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  محقق اردبیلی: دانشگاه   زراعت: گرایش   مهندسی کشاورزي: رشته        کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

  82:تعداد صفحه             15/11/1387: تاریخ فارغ التحصیلی              کشاورزي: دانشکده

  زنی، جذب عناصر غذاییزمینی، جوانههاي هرز، گندم، سیبآللوپاتی، کلزا، علف:کلمات کلیدي

  

:چکیده

هاي علف. آن شده استکشت زیر سطح کشور ما امروزه توجه زیادي به توسعه یکی از محصوالت مهم است که در  کلزا

که این کاهش محصول ممکن است نتیجه رقابت  روندکلزا به شمار میمحصول تولید هرز یکی از عوامل عمده کاهش 

از طرفی الزم است جایگاه آن . آنها با گیاه زراعی و یا نتیجه اثرات بیوشیمیایی گیاهان در حال رشد و یا بقایاي آنها باشد

 به منظور بررسی اثرات1386در سال نیز  تحقیقاین . در تناوب با سایر گیاهان زراعی مرسوم در منطقه مشخص شود

زنی، وزن زمینی بر جوانهوحشی و کنگروحشی و دو گیاه زراعی گندم و سیبهرز غالب خردل آللوپاتی دو گونه علف

براي این منظور در مرحله گلدهی هر یک از گیاهان، . هاي هوایی و جذب عناصر غذایی در کلزا انجام شدخشک اندام

هاي تازه، یک قسمت از آنها در تهیه عصاره اندام. تقسیم گردیدآوري گردید و به سه قسمت هاي هوایی آنها جمعاندام

. قسمت دیگر یراي  تهیه عصاره بقایاي خشک و قسمت سوم پس از خشک شدن به منظور اثر خود بقایا استفاده گردید

یسه با شاهد زمینی در مقاهرز و گندم و سیبهاي تازه و خشک دو گونه علفعصاره اندامکه آماري نشان دادهاي تجزیه

هاي تازة خردل وحشی و گندم بیش از تاثیر بازدارندگی عصاره اندام. زنی کلزا را کاهش دادنددرصد جوانه) آب مقطر(

زمینی بیش از خردل وحشی و وحشی و سیبهاي خشک کنگربر عکس، تاثیر عصاره اندام. زمینی بودوحشی و سیبکنگر

زنی کلزا بسیار هاي تازه و خشک دو گونه علف هرز و گیاهان زراعی، درصد جوانهمبا افزایش غلظت عصاره اندا. گندم بود

وحشی هاي تازه، خشک و بقایاي خشک خردلها نشان داد که تاثیر عصارة آبی اندامهاي آماري دادهتجزیه. کاهش یافت

یر عصاره آبی و یا بقایاي دو گونه تاث. هاي هوایی کلزا داشتداري روي وزن خشک اندامو کنگروحشی تأثیر بسیار معنی

غلظت نیتروژن کلزا تحت . هاي هوایی کلزا متفاوت بودعلف هرز و گیاهان زراعی بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندام

زمینی در هاي تازه سیبوحشی و کنگر وحشی قرار نگرفت، ولی عصاره آبی اندامهاي تازه خردلتاثیر عصاره آبی اندام

عصاره آبی و یا بقایاي دو گونه علف هرز و گیاهان زراعی غلظت فسفر . با گندم غلظت نیتروژن کلزا را کاهش دادمقایسه 

  . وحشی غلظت فسفر کلزا افزایش یافتهاي خشک خردلبا افزایش غلظت عصاره اندام. و پتاسیم کلزا را افزایش داد
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  مقدمه  -1-1

لـذا  . در شرایط کنونی، کشورهاي در حـال توسـعه بـا کمبـود مـواد غـذایی روبـرو هسـتند        

تواند نقـش مثبتـی در برقـراري    افزایش تولید محصوالت کشاورزي استراتژیک در این کشورها می

یش یکـی افـزا  : براي افزایش تولید محصوالت کشاورزي دو راه وجود دارد. امنیت غذایی ایفا نماید

افزایش سطح زیر کشت به طریقـی کـه   . سطح زیر کشت و دومی باال بردن عملکرد در واحد سطح

از نظر اقتصادي سودآور و از لحاظ زیست محیطی پایدار باشـد، امـري دشـوار و در مـواردي غیـر      

شـته اسـت،   هـا وجـود دا   هاي زراعی که امکان کشت در آنممکن است و امروزه تقریباً اکثر زمین

اما براي باال بردن عملکرد در واحد سطح باید شـرایط رشـد گیـاه را فـراهم و     . باشندکشت می زیر

  هـاي هـرز  یکـی از ایـن عوامـل محدودکننـده علـف     . عوامل محدودکننده تولید را برطرف نمـاییم 

باشند که به دلیل سازگاري زیـاد بـا شـرایط محیطـی و رشـد سـریع، شـدیداً در وزن خشـک         می

  آورنـد، کننـد و عملکـرد محصـول را پـائین مـی     ی گیـاه زراعـی تـداخل ایجـاد مـی     هاي هوایاندام

هـاي هـرز معـادل یـک کیلـو مـاده خشـک        که به ازاي تولید هر کیلو وزن خشـک علـف  طوريبه

هاي هـوایی گیـاه زراعـی    هاي هرز در وزن خشک اندامتداخل علف. یابدکاهش میمحصول گیاهی

.ها رقابت و آللوپاتی است که مهمترین آن افتدهاي مختلفی اتفاق میبه شکل

در . هـاي هـرز اسـت   یکی از دالیل عمده کاهش محصـول در گیاهـان زراعـی هجـوم علـف     

هـاي هـرز و   بیشتر مطالعات انجام شده، این کاهش محصول به اشکال مختلف رقابـت بـین علـف   

  امـا  . ع نشـده اسـت  هـا مـورد توجـه واقـ     گیاهان زراعی نسبت داده شده و تأثیر آللوپـاتی بـین آن  

هـاي  نشان داد که مواد آللوپاتی بـین گیاهـان زراعـی و علـف     1950هاي علمی پس از سال یافته

در رقابت، گیاهان بـر سـر   . تواند تا حدي عامل کاهش محصول در گیاهان زراعی باشدهرز نیز می

وپـاتی بـه عنـوان    کـه آلل حـالی کننـد، در  منابع مشترك نظیر فضا، نور، آب و مواد غذایی نـزاع مـی  

در واقـع رقابـت، برداشـت از    . یایی بین گیاهان و داخل گیاهان شناخته شـده اسـت  .0تداخل شیم

گرودزنسـکی،  (که آللوپاتی افزودن مـواد شـیمیایی بـه محـیط اسـت      حالیمنابع مشترك است، در
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ت کـه  کلزا از جمله گیاهان زراعی روغنی مهم در کشور اسـ ). 1972؛ مارکف، 1969؛ مولر، 1965

هـاي رشـد آن بـه منظـور     امروزه تحقیقات زیادي در جهت بهبود عملیات زراعی و رفع محدودیت

این گیاه بـا توجـه بـه شـرایط رشـدي الزم و سـازگاري بـه سـرما و         . شود افزایش تولید انجام می

تواند کشور را در جهـت نیـل بـه خودکفـایی در تولیـد      کمبود رطوبت و کیفیت روغن تولیدي می

هـاي گیاهـان   بررسی موانع رشد کلـزا از جملـه تـأثیر عصـاره انـدام     . اي روغنی کمک نمایدهدانه

هـا کمـک زیـادي بـه      هاي هوایی کلزا به منظور رفع آنهاي هرز بر وزن خشک اندامزراعی و علف

  .نمایدبهبود شرایط رشد براي این گیاه مهم می

  تاریخچه و تعریف آللوپاتی - 2- 1

؛  1937مـولیش،  ( گـردد  سـال قبـل برمـی    2000لوپاتی به بیش از سابقه شناخت پدیده آل

هاي مرتبط با اثرهاي سمی گیاهـان در کتـابی   اولین یافته). 1999؛ آن و همکاران،  1984رایس، 

او گـزارش کـرده   . سال قبل از میالد نوشته شـده، موجـود اسـت    300که توسط تئوفراستوس در 

-الت باعث حاصلخیزي خاك نشده و باعـث نـابودي علـف   است که  نخود ایرانی برخالف دیگر بقو

Triblus terristeris)هاي هرز به ویژه خارخسک  L.)  پلینـی در قـرن اول مـیالدي در    . شـود  مـی

او اظهـار داشـت، سـایه    . هاي متعـددي در مـورد اثرهـاي آللوپاتیـک آورده اسـت     کتاب خود مثال

روي هـر گیـاهی کـه     (.Picea abies L)و یـا درخـت نوئـل     (.Juglans regia L)درخـت گـردو   

پلینی اطالعات خود را در مورد آزاد شـدن مـواد شـیمیایی بـه     . گسترده شود، خاصیت سمی دارد

آور اسـت، هـر چنـد ممکـن     ماهیت برخی از گیاهـان زیـان  « : کندوسیله گیاهان اینگونه بیان می

هـاي آن مربـوط   عصـاره هـا و یـا   آور بـه ترشـحات اسـانس   است کشنده نباشد و ایـن تـاثیر زیـان   

مطالعات نشان داده است که گیاهان متعددي هستند که نسبت به گیاهان دیگـر کـه بعـداً    .»است

سـورگوم،   تـوان بـه یـوالف،   از این میـان مـی  . آللوپاتیک هستند کنند، ها رشد می یا همزمان با آن

غم، نخود، سویا، قهـوه، چـاي   شل سیاه،مارچوبه، یونجه، خردل جو، چاودار، ذرت، سیر، پیاز،  گندم،
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؛ رایـس  1972؛ مـارکف،  1969؛ مـولر،  1965گرودزنسکی، (هاي هرز اشاره کرد و بسیاري از علف

  ).2001؛ کوهلی، 1996ناروال  ؛ 1992؛ رزوي 1984

عنوان داشت مشکل بیماري خاك در کشـاورزي بـه تراوشـات گیاهـان     ) 1832(دي کندل 

وي مشـاهده کـرد کـه    . حلـی بـراي ایـن مشـکل اسـت     زراعی مربوط اسـت و تنـاوب کشـت راه    

در . زنـد رساند و فرفیون به کتان و گیاه چاودار به گنـدم صـدمه مـی   کنگروحشی به جو آسیب می

هـا در زیـر درخـت گـردوي سـیاه، در مقایسـه بـا        طی گزارشاتی مشاهده شده است کـه رسـتنی  

چنـین محصـوالت زراعـی     هـم . دار بسیار کمتـر هسـتند  هاي زیر سایه اغلب درختان سایهرستنی

هاي هرز یکساله در زیر و یا در فاصله بسـیار نزدیـک   فرنگی و یونجه و بسیاري از علفمانند گوجه

. دلیل اصلی این امر خاصـیت سـمی مـواد مترشـحه اسـت     . کننداز درخت گردوي سیاه رشد نمی

ن از طریـق رهاسـازي   اصطالح آللوپاتی که به عنوان تداخل شیمیایی بین گیاهـان و درون گیاهـا  

بـه معنـی متقابـل و یـا از     (1شود، از دو واژه یونانی آللـون ترکیبات شیمیایی در محیط تعریف می

مشـتق شـده اسـت و در کـل بـه معنـی       ) به معناي رنج بردن و آسیب دیدن(2و پاتوس) یکدیگر

در . ده شـد بـه وسـیله مـولیش  بـه کـار بـر       1937این واژه اولین بار در سـال  . زیان متقابل است

بـر روي  ) 3بـه عنـوان دهنـده   (هاي او این واژه به اثرهاي گیاهـان عـالی یـک گونـه     جریان بررسی

  . شداطالق می) 4گونه گیرنده(زنی، رشد و نمو گیاهان عالی گونه دیگرجوانه

واژه آللوپـاتی را بـراي اثرهـاي شـیمیایی متقابـل بـین       ) 1974(و رایس ) 1992(گرودزنسکی 

5بـه کـار بردنـد و ترکیبـات شـیمیایی درگیـر ایـن فرآینـد را مـواد آللوشـیمیایی          موجودات زنده 

، آللوپاتی اثرهاي مفید یـا مضـر مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم       )1984(طبق تعریف رایس . نامیدند

یک گیـاه یـا میکروارگانیسـم بـر روي گیـاه یـا میکروارگانیسـم دیگـر از طریـق تولیـد ترکیبـات            

باشد که مفید یا مضـر بـودن مـواد شـیمیایی بـه      ها در محیط می آن شیمیایی مختلف و رهاسازي

تعریـف  . گیرد، بسـتگی دارد ها قرار می ها در محیط و مدت زمانی که گیاه در معرض آن غلظت آن

                                        
1 . Allelon   2. Pathos    3. Donor              4. Acceptor 5. Allelochemical
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کننـدگی مـواد آللوشـیمیایی بـین گیاهـان و      مولیش هم اثرهاي بازدارندگی و هم اثرهاي تحریک

نیز آللوپاتی را به عنوان تداخل مثبت و منفـی مـواد   ) 1999(س گرا. شود ها را شامل میمیکروب

هـا تنهـا بـه اثرهـاي منفـی مـواد       البته برخـی از اکولوژیسـت  . داندرهاشده بین گیاهان مجاور می

المبـرز و همکـاران،   (نماینـد  شیمیایی رها شده گیاهان روي گیاهان مجاور آللوپـاتی اطـالق مـی   

، آللوپاتی را بازدارندگی رشد یک گونـه گیـاهی بـه    )1998(اران براي مثال، المبرز و همک). 1998

به همین خـاطر در اصـطالح   . کنندوسیله گیاه دیگري در اثر آزاد کردن ترکیبات سمی تعریف می

بنابراین، ترکیبات شـیمیایی آزاد شـده توسـط موجـودات     . گویندفارسی  نیز به آن دگرآسیبی می

کـه روي رشـد، سـالمتی، رفتـار و زیسـت      ) هـا ها و قـارچ ویروس ها،گیاهان، میکروارگانیزم(زنده 

بیشـتر  . نامنـد گذارند را مواد آللوپاتیک یا دگر آسـیب مـی  جمعیت موجودات دیگر تاثیر منفی می

شـوند، محصـوالت فرعـی    هـاي ثانویـه نیـز نامیـده مـی     هاي شیمیایی کـه متابولیـت  این بازدارنده

تند که در متابولیسـم پایـه گیـاه دخالـت ندارنـد و اغلـب       مسیرهاي متابولیسمی اولیه گیاهان هس

؛ کـروز،  1972؛ مـارکف،  1969؛ مـولر،  1965گرودزنسکی، (ها در گیاهان ناشناخته است  نقش آن

هـرز  هاي کشاورزي موجود دهنده و گیرنده ممکن است گیاه زراعـی، علـف  در اکوسیستم). 2000

-دیـده مـی   1-1هاي ارایه شده در جدول ابطه به شکلبنابراین، این ر. ها باشدو یا میکروارگانیسم

  ).1972مارکف (شود 

بررسی هر یک از این روابط در جامعه گیاهی اهمیـت علمـی و کـاربردي زیـادي دارد و بـه      

براي مثال، مشـخص شـدن روابـط آللوپاتیـک بـین      . کندمدیریت بهتر جوامع کشاورزي کمک می

اي زراعی و یا کشت مخلوط گیاهان زراعی بـه مـا کمـک    هتر تناوبگیاهان زراعی در اجراي دقیق

هـاي هـرز   مشخص شدن روابط آللوپاتی بین گیاهان زراعی کـه اثـر آللوپـاتی روي علـف    . کندمی

  .هاي هرز اهمیت زیادي داردداشته باشند، در کنترل بیولوژیکی علف

  

  ). 1972، مارکف(انواع روابط آللوپاتیک بین موجودات در جوامع گیاهی  -1-1جدول 
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  گیاه گیرنده  گیاه دهنده

  گیاه زراعی  گیاه زراعی

  علف هرز  گیاه زراعی

  گیاه زراعی  علف هرز

  علف هرز  علف هرز

  میکروارگانیسم  گیاه عالی

  گیاه عالی  میکروارگانیسم

  

ها است که شناخته شده، اما تنها طی سالیان اخیر بـه ویـژه در کشـور    اگرچه آللوپاتی سال

یکـی از دالیـل تردیـد    . به عنوان یک زمینه علمی مناسب براي تحقیقات مطـرح شـود   ما توانسته

  البتـه بـه تـدریج کـه    . درباره اهمیت آللوپـاتی فقـدان شـناخت مـواد شـیمیایی آللوپاتیـک اسـت       

شـود، مـواد فعـال بیولـوژیکی بـا پتانسـیل       تـر مـی  هاي شناسایی مـواد شـیمیایی پیشـرفته   روش 

هـاي  یا در تـداخل بـا مـواد شـیمیایی دیگـر بـراي توجیـه ویژگـی         ها مسمومیت گیاهی درون آن

  .آللوپاتی پیدا شده است

  :کندتأثیرات آللوپاتی ممکن است به یکی از دالیل زیر بروز 

  مواد شمیایی آزاد شده از گیاهان دهنده -1

زنـده  تجزیه یا تغییر شکل دادن محصوالت شیمیایی که در ابتدا به وسیله عوامل زنـده و غیـر    -2

  .شوداز گیاه دهنده آزاد می

  .القاء آزادسازي مواد شیمیایی فعال بیولوژیکی به وسیله گونه سوم -3

  :اي به عنوان عامل آللوپاتی در نظر گرفته شود باید داراي شرایط زیر باشدبراي اینکه یک ماده

  .باشدیک الگوي بازدارندگی از یک گیاه بر روي گیاه دیگر باید نشان داده شده  -1

  .گیاه دهنده باید مواد شیمیایی تولید کند -2

  .مواد شیمیایی گیاه دهنده باید در طبیعت آزاد شده باشد -3

  .هاي فعال بیولوژیکی باشدمواد شیمیایی منتقل شده یا جمع شده در طبیعت باید در غلظت -4
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  .اي جهت جذب مواد شیمیایی داشته باشدگیاه هدف باید زمینه -5

اي مشاهده شده در طبیعت نباید منحصراً به وسیلۀ ساز وکارهاي دیگـري از تـداخل بـه    الگوه -6

  .خواري تفسیر شودویژه رقابت براي منابع و گیاه

هـا ترکیبـات مختلفـی از    مواد آللوشیمیایی تولید شده توسـط گیاهـان و میکـرو ارگانیسـم    

آلـی، اسـیدهاي چـرب،    اسـیدهاي هـا،  هـا، الکتـون  جمله مواد فـرار، آلکالوئیـدها و سـیانوهیدرین   

هـا هـزار   تـا بـه حـال ده   . باشـد ها و چندین ترکیـب دیگـر مـی   اسیدهاي آمینه، فالونوئیدها، تانن

. متابولیت شناخته شده است ولی فقط شمار اندکی از این مـواد جـزو مـواد آللوشـیمیایی هسـتند     

، میـوه، ریـزوم، سـاقه و گـرده     ها، گلهاي گیاهان مانند برگمواد آللوشیمیایی در بسیاري از بافت

هـاي  آزمـایش . هـا متفـاوت اسـت   مقدار و تاثیر آللوپاتی در هـر یـک از ایـن انـدام    . شوندیافت می

؛ رایـس،  1969مـولر،  (ها بیشترین تاثیر آللوپاتی را دارند ها و گلمختلف نشان داده است که برگ

عالوه بر نـوع انـدام، عـواملی     ).1384؛ مسعودي خراسانی و همکاران، 1992؛ گرودزنسکی، 1986

از جمله سن گیاه، نوع و رقم گیاه دهنده و گیرنده ، مقدار بقایا و شرایط محیطـی نیـز بـر شـدت     

مشاهده کردنـد کـه سـمیت ترکیبـات رهـا      ) 1988(تولسن و برگستروم . تاثیر آللوپاتی موثر است

با گندم از حساسـیت بیشـتري    باشد و کاهو در مقایسهمی) دهنده و گیرنده(شده وابسته به گونه 

گزارش کرد که آب ایستادگی و کمبـود اکسـیژن بـه همـراه سـایر      ) 1987(دوك . برخوردار است

طریقـه آزاد  . بر میزان تولید مواد آللوپاتیک تأثیر بسزایی دارنـد ) خشکی، نور، مواد غذائی(ها تنش

هـاي گیـاهی،   تجزیـه بافـت   ،)فراریـت (فرآینـد اکولـوژیکی تبخیـر     4سازي این مواد به محیط با 

  ).1992؛ رزوي، 1972مارکف، (باشد آبشویی و تراوشات ریشه به محیط می

3و سـالویا   2، اکـالیپتوس  2توان به آرتمزیا کنند میهایی که مواد فرار رها میاز میان جنس

این ترکیبات ممکن است به وسیلۀ بخار آب اطـراف گیاهـان و یـا شـبنم جـذب گیـاه       . اشاره کرد

  .هاي گیاهان جذب شوندشوند و یا ممکن است به خاك برسند و به وسیلۀ ریشه

                                        
1- Artemisia 2. Eucalyptus 3. Salvia
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  گیاهشناسی و تاریخچه کلزا - 3- 1

، آمفـی  (cruciferae)گیاهی علفی، یکساله از خانواده شـب بـو    (.Brassica napus L)کلزا 

گونـه    3000بـو تقریبـاً   خـانواده شـب  ). 1378عزیزي و همکـاران،  (باشد می) n2= 38(دیپلوئید 

شوند کـه از ایـن خـانواده، کلـزا در منـاطق      به طور عمده در نیمکره شمالی یافت می. گیاهی دارد

ایـن گونـه حاصـل    . نمایـد معتدل سراسر جهان نظیر شمال اروپا، شمال آمریکا و آسـیا رشـد مـی   

ــی  ــنتزي     B. oleraceaو  B. rapaتالقــ ــیر فتوســ ــوده و داراي مســ ــت بــ در طبیعــ

C3 1379ي، حجاز(باشد می.(  

مرحلـه رشـد رویشـی کـه     . چرخه زندگی کلزاي زمستانه داراي دو مرحلـه مشـخص اسـت   

گیرند و مرحله رشد زایشی که بـا گذشـت مرحلـه رکـود     هاي رویشی گیاه در پاییز شکل میاندام

ــدام    ــده و ان ــروع ش ــار ش ــریع در به ــد س ــاز رش ــتانه و آغ ــی  زمس ــایز م ــی تم ــاي زایش ــده   یابن

  ).1379قلی پور، (

زا در طیف وسیعی از شرایط اقلیمی به خـوبی رشـد نمـوده و در تمـام مراحـل رشـد تـا        کل

. که، ایـن تحمـل در حالـت روزت بسـیار بـاال اسـت      حدي نسبت به سرما متحمل است، به طوري

گـراد در نظـر گرفتـه شـده ولـی درجـه       درجـه سـانتی   5معموالً درجه حرارت پایه براي این گیاه 

باشد کـه درجـه   گراد میدرجه سانتی) 25-30(هاي هوایی ک اندامحرارت مطلوب براي وزن خش

هـاي  گیـاه بـراي دوره  گذارند، البته اینعملکرد، تاثیر منفی می آن برازتر هاي باالتر و پائینحرارت

گراد را تحمل کند و چنانچه درجه حرارت مرحلـه رویشـی   درجه سانتی 40کوتاه قادر است دماي 

شـریعتی و قاضـی   (گلدهی و دانه بستن باشد، عملکرد نهایی افزایش خواهد یافـت  باالتر از مرحله 

هـاي مختلـف آن در جهـان دقیقـاً     اگرچه خاستگاه کلزا و مبدا انتشـار گونـه  ). 1379شهنی زاده، 

مشخص نیست ولی اطالعات موجود موید این نکته است که گیاه کلزا در کشورهاي هنـد و چـین   

و روغـن آن  ) 1376شهیدي و فروزان ، (گردید ل قبل از میالد کشت میهزار سا 3تا  2در حدود 

پـس از اکتشـاف نفـت و سـایر     . رسیده استبه مصارف مختلف دارویی، غذایی و سوخت چراغ می
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ولـی  . که کشت آن در حال گسترش بـود، از دسـت داد  ها را با آن مواد سوختی، قدرت رقابت با آن

صنعتی روغن آن بدلیل وجود مقادیر باالي اسـید اروسـیک بـه     مجدداً با ورود ماشین بخار مصرف

در اروپـا تولیـد روغـن از    ) . 1379حجـازي،  (عنوان لغزاننده و نیز به عنوان گریس افزایش یافـت  

). 1377احمدي و جاویـد فـر،   (گردد میالدي بر می 15کلزا و سایر گیاهان جنس براسیکا به قرن 

ــال  ــه ار  1979در س ــراي کلی ــیالدي ب ــفر م ــام دو ص ــیک و   (ق ــید اروس ــزان اس ــه می ــامی ک ارق

بر طبق نظر اداره غـذا و دارو . نام عمومی کانوال منظور گردید) ها پائین است گلوکوزینوالت در آن

(3FDA)   ایاالت متحدهRapeseed وCanola      دو گونه متفاوت هستند کـه روغـن اولـی مصـرف

و  B. napusوال دو نـوع دارد، نـوع آرژانتینـی    البته کان. صنعتی و روغن دومی مصرف خوراکی دارد

که اولی قدبلندتر، داراي ظرفیـت روغـن بیشـتر و داراي پتانسـیل عملکـرد       B. rapaنوع لهستانی 

هاي مربوط به تولید ارقـام  الزم به ذکر است پژوهش). 1998برگلند و مک کی، (باشد باالتري می

در کانـادا   2ن اسید اروسـیک در بـین رقـم الیهـو    اي بدوبدون اسید اروسیک با پیدا شدن تک بوته

بـه نتیجـه   ) یـک صـفر  (3میالدي با معرفـی رقـم اورو   1968آغاز گشت که این تحقیقات در سال 

با این وجود، تولید کلزا در ایران از شروع فعالیـت شـرکت توسـعه کشـت     ) . 1998کرشاو، (رسید 

هـاي ترویجـی بـر روي رقـم اورو کـه      هـا بررسـی  در آن سـال . آغاز گردید 1346هاي روغنی دانه

ولـی بـه دلیـل عـدم     . شد، در زراعـت بهـاره صـورت گرفـت    کلزایی از گروه یک صفر محسوب می

موفقیت زراعی از یک سو و باال بودن استاندارد روغن ایران از سـوي دیگـر، گسـترش آن محـدود     

صد روغن بـاالتر نسـبت   هاي اخیر این گیاه به دلیل دردر سال). 1376شهیدي و فروزان، (گردید 

هاي روغنی، نقش موثر در صـنعت زنبـورداري، امکـان کشـت دوم بعـد از آن، امکـان       به سایر دانه

کشت در پائیز، حداقل نیاز به آب و نیز جایگـاه مناسـب آن در تنـاوب بـا غـالت بـه عنـوان دانـه         

شـهنی زاده،  یشـریعتی و قاضـ  (روغنی انتخاب و کشت ارقام جدید و اصالح شده آن توسعه یافت 

  ). 1384خراسانی، ؛ مسعودي1379

                                        
1- Food and Drug Administration 2. Liho 3. Oro
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  وحشیگیاهشناسی خردل - 4- 1

.Sinapis arvensis Lصحرایی با نام علمی وحشی یا خردلخردل
گیاهی اسـت یکسـاله و    4

آزمایشـات نشـان داده اسـت کـه     . باشـد مـی  n2= 18هـاي آن  تعداد کروموزوم. بواز خانواده شب

وجـود  . کیبات گلوکوزیدي است که خاصیت آللوپاتی شـدیدي دارنـد  گیاهان این خانواده داراي تر

هـاي  فنیل ایزوتیوسـیانات در انـدام   برخی از ترکیبات آللوپاتیک همچون آلیل ایزوتیوسیانات و 

بـل و مـولر   . زنی بذور سایر گیاهان جلوگیري به عمل آورندکلزا  و خردل قادر هستند که از جوانه

داراي خاصیت آللوپاتی اسـت و ایـن امـر باعـث      .Cramb talaria Lنشان داند که گونه ) 1973(

سـیاه نیـز داراي تـوان آللوپاتیـک بـاالیی      خـردل . زارهاي استپی شده اسـت گسترش آن در چمن

ایـن گیـاه علفـی یکسـاله، زمسـتانه      . که، کلزاي پاییزه خاصیت آللوپاتی کمـی دارد حالیاست، در

اغلـب  . کنـد ها رشد میوحشی در انواع مختلف خاكخردل. یابدوسیله بذر تکثیر میاست و فقط ب

. شـود هرز یک نوبت در بهار و اوایل تابستان و نوبت دوم در پـائیز ظـاهر مـی   هاي این علفگیاهچه

اگـر بـذر آن در عمـق    . کشد تا از یک بذر گیاه کامل بوجـود آیـد  ماه طول می 3تا  5/2در حدود 

روز پـس از سـبز شـدن     50تـا   45. زنی نخواهد بـود متر قرار گیرد قادر به جوانهانتیس 5بیش از 

تر از اغلب گیاهان زراعی اسـت و نـوعی برتـري    کند که زودهنگامبیشترین سطح برگ را تولید می

هـولم و همکـاران،   (کنـد  رقابتی را در جذب نور بویژه در رقابت با گیاهـان کوتـاه قـد ایجـاد مـی     

هاي این گیاه باریک بوده و داراي انشعابات زیادي است سـاقه آن راسـت بـوده و در    هریش). 1997

دار هـاي نسـبتاً عمیـق و یـا دندانـه     ها بصورت متنـاوب بـا بریـدگی   برگ. باال انشعابات زیادي دارد

تـر بـوده و دمبـرگ    هـاي بـاالیی کوچـک   هاي بلند و برگهاي پایینی داراي دمبرگبرگ. هستند

بـذر   18تـا   10. باشد و میوه آن از نوع خـورجین اسـت  آذین انتهایی و خوشه میگل. کامل ندارند

وارویـک و  (شـود  بـذر در هـر بوتـه تولیـد مـی      3500تا  2000هاي خورجین و در هریک از میوه

هاي هـرز داراي تـوان حیـاتی طـوالنی و دوره خـواب مشخصـی       بذر اکثر علف). 2000همکاران، 

البتـه بـذور   . سازد ها را در شرایط نامناسب رشد گیاه ، فراهم می ندن آنهستند که امکان زنده ما

                                        
4 - Brassica kaer. (D.C)L.C. wheeler]
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خردل وحشی حتی در شرایط مناسب و در صورت وجود رطوبت نیز براي مدت طوالنی به حالـت  

انـد کـه در   مطالعات نشان داده. باشدمانند که یکی از دالیل آن وجود پوسته بذر میرکود باقی می

ین بطور کامل تمایز یافته و خـواب بـذر بـه دلیـل بازدارنـدگی مکـانیکی       مرحله رسیدگی بذر، جن

پوسته در جذب اکسیژن نیست، بلکه بدلیل وجود یک ترکیب بازدارنـده در پوسـته بـذر و جنـین     

همچنین تشکیل الیه موسیالژ بر روي پوسته بذر پس از مرطـوب شـدن باعـث عـدم نفـوذ      . است

ایـن گیـاه بـه دامنـه     ). 1968ادواردز، (کند زنی ممانعت میاکسیژن به داخل بذر شده و از جوانه 

گراد سازگاري داشته و به آسانی توسـط یخبنـدان   درجه سانتی 48-15وسیعی از درجات حرارت 

شـود، هـر   خردل وحشی از نظر واکنش به طول روز گیاهی روز بلند محسوب مـی . روداز بین نمی

روزهاي بلند و هم در روزهاي کوتاه کامـل نمایـد   چند که قادر است چرخه زندگی خود را هم در 

  ).2001هوانگ و همکاران، (

وحشی در بیشتر مناطق جهان وجود دارد و عموماً بـومی اروپـا و خاورمیانـه و شـرق     خردل

گیاه زراعی مشاهده شده است و به عنـوان یـک    30کشور و در  52هرز در این علف. باشدآسیا می

و کلـزا گـزارش    (.Zea mays L)، ذرت (.Beta vulgaris L)قنـد  درهرز جدي در غالت، چغنعلف

  ).1997هولم و همکاران، (شده است 

شـودکه بـو و مـزه سـبزیجاتی نظیـر      بو گلوکوزیدهاي روغن خردل یافت میدر خانوادة شب

از ) بـابوي خـردل  (آزاد شـدن ایـن مـواد فـرار     . کلم و تربچه به دلیل وجـود ایـن ترکیبـات اسـت    

شـود کـه   کاتـالیز مـی    2اي به نام تیوگلوکوزیدازاز طریق آنزیم هیدرولیز کننده 5ها التگلوکوزینو

حاصله باز آرایی شده و بسـته بـه    3آگلیکون.کند این آنزیم، گلوکز متصل به اتم گوگرد را جدا می

را  هـا و نیتریـل  2هـا و تیوسیانات 6ها شرایط هیدرولیز محصوالت فعال شیمیایی نظیر ایزوتیوسیات

ــی ــد تولیـــد مـ ــدام) 1978اولســـزك، (کننـ ــه در انـ ــانواده شـــب کـ ــاي گیاهـــان خـ ــو،هـ   بـ

هاي کلـم و خـردل وجـود    شود و این ترکیبات به مقدار زیاد در جنسهاي خردل تولید میروغن 

                                        
5 - Glucosinolates 2. Thio – glycosidase 3. Aglycon
6 - Isothiocyanates 2. Thiocyanates
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زدن گیاهـان و  هاي خردل به شدت مـانع جوانـه  خاطرنشان کرد که روغن) 1978(اولسزك . دارند

  . شوندیارگانیسم مرشد میکرو

  وحشیگیاهشناسی کنگر - 5- 1

از خـانوادة کاسـنی اسـت ایـن گیـاه پایـا و        .crisium arvense Lوحشی با نام علمـی  کنگر

هـاي عمیـق و   هاي آن مجتمـع و ریـزوم  بوته. باشدمتر میسانتی 80-100زمستانه با ارتفاعی بین 

بـرگ کنگـر   . عب و ظاهراً صاف استساقۀ این گیاه بلند، ایستاده، ضخیم، شیاردار، منش. افقی دارد

هـاي آن پوشـیده از تـار و    سـطح بـرگ  . اي استدار ارهها دندانهحاشیۀ برگ. وحشی دمبرگ ندارد

بیشـتر بـه حالـت    . گل این گیاه صورتی تا بـنفش اسـت  . دار استمژك و پشت برگ سفید وکرك

ـ  کنگر. شودهاي انتهایی دیده میمجتمع در کپه ه صـورت دوپایـه اسـت و    وحشی تقریباً همیشـه ب

بنـابراین، بـراي تولیـد بـذور داراي قابلیـت سـبز شـدن،        . باشـند هاي نر و ماده از هم جدا میپایه

هـاي جدیـد حاصـل    ها بوته هاي افقی که از آنریزوم. هاي نر و ماده نزدیک هم باشندبایستی پایه

. کننـد هرز کمک مـی ۀ علفشود، در اثر عملیات شخم، قطعه قطعه شده و به پراکندگی و توسعمی

حسـین  ). 1383میرکمـالی ،  (هاي هرز شایع و مهم در اکثر نقاط کشوراسـت  وحشی از علفکنگر

هفتـه از   7تـا   3دریافتند که مخلوط گنـدم و کنگـر وحشـی در مـزارع طـی      ) 1992(و همکاران 

عـث کـاهش رشـد    آبشویی با باران با. کاهدارتفاع، تعداد پنجه، طول، تعداد و سطح برگ گندم می

درصـد از   52آنها دریافتند کـه بقایـاي ایـن گیـاه در خـاك      . شودگیاهچه و ریشه گندم و جو می

  .  رشد خود گیاه را نیز کاهش داد

  گندم  - 6- 1

، و تجـارت گنـدم   استجهان ترین محصول غذایی درگندم از نظر میزان تولید سالیانه مهم

در  موضـوع مهمـی  گنـدم  طـور کلـی، تجـارت     به. است از توازن تجاري در اقتصاد ملی  جزء مهمی

قیمـت نـان پشـتیبان    تاریخی، تامین گنـدم و از نظر .استها  اقتصادي بین دولتروابط سیاسی و

آن انقـالب فرانسـه    تـرین مثـال  معـروف . ها بوده است دموکراسی و عامل تقویت یا فروپاشی دولت
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هـر محصـول دیگـري    افزایش تولید گندم، بـیش از . به بهانه نان آغاز شد 1789که در سال  است

بـراي مثـال، کـل تولیـد گنـدم      . در تامین  غذا براي جمعیت در حال رشد جهان موثر بوده اسـت 

ن ایـ   میلیون تن در سال افزایش یافتـه و  5/9طور متوسط  به 1995تا  1946هاي  جهان بین سال

از سـال  . صرف آن کمـک نمـوده اسـت   درصد مقدار م 35تا  20به حفظ ذخیره جهانی گندم بین 

مقـدار افـزایش تولیـد     بیشـترین . میزان افزایش تولید گندم در آسیا چشمگیرتر بوده است 1974

 بـوده آن سـطح زیرکشـت   طریـق افـزایش  نـه از  طریق افزایش محصول در واحد سطح وگندم از 

در درصـد وزن خـود    40ا توانـد تـ  دانه مـی . شودزنی بذرها شروع میگندم رشد با جوانهدر  .است

بـذر گنـدم   زنی درجه حررات براي جوانهحداقل مقدار رطوبت و. آب جذب نمایدزنی ابتداي جوانه

درجـه  مقـدار رطوبـت و  باشـد، اگـر چـه در   گراد مـی  درجه سانتی 4درصد و 45تا  35ترتیب  به

. تـر اسـت  زنـی سـریع  سـرعت جوانـه  )باشـد گراد اپتـیمم مـی   درجه سانتی 20-25(حرارت باالتر 

شود که بـا توسـعه ریشـه    پوسته بذر ظاهر می ياه  کلئوریز اولین قسمتی از جنین است که از الیه

ریشـه  . شـود انجام مـی  7هاي جنینیاین عمل مدت کوتاهی پس از ظاهر شدن ریشه . شود پاره می

و سـپس سـاقچه ظـاهر    شـکافند  هاي جانبی سرتاسر کلئوریز را مـی و جفت ریشهداولیه و سپس 

و کلئوپتیل، غالفی که اولین برگ حقیقـی را حمایـت    کندرشد میساقچه تا سطح خاك . شودمی

سپس اولین برگ حقیقـی از شـکاف نـوك    . شودرنگ ظاهر میکند، با ساختمانی لوله مانند بیمی

-س از زمسـتان پـ . شـوند ها به سرعت پـس از آن ظـاهر مـی    شود و سایر برگ کلئوپتیل ظاهر می

تواننـد اثرهـاي آللوپـاتی بـر روي     هـا و بقایـاي گنـدم مـی    اندام. شودساقه اصلی ظاهر می گذرانی

اثر آللوپاتی گنـدم بـه دلیـل    . کنند، داشته باشدگیاهان مجاور و یا گیاهانی که بعد از آن رشد می

7–هیدروکسـی  دي  4و 1هیدروکسامیک اسـیدها،   : وجود ترکیبات فنلی مختلف است از جمله

متوکسـی بنزوکسـازولین     IBOA6اون  و بنزوکسـادینون و   3بنزوکسازین ـ   2و  1متوکسی ـ   –

؛ 1998؛ جیـانولی،  1999؛ کوپاجـا،  1996بلـوم،  (باشد می DIMBOAوان که فرآورده تجزیه  -2

                                        
1-Seedling  roots  یا Seminal  roots
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ز فعالیـت آللوپـاتی در مزرعـه اغلـب ناشـی از عمـل تـوام ترکیبـی ا        ). 1991؛ پـرز،  1994ناروال، 

فرولیک اسید از ترکیباتی اسـت کـه در مـواد آللوپاتیـک     ). 1994ناروال، (باشد ها میآللوشیمیایی

بـه  . اثر سایر ترکیبات آللوشیمیایی گندم به دقـت بررسـی نشـده اسـت    . گندم مشاهده شده است

ي هـا زنی و رشد علـف هاي مشابه از جوانهرسد ترکیبات فنلی موجود در گندم با مکانیسمنظر  می

کند، اما شناسایی مکانیسم دقیق اثر آللوپاتی گنـدم بـه بررسـی بیشـتري نیـاز      هرز جلوگیري می

از طرفی به دلیل تفاوت غلظت و نـوع ایـن ترکیبـات در ارقـام مختلـف، شناسـایی ارقـام بـا         . دارد

نشـان دادنـد کـه    ) 1386(یزدانی و همکاران . خواص آللوپاتی بیشتر نیازمند مطالعات بیشتر است

چه کلزا در شرایط آزمایشگاهی تحـت تـاثیر   چه و طول ساقهزنی، طول ریشهرعت و درصد جوانهس

  .عصاره ریشه و ساقه توتون قرار گرفتند و کاهش یافتند

دهد که ایـن گیـاه بـا داشـتن مـواد آللوشـیمیایی       مطالعات انجام شده روي گندم نشان می

؛ وو 2002؛ رگوسـا و همکـاران،   1999و همکاران، کوپاجا (هاي هرز  را دارد توانایی برخی از علف

، اما از آنجایی که انتخاب گیاهـان زراعـی بـر مبنـاي صـفات مطلـوب زراعـی        )2000و همکاران، 

هـاي هـرز در دسـت    صورت گرفته و اطالعات کافی درباره ترکیبات موثر گندم از نظر کنترل علف

). 1994؛ نـاروال،  1999فـولی،  (شـده اسـت   نیست، بنابراین کمتر به اثرهاي آللوپاتی گندم توجه 

در پژوهشی که روي توان آللوپـاتی برخـی از ارقـام گنـدم زراعـی      ) 1386(زاده و همکارانایلخانی

  داري متفـاوت بـود،   انجام دادند، نشان دادند که تاثیر آللوپاتی ارقام مختلف گندم بـه طـور معنـی   

و ریشـه، وزن تـر و خشـک بـرگ و ریشـه      زنی، رشـد طـولی بـرگ    که دو رقم گندم جوانهطوريه

داري کاهش دادند ولی دو رقم دیگر گنـدم کمتـرین اثـر    سخت را به طور معنیجووحشی و چچم

  .سخت و جووحشی نشان دادندآللوپاتی را بر چچم
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زمینیسیب.  7- 1

 گردد که در آن زمان توسطزمینی به ایران به دوران حکومت فتحعلی شاه قاجار برمی ورود سیب

سال قبل و در  450زمینی در دنیا از حدود  کشت سیب ،به طور کلی. سرجان ملکم وارد کشور گردید

  ).1375، پورخواجه(سال قبل شروع شده است 150-200ایران 

 واستSolanaceaeتیره وTuberosum، گونه Solanumاز جنس، زمینی گیاهی یکساله سیب

متر با سانتی 60–150علفی ایستاده به ارتفاع عی و داراي بوتهآن زراگونه هشت. است گونه 200شامل 

 x=48(زمینی تتراپلوئید  ترین ارقام سیبمتداول). 1375پور،  خواجه(باشد ماه می6تا  3طول دوره رشد

4=n2 (علمی با نامS. tuberosumهاي کامالً دگر بارور تواند به زیرگروه یباشد که م میTuberosum  و

Andigena اي تغییر شکل یافته است که  زمینی ساقه غده سیب). 1990بیوکما و واندرزاگ، (تقسیم شود

هر چشم حداقل داراي سه جوانه . متمرکز هستند ،هاي جانبی آن در نقاط فرو رفته به نام چشم جوانه

- رخزنده زی هاي زمینی وجود ساقه هاي سیب از مشخصه. هایی احاطه شده است وسیله فلسه که ب بوده

. دنگیر هاي هوایی منشأ می هاي پایینی و زیرخاکی ساقه متر است که از گرهسانتی 5-45زمینی به طول 

د تبدیل به نهاي کوچک و فلسی شکل دارند که اگر در معرض نور قرار گیر هاي زیرزمینی برگاین ساقه

هاي غده  جوانهگردد، غده تبدیل می شود، انتهاي هر ساقه زیرزمینی متورم شده و به هاي هوایی می ساقه

  ).1375پور،  خواجه(کند در شرایط مساعد رشد نموده و هر جوانه تولید ساقه هوایی می

  کاربرد آللوپاتی در مدیریت جوامع کشاورزي - 8- 1

اي برخـوردار بـوده اسـت کـه بـه      هاي اخیر از توجه ویـژه مطالعه در زمینۀ آللوپاتی در دهه

ورزي آللوپاتی جهت اصالح و افـزایش عملکـرد گیاهـان زراعـی،     دست: ملخاطر چندین هدف شا

حفاظـت از محـیط زیسـت از طریـق اسـتفاده از       هـاي هـرز،  اي، مـدیریت علـف  حفظ تنوع گونـه 

هـاي گیـاهی   آفات و بیماري هاي هرز، هاي سازگار با محیط زیست جهت کنترل علفآللوکمیکال

هاي علمی انجام شده پیرامـون  آزمایش). 2001کوهلی، ؛ 1999؛ رزوي 1988انهلینگ (می باشد 

هـاي بـا   پـژوهش و مطالعـه دربـاره آللوپـاتی یافتـه     . مدون نبوده اسـت  1900این پدیده  تا سال 
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ارزشی را در اختیار بشر گذارده است که در جهت افزایش محصوالت زراعی کیفیت غـذاي انسـان   

). 1999آن و همکـاران،  ( رود سـت بـه کـار مـی    ها و بهبود محـیط زی کشو استفاده کمتر از علف

هاي هرز بـه چهـار روش ذیـل مـورد اسـتفاده      تواند به عنوان یک وسیلۀ مدیریت علفآللوپاتی می

  :قرار گیرد

  کاشت گیاه زراعی یا رقم خاصی با خاصیت آللوپاتی -1

  کاشت یک گونه غیرزراعی با خاصیت آللوپاتی همراه با یک گیاه زراعی -2

  هاي آللوپاتیک موجود در خاك که از گیاه زراعی قبلی برجاي ماندهفاده از انداماست -3

-هـا در سـاخت علـف    جداسازي و شناسایی مواد شیمیایی با پتانسیل آللوپاتی و استفاده از آن -4

  ).1985دوك، (هاي طبیعی کش

هـاي  بعضی از گونـه گیاهان زراعی اثر بازدارنده دارند، اما هرز رويهايهاي علفبیشتر گونه 

). 1984رایـس،  (کننـد  زنی دانه رشد و محصول گیاهان زراعی را تحریک میهاي هرز، جوانهعلف

هـاي تخریـب شـده، مـواد شسـته شـده،       ها، انـدام هاي هرز با آزاد کردن فیتوتوکسین از دانهعلف

در معـرض ترکیبـات   وقتی گیاهـان حسـاس   . سازندها و مواد فرار، گیاهان زراعی را متاثر میتراوه

-ها تحـت تـاثیر قـرار مـی     هاي هوایی آنزنی و وزن خشک اندامگیرند، جوانهآللوشیمیایی قرار می

هـرز و گیـاه   اهمیت آللوپاتی در روابط اکولوژیکی بـین علـف  ). 2003؛ بیس، 2000ماریان، (گیرد 

هـاي هـرز از   علـف هرز و حذف زراعی به صورت کاهش در رشد گیاه زراعی، تغییر در ساختار علف

مـواد آللوشـیمیایی همچنـین مـانع پوسـیدگی      . باشدها می بین گیاهان زراعی و تاخیر در رشد آن

بر مقاومت گیاهان در برابـر آفـات و   . گردندزده را سبب میهاي جوانهبذرها شده و حفاظت از دانه

ژیکی ازت نقـش دارد  هـا در ممانعـت از تثبیـت بیولـو    حشرات موثرند و عالوه بر تاثیر بـر پـاتوژن  

ورشـام،  (سـاز هسـتند   هـرز در کشـاورزي مشـکل   گونه علف 250حدود ). 1997آلدریچ و کرمر، (

خـروس،  هـایی همچـون گاوپنبـه، چچـم، تـاج     گونـه ). 1992؛ گردوزنسکی، 1984؛ رایس، 1980

هـاي هـرزي هسـتند    علف... گندم، سلمه، کنگروحشی، مرغ، سورف وآمبروزیا، یوالف وحشی، گل
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گیاهـان  ). 1385راشدمحصل و همکـاران،  (ها به اثبات رسیده است  وجود مواد آللوپاتی در آن که

  .زراعی مثل برنج، گندم، جو، چاودار، ذرت وخیار نیز داراي خاصیت آللوپاتی هستند

  تأثیر مواد آللوپاتیک بر رشد و نمو گیاهان . 9- 1

: هاي هوایی گیـاه از جملـه  دامترکیبات آللوشیمیایی روي فرآیندهاي مختلف وزن خشک ان

-هـا، سـنتز لـگ   ونمو، جذب عناصرغذایی،  تقسیم سـلولی و طویـل شـدن سـلول    زنی، رشدجوانه

هـا، متابولیسـم اسـیدهاي چـرب اثـر      هموگلوبین، نفوذپذیري غشاء و تأثیر بر فعالیت برخی آنزیم

؛ محمددوسـت و  1995؛ انهلینـگ،  1984؛ رایـس  1384نژاد و علیـزاده،  حسن(بازدارندگی دارند 

هر چند تمام فرآیندهاي شناخته شده در رشد دخیـل هسـتند، ولـی ترکیبـات     ). 2005تولیکف، 

-ها، به طور مستقیم اثـر مـی  آللوشیمیایی به طور ویژه بر روي تقسیم سلولی و طویل شدن سلول

هـاي  اممطالعات زیادي در خصوص تأثیر آللوپاتی عصـاره انـد  ). 1384خراسانی، مسعودي(گذارند 

محمددوسـت و تولیکـف   . زنی و رشد گیاهـان انجـام شـده اسـت    تازه و خشک گیاهان روي جوانه

ــدام ) 2005( ــه عصــاره ان ــد ک ــزارش کردن ــازه و خشــک تربچــه گ ــاي ت  Raphanus)وحشــیه

raphnistum)گنــدم ، گــل(Centaurae cyenus)  ــه درصــد (.Matricaria inodora L)و بابون

هـرز و  هـاي مختلـف علـف   ها گزارش کردند که گونه آن. ا کاهش دادندزنی بذر گندم و جو رجوانه

هـاي  عصـاره انـدام  . زنی بذر گنـدم و جـو داشـتند   تأثیر متفاوتی بر جوانه) تازه یا خشک(نوع بقایا 

زنـی  وحشی بیشترین تأثیر بازدارندگی را بـر جوانـه  هاي خشک تربچهگندم و عصاره اندامتاره  گل

هـاي  نیز گـزارش کردنـد کـه عصـاره انـدام     ) 1384(حسن نژاد و علیزاده . دبذر گندم و جو داشتن

گـزارش  ) 1995(و انهلینـگ  ) 1985(پوتنـام  . زنی بذر ذرت داشتقیاق تأثیر بازدارندگی بر جوانه

شـود،  که از تجزیه گلیکوزیـدهاي سـینانوژنیک تولیـد مـی     )HCN(نمودند، گاز سیانید هیدروژن

کنـد  ها ممانعت مـی زنی بسیاري از دانهاین ترکیب از جوانه. دري استبازدارندة قوي عمل میتوکن

هاي مختلف ایـن دو گیـاه   اثر عصارة آبی بخش) 1992(گرودزنسکی . و بازدارندة رشد ریشه است

را  (.Raphanus sativum L)زنی و رشد گیاهچه ذرت، گندم زمستانه و تربچه بر میزان جوانه
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Abstract

Canola (Brassica napus) is one of the most important oil crop that in recent years, many 
attention were made about increasing of its planting area. Weeds are the most important 
factors that reduce canola yield due to competition or chemical interaction between crop and 
weeds or their residuals. In other word, it need determine the place of canola in crop rotation 
with conventional crops. This study also conducted in 2007 to evolution of allelopathic 
effects of Sinapis arvense and Cersium arvensis (two dominant weed species) and wheat and 
potato (two conventional crops) on germination, growth and nutrient uptake in canola. For 
this, plant organs was collected in flowering stage and divided into three parts. One part was 
used to preparing fresh extracts, seconds part was used to preparing extracts dried organs and 
third part was used as dry residuals. Analyses shown that fresh and dry extract of two weeds 
and crops reduced seed germination of canola it in compared with control. Inhibitory effects 
depended on the type of extract and plant. Inhibitory effect of Sinapis arvense and wheat on 
canola germination was more than Cersium arvensis and potato when used as fresh extract. In 
contract, inhibitory effect of extract from dry organs of Cersium arvensis and potato was 
more than Sinapis arvense and wheat. Analyses shown that fresh and dry extract and dry 
residuals of two weeds have a significant effect on canola growth. Effect of extract and 
residual on N, P and K concentrate in canola also were significant. Fresh extract of Sinapis 
arvense and Cersium arvensis had not significant effect on N concentrate, but Fresh extract 
of potato in compared with wheat decreased N concentrate of canola. Fresh and dry extract 

increased P and K concentrate.
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