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  چكيده

هرز پيچك صحرايي در مزارع گندم، اين بررسي به منظور ارزيابي اثـرات آللوپـاتي ايـن        با توجه به فراواني و اهميت علف      
 در ١٣٨٧ و١٣٨٦هـاي   تكـرار در سـال  زني، رشد و عملكرد گندم به صورت آزمايش فاكتوريل در سـه       هرز بر جوانه  علف

هـاي مختلـف    ي حاصل از اندام تيمارهاي آزمايشي شامل عصاره   . اي اجرا گرديد  اي و مزرعه  شرايط آزمايشگاهي، گلخانه  
هـاي   ي برگ، ساقه، ريشه و كل گياه، و غلظت ، عصاره)شاهد( ي عاري از علف هرز    عصاره: پيچك صحرايي در پنج سطح    

 ٢٠ بـه ١ و ١٥ بـه ١، ١٠ بـه ١، ٥ بـه ١عصاره با غلظـت  : هاي اين علف هرز در چهار سطح ل از اندامي حاص مختلف عصاره 
ي ريـشه بيـشترين اثـر     عـصاره . هاي آن نسبت به شـاهد شـد   زني و مولفه تيمارهاي عصاره منجر به كاهش جوانه    . ندبود

ممانعـت  زني بـذور  كامالً از جوانه ٥ به ١لظت ها با غ ي ريشه و كل اندام عصاره. زني داشت هاي جوانه كاهشي را بر مولفه   
بـر   را اثـر بيـشترين  ي ريشه  هاي باال عصاره ي برگ و در غلظت هاي پايين، عصاره در غلظتاي    گلخانه بررسيدر  . كردند

داري را در كليـه صـفات باعـث      كاهش معنـي ٥ به ١ تا  ٢٠ به   ١ افزايش غلظت عصاره از      . شده نشان دادند   سيرصفات بر 
 ١بـه  ٥  ميزان كاهش تعداد دانه در بوته، وزن صددانه و عملكـرد دانـه نـسبت بـه شـرايط شـاهد در تيمـار بـا غلظـت                  .شد
اي اضافه شدن بقاياي اين علف هرز چه به صورت عصاره و  در شرايط مزرعه.  درصد بود ٩٩  و ٦٦/٩٤،  ١٧/٧٦ترتيب    به

عصاره يا پودر حاصـل از ريـشه و كـل    . اي را تاييد كرد      نتايج حاصل از بررسي گلخانه     ،چه به صورت بقاياي پودر شده     
در شـرايط  . ترين اثرات منفي را بر گندم گذاشتندترين اثرات منفي و عصاره يا پودر ساقه و برگ كم          هاي گياهي بيش    اندام
نـدم را  و اضافه كردن پودر حاصل از بقاياي اين علف هـرز عملكـرد گ  % ٨٤/٧٤ي پيچك صحرايي    اي تيمار عصاره    مزرعه
ي دليل اثر بيشتر بقايا نسبت به اضافه شدن عصاره، آزاد سازي تدريجي مواد دگرآسـيب در طـول دوره   . کاهش داد % ٨٨

  . تواند باشدها بر فرآيند رشد و توليد ميرشد و لذا اثرات درازمدت آن
  

  آللوپاتي، بقاياي علف هرز، پيچک صحرايي، عصاره، گندم: هاي کليديواژه
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Abstract 

With regards to importance and frequency of bindweed in wheat fields, an experiment was 

conducted to evaluate allelopathy effect of different parts of bindweed in different extract 

concentration on wheat germination and yield as factorial experiment in randomized complete block 

design with three replicates in 2007 and 2008. Four levels of organ extracts including leaf, shoot, 

root and intact plant extract of bindweed in four concentrations composing 1:5, 1:10, 1:15, and 1:20 

v/v were used. Distilled water was used as control. All extracts decreased germination and its 

components in wheat. Greatest decreasing effect was belonged to root extract. Root and intact plant 

extracts as 1:5 concentration inhibited wheat germination. Anova of glasshouse results showed that 

there were significant differences among direct and interaction effects on wheat attributes. Low leaf 

extract concentration and high root extract concentration indicated more inhibition effect. 

Increasing extract concentration from 1:20 to 1:5 decreased all attributes, significantly. Decreasing 

in seed number per plant, 100 kernel weight and yield in 1:5 were 76.17, 94.66 and 99 compared to 

control, respectively. Field trial confirmed glasshouse results. Generally, root and intact plant 

extract or powder had more growth restriction than shoot and leaf powder or extract on wheat 

attributes. In field condition, applying bindweed extract and residual decreased wheat yield 74.84% 

and 88%, respectively. It may be related to gradual leaching of allelochemicals from residuals of 

bindweed in growth season that affect growth and yield of wheat. 
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  مقدمه

-هاي هرز يکي از مهم     اي هجوم علف  تحت شرايط مزرعه  

اســت کــه تـرين عوامــل کــاهش عملکــرد گياهـان زراعــي   

 خـصوصيات آللوپاتيـك     يكاهش به وسيله  بخشي از اين    
). ٢٠٠٦سـينگ و همکـاران       (گرددمياد  جهاي هرز اي  علف

هــاي اکوسيــستم توانــد نقــش مهمــي را درآللوپــاتي مــي
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قيم از طريق تداخل با گياهـان و يـا        يا به طور مست    زراعي
 بر فرآيندهاي زيـستي و  اثراز طريق  به طور غير مستقيم

پيچـک صـحرايي    . )٢٠٠٢کلـوم   مک(بازي کند    زيستيغير
آيـد کـه   يکي از ده علف هرز خطرناک جهان به شمار مـي     

هـاي رديفـي    درصد و در کشت۶۰در غالت عملکرد را تا     
 ). ۱۹۹۹و همکاران پوشاک (دهد   درصد کاهش مي۸۰تا 

-نسبت به آزاد سازي از اندام      بقاياي گياهان    يتجزيه

بيـشتري را بـه   مواد آللوپاتيـک  مقدار هاي مختلف گياهي    
اثـرات  ). ۲۰۰۰نگـارد و پـورتر    دي (دکنـ خاک اضـافه مـي    

زنـي  متوقف كنندگي تركيبات آللوپاتيك در كـاهش جوانـه     
 ،خـشك  يها، سـطح بـرگ، توليـد مـاده      رشد گياهچه  ،بذر

هاي گيـاه بـالغ   ها و پروتئين ها، كربوهيدارت مقدار رنگيزه 
 گـردد مـي منجـر بـه توقـف رشـد و نمـو گيـاه       و  منعكس  

توقف در جوانه  ).۱۹۹۹ و آداير ۲۰۰۵ناروال و همکاران  (
ي كـه روي    يهـا زني ممكن است بـه تغييـر فعاليـت آنـزيم          

 گـذارد، اي در طي جوانه زني اثر ميانتقال تركيبات ذخيره  
توانــد منجــر بــه کمبــود د ايــن امــر مــينــسبت داده شــو

هاي سوبستراهاي تنفسي و در نهايت منجـر بـه          فرآورده
الخطيب و همکـاران  (انرژي متابوليک گردد کمبود مستمر  

ام روابـط آبـي    .پـي .پي ۱۰۰در غلظت اين ترکيبات   ). ٢٠٠٤
کــروزه و (کننــدمــي  ميتــوز را متوقــفو گيــاه را مختــل

قف جذب مواد معـدني، توقـف طويـل          تو ).٢٠٠٠همکاران  
ها، کند شدن فرآيند فتوسنتز، تعرق و فعاليت        شدن سلول 

منجـر بـه کنـدي و بـه      تركيبات آللوپاتيـك  آنزيمي توسط   
الخـاواس و شـهاال     (شـود   تعويق افتادن رشد گياهان مـي     

ــدار    ). ۲۰۰۵ ــه مقــ ــنتز و در نتيجــ ــاهش در فتوســ کــ
-روزنهدن ها ممکن است در اثر توقف باز ش  کربوهيدرات

وقـف انتقـال    تو يـا از طريـق       اکـسيدکربن    دي جـذب   و ها
-اي و غيرچرخه جفت الکترون و فتوفسفريالسيون چرخه    

 از ).٢٠٠٤الخطيــب و همکــاران    (اي نيــز ايجــاد گــردد  
 ممکـن اسـت   ايـن ترکيبـات   ايـن اسـت کـه        ديگر احتماالت

که مسيرهاي  يا اين  مسيرهاي توليد کلروفيل را متوقف و     
واکـنش را  د ويـا هـر دو   نيل را تحريک نمايمصرف کلروف 

 در نتيجه وکه منجر به کاهش تجمع کلروفيل     باعث شوند   

 . رشــد گيــاه گــرددشدر نهايــت کــاه کـاهش فتوســنتز و 
ي تمـامي ايـن عوامـل کـاهش وزن خـشک گياهـان              نتيجه

ــود  ــد ب ــاران (خواه ــگ و همک ــورنر ۲۰۰۲يان ــد و ت  و بان
اثرات بازدارنـدگي  از نيز تخريب توازن هورموني  ). ۲۰۰۱

کولپـاس و همکـاران    (آيـد  به شمار ميآللوپاتيکتركيبات  
۲۰۰۳.(  

زنـي و     اي بـر جوانـه       به طور گـسترده    پيچکتداخل با   
ر وزني بذ توقف جوانه.  گونه زراعي اثر گذاشت١٠٠رشد  

-در گونـه  )آب(شاهد  درصد در مقايسه با    ٦٥ تا   صفراز  

 ٨٥تـا حـدود     ز  ها نيـ    رشد گونه . هاي مختلف متفاوت بود   
 .) الـف ۲۰۰۱عـالم و همکـاران     ( درصد كـاهش نـشان داد     

 ۱۴  بـه ترتيـب     را گندمعملكرد  زني و   جوانه پيچک،بقاياي  
ــد كــاهش  ۸۰ و ــک و همکــاران  (داد  درص ). ۲۰۰۵بوقات

زنـي بـذور گنـدم را       ي يک درصدي پيچک، جوانه    عصاره
 روزه ۵ درصــدي، بــا تــاخير ۷۰ضــمن کــاهش بــيش از 

 اين عصاره اثـر شـديدي بـر طويـل شـدن             .کندمواجه مي 
بقايـاي در حـال    ).۲۰۰۵چـن و همکـاران   (ها داشت   ريشه
رض ـدسـت آمـده از خـاک در معـ         ه   ب ي عصاره  و تجزيه
 را متوقـف  گنـدم زني بـذور و رشـد   جوانهپيچک، اياي  ـبق

ــالم و همکــاران ( نمــود ــاران .) ب۲۰۰۱ع  اســميت و همک
 ١، ٥/١، ٢ر دپيچـک   ي كه عـصاره گزارش کردند ) ٢٠٠١(

زني، طـول   داري درصد جوانه    درصد به طور معني    ٥/٠و  
 تـا حـداکثر     ٢٣از حداقل   ي گندم را    يچه و بخش هوا     ريشه
   .كاهش داد درصد ٨٩

 از   گونـه علـف هـرز      ٤در آزمايشي فعاليت آللوپاتيك     
 رقم گندم بررسي و مـشاهده شـد كـه           ١٢ بر جمله پيچک 
هاي   آبي گونهيره آللوپاتي عصااثر ي دردار  تفاوت معني 

هــاي هــرز درصــد و علــفرد داوجــود هــاي هــرز علــف
وپتيـل و ريـشه و وزن خـشك         ئزني، رشد طولي كل     جوانه
اثـر  .  کاهش دادنـد داري معنيرا به طور   گندم   هايهچهگيا

هاي مختلف پيچـک بـر      ي حاصل از اندام   آللوپاتي عصاره 
 ۹۱/۹۰ تـا    ۹۸/۲۳اي بـين    ي گياهچه ارقام گندم در مرحله   

 ي خاك محـيط ريـشه     ).٢٠٠٤وويور و ريلي    ( درصد بود 
 يتــره و پيچــك و عــصارههــاي هــرز قيــاق، ســلمهعلــف



  ١٣٨٩سال / ١ شماره ٢/٢٠جلد /       مجله دانش کشاورزي پايدار                           ...و بريزی زاده معماری تيارنيا، فرج                       ١٥٦
 

 را در گنــدمزنـي و رشــد    ميـزان جوانــه هــاآنحاصـل از  
 دداداري كـاهش      مقايسه با تيمـار شـاهد بـه طـور معنـي           

 آبي بقاياي در حال  ي عصاره ).۱۹۹۹ريزوي و همکاران    (
-هـاي جوانـه   فعاليت بر    پيچک يتجزيه و ترشحات ريشه   

گاورسکي (اشت  د كنندگي   متوقف اثر  گندم زني و رشدي  
 ماه بـا  ۴به مدت    ي كه يها خاك گزارش شده است  . )٢٠٠٣
، باعـث   نـد در تمـاس بود   پيچـک    ي در حال تجزيـه    بقاياي

هيلــدا و همکــاران  (ديــگرد و گنــدم توقــف رشــد در جــو
ي بـذور   زنـ جوانـه پيچک،   ي آبي ريشه  يارهـعص). ۲۰۰۲

در ايـن گياهـان     ي را   يگندم، جو و ذرت و رشد بخش هوا       
ها و يا    ريشه وي  ي بقاياي بخش هوا   ،همچنين. دکرمتوقف  
بيوماس  درصد و  ۵۴ را تا    ها مقدار كلروفيل   آن يعصاره

زنـي بـذور و      جوانـه  ).۲۰۰۵وو  (داد  كاهش   درصد   ۷۲را  
 و ۶۲ترتيـب   پيچک بـه  در خاك محتوي بقاياي     گندم  رشد  
 الگوي  ).۱۹۹۹محمود و همکاران     (يافتدرصد کاهش    ۷۵

 رشـد   پيچـک  وقتي در خاك آلـوده بـه          و گندم  رشد ذرت 
 در اثر   گندم رشد و بازده      و كردند تحت تأثير قرار گرفت    

اوغلـو و   واسـيالک  ( درصد كاهش يافـت    ۵۰ پيچکبقاياي  
ــاي پيچــک در   ).۲۰۰۵همکــاران  ــدگي بقاي ــزان بازدارن مي

 گـرم در  ۱۰۰ تـا  ۱۰ خـاک از    مقادير مختلف مـصرف در    
ــدود     ــشه در ح ــد ري ــع روي رش ــا ۲/۱۹مترمرب  ۷/۹۸ ت

 درصـد و  ۲/۷۳ تـا  ۲/۴زني بـذرها از    درصد، براي جوانه  
 درصد در گندم گـزارش    ۷۲ تا   ۴۴براي رشد اندام هوايي     

بـا توجـه بـه اثـرات        ). ۲۰۰۲جيمز و همکاران    (شده است   
ف آللوپاتيک پيچک صجرايي و گستردگي وجـود ايـن علـ          

هرز در مزارع گندم و با توجه به اهميت اقتـصادي گنـدم            
هاي مداوم به منظور افزايش عملکرد اين گيـاه بـا        و تالش 

ارزش در شـرايط مزرعــه، هـدف از ايــن بررسـي تعيــين    
زاي آللـوپاتي عصاره و بقايـاي حاصـل از   اثرات خسارت 

زنـي  هاي اين علف هرز در مقــادير مختلف بر جوانه    اندام
  .ندم و توليد محصول اين گياه زراعي بودبذور گ

  ها مواد و روش
ي   مجموعه در ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ هاياين آزمايش در سال   

 دانـشكده كـشاورزي   هـا و مـزارع      گلخانـه  هـا،   آزمايشگاه

 تبريز با   ي كيلومتر ۵ تبريز واقع در     يدانشگاه آزاد اسالم  
، عــرض ي دقيقــه شــمال۳ درجــه و ۳۸طــول جغرافيــايي 

 متـر از    ۱۳۶۰ ارتفـاع     و  دقيقـه  ۲۷جه و    در ۴۶جغرافيايي  
ي جداگانـه   مرحله۴ها در آزمايش. سطح دريا اجرا گرديد 

-ي پـودر و عـصاره از انـدام         جمع آوري، تهيه   -۱: شامل

زنـي در      آزمـون جوانـه    -۲هاي مختلف پيچک صحرايي       
- آزمايش مزرعـه   -۴ و    اي آزمايش گلخانه  -۳آزمايشگاه  

اي بـر  زنـي و گلخانـه   انـه هاي جو بررسي. اي انجام گرفت  
ي   اي بر پايـه   ي طرح كامل تصادفي و بررسي مزرعه        پايه

هـاي كامـل تـصادفي و هـر سـه بـه صـورت          طرح بلـوک  
در ايــن .  تكــرار اجــرا گرديدنــد۳آزمــايش فاكتوريــل در 

:  فـاکتور اول   كتورهاي مورد بررسي شـامل    فا ها  آزمايش
 هاي مختلف پيچك صحرايي در    ي حاصل از اندام   عصاره

ــصاره   ــطح ع ــنج س ــرز    پ ــف ه ــاري از عل ــاهد(ي ع ، )ش
ي حاصـل از سـاقه،      ي حاصـل از بـرگ، عـصاره         عصاره
ي حاصـل از كـل        ي حاصـل از ريـشه و عـصاره          عصاره
ــدام ــاکتور دوم ان ــف  غلظــت: هــاي پيچــک و ف هــاي مختل

هــاي پيچــک در چهــار ســطح  ي حاصــل از انــدام عــصاره
، ۱۰ بــه ۱، عـصاره بــا غلظـت   ۵ بــه ۱عـصاره بــا غلظـت   

 ۲۰ بـه  ۱ و عـصاره بـا غلظـت       ۱۵ بـه    ۱عصاره با غلظت    
ــاران ( ــد) ۲۰۰۵چــن و همک ــه.بودن ــا  نمون در  پيچــک يه

سـاقه،   جـداكردن   پـس از  ويآور  جمـع  دهـي ي گل مرحله
، ي خــاك و مــواد خــارج بقايــاي زدودن و ريــشهبــرگ و
گراد به مـدت    ي سانت يه درج ۶۰ دمايبا  الکتريکي  درآون  

از پودر حاصله در    . اب شدند  آسي و ساعت خشكانيده    ۴۸
 يبـرا . ي عصاره اسـتفاده شـد     اي و تهيه  آزمايش مزرعه 

 ليتـر   ي ميل ۱۰۰ در   ي گياه يهماد  گرم ۲۰ ، عصاره يهتهي
 سـپس صـاف و      ،ور شـده    سـاعت غوطـه    ۲۴آب به مدت    
دسـت   ه ب ي   غلظت عصاره  بدين ترتيب . گرديدسانتريفيوژ  

ــه ۱آمــده  ــم.شــد ۵ ب ــورد اســتفاده   رق ــدم م ــن در گن  اي
ي بـذري     گندم پـاييزه و آبـي زريـن بـا طبقـه            ها،آزمايش

  .مادري بود
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  ي  آزمايشگاهيبررس
ديش  در محيط پتريو  ١ISTAبر اساس مقررات    آزمايش  
 عـدد   ٥٠در داخل هر پتـري       .اجرا گرديد  ميناتورر ژ داخل

 آب هرز و   هاي مختلف علف    عصاره .بذر سالم قرار گرفت   
ــوان     ــه عن ــده ب ــدعفوني ش ــر ض ــاهمقط ــيط  دش در مح

زني در اين  جوانه. ندمورد استفاده قرار گرفتها    ديش  پتري
 ٥صورت خـروج گياهچـه حـداقل بـه ميـزان            ه  آزمايش ب 

 روز ادامـه    ١٠مـدت   بـه   آزمايش  . متر تعريف گرديد   ميلي
پيچـک  هاي مختلف    اندامي    عصاره اثرجهت تعيين    .داشت

ت وزن  زني، روند تغييـرا     گندم درصد جوانه  زني   جوانهبر  
خــشک گياهچــه و رونــد تغييــرات طــول اجــزاي گياهچــه 

 ).٢٠٠٣و همکاران سانتوز دوس ( گرديدارزيابي
  
   اي سي گلخانهربر

 دانـشكده كـشاورزي دانـشگاه       يآزمايش در گلخانـه   
آزاد اسالمي تبريز و در محيطـي كنتـرل شـده مجهـز بـه       

 يطـول دوره  . اجـرا گرديـد    ١٣٨٦در سال   سيستم تهويه   
 تاريكي تابع طول روز بوده و دمـاي گلخانـه           ي و يروشنا

 ٣٥ تـا    ١٩ آزمـايش بـين      ي  طور ميانگين در طول دوره     هب
 تا  ٤٠  بين گراد و رطوبت نسبي گلخانه نيز       سانتي يدرجه
 ليتـر  ٩ي يكسان با حجـم   يها گلدان.  درصد متغيير بود   ٧٠

متـر انتخـاب و تـا         سـانتي  ٣٠ و ارتفاع    ٢٥ يبا قطر دهانه  
 و  ٣/١ ميـزان     بـه  ها از مخلوط شـن     گلدان ي نزديك دهانه 

در هـر   گندم ورناليزه شده    بذور  .  خاك مزرعه پرشد   ٣/٢
ه ته شـد  شمتر كا   سانتي ٣ در عمق  عدد   ٢٥  به تعداد  گلدان

 بوتــه ٥و پــس از اســتقرار، بــا انجــام تنــك در هرگلــدان  
زمـان بـا هـر نوبـت         بعد از عمليات تنک، هم     .نگهداري شد 

ي حاصل از   عصارههاي آزمايش،   آبياري بر اساس تيمار   
 بـه  ١ ،)شاهد(هاي صفر هاي مختلف پيچک در غلظت     اندام
 ٢٠و بـا حجـم ميـانگين     ٢٠ بـه  ١ و ١٥ بـه  ١،  ١٠ به   ١،  ٥

بـراي جلـوگيري از   . هـا اضـافه گرديـد   ليتر به گلـدان  ميلي
بار اقدام بـه شستـشوي     تجمع مواد آللوپاتيک، هر ماه يک     
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جهت . )۲۰۰۲لدا و همکاران،  هي(ها با آب خالص شد      گلدان
گيري    اندازه اقدام به تيمارهاي آزمايش بر گندم      اثرتعيين  

تعداد دانه در بوته، وزن دانـه در تـک           ،سطح برگ صفات  
-، وزن صد دانـه و وزن خـشک انـدام   )عملکرد بوته (بوته  

گيري سطح برگ هر بوتـه،   براي اندازه. هاي هوايي گرديد 
 انگلـستان   ACD مـدل    رگگيري سطح بـ      اندازه هاز دستگا 
 . شداستفاده

  
  اي  بررسي مزرعه

اين بخش از آزمـايش در فـصل كـشت سـال زراعـي              
ي زمــين و پخــش کودهــاي پايــه بــر  پــس از تهيــه١٣٨٧

 و سـولفات     سـوپر فـسفات تريپـل      اساس فرمـول کـودي    
 به ميـزان  اوره   و  كيلوگرم در هكتار   ١٠٠پتاسيم به ميزان  

صف هنگام كاشت و    ن  به صورت   در هکتار   كيلوگرم ٢٠٠
 مـين ز. گرفـت   انجام١٣٨٧ در بهار  بقيه به صورت سرك   

 ر هـ  ر د ه كـ  تـر م ١×٥ بعـاد  ا ه ب رت ك ١٢٠ ز ا تشكل م رحط
 ٢٠ ياصـله  ف ه بـ  رديفـي  صـورت   ه ب اشت ك ديف ر ٥ رتك

 ط خـ ك يمديگر هز ارعي فهايرت كياصلهو فمتر    سانتي
 اصــله و فتــر م١/- صــلي اهــاي رت كــاصــله و فكاشــتن
 مهـر   ١٥ ر د اشت ك اريخت. ود ب تر م ٢ زمايشي آ كرارهايت

در  .د شـ نجـام  ااري كـ يرم هصورته بشت و ك  ١٣٨٦ماه  
اي كــه مربـوط بــه تعيــين  بخـش اول از آزمــايش مزرعـه  

اثرات آللوپاتي بقاياي پيچک بر گندم بود قبل از كشت بـه         
هــا بــه هـر رديــف كاشــت گنــدم تيمارهــاي بقايــاي انــدام 

مقـدار پـودر اضـافه       .صورت پودر به خاك اضافه شدند     
 ١٠٠ و   ٨٠،  ٦٠،  ٤٠،  )شـاهد (شده به خـاك شـامل صـفر         
ــدام  ــع از ان ــرم در مترمرب ــود  گ ــاي پيچــک ب ــز و (ه جيم

كشت بذر گنـدم بـر روي پـودر بقايـاي           ). ٢٠٠٢همکاران  
اي پس از   در بخش دوم آزمايش مزرعه    . پيچک انجام شد  
هـاي مختلـف پيچـک در      ي حاصل از اندام     كاشت، عصاره 

 به ١ و ١٥ به ١، ١٠ به ١، ٥ به  ١ ،)شاهد(اي صفر   هغلظت
زمـان بـا    ليتر به ازاي هر بوتـه، هـم        ميلي ٥٠به ميزان    ٢٠

ي  بوتــه در هــر پــالت در طــي دوره١٠بــه پــاي  آبيــاري
آبياري بر اسـاس نيـاز آبـي گيـاه در           . رشدي تزريق شد  
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وجـين و   در فروردين ماه، عمليات      .زراعت آبي انجام شد   
صـفات مـورد بررسـي      . انجام شد وره  پخش كود سرك ا   

 شامل سطح برگ، تعداد كل       نيز در اين مرحله از آزمايش    
دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملكرد دانه در تك بوتـه و              

اساس  ها بر تجزيه واريانس داده .بودند شاخص برداشت
ــانگين       ــسه مي ــراي مقاي ــام و ب ــل انج ــايش فاكتوري آزم

 درصــد ٥  احتمــالحاز آزمــون دانكــن در ســط فاكتورهــا
 يمحاسبات آماري با اسـتفاده از برنامـه       . استفاده گرديد 

گيـري از    و رسـم نمودارهـا بـا بهـره      MSTAT-Cآماري  
  .انجام گرفتExcel  افزارنرم

  
  نتايج و بحث

   ي آزمايشگاهيبررس
چـه در شـرايط     چـه و ريـشه      ي ساقه   بيشترين توسعه 

 پيچك به   ي حاصل از  شاهد بوده و تيمار گندم با عصاره      
چــه كاســت و بــا چــه و ريــشه ي ســاقه شــدت از توســعه

 بـر شـدت   ٥ بـه    ١ تـا    ٢٠ بـه    ١افزايش غلظت عـصاره از      
-عصاره).  الف -٢ الف و    -١شكل(بازدارندگي افزوده شد  

ي   حاصل از ريشه بيشترين اثر بازدارندگي بر توسـعه      ي
 ١ي كه در غلظت عصاره   ي گندم داشت به طوري    چه  ساقه

-عصاره.  درصد كاهش يافت   ٦٨/٧٨چه    قه طول سا  ٢٠به  
هـاي حاصـل از    ه  ي حاصل از برگ نيز بيـشتر از عـصار         

چـه   هاي گياهي از رشـد سـاقه     ي كل اندام    ساقه و عصاره  
ي حاصـل از   تيمار با عصاره).  ب-١شكل(جلوگيري كرد   

و حـداكثر   ) ٢٠ به   ١در غلظت   ( درصد   ٩٧/٥٤برگ حداقل   
چه كاسـت   طول ساقهاز ) ٥ به ١در غلظت   ( درصد   ٩٨/٩٦

ترتيـب    ي سـاقه بـه      ولي اين مقادير در تيمـار بـا عـصاره         
چه به  العمل رشد ريشه عكس.  درصد بود١٨/٩٤ و ٦٤/٣٦

كـامالً مـشابه   )  ب-٢شـكل (هـا   هاي مختلف عصاره  غلظت
چه و    كاهش رشد طولي ساقه   . چه بود   روند تغييرات ساقه  

يچـك  ي پ چه در ارقام مختلف گندم در اثـر عـصاره         ريشه
، نــاروال و همکـــاران  )٢٠٠٤(توســط وويــور و ريلــي    

و اسميت و همکاران    ) ٢٠٠٤(، الخطيب و همکاران     )٢٠٠٥(
  .نيز گزارش شده است) ٢٠٠١(

هاي مختلف پيچك بـر   ي حاصل از اندام     اثرات عصاره 
ي هاي گندم در طول دوره روند تجمع ماده خشك گياهچه  

گياهچـه در   زني نشان داد كه بيشترين وزن خشك          جوانه
ي  ترتيـب در تيمـار بـا عـصاره    زنـي بـه     ي جوانه كل دوره 

هـا و ريــشه حاصـل شــده اســت    سـاقه، بــرگ، كـل انــدام  
هاي پيچك از غلظت      افزايش غلظت عصاره  ).  الف -۳شكل(
 منجر به افزايش اثـر بازدارنـدگي قابـل     ۵ به   ۱ تا   ۲۰ به   ۱

ميـزان كـاهش،    . توجهي بر روند تجمع مـاده خـشك شـد         
روز (زنـي   ي جوانـه  يمار شاهد در پايـان دوره     نسبت به ت  

 ٥ بـه  ١ و ١٠ بـه  ١، ١٥ به ١، ٢٠ به   ١هاي    در غلظت ) دهم
ــه ــب  ب ــود ١/٩٩ و ١٥/٨٢، ١٢/٧٣، ٠٥/٦٥ترتي ــد ب   درص

دنبـال    گندم بـه  يكاهش وزن خشك گياهچه   ).  ب -۳شكل(
كاهش رشد طولي اجـزاي آن ناشـي از اثـرات آللوپاتيـك            

و وويـور و ريلـي   ) ٢٠٠٣ (پيچك در آزمايش گاوروسکي   
   .نيز گزارش شده است) ٢٠٠٤(

زنـي   ي جوانـه زني در كل دوره   بيشترين درصد جوانه  
هـا   هاي ساقه، برگ، كل انـدام  ترتيب در تيمار با عصاره   به

ــشه حاصــل شــد   ــف-۴شــكل(و ري ــزايش غلظــت ).  ال اف
 منجـر بـه    ۵ بـه    ۱ تا   ۲۰ به   ۱هاي پيچك از غلظت       عصاره

زني بذور گندم شد      ندگي بر روند جوانه   افزايش اثر بازدار  
زنـي گنـدم در اثـر     توقـف يـا كـاهش جوانـه    ). ب -۴شكل(

هاي مختلف پيچك در گزارشـات        بخش ي  تيمار با عصاره  
، ٢٠٠٠نگارد و پـورتر     ، دي ۲۰۰۵وو  (متعددي آمده است    

ــاران   ــب و همک ــاران  ٢٠٠٤الخطي ــميت و همک ، ٢٠٠١، اس
  .) ب۲۰۰۱ن  و عالم و همکارا٢٠٠٤وويور و ريلي 

  
   اي گلخانههاي  بررسي

 ٣٦/٤شرايط شاهد معادل    در  وزن صد دانه     بيشترين
هـاي علـف هـرز پيچـك        تيمار با عصاره  . گرم حاصل شد  

كمتـرين اثـر    . دار اين صـفت گرديـد       منجر به كاهش معني   
 بـه  ١ و بيشترين آن در غلظـت  ٢٠ به ١كاهشي در غلظت    

دانـه در اثـر    كمتـرين وزن صـد      ٥ بـه    ١در غلظت   .  بود ٥
اثـر  . دست آمـد  ها به ي حاصل از ساقه و كل اندام       عصاره

 و ٦٦/٩٤ترتيـب   كاهشي اين دو تيمار نسبت به شـاهد بـه       



   ١٥٩                                           ...                                بر گندم ).Convolvulus arvensis L (  صحرايي علف هرز پيچك اثر آللوپاتي
 

 و ١٠ بـه  ١با كاهش غلظت عصاره به .  درصد بود  ٣٦/٩٢
ي حاصـل   ، بيشترين اثر را عصاره    ٢٠ به   ١كمتر از آن تا     
ت كاهش وزن هزار دانـه بـا افـزايش غلظـ          . از برگ داشت  
ده از   شـ  ي اسـتخراج    دار بوده ولي عـصاره      عصاره معني 

داري بـا       هاي مختلف در غلظت يكسان تفـاوت معنـي          اندام
  ).١جدول(يكديگر نشان ندادند 

هـاي مختلـف پيچـك صـحرايي      تيمار گندم با عـصاره   
دار عملکرد دانه در بوته، سطح برگ       منجر به كاهش معني   

طـوري  ديد، بـه  هاي هوايي گر  در بوته و وزن خشک اندام     
دار مقدار عددي اين صفات با اخـتالف معنـي         بيشترين که

  ). ١جدول( شرايط شاهد حاصل شددر 
با افزايش غلظت عصاره، ميزان عملكـرد دانـه كـاهش           

ي  هـاي بـاال اثـر عـصاره     در غلظـت . گيري نشان داد چشم
هـا بـود    دار بيشتر از ساير اندام    ساقه بدون اختالف معني   

 پايين كمترين عملكرد دانه در تيمار بـا         هاي  ولي در غلظت  

ميزان كاهش عملكـرد نـسبت      . ي برگ حاصل شد     عصاره
 درصد ١٨/٥٢ از حداقل    ٢٠ به   ١به تيمار شاهد در غلظت      

 درصـد در  ٣٤/٧٦ي ريشه تا حـداكثر   در تيمار با عصاره 
بـا افـزايش غلظـت      . ي بـرگ متغيـر بـود        تيمار با عـصاره   

 عملكـرد دانـه از حـداقل      اثر كاهشي در   ٥ به   ١عصاره به   
ي بـرگ تــا حــداكثر    درصـد در تيمــار بـا عــصاره  ٢٢/٩٣
هـاي پيچـك    ي كل اندام   درصد در تيمار با عصاره     ٠١/٩٩

 ٢٠ بـه  ١با افزايش غلظت عصاره از ). ١جدول(متغير بود   
ــا  ــه ١ت ــي ٥ ب ــاهش معن ــرگ ک ــشان داد ســطح ب  .داري ن

ي حاصـل     بيشترين اثر كاهشي بر سطح برگ را عـصاره        
ــدام ا ــل ان ــا     ز ك ــار ب ــر را تيم ــرين اث ــك و كمت ــاي پيچ ه

ميـزان كـاهش سـطح     .هاي ريشه و بـرگ داشـتند    عصاره
 ۵ بـه  ۱ و ۱۰ بـه    ۱،  ۱۵ به   ۱،  ۲۰ به   ۱هاي    برگ در غلظت  

 ۵۴/۷۹، ۱۱/۶۹، ۹۷/۴۹نسبت به شرايط شاهد بـه ترتيـب        
  ).١جدول  ( درصد بود۹۴/۸۸و 
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  چه گندم  روند رشد ساقهبريچك پ  عصارهمختلف  هاي  اثر غلظت- الف۱شکل
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روند رشد   برمختلف پيچك هاي حاصل از اندام  اثرعصاره -ب۱شکل
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 چه  روند رشد ريشهبرپيچك   عصارهمختلف  هاي  اثر غلظت- الف۲شکل
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 روند رشد برمختلف پيچك  هاي حاصل از اندام   عصارهاثر-ب۲شکل

 چه گندم ريشه
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ي پيچـک صـحرايي بـر       ي حاصل از ساقه     اثر عصاره 
هـا    هاي هوايي گندم بيشتر از ساير اندام      وزن خشک اندام  

هاي هوايي نـسبت بـه    ميزان كاهش وزن خشک اندام    . بود
رصد در   د ٥٣/٣٣ از حداقل    ٢٠ به ١تيمار شاهد در غلظت     

 درصـد در    ٠٦/٥٧ي ريـشه تـا حـداكثر          تيمار با عـصاره   
بـا افـزايش غلظـت      . ي بـرگ متغيـر بـود        تيمار با عـصاره   

هـاي   اثر كاهشي در وزن خـشک انـدام        ٥ به   ١عصاره به   
ي   درصـد در تيمــار بـا عــصاره  ١٨/٧١هـوايي از حــداقل  
ي    درصـد در تيمـار بـا عـصاره         ٥٩/٨٥ريشه تا حـداكثر     

  ). ١جدول( بود ي پيچك متغيرساقه
  

   اي هاي مزرعه بررسي
سي صفات نشان   ر نتايج حاصل از بر    ستجزيه واريان 

هاي عـصاره يـا ميـزان           هاي پيچك، غلظت  اثر اندام داد که   
و اثر متقابل فاكتورهاي مورد بررسي در ارتباط بـا           بقايا

  ). ٢جدول(گرديد  داراکثر صفات مورد بررسي معني
هـاي حاصـل از ايـن     دهبر اسـاس مقايـسه ميـانگين دا    

ي صفات در   بررسي مشاهده شد كه بيشترين ميزان كليه      
ــاهد   ــصاره (شــرايط ش ــصرف ع ــدون م ــا اخــتالف  ) ب ب

تيمار . داري نسبت به مصرف عصاره حاصل گرديد  معني
هاي مختلف پيچك منجر به كاهش        ي گندم با عصاره   بوته
وزن هـزار   دار سطح برگ، تعداد كل دانـه در بوتـه،             معني
ي گندم و شاخص برداشت       عملكرد دانه در تك بوته    ،  دانه

بـا اخــتالف  مقـدار عــددي ايـن صــفات    بيــشترين. گرديـد 
  .شرايط شاهد حاصل شددر دار معني
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 رونـد  بـر مختلف پيچك  هاي  حاصل از اندام     عصاره  اثر -فال-۳شکل  

  چه گندمتغييرات وزن خشك گياه
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 روند تغييرات وزن  بر  پيچكعصارهمختلف  هاي  غلظت  اثر-ب-۳شکل 

  چه گندمخشك گياه
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 روند  برمختلف پيچك هاي حاصل از اندام   عصاره اثر-الف-۴شکل 

 زني گندم تغييرات درصد جوانه
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 روند تغييرات بر پيچك عصارهمختلف  هاي غلظت  اثر-ب-۴شکل 

 زني گندم درصد جوانه
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 هاي مختلف برصفات مورد بررسی گندمهاي پیچک در غلظتي حاصل از اندام مقایسه میانگین اثر متقابل عصاره-1جدول 

 وزن صد دانه  غلظت  نوع عصاره
  عملکرد دانه  تعداد دانه در بوته  )گرم(

)گرم بر بوته (  
  سطح برگ بوته

)متر مربعيسانت(  
  وزن خشک بوته

  )گرم(
۸۳/۰  ۵به۱  hi ۲۳/۴  fg ۰۵/۰  c ۴۸/۷  d  ۹۸/۰  c* 
۵۸/۱  ۱۰به۱  d-i ۵۶/۹  d-g ۱۵/۰  bc ۲۳/۱۳  d ۱۹/۱  bc 
۳۶/۲  ۱۵به۱  c-h ۴۳/۱۳  b-f ۳۲/۰  bc ۸۶/۱۹  cd ۵۹/۱  bc 

  شهي حاصل از ريعصاره

۹۱/۲  ۲۰به۱  a-e ۴۵/۲۰  b ۶۳/۰  b ۵۸/۴۱  b ۲۶/۲  b 
۰۱/۱  ۵به۱  g-i ۴۷/۸  d-g ۰۹/۰  bc ۶۷/۸  d ۹۱/۰  c 
۱۸/۱  ۱۰به۱  g-i ۷۰/۹  d-g ۱۱/۰  bc ۵۸/۱۵  cd ۲۰/۱  bc 
۶۵/۱  ۱۵به۱  d-i ۳۷/۱۳  b-f ۲۱/۰  bc ۸۳/۱۸  cd ۳۹/۱  bc 

   حاصل از برگيعصاره

۱۷/۲  ۲۰به۱  c-h ۶۵/۱۴  b-e ۳۱/۰  bc ۵۶/۲۵  cd ۴۶/۱  bc 

۲۳/۰  ۵به۱  i ۰۲/۲  g ۰۱/۰  c ۰۱/۶  d ۴۹/۰  bc 
۴۰/۱  ۱۰به۱ e-i ۷۳/۱۰  d-g ۱۶/۰  bc ۳۵/۱۱  d ۹۵/۰  bc 
۱۹/۲  ۱۵به۱  c-h ۳۰/۱۵ b-e ۳۲/۰  bc ۸۰/۲۰  cd ۲۵/۱  bc 

   حاصل از ساقهيعصاره

۹۴/۲  ۲۰به۱  a-d ۸۲/۱۹  bc ۵۵/۰  bc ۹۷/۲۸  c ۶۶/۱  bc 
۳۳/۰  ۵به۱  i ۳۱/۱  g ۰۱/۰  c ۱۳/۵  d ۶۶/۰  c 
۳۸/۱  ۱۰به۱  f-i ۲۴/۶  e-g ۰۹/۰  bc ۲۶/۱۰  d ۲۲/۱  bc 
۴۴/۲  ۱۵به۱  c-g ۴۱/۱۰  c-g ۲۵/۰  bc ۶۹/۱۶  cd ۸۲/۱  bc 

 کل  حاصل ازيعصاره
  هااندام

۷۶/۲  ۲۰به۱  b-f ۱۳/۱۸  b-d ۵۱/۰  bc ۲۷/۲۷  c ۹۲/۱  bc 

۳۶/۴    شاهد  a ۳۵/۳۸  a ۳۲/۱  a ۶۴/۶۱  a ۴۰/۳  a 

  . درصد ندارندپنج در سطح احتمال يداريوف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن اختالف معن حر-*
  

  هرز پيچك بر گندم  علفياي و بقا حاصل از تيمارهاي مختلف عصاره يانس صفات مورد بررسيه واريتجز-٢جدول 
    ن مربعاتيانگيم

  مار با پودر علف هرزيت   علف هرزيمار با عصارهيت

ع مناب
 تغيير

درجه 
 آزادي

سطح 
  برگ

تعداد كل 
دانه در 
  بوته

وزن 
هزار 
  دانه

عملکرد 
دانه در 
 بوته

شاخص 
 برداشت

  سطح برگ
تعداد كل 
دانه در 
  بوته

  وزن هزار
  دانه

عملکرد 
دانه در 
 بوته

شاخص 
 برداشت

 ۹۹۹/۴** ۷۶۶/۰** ۵۷۴/۱۸ ۵۴۵/۵۸۶* ۶۳۷/۲۰* ۷۷۸/۱ ۳۷۸/۰* ۰۷۳/۱۷ ۲۷۰/۲۵۰ ۴۴۸/۲۱**  ۳  تكرار

 ۹۹۰/۱۵* ۲۰۸/۲* ۲۹۲/۰ ۴۸۶/۵۵* ۴۷۵/۳۲۸* ۸۴۱/۲۳** ۳ اندام
**۰۹۱/

۱۴۲۷ 
۱۶۰/۱۱ **۱۸۷/۱ **۹۹۴/۱۰ 

غلظت 
 )زانيم(

۴ 
**۰۷۴/

۵۳۲ 
**۵۴۶/

۹۳۳۲ 
**۹۶۸/

۱۵۲ 
**۴۳۷/

۱۲ 
**۹۵/۶۸ 

**۱۶۳/
۷۸۶ 

**۵/۱۵۷۳۷ 
**۳۵۰/

۳۸۹ 
**۹۲۱/

۲۰ 
**۵۷۵/

۱۱۵ 
غلظ*اندام

 ت
۱۲ **۳۹۹/۱۴ ۵۶۸/۲۰۱ 

**۶۷۶/
۵۳ 

**۴۱۲/۰ ۴۷۷/۱ ۷۲۵/۷ ۱۷۳/۱۵۵ **۸۲۱/۳۲ **۳۹۳/۰ ۳۲۵/۱ 

خطاي 
 آزمايش

۵۷ ۳۸۸/۴ ۳۳۶/۱۰۷ ۷۳۵/۱۸ ۱۲۹/۰ ۷۷۱/۰ ۴۷۵/۵ ۴۲۷/۱۴۳ ۴۵۹/۹ ۱۵۰/۰ ۰۷۸/۱ 

 ۶۰/۱۷  ۱۸/۲۰ ۴۵/۱۱ ۹۴/۱۷ ۲۹/۱۵ ۷۹/۱۳  ۹۳/۱۷ ۰۵/۱۶ ۲۲/۱۴ ۸۸/۱۲  %راتييب تغيضر

  . درصديک  وپنجدار در سطح احتمال دهنده اثر معني به ترتيب نشان** و*
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با افزايش غلظت عصاره، ميزان سطح بـرگ كـاهش         
ميزان كـاهش سـطح بـرگ نـسبت بـه           . بيشتري نشان داد  

 درصـد در    ٢٦/١ از حداقل    ٢٠ به   ١تيمار شاهد در غلظت     
 درصـد در    ٦٢/١٤ي ريـشه تـا حـداكثر          تيمار با عـصاره   
 بـا افـزايش غلظـت     . ي سـاقه متغيـر بـود        تيمار با عصاره  

ثر كاهـشي در سـطح بـرگ از حـداقل            ا ٥ به   ١عصاره به   
 ٤٤/٧١ها تا حداكثر  ي كل اندام   در تيمار با عصاره    ٤٢/٥١

ي پيچـك متغيـر بـود    ي ريـشه  درصد در تيمار با عصاره  
  ).٥ شکل(
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هاي  مختلف پيچك با غلظت های ي اندام  عصاره اثر-۵شکل 

  سطح برگ در بوته گندم بر متفاوت
  

اثر كاهشي بر سطح بـرگ را اضـافه كـردن           بيشترين  
پودر حاصل از برگ پيچك و كمترين اثر را اضافه كردن           

ميزان سـطح   ). ۴جدول(ها داشت     پودر حاصل از كل اندام    
-در اثر تيمار با مقادير مختلف پودر حاصل از اندام         برگ  

ايـن  . داري كـاهش يافـت   صـورت معنـي     هاي پيچك نيز به   
 اضافه شده به خـاك بيـشتر   كاهش با افزايش مقدار پودر  

 گرم پودر ۴۰كه ميزان سطح برگ در تيمار        شد به طوري  
متر مربع بـوده كـه بـا       سانتي ۷۲/۲۰اضافه شده به خاك     

 گرم پودر اضافه شده به خاك، سـطح      ۱۰۰افزايش آن به    
   ).۳جدول ( درصد كاهش يافت ۹۷/۶۸برگ 

بيشترين و کمترين اثر كاهشي بر تعـداد كـل دانـه در            
ي حاصـل از      ي ريشه و عصاره     ه را به ترتيب عصاره    بوت

 به همين ترتيـب بيـشترين اثـر      هاي پيچك داشت،    كل اندام 
كاهشي بر تعداد كل دانه در بوته را اضـافه كـردن پـودر            

ي پيچك و كمترين اثـر را اضـافه كـردن           حاصل از ريشه  
  ). ۴جدول(پودر حاصل از برگ داشت 

ا افـزايش غلظـت   ي گنـدم بـ      كاهش تعداد دانه در بوتـه     
تعـداد دانـه در   . عصاره و مقادير مختلف پودر بيشتر شد    

، ۲۰ بـه  ۱بوته نسبت به شاهد در تيمار عصاره با غلظـت     
 ۶۰/۵۶ ۵ به   ۱ درصد و در تيمار عصاره با غلظت         ۶۶/۱۲

گـرم پـودر اضـافه      ۱۰۰ و   ۸۰،  ۶۰،  ۴۰درصد و در تيمار     
، ۹۲/۲۷،  ۴۹/۹شده به خاك نـسبت بـه شـاهد بـه ترتيـب              

  ). ۳جدول ( کاهش يافت ۷۰/۷۱ و ۵۲/۶۰
 كمترين وزن هزار دانه در اثر  ٥ به   ١در عصاره با غلظت     

 گــرم ١٢/٢٠هــا معــادل  ي حاصــل از كــل انــدام عــصاره
 نيز، بيشترين اثر   ١٠ به   ١با كاهش غلظت به     . دست آمد   به

 بـه  ١در غلظـت  . ها داشت ي حاصل از كل اندام   را عصاره 
هـا،   ه، ساقه، برگ و كل اندام    ي حاصل از ريش      عصاره ١٠

 ٤٩/٢٠ و   ٨٦/٢٨،  ٦٧/٢٤،  ٩/٢٢وزن هزار دانه به ترتيـب       
 نيـز كمتـرين وزن      ٢٠ به   ١در عصاره با غلظت     . گرم بود 

 گرم ٣١/٢٨ي ساقه معادل  هزار دانه در اثر تيمار عصاره    
 ٤/٣٠ي ريـشه معـادل      و بيشترين آن در تيمار با عصاره      

ر دانه با افزايش غلظـت      كاهش وزن هزا  . دست آمد   گرم به 
ي اسـتخراج شـده از        دار بوده ولي عـصاره      عصاره معني 

داري بـا       هاي مختلف در غلظت يكسان تفـاوت معنـي          اندام
تغييرات وزن هزار دانه در     ). ٦شكل  (يكديگر نشان ندادند    

هاي پيچک متفاوت اثر تيمار با مقادير مختلف بقاياي اندام    
. ي اين علـف هـرز بـود   رهاز تغييرات آن در تيمار با عصا   

 گرم پودر اضافه شده به خاك حـداقل       ٤٠در تيمار مقدار    
 گــرم در تيمــار بــا پــودر ٣١/٢٨وزن هــزار دانــه معــادل 

 وحداكثر وزن هزار دانه در تيمار با پودر     حاصل از ساقه  
با افزايش . دست آمد گرم به  ٠٤/٣٤حاصل از برگ معادل     

  گرم، وزن هـزار    ١٠٠مقدار پودر اضافه شده به خاك به        
هـا بـه حـداقل مقـدار       در تيمار با پودر حاصل از كل اندام       

و در تيمـار بـا پـودر حاصـل از سـاقه بــه      )  گـرم ٩٣/١٧(
  ).٧شكل ( گرم تقليل يافت ٥٧/٢٤

ي گنـدم نيـز بـه         العمل عملكرد دانه در تك بوتـه        عكس
هاي مختلـف پيچـك و        هاي استخراج شده از اندام      عصاره
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بـا تـاثير پـذيري وزن هـزار دانـه از        هـا مـشابه     غلظت آن 
شـرايط  در  عملكرد دانه در بوته      بيشترين. ها بود عصاره

 ٢٠ بـه  ١در غلظـت  .  گرم حاصـل شـد   ٣٩/٣شاهد معادل   
ي  عصاره، حداقل عملكرد تك بوتـه در تيمـار بـا عـصاره         

 گـرم  ٨١/٢ گرم و حداكثر آن معـادل  ٢٨٥/٢ريشه معادل  

 با افـزايش غلظـت   .ي برگ حاصل شد     در تيمار با عصاره   
)  گرم٨٥٣/٠( حداقل عملكرد دانه    ٥ به   ١عصاره به غلظت    

 ٣٥٥/١(هـا و حـداكثر آن    ي كـل انـدام     در تيمار با عصاره   
شكل (ي برگ پيچك حاصل شد        در تيمار با عصاره   ) گرم
٨ .(  
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هاي پيچك در  اثر اضافه كردن پودر حاصل از اندام -۷شکل 

  وزن هزار دانه گندمبر مقادير مختلف 
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تيمار گندم با مقادير مختلـف ودر حاصـل از پيچـك نيـز              
در تيمـار   .گرديـد عملكـرد دانـه   دار  منجر به كاهش معنـي   

 گرم پودر اضافه شده به خـاك حـداقل عملکـرد    ٤٠مقدار  
 گرم در تيمار با پودر حاصل از ريشه         ٣٧٢/٢دانه معادل   

د دانه در تيمار با پـودر حاصـل از بـرگ         و حداكثر عملكر  
دسـت آمـد، بنـابراين اضـافه كـردن           گرم بـه   ٣١/٣معادل  
هـاي    گرم پودر ريشه، ساقه، بـرگ و كـل انـدام           ٤٠مقدار  

 ٢٥/٢٢ و   ٥٨/١٤،  ٠٥/٣٥،  ٧٩/٣٨پيچك به خاك به ترتيب      
 ٦٠اضافه كردن مقـدار     . درصد عملكرد دانه را كاهش داد     

هاي پيچك بـه خـاك    و كل اندامگرم پودر ريشه، ساقه، برگ      
 درصـد عملكـرد     ١٢/٤٢ و   ٣٤/٤١،  ٧٢/٤٨،  ٦١/٥٥به ترتيـب    

 گـرم  ٨٠اين كاهش با اضافه كردن مقـدار  . دانه را كاهش داد  
هاي پيچـك بـه خـاك بـه         پودر ريشه، ساقه، برگ و كل اندام      

 درصـد بـود کـه بـا         ٠٣/٧٩ و   ١٦/٧٥،  ١٣/٦٤،  ٥٢/٨٦ترتيب  
 گـرم،   ١٠٠ه بـه خـاك بـه        افزايش مقـدار پـودر اضـافه شـد        

عملكرد دانه در تيمارهاي پـودر ريـشه، سـاقه، بـرگ و كـل               

 ٥٨/٨٨ و   ٥٥/٨٣،  ٤٨/٧٧،  ٢٦/٨٨هاي پيچك بـه ترتيـب         اندام
  ).٩شكل (درصد نسبت به شاهد تقليل يافت 

هـا بـر ميـزان شـاخص          بيشترين اثر كاهشي عـصاره    
ي ريشه و كمترين اثر، ناشي از   برداشت ناشي از عصاره   

 در حالي کـه حـداکثر شـاخص        ها بود،   ي كل اندام  هعصار
برداشت در بوته در اثر تيمـار بـا پـودر حاصـل از بـرگ          
وحداقل مقدار آن در تيمار اضافه كردن پـودر حاصـل از      

ميـزان  ). ۴جـدول  (ي پيچك به خاك بـه دسـت آمـد     ريشه
 ،  ۲۰ بـه    ۱شاخص برداشت در تيمار عـصاره بـا غلظـت           

 ۵/۱۹، ۵ بـه    ۱اره با غلظت     درصد و در تيمار عص     ۴۲/۴۷
 گرم  ۸۰ و   ۶۰،  ۴۰شاخص برداشت در تيمار     . درصد بود 

 ۹۹/۲۳، ۶۶/۴۰پــودر اضــافه شــده بــه خــاك بــه ترتيــب  
 گـرم پـودر   ۱۰۰ درصد بود كه با افزايش آن بـه   ۱۱/۱۶و

 درصـد   ۵۹/۶اضافه شده به خاك شـاخص برداشـت بـه           
  ).۳جدول (رسيد 

  
  يزان پودر بر صفات مورد بررسيا ميصاره  عن اثر غلظتيانگيسه مي مقا-۳جدول

   شاخص برداشت  تعداد کل دانه در بوته سطح برگ
 ايمار بقايت مار عصارهيت ايمار بقايت مار عصارهيت ايمار بقايت

  d ۴۳/۶  e ۰۵/۴۴  d۷۳/۲۸  e ۵/۱۹  e ۵۹/۶ *  اي گرم بقا١٠٠ا ي ٥/١غلظت عصاره 
  ١/١٦ d  ٨٤/٢٧ d  ٠٧/٤٠ c  ٣١/٥٤ d  ١٠/٩ c  اي گرم بقا٨٠ا ي ١٠/١غلظت عصاره 
  ٩٩/٢٣ c  ٦٢/٤٣ c  b١٦/٧٣  ١٩/٧٤ b ۷۹/۱۸  c  اي گرم بقا٦٠ا ي ١٥/١غلظت عصاره 
  ٦٦/٤٠ b  ٤٢/٤٧ b  ٨٧/٩١ a  ٦٥/٨٨ b  ٧٢/٢٠ a  اي گرم بقا٤٠ا ي ٢٠/١غلظت عصاره 

  ٣٨/٥١ a  ٥/١٠١ a  a٤٥/٢١ شاهد
 . درصد ندارند۵داری در سطح احتمال  معنی حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن اختالف-*

  
   اثر اندام مورد استفاده پيچک براي تهيه عصاره يا پودر بر صفات گندم-۴جدول

   شاخص برداشت  تعداد کل دانه در بوته سطح برگ
 تيمار بقايا تيمار عصاره تيمار بقايا تيمار عصاره تيمار بقايا

  b۶۱/۶۷  b۳۵/۵۴  b ۴۱/۳۹  b ۲۴/۲۸  b٧٥/١٤ *  ريشه
  ١٨/٤٠ a  ٧٩/٤٣ ab  a٥٧/٦٨  ab٧٢/٧٣  ab٣١/١٥  ساقه 
  ٧٨/٤٤ a  ٠٩/٤٤ ab  a٤٢/٧٢  b۵۸/۱۴  ab٦١/٧٢  برگ
  ٧٩/٤٢ a  ٥٢/٤٧ a  a٧٣/٧١  a٤٣/٧٧  a٥٦/١٦  هاکل اندام

 . درصد ندارند۵داری در سطح احتمال  حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن اختالف معنی-*
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زاي رويشي و زايـشي و در نتيجـه    كاهش رشد در اج   
 ي عـصاره کاهش عملکـرد و اجـزاي آن در گنـدم توسـط       

پيچـك در گزارشـات الخطيـب و همکـاران           و بقايـاي  آبي  
نــاروال و همکــاران ، )ب٢٠٠١(، عـالم و همکــاران  )٢٠٠٤(
ــاران )۲۰۰۵( ــاران )۲۰۰۵(، بوقاتــک و همک ــدا و همک ، هيل
همکــاران ، جيمــز و )۱۹۹۹(، محمــود و همکــاران )۲۰۰۲(
  .نيز وجود دارد) ٢٠٠٣(و گاوروسکي ) ۲۰۰۲(

نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است کـه مـواد           
ــدامتوليــدي از  ــشان ــوايي و ري ــفي ه ه پيچــك  هــرز   عل
 را تحـت تـاثير      گندم  و عملكرد   رشد ،زني  جوانه صحرايي

زني و رشـد      جوانه ي به اين ترتيب که در مرحله      اد،قرار د 
هـاي   ريشه و كل انـدام  حاصل از  ي  اره عص گندم،گياهچه  

کـامالً از جوانـه زنـي        ٥ بـه    ١پيچك صحرايي در غلظـت      
هـاي   كـاهش مؤلفـه   .كردنـد بذور اين گياه زراعي ممانعت    

 ۴۰هاي پيچك از حداقل     زني در اثر تيمار با عصاره       جوانه
 درصـد بـسته بـه غلظـت عـصاره و انـدام              ۱۰۰تا حداكثر 

ــود  ــاوت ب ــورد بر  .متف ــرايط  ردر صــفات م ســي در ش
ي بـرگ و در   هـاي پـايين عـصاره       در غلظت  اي نيز  گلخانه
بيـشترين تــاثير را در  ي ريـشه   هـاي بـاال عــصاره   غلظـت 

 كـاهش در    .نـد  از خـود نـشان داد      صفات مـورد بررسـي    
 ۹۹ تـا حـداكثر   ۲۰هاي رشدي و عملكرد از حـداقل          مؤلفه

در . درصد بسته به اندام و غلظـت عـصاره مـشاهده شـد      
اي اضافه شدن عصاره يا بقاياي اين علـف    هشرايط مزرع 

اي   هرز به صورت پودر، نتايج حاصل از بررسي گلخانـه         
هـاي ايـن علـف        ي انـدام    به عبارت ديگر كليه   . را تاييد كرد  

هرز داراي اثرات شديد آللوپاتي بر رشد و عملکرد گنـدم           
بود و هـر كـدام از صـفات رشـدي بـه انـدامي از پيچـک                  

 نـشان دادنـد ولـي بـه طـور        صحرايي حساسيت بيشتري  
هـاي   کلي عصاره يا پـودر حاصـل از ريـشه و كـل انـدام             

گياهي بيشترين اثرات منفي و عـصاره يـا پـودر سـاقه و           
ــر پارامترهــاي رشــدي    ــرات منفــي را ب بــرگ كمتــرين اث

ها، با افزايش غلظت عصاره يا   ي بررسي   در كليه . گذاشتند
آسـيبي  مقدار پودر اضافه شده به خـاك تـاثير منفـي دگر     

اي تيمـار     در شـرايط مزرعـه    . اين علف هـرز بيـشتر شـد       

و اضـافه كـردن پـودر       % ٨٤/٧٤ي پيچك بالغ بـر        عصاره
عملكرد گنـدم  % ٨٨حاصل از بقاياي اين علف هرز بالغ بر  

دليل اثر بيشتر بقايا نسبت به اضافه شـدن         . را كاهش داد  
عصاره آزاد سـازي تـدريجي مـواد دگرآسـيب در طـول             

ها بر فرآينـد رشـد       لذا اثرات درازمدت آن    ي رشد و  دوره
  .و توليد بوده است

ترين مرحلـه بـه ترکيبـات         اي حساس   ي گياهچه   مرحله
تواننـد تـاثير      باشد و ترکيبات آللوپاتيک مـي       آللوپاتيک مي 

کـاهش شـديد در   . شديدي را در اين مرحله داشته باشـند     
تواند منجر به کاهش سطح سبز مزارع  ها مي   رشد گياهچه 

ي علـف هـرز در رقابـت برسـر       در مراحل بعـدي غلبـه     و  
توان گفت که ميزان اثـر        عوامل محيطي گردد، بنابراين مي    

اي  زنـي و گياهچـه   ي جوانـه  ترکيبات آللوپاتيک در مرحلـه  
در سرنوشت گياه زراعي در مراحـل بعـدي نقـش مهمـي         

اسيدهاي فنلي   ).٢٠٠٤الخطيب و همکاران    (خواهند داشت   
هـرز وجـود دارنـد، قـادر      در ايـن علـف  ها كـه     و کومارين 

کـروزه و همکـاران   (هستند نسبت آبي گياه را تغيير دهند   
ي ســلولي  ، ايــن کــاهش در فــشار اســمزي شــيره)۲۰۰۰

هـاي مختلـف    عالوه بر تاثير مستقيم بر روي رشد بخـش   
توانـد باعـث      هوايي، مـي    گياهان از جمله رشد طولي بخش     

 .)٢٠٠٠ پـورتر  نگـارد و دي (هـا گـردد     بسته شدن روزنـه   
تواننـد بـا تـاثير بـر روي          چنين ترکيبات آللوپاتيک مـي    هم
باعث کاهش نيتـروژن در     ي فازهاي سيکل نيتروژن،       همه

ي سـطح بـرگ    دسترس گياه گرديده و در نتيجـه توسـعه      
عالوه ترکيبات آللوپاتيـک     به ).۱۹۹۹آداير  (يابد    کاهش مي 

ي  هــا توســعه  رشــد ســلولبــا كــاهش تقــسيم ســلولي و
 كننـد  هـا را محـدود مـي    هاي مختلـف از جملـه بـرگ     خشب
تركيبــات آللوپاتيــك ميــزان ). ٢٠٠٤الخطيـب و همکــاران  (

. كننـد  پيشرفت فتوسنتز و به تبع آن تنفس را محـدود مـي      
هاي فتوسـنتزي و      ها، رنگيزه   محدوديت در سنتز پروتئين   

، )۲۰۰۲يانــگ و همکــاران (تغييــر مــسيرهاي بيوســنتزي 
، جـذب عناصــر  الســت و ميتوكنـدري تغييـر غـشاء كلروپ  

نگارد و پورتر   دي(ها    غذايي، توقف فعاليت ميتوزي سلول    
 اخــتالل در سيــستم هورمــوني و مــسدود شــدن  ،)٢٠٠٠
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 و همکـاران    ساپـ لکو(عناصر چوبي و اخـتالل در انتقـال         
هـاي آنزيمـي، افـزايش ميـزان          ، اختالل در فعاليـت    )۲۰۰۳

، در مجمــوع )٢٠٠٠نگـارد و پـورتر   دي(اسـيد آبـسيزيك   
هـاي گـل،      منجر به كاهش رشد كلي گياه و توليد آغـازين         

كــاهش اجــزاي زايــشي گــل و تلقــيح و بــاالخره تقــسيم   
هاي آندوسپرمي و كاهش انتقال اسيميالت بـه ايـن            سلول
گردد، لذا ضمن كاهش رشـد رويـشي تمـامي     ها مي  سلول

ها شـده و   اجزاي گياهي منجر به کاهش تعداد و وزن دانه    
. دهـد يت توليد محصول افت قابل توجهي نشان مي       در نها 

هـاي هـرز مهمـي    كاهش ناشي از اثـرات آللوپاتيـک علـف     
مانند پيچک صحرايي در عملكرد دانه و شاخص برداشت         

اي بـه منظـور     هـاي گـسترده   در شرايط حاضر که تـالش     
خصوص محصوالت  افزايش عملکرد در گياهان زراعي به     

ي جهـاني وجـود     جامعهاستراتژيکي مانند گندم در سطح      
بـا  . دارد موضوعي است كه بايد به آن توجه كـافي شـود     

هـاي هـرز    که پيچک صـحرايي يکـي از علـف        توجه به اين  
رايج مزارع گندم است، اثبات اثرات منفـي آللوپاتيـك ايـن            

ــاي آن نــشان مــي  ــا  علــف هــرز يــا بقاي ــد ب دهــد کــه باي
هاي صحيح زراعـي در قالـب اصـول كـشاورزي          مديريت
هاي مختلف كنترل اين علف هرز تعيين شـود  ار روش پايد

تا ضمن حذف يا كـاهش رقابـت آللوپاتيـک آن بـا گنـدم،               
ــود     ــراهم نم ــد ف ــد و تولي ــزايش رش ــراي اف ــه را ب . زمين
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