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  چکیده
هاي علفبرخی ذرت شیرین و هاي گیاهچهزنی بذر و رشد روي جوانه به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک چاودار           

اي در ، آزمایشی در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانهارزنو  قیاق، ترهسلمه، خروس ریشه قرمزجتامهم آن از جمله هرز 
هاي مختلف غلظت ازدر بخش آزمایشگاهی .  تکرار اجرا گردیدچهار با (RCBD)هاي کامل تصادفی قالب طرح بلوك
و در بخش )  میلی لیتر آب مقطر100در  گرم ماده خشک چاودار 5 و 75/3، 5/2، 0(هاي هوایی چاودار عصاره آبی اندام

 گرم ماده خشک چاودار در یک 32 و 16 ، 8 ، 4،  (.هاي هوایی چاودار  اندامسطوح مختلف ماده خشکاز اي گلخانه
 طوریکه داشت،هاي هرز علفو رشد گیاهچه جوانه زنی  اثر منفی رويعصاره آبی چاودار .  شداستفاده) کیلوگرم خاك

بذور ارزن، سلمه تره، قیاق و تاج جوانه زنی  درصدي 31 و 3/53، 75، 7/84 به ترتیب باعث کاهشاهی در بخش آزمایشگ
مشاهده منفی حال آنکه روي بذور ذرت شیرین اثر  .خروس ریشه قرمز در باالترین غلظت عصاره نسبت به شاهد گردید

سلمه تره، قیاق، هاي گیاهچهظهور  درصدي 3/68 و 8/72، 75، 8/79باعث کاهش  گرم 32در تیمار بیوماس چاودار . نشد
را نیز هرز هاي علفدرصد سبزشدگی این بیوماس چاودار  .اي گردیددر شرایط گلخانهتاج خروس ریشه قرمز و ارزن 

در تمام سطوح اهش قابل توجهی نیز ک و طول ریشه و ساقه سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز وزن خشک .کاهش داد
، بدون آنکه مورد نظر داشتهرز هاي علف اینکه بقایاي چاودار پتانسیل باالیی در سرکوب نهایتدر . چاودار نشان داد

  .اثر سوئی روي ذرت شیرین داشته باشد
  

  .صفات رشديذرت شیرین، زنی،  آللوپاتی، چاودار، جوانه:واژه هاي کلیدي
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Abstract 
There are several methods for weed management which one of them is using allelopathic 

crops. The present study was conducted to investigate the allelopathic effects of rye on seed 

germination and also seedling growth of sweet corn and some of it’s important weeds including 

redroot pigweed, lambsquarters, johnsongrass and wild prosomillet in laboratory and greenhouse, 

based on randomized complete block design (RCBD) with 4 replications. In the laboratory 

conditions, the effects of different concentrations of the water extract of rye aboveground parts (0, 

2.5, 3.75 and 5.0 gr.100 ml-1 water) and in the greenhouse conditions the effects of aboveground 

parts biomass (0, 4, 8, 16 and 32 gr of rye biomass per 1 kg soil) on germination and seedling 

growth indices of sweet corn and it’s major weeds were investigated. Rye aqueous extracts showed 

a negative effect on germination and seedling growth parameters of them. So that, in laboratory 

conditions, the seed germination of wild proso, lambsquarters, johnsongrass and redroot pigweed 

were reduced 84.7, 75, 53.3, and 31 %, respectively in the highest concentration of rye extract 

compare of control. In contrast, there was not a considerable impact on corresponding indices of 

sweet corn. Seedling emergence of  lambsquarters, johnsongrass, redroot pigweed, and wild proso 

were reduced 79.8, 75, 72.8, and 68.3 % in 32 gr of rye biomass per 1 kg soil, respectively (in 

greenhouse conditions). Emergence rate of these weeds was reduced by rye biomass. Lambsquarters 

and redroot pigweed dry weight and length of root and shoot were reduced significantly by all 

levels of rye biomass. Finally rye residues have an enormous potential to suppress weed species 

with no harmful influence on sweet corn. 

 

Key words: Allelopathy, Sweet corn,  Germination, Growth indices, Rye 

  
  

mailto:Hassannezhad@tabrizu.ac.ir


  151                                                                   .....                  روي ذرت شیرین)L. Secale cereale(اثرات آللوپاتیک چاودار 

 

  مقدمه
ت کشاورزي در طول قرن  محصوالافزایش تولید     

-ها و تشدید فعالیتبیستم نتیجۀ استفاده بیشتر از نهاده
هاي هرز باعث هاي کشاورزي در راستاي کنترل علف

فرسایش خاك، آلودگی محیط به وسیلۀ مواد شیمیایی 
هرز مقاوم به علفکش گردیده است  هايو ظهور علف

-هایی که بطور بالقوه مییکی از راه ).2005 سانتیاگو(
هاي هاي متداول در مبارزه با علفتواند جایگزین روش

گیاهانی با هرز در کشاورزي پایدار شود، استفاده از 
 .)1987 دوك و همکاران (باشدمی خاصیت آللوپاتیک

آللوپاتی به عنوان اثرات مضر مستقیم ویا غیر مستقیم 
ه روي سایر گیاهان از طریق یک گیاه زنده یا غیر زند

تولید و آزاد کردن ترکیبات شیمیایی به محیط تعریف 
چاودار بدلیل مقاومت ). 2003تارك و همکاران (شود می

هاي هوایی متراکم دامنبه سرما، رشد سریع، تولید ا
ترین گیاهان وداشتن مواد آللوپاتیک یکی از مناسب

توان در ر میاز چاودا). 1382میقانی (باشد پوششی می
هرز به منظور کاهش مصرف علفکش  هايعلفمدیریت 

). 1991ورشام (ها در کشاورزي پایدار استفاده نمود 
 کاهش نفوذ نور ق طراز  دتوانمی گیاه پوششی چاودار 

به سطح خاك و پایین آوردن درجه حررات خاك، باعث 
  شودهرز  هايعلفکاهش جوانه زنی و رشد اولیه 

  و همکارانردي ،1993موهلر و تسدال  ،1996وستون (
د با رهاسازي ترکیبات توانمیچاودار از طرفی  ).2003

هرز گردد  هايعلفآللوپاتیک مانع جوانه زنی و رشد 
 ).1993  موهلر و تسدال ،1986شیلینگ و همکاران (

بر نمودن آن به  گیاه پوششی بعد از کفاري بقایاينگهد
عنوان مالچ کاه و کلش مکانیسم مهمی براي کاهش 

زنی بذور حساس به نور از طریق کاهش نسبت جوانه
هاتچینسون و (باشد  می2 به نور قرمز دور1نور قرمز

چاودار قادر است از طریق ترکیبات  ).2000مک گیفن 
 هايعلفي دگرآسیب خود از جوانه زنی بذور بسیار

، خارلته ).Taraxcum sp( هرز همچون گل قاصد
)Cirsium arvense (L.) Scop.(  هايعلفو بسیاري 

نجفی (هاي تریازین جلوگیري کند هرز مقاوم به علفکش
                                                
1Red 
2Far red 

 کرمر و همکارانبنا به گزارش  ).1388 و همکاران
)a1996( ،ریزي سیاه   تاجبازدارندگی از سبز شدگی
)Solanum nigrum L. ( پوششی چاودار می مالچدر-

هرز به محرومیت از  تواند به خاطر حساسیت این علف
د به دلیل توانمی مالچ مرده چاودار که  چرا. نور باشد

هرز و  هايعلفایجاد سد فیزیکی و سایه اندازي روي 
-علفتولید مواد آللوکمیکال مانع جوانه زنی بذور نیز 
 وستون و ،2003سینگ و همکاران (هرز شود  هاي

در تحقیقات  )1986(شلینگ و همکاران . )2003دوك 
مشاهده چاودار  آبیاثرات عصاره در رابطه با خود 
مانع رشد هیپوکوتیل و ریشه تواند که این گیاه میکردند
 Chenopodium (ترهسلمههرزي همچون هايعلف

album L. (ریشه قرمز خروس  تاجو)Amaranthus 
retroflexus L.( کانیک .شود )علت کاهش ) 1987

ارتفاع و رشد هوایی گیاهانی که در معرض مواد دگر 
آسیب قرار گرفته بودند را کاهش تقسیم سلولی، کاهش 
در میزان القاء کننده رشد ریشه و ممانعت از جذب 

نیز ) 1986(آورس و گودوین . عناصر غذایی دانست
مستقیم در تنفس یا فسفوریالسیون اکسیداتیو دخالت 
را عامل ایجاد ) فتوفسفوریالسیون اکسیداتیو(نوري 

توان میز آللوکمیکال هاي مهم چاودار ا. تداخل دانستند
؛ نایر 1987بارنز و پتنام (اشاره نمود  4دیبوآ و 3بوآبه 

   و همکارانسینگ ،1996اینهلینگ  ،1990و همکاران 
هرز بسته به نوع گونه پاسخ متفاوتی  هايعلف .)2003

چنانچه براي . به مواد دگرآسیب چاودار نشان می دهند
 خود هاير بررسید) 1987( بارنز و پتناماولین بار 

ها ايهرز، دولپههاي در بین علف اینکهبه اشاره داشتند
ها از حساسیت باالتري به مواد اينسبت به تک لپه

تحقیقات بعدي در  .هستند یکال چاودار برخوردارآللوکم
ترکیبات  گردیدکه مشاهده  ، چراشدتایید این موضوع 

به دولپه اي هاي یکساله ریز بذر و چاودار شیمیایی 
 گراس ها آسیب وارد نموده ولی براي گیاهان زراعی
داراي بذور درشت همچون ذرت و سویا خطر کمتري 

بورگوس و تالبرت  ، 2003وستون و دوك (دارند 

                                                
   بنزوکسازولینون-) اچ3 (-2 -4

  وان-3-کسازین بنزو–)  اچ2 (4و1ی  دي هیدروکس-4 و 2 -3
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یکی از دالیل آسیب کم ). 2006 دهیما و همکاران ، 2000
ها می دانند، به گیاهان بذر درشت را در عمق کاشت آن

چراکه گیاهان بذر درشت در عمقی پایین تر از الیه اي 
که غلظت این ترکیبات باالست کشت می شوند و از 

). 2007برنستین (آسیب این ترکیبات به دور می مانند 
برخی گونه هاي علف هرز از حساسیت بسیار باالیی به 
چاودار برخوردارند که این باعث تغییر در جامعه علف 

 مونن و باربري ،2003 و همکاران ردي(هرزي می شود 
با اشاره به اینکه ) 2000(بورگوس و تالبرت ). 2004
هرز ریز بذر از حساسیت باالیی به عصاره  هايعلف
هرزي چون  هايعلفباشند، چاودار برخودار میآبی 

، چمن غاز ).Echinochloa cruss-galli L(سوروف 
)Eleusine indica L.(پنجه کالغ هرز ،) Digitaria 

sanguinalis (L.) Scop. (تاج خروس پالمري  و
)Amaranthus palmeri S. ( را از جمله گونه هاي

بورگوس و تالبرت (د حساس به چاودار معرفی نمودن
- نقش مهمی در کنترل علفدتوانمی  چاودار ). 2000
 ،ترههرز ریز بذر و حساس به نور همچون سلمههاي
 Abutilon(خروس ریشه قرمز، گاوپنبه تاج

Theophrasti Medic. ( و علف قناري)Stellaria media 

(L.) Cyr. (هاي هرز زنی بذور علفداشته و از جوانه
 .Setaria viridis (L.) P(ریزي سیاه و چسبک اجت

Beauv. ( کند جلوگیري)کرمر و همکاران b1996 .(
-می نیز دریافتند که چاودار ) 2003(سینگ و همکاران 

د مانع رشد سلمه تره، پنجه کالغی و آمبروسیا توان
)Ambrosia sp.( مونن و باربري . گردد)در ) 2004

 ي داراي هان دادند که در پالتبررسی هاي خود نشا
 هايعلفغناي گونه اي و بیوماس  گیاه پوششی چاودار
گیاه پوششی لگوم هاي داراي کرتهرز در مقایسه با 

 ساله مونن و باربري هفتتحقیقات . باشدکمتر می
اي نیز گویاي تاثیر گیاه در شرایط مزرعه) 2004(

. هرز بود هايعلفروي بانک بذر چاودار پوششی 
آللوکمیکال موجود در میزان نشان داده که بررسی ها 

هرز به  هايچاودار و قدرت بازدارندگی از رشد علف
ژنوتیپ کار برده شده از چاودار، سن و نوع هاي باندام
بافت هاي هوایی اندام داشته و در این بین، بستگی آن

 هاي مسن تجزیههرچند سریعتر از اندامجوان چاودار 
از مقادیر باالیی ماده آللوکمیکال شوند ولی می

از این رو در  .)2002 واهل و ماسیوناس (ندبرخوردار
بررسی اثرات آللوپاتیک چاودار  به منظوراین مطالعه 

خصوصیات رشد زنی بذور و درصد جوانهروي 
تاج هاي هرز  و علف شیرینرویشی گیاه زراعی ذرت

به که ز، سلمه تره، قیاق و ارزن ه قرمخروس ریش
-هاي هرز مشکل ساز تابستانه ذرت می علفعنوان
  . استفاده شدچاودارهاي هوایی انداماز باشند 

  
  هامواد و روش

 120در این بررسی، کشت چاودار به میزان           
در مزرعه پردیس  1385پاییز کیلوگرم در هکتار در 

اوایل  در. ت گرفتصورکشاورزي و منابع طبیعی کرج 
، اندام هاي هوایی چاودار در مرحله 1386اردیبهشت 

 )1986( پتنامتحقیقات  .بر شد سانتیمتري کف40-30
 زمانیچاودار بر کردن  بهترین زمان کفکهه داد نشان
 بوته . باشد سانتی متر50 کمتر از آنارتفاع که است 

 ساعت در آون با 48 به مدت ،ه چاوداربر شدهاي کف
گراد خشک گردیده،  درجه سانتی70درجه حرارت 

سپس آسیاب شده و ماده خشک مورد نیاز براي شروع 
اي و آزمایشگاهی تهیه آزمایش در شرایط گلخانه

 کاملهاي بلوكالب طرح ق  درگاهیشیآزما بخش .گردید
، ) به عنوان شاهدآب مقطر( 0(تیمار  چهاربا  تصادفی

 میلی  100در  چاودار شکماده خ گرم پنج و 75/3، 5/2
در شرایط آزمایشگاهی در  تکرار چهارو )  آبلیتر

س کشاورزي و یپرد آزمایشگاه علوم علف هاي هرز
ه یبراي ته. اجرا شد) کرج(عی دانشگاه تهران یمنابع طب

 گرم از پنج ، مقداررعصاره چاودا هاي مختلفغلظت
 تر آب مقطر اضافهیلی لی م100به چاودار  ماده خشک

 1ساعت روي دستگاه تکان دهنده 24  سپس به مدت.شد
تکان داده شده ) rpm120(قه ی دور در دق120با سرعت 

محلول حاصله از پارچه . گردیده یظی تهیو محلول غل
این محلول به عنوان .  تا صاف گرددململ عبور داده شد

از روي . در نظر گرفته شد)  درصد5( محلول اصلی

                                                
1 Shaker 
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عصاره  بعديهاي مده غلظتمحلول اصلی به دست آ
 5/2  و) محلول اصلی درصد75 ( درصد75/3(چاودار 
از آب مقطر به . تهیه شد) محلول اصلی% 50 (درصد

کف هر  .شداستفاده  اهد عاري از عصارهعنوان ش
با دو عدد کاغذ ) متر  سانتی9به قطر دهانه (ش یدیپتر

هاي در پتریدیش . شد پوشانده1صافی واتمن شماره 
هاي مربوط به بذر، در پتریدیش عدد 10مربوط به ذرت 

 ).Sorghum halepense (L.) Pers (قیاقعلف هرز 
 خروسهاي مربوط به تاجبذر و در پتریدیشعدد  15

و ) .Panicum miliaceum L(، ارزن ریشه قرمز
ریزي عصاره. بذر قرار داده شدعدد  20تره سلمه

ها و کاغذ صافیتوسط پیپت و با توجه به خیس شدن 
صورت سی  سیپنجبه میزان ور شدن بذور عدم غوطه

به  شده،لم بسته یها با نوار پاراف درب پتري.گرفت
به ترتیب با  درصد، 90 رطوبت نسبی باي ژرمیناتور

 درجه سانتیگراد، دوره 25 و 15 شب و روز دماي
 ساعت 12 ساعت روشنائی، 12( ساعت 12روشنایی 

صفات مربوط به از ارزیابی . ندمنتقل شد) کییتار
تا  صورت گرفته و هر روزطور مرتب زنی، بجوانه
 در در دو روز متوالی تعداد بذور جوانه زدهکه  زمانی

 بعد از اتمام دوره . ادامه داشتشاهد مساوي گردید
، )1معادله  (زنیصفاتی چون درصد جوانهزنی جوانه

 روبرتس الیس و با روش )2معادله  (زنیسرعت جوانه
طول  ، همین طور صفاتی چونگیرياندازه )1981(
وزن ، چهشهیچه و وزن خشک رچه، طول ساقهشهیر

تاج هرز هاي  علف وذرتهاي گیاهچهچه خشک ساقه
ارزیابی نیز قیاق  ارزن و سلمه تره،  خروس ریشه قرمز،

   .گردید
RG = Σ(ni / di)                                         [1]     

RG =زنیدرصد جوانه ،ni : تعداد بذر جوانه زده در
   ام niتعداد روز تا شمارش : di ام، i روز

]2[                                            MGT = 1/ RG   
MGT =سرعت جوانه زنی  

، که طول نددشزده محسوب   بذوري به عنوان جوانه
متر رشد کرده  میلیدوه ه انداز بباًیرها تقکلئوپتیل آن

   .)1382صمدانی و باغستانی،  (ودب

در قالب طرح  ی آزمایش،ايدر بخش گلخانه
 تیمار شامل سطوح پنجهاي کامل تصادفی با بلوك

 ، هشت، چهار، )شاهد(صفر(مختلف ماده خشک چاودار 
)  گرم ماده خشک چاودار در یک کیلوگرم خاك32 و 16
خروس ریشه قرمز، هرز تاجهاي روي علف تکرار 4در 

 کیلوگرم 80میزان . تره، ارزن و قیاق اجرا شدسلمه
: ماسه بادي شسته شده مخلوط  ( ضدعفونی شدهخاك

آماده ) 3: 1: 1خاك باغچه با نسبت : کود دامی پوسیده 
، چهار، صفر( تیمار مورد نظر پنج با توجه به شد و
 پنجخاك به ،  گرم ماده خشک چاودار32  و16، هشت

 20یک بخش . گردید کیلوگرمی تقسیم 20بخش 
) عاري از ماده خشک چاودار(کیلوگرمی به عنوان شاهد 

 کیلوگرمی دیگر 20 بخش چهار  ودر نظر گرفته شد
به تیمارهاي مربوط به ماده خشک چاودار خاك 

 کیلوگرمی 20به ترتیب به هر بخش . اختصاص داده شد
 گرم ماده خشک 640 و 320، 160، 80مقادیر خاك 

 گردیده به طور کامل با خاك مخلوط و افزودهچاودار 
لوگرم از  گرم در کی32 و 16، هشت، چهارتا تیمارهاي 

 در این آزمایش از. ندماده خشک چاودار تهیه شد
 14 قطر دهانه  ومتر سانتی13 ی به ارتفاعهایگلدان
ربوط هاي مدر گلدانبه ترتیب . استفاده شدمتر  سانتی

خروس، هاي هرز تاج، علف شیرینبه گیاه زراعی ذرت
 و 20، 20، 20، 10تره، ارزن وحشی و قیاق، تعداد سلمه

جهت جلوگیري از آبشویی ماده .  شد عدد بذر کشت15
خشک چاودار، آبیاري به مقدار مورد نیاز از پایین 

 .ها صورت گرفت نمودن زیر گلدانیها و با پرگلدان
 ساعت 24ري از تعداد بذور سبز شده، یادداشت بردا

بعد از شروع آزمایش انجام شده و تا دو هفته به طور 
 سبز شدنیادداشت برداري از (مرتب ادامه داشت 

زمانی خاتمه یافت که در تیمار شاهد در دو روز متوالی 
در . ) مشاهده نگردیدسبز شدهر وتغییري در تعداد بذ

 سرعت سبز ،گی آزمایش درصد سبز شداین مرحله از
 بعد از .ارزیابی شد گیو متوسط مدت سبز شد گیشد

براي ادامه یادداشت برداري از تعداد بذور سبز شده، 
هرز و  هايعلف از هر کدام از در هر گلدانآزمایش 

هاي سبز  بوته نگهداري و بقیه بوتهدو ذرت شیرین
 12). 1384 فردچی و عدالتیچائی ( شدندحذفشده 
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-هرز در داخل گلدانهاي علففته بعد از کاشت بذور ه
 طول ساقه ،بر شدهي علف هرزي موجود کفهاها، بوته

هاي توزین شده به نمونه. اندازگیري شدها آنو ریشه 
گراد  درجه سانتی70 ساعت در آون با دماي 48مدت 

 وزن خشک ساقه و ریشه تا در ادامهقرار داده شده، 
از هاي بدست آمده داده. دواندازگیري شز هاي هرعلف

درصد جوانه زنی از آنجائیکه ناشی از شمارش بودند، 
 Arc sin Xدستور تبدیلی لذا قبل از تجریه آماري با 

، سپس )1383 یزدي صمدي و همکاران(ند نرمال شد
 مورد SASها با استفاده از نرم افزار آماري کلیه داده

براي رسم نمودارها از . دنتجزیه و تحلیل قرار گرفت
 و براي مقایسه میانگین تیمارها از EXCELبرنامه 

 درصد 5در سطح احتمال اي دانکن آزمون چند دامنه
  .استفاده شد

  
  نتایج و بحث

  بخش آزمایشگاهی 
  زنیدرصد جوانه

ذرت گیاه زراعی در بررسی صفات مربوط به      
-ثر معنیمشاهده شد که عصاره آبی چاودار اشیرین 

 در تمام ه،زنی بذور ذرت نداشتداري روي درصد جوانه
زنی مشاهده  درصد جوانه100تیمارهاي آزمایشی 

از با افزایش غلظت عصاره آبی چاودار  .)1شکل  (گردید
، سته شدکاهرز هايزنی بذور علفدرصد جوانه

 100 گرم ماده خشک چاودار در پنجدر تیمار طوریکه 
 31 و 53,3، 75، 84,7، کاهش رمیلی لیتر آب مقط

درصدي در جوانه زنی بذور ارزن، سلمه تره، قیاق و 
 .)1شکل (تاج خروس ریشه قرمز مشاهده گردید 

 نیز در بررسی اثرات ،)2000(ت بورگوس و تالبو
آللوپاتیک عصاره آبی چاودار روي گوجه فرنگی، کاهو، 

خروس، علف خرچنگ، سوروف، خیار و ذرت تاج
هاي در غلظتدند که عصاره آبی چاودار مشاهده کر
گیاهان بذر درشتی زنی روي درصد جوانهباالي خود 

از  ه ولینداشتداري تأثیر معنیذرت و خیار چون 
گوجه فرنگی، گیاهان ریزبذري چون زنی درصد جوانه

این . کاهدمیخروس، علف خرچنگ و سوروف کاهو، تاج
ودار تنها از اشاره داشتند که عصاره آبی چامحققین 

-هاي بذر ریز تا متوسط جلوگیري میزنی گونهجوانه
 هاي بذر درشت نداردیري روي گونهنماید و تأث

مطالعات انجام شده توسط . )2000 بورگوس و تالبوت(
حاکی از این بوده که بقایاي نیز ) 1999(ناس وماسی

اي هرز دو لپههايچاودار از سمیت باالیی روي علف
- روي علفیخوردار بوده، سمیت متوسطیکساله بر

 هاي روي علفلیهرز باریک برگ یکساله داشته وهاي
ر د. هرز چند ساله اثرات کمتري داشته یا تأثیري ندارد

قادر مشاهده شد که عصاره آبی چاودار بررسی این 
هرز باریک برگ قیاق و زنی دو علفدرصد جوانهاست 

تایج تحقیقات قبلی این موید ن. )1شکل (کاهد بارزن را 
هرز در پاسخ به عصاره آبی  هايعلفانجام شده روي 

ترکیبات چراکه تحقیقات نشان داده که . باشدچاودار می
شیمیایی موجود در چاودار به دولپه اي هاي یکساله 
ریز بذر و گراس ها آسیب وارد نموده ولی براي گیاهان 

سویا خطر زراعی داراي بذور درشت همچون ذرت و 
 بورگوس و تالبرت ،2003وستون و دوك (کمتري دارند 

همکاران  و چاوز ).2006 دهیما و همکاران ،2000
)a1991( ناشی از تماس راچاودار  اثر بازدارندگی 

، دانستهبا ترشحات چاودار هرز  هايعلفبذور مستقیم 
  که بذورشانیگیاهان بذر درشتاشاره داشتند به اینکه 

د، از تماس مستقیم با ترشحات وشر عمق کشت مید
  .کمتر متاثر می شوند و چاودار دور بوده
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  زنیسرعت جوانه

زنی بذور عصاره آبی چاودار روي سرعت جوانه     
 با افزایش غلظت ولی. داري نداشتأثیر معنیذرت ت

 هايعلف زنی بذورسرعت جوانهاز عصاره چاودار 
 هايعلفطوریکه سرعت جوانه زنی . هرز کاسته شد

به خروس ریشه قرمز تاج و قیاق، ترهسلمه، ارزنهرز
انه زده در  بذر جو27/1 و 32/1، 85/1، 96/1 ترتیب از

 83/0 و 21/0، 35/0، 18/0به ) آب مقطر(در شاهد روز 

 ماده خشک گرم پنجتیمار بذر جوانه زده در روز در 
). 2شکل (رسید   میلی لیتر آب مقطر100چاودار در

تواند هاي هرز میزنی بذور علفکاهش سرعت جوانه
عی بسیار مؤثر در باال بردن قدرت رقابتی گیاه زرا

زنند از مواد باشد، زیرا گیاهانی که سریع جوانه می
 غذایی و نور محیط بیشتر استفاده کرده، به سرعت

 .می دهنداي خود را توسعه ریشهکانوپی وسیستم 
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   چهچه و ریشهطول ساقه
با باال رفتن شیرین چه ذرت چه و ریشهطول ساقه     

در طوریکه  نزولی داشته،چاودار روندي غلظت عصاره 
 میلی لیتر آب 100 گرم ماده خشک چاودار در پنجتیمار 
 چه ذرتچه و ریشه کمترین میزان طول ساقه،مقطر

چه ل ساقهطواز  .)1جدول  ( مشاهده گردیدشیرین
با افزایش  تره و سلمه ریشه قرمزخروسهرز تاجعلف

هر چند . )1جدول (کاسته شد غلظت عصاره چاودار 
هاي مختلف عصاره خروس در غلظت تاج چهطول ریشه

ولی نشان می داد چاودار در مقایسه با شاهد کاهش 
هاي مختلف عصاره بین غلظت تفاوت معنی داري

و چه طول ساقهاز . )1ول جد(مشاهده نشد چاودار 
در باالترین غلظت عصاره  و ارزنقیاق ریشه چه 

نتایج بدست  ).1جدول  (کاسته شد )گرمپنج (چاودار 
. آمده با مطالعات سایر محققین نیز همخوانی داشت

 در بررسی اثرات ،)2000(بورگوس و تالبرت چنانچه 
 هرچندآللوپاتیک عصاره آبی چاودار مشاهده کردند که 

چه طول ریشهاز  ،با افزایش غلظت عصاره آبی چاودار
شود ولی این کاهش در کاسته می چه ذرت و ساقه

مقایسه با کاهش بوجود آمده در رابطه با این صفات در 
 قابل توجه نیست نهرز ریز بذر چندا هايعلف

   .)2000 بورگوس و تالبرت(
  

  وزن خشک گیاهچه
تحت تأثیر عصاره یرین شوزن خشک گیاهچه ذرت از 

میزان وزن بیشترین طوریکه شد،  کاستهآبی چاودار 
وزن . مشاهده شد تیمار شاهد درشیرین خشک ذرت 
تره، ، سلمه ریشه قرمزخروسهرز تاجهايخشک علف

 افزایش غلظت عصاره چاودار روند ارزن و قیاق با
ماده خشک چاودار در  گرم پنج در تیمار ،داشتهنزولی 

جدول (به کمترین میزان خود رسید یلی لیتر آب  م100
) 1987(نتایج بدست آمده با تحقیقات بارنز و پتنام ). 1

مواد مطابقت داشته، این محققین اشاره داشتند بر اینکه 
هاي هاي ریشه و ریشه سلولتخریبآللوشیمیایی با 

تداخل غذایی توسط گیاه  مواد جذبفرایند در موئین 

 مورد نظر می کاهدگیاه زن تر و خشک از و، ایجاد کرده
 ).1987 بارنز و پتنام(

  
  ايبخش گلخانه
  زنیدرصد جوانه

ها، تاثیر افزودن میزان ماده خشک چاودار در گلدان     
معنی داري روي درصد جوانه زنی بذور ذرت شیرین 

حال آنکه درصد جوانه زنی بذور ). 3شکل (نداشت 
- ریشه قرمز و سلمهخروسهاي هرز پهن برگ تاجعلف

ها روند تره تحت تأثیر ماده خشک چاودار در گلدان
 درصد 92 و 94نزولی داشته، طوریکه به ترتیب از 

بذور جوانه زده تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره 
 درصد در تیمار 2/13 و 2/21درتیمار شاهد به ترتیب 

درصد ). 3شکل ( گرم ماده خشک چاودار رسید 32
ارزن  هاي هرز باریک برگ قیاق وذور علفجوانه زنی ب

 یافتکاهش  هابا باال رفتن ماده خشک چاودار در گلدان
در  نیز در تحقیقات خود )1987(بارنز و پتنام ). 3شکل (

 روي استفاده از بقایاي چاودارپی  دراي شرایط گلخانه
-تره، تاجخرفه، سلمههاي هرز زنی بذور علفجوانه

ی گزارش دادند که روباه دم و خروس، آمبروسیا
 92 ،95 ،99، 100بقایاي چاودار به ترتیب باعث کاهش 

-هاي گیاهی میزنی بذور این گونهجوانه درصدي 43 و
در این آزمایش مشاهده شد که چاودار روي . شود

جوانه زنی گیاه بذر درشتی چون ذرت شیرین اثر 
سوئی نداشته، ولی به خوبی باعث کاهش جوانه زنی 

یا بقایاي ترشحات . شودهاي هرز ریز بذر میر علفبذو
براي گیاهان زراعی بذر درشت  تواند چاودار می

به عنوان محرك عمل کرده و روي گیاهان همچون ذرت 
 داشتههرز اثر بازدارندگی هايویژه علفه بذر ریز ب

از عمق قرارگیري بذر در متاثر واند تیکه این مباشد 
 و نیز مقدار ماده پوسته آنري پذینفوذ میزان خاك و 

همانطوریکه . باشد آللوکمیکال رسیده به جنین گیاه
و ) 2002(، رندهاوا و همکاران )1987(بارنز و پتنام 

اشاره داشتند به اینکه ) 1385(ژاد و علیزاده  حسن ن
بقایاي چاودار در مقادیر کم و آللوکمیکال هاي موجود 

  برخی  رشد   تحریک باعث هاي پایین،  در غلظت  آن در
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   اثر غلظت هاي مختلف عصاره آبی چاودار روي طول ساقه چه، ریشه چه و وزن خشک-1جدول 

  .هاي ذرت شیرین و علف هاي هرز تاج خروس ریشه قرمز، سلمه تره، ارزن و قیاقگیاهچه
   صفات اندازه گیري شده

وزن خشک 
- میلی(گیاهچه 
)گرم  

 طول ساقه چه
)مترسانتی(  

چه طول ریشه
 )مترسانتی(

هاي عصاره غلظت
گرم (آبی چاودار 

 میلی لیتر 100در 
)آب  

 گیاهان مورد مطالعه

50a 12/6 a 13/7 a  0(شاهد(  ذرت شیرین 
6/47 b 51/5 b 59/6 ab 5/2   

38c 67/4 c 19/6 b 75/3   
6/36 d 5/4 d 2/5 c 5  
8/2 a 66/2 a 04/2 a  0(شاهد(  قیاق 
34/2 b 61/2 a 29/1 ab 5/2   
038/2 c a 55/2 17/1 c 75/3   
91/1 d 37/2 b 97/0 d 5  
1/4 a 85/1 a 66/3 a  0(شاهد(  ارزن 
5/3 b 71/1 b b   63/1 5/2   
4/3 c 57/1 c 44/1 c 75/3   
6/1 d 62/0 d 73/0 d 5  
37/0 a 15/2 a 38/1 a  0(شاهد(  تاج خروس 
32/0 b 1/2 a 56/0 b 5/2   
22/0 c 08/2 b 52/0 b 75/3   
206/0 d 03/2 b 5/0 b 5  
29/0 a 3/2 a 21/1 a  0(شاهد(  سلمه تره 
275/0 b 6/2 a 92/0 b 5/2   
272/0 b 14/2 b 8/0 c 75/3   
256/0 c 11/2 b 78/0 c 5  

  
  

0
15
30
45
60
75
90

105

0 4 8 16 32
سطوح مختلف ماده خشک چاودار ( گرم ماده خشگ چاودار در کیلوگرم خاك)

صد)
در

ر (
ذو

ن ب
رد
ز ک

سب

ذرت تاج خروس سلمه تره قیاق ارزن

  هاي هرز تاج خروسشیرین و علف چاودار روي درصد سبز کردن ذرت سطوح مختلف ماده خشک اثر -3شکل   
  .ریشه قرمز، سلمه تره، ارزن و قیاق
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توان از  از این رو می. می شودبذر درشتگونه هاي 
مکانیسمی این ویژگی گیاه پوششی چاودار به عنوان 

هرز بر اساس عمق و هاي  کنترل انتخابی علفبراي
 و چاوزهمانطوریکه استفاده نمود، سختی بذور 

 در بررسی هاي خود به آن اشاره )b1991(همکاران 
  .داشتند

  
  گیسرعت سبز شد

 معنی دار يها، تاثیره خشک چاودار در گلدانماد     
روي سرعت سبز شدگی بذور ذرت شیرین نداشت 

علف هاي بذور  سرعت سبزشدگیحال آنکه  ).4شکل (
به  ترههرز پهن برگ تاج خروس ریشه قرمز و سلمه

تیمار  دربذر سبز شده در روز  72/1و  89/2  ازترتیب
اده خشک م گرم 32 در تیمار 25/0 و 61/0شاهد به 

هاي علف گی سرعت سبز شد.)4شکل  (چاودار رسید
با باال رفتن ماده و ارزن نیز قیاق باریک برگ هرز 

نتایج ). 4شکل  (دادمینشان اهش کخشک چاودار 
تحقیقات موهلر و با نتایج در این آزمایش بدست آمده 

موهلر و  هايبررسی. همخوانی دارد) 1993(تسدال 
که با افزایش میزان بقایاي شان داد ننیز  )1993(تیسدال 

خروس هرز تاجهاي  علفگیمیزان سبز شداز چاودار، 
. شودکاسته میریشه قرمز، ارزن پاییزي و سوروف 

 گیاه نیز اشاره داشتند به اینکه) 2008(مالیک و همکاران 
 هفته چهارم پس از کاشت ذرت پوششی چاودار تا

هاي کم علفتراسرعت سبزشدگی و تواند میشیرین، 
  .دهد کاهش  درصد50هرز را تا 

0
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0 4 8 16 32
سطوح مختلف ماده خشک چاودار ( گرم ماده خشک چاودار در کیلوگرم خاك)

وز)
ر ر

ر د
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ــرد
ز ک

ســب
عت 

سر

ذرت تاج خروس سلمه تره قیاق ارزن

  هاي هرز تاجشیرین و علف اثر سطوح مختلف ماده خشک چاودار روي سرعت سبز کردن ذرت -4شکل   
  خروس ریشه قرمز، سلمه تره، ارزن و قیاق

  
  طول ساقه و ریشه

شیرین در سطوح پایین از ماده طول ساقه ذرت      
 تغییرات تفاوتاما این د نشان دا افزایش خشک چاودار

در تیمار هرچند . )2جدول (ي با شاهد نداشت دار معنی
داشت  گرم طول ساقه در مقایسه با شاهد کاهش 32
از  .دار نبود این کاهش نیز از نظر آماري معنیولی

آنجایی که در این تحقیق براي بررسی اثرات آللوپاتیک 
وایی هاي هاندامماده خشک گیاه پوششی چاودار از 

 مواد گی احتماالً تجزیه و رها شد.استفاده شدچاودار 

هاي هوایی خشک و خرد شده آللوشیمیایی از اندام
افزایش سرعت  باعث ورت گرفته، لذاتر صچاودار سریع
 و در پی آن رشد ساقه و ریشه در مراحل سبز شدگی

با گذشت زمان و تجزیۀ مواد رشد گردیده، ابتدایی 
د گیاه زراعی ذرت افزوده عت رش سربرآللوشیمیایی 

داري  در گلخانه تفاوت معنی12پایان هفته ه، ولی در شد
در طول ساقه ذرت بین شاهد و سطوح مختلف پودر 

نیز ) 1384(فرد چی و عدالتیچائی. چاودار مشاهده نشد
گزارش کردند با افزایش فاصله زمانی بین تاریخ 
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و برداشت نخود سیاه و کاشت سورگوم، سویا 
می شود، آفتابگردان بر ارتفاع بوته گیاهان افزوده 

با گذشت زمان از شدت اثرات بازدارندگی چراکه 
ترشحات ریشه نخود سیاه روي خصوصیات رویشی 

با افزایش سطح ماده خشک  .شودگیاهان کاسته می
طول ریشه ذرت مشاهده شد که ها چاودار در گلدان

 طول ریشه تفاوت در. می دهدافزایش نشان شیرین 
ماده  گرم 16 و هشت، چهاربین سطوح شیرین ذرت 

طول میزان  کمترین لیدار نبود ومعنیخشک چاودار 
طول ساقه . )2جدول  (ریشه در تیمار شاهد مشاهده شد

تره و سلمهریشه قرمز خروس هرز تاجو ریشه علف
کمترین ه، تحت تأثیر ماده خشک چاودار کاهش یافت

ماده خشک چاودار  گرم 32 تیمار دراین صفات مقدار 
در رابطه با علف هرز قیاق،  .)2جدول  (مشاهده شد

 هشتو چهار (سطوح پایین ماده خشک چاودار هرچند 
 افزایش طول ساقه و ریشه را در مقایسه با شاهد ،)گرم

در پی داشت، اما با باال رفتن سطح ماده خشک چاودار 
کاسته علف هرز ن ای طول ریشه و ساقه ها ازدر گلدان

افرایش طول ساقه و ریشه علف هرز  .)2ل .جدو (شد
قیاق می تواند ناشی از اثرات تحریک کنندگی بقایاي 

باشد، همانطوریکه بارنز و پتنام در مقادیر پایین چاودار 
ژاد و  و حسن ن) 2002(، رندهاوا و همکاران )1987(

سطوح چاودار در  .اشاره داشتندبه آن ) 1385(علیزاده 
 طول ساقه و ریشه علف هرز ارزن ،) گرم32 و 16(باال 

  ).2جدول ( را نیز کاهش داد
  

  وزن خشک ساقه و ریشه
ها از با افزایش مقدار ماده خشک چاودار در گلدان     

وزن خشک ساقه و ریشه ذرت شیرین کاسته شده، به 
 گرم ماده خشک چاودار 32کمترین مقدار در تیمار 

 خروس وزن خشک ساقه و ریشه تاج).2جدول (رسید 
نیز تحت تأثیر سطوح  ، سلمه تره و ارزنریشه قرمز

 ، بطوریکهمختلف ماده خشک چاودار کاهش یافت
)  گرم32(کمترین میزان آنها در باالترین سطح چاودار 

وزن خشک ساقه و ریشه ). 2جدول  (مشاهده گردید
علف هرز قیاق همچون طول ساقه و ریشه این علف 

 هشتو چهار  تیمارهاي (در سطوح پایین چاودار ، هرز
ح ماده و با باال رفتن سطونسبت به شاهد افزایش ) گرم

نشان  کاهش)  گرم32 و 16تیمارهاي (خشک چاودار 
مشاهد در مطالعات خود  )1980( المور). 2جدول (داد 
 که بقایاي چاودار، قابلیت باالئی در کاهش بیوماس کرد

. داردها ویژه یکسالهه هرز بهايعلفطیف وسیعی از 
در  نیز گزارش کرد چاودار کشت شده ،)1986(پتنام 

 به  از کشت گیاه سبزيقبلدر بهار پاییز و کف بر شده 
هرز را در مقایسه هايبیوماس علف، عنوان گیاه دلخواه

.  درصد کاهش داد93  به میزانبا تیمارهاي عدم چاودار
چاودار روي مالچ رسی اثرات ، در بر)1996(آته و دال 

دریافتند که مالچ کشت شده در بهار سویا گیاه زراعی 
 درصد در 90 تا 60هرز را هايچاودار بیوماس علف

حسن . دهدمی مقایسه با شاهد عاري از چاودار کاهش
نیز اشاره داشتند بر اینکه با ) 1385(نژاد و علیزاده 

ل پاییز آماده سازي زمین به صورت ردیفی در فص
و ) هاره همچون سویا و ذرتردیفی ببراي کشت گیاه (

شت در فصل پاییز اکشت چاودار در بین ردیف هاي ک
و کف بر نمودن آن قبل از کشت گیاه بهاره، نیاز به 

از جوانه زنی و ، نبودهدر بهار آماده سازي مجدد زمین 
 اولیه رشد گیاه رشد و نمو علف هاي هرز در مراحل

ده، بر قدرت رقابتی گیاه زراعی ري شزراعی جلوگی
  .شودافزوده می

  
  گیري کلینتیجه

-با توجه به اثرات بازدارندگی قابل توجه در جوانه     
و شیرین ذرت مهم هاي هرز نمو علف زنی و رشد و

توان از  می مورد نظرعدم تاثیر منفی روي گیاه زراعی 
ریت چاودار به عنوان گیاه پوششی و آللوپاتیک در مدی

بارنز و همانطوریکه . هاي هرز استفاده نمودعلف
ورشام (، )1991(چیس و همکاران ، )1987(همکاران 

اثرات بازدارنده  به )1997(کوران و ورنر و ) 1991(
هرز ریز بذر و عدم تاثیر روي  هايعلفچاودار روي 

کاهش . اشاره داشتندگیاهان بذر درشتی چون ذرت
هاي هرز نمو علفو زنی و رشد هدرصد و سرعت جوان

-هاي اول کاشت گیاه زراعی ذرت شیرین میدر هفته
هاي هرز رقابتی علفتواند نقش مهمی در کاهش قدرت 
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-ها و سایر نهادهآن داشته، نیاز به استفاده از علف کش
هاي هرز کم کرده و هاي شیمیایی را در مدیریت علف

هاي هرز ار علفما را هرچه بیشتر به سمت مدیریت پاید
بدین منظور . سوق دهدشیرین در کشت پایدار ذرت 

اي نیز این آزمایش گردد در شرایط مزرعهمی پیشنهاد
تا کارائی استفاده از گیاه پوششی چاودار  شدهانجام 

هاي هرز و نیز عمکلرد گیاه زراعی جهت کنترل علف
  . هرچه بیشتر و بهتر مشخص شودذرت شیرین 

  
  

  ر سطوح مختلف ماده خشک چاودار روي طول ساقه، طول ریشه و وزن خشک ریشه و ساقه اث-2جدول 
  .ذرت شیرین و علف هاي هرز تاج خروس ریشه قرمز، سلمه تره، ارزن و قیاق

 صفات اندازه گیري شده
وزن خشک 

)گرم(ساقه   
وزن خشک 

)گرم(ریشه   
طول ساقه 

)مترسانتی(  
طول ریشه 

)مترسانتی(  

سطوح ماده 
خشک چاودار 

گرم در کیلوگرم (
)خاك  

گیاهان مورد 
 مطالعه

65/5 a 55/1 a 91ab 78/48 c  0(شاهد(   شیرینذرت 
21/5 ab 36/1 ab 5/91 ab 2/62 b 4  
12/5 b 22/1 bc 55/94 a 43/64 b 8  
85/4 bc 14/1 bc 5/95 a 58/64 b 18  
57/4 c 995/0 c 25/89 b 43/70 a 32  

2625/0 c 225/0 b 33/47 b 88/18 b  0(شاهد(  قیاق 
455/0 a 2375/0 b 15/62 a 25/22 ab 4  

3825/0 ab 31/0 a 58/59 a 18/26 a 8  
2925/0 bc 1075/0 c 38/46 b 25/20 b 18  
2525/0 c 0575/0 c 8/43 b 58/19 b 32  
5075/0 a 135/0 a 48/54 a 58/24 a  0(شاهد(  ارزن 
5275/0 a 1065/0 b 23/54 a 17/20 b 4  
4625/0 a 1033/0 b 18/53 a 3/19 b 8  
3225/0 b 0533/0 c 68/47 b 53/15 c 18  
2038/0 c 045/0 c 5/22 c 03/15 c 32  

3/1 a 08/0 a 28/24 a 15/22 a 
شاهد 

)0(  
 تاج خروس

23/1 a 07/0 a 38/23 ab 18/20 b 4  
07/1 b 053/0 b 1/21 bc 68/17 c 8  
65/0 b 043/0 b 5/20 c 17c 18  
46/0 c 0233/0 c 7/14 d 48/10 d 32  

9225/0 a 21/0 a 25/22 a 2/21 a 
شاهد 

)0(  
 سلمه تره

81/0 b 1825/0 a 75/19 a 75/18 a 4  
48/0 c 1325/0 b 25/16 ab 16/15 b 8  

3375/0 d 0735/0 c 2/7 c 38/11 c 18  
2925/0 d 065/0 c 4/6 c 9/9 c 32  
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