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 خالصه

درصد( عصاره آبی تلخه بر  20و  15، 10، 5/7، 5)شاهد(،  0های مختلف )اثرات آللوپاتیک غلظت

هرز گاوپنبه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در زنی و رشدی گندم و علفهای جوانهویژگی

های آزمایشگاهی نشان داد شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده تکرار در 4

عصاره تلخه، گونه  چه در دو گیاه مورد بررسی تحت تاثیر غلظت های مختلفچه و طول ریشهکه طول ساقه

صد، بیشترین کاهش در در 20ها قرار گرفتند. با افزایش غلظت عصاره تلخه تا گیاهی و اثرات متقابل آن

از عصاره تلخه، میزان  %20و  15های چه در غلظتهرز گاوپنبه مشاهده شد. برای صفت طول ساقهعلف

نسبت به  تیمار شاهد بود. اما در گیاه زراعی گندم افزایش  %100کاهش در  علف هرز گاوپنبه نزدیک 

درصد عصاره  20وانه زنی در غلظت تری داشت و میزان کاهش جچه شیب مالیمدرصد کاهش طول ساقه

بیشترین و کمترین کاهش  %20چه در غلظت نسبت به تیمار شاهد بود.  برای صفت ریشه %98تلخه حدود 

نسبت به تیمار شاهد بود.  %21و  %88هرز گاوپنبه و گیاه زراعی گندم به میزان به ترتیب مربوط به علف

که غالت تا حدودی قدرت متابولیسم سموم و ترکیبات تواند موید این مطلب باشد این مشاهدات می

 برند.ها را از بین میآللوپاتی را دارند و سمیت آن
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 مقدمه .1
 

ویژه برای کشورهای بهرشد سریع جمعیت در کنار محدودیت منابع پایه تأمین غذای کافی و امنیت غذایی را در آینده       

توسعه با ابهام مواجه کرده است. به منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزی از طریق باال بردن عملکرد در واحد در حال 

های . علف[1]باشد های هرز میترین این عوامل علفی تولید را برطرف نمود، یکی از مهمسطح باید عوامل محدودکننده

 . مشکل[5]شوند کاهش عملکرد می %15ل در رشد محصوالت مختلف زراعی، ساالنه موجب حداقل هرز با ایجاد اختال

نقاط  از بسیاری در هاکشعلف شدن ناکارآمد باعث که باشدمی هاکشعلف به نسبت هرز هایعلف در مقاومت بروز دیگر،
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)آللوپاتی( به عنوان یک استراتژی در مدیریت تالش دانشمندان علوم مختلف بر این است که از دگرآسیبی  [.2]است  شده

گیری های طبیعی و با بهرهکشهای معینی به عنوان علفآفات، یا از طریق جداسازی، شناسایی و سنتز آللوکمیکال

برداری نمایند و درصدد هستند که این مکانیسم طبیعی را به عنوان ابزار مهمی برای های گیاه بهرهمستقیم از اندام

  [.3]های زراعی به کار برند هرز در اکوسیستمهایاتژی مدیریت علفاستر
 

 

 هامواد و روش .2

به منظور  یلیدانشگاه محقق اردب یدانشکده کشاورز هرز¬یهاعلف شگاهیدر آزما1383-84در سال  شیآزما

گندم انجام  یزراع اهانیو گهرز گاوپنبه علف چهاهیرشد و نمو گ یعلف هرز تلخه بر رو یعصاره آب یسنج ستیز یبررس

 هیته یانجام شد. برا یزراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورز شگاهیتلخه در آزما یعصاره آب هیمربوط به ته شیشد.آزما

 یساعت رو 24مختلف پودر تلخه اضافه کرده و به مدت  ریآب مقطر به مقاد تریل یلیم1000 ازیمورد ن یغلظت ها

 5 یواتمن صاف شد و تا زمان استفاده در دما یشد. عصاره بدست آمده با استفاده از کاغذ صافقرار داده  کریدستگاه ش

 اتیخصوص یعلف هرز تلخه رو یمختلف عصاره آب یهامرحله اثر غلظت نی.در ادیگرد یگراد نگه دار یدرجه سانت

در قالب طرح  لیبه صورت فاکتور شیآزماقرار گرفت.  یهرز مورد بررس یهاعلف شگاهیگندم در آزما یزراع اهیگ یزنجوانه

درصد( و   20و  15، 10، 5/7، 5)شاهد(،  0مختلف )  های¬غلظت ملتکرار انجام شد. فاکتور اول شا 4در  یکامال تصادف

هرز و  یهااز علف کیبذر هر  یبر جوانه زن مارهایاز ت کیهر ریتاث یریگاندازه یمختلف بود. برا اهانیگ زیفاکتور دوم ن

 1 میسد دیپوکلریتوسط ه یشدن سطح زهیلیعدد بذر از هر گونه پس از استر 25تعداد  ،یمورد بررس یزراع اهانیگ

هرز تلخه اضافه علف یاز عصاره آب یس یس 5از آنها  کیقرار داده شد و به هر  متریسانت 8با قطر  یدرصد، در ظروف پتر

شفاف قرار  یکیپالست یهادر پاکت یگرفته شد. پس از آن ظروف پتردر نظر  زیشاهد آب مقطر ن ماریهر تکرار ت یشد. برا

 7انتقال داده شدند. پس از  گرادیدرجه سانت 25 یدرصد و دما 00 یبا رطوبت نسب ناتوریبه ژرم یزنداده و جهت جوانه

 چهشهیشد(. سپس طول ردر نظر گرفته  چهشهیمتر از ر یلیم 2با ظهور  یروز تعداد بذور جوانه زده شمارش شد )جوانه زن

  .قرار گرفتند یریچه مورد اندازه گو ساقه

در سطح  LSDاز آزمون  هانیانگیم سهیمقا یانجام شد. برا SASها با استفاده از نرم افزار داده انسیوار هیتجز

  . دیاستفاده گرد SPSSداده از برنامه  لیتبد یدرصد استفاده شد. در موارد الزم برا 5احتمال 
 

 نتایج و بحث           .3

ها بر طول های مختلف و نوع گیاه و همچنین اثرات متقابل آننتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که تاثیر غلظت

صفات مورد مطالعه  یریرپذیموضوع تاث نیادار بود. های گاوپنبه معنیچه گیاهچه های گندم و علفل ریشهچه و طوساقه

چه نتایج تجزیه آماری نشان داد که تاثیر عصاره بر طول ساقههمچنین  دهدیتلخه نشان م یعصاره آب کیرا از اثرات آللوپات

دار گیاهان مورد مطالعه معنی چهتاثیر عصاره آبی تلخه بر طول ریشهبه عالوه اینکه  دار بودو گاوپنبه معنی گندم

 .(1بود)جدول 
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چه چه و طول ریشهها بر طول ساقههای مختلف عصاره آبی تلخه، نوع گیاه و اثر متقابل آنتجزیه واریانس تاثیر غلظت -1جدول 

 چه در آزمایشگاهگیاه
  میانگین مربعات  

 چهطول ریشه چهطول ساقه آزادیدرجه منبع تغییرات

b 2 3802/27** 0011/32** 

 **5 5404/98** 3874/90 (Bغلظت عصاره )

B*A 10 88/74** 44/07* 

 17/70 08/19 71 اشتباه آزمایشی

c.v  29/14 54/15 

nsدرصد 5و  1دار در سطح دار، معنی،** و * به ترتیب غیره معنی 

 

چه در همه گیاهان مورد بررسی با افزایش غلظت عصاره شیب تندی داشت. کاهش طول ساقه( 1به شکل )با توجه 

نسبت به شاهد بود. اما در  %100چه در گاوپنبه نزدیک ، میزان کاهش طول ساقه%20و  15های غلظت که دربه طوری

درصد عصاره  20تری داشت و میزان کاهش جوانه زنی در غلظت چه شیب مالیمگندم افزایش درصد کاهش طول ساقه

 .نسبت به شاهد بود %98حدود 

 

 
 آزمایشگاه در گندم  و گاوپنبه چهخه بر طول ساقهتل آبی اثر غلظت های مختلف عصاره -1شکل 

 

چه بیشترین و کمترین کاهش طول ریشه %20چه نتایج اثرات متقابل نشان داد که در غلظت برای صفت طول ریشه

با توجه به شکل مشخص می شود که طول . نسبت به شاهد بود %21و  %88به ترتیب مربوط به گاوپنبه و گندم به میزان 

(. همچنین با مشاهده شکل مربوط به ساقه چه و 2دهد )شکل ه گندم نسبت به گاوپنبه کاهش کمتری را نشان میچریشه

که  می پذیرد کیاز مواد آللوپات یکمتر ریچه تاث شهیبا ر سهیرشد ساقه چه در مقانمودار ریشه چه می توان اظهار داشت، 

 [.4]باشد  یزدارنده مچه نسبت به وجود مواد با شهیر شتریب تیحساس انگریب
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 آزمایشگاه در گندم و گاوپنبه تلخه بر طول ریشه چه آبی اثر غلظت های مختلف عصاره -2شکل 

 

 گیرینتیجه .4

قرار گرفته هرز  مورد بررسی  زنی علفدست آمده نشان داد عصاره آبی تلخه اثر محسوسی بر روی رشد و جوانهنتایج به

از اثر بازدارندگی آن برای کنترل و  ،با روش های مختلفآمده دست عصاره به ن با فرموله کردناز این رو می توا شده دارد.

تا در آینده بتوان الگوی مناسبی برای کاهش مصرف سموم  های هرز استفاده نمودمبارزه با این علف هرز و حتی دیگر علف

 شیمیایی طراحی و اجرا کرد.
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ABSTRACT 
Allelopathic effects of different concentrations (0 (control), 5, 7.5, 10, 15, and 20%) of aqueous extract of 

Russian knapweed on germination and growth characteristics of wheat, and abutilon theophrasti were 

investigated in a study with completely randomized factorial design with 4 replicates in laboratory conditions 

checked out. Results of the analysis of variance (ANOVA) of the experimental data showed that, stemlet 

length and rootlet length of the two plants under investigation were affected by the Russian knapweed extract 

concentration, plant species, and their interactions. with increasing the extract concentration up to 20%, the 

highest drops observed in abutilon theophrasti. Concerning the stemlet length, abutilon theophrasti exhibited 

almost 100% reduction at the extract concentrations of 15% and 20%, as compared to the control. For wheat, 

however, the increase in the stemlet length reduction followed a slower slope and the reduction in the 

germination was about 89% at the extract concentration of 20%, as compared to the control. Regarding the 

rootlet attribute, when the extract concentration was 20%, the maximum and minimum reductions were those 

of abutilon theophrasti (99%) and wheat (21%), respectively, as compared to the control. These observations 

could confirm that, cereals are partly capable of metabolizing pesticides and allelopathic compounds to 

eliminate their toxicity. 
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