9135x + 3.785
R2 = 0.92

Leaf- y = 5.3015x + 2.44
R2 = 0.97

Total- y = 5.8116x + 0.4535
R2 = 0.94
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ریشھ  ساقھ  برگ  کل اندام ھا  

  
سطح برگ بر در مقادیر مختلف مرغ  هاي  اثر اضافه کردن پودر اندام -ب-6شکل 

  گندم

  
  

تیمـار شـاهد معـادل       در بوته در  تعداد کل دانه     بیشترین
با افـزایش هـر واحـد در غلظـت          .  عدد حاصل شد   92/95

 درصد، تعداد کل    20 تا   پنجي حاصل از ریشه از      عصاره
مترمربـع     سـانتی  53/9دانه در بوته گندم فقط به میـزان         

-که این کاهش در تیمار با عـصاره در حالی . کاهش یافت 
، 76/11معـادل   هـا بـه ترتیـب       ي ساقه، برگ و کل انـدام      

کمتـرین تعـداد کـل     .مترمربع بود   سانتی 81/14 و   51/15

ي   درصد در تیمار بـا عـصاره  20دانه در بوته در غلظت     
 و حداکثر آن در این غلظت در تیمـار          99/34برگ معادل   

بـا کـاهش    .  عـدد بـود    42/39ي ریشه برابر با     با عصاره 
 درصد اثـر کاهـشی در تعـداد کـل           پنجغلظت عصاره به    

ه در بوته کاهش یافت و کمتـرین تعـداد کـل دانـه در               دان
ي ریـشه      درصد در تیمار بـا عـصاره       پنجبوته در غلظت    

 عدد و حداکثر آن در این غلظـت در تیمـار            08/66معادل  
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  سطح برگ گندم برمختلف مرغ  هاي حاصل ازاندام  عصارهاثر-الف-5شکل 

y = 10.549x - 6.8498
R2 = 0.82
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  سطح برگ گندمبرمختلف  هاي مرغ  با غلظت  عصاره اثر-ب-5شکل 
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-شـکل ( عـدد بـود      23/80ها برابر با      با عصاره کل اندام   
دانه در بوتـه را    بیشترین اثر کاهشی بر تعداد کل   ).7الف

ي مـرغ و کمتـرین      قایاي حاصل از ریـشه    اضافه کردن ب  
ــرگ داشــت    ــاي حاصــل از ب ــردن بقای ــر را اضــافه ک اث

از مرغ  با افزایش هر واحد در میزان بقایاي        ). ب-7شکل(
 گرم در متر مربـع خـاك، تعـداد کـل دانـه در               100 تا   40

تعـداد کـل دانـه در       . کـاهش یافـت     عدد 45/18بوته گندم   

فه شـده بـه خـاك،        گـرم بقایـاي اضـا      40بوته در تیمـار     
 گـرم بقایـاي     100 عدد بوده که با افزایش آن بـه          76/79

-7شکل( عدد کاهش یافت    08/25اضافه شده به خاك به      
  .)ج
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مرغ  به خاك بر  هاي مختلف  اثر اضافه کردن بقایاي حاصل از اندام: ب - 7شکل

  .تعداد کل دانه در بوته

Root- y = 9.535x + 29.08
R2 = 0.96

Stem- y = 11.763x + 26.65
R2 = 0.97

Leaf- y = 15.505x + 14.635
R2 = 0.94

Total- y = 14.809x + 20.55
R2 = 0.98
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تعداد کل بر  مرغ  مختلف  هاي با غلظت ها ي حاصل از اندام  تاثیر عصاره-الف-7شکل 

  .دانه در گندم
y = 18.448x + 2.818

R2 = 0.98
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مرغ به خاك بر تعداد  اثر اضافه کردن مقادیر مختلف بقایاي حاصل از : ج- 7شکل

 .کل دانه در بوته گندم

Root- y = 9.231x + 4.635
R2 = 0.9245

Stem- y = 7.309x + 14.81
R2 = 0.9562

Leaf- y = 5.027x + 21.18
R2 = 0.9798

Total- y = 6.354x + 17.26
R2 = 0.9088
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ریشه   ساقه برگ کل اندام ها

  
شاخص بر مرغ در مقادیر مختلف  هاي   حاصل از اندامبقایاياثر اضافه کردن  -8شکل 

 .برداشت گندم
  

 53/35ي گندم در شـرایط شـاهد معـادل          وزن هزار دانه  
 20 و   10  هفت، ،پنجهاي    تیمار عصاره با غلظت   . گرم بود 

ــه   ــب  درصــد منجــر ب ــه ترتی  34 و 31، 11، دوکــاهش ب
 و  80،  60،  40وزن هزار دانه در تیمـار       . درصدي آن شد  

، 9،  4/0 گرم بقایاي اضافه شده به خاك بـه ترتیـب            100
ي گنـدم در  عملکـرد دانـه  . کـاهش یافـت    درصد34 و   33

تیمـار عـصاره بـا      .  گرم بود  984/2شرایط شاهد معادل    
مـرغ، عملکـرد     درصـد از     20 و   10  هفت، ،پنجهاي    غلظت
 درصـد تقلیـل     71 و   60،  35،  14ي گندم را به ترتیب      دانه

بیشترین و کمترین اثر کاهشی بـر عملکـرد دانـه در            . داد
ي گندم را به ترتیب اضافه کردن بقایاي حاصل         تک بوته 

، 60،  40در تیمـار    . هاي مـرغ داشـت      از ریشه و کل اندام    
رد دانـه    گرم بقایاي اضافه شده به خاك عملک       100 و   80

ــب   ــه ترتی ــتب ــت 81 و 71، 30، هف ــاهش یاف .  درصــد ک
 17/42شاخص برداشت گندم در شرایط شـاهد معـادل          

هــاي مختلــف  درصــد بــود کــه در اثــر تیمــار بــا غلظــت
  ).3جدول(داري یافت  ي مرغ کاهش معنی عصاره
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  م عصاره یا میزان بقایا بر صفات مورد بررسی گند مقایسه میانگین اثر غلظت-3جدول

  عملکرد دانه در بوته
  )گرم بر بوته(

  شاخص برداشت
(%)  

  وزن هزار دانه
غلظت عصاره یا   )گرم(

  میزان بقایا
 تیمار بقایا تیمار عصاره تیمار عصاره تیمار بقایا تیمار عصاره

867/0   گرم100 یا 5:1  e 581/0  d 23/25  c 31/23  b 61/21  b 
185/1   گرم80 یا 10:1  d 853/0  c 47/28  c 35/24  b 69/23  b 

945/1      گرم60 یا 15:1  c 104/2  b 48/36  b 50/31  a 34/32  a 
572/2   گرم40 یا 20:1  b 775/2  a 27/41  a 83/34  a 39/35  a 

 984/2  a 17/42  a 53/35  a 

 
ي بــا افــزایش هــر واحــد در میــزان بقایــاي ریــشه

 گـرم در متـر مربـع        100 تـا    40از   اضافه شده به خـاك    
 درصـد  23/9شـاخص برداشـت گنـدم بـه میـزان        خاك،  

این کاهش با اضافه شدن هر واحـد بقایـاي    . کاهش یافت 
، 31/7ها به ترتیـب معـادل       ، برگ و کل اندام     هوایی ساقه

 گرم بقایاي   40در تیمار مقدار    .  درصد بود  35/6 و   03/5
شـاخص برداشـت گنـدم       اضافه شـده بـه خـاك حـداقل        

ایـاي حاصـل از کـل        درصد در تیمـار بـا بق       6/40معادل  
در تیمار   هاي مرغ و حداکثر شاخص برداشت گندم        اندام

دسـت   درصد بـه   18/41با بقایاي حاصل از ساقه معادل       
 100با افزایش مقدار بقایاي اضافه شده به خاك به          . آمد

گرم، حداقل شاخص برداشت در تیمار با بقایاي حاصـل     
ر بـا   و حداکثر آن در تیمـا    درصد 76/15معادل  از ریشه   

شـکل  ( درصد بـود     55/26بقایاي حاصل از برگ معادل      
ي خشک و تولید      کاهش رشد اندام هوایی، تجمع ماده     ). 8

ی و  ی بخـش هـوا     و بقایاي   آبی ي  عصارهدر گندم توسط    
آیانـا و   (مرغ در گزارشات متعددي وجـود دارد         ي  ریشه

اوغلو و  واسیل ،2003، باجاوآ و همکاران     2005همکاران  
، جیمـز و همکـاران   2001، وو و همکاران    2005همکاران  

تـداخل آللوپـاتی در     . )2000 و ریزوي و همکـاران       2002
فرآیندي پیچیده  اندام هوایی و تولید محصول گیاه،       رشد  

از تقـسیم  هاي رشد و نمو را  تواند تمام جنبه   است که می  
داده تحت تاثیر قـرار     سلولی تا فتوسنتز و انتقال مواد را      

کـاهش در   دلیـل   به عنوان مثال    . اهش دهد و عملکرد را ک   
 در اثر تداخل ترکیبـات آللوپاتیـک در تقـسیم          رشد طولی 
این امر ممکـن اسـت منجـر بـه کـاهش            . باشدسلولی می 

ی از ریشه به دیگـر      یجذب مواد معدنی و انتقال مواد غذا      
-کاهش در رشـد مـی     همچنین این    .دهاي گیاه گرد  بخش

هـا و   ها در سنتز پروتئین   تواند در اثر دخالت آللوکمیکال    
 فعالیـت   .)2004الخطیـب و همکـاران      (باشـد   ها  هورمون

ها بر رشد گیاهان مربوط به کـاهش         ممانعتی آللوکمیکال 
منجـر بـه    کـاهش در فتوسـنتز      . اسـت نیز  عمل فتوسنتز   

شـود کـه در نهایـت         مـی ها    مقدار کربوهیدرات  کاهش در 
یـاهی  هاي گ   ي خشک در اندام     منجر به کاهش تجمع ماده    

  . )2000دنیگارد و پورتر (گردد  می
  

   گیري کلینتیجه
 مرغ هرز   علفي ه هوایی و ریشانداممواد تولیدي از 

 اد، را تحت تاثیر قرار دگندم  و عملکرد رشد،زنی جوانه
هاي  تواند تاییدي بر وجود آللوکمیکال این موضوع می
هرز و تاثیر پذیري صفات  هاي این علف مختلف در اندام

کند  این پژوهش ثابت می. مختلف گندم از این مواد باشد
ي آبی مرغ کاهش  که با افزایش غلظت عصاره

. ي صفات بررسی شده وجود دارد داري در کلیه معنی
 36اي این کاهش حداقل به میزان در شرایط گلخانه

 درصد 96 در وزن صد دانه و حداکثر به میزان درصد
 درصدي 64 کاهش حداقل .در عملکرد دانه در بوته بود

در عملکرد دانه نیز موضوعی است که باید به آن توجه 
اي اضافه شدن بقایاي این  در شرایط مزرعه. کافی شود

علف هرز چه به صورت عصاره و چه به صورت پودر 
به . اي را تایید کرد نتایج حاصل از بررسی گلخانه

ثرات هاي این علف هرز داراي ا ي اندام عبارت دیگر کلیه
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شدید آللوپاتیک روي رشد و تولید گندم بوده و صفات 
هاي رشدي هر کدام به اندامی از این  مختلفی از مولفه

علف هرز حساسیت بیشتري نشان دادند ولی به 
صورت کلی عصاره یا بقایاي حاصل از ریشه و کل 

هاي گیاهی بیشترین اثرات منفی و عصاره یا  اندام
گ کمترین اثرات منفی را بقایاي حاصل از ساقه و بر

ي صفات، با  در کلیه. روي صفات مورد ارزیابی گذاشتند
افزایش غلظت عصاره یا مقدار بقایاي اضافه شده به 

در شرایط .  بیشتر شدمرغخاك تاثیر منفی آللوپاتی 
 و  درصد71ي مرغ بالغ بر  اي تیمار عصاره مزرعه

 81 بر اضافه کردن بقایاي حاصل از این علف هرز بالغ
میزان شاخص .  عملکرد گندم را کاهش دادنددرصد

اي در اثر بقایاي این علف برداشت در شرایط مزرعه
 درصد کاهش یافت که افتی 76/15 به 17/42هرز از 

کاهش حتی یک درصد در میزان .  استدرصد 63معادل 
زراعی گیاهان  شاخص برداشت، امروزه در مدیریت به

تایج این بررسی نشان داد که  ن.زراعی قابل قبول نیست
ي حاصل از آن عموماً اثر  نسبت به عصارهمرغبقایاي 

بازدارندگی بیشتري در گندم داشت که دلیل اثر بیشتر 
بقایا نسبت به اضافه شدن عصاره، احتماالً آزاد سازي 

ي رشد و زمان تدریجی مواد آللوپاتیک در طول دوره
 مدت این مواد بر ها و لذا اثرات طوالنیاثرگذاري آن

تواند باشد، بنابراین به فــرآیند رشــد و تولیـد می
منظور کاهش افت رشد و عملکرد گندم بر اساس اصول 

مرغ در کشاورزي پایدار الزم است مبارزه و کنترل 
ع و ـام و از تجمـي رشدي گیاه زراعی انجطول دوره
هرز در مزارع نیز  ایاي این علفـاندن بقـباقی م
  .دداري شودخو
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