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-فاع، ٍزى خطک ٍتراکن ػلفبر ارت(Acroptilon repens) ارزیابی اثر ػصارُ آبی تلخِ

 در ضرایط هسرػِ ٍ گٌذم ّای ّرز

 

 *3پیواى جؼفرزاد ،2کلثَم ضریفی ،1هحوذ تقی آل ابراّین

 ، اردثیل، ایزاىداًؾگبُ هحقق اردثیلیگزٍُ سراؾت ٍ اصالح ًجبتبت ، عتبدیبر ا -1

 ، داًؾگبُ هحقق اردثیلی، اردثیل، ایزاىّبی ّزس بیی ٍ هجبرسُ ثب ؾلفؽٌبع ،کبرؽٌبعی ارؽذ -2

 ، داًؾگبُ هحقق اردثیلی، اردثیل، ایزاى.ّبی ّزس رؽتِ ؽٌبعبیی ٍ هجبرسُ ثب ؾلف کبرؽٌبعی ارؽذ، داًؾجَی -3
 pjaafarzad@yahoo.com :ًَیغٌذُ هغئَل*

 

 خالصِ 

درصذ( ؾصبرُ آثی  20ٍ  15، 10، 5/7، 5)ؽبّذ(،  0) ّبی هختلفاثزات آللَپبتیک غلػتثِ هٌػَر ثزرعی 

 Silen)ّبی ّزس عیلي ٍ ؾلف(Triticum astivom)سًی ٍ رؽذی گیبُ سراؾی گٌذم ّبی جَاًِتلخِ ثز ٍیضگی

conoidea) ثی تی راخ ٍ ،(Gallium tricornutum)   تکزار  4ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت طزح کبهال تصبدفی در

. ثب تَجِ ثِ ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ، ٍسى خؾک گٌذم، هَرد هطبلؿِ قزار گزفت 1392-93در عبل  در ؽزایط هشرؾِ

ّبی هختلف ؾصبرُ آثی تلخِ، ًَؼ گیبُ ٍ اثزات راخ تحت تبثیز غلػتتیراخ ٍ تزاکن عیلي ٍ ثیتیعیلي ٍ ثی

راخ ٍ تزاکن عیلي تیعیلي ٍ ثیّب قزار ًگزفت. ّوچٌیي تبثیز غلػت ّبی ؾصبرُ رٍی ارتفبؼ  گٌذم، هتقبثل آى

 %( هؾبّذُ ؽذ.42%( ٍ  عیلي )26هؿٌی دار ثَد. کوتزیي ٍ  ثیؾتزیي هیشاى کبّؼ ارتفبؼ ثِ تزتیت در گٌذم )

 راخ، عیلي،گٌذم.تی: آللَپبتی، ثیکلوات کلیذی

 

 هقذهِ

کٌٌذ. خغبرت ؾلفْبی ّزس ثِ  ؾلفْبی ّزس در عیغتن ّبی سراؾی ّوِ عبلِ خغبرت قبثل تَجْی ثز کؾبٍرساى تحویل هی

 (3هحصَالت سراؾی ٍ ثغتِ ثِ گًَِ ؾلف ّزس ٍ ّوچٌیي ًَؼ هذیزیت هشرؾِ هتغیز اعت.)

در عبلْبی اخی اس آللَپبتی ثِ ؾٌَاى راُ حلی جذیذ ثزای کٌتزل ؾلفْبی ّزس یبد هی ؽَد. ثزخی اس گیبّبى دارای تزکیجبت 

ٍ فالًٍَئیذّب هی ثبؽٌذ کِ ٍیضگی آللَپبتی داؽتِ ٍ هی تَاًٌذ ثِ ؾٌَاى ؾلفکؼ یب آفت ئیذ آللَؽیویبیی هختلفی هبًٌذ فٌَل، آلکبٍِ

 (1کؼ طجیؿی ؾول ًوبیٌذ.)

ثزای ثیبى ثز ّن کٌؼ ثیَؽیویبیی ثیي گًَِ ّبی گیبّی  1937اصطالح آللَپبتی ثزای اٍلیي ثبر تَعط هَلیؼ در عبل 

 (4ذًذ، ثکبر رفت.)ٍریشجبًذاراًی کِ در گذؽتِ جشء گیبّبى هحغَة هی ؽ

هطبلؿِ در سهیٌِ آللَپبتی در دِّ ّبی اخیز اس اّویت ٍیضُ ای ثزخَردار ثَدُ اعت. کِ اس دالیل آى هی تَاى ثِ دعت ٍرسی 

آللَپبتی جْت اصالح ٍ افشایؼ ؾولکزد گیبّبى سراؾی ، حفع تٌَؼ گًَِ ای، هذیزیت ؾلفْبی ّزس، حفبغت اس هحیط سیغت اس 

للَکویکبل ّبی عبسگبر ثب هحیط سیغت جْت کٌتزل ؾلفْبی ّزس،حؾزات ٍ ثیوبری ّبی گیبّی اؽبرُ طزیق اعتفبدُ اس آ

ذ یب ّوشهبى ثب آًْب رؽذ هی کٌذ اثز آللَ پبتی داؽتِ ٍ جَاًِ (پضٍّؼ ّب ًؾبى داد کِ گیبّبى هتؿذدی ٍجَد دارًذ کِ ثؿ2ًوَد.)

 (5)سًی ٍ ّوچٌیي رؽذ گیبّچِ گیبّبى حغبط را کبّؼ هی دٌّذ.
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ؾلف ّزس تلخِ گیبّی چٌذعبلِ اس خبًَادُ کبعٌی اعت. تلخِ حبٍی چٌذ تزکیت پلی اعتیلي در ریؾِ ّبی خَد اعت. 

 هطبلؿبت اًجبم ؽذُ حبکی اس آى اعت کِ حذاقل یکی اس ایي تزکیجبت آللَپبتیک ّغتٌذ.

زدًذ کِ ثز اثز کبرثزد تزؽحبت ریؾِ (، ثب ثزرعی اثزات دگزآعیجی تزؽحبت ریؾِ تلخِ گشارػ ک2010یبًٌی  ٍ ّوکبراى )

 ثِ هقذار سیبدی کبّؼ یبفت. Koeleria macrantha  ٍVulpia octofloraتلخِ رؽذ گیبّبى 

ٍ ثی تی  (Silen conoidea)طجیؿی ؾلفْبی ّزس عیلي ؾلفکؼایي تحقیق ثِ هٌػَر ثزرعی تبثیز ؾصبرُ آثی تلخِ ثِ ؾٌَاى 

 .گٌذم در ؽزایط هشرؾِ اًجبم گزفتدر هشارؼ  (Gallium tricornutum) راخ

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

ای ثِ صَرت آسهبیؾبت فبکتَریل در قبلت طزح ثلَک تصبدفی در هشرؾِ ؽخصی در ؽْزعتبى آثذاًبى اًجبم ّبی هشرؾِثزرعی

یلَگزم در ک 180هتز ثَد. تزاکن کبؽت گٌذم  4×2گزفت. فبکتَرّبی هَرد ثزرعی ًَؼ گیبُ ٍ غلػت ؾصبرُ ثَد. اثؿبد کزت ّب 

ثزگی اًجبم گزفت. عِ ّفتِ پظ اس عن پبؽی اس ّز ٍاحذ آسهبیؾی یک ٍاحذ ًوًَِ ثزداری ثِ  3ّکتبر ثَد. عن پبؽی در هزحلِ 

چِ( ثزداؽت ّزس )تؿذاد، ارتفبؼ ٍ ٍسى گیبّچِ( ٍ گیبُ سراؾی )ارتفبؼ، ٍسى گیبُهتز ثزای تؿییي صفبت هزثَط ثِ ؾلف 1×0.5طَل 

-% ؾصبرُ ٍ تیوبر ؽبّذ رٍی ایي صفبت ثزرعی گزدیذ.ّوچٌیي در آخز فصل سراؾی تبثیز غلػت20، ٍ 15، 10ی ّبؽذ ٍ اثز غلػت

  ّبی هختلف ؾصبرُ آثی تلخِ رٍی ؾولکزد گٌذم هَرد ثزرعی قزار گزفت.

 

 ًتایج ٍ بحث

ّب، ثز ٍسى خؾک ٍ ارتفبؼ گٌذم، ّبی هختلف ؾصبرُ آثی تلخِ، ًَؼ گیبّبى ٍ اثزات هتقبثل آىجذٍل تجشیِ ٍاریبًظ تبثیز غلػت

 (.1راخ ًتبیج هتفبٍتی را ًؾبى داد )جذٍل تیراخ ٍ تزاکن عیلي ٍ ثیتیعیلي ٍ ثی

 
 ّا یاُ ٍ اثر هتقابل آىّای هختلف ػصارُ آبی تلخِ، ًَع گتجسیِ ٍاریاًس اثر غلظت -1جذٍل 

 بر ٍزى خطک، ارتفاع، ٍ تراکن در کطت گٌذم
 

 تزاکن ؾلف ّزس درجِ آسادی ارتفبؼ ٍسى خؾک درجِ آسادی هٌجؽ تغییزات

 *2 3861* 486n.s 1 2066 (aًَؼ گیبُ )

 3 1667* 2178* 3 578n.s (bغلػت ؾصبرُ )

b*a 6 561n.s 72n.s 3 403n.s 

 363 16 171 308 24 اؽتجبُ آسهبیؾی

C.V  4/15 11  6/20 

n.s  ٍ** درصذ. 5ٍ  1دار ٍ هؿٌی دار در عطح احتوبل ٍ * ثِ تزتیت غیزهؿٌی 

 

ًؾبى دادًذ. اثز  داری ثز ٍسى خؾک ًَؼ گیبُ تبثیز هؿٌی ؽَد کِ اثز اصلی غلػت ؾصبرُ ٍهؾبّذُ هی 1ثب تَجِ ثِ جذٍل 

 چِ ًذاؽت. سى گیبُداری در ٍهتقبثل ایي دٍ فبکتَر تبثیز هؿٌی
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-داری هؾبّذُ هیٍسى خؾک گیبّبى هختلف، اختالف هؿٌی درصذ کبّؼ ّب ًؾبى داد کِ ثیيًتبیج هقبیغِ هیبًگیي دادُ

-ثَد. هیبًگیي ٍسى خؾک ثی 35، 16هیبًگیي درصذ کبّؼ ٍسى خؾک ثزای گٌذم ٍ عیلٌجِ تزتیت ثزاثز  1ؽَد. ثب تَجِ ثِ ؽکل 

 تبثیز ؾصبرُ آثی تلخِ کبّؼ پیذا ًکزد. راخ در کؾت گٌذم تحت تی

%، 20راخ ٍ عیلي داؽت. ثب افشایؼ غلػت ؾصبرُ تب تیداری ثز ٍسى خؾک گٌذم، ثیغلػت ؾصبرُ آثی تلخِ تبثیز هؿٌی

درصذی هبدُ خؾک ًغجت ثِ  33% ثبؾث کبّؼ 20گزم کبّؼ یبفت. افشایؼ غلػت ؾصبرُ آثی تلخِ تب  1/3هیبًگیي ٍسى خؾک 

 (. 2ّذ ؽذ )جذٍل تیوبر ؽب

 
 کطت گٌذم در خطک، ارتفاع ٍ تراکن ٍزى درصذ کاّص  بر تلخِ آبی ػصارُ هختلف ّای غلظت اثر هیاًگیي هقایسِ -2جذٍل 

 

 %20 %15 %10 غلػت ؾصبرُ

16ba ٍسى خؾک
 4/21 a

 
a33 

20b ارتفبؼ 
 2/27 ab

 6/36 a 

6a تزاکن
 7a

 
a23 

 

 داری ًذارًذ.% ثب ّن اختالف هؿٌی5ّغتٌذ اس لحبظ آهبری در عطح احتوبل  هیبًگیي ّبیی کِ در یک حزف التیي هؾتزک

 
 

 
 درکطت گٌذم راخ تیبی ٍ سیلي خطک گٌذم، ٍزى بر تلخِ آبی ػصارُ تاثیر ًوَدار -1ضکل 

 

دار ّب غیز هؿٌیآى دار ٍ اثزهتقبثلًتبیج جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد کِ تبثیز ؾصبرُ تلخِ ٍ ًَؼ گیبُ ثز ارتفبؼ گیبُ هؿٌی

 (. 1ثَد )جذٍل 
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ًؾبى  2دار ثَد. ؽکل ؽَد کِ اختالف ثیي هیبًگیي ارتفبؼ گیبّبى هختلف هؿٌیثب تَجِ ثِ ًتبیج هقبیغِ هیبًگیي هؾبّذُ هی

درصذ  7/23ٍ  6/25، 7/13راخ ٍ عیلي تحت تبثیز ؾصبرُ تلخِ، ثِ تزتیت ثزاثز تیارتفبؼ در گٌذم، ثی دّذ کِ ثِ طَر هیبًگیيهی

 داری داؽتٌذ. کِ ثب ّن تفبٍت هؿٌی ًغجت ثِ تیوبر ؽبّذ کبّؼ پیذا کزد

 

 
 گٌذم راخ ٍ سیلي درکطتتیبرارتفاع گٌذم، بی تلخِ آبی ًوَدارتاثیرػصارُ -2ضکل 

 

 ًتیجِ گیری کلی

غبعیت ثیؾتزی ًغجت ثِ افشایؼ ّبی ّزس عیلي ٍ  گبلیَم، عیلي ح هقبٍهت گٌذم ثِ ؾصبرُ آثی تلخِ ثیؾتز ثَد.اس ثیي ؾلف  

غلػت ؾصبرُ آثی تلخِ اس خَد ًؾبى داد. هیشاى تبثیزات فیتَتَکغیٌی ؾصبرُ تلخِ ثِ ؽذت کبّؼ پیذا کزد کِ ؾلت آى را هی 

ثب ایي حبل تبثیز کبّؾی ؾصبرُ تلخِ در . تَاى دخبلت ؾَاهل هحیطی ٍ اقلیوی در هیشاى تبثیزگذاری آللَکویکبل ّب تَصیف کزد

خؾک ٍ ارتفبؼ عیلي ًؾبى دٌّذُ اهکبى اعتفبدُ اس آى در غلػت ّبی ثبالتز ثِ ؾٌَاى ؾلف کؼ سیغتی در کٌتزل ؾلف ّزس  ٍسى

عیلي در ؽزایط هشرؾِ هی ثبؽذ. ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبصلِ گیبُ تلخِ کِ دارای پتبًغیل آللَپبتی ثبالیی اعت، ثِ ؾٌَاى ؾلف کؼ 

 ؾِ گٌذم قبثل تَصیِ اعت.قَی در کٌتزل ؾلف ّزس عیلي در هشر

 

 هٌابغ
 صفحِ. 185،تْزاى:اًتؾبرات داًؾگبُ تْزاى،ٍ دگزهغوَهی)اثزات هتقبثل هَجَدات ًغجت ثِ یکذیگز(.آللَپبتی خَدهغوَهی 1379ا.حجبسی -1

ِ سًی ٍ رؽذ .ثزرعی پتبًغیل آللَپبتیک تزُ تیشک ٍحؾی،خزدل ٍحؾی ٍ کلشا رٍی جَا1382ًرضبیی ًَدّی آ.،خبًقلی ػ ٍ ًَری م.-2

 .65-71:60گیبّچِ ّبی ؽت ثَ ٍ تبج خزٍط. پضٍّؼ ٍ عبسًذگی)در سراؾت ٍ ثبغجبًی(،

 207.یبفتِ ّبی داًؼ ؾلف ّزس ثب چؾن اًذاسی ٍیضُ در کٌتزل ثیَلَصیکی،اًتؾبرات عبسهبى تحقیقبت ٍ آهَسػ کؾبٍرسی،1384هٌتػزی م .-3

 صفحِ.

 صفحِ.256َم تب کبرثزد،اًتؾبرات پزتَ ٍاقؿِ،.آللَپبتی)دگزآعیجی(اس هف1382ْهیقبتی ف. -4
5-Putnam A.R, and Weston L.A. 1986. Adverse impacts of allelopathy in agricultural systems. In the science of Allelopathy, 

A.R. Putnamand Tang. S.C, U.S.A: John Wiley and sons, Inc. 
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